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ذ اجلهاز املركزي للإح�شاء الفل�شطيني امل�شح العنق�دي الرابع املتعدد امل�ؤ�شرات »MICS4« يف عام 2011 يف املخيمات  َنفَّ

لتنفيذ هذا  والفني  املايل  عم  الدَّ للطف�لة )ي�ني�شف(  املتحدة  مت منظمُة الأمم  لبنان. وقدَّ الفل�شطينية يف  والتجمعات 

امل�شح.

باإجناح  �شاهمت  التي  الفل�شطينية  الأ�شر  لكافة  والتقدير  بال�شكر  الفل�شطيني  للإح�شاء  املركزي  اجلهاز  يتقدم 

تنفيذ امل�شح، كما يتقدم بال�شكر لكافة الباحثني امليدانيني وامل�شرفني واملراقبني ومدراء املناطق املختلفة والط�اقم 

للطف�لة                املتحدة  الأمم  بال�شكر اجلزيل ملنظمة  ويتقدم اجلهاز  امل�شح. كما  تنفيذ  اإجناح  التي عملت على  الفنية 

)ي�ني�شف( على دعمها الفني واملايل والذي �شاهم ب�شكل كبري باإجناح تنفيذ امل�شح.

ته وطّ�رته منظمة الي�ني�شف.  امل�شُح العنق�ديُّ متعدُد امل�ؤ�شرات برنامٌج دويل لإجراء درا�شات م�شحية على الأ�شر اأعدَّ

جري امل�شح العنق�دي متعدد امل�ؤ�شرات يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية كجزء من اجل�لة العاملية الرابعة 
ُ
وقد اأ

ر امل�شُح العنق�دي متعدد امل�ؤ�شرات معل�مات حديثة عن ال��شع  للم�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات )MICS4(. وي�فِّ

الأ�شرة  خ�شائ�ص  ح�ل  ومعل�مات  بيانات  ت�فري  اإىل  بالإ�شافة  والن�شاء،  للأطفال  والجتماعي  والقت�شادي  ال�شحي 

التي يعي�ص فيها كل من املراأة والطفل، مما يتيح درا�شة وحتليل وفهم واقع امل�ؤ�شرات وارتباطها باملتغريات الدميغرافية 

والجتماعية والقت�شادية والبيئية، كما يقي�ص امل�شح امل�ؤ�شرات الأ�شا�شية التي ت�شمح للدول ر�شد ما حُترزه من تقّدم جتاه 

املّتفق عليها دوليًا  خرى 
ُ
الأ ال�فاء باللتزامات  اإىل جانب قيا�ص م�شت�ى   ،)MDGs( حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية

بالإ�شافة اإىل متكني �شانعي ال�شيا�شات ومتخذي القرارات ومنفذي برامج التدخل من تقييم اخلطط والربامج وتعديلها 

وحتديد جمالت التدخل بناء على النتائج. وميكن احل�ش�ل على معل�مات اإ�شافية ب�شاأن م�شروع امل�شح العنق�دي متعدد 

امل�ؤ�شرات من امل�قع الإلكرتوين على الإنرتنت: www.childinfo.org. كما ويهدف تنفيذ امل�شح اإىل حتديث ق�اعد البيانات 

ح�ل �شحة الأم والطفل، بالإ�شافة اإىل تعزيز وبناء قدرات الفنيني على تنفيذ امل�ش�ح وحتليل بياناتها. 

خمططني  من  واملهتمني  املعنيني  لكافة  جديدا  بعدا  اأ�شاف  قد  يك�ن  اأن  الفل�شطيني  للإح�شاء  املركزي  اجلهاز  ياأمل 

و�شناع �شيا�شات يتيح لهم بناء خططهم وا�شرتاتيجياتهم بناء على اأحدث البيانات امل�ث�قة، بالإ�شافة اإىل ت�فري البيانات 

للباحثني والأكادمييني ملزيد من البحث العلمي والتحليل املعمق والذي يتيح املجال لفهم ال�اقع الفل�شطيني يف املخيمات 

والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان.

عل ع��ض

رئي�ض اجلهاز
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ملّخ�ض جدول النتائج

ُمَلّخ�ص جدول النتائج

امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات »MICSs« وم�ؤ�شرات الأهداف الإمنائية للألفية »MDGs«، املخيمات والتجمعات الفل�شطينية 

يف لبنان، 2011

رقم امل�ؤ�سر يف امل�سح امل��س�ع

العنق�دي متعدد 

امل�ؤ�سرات-4

رقم امل�ؤ�سر 

يف الأهداف 

الإمنائية للألفية

القيمةامل�ؤ�سر

وفيات الأطفال

17 لكل األف م�ل�د حيمعدل وفيات الأطفال دون �شّن اخلام�شة4- 11-1وفيات الأطفال
15 لكل األف م�ل�د حيمعدل وفيات الأطفال الر�شع4- 2-12

التغذية

ال��شع التغذوي الراهن

2- 1 اأ
2- 1 ب

انت�شار نق�ص ال�زن1- 8

     معتدل وحاد )- 2 انحرافان معياريان(

     حاد )- 3 انحرافات معيارية( 

5 باملائة
3 باملائة

2- 2 اأ
2- 2 ب

انت�شار ق�شر القامة 

     معتدل وحاد )- 2 انحرافان معياريان(

     حاد )- 3 انح رافات معيارية(

13 باملائة
5  باملائة

2- 3 اأ
2- 3 ب

انت�شار الُهزال

     معتدل وحاد )- 2 انحرافان معياريان(

     حاد )- 3 انحرافات معيارية(

5 باملائة
2 باملائة

الر�شاعة الطبيعية واإطعام 

الأطفال الر�شع 

90 باملائةالأطفال الذين �شبق لهم اأن ر�شع�ا ر�شاعة طبيعية2- 4
46 باملائةالبداية املُبكرة بالر�شاعة الطبيعية2- 5
17 باملائةر�شاعة طبيعية خال�شة دون �شّن 6 اأ�شهر2- 6
31 باملائةا�شتمرار الر�شاعة الطبيعية عند بل�غ �شنة من العمر2- 7
12 باملائةا�شتمرار الر�شاعة الطبيعية عند بل�غ �شنتني من العمر2- 8
34 باملائةر�شاعة طبيعية يف الغالب دون �شّن 6 اأ�شهر2- 9

11 �شهرمدة الر�شاعة الطبيعية2- 10
51 باملائةاإطعام الطفل بالّر�شاعة2- 11  
20 باملائةالبدء يف اإعطاء الطفل اأطعمة �شلبة، اأو �شبه �شلبة اأو طرية 2- 12 
60 باملائةاحلّد الأدنى من تكرار ال�جبات2- 13
19 باملائةالر�شاعة الطبيعية املنا�شبة لعمر الطفل2- 14
84 باملائةتكرارية اإطعام الأطفال، الذين ل ير�شع�ن ر�شاعة طبيعية، باحلليب2- 15

57 باملائةا�شتهلك امللح املدع�م بالي�د بكمية كافية 2- 16 امللح املدع�م بالي�د
58 باملائةتغذية تكميلية بفيتامني »اأ« )للأطفال دون �شّن اخلام�شة(2- 17فيتامني »اأ«

9 باملائةالر�شع منخف�ش� ال�زن عند ال�لدة 2- 18ال�زن املنخف�ص عند ال�لدة
97 باملائةالر�شع الذين ي�زن�ن عند ال�لدة2- 19

�سحة الطفل

96 باملائةمدى التغطية بالتح�شني / بالتطعيم �شد مر�ص ال�شل )التَّدرُّن الرئ�ي(3- 1املطاعيم / اللقاحات
89 باملائةمدى التغطية بالتح�شني / بالتطعيم �شد �شلل الأطفال3- 2
الديكي 3- 3 وال�شعال  )الدفترييا،  الثلثي  �شد  بالتطعيم   / بالتح�شني  التغطية  مدى 

)»DPT« ال�شاه�ق«، والكزاز«

93 باملائة

89 باملائةمدى التغطية بالتح�شني / بالتطعيم �شد احل�شبة 4- 33- 4
74 باملائةمدى التغطية بالتح�شني / بالتطعيم �شد مر�ص الكبد ال�بائي »ب« 3- 5

25 باملائةحماية امل�اليد اجلديدة من الكزاز3- 7اللقاح امل�ّهن للكزاز
44 باملائةعلج اجلفاف عن طريق الفم )الإماهة( مع ال�شتمرار يف اإطعام الطفل 3- 8العناية باملر�ص

82 باملائةال�شعي اإىل احل�ش�ل على الرعاية للم�شتبه باإ�شابتهم باللتهاب الرئ�ي )ذات الرئة(3- 9
70 باملائةعلج امل�شتبه باإ�شابتهم باللتهاب الرئ�ي با�شتخدام امل�شادات احلي�ية 3- 10
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رقم امل�ؤ�سر يف امل�سح امل��س�ع

العنق�دي متعدد 

امل�ؤ�سرات-4

رقم امل�ؤ�سر 

يف الأهداف 

الإمنائية للألفية

القيمةامل�ؤ�سر

0،0 باملائةاأن�اع ال�ق�د ال�شلب 3- 11ا�شتعمال ال�ق�د ال�شلب 

املياه وال�سرف ال�سحي

72 باملائةا�شتخدام م�شادر مياه ال�شرب املُح�ّشنة7- 48- 1املياه وال�شرف ال�شحي
4 باملائةمعاجلة املياه 4- 2
98 باملائةا�شتخدام مرافق ال�شرف ال�شحي املُح�ّشنة7- 49- 3
 28 باملائةالّتخّل�ص الآمن من براز الأطفال4- 4

99 باملائةت�افر مكان لغ�شل الأيدي 4- 5
99 باملائةت�افر ال�شاب�ن 4- 6

ال�سحة الإجنابية

و�شائل منع احلمل واحلاجة 

غري املُلّباة

32 م�ل�د لكل 1000 معدل ال�لدات لدى اليافعات 5- 54- 1
امراة

4 باملائةاحلمل املبكر 5- 2
66 باملائةمعدل انت�شار و�شائل منع احلمل 5- 53- 3
6 باملائةاحلاجة غري املُلّباة )من هذه ال��شائل(5- 56- 4

�شحة الأم وامل�ل�د اجلديد 

5- 5 اأ
5- 5 ب

مدى التغطية بالرعاية قبل ال�لدة )اأثناء احلمل( 5- 5

     مرة واحدة على الأقل من ك�ادر ماهرة 

     اأربع مرات على الأقل من اأي م�ّفر للرعاية

96 باملائة
90 باملائة

93 باملائةحمت�ى الرعاية قبل ال�لدة )اأثناء احلمل( 5- 6
99 باملائةوج�د م�شرف ماهر اأثناء ال�لدة 5- 52- 7
99 باملائةحالت ال�لدة يف امل�شت�شفيات 5- 8
30 باملائةولدة قي�شرية 5- 9

تنمية الطف�لة

57 باملائةدعم الطفل من اأجل الّتعّلم 6- 1تنمية الطف�لة
64 باملائةدعم الأب للطفل من اأجل الّتعّلم 6- 2
14 باملائةت�افر م�اد التعلم: كتب الأطفال6- 3
51 باملائةت�افر م�اد التعلم: الأ�شياء امل�شتخدمة يف اللعب6- 4
12 باملائةعدم كفاية الرعاية6- 5
86 باملائةدليل )م�ؤ�شرات( تنمية الطف�لة املبكرة 6- 6
84 باملائةالإ�شراف على تربية / تعليم الطف�لة املبكرة6- 7

التعليم

معرفة القراء والكتابة، 

والتعليم 

94 باملائةمعدل معرفة القراءة والكتابة بني الن�شاء اليافعات وال�شابات2- 73- 1
95 باملائةال�شتعداد لللتحاق باملدر�شة 7- 2
92 باملائة�شايف معدل ال�شتيعاب يف التعليم البتدائي7- 3
لة( 2- 71- 4 96 باملائةالن�شبة ال�شافية للنتظام يف املدار�ص البتدائية )ُمَعدَّ
لة(7- 5 53 باملائةالن�شبة ال�شافية للنتظام يف املدار�ص الثان�ية )ُمَعدَّ
95 باملائةالأطفال الذين ي�شل�ن اإىل ال�شف الأخري من التعليم البتدائي 2- 72- 6
98 باملائةمعدل اإمتام الدرا�شة البتدائية 7- 7
93 باملائةمعدل النتقال اإىل املدار�ص الثان�ية 7- 8
1،02دليل )م�ؤ�شرات( التكاف�ؤ بني الن�ع الجتماعي )يف املدار�ص البتدائية( 7- 9

1،38دليل )م�ؤ�شرات( التكاف�ؤ بني الن�ع الجتماعي )يف املدار�ص الثان�ية(7- 10
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رقم امل�ؤ�سر 
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حماية الطفل

99 باملائةت�شجيل واقعات ال�لدة8- 1ت�شجيل واقعات ال�لدة
7 باملائةعمالة الأطفال 8- 2عمالة الأطفال

83 باملائةم�شت�ى النتظام يف املدار�ص بني العمال الأطفال 8- 3
7 باملائةم�شت�ى انت�شار عمل الأطفال بني الطلب8- 4

�شبط �شل�ك )تاأديب( 

الأطفال

88 باملائة�شبط �شل�ك )تاأديب( الأطفال بالعنف8- 5

3 باملائةالزواج قبل �شّن 15 �شنة 8- 6الزواج املبكر وتعدد الزوجات
19 باملائةالزواج قبل �شّن 18 �شنة 8- 7
6 باملائةالن�شاء اليافعات وال�شابات يف الفئة العمرية 15 – 19 �شنة املتزوجات 8- 8
2 باملائةتعّدد الزوجات 8- 9

8- 10 اأ

8- 10 ب

الفرق يف ال�شّن بني الأزواج 

     الن�شاء يف الفئة العمرية 15 – 19 �شنة

     الن�شاء يف الفئة العمرية 20 – 24 �شنة

22 باملائة

20 باملائة
22 باملائةامل�اقف من العنف الأ�شري8-14العنف الأ�شري 

  1باملائةالرتتيبات املعي�شية للأطفال9-17الأطفال اليتامى

  3باملائةانت�شار الأطفال املُت�ّفى اأحد والديهم على الأقل18-9

HIV/AIDS فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري / الإيدز

املعرفة بفريو�ص نق�ص املناعة 

الب�شري / الإيدز وامل�اقف من 

املتعاي�شني معه 

1-9”HIV“ 11 باملائةمعرفة �شاملة بال�قاية من فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري
معرفة �شاملة بال�قاية من فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري بني 93-6- 2

11 باملائةاليافعني وال�شباب 
معرفة بطرق انتقال فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري من الأم اإىل 9- 3

الطفل 

80 باملائة

13 باملائةم�قف يتقبل املتعاي�شني مع فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري9- 4
الن�شاء الل�اتي يعرفن اأين ُيجرين فح�ص الك�شف عن اإ�شابتهن 9- 5

بفريو�ص نق�ص املناعة الب�شري

16 باملائة

الن�شاء الل�اتي اأجرين فح�ص الك�شف عن اإ�شابتهن بفريو�ص نق�ص 9- 6

املناعة الب�شري ويعرفن نتيجة الفح�ص 

0.1 باملائة

الن�شاء اليافعات وال�شابات النا�شطات جن�شيًا، الل�اتي اأجرين فح�ص 9- 7

الك�شف عن اإ�شابتهن بفريو�ص نق�ص املناعة الب�شري ويعرفن نتيجة 

الفح�ص

1 باملائة

احل�ش�ل على امل�ش�رة ب�شاأن فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري خلل 9- 8

تلّقي الرعاية قبل ال�لدة )اأثناء احلمل(

5 باملائة

اإجراء فح�ص الك�شف عن الإ�شابة بفريو�ص نق�ص املناعة الب�شري 9- 9

خلل تلّقي الرعاية قبل ال�لدة )اأثناء احلمل(

1 باملائة
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ملّخ�ض جدول النتائج

رقم امل�ؤ�سر يف امل�سح امل��س�ع

العنق�دي متعدد 

امل�ؤ�سرات-4

رقم امل�ؤ�سر 

يف الأهداف 

الإمنائية للألفية

القيمةامل�ؤ�سر

ال��س�ل ل��سائل الإعلم وتكن�ل�جيا املعل�مات لليافعات وال�سابات 15-24 �سنة

التعر�ص ل��شائل العلم الثلث معا)تلفزي�ن، جريدة، رادي�( ملرة ال��ش�ل ل��شائل الإعلم

واحدة على القل يف ال�شب�ع

8 باملائة

55 باملائةن�شبة ا�شتخدام الكمبي�تر خلل اآخر �شنة قبل امل�شحال��ش�ل لتكن�ل�جيا املعل�مات
41 باملائةن�شبة ا�شتخدام النرتنت خلل اآخر �شنة قبل امل�شح

الر�سا عن احلياة بني اليافعات وال�سابات 15-24 �سنة

54 باملائةن�شبة الر�شا عن احلياة
85 باملائةن�شبة ال�شع�ر بال�شعادةالر�شا عن احلياة

42 باملائةت�ش�ر حياة اأف�شل
التدخني وتناول الكح�ل  

35 باملائةن�شبة التدخني ملرة واحدة او اكرث خلل اآخر �شهر
3 باملائةن�شبة املدخنات قبل بل�غ 15 �شنةالتدخني وتناول الكح�ل

0،1 باملائةن�شبة تناول الكح�ل ملرة واحدة اآخر �شهر
0،0 باملائةن�شبة تناول الكح�ل قبل بل�غ 15 �شنة
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جدول املحت�يات

�ض جدول النتائج ُملَخَّ

جدول املحت�يات 

قائمة اجلداول

قائمة الأ�شكال

قائمة املُخت�شرات

�شكر وتقدير

�ص النتائج ُملخَّ

اأوًل: مقدمة

خلفية معل�ماتية  

اأهداف امل�شح   

نة ومنهجية اإجراء امل�سح ثانيًا: العيِّ

ت�شميم العّينة  

ال�شتبيانات  

التدريب والعمل امليداين  

معاجلة البيانات  

ثالثًا: املدى الذي تغطيه العّينة، خ�سائ�ص الأُ�سر املعي�سية وخ�سائ�ص امل�ستجيبني

املدى الذي ُتغطيه العّينة  

خ�شائ�ص الأ�شر املعي�شية  

خ�شائ�ص امَل�شتجيبات من الفئة العمرية 15 – 49 �شنة، وخ�شائ�ص الأطفال دون �شّن اخلام�شة  

رابعًا: وفيات الأطفال

خام�سًا: التغذية 

ال��شع التغذوي  

ع و�شغار الأطفال �شَّ الر�شاعة الطبيعية واإطعام الأطفال الرُّ  

امللح املدع�م بالي�د  

التغذية التكميلية للأطفال با�شتخدام فيتامني »اأ«   

ال�زن املنخف�ص عند ال�لدة  

�ساد�سًا: �سحة الطفل

املطاعيم / اللقاحات  

حماية امل�اليد اجلديدة من الكزاز  

معاجلة اجلفاف عن طريق الفم )الإماهة(  

ال�شعي اإىل احل�ش�ل على الرعاية ومعاجلة اللتهاب الرئ�ي )ذات الرئة( بامل�شادات احلي�ية  

ا�شتعمال ال�ق�د ال�شلب  

 

�سابعًا: املياه وال�سرف ال�سحي

نة ا�شتخدام م�شادر املياه املَُح�شَّ  

ا�شتخدام مرافق ال�شرف ال�شحي املُح�ّشنة  

غ�شل الأيدي  

جدول املحتويات

6

10

12

17

18

19

20

44

44

48

56

58

59

80

80

86

91

62

62

66

68

74

79

32

32

32

36

39

29

29

29

30

31

27

27

28
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جدول املحت�يات

ثامنًا: ال�سحة الإجنابية

اخل�ش�بة احلالية  

و�شائل منع احلمل  

احلاجة غري املُلّباة  

الرعاية ما قبل ال�لدة )اأثناء احلمل(  

ي امل�شاعدة اأثناء ال�لدة تلقِّ  

مكان ال�لدة  

تا�سعًا: تنمية الطف�لة

تعليم الطف�لة املبكرة والّتعلم  

تعليم الطف�لة املبكرة  

عا�سرًا: معرفة القراءة والكتابة والتعليم

معرفة القراءة والكتابة بني الن�شاء اليافعات وال�شابات   

ال�شتعداد للمدر�شة   

امل�شاركة يف املدار�ص البتدائية والثان�ية   

حادي ع�سر: حماية الطفل

ت�شجيل واقعات ال�لدة   

ِعمالة الأطفال   

�شبط �شل�ك )تاأديب( الأطفال   

الزواج املبكر وتعدد الزوجات   

امل�اقف من العنف الأ�شري   

 ،”HIV/AIDS“ )ثاين ع�سر:  فريو�ص نق�ص املناعة الب�سري / متلزمة نق�ص املناعة املكت�سب )اليدز

          واليتامى معرفة طرق انتقال فريو�ص نق�ص املناعة الب�سري، والعتقادات اخلاطئة ب�ساأن 

                      فريو�ص نق�ص املناعةالب�سري/الإيدز

لة للمتعاي�شني مع فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري / الإيدز امل�اقف املَُتَقبِّ  

  معرفة مكان ما ُيجرى فيه فح�ص الك�شف عن الإ�شابة بفريو�ص نق�ص املناعة الب�شري، وللح�ش�ل على امل�ش�رة 

ب�شاأنه واإجراء ذلك الفح�صٍ خلل تلّقي الرعاية قبل ال�لدة )اأثناء احلمل(   

اليتامى    

ثالث ع�سر: ال��س�ل ل��سائل الإعلم وتكن�ل�جيا املعل�مات

رابع ع�سر: الر�سا عن احلياة

خام�ص ع�سر: التدخني وتناول الكح�ل  

امللحق – اأ: ت�شميم العّينة

امللحق – ب: ح�شاب م�ؤ�شر الرثوة

امللحق – ج: قائمة اأ�شماء الك�ادر التي �شاركت يف اإجراء امل�شح

امللحق – د: تقديرات الأخطاء املُرتكبة يف اأخذ العّينات

امللحق – هـ: جداول ج�دة البيانات

امللحق – و: م�ؤ�شرات امل�شح العنق�دي متعدد امل�ؤ�شرات ب�ش�ط الك�ش�ر ومقاماتها

امللحق – ز: ال�شتبيانات 

94

115

125

137

107

94

115

125

144

107

96

116

126

146

148

150

154

159

166

172

176

179

193

205

212

112

99

116

129

132

136

101

104

106
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قائمة اجلداول

اجلدول HH.1 -  نتائج املقابلت مع الأ�شر املعي�شية والأفراد: عدد الأ�شر املعي�شية، والن�شاء، والأطفال دون اخلام�شة 

تبعا لنتائج املقابلت مع  الأ�شر املعي�شية والن�شاء والأطفال دون اخلام�شة، ون�شب ال�شتجابة 

اجلدول HH.2 -  الت�زيع العمري والن�عي للأفراد: ت�زيع اأفراد الأ�شرة املعي�شية ح�شب فئات العمر اخلم�شية وفئات 

الإعالة وعدد الأطفال يف عمر )0 - 17( عاما وال�شكان البالغني ) 18 �شنة فما ف�ق ( تبعا للجن�ص

اجلدول HH.3 - تركيب الأ�شرة املعي�شية:  الت�زيع الن�شبي للأ�شر املعي�شية تبعا للخ�شائ�ص املختارة 

اجلدول HH.4 - اخل�شائ�ص العامة للن�شاء: الت�زيع الن�شبي للن�شاء يف عمر 15- 49 عاما تبعا للخ�شائ�ص العامة

اجلدول HH.5 -  اخل�شائ�ص العامة للأطفال دون اخلم�ص �شن�ات: الت�زيع الن�شبي للأطفال دون �شن اخلام�شة تبعًا 

للخ�شائ�ص العامة

�شابقة  �شن�ات   5 لفرتات  اخلام�شة  دون  والطفال  الر�شع  وفيات  معدلت  الأطفال:  وفيات  اجلدول CM.1 -  معدل 

للم�شح يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان 2011

للم�شح  5 �شن�ات �شابقة  الر�شع والطفال دون اخلام�شة لفرتات  اجلدول CM.2 -  وفيات الأطفال: معدلت وفيات 

ح�شب بع�ص اخل�شائ�ص املختارة يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان 2011

اجلدول NU.1 -  احلالة التغذوية للأطفال: الن�شبة املئ�ية للأطفال دون �شن 5 �شن�ات ح�شب احلالة التغذوية وفقًا 

وال�زن  للعمر  بالن�شبة  والط�ل  للعمر  بالن�شبة  ال�زن  الثلث؛  النرثوب�مرتية  القيا�شات  مل�ؤ�شرات 

بالن�شبة للط�ل

اجلدول NU.2 -  الر�شاعة الطبيعية الأولية: ن�شبة امل�اليد الذين ولدوا خلل العامني ال�شابقني للم�شح والذين �شبق 

من  ي�م  خلل  او  ال�لدة،  من  �شاعة  خلل  ر�شع�ا  الذين  ون�شبة  طبيعية  ر�شاعة  ر�شع�ا  اأن  لهم 

ال�لدة، ون�شبة الذين ح�شل�ا على التغذية  قبل در حليب الأم 

الفئات  ح�شب  الطبيعية  للر�شاعة  الراهن  لل��شع  تبعا  الأحياء  الأطفال  ن�شبة  الطبيعية:  اجلدول NU.3 -  الر�شاعة 

العمرية 

اجلدول NU.4 -  مدة الر�شاعة الطبيعية: و�شيط   مدة الر�شاعة الطبيعية والر�شاعة الطبيعية اخلال�شة، والر�شاعة 

الطبيعية الغالبة بني الأطفال يف �شن 0-35 �شهرا 

ر�شاعة  ر�شع�ا  الذين  �شهرا   23-0 العمر  يف  الأطفال   ن�شبة  للعمر:  امللئمة  الطبيعية  اجلدول NU.5 -  الر�شاعة 

طبيعية ب�شكل منا�شب خلل الي�م ال�شابق 

اجلدول NU.6 -  البدء باإطعام الطفل الأغذية ال�شلبة و�شبه ال�شلبة اأو لينة: ن�شبة الأطفال الر�شع يف  العمر 8-6 

اأ�شهر والذين تلق�ا اأطعمة �شلبة، اأو الأطعمة �شبه ال�شلبة اأو اللينة خلل الي�م ال�شابق  

اجلدول NU.7 -  احلد الأدنى لعدد ال�جبات: ن�شبة الأطفال الر�شع يف  العمر 6-23 �شهرا والذين تلق�ا اأطعمة �شلبة، 

اأو الأطعمة �شبه ال�شلبة اأو اللينة )ور�شعات احلليب للأطفال الذين ل ير�شع�ن ر�شاعة طبيعية(، 

باحلد الأدنى لعدد املرات اأو اأكرث خلل الي�م ال�شابق

اجلدول NU.8 -  الإر�شاع ال�شناعي: ن�شبة الأطفال يف العمر 0-23 �شهرا والذين مت اإر�شاعهم با�شتخدام الزجاجة 

مع احللمة خلل الي�م ال�شابق 

اجلدول NU.9 - ا�شتهلك امللح املدعم بالي�د: الت�زيع الن�شبي للأ�شر املعي�شية التي ت�شتهلك ملحا مدعما بالي�د 

اجلدول NU.10 -  اإعطاء الأطفال فيتامني اأ تكميلي: الت�زيع الن�شبي للأطفال يف عمر 6 - 59 �شهرا ح�شب تلقيهم 

فيتامني اأ التكميلي خلل ال�شتة اأ�شهر الأخرية

اجلدول NU.11 -  امل�اليد منخف�ش�ا ال�زن: ن�شبة امل�اليد اأحياء الذين ولدوا خلل العامني ال�شابقني للم�شح وكانت 

اأوزانهم، عند ال�لدة، اأقل من 2،500 جرام، ون�شبة امل�اليد الذين مت وزنهم عند ال�لدة

املح�شنني/  �شهرا   23-12 �شن  يف  الأطفال  ن�شبة  الطفل:  عمر  من  الأوىل  ال�شنة  يف  اجلدول CH.1 -  التطعيمات 

امللقحني �شد اأمرا�ص الطف�لة يف اأي وقت قبل امل�شح وقبل عيد ميلده الأول 

قائمة اجلداول

32
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40

41

45

49
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قائمة اجلداول

 23-12 اأعمارهم حاليا  الن�شبي للأطفال الذين  الت�زيع  العامة:  اجلدول CH.2 -  التح�شينات تبعا للخ�شائ�ص 

�شهرا وتلق�ا حت�شينات �شد اأمرا�ص الطف�لة، ح�شب ن�ع اللقاح واخل�شائ�ص العامة 

اجلدول CH.3 -  حماية امل�اليد اجلديدة من الكزاز: ن�شبة الأمهات الل�اتي و�شعن م�ل�دا خلل العامني ال�شابقني 

على امل�شح والل�اتي حت�شن �شد الكزاز ال�ليدي 

اجلدول CH.4 - :  حماليل معاجلة اجلفاف عن طريق الفم) الأماهة( وال�ش�ائل امل��شى بتح�شريها باملنزل: ن�شبة 

�شهرا الذين عان�ا اإ�شهال يف الأ�شب�عني ال�شابقني للم�شح وتلق�ا علجا  الأطفال يف عمر 59-0 

عن طريق حمل�ل معاجلة اجلفاف وال�ش�ائل امل��شى بتح�شريها باملنزل

اجلدول CH.5 -  ممار�شات اأطعام الطفل اأثناء اأ�شابته بالإ�شهال: الت�زيع الن�شبي للأطفال يف عمر 0-59 �شهرا 

الذين عان�ا اإ�شهاًل يف الأ�شب�عني ال�شابقني للم�شح ح�شب كمية ال�ش�ائل والأغذية التي اأعطيت 

للطفل اأثناء الإ�شهال

اجلدول CH.6 -  معاجلة اجلفاف عن طريق الفم )الإماهة( مع ال�شتمرار يف اأطعام الطفل واإعطائه العلجات 

�شهرا لذين عان�ا اإ�شهاًل يف الأ�شب�عني ال�شابقني للم�شح  الأخرى: ن�شبة الأطفال يف عمر59-0 

والذين تناول�ا حمل�ل معاجلة اجلفاف عن طريق الفم مع ال�شتمرار يف تناول الطعام،  ون�شبة 

امل�شابني بالإ�شهال وتلق�ا علجات اأخرى

وا�شتخدام  الرئ�ي  باللتهاب  باإ�شابتهم  امل�شتبه  للأطفال  الرعاية  على  احل�ش�ل  اإىل  اجلدول CH.7 -  ال�شعي 

امل�شادات احلي�ية ن�شبة الأطفال يف عمر 0-59 �شهرا امل�شتبه باإ�شابتهم باللتهاب الرئ�ي خلل 

الأ�شب�عني ال�شابقني للم�شح والذين نقل�ا اإىل م�فر خدمات �شحية، ون�شبة الأطفال الذين اأعط�ا 

م�شادات حي�ية

الأمهات/املعتنيات  ن�شبة  الرئ�ي:  باللتهاب  الإ�شابة  علمات  من  خطريتني  بعلمتني  اجلدول CH.8 -  املعرفة 

بالأطفال يف العمر من 0-59 تبعا للمعرفة بالأعرا�ص التي ت�شتدعي ا�شطحاب الطفل اإىل جهة 

التنف�ص و�شيقه من  اأن �شرعة  الل�اتي  يعتربن  املعتنيات   الأمهات  ون�شبة  تقدمي رعاية �شحية، 

دواعي طلب الرعاية ال�شحية الف�رية

اجلدول CH.9 -  ا�شتخدام ال�ق�د ال�شلب: الت�زيع الن�شبي لأفراد الأ�شر املعي�شية تبعا لن�ع ال�ق�د امل�شتخدم يف 

الطهي ون�شبة اأفراد الأ�شر املعي�شية الذين ي�شتخدم�ن وق�دا �شلبا يف الطهي

اجلدول WS.1 -  ا�شتخدام م�شادر املياه املح�شنة: الت�زيع الن�شبي لأفراد  الأ�شر املعي�شية تبعا للم�شدر الرئي�شي 

ملياه ال�شرب ون�شبة اأفراد الأ�شر املعي�شية الذين ي�شتخدم�ن م�شادر مياه ال�شرب املح�شنة 

اجلدول WS.2 -  معاجلة مياه الأ�شرة املعي�شية: ن�شب اأفراد الأ�شر املعي�شية تبعا للطريقة امل�شتخدمة ملعاجلة مياه 

ال�شرب يف املنزل، ون�شبة اأفراد الأ�شر الذين ي�شتخدم�ن م�شادر مياه لل�شرب غري حم�شنة والذين 

ي�شتخدم�ن طرقا منا�شبة ملعاجلة املياه

اجلدول WS.3 -  ال�قت امل�شتغرق يف ال��ش�ل اإىل م�شدر مياه ال�شرب: الت�زيع الن�شبي للأ�شر املعي�شية تبعا للزمن 

اللزم لل��ش�ل اإىل م�شدر املياه، واإح�شار املياه والع�دة مل�شتعملي م�شادر مياه ال�شرب املح�شنة 

اأو غري املح�شنة 

اجلدول WS.4 -  ال�شخ�ص الذي يح�شر املياه: ن�شبة الأ�شر املعي�شية التي لي�ص لديها مياه ال�شرب يف نطاق امل�شكن، 

لل�شخ�ص  تبعا  امل�شكن  ال�شرب يف نطاق  مياه  لديها  لي�ص  التي  املعي�شية  للأ�شر  الن�شبي  والت�زيع 

املعتاد اأن يح�شر مياه ال�شرب للأ�شرة

اجلدول WS.5 -  اأن�اع مرافق ال�شرف ال�شحي: الت�زيع الن�شبي لأفراد الأ�شر املعي�شية تبعا لن�ع مرفق ال�شرف 

ال�شحي الذي ت�شتخدمه الأ�شرة املعي�شية

الأ�شر  لأفراد  الن�شبي  الت�زيع  ال�شحي:  ال�شرف  مرافق  ا�شتخدام  يف  وامل�شاركة  اجلدول WS.6 -  ال�شتخدام 

املعي�شية ح�شب ا�شتخدام املرافق ال�شحية اخلا�شة والعامة وا�شتخدام املرافق امل�شرتكة، من قبل 

امل�شتخدمني ملرافق ال�شرف ال�شحي املح�شنة وغري املح�شنة

اجلدول WS.7 -  التخل�ص من براز الأطفال: الت�زيع الن�شبي للأطفال يف عمر 0-2 �شن�ات وفقا ملكان التخل�ص من 

براز الطفل، ون�شبة الأطفال الذين مت التخل�ص من الرباز يف املرة الأخرية للطفل بطريقة اآمنة 
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ح�شب  املعي�شية  الأ�شر  اأفراد  ن�شبة  املح�شن:  ال�شحي  وال�شرف  املح�شنة  املياه  م�شادر  اجلدول WS.8 -  ا�شتخدام 

ا�شتخدام مياه ال�شرب ومرافق ال�شرف ال�شحي

اجلدول WS.9 - :  وج�د املاء وال�شاب�ن يف املكان املخ�ش�ص لغ�شل الأيدي: ن�شبة الأ�شر التي �ش�هد  فيها مكان لغ�شل 

الأيدي والت�زيع الن�شبي للأ�شر التي ت�فر املاء وال�شاب�ن يف مكان غ�شيل الأيدي

اجلدول WS.10 - ت�افر ال�شاب�ن: الت�زيع الن�شبي للأ�شر ح�شب ت�افر ال�شاب�ن بامل�شكن

اجلدول RH.1 -  اخل�ش�بة احلالية: معدلت اخل�ش�بة العمرية  ومعدلت اخل�ش�بة الكلية لل�شن�ات الثلث ال�شابقة 

للم�شح ) 2011-2009(

اجلدول RH.2 -  احلمل املبكر: ن�شبة الن�شاء يف �شن 15-19 الل�اتي لديهن م�ل�د حي اأو حامل بالطفل الأول، ون�شبة 

 24-20 15 عاما، ون�شبة الن�شاء يف �شن  الل�اتي بداأن  الإجناب قبل �شن   19-15 الن�شاء يف �شن 

الل�اتي لديهن م�ل�د حي قبل �شن 18 عاما

اجلدول RH.3 -  الأجتاهات يف احلمل املبكر: ن�شبة الن�شاء يف العمر 15-49 الل�اتي اأجننب م�ل�د حي  قبل �شن 15 

عاما، و�شن 18 عاما ح�شب فئات العمر

اجلدول RH.4 -  ا�شتخدام و�شائل منع احلمل: ن�شبة الن�شاء يف �شن 15-49 �شنة املتزوجات حاليا والل�اتي ي�شتخدمن 

)اأو الزوج الذي ي�شتخدم( و�شيلة ملنع احلمل

اجلدول RH.5 -  احلاجة غري ملباة من و�شائل منع احلمل: ن�شبة الن�شاء  يف الفئة العمرية 15-49 �شنة املتزوجات 

حاليا ح�شب احلاجة غري امللباة لتنظيم الأ�شرة، ون�شبة احلاجة امللباة ل��شائل منع احلمل 

اجلدول RH.6 -  مدى التغطية بالرعاية اأثناء احلمل: الت�زيع الن�شبي للن�شاء يف عمر 15-49  الل�اتي اأجننب طفل 

خلل ال�شنتني ال�شابقتني للم�شح تبعا لن�ع مقدم الرعاية اأثناء احلمل

اجلدول RH.7 -  عدد الزيارات لتلقي الرعاية  اأثناء احلمل: الت�زيع الن�شبي للن�شاء يف عمر 15-49 الل�اتي اأجننب 

اأطفاًل خلل ال�شنتني ال�شابقتني للم�شح ح�شب عدد الزيارات لتلقي الرعاية اأثناء احلمل من قبل اأي 

مقدم رعاية 

م�ل�دًا حيًا خلل  اأجننب  الل�اتي  �شنة   49-15 بعمر  الن�شاء  ن�شبة  اأثناء احلمل:  الرعاية   اجلدول RH.8 -  حمت�ى 

ال�شنتني ال�شابقتني  للم�شح ح�شب تلقيهن قيا�ص ال�شغط، فح�ص الب�ل وحتليل عينة من الدم كجزء 

من الرعاية املقدمة اأثناء احلمل 

اجلدول RH.9 - :  تلقي امل�شاعدة اأثناء ال�لدة: الت�زيع الن�شبي للن�شاء يف عمر 15-49 الل�اتي اأجننب اأطفال خلل 

ال�شنتني ال�شابقتني للم�شح تبعا لن�ع ال�شخ�ص الذي �شاعد اأثناء ال�لدة، ون�شبة ال�لدات التي متت 

بعملية قي�شرية

ال�شنتني  خلل  اأطفال  اأجننب  الل�اتي   49-15 عمر  يف  للن�شاء  الن�شبي  الت�زيع  ال�لدة:  اجلدول RH.10 -  مكان 

ال�شابقتني للم�شح   ح�شب مكان ال�لدة

اجلدول CD.1 -  التعليم يف الطف�لة املبكرة: ن�شبة الأطفال يف �شن 36-59 �شهرا امللتحق�ن يف بع�ص اأ�شكال برنامج 

تعليم الطف�لة املبكرة املنظم

اجلدول CD.2 -  دعم الطفل من اأجل التعلم: ن�شبة الأطفال يف عمر 36-59 �شهرا الذين �شارك اأحد اأفراد اأ�شرهم 

املعي�شية البالغني بن�شاطات ت�شاعد على حتفيز التعليم والإعداد للمدر�شة 

الأ�شر،  الأطفال امل�ج�دة يف  5 �شن�ات ح�شب عدد كتب  الأطفال حتت �شن  ن�شبة  التعليمية:  اجلدول CD.3 -  امل�اد 

والأ�شياء التي ي�شتخدمها الطفل باللعب 

اجلدول CD.4 -  عدم كفاية الرعاية: ن�شبة الأطفال دون 5 �شن�ات والذين ترك�ا مبفردهم اأو يف رعاية اأطفال يقل 

عمرهم عن 10 �شن�ات ملدة اأكرث من �شاعة وملرة واحدة على الأقل خلل الأ�شب�ع ال�شابق

اجلدول CD.5 -  م�ؤ�شرات تنمية الطف�لة املبكرة: ن�شبة الأطفال يف �شن 36-59 �شهرا الذين مت امناوؤهم على امل�شار 

ال�شحيح يف القراءة واحل�شاب، والأم�ر الجتماعية والعاطفية واملادية، واملجالت التعليمية، وم�ؤ�شر 

درجة تنمية الطف�لة املبكر
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اجلدول ED.1 -  معرفة القراءة والكتابة  بني الن�شاء اليافعات وال�شابات: ن�شبة الن�شاء الل�اتي يعرفن القراءة والكتابة 

يف العمر 15-24 �شنة

اجلدول ED.2 -  ال�شتعداد لللتحاق باملدر�شة: ن�شبة الأطفال امللتحقني يف ال�شف الأول البتدائي والذين التحق�ا 

بالتعليم قبل املدر�شي يف ال�شنة ال�شابقة 

اجلدول ED.3 -  دخ�ل املدر�شة البتدائية: ن�شبة الأطفال يف �شن دخ�ل املدر�شة البتدائية وامللتحقني بال�شف  الأول 

ابتدائي )معدل اللألتحاق ال�شايف(

البتدائية  املدر�شة  دخ�ل  �شن  يف  الأطفال  ن�شبة  البتدائية:  باملدر�شة  ال�شايف   الأنتظام  اجلدول ED.4 -  ن�شبة 

واملنتظمني باملدر�شة البتدائية اأو املدر�شة الإعدادية - )ن�شبة الأنتظام ال�شافية( 

املنتظمني  الثان�ية  املدر�شة  الأطفال يف عمر  ن�شبة  وثان�ي(:  )اأعدادي  الثان�ية  باملدر�شة  اجلدول ED.5 -  النتظام 

باملدر�شة الثان�ية )اإعدادي/ثان�ي( اأو اأعلى )ن�شبة الأنتظام ال�شافية املعدلة(، )ذك�ر(

اجلدول ED.6 -  الأطفال الذين ي�شل�ن ال�شف الأخري يف املدر�شة البتدائية: ن�شبة الأطفال الذين يلتحق�ن بال�شف 

الأول من املدر�شة البتدائية وي�شل�ن اإىل ال�شف الأخري يف املدر�شة البتدائية  )معدل البقاء حتى 

ال�شف الأخري يف املدر�شة البتدائية(

اجلدول ED.7 -  املعدل الإجمايل وال�شايف لإمتام مرحلة التعليم البتدائي والنتقال اإىل املرحلة الإعدادية، معدل 

اأكمال املرحلة البتدائية ومعدل النتقال للمرحلة الإعدادية

اجلدول ED.8 -  تكاف�ؤ التعليم بني اجلن�شني: الن�شبة ال�شافية  املعدلة للتحاق الإناث اإىل الذك�ر باملرحلة البتدائية 

والثان�ية )الإعدادية والثان�ية(

اجلدول CP.1 -  ت�شجيل واقعات ال�لدة: ن�شبة الأطفال دون خم�ص �شن�ات ح�شب ت�شجيل امل�ل�د، ون�شبة امل�اليد غري 

امل�شجلني والذين اأمهاتهم/املعتنيات يعرفن كيف ي�شجل امل�ل�د

والأعمال  القت�شادية  الن�شطة  يف  انخراطهم  ح�شب  5-14�شنة  الأطفال  ن�شبة  الأطفال:  اجلدول CP.2 -  عمالة 

املنزلية خلل الأ�شب�ع املا�شي ح�شب فئات العمر، ون�شبة الأطفال يف العمر 5-14 �شنة املنخرطني 

يف عمالة الأطفال

اجلدول CP.3 -  عمالة الأطفال والأنتظام باملدر�شة: ن�شبة الأطفال  املنخرطني يف عمالة الأطفال والذين هم منتظم�ن 

يف املدر�شة ون�شبة الأطفال املنتظم�ن يف املدر�شة والذين هم منخرطني بعمالة الأطفال 

اجلدول CP.4 - �شبط �شل�ك )تاأديب( الطفل: ن�شبة الأطفال يف العمر 2-14 �شنة وفقا لطريقة تاأديب الطفل 

49 عاما الل�اتي تزوجن قبل عيد ميلدهن  اجلدول CP.5 -  الزواج املبكر وتعدد الزوجات: ن�شبة الن�شاء يف عمر 15 - 

49 الل�اتي تزوجن قبل حل�ل عيد ميلدهن اخلام�ص   - اخلام�ص ع�شر، ون�شبة الن�شاء يف عمر 20 

– 19 واملتزوجات حاليا، ون�شبة الن�شاء املتزوجات  ع�شر والثامن ع�شر، ون�شبة الن�شاء يف عمر 15 

حاليا واأزواجهن متزوجني بزوجة اأخرى اأو اأكرث 

–  الفرق يف العمر بني الأزواج: الت�زيع الن�شبي للن�شاء املتزوجات حاليا واأعمارهن 15-19 و 24-20   CP.7 اجلدول

�شنة وفقا لفارق العمر مع الزوج

اجلدول CP.11 -  امل�اقف من العنف املنزيل: ن�شبة الن�شاء يف العمر 15-49 �شنة الل�اتي ي�ؤمن باأن الزوج  له ما يربره 

يف �شرب زوجته يف خمتلف الظروف

اجلدول HA.1 -  املعرفة ح�ل طرق انتقال فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري ، واملعتقدات اخلاطئة ب�شاأن فريو�ص نق�ص 

الب�شري: ن�شبة  انتقال فريو�ص نق�ص املناعة  ال�شاملة ح�ل طرق  الب�شري/اليدز، واملعرفة  املناعة 

املناعة،  انتقال فريو�ص نق�ص  الرئي�شية ملنع  الطرق  الل�اتي يعرفن  �شنة   49-15 العمر  الن�شاء يف 

ون�شبة الل�اتي يعرفن اأن ال�شخ�ص الذي يبدو �شليم ال�شحة ميكن اأن يك�ن م�شابا بفريو�ص الإيدز، 

�شاملة عن  لديهن معرفة  التي  الل�اتي  ون�شبة  ال�شائعة،  املفاهيم اخلاطئة  يرف�شن   الل�اتي  ون�شبة 

انتقال فريو�ص الإيدز 

اجلدول HA.2 -  املعرفة ح�ل انتقال فريو�ص نق�ص املناعة الب�شرية، واملعتقدات اخلاطئة ح�ل فريو�ص نق�ص املناعة 

الب�شرية/الإيدز، واملعرفة ال�شاملة ح�ل انتقال فريو�ص نق�ص املناعة الب�شرية بني الن�شاء اليافعات 

وال�شباب: ن�شبة الن�شاء اليافعات  وال�شابات  يف العمر 15-24 �شنة الل�اتي يعرفن الطرق الرئي�شية 
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ملنع انتقال فريو�ص نق�ص املناعة،ون�شبة الل�اتييعرفن اأن ال�شخ�ص الذي يبدو �شليم ال�شحة ميكن 

اأن يك�ن م�شابا  بفريو�ص الإيدز، ون�شبة الل�اتي يرف�شن املعتقدات اخلاطئة ال�شائعة، ون�شبة الل�اتي 

لديهن معرفة �شاملة عن انتقال فريو�ص الإيدز

اجلدول HA.3 -  معرفة طرق انتقال فريو�ص نق�ص املناعة الب�شرية من الأم اإىل الطفل: ن�شبة الن�شاء 15-49 �شنة 

العمرية الل�اتي يحددن  ب�شكل �شحيح و�شيلة لنتقال الفريو�ص من الأم اإىل الطفل 

عاما   49-15 العمر  يف  الن�شاء  الب�شرين�شبة  املناعة  نق�ص  فريو�ص  مع  للتعاي�ص  املتقبلة  اجلدول HA.4 -  امل�اقف 

بفريو�ص  امل�شابني  الأ�شخا�ص  نح�  قب�ل  يعربن عن م�قف  والل�اتي  الإيدز  �شمعن   عن  والل�اتي  

نق�ص املناعة الب�شرية /الإيدز

يتم  اأين  يعرفن  الل�اتي  �شنة   49-15 العمر  يف  الن�شاء  ن�شبة  اليدز:  فح�ص  اإجراء  مكان  اجلدول HA.5 -  معرفة 

فح�ص فريو�ص نق�ص املناعة الب�شرية، ن�شبة الن�شاء الل�اتي �شبق اختبارها، ون�شبة الن�شاء الل�اتي مت 

فح�شها يف الأ�شهر ال 12 املا�شية، ون�شبة الن�شاء الل�اتي مت فح�شها ومت اأعلمها بالنتيجة

اجلدول HA.7 -  احل�ش�ل على م�ش�رة ب�شاأن فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري واأجراء فح�ص الك�شف عن الإ�شابة به 

اأثناء تلقي الرعاية اأثناء احلمل من بني الن�شاء يف العمر 15-49 الل�اتي و�شعن م�ل�دا خلل ال�شنتني 

الأخريتني ن�شبة الن�شاء الل�اتي تلقني رعاية اأثناء احلمل من كادر �شحي م�ؤهل خلل فرتة احلمل 

الأخرية، ون�شبة الل�اتي ح�شلن على م�ش�رة ب�شاأن فريو�ص نق�ص املناعة الب�شرية، ون�شبة الل�اتي عر�ص 

عليهن الفح�ص وقبلن اإجراء فح�ص فريو�ص نق�ص املناعة الب�شرية وح�شلن على النتائج 

اجلدول HA.12 -  الرتتيبات املعي�شية للأطفال: الت�زيع الن�شبي للأطفال يف العمر 0-17 �شنة وفقا لرتتيبات املعي�شة، 

ون�شبة الأطفال يف العمر 0-17 �شنة الذين ل يعي�ش�ن مع اأحد ال�الدين الطبيعيني، ون�شبة الأطفال 

الذين لديهم اأحد ال�الدين اأو كليهما مت�فى

اجلدول MT.1 ــــ  ال��ش�ل اإىل و�شائل الأعلم: ن�شبة الن�شاء يف العمر 15-49 �شنة والل�اتي يتابعن و�شائل اإعلم معينة 

على اأ�شا�ص اأ�شب�عي

جهاز  ا�شتخدمن  الل�اتي  �شنة   24-15 ال�شابات  الن�شاء  ن�شبة  والنرتنت:  الك�مبي�تر  اجلدول MT.2 ــــ  ا�شتخدام 

كمبي�تر من اأي وقت م�شى، ون�شبة الل�اتي ا�شتخدمن جهاز كمبي�تر خلل فرتة 12 �شهرا املا�شية، 

ون�شبة  الل�اتي ا�شتمر ا�شتخدامهن خلل ال�شهر الأخري 

ما  حد  اإىل  اأو  جدا  الرا�شيات  �شنة   24-15 العمر  يف  الن�شاء  ن�شبة  احلياة:  عن  الر�شا  اجلدول SW.1 ــــ  جمالت 

را�شيات  يف جمالت خمتارة

ما  اإىل حد  اأو  الرا�شيات جدا  �شنة   24-15 العمر  الن�شاء يف  ن�شبة  وال�شعادة:  اجلدول SW.2 ــــ  الر�شا عن احلياة 

را�شيات عن حياتهن  الأ�شرية، ال�شداقة، واملدر�شة، وال�ظيفة احلالية، وال�شحة، والبيئة املعي�شية 

احلياة  عن  الرا�شيات  الن�شاء  ن�شبة  الر�شا،  درجة  ومظهرهن،معدل  الآخرين،  قبل  من  واملعاملة 

والرا�شيات جدا اأو اإىل حد ما را�شيات عن دخلهن، ون�شبةالن�شاء يف العمر 15-24 �شنة ال�شعيدات 
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قائمة املخت�سرات

متلزمة نق�ص املناعة املكت�شبة )الإيدز(  Acquired Immune Deficiency
Syndrome

AIDS

با�شيلي�ص – �شريي��ص - غي�رين )ال�شل اأو التدرن الرئ�ي(  Bacillis-Cereus-Geuerin (Tuber-
(culosis

BCG

نظام معاجلة التعداد ال�شكاين وامل�شح  Census and Survey Processing
System

CSPro

املطع�م / اللقاح الثلثي: الدفترييا، وال�شعال الديكي 

)ال�شاه�ق( والكزاز

Diphtheria Pertussis Tetanus DPT

برنامج التح�شني / التطعيم )�شد الأمرا�ص( املُ��ّشع Expanded Programme on Im-
munization

EPI

دليل )م�ؤ�شرات( التكاف�ؤ يف الن�ع الجتماعي Gender Parity Index GPI

فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري Human Immunodeficiency Virus HIV

ا�شطرابات نق�ص الي�د Iodine Deficiency Disorders IDD

ل�لب داخل الرحم ملنع احلمل Intrauterine Device IUD

ا�شتخدام الر�شاعة الطبيعية ك��شيلة ملنع احلمل ب�شبب 

انقطاع الطمث

Lactation  Amenorrhea Method LAM

الأهداف الإمنائية للألفية Millennium Development Goals MDG

امل�شح العنق�دي متعدد امل�ؤ�شرات  Multiple Indicators Cluster
Survey

MICS

وزارة ال�شحة Ministry of Health MoH

املعدل ال�شايف للنتظام يف املدر�شة Net Attendance Rate NAR

معاجلة اجلفاف عن طريق الفم )الإماهة( Oral rehydration treatment ORT

جزء لكل ملي�ن Parts Per Million ppm

الربنامج الإح�شائي/«احُلزمة الإح�شائية للعل�م 

الجتماعية«

 Statistical Package for Social
Sciences

SPSS

الدورة اخلا�شة للجمعية العامة للأمم املتحدة املعنية 

بفريو�ص نق�ص املناعة الب�شري / الإيدز

United Nations General As-
sembly Special Session on HIV/
AIDS

UNGASS

منظمة الأمم املتحدة للطف�لة )ي�ني�شف( United Nations Children’s Fund UNICEF

 وكالة الأمم املتحدة لإغاثة

    وت�شغيل اللجئني الفل�شطينيني

 United Nations Relief and
 Works Agency for Palestinian
Refugees in the Near East

UNRWA

وثيقة »عامل جدير بالأطفال« World Fit For Children WFFC

منظمة ال�شحة العاملية World Health Organization WHO

قائمة املخت�رشات
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�سكر وتقدير

يتقدم اجلهاز املركزي للإح�شاء الفل�شطيني للأ�شر الفل�شطينية يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية على تعاونها وجتاوبها 

مع الباحثني امليدانيني يف ا�شتيفاء بيانات امل�شح، كما يتقدم بجزيل ال�شكر للم�ؤ�ش�شات واجلمعيات الأهلية الفل�شطينية 

والإقليمية والدولية التي �شاهمت بت�فري مقار ومكاتب لفريق العمل امليداين اأثناء تنفيذ امل�شح واإدخال البيانات، جمعية 

امل�شاعدات ال�شعبية الرنويجية، جمعية الهلل الأحمر الفل�شطيني، جمعية الإخاء، احتاد املراأة الفل�شطينية، مركز اأطفال 

�شاتيل، جمعية الك�شافة واملر�شدات الفل�شطينية، جمعية تر�شيحا اخلريية. 

ومدراء  والتجمعات  املخيمات  يف  ال�شعبية  للجان  والتقدير  بال�شكر  الفل�شطيني  للإح�شاء  املركزي  اجلهاز  يتقدم  كما 

جمع  با�شتكمال  �شاهم  مما  مهامهم  باأداء  واإخل�شهم  تفانيهم  على  امليدانني  والباحثني  واملدققني  وامل�شرفني  املناطق 

البيانات ميدانيا وبج�دة عالية.

يتقدم اجلهاز املركزي للإح�شاء الفل�شطيني بال�شكر والتقدير ملنظمة الي�ني�شف على دعمها الفني واملايل لجناز تنفيذ 

امل�شح متعدد امل�ؤ�شرات.

�سكر وتقدير
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ملّخ�ض النتائج

ملخ�ص النتائج

عينة امل�سح

يف  جري 
ُ
اأ الذي  امل�ؤ�شرات  متعدد  العنق�دي  امل�شُح  ميّثل 

لعّينة  م�شحًا  لبنان  يف  الفل�شطينية  والتجمعات  املخيمات 

لبنان، وقد  الفل�شطينني يف  ممثلة على م�شت�ى اللجئني 

اأيار ومت�ز، على  2011 بني �شهري  مت تنفيذه خلل عام 

حجمها  بلغ  واحدة  مرحلة  ذات  ع�ش�ائية  عنق�دية  عينة 

بلغت  جغرافية.  مناطق   5 على  م�زعة  اأ�شرة   )5190(

للن�شاء يف �شن  وبلغت   ،98% العينة  لأ�شر  التجاوب  ن�شبة 

الإجناب 49-15 �شنة %98، وبلغت %100 للأطفال دون 

اخلام�شة.

بلغ عدد الأ�شر التي متت مقابلتها )4747( اأ�شرة، �شملت 

مقابل )10568(  ذكرا  ب�اقع )10395(  فردًا،   20963
اأنثى، بن�شبة جن�ص مقدارها 98 ذكرا لكل مئة اأنثى.

الت�زيع العمري لأفراد العينة

%38 للأفراد  يت�زع اأفراد العينة ح�شب فئات العمر اإىل 

 .62% فاأعلى  �شنة   18 الأفراد  ن�شبة  وبلغت  �شنة،   0-17
وتت�زع العينة ح�شب فئات الإعالة القت�شادية والجتماعية 

14-0 �شنة، ، وبلغت ن�شبة الأفراد يف  %31 للأفراد  اإىل 

فئة العمر 64-15 �شنة %63 وبلغت ن�شبة الأفراد يف فئة 

العمر 65 �شنة فاأعلى 6%.

والتجمعات  املخيمات  يف  الأ�شرة  حجم  مت��شط  بلغ 

الفل�شطينية يف لبنان عام 2011 ح�ايل 4.4 فردًا، تت�زع 

اإ�شر العينة ح�شب جن�ص رب الأ�شرة اإىل %82 رب الأ�شرة 

ذكرًا، مقابل %18 رب الأ�شرة اأنثى.

وفيات الطفال والر�سع

الألفية  التنمية  الدولية مب�ؤ�شرات  واملنظمات  الدول  تهتم 

ومراقبتها والتي من �شمنها م�ؤ�شرات بقاء الطفل ومنائه، 

وقد تطرق امل�شح العنق�دي متعدد امل�ؤ�شرات يف املخيمات 

والتجمعات الفل�شطينية لتلك امل�ؤ�شرات وقد كانت نتائجها 

كالآتي: بلغ معدل وفيات الر�شع يف املخيمات والتجمعات 

الفل�شطينية 15 حالة وفاة/1000 ولدة حية، ول�حظ ان 

معدل وفيات الر�شع اأعلى بني الذك�ر ب�اقع ح�ايل 15 حالة 

وفاة/1000 ولدة حية، مقارنة مع 14 حالة وفاة/1000 

ولدة حية بني الإناث.  اأما بخ�ش��ص وفيات الأطفال دون 

اخلام�شة فقد بلغ املعدل 17 حالة وفاة/1000 ولدة حية، 

الإناث  الذك�ر منه بني  اأعلى بني  اأي�شا  املعدل  وكان هذا 

ب�اقع 19 حالة وفاة/1000 ولدة حية للذك�ر مقارنة مع 

16 حالة وفاة/1000 ولدة حية بني الإناث.

ال��سع التغذوي للطفال

احلياة،  قيد  على  الطفل  ببقاء  املتعلقة  امل�ؤ�شرات  ومن 

بالقيا�شات  عنها  يعرب  والتي  التغذية  �ش�ء  م�ؤ�شرات 

النرثوب�مرتية )الط�ل، ال�زن، العمر(، فقد مت يف امل�شح 

واأط�ال الأطفال  اأوزان  امل�ؤ�شرات قيا�ص  العنق�دي متعدد 

دون اخلم�ص �شن�ات، حيث مت قيا�ص اأوزان واأط�ال الطفال 

دون اخلم�ص �شن�ات، ومن جملة هذه القيا�شات مت ا�شتثناء 

ال�زن  مل�ؤ�شر  التحليل  من  القيا�شات  من   1% ن�شبته  ما 

القيا�شات  %2 من  ا�شتثناء ح�ايل  كما مت  العمر،  مقابل 

ح�ايل  ا�شتثناء  مت  وكذلك  العمر،  مقابل  الط�ل  مل�ؤ�شر 

%3 من القيا�شات مل�ؤ�شر ال�زن مقابل الط�ل، وقد بينت 
النتائج ان ن�شبة الأطفال دون اخلام�شة والذين يعان�ن من 

ن�شبة ق�شر  وبلغت   ،13% بلغت  قد  املعتدل  القامة  ق�شر 

القامة ال�شديد %5، اأي اأن ط�لهم بالن�شبة لعمرهم يعترب 

قليل وعادة يعرب هذا امل�ؤ�شر عن حدوث نق�ص تغذوي يف 

 20 كل  بني  من  طفل  ان  النتائج  وت�شري  الخرية،  الآونة 

طفل يعاين من الهزال/النحافة ح�ايل %5 ويعرب اأي�شا 

عن �ش�ء التغذية املزمن، بينما يعاين %5 من نق�ص ال�زن 

النتائج  يت�شح من  التغذية احلاد.   �ش�ء  والذي يعرب عن 

اأن اأطفال منطقة �ش�ر يعان�ن اأكرث من نظرائهم يف باقي 

يعان�ن  منهم   22% اأن  فنجد  التغذية،  �ش�ء  من  املناطق 

من ق�شر القامة املعتدل، %10 يعان�ن من ق�شر القامة 

ال�شديد، ويعاين اأي�شا %9 من اأطفال خميمات وجتمعات 

ال�زن  نق�ص  من   7% و  املعتدل،  ال�زن  نق�ص  من  �ش�ر  

ال�شديد.

من  لبد  التغذية  �ش�ء  م�ؤ�شرات  ملراقبة  وا�شتكمال 

التكميلية  والتغذية  الطبيعية  الر�شاعة  اأمناط  متابعة 

او�شت  وقد  �شن�ات،   3 �شن  حتى  ال�لدة  منذ  للأطفال 

للطف�لة  املتحدة  المم  ومنظمة  العاملية  ال�شحة  منظمة 

�شنتني  ملدة  طبيعية  ر�شاعة  الطفل  باإر�شاع  بال�شتمرار 
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ملّخ�ض النتائج

%90 من الأطفال دون خم�ص  اأن  النتائج  اأكرث، تظهر  او 

�شن�ات قد �شبق لهم الر�شاعة الطبيعية، وبلغ اأدنى معدل 

املعدل  الن�شبة  وتراوحت   ،83% ب�اقع  بريوت  منطقة  يف 

%46 فقط من  اأن  النتائج  ت��شح  املناطق.   لباقي  العام 

الأطفال قد ر�شع�ا ر�شاعة طبيعية خلل اأول �شاعة من 

ب�اقع  ن�شبة يف منطقة طرابل�ص  اأدنى  كانت  وقد  ال�لدة، 

العتبار  بعني  اأخذنا  ما  اإذا  متدنية  الن�شبة  وتعرب   ،31%
الفل�شطينية  والتجمعات  املخيمات  ال�لدات يف  اأن معظم 

تتم يف م�ؤ�ش�شات �شحية ب�اقع %99، وجند اأي�شا اأن 75% 

من امل�اليد اآخر �شنتني  قد ر�شع�ا ر�شاعة طبيعية خلل 

الي�م الأول. اإن تلقي حليب اللباأ الذي يدر خلل اأول 3 اأيام 

من ال�لدة من الق�شايا املهمة ل�شحة الطفل حيث تك�شب 

هذه الر�شاعة خلل هذه الثلث اأيام مناعة طبيعية تزيد 

من فر�ص حياة الطفل ومقاومته للأمرا�ص، فنجد اأن من 

 ،41% تلق�ا تغذية قبل در احلليب)�شكر وماء( قد بلغت 

وكان اأطفال �ش�ر الأقل تلقيا للتغذية قبل در احلليب ب�اقع 

%25، ثم اأطفال بريوت ب�اقع %34، وكانت الن�شبة الأعلى 
 ،49% ب�اقع  طرابل�ص  ثم   ،58% ب�اقع  البقاع  لأطفال 

ويليهم اطفال �شيدا ب�اقع %42.  كما ويلحظ تدين ن�شبة 

الأطفال دون اخلم�ص �شن�ات الذين ر�شع�ا ر�شاعة طبيعية 

خال�شة )حليب الأم فقط، اآو مع فيتامينات اأو اأدوية(، فقد 

بلغت الن�شبة %17، وكانت الن�شبة مع تدنيها اأي�شًا ل�شالح 

الإناث ب�اقع %19 مقارنة مع %14 للذك�ر.

�شهرا   12-15 بالعمر  الأطفال  اأن  اأي�شا  النتائج  تبني 

وا�شتمروا بالر�شاعة عند عمر �شنة قد بلغت %31، وبلغت 

ن�شبة من ا�شتمروا بالر�شاعة حتى عمر �شنتني واأعمارهم 

23-20 �شهرا، قد بلغت %12. هذا وقد بلغ مت��شط فرتة 
الر�شاعة الطبيعية للأطفال 11 �شهرا.

 

التح�سني �سد المرا�ص

من  الأمرا�ص  �شد  املطاعيم/اللقاحات  تغطية  تعترب 

الق�شايا ال�شحية املهمة التي ت�شاعد على حماية الأطفال 

برناجمًا  الدول  فتتبع  املميتة،  بالأمرا�ص  الإ�شابة  من 

يك�ن  بحيث  حمددة،  زمنية  فرتة  �شمن  للتطعيم  عامليًا 

�شد  تطعيم  منها  والتي  املطاعيم  هذه  تلقى  قد  الطفل 

التدرن/ال�شل )BCG(، التطعيم الثلثي)DPT(، ال�شلل 

التطعيم  بطاقة  اعتماد  مت  لقد  احل�شبة،   ،)Polio(

تلقاها  التي  املطاعيم  لت�شجيل  رئي�شي  ب�شكل  ال�شحي 

الأم  �ش�ؤال  يتم  البطاقة كان  ت�فر  الطفل، ويف حال عدم 

الثلثي  وللتطعيم  املطاعيم  عن  الرعاية  على  القائمة  اأو 

وال�شلل عدد املرات التي تلقى فيها املطع�م.  تبني النتائج 

اأن %91 من الأطفال دون اخلم�ص �شن�ات لديهم بطاقة 

�شحية مت م�شاهدة %88 منها، بينما بلغت ن�شبة من �شبق 

لديهم  لي�ص   2% بينما   ،7% بطاقات �شحية  وكان معهم 

معهم بطاقات �شحية وقت تنفيذ امل�شح.

تبني النتائج اأن %96 من الأطفال يف الفئة العمرية -12

23 �شهرا قد تلق�ا التطعيم �شد مر�ص ال�شل قبل بل�غ 12 
�شهرا، وقد كانت ن�شبة التغطية للمطع�م الثلثي اجلرعة 

اإىل  ثم  الثانية،  للجرعة   96% اإىل  وتراجع   97% الأوىل 

%93 للجرعة الثالثة. كما بلغت ن�شبة التغطية �شد ال�شلل 
الثالثة  للجرعة  اأي�شا  وانخف�شت  الأوىل  للجرعة   96%
احل�شبة/ ملطع�م  التغطية  ن�شبة  بلغت  بينما   ،89% اإىل 

MMR  قبل بل�غ ال�شنة 89%.

ت��شح النتائج اأن ن�شبة التغطية جلميع املطاعيم امل��شى 

ال�شلل،  �شد  جرعات   3 للثلثي،  جرعات   3 فيها)ال�شل، 

واحل�شبة( قبل بل�غ 12 �شهرا قد بلغت 80%.

للمطاعيم  التغطية  ن�شب  يف  فروق  هناك  اأن  يلحظ 

يف  الأطفال  لدى  اجلغرافية  املنطقة  ح�شب  فيها  امل��شى 

الأدنى  الن�شب  كانت  فقد  �شهرًا،   12-23 العمرية  الفئة 

للتغطية يف منطقة بريوت، حيث بلغت ن�شبة تغطية مطع�م 

تراوحت بني -95% تغطية  ن�شب  %85 مقارنة مع  ال�شل 

ال�شلل  التغطية ملطع�م  كانت  كما  املناطق،  لباقي   100%
للجرعة الثالثة اأي�شا يف بريوت الأدنى ب�اقع %79 مقارنة 

مع ن�شب تغطية تراوحت بني %100-%90 لباقي املناطق.

يف  التطعيم  برنامج  يف  تطبق  التي  املطاعيم  بني  من 

مطع�مي  لبنان  يف  الفل�شطينية  والتجمعات  املخيمات 

التهاب الكبد ال�بائي ومطع�م الأنفل�نزا، وقد كانت ن�شب 

الفئة  الأطفال يف  لهذين املطع�مني متدنية لدى  التغطية 

العمرية 23-12 �شهرا ب�اقع %75 للجرعة الثالثة للتهاب 

الكبد ال�بائي، وبلغت %44 ملطع�م الأنفل�نزا.

تلجاأ الدول حلماية الأمهات وامل�اليد من الإ�شابة مبر�ص 

�شد  مبطع�م  احل�امل  تطعيم  اإىل  )الكزاز(  التيتان��ص 

الأطفال  ي�شيب  ما  عادة  والذي  املر�ص  بهذا  ال�شابة 

حديثي ال�لدة بهدف حمايتهم من الإ�شابة بهذا املر�ص، 

فنجد اأن ن�شبة متدنية من الن�شاء قد تلقت جرعات ال�قاية 
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اأن  للنتباه  وامللفت   ،25% ب�اقع  التيتان��ص  مطع�م  من 

تغطية الن�شاء يف الأ�شر الأفقر قد كانت اأعلى منها للن�شاء 

يف الأ�شر الأغنى مع اأنها اأي�شا متدنية ب�اقع %27 لن�شاء 

اأفقر %60 من الأ�شر مقارنة مع %21 لن�شاء اأغنى 40% 

من الأ�شر.

ال�سابة بال�سهال

من الع�امل اخلطرة التي تزيد من احتمالت وفاة الأطفال 

الر�شع والأطفال دون اخلام�شة الإ�شابة باأمرا�ص الإ�شهال 

والتهابات الرئة واجلهاز التنف�شي، وقد مت �ش�ؤال الأمهات 

من  اأ�شب�عني  اآخر  خلل  بالإ�شهال  اأطفالهن  اإ�شابة  عن 

ب�ا�شطة  الإ�شهال  علج  متابعة  وطريقة  امل�شح  تنفيذ 

مت  كما  وال�ش�ائل،  والأطعمة  اجلفاف  معاجلة  حماليل 

ال�ش�ؤال عن اأعرا�ص الإ�شابة بالتهابات الرئة.

الأطفال دون اخلام�شة قد  %14 من  اأن  النتائج  اأظهرت 

امل�شح،  تنفيذ  اأ�شب�عني من  اآخر  بالإ�شهال خلل  اأ�شيب�ا 

ح�شب  بالإ�شهال  الإ�شابة  ن�شب  يف  كبري  فرق  ول�حظ 

املنطقة اجلغرافية، فكانت اأعلى ن�شبة اإ�شابة بني اأطفال 

البقاع ب�اقع %22، وكانت الن�شبة الأدنى يف منطقة �ش�ر 

 ،18% بريوت  منطقة  يف  الن�شبة  بلغت  بينما   ،9% ب�اقع 

وانخف�شت اإىل %16 يف منطقة طرابل�ص ثم اإىل %13 يف 

منطقة �شيدا. وقد كانت اأعلى ن�شبة اإ�شابة بالإ�شهال بني 

ثم   ،25% ب�اقع  �شهرا   11-0 العمرية  الفئة  يف  الأطفال 

لأطفال الفئة 12-23 �شهرا ب�اقع %17. وقد اأفادت 57% 

من اأمهات الأطفال امل�شابني بالإ�شهال اأو القائمات على 

رعايتهم اأنهن قد اأعطني الطفل امل�شاب بالإ�شهال حمل�ل 

ومعباأ  بها  امل��شى  اجلاهزة  والأملح  اجلفاف  معاجلة 

باأكيا�ص جاهزة، وكذلك زيادة يف ال�ش�ائل اأكرث من املعتاد، 

بينما بلغت الن�شبة %64 لعلج الإ�شهال عن طريق الفم 

وزيادة  املنزلية  اأو  بها  امل��شى  مبحاليل معاجلة اجلفاف 

%44 ملن اأعطني  اإعطاء ال�ش�ائل، بينما بلغت الن�شبة  يف 

اجلفاف  معاجلة  حماليل  بالإ�شهال  امل�شابني  الأطفال 

عن طريق الفم �ش�اء امل��شى فيها اأو املحاليل املجهزة يف 

املنزل وكذلك ال�شتمرار يف تغذية الطفل. وقد بلغت ن�شبة 

الأطفال امل�شابني بالإ�شهال ومل يتلق�ا علجا 21%.

ال�سابة بالتهابات الرئة

م�شتبها  الطفل  اأن  منها  يحدد  التي  الأ�شئلة  خلل  من 

�شع�بة  اأو  التنف�ص،  �شرعة  وهي  الرئة  بالتهاب  باإ�شابته 

التنف�ص مع �شعال م�شح�ب ، فقد اأظهرت النتائج اأن 6% 

من الأطفال دون اخلام�شة ي�شتبه اإ�شابتهم بالتهاب الرئة 

الأطفال  من   70% للم�شح.  ال�شابقني  الأ�شب�عني  خلل 

امل�شتبه اإ�شابتهم بالتهاب الرئة قد تلق�ا العلج بامل�شادات 

احلي�ية، حيث تبني اأن الأطفال الذك�ر امل�شتبه اإ�شابتهم 

ب�شكل  احلي�ي  بامل�شاد  العلج  تلق�ا  قد  الرئة  بالتهاب 

للإناث.   67% مع  %72 مقارنة  ب�اقع  الإناث  اأف�شل من 

قد حددن علمتي  الأمهات  %40 من  اأن  النتائج  وت�شري 

�شرعة  وهما  الرئة  بالتهاب  بالإ�شابة  لل�شتباه  اخلطر 

للمعرفة  الأعلى  الن�شبة  وبلغت  التنف�ص،  و�شع�بة  التنف�ص 

يف  الأدنى  املعرفة  ون�شبة   ،70% ب�اقع  �شيدا  منطقة  يف 

 ،15% ب�اقع  بريوت  ثم   ،13% ب�اقع  طرابل�ص  منطقة 

وترتفع يف البقاع و�ش�ر اإىل %47، %61 على الت�ايل.

م�سادر مياه ال�سرب

عن م�شادر مياه ال�شرب، ومرافق ال�شرف ال�شحي من 

احد اأهم الع�امل التي قد ت�ؤدي اإىل الإ�شابة بالإمرا�ص، 

املخيمات  يف  املح�شن  املياه  م�شدر  اأن  النتائج  فت�شري 

 ،72% ن�شبته  بلغ  قد  لبنان  يف  الفل�شطينية  والتجمعات 

اآمنة،  مياه  م�شدر  انه  بال�شرورة  تعني  ل  الن�شبة  وهذه 

اأن منطقة بريوت كانت املنطقة اجلغرافية الأدنى  فنجد 

بت�فر م�شدر مياه حم�شن ب�اقع %25، وكم�شدر حم�شن 

اأو  الأ�شرة  ملنزل  بالأنابيب  املنق�لة  املياه  ال�شرب؛  ملياه 

ح�شب  الكبري  الفرق  فنلحظ  الأ�شرة  ملنزل  ال�شاحة  اإىل 

الأعلى يف منطقة  الن�شبة  بلغت  فقد  املنطقة اجلغرافية، 

منطقتي  يف  كبري  ب�شكل  وانخف�شت   ،81% ب�اقع  �شيدا 

البقاع وطرابل�ص ب�اقع %41 و %40 على الت�ايل، ثم يف 

منطقة �ش�ر ب�اقع %32 وكانت الن�شبة الأدنى يف منطقة 

اأن منطقتي  بينما جند   .3% اقل من  ن�شبة  ب�اقع  بريوت 

بريوت و�ش�ر يعتمدون م�شدرا غري حم�شن وه� �شهاريج 

 58% %75 يف بريوت،  املياه كم�شدر ملياه ال�شرب ب�اقع 

يف منطقة �ش�ر. امل�شدر الأول الأكرث �شي�عا ملياه ال�شرب 

يف منطقة طرابل�ص مياه الزجاجات )51 يف املئة(، وهذا 

من  املئة  يف   22 بن�شبة  اأي�شا  ي�شتخدم  الذي  ه�  امل�شدر 

الإ�شارة  جتدر  �شيدا.  منطقة  يف  يعي�ش�ن  الذين  ال�شكان 

بريوت  يف  يعي�ش�ن  الذين  ال�شكان  ثلثي  من  اأكرث  اأن  اإىل 

يف  يعي�ش�ن  الذين  ال�شكان  ن�شف  من  واأكرث   )74%(

)م�شدر  �شهريج  مياه  ي�شتخدم�ن   )58%( �ش�ر  مدينة 

غري حم�شنة( ب��شفها امل�شدر الرئي�شي ملياه ال�شرب.
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من الأ�شر التي ت�شتخدم م�شدرا   90% اأن  ت�شري النتائج 

غري حم�شن ل تق�م باأي طريقة ملعاجلة املياه، بينما تلجاأ 

اإ�شافة   1% ون�شبة  الفلرت،  ا�شتخدام  اإىل  الأ�شر  %7 من 
الكل�ر للمياه.

مرافق ال�سرف ال�سحي

والتجمعات  الأ�شر يف املخيمات  اأن غالبية  النتائج  ت��شح 

حم�شنة،  �شحي  �شرف  مرافق  ت�شتخدم  الفل�شطينية 

من  اأقل  اأعمارهم  اأطفال  لديها  التي  الأ�شر  وبخ�ش��ص 

طرحه  طريق  عن  الأطفال  براز  من  يتخل�ش�ن  �شنتني 

من   8% ح�ايل  منه  ويتخل�ص   ،67% ب�اقع  النفايات  يف 

خلل �شطفه باملرحا�ص، وهناك ن�شبة %20 من الأطفال 

براز  من  التخل�ص  لطريقة  وتبعا  املرحا�ص.  ي�شتخدم�ن 

الأطفال فاإن %72 من الأ�شر التي لديها اأطفال بعمر اأقل 

ول�حظ  اآمن،  غري  ب�شكل  الرباز  من  تتخل�ص  �شنتني  من 

فنجد  اجلغرافية  املنطقة  ح�شب  الن�شبة  بهذه  التباين 

الن�شبة الأدنى بالتخل�ص من الرباز بطريقة غري اآمنة يف 

 ،71% %63، ثم منطقة �ش�ر ب�اقع  منطقة �شيدا ب�اقع 

%78 يف  %72، وبلغت الن�شبة  تليها منطقة البقاع ب�اقع 

منطقة بريوت، ثم طرابل�ص ب�اقع 79%.

ال�سحة الجنابية

ال�شحة  خدمات  وتقدمي  املعرفة  لتعزيز  الدول  ت�شعى 

الإجنابية للن�شاء، ملا له من اثر على خف�ص ن�شب وفيات 

يزيد  الذي  اخلطر  احلمل  وجتنب  وتقلي�شها،  الأمهات 

وقد  �شنة،   19-15 املراهقات  للأمهات  ال�فاة  احتمالية 

ال�شحة  م�ؤ�شرات  من  ملجم�عة  امل�شح  يف  التطرق  مت 

بني  الكلية  اخل�ش�بة  معدل  اأن  النتائج  بينت  الإجنابية، 

الن�شاء يف �شن الإجناب 15-49 �شنة قد بلغ يف املخيمات 

امراأة  لكل  م�ل�د   2.8 لبنان  يف  الفل�شطينية  والتجمعات 

الفئة  يف �شن الإجناب، وقد بلغت خ�ش�بة املراهقات يف 

15-19 �شنة 32 م�ل�دا/1000 امراأة، بينما �شكلت الفئة 
العمرية 25-29 الأكرث م�شاهمة يف معدل اخل�ش�بة ب�اقع 

179 م�ل�دا /1000 امراأة.

ت�شري النتائج اأن ح�ايل %4 من الن�شاء يف الفئة العمرية 

15-19 �شنة �شبق لهن واأجننب على الأقل م�ل�دا واحدا، 
�شنة   24-20 العمرية  الفئة  يف  الن�شاء  من   4% اأن  كما 

18 �شنة، وقد كانت  الأول قبل عمر  قد و�شعن م�ل�دهن 

مع  مقارنة   7% ب�اقع  بريوت  منطقة  يف  الأعلى  الن�شبة 

باقي املناطق والتي تراوحت الن�شبة بني 4%-2%. 

%66 من الن�شاء املتزوجات حاليا انه ي�شتخدمن  اأفادت 

 12% مع  مقارنة  احلديثة،  لل��شائل   54% ب�اقع  حاليًا، 

منع  و�شائل  ا�شتخدام  معدل  بلغ  وقد  التقليدية.  لل��شائل 

احلمل الأعلى يف منطقة بريوت ب�اقع %69، وبلغ املعدل 

الأدنى يف منطقة البقاع ب�اقع %58. وتظهر البيانات اأن 

ثم   ،22% ب�اقع  الل�لب  �شي�عا  امل�شتخدمة  ال��شائل  اأكرث 

وقد   .10% ب�اقع  الذكري  وال�اقي   ،18% ب�اقع  احلب�ب 

بلغ معدل انت�شار و�شائل منع احلمل %54 بني الن�شاء دون 

الل�اتي  الن�شاء  %67 بني  تعليمي، مقارنة مع  اأي م�شت�ى 

تعليمهن ثان�ي فاأعلى.

اأ�شارت النتائج اأن هناك %6 من الن�شاء لديهن حاجة غري 

ملباة ل�شتخدام و�شيلة منع حمل اأي اأن ل ت�شتخدم و�شائل 

منع احلمل ولكنها ترغب يف الت�قف عن اإجناب الأطفال(

احلد الأق�شى )اأو تاأجيل احلمل القادم( تباعد)ما ل يقل 

عن 2 �شن�ات.

الرعاية اأثناء ال�لدة

تعترب الرعاية ال�شحية اأثناء احلمل وال�لدة من الع�امل 

اأفادت  وامل�ل�د، حيث  الأم  املهمة يف احلفاظ على �شحة 

95% من الن�شاء احل�امل اأنهن قد تلقني رعاية �شحية من 

قان�نية(  قابلة  ممر�شة،  ممر�ص/  م�ؤهل)طبيب،  كادر 

 4 الأقل  تلقني على   %90 و  الأقل مرة خلل احلمل  على 

العمر  اأقل من  الن�شاء  ن�شبة بني  اأدنى  ، وقد كانت  مرات 

20 �شنة ب�اقع %85، وقد بلغت اأدنى ن�شبة بني الن�شاء يف 
اأق�شاها بني الن�شاء يف  %79، وبلغت  منطقة �ش�ر ب�اقع 

منطقة طرابل�ص ب�اقع %94. وقد اأفادت %93 من الن�شاء 

قد  اأنهن  احلمل  اأثناء  ال�شحية  الرعاية  تلقني  الل�اتي 

اخذ لهن )عينات دم، وب�ل للفح�ص، وفح�ص لل�شغط( 

الأقل  �ش�ر  ن�شاء منطقة  كانت  وقد  معا،  للثلث فح��ص 

حظًا باإجراء الثلث فح��ص معا ب�اقع %84 وكانت ن�شاء 

طرابل�ص الأوفر حظًا ب�اقع %97، وكانت اأدنى ن�شبة بني 

الن�شاء اأقل من العمر 20 �شنة ب�اقع 87%.

%99 من ال�لدات يف العامني ال�شابقني  اأن  تبني النتائج 

للم�شح يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان قد 



 24امل�شح العنق�دي الرابع متعدد امل�ؤ�ّشرات

ملّخ�ض النتائج

متت يف م�ؤ�ش�شات �شحية، وان %99 من ال�لدات قد متت 

ممر�ص/ممر�شة،  م�ؤهل)طبيب،  كادر  اإ�شراف  حتت 

قابلة قان�نية، اأو م�شاعدة قابلة(.

من امللفت للنتباه اأن %30 من ال�لدات قد متت ب�ا�شطة 

العمليات القي�شرية، وبلغت اأعلى ن�شبة يف منطقة بريوت 

كانت  القي�شرية  ال�لدات  اأن  ل�حظ  كما   ،40% ب�اقع 

%33 مقارنة  %40 من الأ�شر ب�اقع  اأغنى  الأعلى لن�شاء 

مع %28 لن�شاء اأفقر %60 من الأ�شر.

تنمية وحماية الأطفال

ينتظم يف ريا�ص الأطفال ن�شبة %57 من الأطفال يف الفئة 

تفا�شلية  فروق  ول�حظ  �شهرًا.   59 اإىل   36 من  العمرية 

تنخف�ص  حيث  اجلغرافية،   واملنطقة  الطفل  عمر  ح�شب 

الأطفال  ب�شكل كبري بني  الأطفال  ن�شبة النتظام بريا�ص 

لفئة العمر 36-47 �شهرا اإىل %39 مقارنة مع الأطفال يف 

الفئة العمرية 48-59 �شهرا والذين تبلغ ن�شبة انتظامهم 

بريا�ص الأطفال %77. ويلحظ اأن النتظام يف التعليم ما 

قبل املدر�شة اأكرث انت�شارًا يف منطقة طرابل�ص ب�اقع 71%، 

والنتظام الأقل يف منطقة �شيدا ب�اقع %40. ت�جُد فروٌق 

بلغت  فقد  الجتماعي،  الن�ع  ح�شب  ب�شيطة  تفا�شلية 

وكذلك  للإناث،   55% مع  مقارنة   59% للذك�ر  الن�شبة 

الجتماعي  ال��شع  ح�شب  وا�شحة  تفا�شلية  فروق  هناك 

%62 من اأطفال اأغنى  فن�شبة   . الّراهن  – القت�شادي 
%40 من الأ�شر ينتظم�ن يف ريا�ص الأطفال )التعليم قبل 
بالن�شبة   54% اإىل  الن�شبة  بينما تنخف�ص هذه  املدر�شة( 

لأطفال اأفقر %60 من الأ�شر. 

عدم كفاية الرعاية للأطفال بلغت %8 للأطفال يف الفئة 

العمرية »منذ ال�لدة وحتى 59 �شهرًا«؛ اأي اأنهم ُترك�ا يف 

رعاية اأطفال اآخرين، بينما ُترك %6 من الأطفال وحدهم 

بني  وباجلمع  املقابلة.  انعقاد  �شبق  الذي  الأ�شب�ع  خلل 

من   12% ن�شبة  احُت�شبت  فقد  معًا،  الرعاية  م�ؤ�ّشرّي 

الأطفال باأنهم ُترك�ا من دون رعاية كافية خلل الأ�شب�ع 

اأو برتكهم  اإما برتكهم وحدهم  الذي �شبق اإجراء امل�شح، 

ح�شب  فروق  ُتلحظ  ومل  اآخرين.  اأطفال  رعاية  حتت 

جن�ص الطفل. وكانت الرعاية غري الكافية اأكرث انت�شارًا يف 

اأو�شاط الأطفال يف منطقة �ش�ر ب�اقع  %20، ثم منطقة 

بريوت ب�اقع %15، وبلغت الن�شبة الأدنى يف منطقة �شيدا 

ب�اقع %8. وكانت ن�شبة الأطفال يف الفئة العمرية 24 – 

الرعاية  من  كاٍف  غري  مب�شت�ًى  ُترك�ا  الذين  �شهرًا،   59
الفئة  يف  للأطفال   9% مع  مقارنة   ،15% ب�اقع  الأعلى 

العمرية »منذ ال�لدة وحتى 23 �شهرًا. ومل ُتلَحظ فروٌق 

الراهن  القت�شادي   – الجتماعي  بال��شع  يتعّلق  فيما 

الأطفال  من   86% اأن  النتائُج  ت�شري  املعي�شية.  للأ�شرة 

على  ي�شريون  باأنهم  �شهرًا   59-36 بني  العمرية  الفئة  يف 

امل�شار ال�شحيح اإمنائيا. ودليُل )م�ؤ�شرات( تنمية الطف�لة 

ب�اقع  )الفتيان(  الأولد  بني  ما  حد  اىل  مت�شاو  املبكرة  

%87 والبنات )الفتيات( ب�اقع 86%.

الفتيات  بني  التعليم  فر�ص  تكاف�ؤ  م�ؤ�شر  اأّن  النتائج  تبني 

البتدائية )ت�شاوي فر�ص  املدار�ص  اإىل  بالن�شبة  والفتيان 

التعليم بني الذك�ر والأناث ( قد بلغ 1،02، مّما ُي�شري اإىل 

الفتيان  انتظام  عن  الفتيات  انتظام  يف  فرق  وج�د  عدم 

رقم  اإىل  يرتفع  امل�ؤ�شر  اأّن  َبْيَد  البتدائية.  املدار�ص  يف 

1،38 بالن�شبة اإىل التعليم الثان�ي. وقد ل�حظ اأن م�ؤ�شر 
التكاف�ؤ مييل ل�شالح الإناث يف النتظام ال�شايف باملرحلة 

الثان�ية ح�شب خمتلف اخل�شائ�ص اخللفية، �ش�اء منطقة 

جغرافية اأو تعليم الأم، اأو م�ؤ�شر الرثوة. 

ت�شري بيانات عمالة الأطفال اأن %7 من الأطفال يف الفئة 

بعمالة  منخرط�ن  اأنهم  ي�شنف�ن  �شنة   14-5 العمرية 

انخراط  يف  فروق  وج�د  اإىل  البيانات  وت�شري  الأطفال، 

اأن  فنجد  اخللفية،  للخ�شائ�ص  تبعا  بالعمالة  الأطفال 

%9 من الأطفال الذك�ر م�شنفني �شمن عمالة الأطفال 
ب��ش�ح  الفروق  وتظهر  الإناث.  للأطفال   6% مقارنة مع 

بلغت  فقد  الأم،  تعليم  وكذلك  اجلغرافية  املنطقة  ح�شب 

ن�شبة عمالة الأطفال الأعلى يف منطقة �ش�ر ب�اقع 13% 

%10، وتنخف�ص  %11 ثم البقاع ب�اقع  وبلغت يف بريوت 

%4 يف  اإىل  ثم  %5 يف منطقة طرابل�ص  اإىل  ب�شكل كبري 

الل�اتي  الأمهات  اأطفال  اأن  النتائج  ت�شري  �شيدا.  منطقة 

العمالة  ن�شبة  بلغت  قد  تعليمي  م�شت�ى  اأي  دون  تعليمهن 

اأطفال  بني   8% اإىل  كبري  ب�شكل  وتنخف�ص   17% بينهم 

اأدنى  اإىل  وتنخف�ص  اإعدادي،  تعليمهن  الل�اتي  الأمهات 

تعليمهن  الل�اتي  الأمهات  اأطفال  بني   6% بن�شبة  م�شت�ى 

الأطفال  عمالة  اأن  اأي�شا  البيانات  وت�شري  فاأكرث.   ثان�ي 

 14-5 العمرية  الفئة  يف  الأطفال  بني  اأكرب  ب�شكل  تنت�شر 

�شنة غري امللتحقني باملدار�ص ب�اقع %15، مقارنة مع 7% 

بني الأطفال امللتحقني باملدار�ص. 

العمرية  الفئة  يف  وال�شابات  اليافعات  الن�شاء  ن�شبة  بلغت 
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ترتبط  بينما   .6% حاليًا   متزوجات  عامًا   19  -  15 من 

 13% ارتباطًا ق�ّيًا بامل�شت�ى التعليمي، فقد بلغت الن�شبة 

 7% اإىل  وتنخف�ص  ابتدائي،  تعليمهن  الل�اتي  الن�شاء  بني 

بني   3% اإىل  تنخف�ص  ثم  اإعدادي  تعليمهن  الل�اتي  بني 

ن�شبة  بلغت  اأي�شًا  ثان�ي فاأعلى.   تعليمهن  الل�اتي  الن�شاء 

باأزواج  املرتبطات  �شنة   49-15 العمرية  الفئة  الن�شاء يف 

متعّددي الزوجات 2%.

املعرفة مبر�ص اليدز

الل�اتي  الن�شاء  اأرباع  ثلثة  من  اأكرث  اأن  البيانات  ت�شري 

عن  �شمعن   86% ال�شخ�شية   املقابلت  معهّن  جريت 
ُ
اأ

مر�ص الإيدز. غري اأّن ن�شبة الن�شاء الل�اتي لديهن معرفة 

�شاملة لل�قاية من الإ�شابة باليدز قد بلغت %11 فقط، 

فت�شري  اجلغرافية،  املنطقة  ح�شب  التباين  ويلحظ 

اأدنى ن�شبة معرفة كانت يف منطقة طرابل�ص  اأن  البيانات 

ب�اقع %7، وتليها اأي�شا ن�شبة منخف�شة يف منطقة �شيدا 

ب�اقع %9، وارتفعت الن�شبة اإىل %15 يف بريوت واىل 16% 

يف منطقة �ش�ر، والن�شبة الأعلى كانت يف منطقة البقاع 

بني  ال�شاملة  املعرفة  اأن  النتائج  ت�شري  كما   ،19% ب�اقع 

اأعلى منها بني ن�شاء الأ�شر الفقرية،  ن�شاء الأ�شر الأغنى 

فقد بلغت %17 بني الن�شاء لأغنى %40 من الأ�شر مقارنة 

مع %7 لن�شاء اأفقر %60 من الأ�شر. تبني النتائج اأن 70% 

»الّتعامل جن�شيًا مع  15-49 �شنة يعرفن عن  الّن�شاء  من 

الن�شاء  من   43% ون�شبة  �شريك غري م�شاب وخمل�ص«، 

يعرفن عن »�شرورة ا�شتعمال ال�اقي يف كل مرة ميار�شن 

فيها اجلن�ص«،  هي من الطرق الرئي�شة لل�قاية من انتقال 

يف  فروق  وج�د  ويلحظ  الب�شري.  املناعة  نق�ص  فريو�ص 

الن�شاء،  وتعليم  اجلغرافية  املنطقة  ح�شب  املعرفة  درجة 

فيلحظ اأن الن�شاء الل�اتي يعرفن اأن التعامل جن�شيا مع 

�شريك غري م�شاب وخمل�ص قد بلغت الن�شبة الأعلى يف 

منطقة البقاع ب�اقع %85 وبلغت الن�شبة الأدنى يف منطقة 

بخ�ش��ص  املعرفة  تدين  ويت�شح  كما   ،63% ب�اقع  �شيدا 

بلغت  فقد  بالتعليم،  حظا  الأقل  الن�شاء  بني  ال�شريك 

الن�شبة بني الن�شاء الل�اتي دون اأي م�شت�ى تعليمي 43%، 

 ،53% وارتفعت بني الن�شاء الل�اتي تعليمهن ابتدائي اإىل 

اإىل  اإعدادي  الل�اتي تعليمهن  للن�شاء  وا�شتمرت بالرتفاع 

الل�اتي تعليمهن  %71، وبلغت الن�شبة الأعلى بني الن�شاء 
مع  املعرفة  ارتباط  يظهر  كما   ،82% ب�اقع  فاأعلى  ثان�ي 

 79% بلغت  قد  الن�شبة  اأن  فنجد  الرثوة  م�ؤ�شر  ارتفاع 

بني   64% مع  مقارنة  الأ�شر  من   40% اأغنى  ن�شاء  بني 

املعرفة  بيانات  ت�شري  كما  الأ�شر.  من   60% اأفقر  ن�شاء 

النتائج  تتباين  وقاية  الذكري كطريقة  ال�اقي  با�شتخدام 

اأدنى  اأن  فنجد  الن�شاء،  وتعليم  اجلغرافية  للمنطقة  تبعا 

ن�شبة معرفة قد بلغت بني الن�شاء يف منطقة �شيدا ب�اقع 

%38 وبلغت الن�شبة الأعلى بني الن�شاء يف منطقة البقاع 
ب�اقع 53%.

ال��س�ل ل��سائل العلم وتكن�ل�جيا املعل�مات

 ت�شري البيانات اأن ن�شبة الن�شاء 15-49 �شنة الل�اتي يقراأن 

اجلريدة/املجلت على الأقل مرة واحدة يف الأ�شب�ع قد 

على  للمذياع  ي�شتمعن  الل�اتي  ن�شبة  وبلغت   ،21% بلغت 

الن�شبة  بلغت  بينما   ،20% الأ�شب�ع   الأقل مرة واحدة يف 

ت�شري  كما  التلفزي�ن.  ي�شاهدن  الل�اتي  للن�شاء   97%
والتجمعات  املخيمات  يف  الن�شاء  من   2% اأن  البيانات 

الفل�شطينية مل تتعر�ص لأي من ال��شائل الثلث، مقارنة 

مع %8 تعر�شن لل��شائل الثلث معا.

لهن  �شبق  الل�اتي  �شنة   24-15 الن�شاء  ن�شبة  بلغت   

 24-15 الن�شاء  ن�شبة  وبلغت   64% احلا�ش�ب  ا�شتخدام 

ال�شنة  ا�شتخدام احلا�ش�ب خلل  لهن  �شبق  الل�اتي  �شنة 

املا�شية من تنفيذ امل�شح %55، بينما بلغت الن�شبة 45% 

مرة  الأقل  على  احلا�ش�ب  ا�شتخدمن  الل�اتي  للن�شاء 

واحدة خلل ال�شهر املا�شي قبل تنفيذ امل�شح.  بلغت ن�شبة 

الن�شاء 15-24 �شنة الل�اتي �شبق لهن ا�شتخدام الإنرتنت 

%46، وبلغت ن�شبة الن�شاء 15-24 �شنة الل�اتي �شبق لهن 
ا�شتخدام الإنرتنت خلل ال�شنة املا�شية من تنفيذ امل�شح 

%41، بينما بلغت الن�شبة %34 للن�شاء الل�اتي ا�شتخدمن 
الإنرتنت على الأقل مرة واحدة خلل ال�شهر املا�شي قبل 

تنفيذ امل�شح. 

الر�سا عن احلياة

بخ�ش��ص الر�شا عن جمالت احلياة املختلفة، ل�حظ اأن 

اأدنى ن�شبة ر�شا، كان الر�شا عن البيئة وحميط ال�شكن، 

فقد عربت %73 من الن�شاء عن ر�شاهن عن بيئة ال�شكن 

وحميطه، ويلحظ وج�د فروق تبعا مل�ؤ�شر الرثوة وتعليم 

الن�شاء واملنطقة اجلغرافية. فنجد اأن اأدنى ن�شبة ر�شا عن 

البيئة وحميط ال�شكن كان يف منطقة بريوت ب�اقع 58%، 

 77% اإىل  وترتفع   ،69% ب�اقع  طرابل�ص  منطقة  تليها 

�ش�ر،  منطقة  يف   82% اإىل  ترتفع  ثم  �شيدا،  منطقة  يف 



 26امل�شح العنق�دي الرابع متعدد امل�ؤ�ّشرات

ملّخ�ض النتائج

ولتبلغ اأق�شاها يف منطقة البقاع ب�اقع %84. فقد اأظهرت 

البيانات اأن ن�شبة الن�شاء 15-24 �شنة الل�اتي عربن عن 

ر�شاهن عن احلياة قد بلغت %54، ويلحظ وج�د فروق 

م�ؤ�شر  وم�شت�ى  اجلغرافية،  املنطقة  الن�شاء،  لتعليم  تبعا 

الرثوة للأ�شرة. حيث ل�حظ اأن م�شت�ى الر�شا الأعلى عن 

احلياة قد كان بني الن�شاء الل�اتي ح�شلن على تعليم ثان�ي 

الل�اتي  الن�شاء  بني   44% مع  مقارنة   56% ب�اقع  فاأعلى 

م�شت�ى تعليمهن ابتدائي، ويلحظ اأن الن�شاء املقيمات يف 

الأ�شر الأغنى قد عربن عن م�شت�ى ر�شا عن احلياة ب�شكل 

اأعلى منه بني الن�شاء يف الأ�شر الأفقر ب�اقع %57 لن�شاء 

اأغنى %40 من الأ�شر، مقارنة مع %52 بني الن�شاء لأفقر 

60 يف املائة من الأ�شر.

تبني النتائج اأن الن�شاء يف منطقة بريوت عربن عن  اأدنى 

ب�اقع  طرابل�ص  ثم   ،44% ب�اقع  احلياة  عن  ر�شا  م�شت�ى 

%49، ثم ترتفع ب�شكل كبري بني الن�شاء يف منطقتي �شيدا 
و�ش�ر ب�اقع %58 و %59 على الت�ايل، بينما عربت الن�شاء 

ب�اقع  احلياة  عن  ر�شا  ن�شبة  اأعلى  عن  البقاع  منطقة  يف 

 .71%

بينت النتائج اأن %47 من الن�شاء 15-24 �شنة قد اأجنب 

اأن حياتهن قد حت�شنت ب�شكل اأف�شل خلل ال�شنة املا�شية، 

بينما عربت %74 اأنهن يت�قعن حت�شن حياتهن يف العام 

القادم مقارنة بال��شع احلايل.  وعربت %42 من الن�شاء 

يف الفئة العمرية 15-24 �شنة عن وج�د اآفاق اإيجابية باأن 

احلياة �ش�ف تتح�شن، ويلحظ اأن الن�شاء يف الفئة العمرية 

15-19 �شنة اقل تفائل من الن�شاء يف الفئة العمرية 20-
24 �شنة، ب�اقع %40 و %45 على الت�ايل. ويت�شح ارتباط 
مب�ؤ�شر  تتح�شن  �ش�ف  احلياة  باأن  اإيجابية  اآفاقا  وج�د 

الرثوة للأ�شر، حيث عربت %48 من الن�شاء لأغنى 40% 

 38% مع  مقارنة  اإيجابية   اآفاق  وج�د  عن  الأ�شر  من 

لن�شاء اأفقر %60 من الأ�شر، كما يت�شح اإثر التعليم، فقد 

بلغت ن�شبة الن�شاء الل�اتي تعليمهن ابتدائي قد عربن عن 

الل�اتي  للن�شاء   43% %28 مقارنة مع  �شعادتهن مبقدار 

تعليمهن اإعدادي وترتفع الن�شبة اإىل %46 للن�شاء الل�اتي 

اجلغرافية  للمنطقة  بالن�شبة  اأما  فاأعلى.  ثان�ي  تعليمهن 

فنجد اأن اأدنى م�شت�ى �شع�ر بال�شعادة قد كان يف مناطق 

بريوت، �شيدا والبقاع ب�اقع %38 لكل منها، ثم ارتفع اإىل 

منطقة  للن�شاء يف  اأق�شاه  لي�شل  �ش�ر،  منطقة  %41 يف 
طرابل�ص ب�اقع 52%.

التدخني وتناول الكح�ل

 ت�شري البيانات اأن ن�شبة %35 من الن�شاء يف الفئة العمرية 

لهن  اأو�شبق  حاليا  التدخني  متار�ص  �شنة   49  -  15 من 

التبغ. ول�حظ فروق تفا�شلية  ان�اع  التدخني لأي ن�ع من 

يف ن�شب الن�شاء املدخنات حاليا بني املناطق اجلغرافية، 

 19% م�شت�ى  اأدنى  اإىل  تنخف�ص  الن�شبة  هذه  فقيمة 

بريوت  منطقة  يف  ن�شبة  باأعلى  مقارنًة  البقاع  منطقة  يف 

ب�اقع %49 ، بينما بلغت الن�شبة يف منطقة �شيدا 29%، 

انخف�شت  ثم  %26 يف منطقة طرابل�ص،  اإىل  وانخف�شت 

اإىل %23 يف منطقة �ش�ر، كما وتنخف�ص ب�شكل كبري بني 

مع  مقارنة   18% اإىل  �شنة   19-15 العمر  فئة  الن�شاء يف 

الن�شاء يف الفئة 20-24 �شنة ب�اقع %28، وتبداأ بالرتفاع 

مع ارتفاع العمر، فبلغت %32 لفئتي العمر 30-34 و 35 

العمرية -45  الفئة  للن�شاء يف  اأق�شاها  ولتبلغ  �شنة   39-

حاليا  املدخنات  الن�شاء  ن�شبة  اإّن    .37% ب�اقع  �شنة   49
اأكرث انت�شارًا بني ن�شاء اأغنى %40 من الأ�شر ب�اقع 33% 

مقارنة مع %29 لن�شاء اأفقر %60 من الأ�شر. ت�جُد فروٌق 

ن�شبة  بلغت  فقد  الن�شاء،  تعليم  ح�شب  وا�شحة  تفا�شلية 

الن�شاء املدخنات حاليا وتعليمهن دون اأي م�شت�ى تعليمي 

الن�شبة  تنخف�ص هذه  بينما   44% ب�اقع  الأق�شى  الن�شبة 

وت�شتمر  ابتدائي،  تعليمهن  الل�اتي  الن�شاء  بني   39% اإىل 

تعليمهن  الل�اتي  الن�شاء  بني   32% لت�شل  بالنخفا�ص 

اإعدادي، وبلغت الن�شبة اأدناها بني الن�شاء الل�اتي تعليمهن 

ثان�ي فاعلي ب�اقع %21.  وامللفت للنتباه اأن ن�شبة انت�شار 

التدخني بني الن�شاء احل�امل قد بلغت %23. تبني النتائج 

قبل  ال�شجائر  قد دخن  �شنة   49-15 الن�شاء  %3 من  اأن 

بل�غهن عمر 15 �شنة، وبلغت هذه الن�شبة %1 بني الن�شاء 

�شنة،   24  -20 والفئة   �شنة،   19-15 العمرية  الفئة  يف 

 29-25 العمرية  الفئة  الن�شاء يف  %3 يف بني  مقارنة مع 

بني  الأعلى  الن�شبة  وكانت  �شنة،   34-30 والفئة  �شنة، 

الن�شاء يف الفئات العمرية 35-39 �شنة فاأعلى ب�اقع 4%. 

يف  حاليا  املدخنات  الن�شاء  من   57% اأن  البيانات  ت�شري 

الفئة العمرية -15 49 �شنة قد دخن اأكرث من 20 �شيجارة 

ن�شبة  بلغت  بينما  الزيارة،  تاريخ  من  �شاعة   24 اآخر  يف 

الل�اتي دخن اأقل من 10 �شجائر يف اآخر 24 �شاعة 21%.
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اأوًل : مقدمة

خلفية معل�ماتية

ي�شتند هذا التقرير اإىل امل�شح العنق�دي متعدد امل�ؤ�شرات )MICS(، الذي نفذه اجلهاز املركزي للإح�شاء الفل�شطيني 

يف لبنان يف عام 2011. وي�ّفر التقريُر معل�مات قّيمة عن و�شع الأطفال والن�شاء يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية 

يف لبنان، كما وُيقّدم التقرير النهائي نتائج امل�ؤ�شرات وامل��ش�عات التي ُيغّطيها امل�شح. م�شتندًا، يف جزء كبري منه، على 

احلاجة اإىل ر�شد التقّدم املُحرز نح� حتقيق الأهداف والغايات املُنبثقة عن التفاقيات الدولية الأخرية، وهي: اإعلن 

الألفية الذي اأقّرته جميع الدول الأع�شاء املائة وواحدة وت�شعني يف الأمم املتحدة يف اأيل�ل/�شبتمرب عام 2000، وخطة 

العمل املُنبثقة عن وثيقة »عامل جدير بالأطفال« التي اأقّرتها )189( دولًة ع�ش�ًا يف الأمم املتحدة اأثناء الدورة اخلا�شة 

للأمم املتحدة ب�شاأن الأطفال يف اأيار/ماي� عام 2002. وكل اللتزامني املذك�رين )الإعلن وال�ثيقة( يبنيان على ال�ع�د 

التي قطعها املجتمع الدويل يف م�ؤمتر القمة العاملي من اأجل الأطفال، الذي عقد يف عام 1990.

وبالت�قيع على هذه التفاقيات الدولية، فاإّن احلك�مات األزمت نف�شها بتح�شني اأح�ال اأطفالها، وبر�شد التقّدم املُْحَرز نح� 

�شند ملنظمة الأمم املتحدة للطف�لة )ي�ني�شف( دوٌر داعٌم يف هذه املهمة )انظر اجلدول التايل(.
ُ
حتقيق تلك الغاية. وقد اأ

التزام بالعمل: م�س�ؤوليات الإبلغ )اإعداد وتقدمي التقارير( على امل�ست�يني ال�طني والدويل

اأنف�شها  العمل«  »وخطة  بالأطفال«  »واإعلن عامل جدير  الألفية«  »اإعلن  وّقعت على  التي  األزمت احلك�مات  لقد 

بر�شد التقّدم املُْحَرز نح� حتقيق الأهداف والغايات التي ت�شّمنتها تلك ال�ثائق:

»�ش�ف نر�شد بانتظام على امل�شت�ى ال�طني، وح�شب احلاجة، على امل�شت�ى الإقليمي، وُنقّيم الّتقّدم املُْحَرز نح� 

�شنعزز  فاإننا  لذلك،  وتبعًا  والعاملية.  والإقليمية  ال�طنية،  امل�شت�يات  على  احلالية  العمل  خطة  وغايات  اأهداف 

قدراتنا الإح�شائية على جمع البيانات، وحتليلها وت�شنيفها، مبا يف ذلك ح�شب اجلن�ص، والعمر، واخل�شائ�ص 

الأخرى ذات ال�شلة التي قد ت�ؤدي اإىل التفاوت، كذلك �ش�ف ندعم نطاقًا وا�شعًا من الأبحاث املُرّكزة على الطفل. 

كما اأننا �ش�ف نعّزز التعاون الدويل لدعم جه�د بناء القدرات الإح�شائية، وبناء قدرات املجتمعات على الر�شد، 

والتقييم والتخطيط.« )وثيقة عامل جدير بالأطفال، الفقرة 60(.

»�ش�ف جُنري ا�شتعرا�شات دورية، على امل�شت�يني ال�طني واملناطق، للتقدم املُْحَرز لكي نتخّطى العقبات بقدر اأكرب  

من الفّعالية، وللتعجيل يف الأعمال ...« )وثيقة عامل جدير بالأطفال، الفقرة 61(.

اإىل م�شاركة ن�عية من جانب منظمة الأمم املتحدة للطف�لة  61 منها(  الفقرة  اأي�شًا )يف  العمل«  وتدع� »خطة 

)ي�ني�شف( يف اإعداد تقارير دورية عن تقّدم �شري العمل على هذا ال�شعيد:

للطف�لة  املتحدة  الأمم  منظمة  فاإن  بالأطفال،  املعني  العمل  جمال  يف  الرائدة  العاملية  ال�كالة  ب�شفتها   ...«

)ي�ني�شف( مطالبٌة، بالتعاون ال�ثيق مع احلك�مات، بال�شتمرار يف تدبري وت�زيع الأم�ال والربامج ذات ال�شلة، 

وبالتعاون ال�ثيق مع الهيئات املخت�شة لدى الأمم املتحدة ومع جميع اجلهات الفاعلة الأخرى – ح�شب احلاجة - 

بال�شتمرار يف ت�فري وت�زيع املعل�مات اخلا�شة بالتقدم املُْحَرز يف جمال تنفيذ الإعلن وخطة العمل.«

وباملثل، فاإن اإعلن الألفية )الفقرة 31( يدع� اإىل الإبلغ ب�ش�رة دورية عن التقدم املُْحَرز:

»... اإننا نطالب اجلمعية العامة باأن ت�شتعر�ص، على اأ�شا�ص منتظم، التقدم املُْحَرز يف تنفيذ اأحكام الإعلن، ونطلب اإىل 

الأمني العام اإ�شدار تقارير دورية لكي تتدار�شها اجلمعية العم�مية، ولتك�ن اأ�شا�شًا للمزيد من العمل.«
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اللبنانية  الدولة  جه�د  تت�شافر  الفل�شطينية،  والتجمعات  املخيمات  يف  الفل�شطينيني  حياة  ظروف  خل�ش��شية  نظرا 

ومنظمات الأمم املتحدة )UNRWA، UNICEF(، وم�ؤ�ش�شات وهيئات منظمة التحرير الفل�شطينية وبع�ص امل�ؤ�ش�شات 

الأهلية واخلريية وكذلك بع�ص امل�ؤ�ش�شات الدولية يف تقدمي اخلدمات ال�شحية والتعليمية والجتماعية جمانا حيث يرتكز 

تقدمي خدمات التعليم وال�شحة بالدولة اللبنانية والنروا، �شي�شاهم ت�فري بيانات امل�شح العنق�دي الرابع متعدد امل�ؤ�شرات 

مب�شاعدة خمتلف اجلهات ذات العلقة بتقدمي اخلدمات الجتماعية والإن�شانية يف تقييم الربامج التي ينفذون وتط�يرها 

وكذلك مراقبة التقدم احلا�شل على امل�ؤ�شرات ال�شحية والجتماعية وفق الأهداف والتطلعات  للربامج املنفذة واملت�افقة 

مع الت��شيات وامل�ؤمترات الدولية املتعلقة باملراأة والطفل على وجه خا�ص، مما ي�ؤدي اإىل ر�شم �شيا�شات وتعديل خطط 

قائمة وتخطيط ا�شرتاتيجي . 

اأهداف امل�سح

جري يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان عام 
ُ
تتمثل الأهداف الرئي�شة للم�شح العنق�دي متعدد امل�ؤ�شرات الذي اأ

2011، بالآتي:

�ت�فري املعل�مات احلديثة اللزمة لتقييم و�شع الأطفال والن�شاء يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف  �•  

لبنان

�تزويد البيانات اللزمة ملتابعة التقدم املُحرز نح� حتقيق الأهداف املُحّددة يف اإعلن الألفية، والأهداف  �•  

الأخرى املتفق عليها دوليًا، كاأ�شا�ص للعمل امل�شتقبلي

ولتعزيز اخلربات  الفل�شطينية  والتجمعات  املخيمات  الّر�شد يف  واأنظمة  البيانات  �الإ�شهاُم يف حت�شني  �•  

الفنية يف جمالت ت�شميم تلك الأنظمة، وتنفيذها وحتليلها

�اإعداد البيانات اخلا�شة ب��شع الأطفال والن�شاء، مبا يف ذلك حتديد ُه�ية الفئات امل�شت�شعفة )املعر�شة  �•  

للمخاطر(، وحتديد التفاوت بهدف ر�شم ال�شيا�شات والقيام بالتدخلت اللزمة

DEVINFO حتديث ق�اعد بيانات الطفل من خلل قاعدة بيانات �•  

تعزيز قدرات الفنيني يف جمالت تنفيذ امل�ش�ح ال�شحية وحتليل ون�شر بياناتها �•  

�ت�فري البيانات واإتاحتها ل�شناع القرار ورا�شمي ال�شيا�شات ملراقبة برامج اخلدمات وتط�يرها اأو تعديلها  �•  

بناء على واقع امل�ؤ�شرات ذات العلقة بتلك الربامج، بالإ�شافة اإىل حتديد برامج التدخل اللزمة وفق 

اأحدث املعل�مات
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ثانيًا: �سحب العّينة ومنهجية اإجراء امل�سح

ت�سميم العّينة

جرى ت�شميم عينة امل�شح العنق�دي متعدد امل�ؤ�شرات )MICS4( يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان لكي ي�ّفر 

لبنان،  جرى  الفل�شطينية يف  والتجمعات  والن�شاء يف املخيمات  الأطفال  ب�شاأن و�شع  امل�ؤ�شرات  تقديرات لعدد كبري من 

بعد ذلك اختيار عينة عنق�دية  على مرحلة واحدة. و�شمن كل طبقة من تلك الطبقات، اختري عدٌد حمّدٌد من مناطق 

العد ال�شكاين، بطريقة منهجية، مع و�شع احتمالت متنا�شبة مع احلجم. وبعد و�شع قائمة باأ�شماء الأ�شر املعي�شية �شمن 

مناطق العد  املختارة، �شحبت عّينة منهجية من الأ�شر املعي�شية )5190(  اأ�شرة معي�شية من كل عّينة من مناطق العد 

وزنها  التق�شيم ح�شب  يكن  »region«، ومل  املنطقة اجلغرافية  اإىل طبقات ح�شب  العّينة  مت  ُق�شِّ وقد  والبالغة )198(.  

خا�شة  اأوزاٌن  والتجمعات  املخيمات  جميع  على  التقارير  وتقدمي  اإعداد  يف  ا�شُتخدمت  وقد  الذاتية(.  )اأهميتها  الذاتي 

بالعّينة. ومُيكن العث�ر على و�شف اأكرث تف�شيًل لت�شميم العّينة يف امللحق )اأ(.

ال�ستبيانات

اأفراد  1( ا�شتبيان الأ�شرة ا�شُتخدَم جلمع املعل�مات عن جميع  ا�شُتخدمت ثلُث جمم�عات من ال�شتبيانات يف امل�شح: 

2( ا�شتبيان ال�شيدة  الأ�شرة بحكم القان�ن )املقيم�ن داخل منزل الأ�شرة عادًة(، وعن الأ�شرة املعي�شية، وعن امل�شكن. 

�شّن  الأطفال دون  ا�شتبيان   )3 – 49 عامًا.   15 الُعمرية من  الفئة  الن�شاء يف  �شر جلميع 
ُ
الأ جري داخل جميع 

ُ
اأ امل�ؤهلة 

جري للأمهات اأو للقائمات على رعاية جميع الأطفال دون �شّن اخلام�شة الذين يعي�ش�ن داخل الأ�شرة املعي�شية. 
ُ
اخلام�شة اأ

وقد احت�ت ال�شتبيانات على ال�حدات امل�شتقلة بذاتها التالية:

احت�ى ا�شتبيان الأ�شرة على ال�حدات امل�شتقلة بذاتها التالية:

من�ذج قائمة الأ�شر �•  

التعليم �•  

املياه وال�شرف ال�شحي  �•  

خ�شائ�ص الأ�شرة املعي�شية �•  

ِعمالة الأطفال �•  

�شبط �شل�ك )تاأديب( الأطفال  �•  

غ�شل الأيدي �•  

امللح املدع�م بالي�د �•  

جري ا�شتبياُن ال�شيدة امل�ؤهلة على جميع الن�شاء يف الفئة العمرية 15 – 49 �شنة، الل�اتي يع�شن داخل الأ�شر املعي�شية، 
ُ
واأ

واأ�شتمل ال�شتبياُن على ال�حدات امل�شتقلة التالية:

معل�مات خا�شة بال�شيدة امل�ؤهلة �•  

املعرفة وا�شتخدام و�شائل تكن�ل�جيا املعل�مات �•  

الزواج  �•  

وفيات الأطفال �•  

الرغبة يف اآخر ولدة �•  

�شحة الأم وامل�ل�د اجلديد �•  

اأعرا�ص املر�ص �•  

و�شائل منع احلمل �•  
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احلاجة غري املُلّباة  �•  

امل�اقف من العنف املنزيل �•  

فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري / الإيدز  �•  

التدخني والكح�ليات  �•  

الر�شا عن احلياة �•  

�شّن  دون  الأطفال  رعاية  على  والقائمات  الأمهات  جميع  مع  اخلام�شة  �شّن  دون  الأطفال  ا�شتبيان  بيانات  ا�شتيفاء  مت 

 .
1
اخلام�شة الذين يعي�ش�ن داخل الأ�شر املعي�شية. وُيجرى ال�شتبيان يف العادة مع جميع اأمهات الأطفال دون �شّن اخلام�شة

ويف احلالت التي مل تكن الأم فيها مدرجًة على قائمة الأ�شر املعي�شية، جرى حتديد املراأة القائمة على الرعاية الأ�شا�شية 

لذلك الطفل وُعقدت املقابلة ال�شخ�شية معها. وقد اأ�شتمل ال�شتبيان على ال�حدات التالية امل�شتقلة بذاتها: 

العمر �•  

ت�شجيل واقعة ال�لدة �•  

تنمية الطف�لة املبكرة  �•  

الر�شاعة الطبيعية  �•  

العناية باملر�ص  �•  

التح�شني / التطعيم )�شد الأمرا�ص( �•  

قيا�ص الط�ل وال�زن للطفل )الأنرثوب�مرتي( �•  

. وقد مت تكيف ال�شتبيانات من 
2

ت�شتند ال�شتبيانات على ال�شتبيان النم�ذجي للم�شح العنق�دي متعدد امل�ؤ�شرات – 4 

جري اختبار َقْبلي لل�شتبيانات  - اأي قبل 
ُ
واقع الن�شخة العربية النم�ذجية للم�شح العنق�دي متعدد امل�ؤ�شرات – 4 ، ثم اأ

جري فيها الختبار القبلي( خميم الب�ص يف اجلن�ب يف منطقة �ش�ر، �شعيد 
ُ
تنفيذها- يف )املخيمات والتجمعات التي اأ

اأثناء  ال�شمال يف منطقة طرابل�ص،  البداوي يف منطقة  �شاتيل يف منطقة بريوت، خميم  الرباجنة، خميم  برج  غ�ا�ص، 

دخلت تعديلت على �شياغة وترجمة ال�شتبيانات. ويحت�ي 
ُ
الفرتة اأيار / 2011. وا�شتنادًا اإىل نتائج الختبار القبلي، اأ

جري يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية 
ُ
امللحق )و( على ُن�شخة من ا�شتبيان امل�شح العنق�دي متعدد امل�ؤ�شرات الذي اأ

يف لبنان.

وبالإ�شافة اإىل اإجراء اختبار وال�شتبيانات فقد اختربت فرق العمل امليداين ن�عية امللح املُ�شتخدم يف الطبخ/الطهي داخل 

�ص لغ�شل الأيدي. مل يتم جتربة قيا�شات ال�زن  الأ�شر املعي�شية ملعرفة ما يحت�يه من مادة الي�د، و�شاهدت املكان املُخ�شّ

والط�ل للأطفال خلل التجربة القبلية لعدم ت�فر اأجهزة قيا�ص ال�زن والط�ل حلظة تنفيذ التجربة وعدم اكتمال تدريب 

فريق تنفيذ قيا�ص ال�زن والط�ل لذات ال�شبب

التدريب والعمل امليداين

خا�شة  حما�شرات  على  التدريب  ا�شتمل  وقد   .2011  / اأيار  يف  ي�م(   12( ملدة  امليداين  العمل  على  التدريب  جري 
ُ
اأ

�رية بني املتدربني  بالأ�شاليب الفنية لإجراء املقابلت ال�شخ�شية، وعلى حمت�يات ال�شتبيانات، ومقابلت �شخ�شية �شُ

اأنف�شهم لإك�شابهم خربة ممار�شة طرح اأ�شئلة ال�شتبيانات. وعند اقرتاب نهاية مدة التدريب، ق�شى املتدرب�ن ي�ما كامل 

1(  امل�شطلحات: »الأطفال دون �شّن اخلام�شة« و»الأطفال يف الفئة العمرية منذ ال�لدة وحتى 4 �شن�ات«، و»الأطفال يف الئة العمرية منذ ال�لدة وحتى 59 �شهرًا، ا�شتخدمت ب�ش�رة متبادلة 
يف هذا التقرير.

www.childinfo.org  :2( ميكن احل�ش�ل على ال�شتبيانات النم�ذجية من امل�شح العنق�دي متعدد امل�ؤ�شرات ــــ 4 على امل�قع الإلكرتوين على �شبكة الإنرتنت
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�سحب العّينة ومنهجية اإجراء امل�سح

البداوي  وخميمات  غ�ا�ص  �شعيد  وجتمع  و�شاتيل  الرباجنة  برج  )خميمي  يف  ال�شخ�شية  املقابلت  اإجراء  ممار�شة  يف 

والب�ص(.

َجَمَع البيانات عدٌد من فرق العمل امليداين )14 فريقا(، وتاأّلف كل فريق من الباحثني من )3-4 باحثني اأجروا املقابلت(، 

يف  العمل  ذاك  واخُتتم   2011  / اأيار  من  والع�شرين  الثامن  يف  امليداين  العمل  بداأ  وقد  وم�شرف.  قيا�ص  وفني  ومدقق، 

اخلام�ص من مت�ز/ 2011.

معاجلة البيانات

وقام   ، ال�شغرية  احل�ا�شيب  اإدخالها يف )18( جهازا  من  اإذ جرى   ،»CSPro« برجميات  با�شتخدام  البيانات  دخلت 
ُ
اأ

بتنفيذ عملية الإدخال مدخل�ا البيانات )18( وم�شرف� عملية اإدخال البيانات )م�شرفا واحدا(. ول�شمان عملية �شبط 

اّت�شاق الإدخال املزدوج.  جريت عمليات حتّقق داخلية من 
ُ
دخلت )بيانات( جميع ال�شتبيانات مرتني، واأ

ُ
اأ اجل�دة، فقد 

رت �شمن الربنامج العاملي  عّدت وُط�ِّ
ُ
دة، التي اأ وجرى يف جميع مراحل العمل اللتزام بتطبيق الإجراءات والربامج امل�حَّ

للم�شح العنق�دي متعدد امل�ؤ�شرات - 4، بعد اأْن جرت م�اءمتها مع ا�شتبيانات م�شح املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف 

اإدخال  لبنان، وقد ت�ىل الإ�شراف الفني املبا�شر على تطبيق كافة الإجراءات املدير الفني للم�شروع خلل كامل عملية 

جنزت 
ُ
واأ حزيران/2011،  يف  البيانات  جمع  عملية  مع  بالتزامن  البيانات  معاجلة  عملية  بداأت  وقد  البيانات.  وتدقيق 

عمليُة املعاجلة يف مت�ز/2011. وقد ُحلِّلت البيانات با�شتخدام برنامج احلا�ش�ب »الّرزمة الإح�شائية للعل�م الجتماعية 

»)SPSS(، الن�شخة 19. وا�شتخدمت لهذا الغر�ص الربامج الإح�شائية ل�شتخراج البيانات وِخطط اجلدولة التي اأعدتها 

وطّ�رتها الي�ني�شف.
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ُتغّطيه العّينة، وخ�سائ�ض الأ�سر وامل�ستجيبني

ثالثًا: ُتغّطيه العّينة، وخ�سائ�ص الأ�سر وامل�ستجيبني

املدى الذي ُتغّطيه العّينة

اأّن عدد الأ�شر املعي�شية  ُوِجَد  �شرًة، 
ُ
اأ البالغ عددها )5190(  التي اختريت من عّينة امل�شح،  �شر املعي�شية 

ُ
الأ من جمم�ع 

�شرًة للح�ش�ل على 
ُ
�شرًة معي�شيًة. ومن تلك الأ�شر املعي�شية، اجري بنجاح مقابلة )4747( اأ

ُ
املاأه�لة بال�شكان )4863( اأ

ن�شبة مئ�ية ملعدل ا�شتجابة مقدارها %98 . ويف الأ�شر التي جرت مقابلتها جرى حتديد عدد الن�شاء )يف الفئة العمرية   

15 – 49 �شنة( مبقدار )5568( امراأة/�شيدة. وقد جرت بنجاح مقابلة 5453 �شيدة م�ؤهلة من بني تلك الن�شاء، مما 
جريت معها املقابلت. واإ�شافًة اإىل 

ُ
اأّدى اإىل حتقيق ن�شبة مئ�ية ملعدل ا�شتجابة مقدارها %98 داخل الأ�شر املعي�شية التي اأ

جنزت ال�شتبيانات ملا جمم�عه )1916( طفًل من 
ُ
ْدِرَج ما جمم�عه )1922( طفًل يف ا�شتبيان الأ�شرة. وقد اأ

ُ
ذلك، فقد اأ

جريت معها 
ُ
اأولئك الأطفال، وهذا العدد يناظر ن�شبة مئ�ية ملعدل ا�شتجابة مقدارها %100 داخل الأ�شر املعي�شية التي اأ

املقابلت. وحُتت�شب معدلت ال�شتجابة الكلية للمقابلت ال�شخ�شية مع كل من ال�ّشيدات امل�ؤهلت %96، ومع الأطفال 

دون �شن اخلام�شة %97، على الت�ايل )اجلدول HH1: نتائج املقابلت مع الأ�شر والن�شاء والأطفال دون �شّن اخلام�شة(.

جدول HH.1:  نتائج املقابلت مع الأ�سر املعي�سية والأفراد: عدد الأ�سر املعي�سية، والن�ساء، والأطفال دون اخلام�سة تبعا 

لنتائج املقابلت مع الأ�سر املعي�سية والن�ساء والأطفال دون اخلام�سة، ون�سب ال�ستجابة، يف خميمات 

وجتمعات اللجئني الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

المجموعالمنطقةتجاوب االسر واالفراد المؤهلين في العينة
صورصيداالبقاعبيروتطرابلس

1275956282162110565190عدد األسر المعيشية

1227824262154210084863عدد األسر الموجودة

121477824815179904747عدد األسر التي تمت مقابلتها

98.994.494.798.498.297.6نسبة االستجابة

1503843304176111575568عدد النساء المؤهالت 

1472819283173411455453عدد النساء الالتي تمت مقابلتهن 

97.997.293.198.599.097.9نسبة االستجابة للنساء

96.991.788.196.997.295.6نسبة االستجابة الكلية للنساء

605310995483601922عدد األطفال دون الخامسة المؤهلين

عدد األمهات / المعتنية بالطفل دون الخامسة الرئيسية اللواتي 
تمت مقابلتهن

603309985473591916

99.799.799.099.899.799.7نسبة االستجابة لألطفال

98.694.193.798.297.997.3نسبة االستجابة الكلية لألطفال

ت�شري البيانات اأن معدلت ال�شتجابة يف هذا امل�شح مرتفعة، ومل يلحظ وج�د فروقات على م�شت�ى املناطق اجلغرافية، 

وقد بلغت اقل معدلت ا�شتجابة %94 يف مناطق بريوت والبقاع وبلغت ح�ايل 98 % يف باقي املناطق.

خ�سائ�ص الأُ�سر املعي�سية

عّينة  لإن�شاء هرم  اأي�شًا  الت�زيع  وُي�شتخدم هذا  واجلن�ص.  للأعمار  ح/امل�زون  املُرجَّ الت�زيع  على   HH.2 يحت�ي اجلدول 

الدرا�شة يف ال�شكل HH.1. ويف الأ�شر املعي�شية )4747( التي اأجريت املقابلت ال�شخ�شية معها بنجاح �شمن امل�شح، كان 

عدُد اأفراد الأ�شر املعي�شية )20963(. وكان من بني ه�ؤلء الأفراد )10395( ذك�رًا و )10568( اإناث.
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جدول HH.2:  الت�زيع العمري والن�عي للأفراد: ت�زيع اأفراد الأ�سرة املعي�سية ح�سب فئات العمر اخلم�سية وفئات 

17( عاماً وال�سكان البالغني ) 18 �سنة فما ف�ق ( تبعاً للجن�ض، يف   - الإعالة وعدد الأطفال يف عمر )0 

خميمات وجتمعات اللجئني الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

مجموعإناثذكورالتوزيع العمري
نسبةعددنسبةعددنسبةعدد

09899.59679.119569.3- 4فئات العمر

9 -5108110.4109710.4217810.4

14 -10123111.8115510.9238611.4

19 -15128912.4111610.6240511.5

24 -20109410.59549.020489.8

  29 -257307.07266.914556.9

34 -306376.16956.613326.4

39 -356276.07236.813506.4

44 -406816.57156.813956.7

49 -456185.96195.912365.9

54 -504073.95184.99254.4

59 -552612.53082.95692.7

64 -602072.02462.34532.2

69 -651951.92642.54592.2

74 -701621.62192.13821.8

79 -75950.91271.22221.1

84 -80650.6600.61250.6

+ 85260.3550.5810.4

10.050.060.0ال إجابة / ال أعرف

فئات عمر 
اإلعالة 

14 -0330131.8321830.5652031.1

64 -15654963.0661962.61316862.8

+ 655435.27266.912696.1

10.050.060.0ال إجابة / ال أعرف

األطفال 
والبالغين

409839.4389436.8799138.1أطفال بالعمر من 0- 17 سنة 

629660.6667063.11296661.8بالغين 18 + 

10.050.060.0ال إجابة / ال أعرف

10395100.010568100.020963100.0المجموع

يعر�ص اجلدول HH.2، ت�زيع الأعمار يف الأ�شر املعي�شية ح�شب اجلن�ص. يت�زع ال�شكان يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية  

يف لبنان ح�شب اجلن�ص  ب�اقع ح�ايل %50 للذك�ر وح�ايل %50 للإناث، وبن�شبة جن�ص مقدارها 98،2 ذكر لكل مائة 

الفئة  يف  الأفراد  ن�شبة  بلغت  فقد  فتي،  جمتمعًا  لبنان  يف  الفل�شطيني  املجتمع  اأن  العمري  الرتكيب  من  ويلحظ  اأنثى، 

�شنة %38، ومتيل الن�شبة يف هذه الفئة ل�شالح الذك�ر ب�اقع 39 % مقارنة مع %37 للإناث، بينما بلغت  العمرية 17-0 

ن�شبة الإفراد يف الفئة العمرية 18 �شنة فاأكرث %62، ب�اقع %63 للإناث و%61 للذك�ر. وبالنظر اإىل ت�زيع ال�شكان يف 

فئات الإعالة القت�شادية والجتماعية، نلحظ اأن الفئة العمرية 0-14 �شنة ت�شكل ما ن�شبته %31 من ال�شكان وت�شكل 

الفئة 65 �شنة فاأكرث %6، وت�شكل فئة الن�شيطني اقت�شادي 15-64 �شنة %63 من ال�شكان. يلحظ تقارب الت�زيع العمري 

يف الفئة 15-64 بني الذك�ر والإناث، فقد بلغت ح�ايل %63 للذك�ر والإناث، بينما يلحظ الفرق وا�شح يف الفئة العمرية 

65 �شنة فاأكرث فت�شكل الإناث يف هذه الفئة %7 مقارنة مع %5 للذك�ر، بينما ي�شكل الذك�ر يف الفئة العمرية  0-14 �شنة 
%32 وت�شكل الإناث لذات الفئة 31%.
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من             العمرية  الفئة  يف  املُ�شتجيبات  وعن  املعي�شية،  الأ�شر  عن  اأ�شا�شية  معل�مات   HH.5 اإىل   HH.3 من  اجلداول  ُت�ّفر 

15–49 عامًا، والأطفال دون �شّن اخلام�شة، من خلل عر�ص اأرقام غري مرّجحة )غري م�زونة(، اإىل جانب عر�ص اأرقام 
�شّن اخلام�شة،  والأطفال دون  والن�شاء  املعي�شية،  للأ�شر  الأ�شا�شية  املعنية باخل�شائ�ص  فاملعل�مات  ُمرّجحة )م�زونة(. 

جريت معهم مقابلت �شخ�شية اأثناء اإجراء امل�شح، �شروريٌة لتف�شري النتائج املعرو�شة لحقًا يف التقرير، ومُيكنها 
ُ
الذين اأ

كذلك ت�فري ما ي�شري اإىل م�شت�ى متثيل عّينة الدرا�شة لل��شع العام. اأما اجلداول املتبقية يف هذا التقرير فهي معرو�شة 

)ت�زين(  ترجيح  عملية  ب�شاأن  التفا�شيل  من  املزيد  على  للح�ش�ل  »اأ«  امللحق  انظر  ُمرّجحة.  اأرقام  على  فقط  وحتت�ي 

الأرقام. 

ي�ّفر اجلدول HH.3: ُمكّ�نات الأ�شرة املعي�شية. ويعر�ص هذا اجلدول ت�زيع، الأفراد امل�ؤهلني داخل الأ�شر املعي�شية، جن�ص 

رّب الأ�شر، املناطق اجلغرافية، وعدد اأفراد الأ�شرة املعي�شية، وامل�شت�ى التعليمي لرّب الأ�شرة . وُت�شَتخدُم هذه اخل�شائ�ص 

املعل�ماتية يف اجلداول التالية من هذا التقرير. كذلك فاإّن الق�شد من الأرقام املعرو�شة يف اجلدول ه� عر�ص اأعداد 

امل�شاهدات بح�شب الفئات الرئي�شة للتحليل يف هذا التقرير.
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ال�سكل ــــ HH.1 الأ�سرة املعي�سية: ت�زيع �سكان الأ�سر املعي�سية ح�سب العمر واجلن�ض، 

يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان، 2011
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خميمات  يف  املختارة،  للخ�سائ�ض  تبعا  املعي�سية  للأ�سر  الن�سبي  الت�زيع  املعي�سية:   الأ�سرة  جدول HH.3:  تركيب 

وجتمعات اللجئني الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

الخصائص العامة المختارة لالسر المعيشية
النسبة المرجحة

عدد األسر المعيشية

غير مرجحمرجح
82.038933889ذكرجنس رب األسرة

18.0854858أنثى

24.411571214طرابلسالمنطقة

19.4921778بيروت

4.3206248البقاع

32.215281517صيدا

19.7934990صور

18.8418422عدد أفراد األسرة

213.3632636

313.9658651

415.6740733

516.8797797

615.1716714

79.4446450

84.2197201

91.98988

+101.15355

14.6695692بدونتعليم رب األسرة

33.515901576ابتدائي

31.414901487إعدادي

20.4968989ثانوي فما فوق

0.133ال إجابة / ال أعرف

100.047474747المجموع

30.547474747األسرة يوجد فيها طفل واحد على األقل عمره من 0- 4 سنوات

63.847474747األسرة يوجد فيها  طفل واحد على األقل عمره من 0-17 سنة

79.547474747األسرة يوجد فيها  امرأة واحدة على األقل عمرها بين 15-49 سنة

4.447474747متوسط حجم األسرة

العّينة كانت معايرة »normalized« )انظر  اأوزان  تك�ن الأعداد املُرّجحة وغري املُرّجحة للأ�شر املعي�شية مت�شاويًة؛ لأن 

امللحق »اأ«(. ويعر�ص اجلدول اأي�شًا ن�شب الأ�شر املعي�شية التي لديها ما ل يقل عن طفل واحد دون �شّن 18 عامًا، وطفل 

15– 49 عامًا. كذلك يعر�ُص اجلدوُل  العمرية  الفئة  واحد دون �شّن اخلام�شة، وما ل يقل عن �شيدة م�ؤهلة واحدة يف 

املت��شط امل�زوَن / املُرّجَح حلجم الأ�شرة املعي�شية الذي يقّدره امل�شح.

تت�زع اأ�شر العينة ح�شب جن�ص رب الأ�شرة اإىل %82 رب الأ�شرة فيها ذكرا،  بينما ت�شكل الأ�شر التي رب الأ�شرة فيها اأنثى 18%.

%31 من واقع )4747( اأ�شرة مرجحة،  4 �شن�ات   - 0 بلغت ن�شبة الأ�شر التي لديها طفل واحد على الأقل يف الفئة العمرية 

و�شكلت ن�شبة الأ�شر التي لديها على الأقل طفل يف الفئة العمرية   0 - 17 �شنة %64 ، وبلغت ن�شبة الأ�شر التي لديها على الأقل 

امراأة يف الفئة العمرية 15-49 �شنة %80.  تت�زع الأ�شر ح�شب تعليم رب الأ�شرة اإىل %15 رب ال�شرة اأميا، %34 تعليم رب 

الأ�شرة ابتدائي، و�شكل تعليم رب الأ�شرة الإعدادي ن�شبة %31، وبلغت ن�شبة اأرباب الأ�شر الذين تعليمهم ثان�ي فاأعلى 20%.

بلغ مت��شط عدد اأفراد الأ�شرة يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية 4.4 اأفراد، وبلغت ن�شبة الأ�شر التي عدد اأفرادها )6 

اأفراد( فاعلي %32 من اإجمايل عدد الأ�شر.
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جدول :HH.4 اخل�سائ�ض العامة للن�ساء: الت�زيع الن�سبي للن�ساء يف عمر 15-49 عاماً تبعاً للخ�سائ�ض العامة، يف 

خميمات وجتمعات اللجئني الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

ترتكز الأ�شر الفل�شطينية يف منطقتي �شيدا وطرابل�ص حيث ت�شكل ح�ايل %57 من اإجمايل عدد الأ�شر ب�اقع %32 يف 

منطقة �شيدا وح�ايل %24 يف منطقة طرابل�ص، وت�شكل منطقتي بريوت و�ش�ر %39 من اإجمايل عدد الأ�شر ب�اقع 20% 

يف منطقة �ش�ر و %19 يف منطقة بريوت، بينما ت�شكل ا�شر منطقة البقاع ح�ايل 4%. 

خ�سائ�ص املُ�ستجيبات الإناث يف الفئة العمرية 15 – 49 �سنة، والأطفال دون اخلام�سة

وخ�سائ�ص امل�ستجيبات الإناث

عامًا،   49–15 العمرية  الفئة  يف  امل�شتجيبات  عن  اخللفية  املعل�مات  خ�شائ�ص   HH.5 واجلدول   HH.4 اجلدول  ُي�ّفر 

والأطفال دون �شّن اخلام�شة. ويف كل اجلدولني، تك�ن الأرقام الإجمالية للم�شاهدات امل�زونة وغري امل�زونة مت�شاوية، 

الن�شاء  لكل من  املعل�ماتية  اإىل تقدمي معل�مات مفيدة ح�ل اخل�شائ�ص اخللفية  واإ�شافًة  العّينة.  اأوزان  ب�شبب معايرة 

اأعداد امل�شاهدات يف كل فئة من فئات اخللفية املعل�ماتية لكل منهما.  والأطفال، فاإن الق�شد من اجلدولني ه� عر�ص 

وُت�شتخدم هاتان الفئتان يف عمليات اجلدولة التالية يف هذا التقرير.

الخصائص العامة المختارة للنساء
النسبة المرجحة

عدد النساء
غير مرجحمرجح

26.614481472طرابلسالمنطقة

16.6906819بيروت

4.5248283البقاع

32.217571734صيدا

20.110941145صور

1520.110981100- 19فئات العمر

24 -2017.2940949

29 -2513.0708712

34 -3012.5682675

39 -3513.1715717

44 -4013.0707706

49 -4511.0602594

52.228442825متزوجة حالياالحالة الزواجية

1.79289أرملة

2.3127123مطلقة

66)*(منفصلة

43.723842410لم تتزوج أبدا

90.927912764سبق لها الوالدةالحالة األمومية

9.1278279لم يسبق لها الوالدة

الوالدات في السنتين 
الماضيتين

14.1769761لها مولود خالل السنتين الماضيتين

42.223002282ليس لها مولود خالل السنتين الماضيتين

43.723842410لم تتزوج ابدا

2.4133132بدونالتعليم

19.010371033ابتدائي

47.726032587إعدادي

30.816811701ثانوي فما فوق

أخماس الثروة
58.231723188أفقر 60%

41.822812265أغنى 40%

100.054535453المجموع
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ي�ّفر اجلدول HH.4 خ�شائ�ص اخللفية املعل�ماتية عن امل�شتجيبات يف الفئة العمرية من 15-49 عامًا. وي�شتمل اجلدول 

على معل�مات ح�ل ت�زيع اأولئك الن�شاء ح�شب املنطقة اجلغرافية، والعمر، واحلالة الزواجية، وال��شع الراهن للأم�مة، 

4
، ودليل )م�ؤ�شر( الرثوة. 

3
وواقعات ال�لدة يف اآخر �شنتني، والتعليم

تقارب  �شنة. ويلحظ   49-15 للن�شاء  بع�ص اخل�شائ�ص اخللفية   HH.4 امل�شتقاة من اجلدول  الأ�شا�شية  النتائج  تبني 

الأعداد املرجحة وغري املرجحة لكافة متغريات التحليل. تت�زع الن�شاء على الفئات العمرية كالآتي: ت�شكل الن�شاء يف الفئة 

العمرية   -15 29 �شنة %50 من اإجمايل الن�شاء يف الفئة العمرية 15-49 �شنة، وت�شكل الفئة العمرية 30-39 �شنة 26%، 

كما ت�شكل الن�شاء يف الفئة العمرية 40-49 �شنة %24. تت�زع الن�شاء يف الفئة 15-49 �شنة ح�شب احلالة الزواجية اإىل 

%52 متزوجات حاليا، بينما بلغت ن�شبة غري املتزوجات ح�ايل 44 %، وبلغت ن�شبة املطلقات ح�ايل %2، ون�شبة والأرامل 
ح�ايل %2 ون�شبة �شئيلة جدا منف�شلت عن اأزواجهن 0.1%. 

تت�زع الن�شاء يف الفئة العمرية 15-49 �شنة ح�شب امل�شت�ى التعليمي اإىل ح�ايل %2 اأميات، ح�ايل %20 حا�شلت على 

التعليم البتدائي مقارنة مع ح�ايل %48 حا�شلت على التعليم الإعدادي، بينما ح�شلت ح�ايل %31 على تعليم ثان�ي 

فاأعلى.

ت�شري البيانات اإىل اأن ح�ايل %91 من الن�شاء �شبق لهن لزواج يف الفئة 15-49 �شنة قد اأجنبت اأطفال مقارنة مع ح�ايل 

%9 مل تنجب اأطفال، وبلغت ن�شبة الن�شاء الل�اتي اأجننب يف اآخر �شنتني قبل تنفيذ امل�شح ح�ايل %14، مقابل ح�ايل 42% 
مل تنجب يف اآخر �شنتني قبل تنفيذ امل�شح، وتت�زع الن�شاء يف العينة ح�شب م�ؤ�شر الرثوة اإىل ح�ايل %58 لأفقر %60 من 

الأ�شر مقابل ح�ايل %42 لأغني %40 من الأ�شر.

بع�ُص اخل�شائ�ص اخللفية املعل�ماتية للأطفال دون �شّن اخلام�شة معرو�شٌة يف اجلدول HH.5. وت�شمل هذه اخل�شائ�ص 

القائمة على  اأو  الأم  تعليم  العمر، م�شت�ى  املنطقة اجلغرافية،  العديد من اخل�شائ�ص: اجلن�ص،  الأطفال ح�شب  ت�زيع 

الرعاية، وم�ؤ�شر الرثوة لأ�شرة الطفل.

ت�شري النتائج الأ�شا�شية امل�شتقاة من اجلدول HH.5 اإىل عدد امل�شاهدات املرجحة وغري املرجحة،  يت�زع الأطفال دون 

اخلام�شة ح�شب اجلن�ص اإىل %51 ذك�را، مقابل %49 اإناث .

بلغت ن�شبة الأطفال دون ال�شنة 11-0 �شهرا ح�ايل %19، و�شكل الأطفال يف الفئة العمرية 12-23 �شهرا ح�ايل %23، بينما �شكل 

الأطفال يف الفئة العمرية 24-35 �شهرا ح�ايل %22، وي�شكل الأطفال يف الفئة 36-47 �شهرا  ح�ايل %18، وبلغت ن�شبة الأطفال 

يف الفئة 48-59 �شهرا ح�ايل 19%.

Filmer, D. and Pritchett, L., 2001. “Estimating wealth effects without expenditure data – or tears: An application to 
educational enrolments in states of India”. Demography 132-115 :)1(38. Gwatkin, D.R., Rutstein, S., Johnson, K. , 
Pande, R. and Wagstaff. A., 2000. Socio-Economic Differences in Health, Nutrition, and Population. HNP/Poverty 
Thematic Group, Washington, DC: World Bank. Rutstein, S.O. and Johnson, K., 2004. The DHS Wealth Index. DHS 
Comparative Reports No. 6. Calverton, Maryland: ORC Macro.

3(  ما مل ُيذكُر غري ذلك، فاإّن »التعليم« ي�شري اإىل امل�شت�ى التعليمي الذي انتظم فيه امل�شتجيب يف كل مكّ�نات هذا التقرير، عندما ُي�شتخَدُم متغرّيًا خللفية معل�ماتية.
جري حتليل املك�نات الرئي�شة با�شتخدام املعل�مات اخلا�شة مبلكية ال�ّشلع ال�شتهلكية، وخ�شائ�ص امل�شكن، واملياه وال�شرف ال�شحي، واخل�شائ�ص الأخرى ذات العلقة برثوة 

ُ
4(    اأ

�شت لكل اأ�شرة معي�شية نقاط حُمرزة ا�شتنادًا اإىل تلك  الأ�شرة املعي�شية من اأجل تخ�شي�ص الأوزان )جمم�ع النقاط املُحرزة للع�امل( لكل ن�ع من ثروات الأ�شرة املعي�شية. ثم ُخ�شِّ

الأوزان معينة بالرثوة واإىل امل�ج�دات )الرثوات( اململ�كة لتلك الأ�شرة املعي�شية. ثم جرى بعد ذلك حتديد مرتبة عّينة الأ�شر املعي�شية للم�شح وفق النقاط املحرزة املعنية برثوة الأ�شر 

�شر، ومن ثمَّ ُق�ّشمت اإىل خم�شة اأجزاء مت�شاوية )خم�شة اأخما�ص( ابتداًء من الأدنى والتي �شمت 3 اأخما�ص )الأفقر %60( وانتهاًء بالأعلى و�شمت 2 خم�شا 
ُ
املعي�شية التي تقطنها الأ

)الأغنى %40(. وكانت امل�ج�دات )الرثوات( التي ا�شتخدمت يف هذه احل�شابات على النح� التايل: امل�شدر الرئي�شي ملياه ال�شرب، ن�ع و�شيلة ال�شرف ال�شحي، عدد غرف الن�م، 

مادة بناء ال�شقف واحلائط واأر�شية امل�شكن، ن�ع ال�ق�د امل�شتخدم بالطبخ، الكهرباء، الثلجة، مربد املاء، �شاعة اليد، الهاتف النقال، دراجة ه�ائية، دراجة نارية، حا�ش�ب/انرتنت، 

طباخ غاز، ح�شاب بنكي، مروحة، مكيف، مك�اة، غ�شالة ات�ماتيك، �شا�شة تلفاز م�شطحة، ت�فر ال�شاب�ن. وُيفرت�ص يف دليل )م�ؤ�شرات( الرثوة اأن ير�شد الرثوة الأ�شا�شية ط�يلة الأمد 

من خلل املعل�مات عن م�ج�دات الأ�شر، واأن يك�ن الق�شد منه اإنتاج مراتب الأ�شر ح�شب ثروتها، ابتداء من الأفقر وانتهاًء بالأغنى. اإّن دليل الرثوة ل ي�ّفر معل�مات عن الفقر املطلق، 

وم�شت�ى الدخل احلايل اأو م�شت�ى الإنفاق احلايل. وتنطبق النقاط املحرزة املعنية بالرثوة، املح�ش�بة فقط على جمم�عة البيانات بعينها التي ت�شتند اإليها. ومُيكن العث�ر على املزيد 

من املعل�مات ب�شاأن اإن�شاء دليل الرثوة يف املراجع التالية:
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جدول HH.5:  اخل�سائ�ض العامة للأطفال دون اخلم�ض �سن�ات: الت�زيع الن�سبي للأطفال دون �سن اخلام�سة تبعاً 

للخ�سائ�ض العامة، يف خميمات وجتمعات اللجئني الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

الخصائص العامة المختارة لالطفال دون الخامسة
النسبة المرجحة

عدد األطفال
غيد مرجحمرجح

50.6969972ذكرجنس رب األسرة

49.4947944أنثى

29.9573603طرابلسالمنطقة

19.6375309بيروت

4.28098البقاع

28.6549547صيدا

17.8340359صور

58.3159161 - 0العمر باألشهر

6 - 1110.4199198

12 - 2322.5432431

24 - 3521.9421421

36 - 4718.1347350

48 - 5918.7358355

4140)2.1(بدونتعليم األم

20.3389386ابتدائي

55.110571051إعدادي

22.4430439ثانوي فما فوق

مؤشر الثروة
58.211161127أفقر 60%

41.8800789أغنى 40%

100.019161916المجموع

يت�زع الأطفال دون اخلام�شة ح�شب تعليم الأم اأو القائمة على رعايته اإىل ح�ايل %2 اأمهاتهم اأو القائمات على رعايتهم 

اأو القائمات على  اأو القائمات على رعايتهم تعليمهن ابتدائي، واأكرث من ن�شف الأمهات  اأمهاتهم   20% اأميات، ح�ايل 

 ،22% ح�ايل  الرعاية  على  القائمات  اأو  للأمهات  فاأعلى  الثان�ي  التعليم  �شكل  بينما  اإعدادي،  تعليمهن   %55 الرعاية 

وتتقارب اأعداد امل�شاهدات املرجحة وغري املرجحة لفئات تعليم الأم اأو القائمة على الرعاية.
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وفيات الأطفال

رابعًا: وفيات الأطفال

من الأهداف الإمنائية للألفية الأكرث اأهمية هدُف خف�ُص وفيات الأطفال الر�شع والأطفال دون �شّن اخلام�شة. اإذ تدع� 

الأهداف الإمنائية للألفية، على وجه التحديد، اإىل خف�ص معدلت وفيات الأطفال دون �شّن اخلام�شة، مبقدار الثلثني، 

بني الفرتة 1990 و 2015. اإّن ر�شَد الّتقّدم املُْحَرز نح� حتقيق هذا الهدف غايٌة مهّمٌة ولكنها �شعبُة التَّحقيق. فقيا�ُص 

معدلت وفيات الأطفال قد يبدو اأمرًا �شهًل، ولكّن كل من طرق التقدير املبا�شر وغري املبا�شر لها ايجابيات و�شلبيات، 

فنجد اأن طريقة التقدير غري املبا�شرة ل ت�فر  التقديرات الدقيقة ح�ل العمر عند ال�فاة كما ل ميكنها ت�فري البيانات 

التف�شيلية كما ت�فرها الطريقة املبا�شرة بالعتماد على �شجل التاريخ الجنابي لل�شيدة، علما ان اعتماد التاريخ الجنابي 

اأي�شا ي�اجه ا�شكاليات فهي م�شتغرقة لل�قت وكذلك ا�شكاليات التذكر لدى ال�شيدة، ففي م�شح متعدد امل�ؤ�شرات الرابع 

خلل  من  الطفال  وفيات  معدلت  لتقدير  املبا�شر  الطريق  اعتماد  اىل  اللج�ء  مت  قد  لبنان  يف  الفل�شطينية  للمخيمات 

ا�شتخدام من�ذج �شجل التاريخ الجنابي لل�شيدة. ول�شمان ج�دة ودقة البيانات ل�فيات الأطفال من واقع ال�شجل الجنابي 

الي�مية وحتديدا  امليدانية  واملتابعة  املراقبة  ال�شجل كما متت  ا�شتيفاء  اآليات  التدريب على  الرتكيز يف  لل�شيدة، فقد مت 

مراجعة بيانات ال�شجل الجنابي واخذ عينات ع�ش�ائية وزيارة ال�شر للتاأكد من دقة العمل وج�دة البيانات. 

ع ه� احتماُل وفاة الر�شيع قبل اإمتامه ال�شنة الأوىل من العمر، ومعّدُل وفيات الأطفال دون  معّدُل وفيات الأطفال الّر�شّ

ع ومعدلت وفيات  �شّن اخلام�شة ه� احتمال وفاة الطفل قبل بل�غه �شّن اخلام�شة. وحُتت�شب معدلُت وفيات الأطفال الّر�شّ

اأ�شل�ب فنيٍّ للتقدير يعرف با�شم  اإىل  الأطفال دون �شّن اخلام�شة، �شمن امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات، ا�شتنادًا 

التقدير املبا�شر، وحت�شب هذه املعدلت من املعل�مات التي مت جمعها بالعتماد على التاريخ الإجنابي لل�شيدات امل�ؤهلت 

�شنة، وقد �شئلت ال�شيدات اأن كن قد �شبق واأجننب، واإن كن قد اأجننب، طلب منهن اأن يعددن اأبنائهن  يف العمر 49-15 

وبناتهن الذين يع�ش�ن معهن، اأو الذين يعي�ش�ن يف مكان اآخر، كما طلب منهن ذكر اأبنائهن وبناتهن الذين ت�ف�ا، بالإ�شافة 

اإىل ذلك طلب منهن تقدمي ت�اريخ ال�لدات مف�شلة ح�شب الرتتيب الزمني بدءا من امل�ل�د الأول. كما مت �ش�ؤالهن عن كل 

ال�لدات احلية فيما اإذا كانت ولدة واحدة اأو ت�اأما، جن�ص امل�ل�د، وتاريخ ال�لدة بال�شهر وال�شنة، وحالة البقاء على قيد 

احلياة، وعمر الطفل اإذا كان حيا، والعمر عند ال�فاة اإذا مل يكن على قيد احلياة.  ن�شبة لختلف الأ�شباب الأ�شا�شية 

ل�فيات الأطفال ح�شب العمر، يتم التعبري عن معدلت ح�شب الفئات العمرية:

معدل وفيات حديثي ال�لدة )NN(: احتمال ال�فاة خلل ال�شهر الأول من احلياة �•  

معدل وفيات ما بعد حديثي ال�لدة)PNN(: الفرق بني معدل وفيات الر�شع وحديثي ال�لدة �•  

معدل وفيات الر�شع )q01(: احتمال ال�فاة بني ال�لدة وعيد امليلد الأول �•  

معدل وفيات الأطفال )q04(: احتمال ال�فاة بني �شنة وخم�ص �شن�ات �•  

معدل وفيات الأطفال دون اخلام�شة )q05(: احتمال ال�فاة بني ال�لدة و�شن اخلام�شة �•  

يتم التعبري عن معدلت وفيات الأطفال دون خم�ص �سن�ات والأطفال الر�سع بعدد ال�فيات لكل 1000 

ولدة حية

مت احت�شاب مت��شط عدد وفيات الأطفال وكذلك عدد امل�اليد الأحياء،  ومت اإعداد التقديرات لفرتات زمنية �شابقة )فئة 

�شن�ات خما�شية(. مع النتباه اىل وج�د ثلث ق�شابا رئي�شية ميكن ان ت�ؤثر على دقة القيا�ص وهى  : 

5 �شن�ات من قبل الباحثة لتقلل  4 �شن�ات اىل  �اأخطاء ت�شجيل تاريخ امليلد او تكبري عمر الطفل من  �•  

اجلهد يف ا�شتيفاء بيانات الأطفال دون 5 �شن�ات
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�اأغفال ت�شجيل تاريخ ولدة الطفل من قبل الأ�شرة لتجنب حادثة م�ؤملة اأو اغفاله من قبل الباحثة لتقلل  �•  

اجلهد 

رداءة الأطار امل�شح�ب منه عينة امل�شح ب�شبب قدمه او نق�شه  �•  

 49-15 اأمهاتهم يف الفئة العمرية   َوَلدتهم  اأما البيانات املُ�شتخدمة يف عملية التقدير هذه فهي: عدد الأطفال الذين   

عامًا، وو�شع بقاوؤهم على قيد احلياة واملت�ّفني من ه�ؤلء الأطفال ، ويتم احت�شاب مت��شط عدد وفيات الأطفال وكذلك 

عدد امل�اليد الأحياء،  فقد مت اإعداد التقديرات لفرتات زمنية �شابقة )فئة �شن�ات خما�شية( من اأبناء وبنات تلك الن�شاء 

)اجلدول CM. 3  – وفيات الأطفال(: الأطفال الذين ُوِلدوا، والأطفال الباق�ن على قيد احلياة ون�شبة ال�فيات منهم. 

ل هذا الأ�شل�ب الفنّي ن�شب ال�فيات يف �شف�ف اأولئك الأطفال من اأبناء وبنات تلك الن�شاء يف كل فئة عمرية منها  وُيح�ِّ

اإىل احتمالت لل�فاة بالأخذ يف احل�شبان الط�ل التقريبي لتعّر�ص الأطفال خلطر ال�فاة بافرتا�ص منط ُعمري من�ذجي 

لل�فاة حُمّدد بعينه. وا�شتنادًا اإىل املعل�مات ال�شابقة عن ال�فيات من واقع التاريخ الإجنابي لل�شيدات امل�ؤهلت 49-15 

�شنة يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية، فقد مت تقدير معدلت ال�فاة بني الأطفال دون اخلام�شة والأطفال الر�شع.

جدول CM.1:  معدل وفيات الأطفال: معدلت وفيات الر�سع والأطفال دون اخلام�سة بفرتات 5 �سن�ات �سابقة للم�سح 

يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

معدل وفيات فترات السنوات السابقة للمسح
حديثي الوالدة

]1[

معدل وفيات بعد 
حديثي الوالدة 

األخيرة

]2[

وفيات الرضع

]3[

وفيات األطفال

]4[

وفيات دون خمس 
سنوات

]5[

املتوسطاملتوسطاملتوسطاملتوسطاملتوسط

التحليل لفترات 
من 5 سنوات

0 - 49.794.8814.672.6817.32

5 - 915.323.4218.741.9020.61

1413.955.6219.575.6125.07 ـ 10

يعر�ص اجلدوُل  »CM.1«  تقديراٍت تقديرات واجتاهات وفيات الأطفال الر�شع والطفال دون اخلام�شة والأطفال حديثي 

ال�لدة وبعد حديثي ال�لدة لفرتة خم�ص �شن�ات �شابقة امل�شح وفرتات زمنية ملدة خم�ص �شن�ات متتالية. ُيقّدر عدُد وفيات 

ع ِبح�ايل 15 لكل األف ولدة حية، بينما تبلغ احتمالية ال�فاة بني الأطفال دون �شّن اخلام�شة ح�ايل 17 لكل  الأطفال الّر�شّ

األف ولدة حية. تع�د التقديرات، يف املت��شط، اإىل فرتة اخلم�ص �شن�ات ال�شابقة للم�شح. تظهر بع�ص الفروق يف احتمالت 

ال�فيات بني الذك�ر والإناث ل�فيات الأطفال الر�شع والأطفال دون اخلام�شة، فقد بلغ معدل وفيات الأطفال الر�شع بني 

الذك�ر 15 وفاة لكل 1000 ولدة حية، حيث بلغ معدل وفيات الأطفال حديثي ال�لدة للذك�ر 11 لكل 1000 ولدة حية، 

]1[ م�ؤ�شر  رقم 3.1 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]2[ م�ؤ�شر  رقم 4.1 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]3[  م�ؤ�شر  رقم 2.4 من م�ؤ�شرات الألفية للتنمية وم�ؤ�شر رقم 2.1 امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]4[  م�ؤ�شر  رقم 5.1 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]5[  م�ؤ�شر  رقم 1.4 من م�ؤ�شرات الألفية للتنمية وم�ؤ�شر رقم 1.1 امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات
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اأعلى منها  للذك�ر  املعدلت  1000 م�ل�د حي، وهذه  لكل    5 ال�لدة ح�ايل  بعد فرتة حديثي  الأطفال ما  ومعدل وفيات 

للمعدلت بني الإناث، فقد بلغ معدل وفيات الر�شع الإناث 14 حالة وفاة لكل1000 م�ل�د حي، منها 9 لكل 1000 م�ل�د حي 

بني حديثات ال�لدة، بينما كان معدل وفيات الإناث ما بعد حديثي ال�لدة اأعلى منها بني الذك�ر 5 حالة وفاة لكل  1000 

ولدة حية، وهذا قد يف�شر بن�ع من التحيز والهتمام بالذك�ر عند تقدم العمر.  ل�حظ فرقا يف معدل وفيات الر�شع ح�شب 

1000 ولدة حية،  15 حالة وفاة لكل  %60 من الأ�شر ح�ايل  م�ؤ�شر الرثوة، فبلغ معدل وفيات الر�شع بني اأطفال اأفقر 

مقارنة مع ح�ايل 14 حالة وفاة بني اأطفال اأغنى %40 من الأ�شر.

جدول CM. 2:  معدل وفيات الأطفال :معدلت وفيات الر�سع والأطفال دون اخلام�سة بفرتات 5 �سن�ات ح�سب بع�ض 

اخل�سائ�ض املختارة يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

الخصائص المختارة لفترات 
سنوات سابقة للمسح

معدل وفيات 
حديثي الوالدة

]1[

معدل وفيات بعد 
حديثي الوالدة 

األخيرة

]2[

وفيات الرضع

]3[

وفيات األطفال

]4[

وفيات دون خمس 
سنوات

]5[

املتوسطاملتوسطاملتوسطاملتوسطاملتوسط

افقر 60%

التحليل لفترات 

من 5 سنوات  

سابقة

0 - 49.166.2515.412.3217.69

919.682.9322.612.3724.93 ـ 5

1414.508.3822.876.0828.82 ـ 10

اغنى 40%

التحليل لفترات 

من 5 سنوات 

سابقة

0 - 410.672.9713.643.2316.83

98.644.1412.781.2113.97 ـ 5

1413.171.7314.904.9319.76 ـ 10

ذكور

التحليل لفترات 

من 5 سنوات 

سابقة

0 - 410.774.5415.303.3318.58

924.043.1427.180.9928.14 ـ 5

1418.104.7922.906.4329.18ـ 10

اناث

التحليل لفترات 

من 5 سنوات 

سابقة

0 - 48.805.2314.032.0216.02

96.383.7010.082.8212.87 ـ 5

149.536.5216.054.7320.71 ـ 10

]1[ م�ؤ�شر  رقم 3.1 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]2[ م�ؤ�شر  رقم 4.1 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]3[  م�ؤ�شر  رقم 2.4 من م�ؤ�شرات الألفية للتنمية وم�ؤ�شر رقم 2.1 امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]4[  م�ؤ�شر  رقم 5.1 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]5[  م�ؤ�شر  رقم 1.4 من م�ؤ�شرات الألفية للتنمية وم�ؤ�شر رقم 1.1 امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات
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ما وتظهر فروق وا�شحة ب�فيات الأطفال دون اخلام�شة بني الذك�ر والإناث، فريتفع معدل وفيات الأطفال دون اخلام�شة 

بني الذك�ر مقارنة مع الإناث ب�اقع 19 حالة وفاة/1000 ولدة حية مقارنة مع 16 حالة وفاة/1000 ولدة حية بني الإناث.

ح�شب  اخلام�شة  �شّن  دون  الأطفال  وفيات  معدلت  يف  التفا�شلية  الفروَق  الأطفال«  وفيات   –  CM.1« ال�شكُل  ويعر�ص 

اجلن�ص وم�ؤ�شر الرثوة.

وعند اعتبار م�ؤ�شر الرثوة ومعدل وفيات الأطفال دون اخلام�شة هناك فروق طفيفة بني معدل ال�فاة لأطفال اأفقر 60% 

من الأ�شر حيث بلغ 18 حالة وفاة/1000 ولدة حية مقارنة مع 17 حالة وفاة/1000 ولدة حية بني اأطفال اغني 40% 

من الأ�شر.

كُل »CM.2 – وفيات الأطفال: الجتاه يف معدلت وفيات الأطفال دون �شّن اخلام�شة« مت�الياِت تقديرات وفيات  يعر�ُص ال�شَّ

الأطفال دون �شّن اخلام�شة يف هذا امل�شح العنق�دي متعدد امل�ؤ�شرات، ا�شتنادًا اإىل ا�شتجابات الن�شاء يف خمتلف الفئات 

العمرية، مع الإ�شارة اإىل خمتلف فرتات املراحل الزمنية، وهذا يعر�ُص الجتاَه املُقّدر يف معدلت وفيات الأطفال دون 

�شّن اخلام�شة ا�شتنادًا اإىل امل�شح. وت�شرُي تقديراُت امل�شح العنق�دي متعدد امل�ؤ�شرات اإىل وج�د انخفا�ص يف ال�فيات خلل 

اأبرز الأ�شباب يف انخفا�ص وفيات الأطفال التح�شن امللح�ظ يف  ال�شن�ات اخلم�ص وع�شرين �شنة املا�شية الأخرية. ومن 

اخلدمات ال�شحية، وخدمات رعاية الأم�مة، وكذلك ازدياد ال�عي بني الأهايل نتيجة ارتفاع امل�شت�يات التعليمية وح�ش�ل 

الأمهات على الرعاية ال�شحية اإثناء احلمل وال�لدة يف امل�ؤ�ش�شات ال�شحية وحتت اإ�شراف ك�ادر م�ؤهلة، كما اأن ازدياد 

ال�سكل ــــ CM.1 وفيات الأطفال الر�سع دون خم�ض �سن�ات ــ ح�سب اجلن�ض وم�ؤ�سر الرثوة

يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان  2011



43  امل�شح العنق�دي الرابع متعدد امل�ؤ�ّشرات

وفيات الأطفال

0.0 

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

50.0 

60.0 

1985 1990 1995 2000 2005 2010 

)2011 (MICS4 

)2006(MICS3 

ال�سكل ــــ CM.2 معدل وفيات الأطفال دون خم�ض �سن�ات ح�سب امل�سح املتعدد امل�ؤ�سرات الرابع،

خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان  2011

الهتمام باإعطاء الأطفال املطاعيم وازدياد ن�شبة التغطية للمطاعيم الأ�شا�شية والذي يعزز املناعة ويح�شن الأطفال �شد 

الإمرا�ص اخلطرية ووقايتهم من الإ�شابة بها ويعترب ذلك اأي�شا من الأ�شباب املبا�شرة يف خف�ص وفيات الأطفال، كما اأن 

الزدياد الكبري احلا�شل على ن�شب ا�شتخدام و�شائل احلمل ي�ؤدي اإىل املباعدة بني امل�اليد ويقلل خطر ال�فاة للأطفال 

للحمل اخلطر  الفئة  يقلل خطر تعر�ص هذه  املراهقات  املبكر وخ�ش��شا بني  الزواج  ن�شب  انخفا�ص  اأن  والأمهات، كما 

وبالتايل تقليل احتمالت ال�فاة بني الأطفال.
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التغذية

خام�سًا: التغذية

ال��سع التغذوي

ال��شُع الّتغذويُّ للأطفال ه� انعكا�ٌص ل�شحتهم عم�مًا. فعندما تت�افر للأطفال اإمكانية احل�ش�ل على كميات كافية من 

الطعام، وعندما ل يتعّر�ش�ن لن�بات متكررة من الأمرا�ص، وكذلك عند تلقيهم رعايًة جيدة، فاإنهم يبلغ�ن كامل طاقاتهم 

يف النم� وُيعَتربون َجيِّدي الّتغذية.

يرتبط �ش�ُء الّتغذية بالت�شّبب يف حدوث اأكرث من ن�شف وفيات الأطفال كّلها عامليًا. ومن املحتمل بدرجة اأكرب اأْن يت�فى 

الأطفال الذين لديهم �ش�ء تغذية ب�شبب اأمرا�ص الطف�لة العامة، وبالن�شبة اإىل من يتبّقى منهم على قيد احلياة، فاإّنهم 

ُي�شاب�ن باأمرا�ص متكررة وا�شطراب يف النم�. كذلك فاإّن ثلثة اأرباع الأطفال الذين ُيَت�ّف�ن لأ�شباب تتعّلق ب�ش�ء التغذية 

كان�ا يعان�ن من �ش�ء التغذية الطفيف اأو املعتدل فح�شب، دون اأْن َتظهر عليهم علمات خارجية تدّل على قابلية تعر�شهم 

للخطر. اإّن غاية الهدف الإمنائي الألفّي هي خف�ُص ن�شبة ال�شكان، الذين يعان�ن من اجل�ع، اإىل الن�شف، خلل املدة بني 

عام 1990 و2015. كذلك فاإّن اإحداث خف�ٍص يف م�شت�ى انت�شار �ش�ء التغذية �ش�ف ُي�شاعُد اأي�شًا يف حتقيق هدف خف�ص 

وفيات الأطفال.

ُي�َجُد بني ال�شكان َجيِّدي الّتغذية ت�زيٌع مرجعي لأط�ال واأوزان الأطفال دون �شّن اخلام�شة. ومُيكن قيا�ص م�شت�ى نق�ص 

التغذية بني اأفراد فئة �شكانية معّينة عن طريق مقارنة الأطفال مع فئة �شكانية مرجعية. وت�شتند الفئة ال�شكانية املرجعية 

 ومُيكن التعبري عن كل م�ؤ�شر من 
5
املُ�شَتْخَدمة يف هذا التقرير اإىل معايري جديدة للنم� اأعّدتها منظمة ال�شحة العاملية. 

 )»mean z-scores« م�ؤ�شرات ال��شع الّتغذوّي الثلث ب�حدات النحراف املعياري )الفارق املعياري عن مت��شط القيمة

عن العدد الأو�شط احل�شابي »median« للفئة ال�شكانية املرجعية.

تك�ن  الذين  فالأطفال   .Acute malnutrition احلاّد  التغذية  �ش�ء  من  لكلٍّ  مقيا�ٌص  ه�  بالعمر«  قيا�شًا  »ال�زِن  ُر  م�ؤ�شِّ

»اأوزانهم قيا�شًا باأعمارهم« اأكرث من انحرافني معياريني دون العدد الأو�شط احل�شابي للفئة ال�شكانية املرجعية ُيعتربون 

قيا�شًا  »اأوزانهم  تك�ن  الذين  الأطفال  اأّن  ال�شديد«، يف حني  التغذية  نق�ص  اأو  املعتدل  التغذية  »نق�ص  يعان�ن من  باأنهم 

اأّنهم  ُي�شّنف�ن  ال�شكانية املرجعية(  الأو�شط احل�شابي )للفئة  العدد  اأكرث من ثلثة انحرافات معيارية دون  باأعمارهم« 

يعان�ن من »نق�ص التغذية ال�شديد«.

 chronic ويعرب عن �ش�ء التغذية املزمن »linear growth« ُِّر »الط�ِل قيا�شًا بالعمر، فه� مقيا�ٌص للّنم� اخلطي اأما م�ؤ�شِّ

الأو�شط  العدد  دون  معياريني  انحرافني  من  اأكرث  باأعمارهم«  قيا�شًا  »اأط�الهم  تك�ن  الذين  فالأطفال   .malnutrition
قامة  يعان�ن من »ق�شر  باأنهم  وُي�شّنف�ن  باأعمارهم  قيا�شًا  القامات  ِق�شار  ُيعتربون  املرجعية  ال�شكانية  للفئة  احل�شابي 

معتدل اأو �شديد«. اأما الأطفال الذين تك�ن »اأط�الهم قيا�شًا باأعمارهم« اأكرث من 3 ثلثة انحرافات معيارية دون العدد 

الأو�شط احل�شابي فهم ُي�شّنف�ن باأنهم يعان�ن من »ق�شر قامة �شديد«. وق�شر القامة ه� انعكا�ٌص ل�ش�ء الّتغذية املُزمن 

ٍر اأو ُمزمن. نتيجًة للإخفاق يف تلّقي التغذية الكافية على مدى فرتة ط�يلة من ال�قت، اأو نتيجًة ملر�ص متكرِّ

وختامًا، فاإّن الأطفاَل )بالن�شبة اإىل م�ؤ�شر ال�زن قيا�شًا بالط�ل(، الذين تك�ن »اأوزانهم قيا�شًا باأط�الهم« اأكرث مبقدار 

انحرافني معياريني دون العدد الأو�شط للفئة ال�شكانية املرجعية ُي�شّنف�ن باأنهم ُيعان�ن من »ُهزال معتدل اأو �شديد«، بينما 

ُي�شّنف اأولئك الأطفال، الذين تنخف�ص »اأوزانهم قيا�شًا باأط�الهم« اأكرث من ثلثة انحرافات معيارية دون العدد الأو�شط 

احل�شابي، باأّنهم ُيعان�ن من »هزال �شديد«. وعادًة ما يك�ن الُهزال ناجتًا عن حدوث نق�ص تغذويٍّ يف الآونة الأخرية. وقد 

ُيظهر هذا امل�ؤ�ّشر حتّ�لت م��شمّية كبرية مرتبطة بالتغيريات يف مدى ت�افر الغذاء اأو انت�شار الأمرا�ص.

)5http://www.who.int/childgrowth/standards/second_set/technical_report_2.pdf
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ويف عملية اإجراء امل�شح العنق�دي متعدد امل�ؤ�شرات، ِقي�َشت اأوزاُن واأط�اُل جميع الأطفال دون �شّن اخلام�شة با�شتخدام 

»ي�ني�شف«                                            للطف�لة  املتحدة  الأمم  منظمة  فيها  اأو�شت  التي  )الأنرثوب�مرتي(  الب�شري  اجل�شم  قيا�ص  اأجهزة 

)www.childinfo.org(. وت�شتند النتائج ال�اردة يف هذا الق�شم اإىل النتائج التي َخُل�شت اإليها تلك القيا�شات.

�شب املئ�ية للأطفال املُ�شّنفني ق�شار القامة، نق�ص ال�زن،  يعر�ص اجلدول NU.1: ال��شع التغذوي الراهن للأطفال، النَّ

خِذت اأثناء اإجراء العمل امليداين. وبالإ�شافة اإىل ذلك، فاإنَّ 
ُ
الهزال/النحافة،  ا�شتنادًا اإىل قيا�شات اجل�شم الب�شري التي اأ

اجلدول املذك�ر يحت�ي على الن�شبة املئ�ية للأطفال الذي يعان�ن من الزيادة يف ال�زن، والتي تاأخذ يف احل�شبان اأولئك 

الأطفال الذين تك�ن »اأوزانهم قيا�شًا باأط�الهم« اأعلى من انحرافني معياريني عن العدد الأو�شط احل�شابي للفئة ال�شكانية 

املرجعية، وعن الفارق املعياري عن مت��شط القيمة )»mean z-scores«( مل�ؤ�شرات قيا�ص اجل�شم الب�شري الثلثة.

جدول NU.1:   احلالة التغذوية للأطفال: الن�سبة املئ�ية للأطفال دون �سن 5 �سن�ات ح�سب احلالة التغذوية وفقا 

وال�زن  للعمر  بالن�سبة  والط�ل  للعمر  بالن�سبة  ال�زن  الثلث؛  النرثوب�مرتية  القيا�سات  مل�ؤ�سرات 

بالن�سبة للط�ل، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011 

الوزن خصائص عامة مختارة
مقارنة 
بالعمر

الوزن 
مقارنة 
بالعمر

الوزن 
مقارنة 
بالعمر

الوزن 
مقارنة 
بالعمر

الطول 
مقارنة 
بالعمر

الطول 
مقارنة 
بالعمر

الطول 
مقارنة 
بالعمر

الطول مقارنة 
بالعمر

أقل من 2- 
%انحراف  

معياري 
]1[

أقل من 3- 
%انحراف  
معياري ]2[

الفارق 
المعياري 

عن متوسط 
الدرجة 
المعيارية

عدد 
األطفال

أقل من 
 % -2

انحراف  
معياري 

]3[

أقل من 
   %-3
انحراف  
معياري 

]4[

الفارق 
المعياري 

عن متوسط 
الدرجة 
المعيارية

عدد األطفال

0.5953-5.12.40.095913.45.5ذكرالجنس

0.6928-5.43.10.093813.13.9أنثى

0.5565-2.31.10.15668.82.1طرابلسالمنطقة

0.6370-5.22.00.037314.76.7بيروت

0.680-5.72.40.28015.45.7البقاع

0.3539-5.82.10.054111.32.9صيدا

0.8327-0.233722.09.7-9.27.4صور

عمر 
الطفل  
باألشهر

5-09.07.10.015814.57.60.1156

11-64.23.70.319610.45.10.1192

23-125.32.30.243014.96.6-0.4427

35-245.52.4-0.141614.94.4-0.8414

47-364.31.5-0.134411.72.6-0.8342

59-484.72.4-0.135311.93.4-0.8351

41)0.6-()0.0()18.4()41()0.0()0.0()7.4(بدونتعليم األم

0.7380-0.138415.85.7-5.62.8ابتدائي

0.51035-5.43.00.0104613.94.7إعدادي

0.4425-4.22.30.24279.04.3ثانوي فما فوق

مؤشر 
الثروة

0.61093-5.22.90.0110314.24.3أفقر 60%

0.5788-4.02.60.179411.95.3أغنى 40%

0.51881-5.22.70.0189713.34.7المجموع 

]1[  م�ؤ�شر رقم 1.8 من م�ؤ�شرات الألفية للتنمية وم�ؤ�شر رقم 2.1اأ من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات 

]2[  م�ؤ�شر رقم 2.1ب من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]3[  م�ؤ�شر رقم 2.2ب من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]4[  م�ؤ�شر  رقم 2.2اأ من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]  [  عدد احلالت غري املرجحة 25-49 حالة
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تابع جدول NU.1: احلالة التغذوية للأطفال: ن�سبة الأطفال دون �سن 5 �سن�ات ح�سب احلالة التغذوية وفقا مل�ؤ�سرات 

القيا�سات النرثوب�مرتية الثلث؛ ال�زن بالن�سبة للعمر والط�ل بالن�سبة للعمر وال�زن بالن�سبة للط�ل، يف خميمات 

وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

خصائص عامة مختارة

الوزن مقارنة 
بالطول

الوزن مقارنة 
بالطول

الوزن مقارنة 
بالطول

الوزن مقارنة 
بالطول

الوزن مقارنة 
بالطول

% أقل من 2- 
انحراف  معياري 

]5[

%  أقل من 3- 
انحراف  معياري 

]6[

أكثر من +2 
انحراف معياري 

 %

الفارق المعياري 
عن متوسط 

الدرجة المعيارية
عدد األطفال

4.41.811.90.5946ذكرالجنس

4.91.59.30.4923أنثى

1.20.07.00.5560طرابلسالمنطقة

4.41.911.80.5369بيروت

5.62.315.30.778البقاع

7.42.111.10.3539صيدا

6.13.313.50.5323صور

عمر الطفل  
باألشهر

5-07.72.212.40.1150

11-62.20.69.80.4191

23-125.12.112.00.6428

35-245.02.38.00.4411

47-364.71.79.40.4343

59-483.70.612.80.5348

41)0.6()17.8()5.0()5.0(بدونتعليم األم

3.91.08.00.4379ابتدائي

4.71.510.00.41027إعدادي

0423. 5.22.313.75ثانوي فما فوق

4.01.39.40.41087أفقر %60مؤشر الثروة

5.62.212.30.5783أغنى 40%

4.71.710.60.41870المجموع 

]5[  م�ؤ�شر رقم 2.3ب من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]6[  م�ؤ�شر رقم 2.3اأ من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]  [  عدد احلالت غري املرجحة 25-49 حالة

NU.1 كلٌّ من الأطفاِل الذين مل يح�شل الباحث�ن على ت�اريخ ميلدهم كاملًة )ال�شهر وال�شنة(،  ا�شتثني من اجلدول 

�شتثنى الأطفاُل كذلك من واحد اأو اأكرث من 
ُ
والأطفال الذين تك�ن قيا�شات اأج�شامهم خارج نطاق من القيا�شات ُمقنع. واأ

م�ؤ�شرات قيا�ص اجل�شم الب�شري عندما ل تك�ن اأوزانهم واأط�الهم قد قي�شت، اأّيها يك�ن واجب التطبيق. على �شبيل املثال، 

اإذا جرى َوْزُن طفٍل اأو طفلة ما ومل ُيَق�ْص ط�له اأو ط�لها، فاإّن اأولئك الأطفال ُيدرج�ن �شمن احل�شابات اخلا�شة بالأطفال 

الذين يعان�ن من نق�ص ال�زن، ولكنهم ل ُيدرج�ن �شمن احل�شابات اخلا�شة بالأطفال الذين يعان�ن من ق�شر القامة 

والهزال. ويعر�ص اجلدولن املعنيان باجل�دة: اجلدول DQ.6 واجلدول DQ.7 الّن�شب املئ�ية للأطفال ح�شب اأعمارهم 

واأ�شباب ا�شتثنائهم(. وب�شكل عام، فاإّن الن�شبة املئ�ية للأطفال، الذين مل يتم قيا�ص اأوزانهم واأط�الهم تبلغ %1 ، واأ�شارت 

اأط�الهم  )اجلدول  %1.5 مل يتم قيا�ص  و   1.0% اأن ن�شبة الأطفال دون اخلام�شة والذين مل يتم قيا�ص وزنهم  النتائج 
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امليلد،  ت�اريخ  جميع  اكتمال  لعدم  نظرًا  اأّنه  البيانات«  ج�دة   –  DQ.7« وُيبنّي اجلدول  البيانات(.  – ج�دة   DQ.6
ووج�د قيا�شات غري مقنعة، وعدم ت�افر الأوزان اأو الأط�ال اأو كليهما، فقد ا�شُتثنيت ن�شبة مئ�ية 1 يف املائة من ح�شابات 

م�ؤ�شر ال�زن قيا�شًا بالعمر، بينما ا�شتثني ن�شبة 1.9 يف املائة بالن�شبة اإىل م�ؤ�شر الط�ل قيا�شًا بالعمر، ون�شبة 2.5 يف املائة 

بالن�شبة اإىل م�ؤ�شر ال�زن قيا�شًا بالعمر. 

تظهر بيانات اجلدول NU.1 اأن طفل من بني كل ع�شرين طفل دون �شّن اخلام�شة يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف 

لبنان يعان�ن من نق�ص ال�زن املعتدل %5 و %3 ُي�شّنف�ن باأّنهم ُيعان�ن من نق�ص ال�زن احلاد، يعاين %13 من الأطفال 

دون اخلام�شة من ق�شر القامة املعتدل اأي يك�ن�ن ق�شار القامة اأكرث مما ينبغي قيا�شًا باأعمارهم، بينما يعاين %5 من 

اأن لديهم �ش�ء تغذية مزمن. وت�شري البيانات اأن طفل من بني كل ع�شرين طفل يعاين  ق�شر القامة احلاد، ويعتربون 

من الُهزال/النحافة املعتدل اأي اأن %5 لديهم نحافة/هزال اأكرث مما ينبغي قيا�شًا باأط�الهم، ويعاين %2 من الهزال 

ال�شديد/النحافة ال�شديدة. كما وت�شري البيانات اأن طفل من بني كل 10 اأطفال دون اخلام�شة يعان�ن من ال�زن الزائد، 

ب�اقع %11، ب�اقع %12 للذك�ر مقارنة مع %9 للناث. وتظهر فروق تفا�شلية ح�شب املنطقة اجلغرافية، فقد بلغت اأعلى 

ن�شبة وزن زائد يف منطقة البقاع ب�اقع %15 وادنى ن�شبة يف منطقة طرابل�ص ب�اقع %7، وبلغت الن�شبة يف منطقة �ش�ر 

%14، ثم منطقة بريوت ب�اقع ح�ايل %12، وبلغت يف منطقة �شيدا %11. كا ت�شري البيانات اىل فروق تفا�شلية ح�شب 
م�ؤ�شر الرثوة فقد بلغت ن�شبة الأطفال ذوي ال�زن الزائد لأغنى %40 من ال�شر %12 مقارنة مع %9 لأطفال افقر 60% 

من الأ�شر، كما يت�شح تاأثري تعليم الم فقد بلغت الن�شبة %14 لطفال المهات الل�اتي تعليمهن ثان�ي فاعلى مقارنة مع 

%8 لطفال المهات الل�اتي تعليمهن ابتدائي.

�سكل - NU.1: التغذية - الن�سبة املئ�ية للأطفال دون خم�ض �سن�ات الذين يعان�ن من نق�ض ال�زن والتقزم والهزال 

يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011
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اأن  البيانات  تظهر  اخللفية،  بع�ص اخل�شائ�ص  التغذية ح�شب  �ش�ء  التفاوت مب�ؤ�شرات   NU.1 اجلدول  النتائج يف  تبني 

اأطفال منطقة �ش�ر يعان�ن من �ش�ء تغذية ب�شكل ملفت للنتباه مقارنة مع املناطق الأخرى، حيث ل�حظ اأنهم يعان�ن نق�ص 

ال�زن املعتدل بن�شبة %9 ويعان�ن من نق�ص ال�زن ال�شديد بن�شبة %7، بينما احتلت حمافظة طرابل�ص اأدنى ن�شبة ب�اقع 

ح�ايل %2 وباقي املناطق تراوحت بني %5 - %6، كما يعاين اأي�شا اأطفال �ش�ر من �ش�ء التغذية املزمن)ق�شر القامة( 

بن�شبة كبرية مقارنة مع املناطق الأخرى، فقد بلغت الن�شبة %22 لق�شر القامة املعتدل و %10 لق�شر القامة ال�شديد، 

و�شجل اأي�شا اأطفال طرابل�ص اأف�شلية لذات امل�ؤ�شر وهي اأدين ن�شبة بني كافة املناطق ب�اقع %9 لق�شر القامة املعتدل، و 2% 

لق�شر القامة ال�شديد، بينما تراوحت الن�شبة لباقي املناطق بني %15-%11 لق�شر القامة املعتدل، ويعاين اأي�شا اأطفال 

البقاع وبريوت من ق�شر قامة معتدل بن�شبة %15. اأما الأطفال الذين ي�شل م�شت�ى تعليم اأمهاتهم اإىل الثان�ية العامة اأو 

اأعلى فهم الأقل احتماًل يف اأن يعان�ا من نق�ص ال�زن وق�شر القامة مقارنًة بالأطفال الذين مل تتلقَّ اأمهاتهم اأيَّ ن�ع من 

التعليم. ويبدو اأن الأولد )الفتيان( لديهم احتمالية اأكرب من البنات )الفتيات( من املعاناة من نق�ص ال�زن وق�شرالقامة 

والهزال. وُيظهر الّنمُط الُعمُريُّ وج�َد ن�شبة اأعلى بني الأطفال يف الفئة العمرية 12 – 23 �شهرًا يعان�ن من نق�ص التغذية 

وفقًا لأدلة )امل�ؤ�شرات( الثلثة جميعها، مقارنًة بالأطفال مّمن هم اأ�شغر اأو اأكرب �شّنًا )ال�شكل NU.1(. اإّن هذا الّنمط 

ي الر�شاعة الطبيعية، ويتعّر�ش�ن للتلّ�ث يف املياه،  مت�قٌع وه� يرتبط بالعمر الذي يت�ّقف فيه الكثري من الأطفال عن تلقِّ

والغذاء والبيئة.  

ع و�سغار الأطفال �سَّ الر�ساعة الطبيعية واإطعام الأطفال الرُّ

يات، وهي عامٌل  دهم مب�شدر مثايّل من املَُغذِّ حتمي الر�شاعُة الطبيعيُة يف ال�شن�ات الأوىل القليلة من احلياة الأطفاَل من العدوى، وُتزوِّ

للغاية بعد بدايتها،  الّر�شاعة الطبيعية يف وقت مبّكٍر  َيت�ّقفن عن  اأّن العديد من الأمهات  َغرْيَ  اقت�شادي الكلفة واآمن. 

وغالبًا ما ُي�اجهَن �شغ�طات للّتحّ�ل اإىل بدائل حليب الأم »infant formula«، التي مُيكنها اأْن ُت�شهم يف تعرّث النم� و�ش�ء 

يات الدقيقة، ف�شًل عن اأّن تلك البدائل ل تك�ن اآمنًة اإْن مل يكن املاء النظيف جاهزًا ومت�افرًا. التغذية باملُغذِّ

وقد اأو�شت منظمُة ال�شحة العاملية ومنظمة الأمم املتحدة للطف�لة )ي�ني�شف( مبا يلي:

اإر�شاع الطفل ر�شاعة طبيعية خال�شة خلل الأ�شهر ال�شتة الأوىل من عمره �•  

ال�شتمراُر يف اإر�شاعه ر�شاعًة طبيعيًة ملدة �شنتني اأو اأكرث �•  

البدُء يف اإعطائه اأغذيًة تكميلية اآمنة، وملئمة وكافية عند بل�غه �شّن 6 اأ�شهر �•  

�تكرارية الإطعام التكميلي )التغذية التكميلية(: )2( مرتان يف الي�م للأطفال يف الفئة العمرية 6 – 8  �•  

اأ�شهر، و)3( ثلث مرات يف الي�م للأطفال يف الفئة العمرية 9 – 11 �شهرًا

وُي��شى اأي�شًا بالبدء يف اإر�شاع الطفل ر�شاعة طبيعية خلل �شاعة واحدة من ولدته.

اأما امل�ؤ�شرات ذات العلقة مبمار�شات اإطعام الطفل املُ��شى فيها، فهي على النح� الآتي:

البدء ُمبّكرًا باإر�شاع الطفل ر�شاعًة طبيعية )خلل �شاعة واحدة منذ ولدته( �•  

معّدل الر�شاعة الطبيعية اخلال�شة )اأقل من 6 اأ�شهر(. �•  

الر�شاعة الطبيعية الغالبة »predominant« )اأقل من 6 اأ�شهر(. �•  

معدل ال�شتمرار يف الر�شاعة الطبيعية )عند بل�غ الطفل �شنة واحدة وعند بل�غه �شنتني من العمر(. �•  

مدة الر�شاعة الطبيعية �•  

الر�شاعة الطبيعية امللئمة للعمر )منذ ال�لدة وحتى 23 �شهرًا( �•  
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البدء يف اإطعام الطفل اأغذية �شلبة، و�شبه �شلبة وطرية )6 – 8 اأ�شهر( �•  

احلّد الأدنى من تكرارية ال�جبات )6 اأ�شهر – 23 �شهرًا( �•  

�تكرارية اإعطاء الطفل وجبات حليب غري حليب الأم بالن�شبة اإىل الأطفال الذين ل ير�شع�ن ر�شاعًة  �•  

طبيعية )6 اأ�شهر – 23 �شهرًا(

اعة )منذ ال�لدة وحتى 23 �شهرًا( اإر�شاع الطفل بالّر�شّ �•  

نسبة الذين سبق لهم خصائص عامة مختارة
أن  رضعوا رضاعة 

طبيعية  ]1[

 نسبة الذين 
حصلوا على أول 
رضاعة طبيعية  
في غضون ساعة 
واحدة من ]2[ 

الوالدة

 نسبة الذين حصلوا 
على أول رضاعة 

طبيعية  في غضون 
يوم واحد من 

الوالدة 

نسبة الذين 
حصلوا على 

التغذية  قبل در 
حليب األم  

عدد  األطفال 
الذين ولدوا 
في العامين 

السابقين للمسح

94.330.877.849.2242طرابلسالمنطقة

83.437.966.533.6127بيروت

32)57.9()72.7()33.9()93.3(البقاع

89.256.673.642.8235صيدا

91.464.081.024.6136صور

عدد الشهور التي 
مضت على ميالد 

المولود

089.743.474.540.8350-11 شهر 

1291.147.374.840.9396-23 شهر

المساعدة أثناء 
الوالدة

91.146.275.641.2760كادر مؤهل

3)*()*()*()*(داية تقليدية

1)*()*()*()*(أخرى

7)*()*()*()*(ال إجابة

مرفق صحي / القطاع مكان الوالدة
86.644.370.337.5177العام

مرفق صحي / القطاع 
89.943.571.639.7225الخاص

6)*()*()*()*(بالمنزل

92.447.779.042.6363أخرى / ال إجابة

12)*()*()*()*(بدونتعليم األم

89.948.774.035.9141ابتدائي

89.843.975.141.9427إعدادي

91.946.974.742.1191ثانوي فما فوق

91.343.776.541.3447أفقر %60مؤشر الثروة

89.248.672.939.9325أغنى 40%

90.445.875.040.7771 المجموع

]5[  م�ؤ�شر رقم 2.4ب من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]6[  م�ؤ�شر رقم 2.5اأ من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

جدول NU.2: الر�ساعة الطبيعية الأولية: ن�سبة امل�اليد الذين ولدوا خلل العامني ال�سابقني للم�سح والذين �سبق 

لهم اأن ر�سع�ا ر�ساعة طبيعية ون�سبة الذين ر�سع�ا خلل �ساعة من ال�لدة، او خلل ي�م من ال�لدة، ون�سبة الذين 

ح�سل�ا على التغذية  قبل در حليب الأم، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011
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 ن�شبَة الأطفال الذين ُوِلدوا خلل اآخر �شنتني قبل تنفيذ امل�شح و�شبَق لهم اأْن ر�شع�ا ر�شاعًة طبيعية، واأولئك الأطفال 

ه  ر�شع�ا ر�شاعًة طبيعية خلل ال�شاعة الأوىل والي�م الأول من ولدتهم، والذين تلق�ا حليب الّلباأ )اأولُّ حليب ُتِدرُّ
ُ
الذين اأ

الأم عقب ال�لدة » colostrum« (. ورغم اأنَّ الر�شاعَة الطبيعية خط�ٌة مهمٌة يف التعامل مع عملية الإر�شاع واإقامة علقة 

ع�ن ر�شاعة طبيعية لأول مرة خلل �شاعٍة  ج�شدية وعاطفية بني الر�شيع والأم، اإل اأّن %46 فقط من الأطفال الر�شع ُير�شَ

واحدة من ال�لدة، يف حني اأنَّ ن�شبة %75 من ال�لدات اجلديدة يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يبدوؤون يف تلّقي 

الر�شاعة الطبيعية خلل ي�م واحد من ال�لدة، كما وت�شري البيانات اأن %90 من الأطفال امل�اليد اآخر �شنتني قبل تنفيذ 

امل�شح قد �شبق لهم اأن ر�شع�ا ر�شاعة طبيعية، وت�شري النتائج اىل فروق ح�شب املنطقة اجلغرافية، فقد كانت اأدنى ن�شبة  

لأطفال منطقة بريوت ب�اقع %83 والن�شبة الأعلى كانت يف منطقة طرابل�ص ب�اقع %94، وبلغت يف منطقتي البقاع و�ش�ر 

%41 اأغذية قبل در احلليب مثل املاء  %89 يف منطقة �شيدا. كما تلقى فقط ح�ايل  %93 و%91 على الت�ايل مقابل 
وال�شكر وغريها. ويلحظ اأن اأقل الأطفال حظًا يف تلقي الأغذية قبل در احلليب هم اأطفال منطقة �ش�ر حيث تلقى 25% 

منهم اأغذية قبل در احلليب، يليهم اأطفال بريوت ب�اقع %34، بينما كانت الن�شب العلى يف تلقي تغذية قبل در احلليب 

يف منطقة البقاع ب�اقع %58، ثم طرابل�ص ب�اقع %49، وبلغت الن�شبة يف منطقة �شيدا 42%.

تدل البيانات على وج�د تباينات وا�شحة بخ�ش��ص بدء عملية الإر�شاع خلل ال�شاعة الأوىل من ال�لدة ح�شب املناطق 

اجلغرافية، فيلحظ اأن الن�شبة الأدنى قد بلغت ح�ايل %31 يف منطقة طرابل�ص، بينما كانت الن�شبة الأعلى يف منطقة �ش�ر 

ب�اقع %64 ، وبلغت يف منطقة �شيدا ح�ايل %57 ، بينما كانت يف كل من البقاع وبريوت ح�ايل %34   و %38 على الت�ايل، 

كما يلحظ التباين بني اأطفال الأ�شر الفقرية مقارنة مع اأطفال الأ�شر الغنية، فكانت الن�شبة بني اأطفال اأغنى %40 من 

الأ�شر %49 مقارنة مع %44 بني اأطفال اأفقر %60 من الأ�شر.

�سكل ــــ NU.2 : ن�سبة الأّمهات الل�اتي بداأن ير�سعن اأطفالهن ر�ساعة طبيعية خلل �ساعة وخلل 

ي�م واحد من ال�لدة، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

يعر�ص اجلدول NU.3 ال��شع الراهن للر�شاعة الطبيعية بناء على تقارير )اإفادات( الأمهات/القائمات بالرعاية ب�شاأن 

ا�شتهلك الأطفال للطعام وال�ش�ائل يف ال�شاعات الأربع والع�شرين التي �شبقت م�عد املقابلة ال�شخ�شية. وي�شري م�شطلح 

عط�ا فيتامينات، اأو مكّملت 
ُ
ع الذين ر�شع�ا ر�شاعة طبيعية فقط )واأ »الر�شاعة الطبيعية اخلال�شة« اإىل الأطفال الّر�شّ

غذائية من املعادن، اأو اأدوية(. 

وَيعر�ُص اجلدول م�شت�ى الر�شاعة الطبيعية اخلال�شة للأطفال الر�شع اأثناء الأ�شهر ال�شتة الأوىل من احلياة، بالإ�شافة 

اإىل عر�ص م�شت�يات الر�شاعة الطبيعية امل�شتمرة للأطفال يف الفئة العمرية 12 – 15 �شهرًا، ويف الفئة العمرية 20 – 23 

�شهرًا.



51  امل�شح العنق�دي الرابع متعدد امل�ؤ�ّشرات

التغذية

األطفال 20-23 شهرااألطفال 12-15 شهراألطفال من 0-5 شهراخصائص عامة مختارة

نسبة 
الرضاعة 

اخلالصة  ]1[

نسبة 
األطفال الذين 

يرضعون 
رضاعة 

طبيعية 
بالغالب ]2[

نسبة الرضاعة عدد األطفال
الطبيعية  
)الرضاعة 
الطبيعية 

املستمرة في 
سنة( ]3[

نسبة الرضاعة عدد األطفال
الطبيعية  
)الرضاعة 
الطبيعية 

املستمرة في 
سنتني( ]4[

عدد األطفال

14.235.07330.65711.984ذكرالجنس

19.233.38630.46913.082أنثى

36)8.1(45)29.0(58)33.8()13.6(طرابلسالمنطقة

34)6.1(22)*(25)*()*(بيروت

8)*(6)*(8)*()*(البقاع

3615.258)27.3(29)32.0()18.4(صيدا

29)19.9(18)*(39)32.9()13.0(صور

4)*(2)*(5)*()*(بدونتعليم األم

31)19.5(23)*(25)17.9()12.8(أبتدائي

17.232.09533.76712.097إعدادي

34)8.8(34)28.9(35)44.8()21.2(ثانوي فما فوق

17.836.99631.06415.390أفقر %60مؤشر الثروة

15.529.96330.0629.077أغنى 40%

16.934.115930.512612.4166 المجموع

الفئات  الراهن للر�ساعة الطبيعية ح�سب  الر�ساعة الطبيعية: ن�سبة الأطفال الأحياء تبعا لل��سع   :NU.3 جدول 

العمرية، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011
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�سكل ــــ 3 : الت�زيع الن�سبي للأطفال دون عامني ح�سب منط التغذية وفئات العمر يف املخيمات 

والتجمعات الفل�سطينية يف لبنان، 2011

]1[ م�ؤ�شر رقم 2،6 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]2[ م�ؤ�شر رقم 2،9 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]3[ م�ؤ�شر رقم 2،7 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]4[ م�ؤ�شر رقم 2،8 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]  [ عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

]*[ عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة
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اأقل بقيمة جديرة  وه� م�شت�ى   17% اأ�شهر الذين ير�شع�ن ر�شاعة طبيعية خال�شة  بلغًت ن�شبة الأطفال دون �شّن �شتة 

بالعتبار من امل�شت�ى امل��شى به عامليا، يت�شح اأن الإناث اأف�شل حظا من الذك�ر بتلقي الر�شاعة الطبيعية اخلال�شة، حيث 

بلغت الن�شبة %19 مقارنة مع %14 للذك�ر. وبالن�شبة للأطفال يف الفئة العمرية 12 – 15 �شهرًا، فاإن ن�شبة %31 منهم 

ما زال�ا ير�شع�ن ر�شاعة طبيعية عند عمر �شنة، اأما الأطفال يف الفئة العمرية 20 – 23 �شهرًا، فاإنَّ ن�شبة %12 منهم ما 

زال�ا ير�شع�ن ر�شاعة طبيعية عند عمر �شنتني. ويت�شح اأن الن�شبة للر�شاعة الطبيعية اخلال�شة ترتفع مع ارتفاع امل�شت�ى 

التعليمي للم. 

يعر�ُص اجلدول NU.4 و�شيط مدة الر�شاعة الطبيعية ح�شب بع�ص اخل�شائ�ص اخللفية املختارة. وتبلُغ قيمة ال��شيط لأيِّ 

ن�ع من الر�شاعة الطبيعية بني الأطفال دون �شّن الثالثة مدة 10 �شه�ر لأّي ر�شاعة طبيعية، ومدة �شهرًا واحدا بالن�شبة 

اإىل الر�شاعة الطبيعية اخلال�شة والر�شاعة الطبيعية الغالبة لكل منها. ت�شري البيانات اأن و�شيط مدة الر�شاعة الطبيعية 

الأدنى كان يف منطقة بريوت وبلغ 7 ا�شهر، بينما ل ت�جد فروق وا�شحة بني بقية املناطق اجلغرافية حيث تراوح املعدل 

العام تقريبا، با�شتثناء البقاع والتي عدد م�شاهداتها قليلة فقد بلغ ال��شيط 13 �شهرا. وت�شري البيانات ان مت��شط مدة 

الطبيعية  للر�شاعة  واحدا  �شهرا  بلغ  بينما  �شهرا،   11 بلغ  قد  الطفال  جلميع  طبيعية  ر�شاعة  لأي  الطبيعية  الر�شاعة 

اخلال�شة، وبلغ ح�ايل 3 اأ�شهر للر�شاعة الطبيعية الغالبة  

جدول NU.4: مدة الر�ساعة الطبيعية: و�سيط   مدة الر�ساعة الطبيعية والر�ساعة الطبيعية اخلال�سة، والر�ساعة 

الطبيعية الغالبة بني الأطفال يف �سن 0-35 �سهرا، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف  لبنان 2011

خصائص عامة مختارة
عددد األطفال في العمر من وسيط   املدة )باألشهر( 

0-35 شهر رضاعة طبيعية أي رضاعة طبيعية]1[
خالصة

رضاعة طبيعية غالبة

10.20.50.7597ذكرالجنس

10.50.71.1614أنثى

10.40.51.0368طرابلسالمنطقة

7.20.50.5231بيروت

45)3.4()1.7()13.3(البقاع

10.66.0.7351صيدا

11.11.01.7216صور

24)*()*()*(بدونتعليم األم

10.90.40.6251ابتدائي

9.90.71.2661إعدادي

10.70.50.7274ثانوي فما فوق

11.00.71.5724أفقر %60مؤشر الثروة

9.40.50.7487أغنى 40%

10.40.69.1211الوسيط

11.31.02.51211متوسط   لجميع األطفال )0-35 شهرا( 

الكايف  الإطعام  من  معايرُي خمتلفة  وُت�شَتْخَدُم  �شهرًا.   24 �شّن  دون  الأطفال  اإطعام  كفاية  مدى   NU.5 اجلدول  يعر�ص 

اأ�شهر«، ُتعترب الر�شاعة الطبيعية   5 اعتمادًا على عمر الطفل. فبالن�شبة للأطفال يف الفئة العمرية »منذ ال�لدة وحتى 

 23 – اخلال�شة اإطعامًا كافيًا حيث بلغت للأطفال يف هذا العمر %17، بينما ُيعترُب الأطفال الّر�شع يف الفئة العمرية 6 

]1[  م�ؤ�شر رقم 2.10 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

)  (  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

)*( عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة
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عط�ا حليب الأمهات واأطعمة �شلبة، اأو �شبه �شلبة اأو طرية. ونتيجًة لهذه الأمناط 
ُ
�شهرًا اأّنهم ُيْطَعم�ن اإطعامًا كافيًا اإذا اأ

يف الإطعام، فاإنَّ %20 فقط من الأطفال يف الفئة العمرية »6 اأ�شهر اإىل 23 �شهرًا« ُتْطَعُم اإطعامًا كافيًا.

وبهذا يك�ن ح�ايل %19 من الأطفال يف العمر من 0-23 �شهرا يتناول�ن طعامًا كافيًا ومنا�شبًا.

األطفال 0-23 شهرااألطفال 6-23 شهرااألطفال  0-5 أشهرخصائص عامة مختارة

نسبة الرضاعة 
الطبيعية 

اخلالصة  ]1[

نسبة األطفال الذين عدد األطفال
يرضعون رضاعة طبيعية 

حاليا ويتلقون أطعمة 
صلبة أو شبه صلبة أو 

لينة

نسبة الرضاعة عدد األطفال
الطبيعية 

املناسبة  ]2[

عدد 
األطفال

14.27319.631718.6391ذكرالجنس

19.28620.331320.0400أنثى

13.65825.918622.9245طرابلسالمنطقة

20.12514.012315.0148بيروت

30)20.7(22)*(8)*(البقاع

18.42917.420517.5233صيدا

13.03923.39520.3134صور

15)*(10)*(5)*(بدونتعليم األم

12.82516.112615.6151ابتدائي

17.29519.034318.6438إعدادي

ثانوي فما 
فوق

21.23526.515125.5186

مؤشر 
الثروة

17.89621.237020.5467أفقر 60%

15.56318.226117.6323أغنى 40%

16.915919.963119.3790 المجموع

الإطعاُم التَّكميليُّ الكايف للأطفال يف الفئة العمرية من 6 اأ�شهر وحتى �شنتني من الُعُمر ُمهمٌّ ب�ش�رة خا�شة للنم� والنماء 

واآمٍن وملئٍم  ا�شتهلٌك كاٍف،  اأ�شهر  الطبيعيَة بعد �شّن �شتة  الّر�شاعَة  ُي�شاِحب  اأن  التغذية. ويجب  ولل�قاية من نق�ص 

الأم  حليب  َيُعدُّ  ل  عندما  التغذوية،  املتطلبات  ا�شتيفاء  يف  ُي�شاعد  والذي  تغذويًا،  الكايف  التكميلي  الطعام/الغذاء  من 

كافيًا. وهذا يقت�شي بالن�شبة اإىل الأطفال الذين ير�شع�ن ر�شاعًة طبيعية، تلبية احلاجة اإىل وجبتني اأو اأكرث من الأطعمة 

اأولئك  اإذا كان  اأكرث  اأو  اأ�شهر، واإىل ثلث وجبات  اإذا كان�ا يف �شّن �شتة اإىل ثمانية  اأو الطرية  اأو �شبه ال�شلبة  ال�شلبة، 

ن مل ير�شع�ا ر�شاعًة طبيعيًة،  الأطفال يف �شّن 9 - 23 �شهرًا. وبالن�شبة للأطفال يف الفئة العمرية 6 - 23 �شهرًا واأكرب مِمّ

فاإّن ال��شع يقت�شي تلبية احلاجة اإىل اأربع وجبات اأو اأكرث من الأطعمة ال�شلبة، اأو �شبه ال�شلبة اأو الطرية اأو وجبات / 

ر�شعات احلليب.

�ا اأطعمة �شلبة،  ع يف الفئة العمرية من 6 - 8 اأ�شهر تلقَّ ت��شح بيانات اجلدول NU.6 اأن ن�شبة %52 من الأطفال الّر�شّ

ع الذين ير�شع�ن ر�شاعًة طبيعية يف ال�قت الراهن 50%،  اأو �شبه �شلبة، اأو طرية. وتبلُغ هذه الن�شبة بني الأطفال الّر�شّ

جدول NU.5: الر�ساعة الطبيعية امللئمة للعمر: ن�سبة الأطفال  يف العمر 0-23 �سهرا الذين ر�سع�ا ر�ساعة طبيعية 

ب�سكل منا�سب خلل الي�م ال�سابق، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

]1[  م�ؤ�شر رقم 2،6 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]2[ م�ؤ�شر رقم 2،14 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

)  (  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

)*( عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة
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 اجلدول NU.6: البدء باإطعام الطفل الأغذية ال�سلبة و�سبه ال�سلبة اأو لينة: ن�سبة الأطفال الر�سع يف  العمر 8-6 

وجتمعات  خميمات  يف  ال�سابق،  الي�م  خلل  اللينة  اأو  ال�سلبة  �سبه  الأطعمة  اأو  �سلبة،  اأطعمة  تلق�ا  والذين  اأ�سهر 

الفل�سطينيني يف لبنان 2011

اجملموعال يرضعون رضاعة طبيعية اآلنيرضعون رضاعة طبيعية اآلنجنس الطفل

نسبة الذين  تلقوا 
أطعمة صلبة ، 

أو األطعمة شبه 
الصلبة أو اللينة

عدد األطفال 
الرضع في 

العمر من 8-6 
شهور

نسبة الذين  
تلقوا أطعمة 

صلبة ، أو 
األطعمة شبه 
الصلبة أو اللينة

عدد األطفال الرضع 
في العمر من 8-6 

شهور

نسبة الذين  تلقوا 
أطعمة صلبة ، 

أو األطعمة شبه 
الصلبة أو اللينة ]1[

عدد األطفال الرضع 
في العمر من 8-6 

شهور

1655.152)*(33)47.1(ذكرالجنس

47)47.5(5)*(38)51.8(أنثى

49.67160.22151.599 المجموع

عط�ا وجبات �شبه �شلبة 
ُ
ت�شتعر�ص بيانات اجلدول NU.7 ن�شبة الأطفال يف الفئة العمرية من 6 اأ�شهر اإىل 23 �شهرًا مّمن اأ

اأو طرية باحلّد الأدنى من عدد املرات اأو اأكرث خلل الي�م ال�شابق لإجراء امل�شح وفقًا لل��شع الراهن للر�شاعة الطبيعية 

)انظر امللحظة ال�اردة يف اجلدول NU.7. للإطلع على تعريف احلّد الأدنى من عدد املرات للفئات العمرية املختلفة(. 

وعلى العم�م، فاإن اأكرث من ن�شف الأطفال يف الفئة العمرية من 6 اأ�شهر اإىل 23 �شهرًا %60 كان�ا يتلّق�ن اأطعمًة �شلبًة، 

و�شبه �شلبة وطريًة باحلد الأدنى من عدد املرات. وكانت ن�شبة الإناث الل�اتي يتمّتعن باحلّد الأدنى من تكرار ال�جبات 

%58 اأقل بقدر �شئيل من ن�شبة الذك�ر الذين كان�ا يتمّتع�ن باحلد الأدنى من تكرار ال�جبات ب�اقع 62% .

]1[  م�ؤ�شر رقم 2،12 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

)  (  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

)*( عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة
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ومن بني الأطفال الذين ير�شع�ن ر�شاعًة طبيعية يف ال�قت احلا�شر، من الفئة العمرية 6 - 23 �شهرًا، يتلّقى ح�ايل 27% 

اأقل يف  الن�شبة  وكانت هذه  والطرية،  ال�شلبة  و�شبه  ال�شلبة،  الأطعمة  ال�جبات من  الأدنى من عدد  تقريبًا احلّد  منهم 

اأو�شاط الإناث %26 مقارنًة بالذك�ر %28. ومن بني الأطفال الذين ل ير�شع�ن ر�شاعة طبيعية، كان ح�ايل %77 الأطفال 

يتلّق�ن الأطعمة ال�شلبة، اأو �شبه ال�شلبة، اأو الّطرية اأو وجبات/ر�شعات احلليب اأربع مرات اأو اأكرث.

ُت�شّكل املمار�شة امل�شتمرة للر�شاعة ال�شناعية باعث قلق ب�شبب الّتلّ�ث املحتمل الناجت عن املياه غري الآمنة والفتقار اإىل 

�شبل النظافة العامة يف اإعداد الر�شعات ال�شناعية. وُيبنّي اجلدول NU.8 اأّن الر�شاعة ال�شناعية ما تزال منت�شرًة يف 

اعات ذات  ُيَغّذوَن با�شتخدام الر�شّ %51 من الأطفال دون ال�شنتني  املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان. فن�شبة 

احَلَلمات. ترتفع ن�شبة ا�شتخدام الر�شاعات بني الأطفال الذك�ر مقارنة بالإناث %52 مقابل %49 للإناث، وتبلغ اأعلى 

ن�شبة ا�شتخدام يف منطقة �شيدا ب�اقع %56 تليها منطقة بريوت ب�اقع %55، ويلحظ اأن ن�شبة ا�شتخدام الر�شاعة ترتفع 

بني الأمهات الل�اتي تعليمهن ابتدائي واإعدادي ب�اقع %57 و%50 على الت�ايل وتنخف�ص اإىل %48 بني الأمهات الل�اتي 

تعليمهن ثان�ي فاأعلى. 

خصائص عامة 
مختارة

اجملموعال يرضعون رضاعة طبيعية اآلنيرضعون رضاعة طبيعية اآلن

نسبة الذين  تلقوا 
احلد األدنى من 

عدد الوجبات من  
األطعمة الصلبة و 
شبه صلبة و لينة

عدد 
األطفال  
في العمر 

من 23-6 
شهرا

نسبة الذين تلقوا 
على األقل رضاعتني 

من احلليب ]1[

نسبة الذين  تلقوا 
األطعمة الصلبة و 
شبه صلبة و لينة 
أو أربع مرات أو أكثر 
من رضعات احلليب

عدد األطفال  
في العمر من 
6-23 شهرا

النسبة املؤية 
من احلد األدنى 
لعدد الوجبات

]2[

عدد 
األطفال  
في العمر 

من 23-6 
شهرا

27.910786.579.021161.8317ذكرالجنس

25.710880.575.320558.2313أنثى

عمر الطفل 
باألشهر

 6 - 830.471100.091.22847.899

 9 - 1120.05585.0)76.6(4545.599

17 -12 29.56083.880.013964.8200

23 -18 )25.2(3080.873.420367.3232

49.16283.189.412576.1186طرابلسالمنطقة

3485.575.68957.5123)10.5(بيروت

22)*(14)*()*(8)*(البقاع

13.07582.064.013045.4205صيدا

3782.682.65864.595)36.0(صور

10)*(10)*()*(-)*(بدونتعليم األم

4586.374.58255.1126)19.6(ابتدائي

29.611182.876.223261.1343إعدادي

ثانوي 
فما فوق

27.05985.884.29261.7151

مؤشر 
الثروة

أفقر 
60%

24.913683.977.623458.2370

أغنى 
40%

30.17983.276.618262.5261

26.821583.677.241660.0631 المجموع

اجلدول NU.7: احلد الأدنى لعدد ال�جبات: ن�سبة الأطفال الر�سع يف  العمر 6-23 �سهرا والذين تلق�ا اأطعمة �سلبة، 

اللينة )ور�سعات احلليب للأطفال الذين ل ير�سع�ن ر�ساعة طبيعية(، باحلد الأدنى  اأو  اأو الأطعمة �سبه ال�سلبة 

لعدد املرات اأو اأكرث خلل الي�م ال�سابق، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

]1[  م�ؤ�شر رقم 2.15 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]2[  م�ؤ�شر رقم 2.13 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

)  (  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

)*( عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة
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اجلدول NU.8: الإر�ساع ال�سناعي: ن�سبة الأطفال يف العمر 0-23 �سهرا والذين مت اإر�ساعهم با�ستخدام الزجاجة مع 

احللمة خلل الي�م ال�سابق، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

خصائص عامة مختارة

االرضاع الصناعي

نسبة األطفال  في  العمر من 0-23 شهر والذين مت 

ارضاعهم باستخدام الزجاجة مع احللمة  ]1[

عدد األطفال الرضع في العمر من 
0-23 شهرا

52.2391ذكرالجنس

49.1400أنثى

546.0159 - 0 عمر الطفل باألشهر

 6 - 1156.3199

 12 - 2349.7432

48.1245طرابلسالمنطقة

54.5148بيروت

30)43.8(البقاع

56.3233صيدا

42.7134صور

15)*(بدونتعليم األم

57.1151ابتدائي

50.1438إعدادي

47.9186ثانوي فما فوق

49.5467أفقر %60مؤشر الثروة

52.3323أغنى 40%

50.6790 المجموع

امللح املدع�م بالي�د

بُب الذي ي�ؤدي عامليًا اإىل الّتخّلف العقلي و�شعف النماء النف�شي احلركي لدى الأطفال  ا�شطراباُت نق�ص الي�د هي ال�شَّ

 »cretinism« شغار ال�شّن، ومن املمكن ال�قاية من هذه ال�شطرابات، وُي�شّبب نق�ُص الي�د، يف اأ�شّد حالته، مر�ص القماَءة�

)وهي حالة مر�شية نا�شئة عن ا�شطراب اإفرازات الغّدة الّدرقية(. كذلك فاإّنه يزيد خماطر حالت ولدة اجلنني مّيتًا، 

واإ�شقاط احلمل عند الن�شاء احل�امل. ويك�ن نق�ص الي�د مرتبطًا ب�ش�رة اأكرث �شي�عًا وظه�رًا مع ت�شّخم الغدة الدرقية 

»goiter«. ويبلغ ال�شرر الناجت عن ا�شطرابات نق�ص الي�د اأ�ُشّده يف الّت�شبب يف �شعف النم� والنماء العقلي، مما ُي�شهم 

بدوره يف الأداء املدر�شي ال�شعيف، وانح�شار القدرة الفكرية، و�شعف الأداء يف العمل. وي�شعى الهدف الدويل اإىل حتقيق 

ن�ع من الق�شاء املُ�شتدام على نق�ص الي�د بحل�ل عام 2015. وامل�ؤ�شر ه� ن�شبة الأ�شر املعي�شية التي ت�شتهلك كميات كافية 

من امللح املدع�م بالي�د )بن�شبة اأكرب اأو ت�شاوي 15 جزء لكل ملي�ن(.

]1[  م�ؤ�شر رقم 2،11 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]  [  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

]*[ عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة
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جدول NU.9: ا�ستهلك امللح املدعم بالي�د: الت�زيع الن�سبي للأ�سر املعي�سية التي ت�ستهلك ملحاً مدعماً بالي�د، يف 

خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان، 2011

جرى يف ح�ايل %99 من الأ�شر املعي�شية فح�ص امللح امل�شتخدم يف الّطهي ا�شتك�شافًا ملحت�ى الي�د فيه عن طريق ا�شتخدام 

 potassium« اأطقم اأدوات اختبار امللح، واختبار وج�د )قد جرى اختبار امللح بحثًا عن حمت�اه من اأي�ديد الب�تا�شي�م

املدع�م  امللح  ا�شتهلك    NU.9 وُيبنيِّ اجلدول  اأو من كليهما(.    »potassium iodate« الب�تا�شي�م  اأي�دات  اأو   »iodide
بالي�د، تبني النتائج اأّن ن�شبة �شئيلة من الأ�شر املعي�شية %1 مل يكن مت�افرًا لديها اأّي ن�ع من امللح. ولدى %57 من الأ�شر 

املعي�شية، ُوجد اأّن امللح يحت�ي على 15 جزءًا من امللي�ن اأو اأكرث من الي�د. وكان ا�شتعمال امللح املدع�م بالي�د ه� الأدنى 

يف منطقة �شيدا، اإذ بلغت ن�شبة ا�شتعماله %36، وكان الأعلى يف منطقة طرابل�ص، اإذ بلغت الن�شبة %78.  ويلحظ الفرق 

بني ا�شتخدام الأ�شر املعي�شية الغنية للملح املدع�م بالي�د ونظريتها الفقرية، حيث بلغت الن�شبة %64 بني اأ�شر اأغنى 40% 

من الأ�شر، مقابل %53 بني ا�شر افقر60%.

نسبة خصائص عامة مختارة
األسر 

املعيشية 
التي مت 
اختبار 
امللح 
لديها

عدد األسر 
املعيشية

عدد األسر اجملموعنتيجة فحص امللح
املعيشية التي 
مت اختبار امللح 

أو لم يكن لديها 
ملح

نسبة األسر 
املعيشية 

التي ال 
يوجد لديها 

ملح

أكثر من ال يوجد يود
صفر وأقل 
من 15 جزء 
من املليون 
PPM من

15 جزء 
من املليون  
أو أكثر من 

PPM
]1[

98.911570.66.215.078.3100.01152طرابلسالمنطقة

99.19210.46.715.677.2100.0917بيروت

99.62060.010.538.351.1100.0205البقاع

97.215282.326.135.636.1100.01521صيدا

99.69340.312.340.247.1100.0933صور

مؤشر 
الثروة

98.129711.417.328.253.1100.02959أفقر 60%

99.317760.38.826.964.0100.01768أغنى 40%

98.647471.014.127.757.2100.04727المجموع 
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�سكل ــــ NU.4 : التغذية ـــ ن�سبة الأ�سر التي ت�ستهلك امللح املدع�م بالي�د بكميات كافية يف خميمات 

وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2001

]1[  م�ؤ�شر رقم 2،16 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات
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التغذية التكميلية للأطفال با�ستخدام فيتامني »اأ«

اجل�شم.  يف  الأمرا�ص  من  احل�شانة  لنظام  ال�شليم  ال�ظيفّي  وللأداء  العني  ل�شحة  �شروريٌّ  غذائيٌّ  ٌل  ُمكمِّ »اأ«  فيتامني 

وه� م�ج�ٌد يف عدد من الأغذية، مثل احلليب، والكبد، والبي�ص، والفاكهة احلمراء والربتقالية، وزيت النخيل الأحمر 

واخَل�شراوات ذات الأوراق اخل�شراء، مع اأّن كمية الفيتامني املت�افرة جاهزًة للج�شم من هذه امل�شادر تختلف اختلفًا 

وا�شع النطاق. ويف املناطق النامية من العامل، حيث ُي�شتهلك فيتامني »اأ« على نطاق وا�شع من خلل ا�شتهلك اخل�شراوات 

والفاكهة، تك�ن الكمية التي يتناولها الفرد ي�ميًا، يف اأغلب الأحيان، غري كافية لل�فاء مبتطلبات اجل�شم الغذائية. كذلك 

فاإّن الكميات غري الكافية التي تتناولها الأ�شر ُيتهاَون فيها ب�شبب زيادة املتطلبات من هذا الفيتامني عندما ينم� الأطفال 

ويكربون اأو اأثناء فرتات املر�ص، اإىل جانب ازدياد الكميات املفق�دة منه اأثناء الإ�شابة باأمرا�ص الطف�لة العامة. ونتيجة 

امي، ول �شّيما يف الدول التي  لذلك، فاإنَّ النَّق�ص يف الكميات املتناَولة من فيتامني »اأ« منت�شٌر اإىل حدٍّ بعيد يف دول العامل النَّ

ُتعاين من العبء الأعلى يف معدلت وفيات الأطفال دون �شّن اخلام�شة.

َع م�ؤمتُر القمة العاملي من اأجل الأطفال، يف عام 1990، هدَف الق�شاء الفعلي على نق�ص فيتامني »اأ« وع�اقبه، مبا يف  َو�شَ

�ِدَق على هذا الهدف اأي�شًا يف امل�ؤمتر املعني ب�شيا�شة اإنهاء  ذلك الق�شاء على الإ�شابة بالعمى، بحل�ل عام 2000. وقد �شُ

اجل�ع اخلفي يف عام 1991، ويف امل�ؤمتر الدويل املعني بالتغذية ، ويف الدورة اخلا�شة للجمعية العامة للأمم املتحدة التي 

عقدت يف عام 2002. كذلك فاإّن الدور احلا�شم لفيتامني »اأ« يف �شحة الطفل ويف وظيفة حت�شني ج�شمه من الأمرا�ص، 

يجعل ال�شيطرة على النق�ص يف هذا الفيتامني ُمكّ�نًا رئي�شًا للجه�د املبذولة على �شعيد بقاء الطفل، مما يجعل ذلك الدور 

كذلك ُمكّ�نًا حا�شمًا يف حتقيق الهدف الإمنائي للألفية الرابع، وه�: خف�ص معدل وفيات الأطفال دون �شّن اخلام�شة، 

مبقدار الثلثني، بحل�ل عام 2015.

تدع� الت��شياُت الدولية الراهنة، بالن�شبة اإىل الدول التي ُتعاين من م�شكلت نق�ص فيتامني »اأ«، اإىل اإعطاء جرعة عالية 

من غذاء فيتامني »اأ« التكميلي كل اأربعة اإىل �شتة اأ�شهر، م�ّجهة اإىل جميع الأطفال يف الفئة الُعمرية من �شتة اأ�شهر اإىل 

ن يعي�ش�ن يف مناطق متاأثرًة. اإّن تزويَد �شغار الأطفال بجرعتني عاليتني من كب�ش�لت فيتامني »اأ« �شن�يًا  59 �شهرًا ممَّ
اآمنٌة، واقت�شادية التكاليف وكف�ؤة  للق�شاء على نق�ص فيتامني »اأ« وحت�شني م�شت�ى بقاء الأطفال. كذلك،  اإ�شرتاتيجية 

مهات حديثات العهد بالأم�مة، والل�اتي ُير�شعن اأطفالهّن ر�شاعًة طبيعية ُي�شاعد يف حماية اأطفالهّن خلل 
ُ
فاإّن اإعطاء الأ

التي ين�شب  الأمهات، وهي املخازن  »اأ« لدى  النق�ص يف خمازن فيتامني  وُي�شاعد يف تع�ي�ص  الأوىل من احلياة  الأ�شهر 

خمزونها اأثناء فرتتي احلمل والر�شاعة. وبالن�شبة اإىل الدول التي لديها برامج تغذية تكميلية با�شتخدام فيتامني »اأ«، فاإّن 

�ا، على اأقل تقدير،  تعريف امل�ؤ�شر ه�: الن�شبة املئ�ية للأطفال يف الفئة العمرية 6 اأ�شهر اإىل 59 �شهرًا من العمر الذين تلقَّ

جرعة عالية من الغذاء التكميلي بفيتامني »اأ« يف اآخر �شتة اأ�شهر.

ا�شتنادًا اإىل املبادئ الت�جيهية ال�شادرة عن منظمة الأمم املتحدة للطف�لة »ي�ني�شف« / منظمة ال�شحة العاملية، ُت��شي 

اأ�شهر اإىل 11  ال UNRWA يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان باأن ُيعطى الأطفال يف الفئة العمرية من 6 

�شهرًا جرعًة عاليًة من كب�ش�لت فيتامني »اأ«، واأن ُيعطى الأطفال يف الفئة العمرية من 12 اإىل 59 �شهرًا كب�ش�لة فيتامني 

»اأ« كل �شتة اأ�شهر. وُي��شى كذلك باأن تاأخذ الأمهات اأي�شًا جرعة تكميلية من فيتامني »اأ« خلل ثمانية اأ�شابيع من ال�لدة 

ب�شبب زيادة املتطلبات من فيتامني »اأ« اأثناء احلمل والر�شاعة.

من الأطفال يف الفئة العمرية  6  تلّقى خلل الأ�شهر ال�شتة التي �شبقت اإجراء امل�شح العنق�دي متعدد امل�ؤ�شرات، 58% 

اأ�شهر اإىل 59 �شهرًا، جرعًة عاليًة من التغذية التكميلية من فيتامني »اأ« اجلدول )NU.10(. ومل يتلقَّ ح�ايل %41 تلك 

اجلرعة التكميلية يف ال�شتة اأ�شهر الأخرية، ولكّنها تلّقت بالفعل تلك اجلرعة قبل ذلك ال�قت. كذلك فاإّن مدى التغطية 

باجلرعة التكميلية من فيتامني »اأ« ه� اأدنى يف منطقة بريوت ب�اقع %53 وبلغت الن�شبة الأعلى يف منطقة البقاع ب�اقع 

.79%
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تلقيهم   �سهرا ح�سب   59  -  6 الن�سبي للأطفال يف عمر  الت�زيع  تكميلي:  اأ  الأطفال فيتامني  اإعطاء   NU.10:جدول

فيتامني اأ التكميلي خلل ال�ستة اأ�سهر الأخرية، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

نسبة الذين تلقوا نسبة الذين تلقوا فيتامني أ بناءا على خصائص عامة مختارة
فيتامني أ خالل الستة 
أشهر املاضية  ]1[

عدد األطفال في العمر 
من 6-59 شهرا بطاقة الطفل اخلاصة 

باللقاحات / بطاقة 
الطفل الصحية

تصريح األمهات

1.359.359.4896ذكرالجنس

1.456.256.3861أنثى

1.455.656.0514طرابلسالمنطقة

0.653.153.1350بيروت

0.079.179.171البقاع

2.759.059.0520صيدا

0.359.859.8301صور

64.040.941.4199- 11عمر الطفل  باألشهر

23 -123.056.556.5432

35 -240.861.061.2421

47 -360.061.161.1347

59 -480.061.661.6358

36)42.4()42.4()2.6(بدونتعليم األم

2.055.556.0364ابتدائي

1.159.559.5962إعدادي

1.457.057.0395ثانوي فما فوق

1.454.754.91019أفقر %60مؤشر الثروة

1.462.162.1737أغنى 40%

1.457.857.91757المجموع 

ُيبنّيُ الّنمُط الُعُمريُّ للتغذية التكميلية با�شتخدام فيتامني »اأ« اأّن تلك التغذية ترتفع خلل الأ�شهر ال�شتة الأخرية، حيث 

ترتفع من %41 بني الأطفال يف الفئة العمرية »من 6 اأ�شهر اإىل 11 �شهرًا«، اإىل ن�شبة %56 بني الأطفال يف الفئة العمرية 

من 12 اإىل 23 �شهرًا، وت�شتمر بثبات على ذات الن�شبة %61 مع تقّدم الُعُمر وحتى عمر 59 �شهرا واجلدير بالذكر فقد 

زودت الباحثات بنماذج من كب�ش�لت فيتامني A والتي تعطى بعيادات رعاية الأطفال بالأنروا ليتم عر�شها على الأم اأثناء 

املقابلة لتتذكر اأذا ما مت اأعطائه لأطفالها .

ال�زن املنخف�ص عند ال�لدة

وزُن الطفل عند ال�لدة م�ؤ�ّشٌر جّيٌد لي�ص فقط على �شحة الأم وو�شعها التَّغذوي الراهن، ولكن اأي�شًا على فر�ص امل�ل�د 

املُنخف�ُص عند  ال�زُن  َوَينط�ي  الط�يل.  – الجتماعي على املدى  والنف�شي  ال�شحي  والنماء  والنم�،  البقاء،  اجلديد يف 

ع، الذين كان�ا  ال�لدة )اأقّل من 2.500 غرام( على جمم�عة من املخاطر ال�شحية ال�خيمة على الأطفال. فالأطفال الّر�شّ

يعان�ن من نق�ص التغذية وهم يف اأرحام اأمهاتهم، ي�اجه�ن خطرًا يتزايد كثريا ويتمّثل يف الّتعّر�ص لل�فاة خلل الأ�شهر 

وال�شنني الأوىل من حياتهم. واأولئك الذين يبق�ن على قيد احلياة منهم يعان�ن من �شعف يف م�شت�ى احل�شانة لديهم �شد 

الأمرا�ص، ومن خطر متزايد للإ�شابة باملر�ص، ومن املحتمل اأْن يبقى ه�ؤلء الأطفال يعان�ن من نق�ص التغذية، مع تدٍن 

]1[  م�ؤ�شر رقم 2.17 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]  [  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة
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يف م�شت�ى ق�ة ع�شلتهم ط�ال حياتهم، ويعان�ن من معدلت اأعلى يف الإ�شابة مبر�ص ال�ّشكري واأمرا�ص القلب يف فرتة 

لحقة من العمر. ومييُل الأطفال الذين ي�لدون منخف�شي ال�زن كذلك اإىل املعاناة من َتدينِّ حا�شل الذكاء لديهم ومن 

الإعاقات الإدراكية، مما ُي�ؤّثر على اأدائهم يف املدر�شة وعلى ح�ش�لهم على ُفر�ص عمل عندما ُي�شبح�ن كبارًا را�شدين.

ففي العامل النامي، ينبثق ال�زُن املُنخف�ص عند ال�لدة، ب�شفة رئي�شة، من �شعف �شحة الأم و�شعف تغذيتها. وثّمة ثلثة 

ع�امل لها الأثر الأ�شّد على ذلك ال�زن املنخف�ص: �شعُف ال��شع الّتغذوّي للأم قبل احلمل، وق�شر قامة الأم )وذلك راجٌع 

يف معظمه اإىل نق�ص التغذية وتعّدد الإ�شابة بالأمرا�ص اأثناء طف�لتها(، و�ش�ء تغذية الأم اأثناء احلمل. كذلك فاإّن زيادَة 

ر ن�شبًة كبريًة من اأ�شباب تع�َّق من� اجلنني. وعلوًة على  ال�زن غري الكافية اأثناء احلمل لها اأهمية خا�شة؛ نظرًا لأّنها ُتف�شِّ

ذلك، فاإّن الأمرا�ص التي ُت�شيب الطفل، من مثل الإ�شهال وامللريا، وهي اأمرا�ٌص �شائعٌة يف الكثري من الدول النامية، 

�شيبت الأم بعدوى الأمرا�ص اأثناء احلمل.
ُ
باإمكانها، اإىل حدٍّ كبري، اإ�شعاف من� اجلنني اإذا اأ

ي اإىل انخفا�ص ال�زن عند ال�لدة. ويف العاملني  ويف العامل ال�شناعي، فاإّن تدخني ال�ّشجائر اأثناء احلمل ه� ال�ّشبب امل�ؤدِّ

َحْمِل  اأج�شامهن تقت�شي اكتمال منّ�هّن ُيخاطرن يف  يلدَن بينما تك�ن  الل�اتي  اليافعات  فاإّن  الّنامي وال�شناعي كليهما، 

اأجّنة منخف�شة ال�زن.

من الّتحّديات الُكربى، التي ت�اجه قيا�ص معدلت وق�ع حالت ال�زن املُنخف�ص عند ال�لدة، حقيقٌة مفادها اأّن اأكرث من 

ع يف العامل النامي ل ُي�َزن�ن )اأي: ل ُتقا�ُص اأوزانهم( عند ال�لدة. اإذ كانت ت�شتنُد معظُم التقديرات  ن�شف الأطفال الّر�شّ

املعنية بال�زن املنخف�ص عند ال�لدة للدول النامية، يف املا�شي، اإىل البيانات التي جُتَمُع وُت�شّنف من املرافق ال�شحية. َبْيَد 

اأّن هذه التقديرات منحرفٌة )غري م��ش�عية( بالن�شبة اإىل معظم الدول النامية؛ لأّن غالبية ال�لدات احلديثة ل تلدهم 

اأمهاتهم يف املرافق ال�شحية، وَمن منهم ُي�َلُد فيها مُيّثل فقط عّينة خمتارة من كل امل�اليد.

ع ل ُي�َزن�ن عند ال�لدة، واأّن الذين ُي�َزن�ن منهم قد يك�ن�ن مبثابة عّينة منحرفة  ونظرًا لأّن العديد من الأطفال الّر�شّ

جلميع واقعات ال�لدة، فاإّن اأوزاَن امل�اليد التي ُيبلَُّغ عنها ل مُيكن ا�شتعمالها، يف العادة، لتقدير م�شت�ى انت�شار حالت 

ال�زن املنخف�ص عند ال�لدة بني جميع الأطفال. وبناًء على ذلك، فاإّن الن�شبة املئ�ية للم�اليد الذين َيِزن�ن اأقّل من 2.500 

غرام ُتقّدر من خلل بندين من بن�د ال�شتبيان: اأولهما، تقديراُت الأم حلجم الطفل عند ال�لدة )اأي: احلجم �شغري 

اأو وزنه  ر الأم وزن الطفل  َتذكُّ اأو كبري جدًا(، وثانيهما  اأكرب من املت��شط،  اأو  اأو مت��شط،  اأ�شغر من املت��شط،  اأو  جدًا، 

ح�شبما جرى قيده يف البطاقة ال�شحية، فيما ل� جرى وزُن الطفل عند ولدته.

6(   للح�ش�ل على و�شف تف�شيلي للمنهجية، انظر »ب�يرما، جيه. ت.، وين�شتاين، ك. اآي.، روت�شتاين، اإ�ص. اأو.، و �ُشمرفيلت، اأ. ئي.، 1996. بيانات عن اأوزان امل�اليد يف الدول النامية: 
هل ت�شتطيع الدرا�شات امل�شحية امل�شاعدة؟ الن�شرة الإخبارية ملنظمة ال�شحة العاملية، 74 )2(، 16-209.

 For a detailed description of the methodology, see Boerma, J. T., Weinstein, K. I., Rutstein, S.O., and Sommerfelt, A. E. , 1996. 
Data on Birth Weight in Developing Countries: Can Surveys Help? Bulletin of the World Health Organization, 74(2), 209-16.
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�سكل ــــ NU.5 : التغذية ـــ الن�سبة املئ�ية للر�سع الذين كان كل منهم يزن اأقل من 2500 غرام 

عند ال�لدة يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

جدول NU.11: امل�اليد منخف�س�ا ال�زن: ن�سبة امل�اليد اأحياء الذين ولدوا خلل العامني ال�سابقني للم�سح وكانت 

وجتمعات  خميمات  يف  ال�لدة،  عند  وزنهم  مت  الذين  امل�اليد  ون�سبة  جرام،   2.500 من  اأقل  ال�لدة،  عند  اأوزانهم، 

الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

عدد المواليد أحياء خالل نسبة المواليد أحياء الذين:خصائص عامة مختارة
السنتين السابقتين وزنهم عند الوالدة أقل من 

2500 غرام  ]1[
تم وزنهم عند الوالدة ]2[

9.197.9242طرابلسالمنطقة

10.895.6127بيروت

32)100.0()14.8(البقاع

7.698.2235صيدا

7.796.3136صور

12)*()*(بدونتعليم األم

7.597.0141ابتدائي

9.597.8427إعدادي

7.697.9191ثانوي فما فوق

9.696.7447أفقر %60مؤشر الثروة

8.098.4325أغنى 40%

8.997.4771 المجموع

ع َيِزُن كلٌّ  من امل�اليد عند ولدتهم، وت�شري التقديرات اإىل اأنَّ ح�ايل ن�شبة %9 من الّر�شّ جرى عم�مًا َوْزُن ن�شبة 97% 

املنطقة اجلغرافية، فبلغت  تفاوت  ح�شب  NU.11(. وكان هناك  ال�لدة )اجلدول  اأقّل من )2.500غرام( عند  منهم 

الن�شبة املرتفعة يف منطقة بريوت ب�اقع %11 ، وتراوحت بني %9-8 يف مناطق طرابل�ص و�ش�ر و�شيدا، بينما كانت الن�شبة 

.)NU.4 الأعلى يف البقاع علمًا باأن عدد امل�شاهدات قليل يف هذه املنطقة حيث بلغت الن�شبة %15.  )ال�شكل

]1[  م�ؤ�شر رقم 2.18 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]2[  م�ؤ�شر رقم 2.19 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]  [  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

]*[ عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة
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�ساد�سًا: �سحة الطفل

املطاعيم / الّلقاحات

َيهدُف الهدف الإمنائي الألفي الرابع )MDG4( اإىل خف�ص وفيات الأطفال مبقدار الثلثني، بني عامي 1990 و2015. 

وُي�ؤّدي التَّح�شني / التطعيم �شد الأمرا�ص دورًا اأ�شا�شيًا يف حتقيق هذا الهدف. اإذ اأنقذت املطاعيم / اللقاحات حياة 

املليني من الأطفال يف العق�د الثلثة التي تلت اإطلق برنامج التح�شني امل��ّشع )EPI( يف عام 1974. ول يزاُل ُي�جد 

يف اأنحاء العامل 27 ملي�ن طفل َتغِفَلهم برامج التح�شني الروتيني؛ ونتيجة لذلك، فاإّن الأمرا�ص، التي مُيكن ال�قاية منها 

با�شتخدام املطاعيم، تت�شّبب يف حدوث اأكرث من ملي�ين وفاة كل عام.

ومن اأهداف وثيقة »عامل جدير بالأطفال« �شمان التطعيم/التح�شني الكامل للأطفال دون �شّن ال�شنة �شد الأمرا�ص، 

بن�شبة %90 على امل�شت�ى ال�طني، مع تاأمني م�شت�ى من التغطية بهذا التطعيم ل يقلُّ عن %80 يف كل مقاطعة/حمافظة 

اأو وحدة اإدارية ُمكافئة لها.

اأْن يتلّقى  وفقًا للمبادئ التَّ�جيهية ملنظمة الأمم املتحدة للطف�لة »ي�ني�شف« وملنظمة ال�شحة العاملية، فاإّن الطفل يجب 

املطع�م / اللقاح امل�شاد لل�شل )التدرن الرئ�ي( حلمايته من الإ�شابة مبر�ص ال�شّل، وثلث جرعات من املطع�م الثلثي: 

الدفترييا وال�شعال الديكي »ال�شاه�ق« والُكزاز للحماية من هذه الأمرا�ص الثلثة، وثلث جرعات من املطع�م امل�شاد 

ل�شلل الأطفال، واملطع�م امل�شاد للح�شبة، وذلك قبل بل�غ الطفل �شّن 12 �شهرًا.  لقد ُطِلَب اإىل الأمهات تقدمي بطاقات 

التطعيم اخلا�شة بالأطفال دون �شّن اخلام�شة.  وقام الباحث�ن امليدانيني بنقل املعل�مات َن�ْشَخًا من بطاقات التطعيم اإىل 

ا�شتبيان امل�شح العنق�دي متعدد امل�ؤ�شرات واجلدير بالذكر ان هيئة الأمم التحدة لأغاثة وت�شغيل اللجئني الفل�شطينيني 

اجلدول CH.1: التطعيمات يف ال�سنة الأوىل من عمر الطفل: ن�سبة الأطفال يف �سن 12-23 �سهرا املح�سنني/ امللقحني 

�سد اأمرا�ض الطف�لة يف اأي وقت قبل امل�سح وقبل عيد ميلده الأول، يف خميمات وجتمعات  الفل�سطينيني لبنان 2011

تم اللقاح في أي وقت أنواع اللقاحات
قبل المسح بناءا على 
مشاهدة بطاقة لقاحات 

الطفل

تم اللقاح في أي وقت 
قبل المسح بناءا على 

تصريح األم

تم اللقاح في أي وقت 
قبل المسح بناءا على 

مشاهدة بطاقة اللقاحات 
أو  على تصريح األم

تلقحوا 
خالل السنة 
األولى من 

العمر
86.79.195.895.8السل ]1[                                             

83.28.191.391.3شلل جرعة صفر

88.48.096.596.0شلل جرعة أولى

88.65.193.792.9شلل جرعة ثانية

87.62.590.189.4شلل جرعة ثالثة ]2[

89.47.897.296.7الثالثي جرعة 1

89.47.396.695.9الثالثي جرعة2

88.45.794.193.4الثالثي جرعة 3 ]3[

85.97.893.788.5الحصبة /) الحصبة - النكاف - الحصبة األلمانية( ]4[

45.20.345.645.3لقاح ضد األنفلونزا من النوع باء جرعة 1

44.50.344.944.6لقاح ضد األنفلونزا من النوع باء جرعة 2

43.50.343.843.2لقاح ضد األنفلونزا من النوع باء جرعة 3

81.35.386.685.9لقاح ضد التتهاب الكبد البائي جرعة 1

78.74.082.682.1لقاح ضد التتهاب الكبد البائي جرعة2

74.20.975.173.5لقاح ضد التتهاب الكبد البائي جرعة 3

83.21.784.979.7جميع اللقاحات ) سل ، شلل 3 جرعات ، ثالثي 3 جرعات ، الحصبة]5[

0.02.32.32.3بدون تحصينات ضد ) الشلل - الثالثي -الحصبة (

432432432432عدد األطفال في العمر من 12-23 شهرا
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UNRWA هى امل�جلة بتقدمي اخلدمات ال�شحية للجيني  الفل�شطينني يف لبنان وبالأخ�ص الأطفال الر�شع ودون خم�ص 
�شن�ات حيث يتم اأعطائهم جميع اللقاحات الأ�شا�شية والتي تعطى للطفل قبل بل�غه ال�شنة بالأ�شافة اىل لقاحات التهاب 

.A النكاف والكزاز واحل�شبة الأملانية ( بالأ�شافة اىل فيتامني(  MMR  الكبد البائي والأنفل�نزا ولقاح

وكذلك تخ�ش�ص الأنروا لكل م�ل�د واأمه اعانة �شهرية من الأغذية مثل احلليب وغريه من الأغذية وهذا بدوره ي�شاعد على 

التزام الأم مبراجعة مراكز الأنروا ال�شحية لأعطاء طفلها اللقاحات �شمن برنامج وم�اعيد كل لقاح املحدد يف بطاقة 

الطفل ال�شحية ب�ش�رة عامة، فقد كان لدى %91 من الأطفال بطاقات �شحية مت روؤية %88 منها، كما اأن %7 �شبق اأن 

كان معهم بطاقات �شحية و %2 مل يكن لديهم بطاقات �شحية وقت امل�شح، )اجلدول CH.2(. فاإذا مل يكن لدى الطفل 

بطاقة �شحية، كان ُيطلُب من الأم اأْن تتذّكر اإذا ما كان طفلها قد تلّقى كًل من تلك التطعيمات، وبالن�شبة اإىل املطع�م 

الثلثي ومطع�م �شلل الأطفال، اأْن تتذّكر كم عدد املرات التي تلّقى فيها الطفُل التطعيَم. ويعر�ص اجلدول CH.1 ن�شبة 

الأطفال يف الفئة العمرية من 12 اإىل 23 �شهرًا الذين تلّق�ا كلَّ مطع�م من تلك املطاعيم. ويتاأّلف مقاُم الك�شر املُ�شتخدم 

يف اجلدول من الأطفال يف الفئة العمرية 12– 23 �شهرًا، وذلك لكي ُيح�شى فقط الأطفاَل الذين يبلغ�ن احلدَّ الكايف من 

العمر الذي ي�ؤّهلهم للتطعيم. ويف اجلدول اأعله، ي�شمل ب�شُط الك�شر على جميع الأطفال الذين جرى تطعيمهم يف اأّي وقت 

قبل اإجراء امل�شح وفقًا اإما لبطاقة التطعيم واإما لتقرير )لإفادة( الأم. ويف الل�حة ال�شفلية، جرى �شم�ل الأطفال الذين 

جرى تطعيمهم قبل بل�غهم ال�شنة الأوىل من العمر فقط، ح�شبما جرت الت��شية به. وبالن�شبة اإىل الأطفال الذين لي�ص 

لديهم بطاقات تطعيم، فاإّن ن�شب التطعيمات املُعطاة للأطفال قبل بل�غهم ال�شنة الأوىل من العمر ُيفرت�ص باأن تك�ن هي 

ذاتها التي للأطفال الذين لديهم بطاقات تطعيم.

96 97 96 
93 

96 
93 89 89 

80 
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- 1 

 

- 2 

 

- 3 

 
 

 

�سكل ــــ CH.1 : ن�سبة الأطفال يف الفئة العمرية 12 ــ 32 �سهراً الذين تلق�ا املطاعيم/اللقاحات 

امل��سى بها قبل بل�غهم �سن 12 �سهراً، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

]1[  م�ؤ�شر رقم 3.1 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

]2[  م�ؤ�شر رقم 3.2 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

]3[  م�ؤ�شر رقم 3.3 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

]4[  م�ؤ�شر رقم 3.4 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات وم�ؤ�شر 4.3 من م�ؤ�شرات اأهداف الألفية للتنمية

]5[  م�ؤ�شر رقم 5.3 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات
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ى ح�ايل %96 من الأطفال يف الفئة العمرية 12 – 23 �شهرًا التطعيم / اللقاح امل�شاد لل�شل )الّتدرن الرئ�ي( قبل  تلقَّ

»ال�شاه�ق«  الديكي  وال�شعال  الدفترييا  الثلثي:  املطع�م  الأوىل من  عطيت اجلرعة 
ُ
واأ اأعمارهم،  �شهرًا من   12 بل�غهم 

والُكزاز لن�شبة %97. وترتاجع تلك الن�شبة املئ�ية لتطعيم الأطفال يف ما يخّت�ص باجلرعتني التاليتني من املطع�م الثلثي 

بن�شبة %96 للجرعة الثانية، وبن�شبة %93 للجرعة الثالثة )ال�شكل CH.1(. وباملثل، فقد تلّقى %96 من الأطفال اجلرعة 

الأوىل من �شلل الأطفال قبل بل�غهم 12 �شهرًا من اأعمارهم، وترتاجُع هذه الن�شبة اإىل %89 يف اإعطاء اجلرعة الثالثة. 

اأما مدى تغطية الأطفال باملطع�م امل�شاد للح�شبة اومطع�م )احل�شبة، النكاف، واحل�شبة الأملانية(، فقد كان اأقّل من 

مدى تغطيتهم باملطاعيم الأخرى، وكان مب�شت�ى %89 مقارنة  باملطاعيم الأخرى. ويرجع ذلك، ب�شفة رئي�شة، اإىل اأّن 

%89 من الأطفال فقط قد تلّق�ا املطع�م قبل بل�غ ال�شنة الأوىل من اأعمارهم بالّرغم من اأّن %94 من الأطفال قد تلّق�ا 
املطع�م يف اأي وقت م�شى قبل امل�شح بناءا على م�شاهدة بطاقة لقاح الطفل. ونتيجة لذلك، فاإّن ن�شبة الأطفال الذين تلّق�ا 

جميع التطعيمات امل��شى فيها قبل بل�غهم ال�شنة الأوىل من العمر منخف�شٌة وتبلغ فقط ن�شبة 80%.

ويف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان، ُي��شى اأي�شًا مبطع�م التهاب الكبد ال�بائي ومطع�م الأنفل�نزا، واحل�شبة 

والنكاف واحل�شبة الأملانية كجزء من الربنامج الزمني للتح�شني �شد الأمرا�ص. يعطى مطع�م ال�شل عند ال�لدة، كما 

يعطى مطع�م ال�شلل اجلرعة �شفر عند ال�لدة، وتعطى جرعات ال�شلل الثلث بالت�ايل اجلرعة الأوىل عند عمر �شهر، 

واجلرعة الثانية عند عمر �شهرين، واجلرعة الثالثة عند عمر 3 ا�شهر، وتعطى جرعات التطعيم الثلثي بذات امل�اعيد 

مع جرعات التطعيم �شد ال�شلل، ويعطى التطعيم �شد احل�شبة على عمر 9 اأ�شهر، بينما يعطى التطعيم �شد MMR عند 

بل�غ الطفل 15 �شهرا، وتعطى جرعات التهاب الكبد ال�بائي والأنفل�نزا يف الأعمار من 3-5ا�شهر وبحد اأدنى �شهر بني كل 

جرعتني متتاليتني.

يعر�ص )اجلدول CH.2( معدلت التغطية باملطاعيم للأطفال يف الفئة الُعمرية 12-23 �شهرًا ح�شب خ�شائ�ص اخللفية 

وهي  امل�شح،  اإجراء  تاريخ  ما حتى  وقت  اأّي  التطعيمات يف  يتلّق�ن  كان�ا  الذين  الأطفال  اإىل  الأرقاُم  وُت�شري  املعل�ماتية. 

ماأخ�ذة من واقع املعل�مات املُدّونة يف كلٍّ من بطاقات التطعيم وتقارير )اإفادات( الأمهات/القائمات على رعاية الأطفال. 

ت�شري البيانات اأن ن�شب التغطية باملطاعيم املختلفة ب�شكل عام متقاربة اإىل حد كبري جلميع املتغريات اخللفية؛ اجلن�ص، 

ن�ع التجمع، م�ؤ�شر الرثوة، واملنطقة اجلغرافية با�شتثناء منطقة بريوت والتي �شجلت ن�شبة التغطية لكافة املطاعني الن�شب 

الأدنى مقارنة بباقي املناطق، فمثل بلغت ن�شبة تغطية مطع�م ال�شل يف منطقة بريوت %85، بينما تراوحت الن�شبة لباقي 

املناطق  بينما   79% بلغت  قد  الثالثة يف بريوت  ال�شلل اجلرعة  التغطية ملطع�م  ن�شبة  وكذلك   ،100%-95 بني  املناطق 

املطاعيم يف  لباقي  تغطية متدنية  بن�شب  النمط  وينطبق ذات   ،90-100% تغطية ترتاوح بني  ن�شبة  الأخرى قد �شجلت 

بريوت مقارنة مع املناطق الأخرى.

وت�شري البيانات اأن مطع�مي التهاب الكبد ال�بائي ومطع�م الأنفل�نزا كانت الأقل بن�شب التغطية من بني كافة املطاعيم، 

الأنفل�نزا اجلرعة  ون�شبة تغطية مطع�م   ،75% الثالثة  ال�بائي اجلرعة  الكبد  التهاب  ن�شبة تغطية مطع�م  فقد �شجلت 

الثالثة 44% . 
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جدول CH.2: التح�سينات تبعا للخ�سائ�ض العامة: الت�زيع الن�سبي للأطفال الذين اأعمارهم حاليا 12-23 �سهرا 

وتلق�ا حت�سينات �سد اأمرا�ض الطف�لة، ح�سب ن�ع اللقاح واخل�سائ�ض العامة، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني 

يف لبنان عام 2011

نسبة األطفال الذين تلقوا اللقاحاتخصائص عامة مختارة
شلل السل

جرعة 
صفر

شلل 
جرعة

1 

شلل 
جرعة

2 

شلل 
جرعة

3

ثالثي 
جرعة

1 

ثالثي 
جرعة

2 

ثالثي 
جرعة

3 

الحصبة / 

) الحصبة - 
الحصبة األلمانية 

- النكاف(
94.288.495.192.790.197.096.593.092.9ذكرالجنس

97.594.097.994.790.197.496.895.394.5أنثى

99.193.399.198.394.999.199.195.695.1طرابلسالمنطقة

85.176.893.486.879.491.790.186.889.3بيروت

)*()*()*()*()*()*()*()*()*(البقاع

99.497.396.494.091.299.598.897.693.8صيدا

95.393.795.392.390.895.295.292.295.2صور

)*()*()*()*()*()*()*()*()*(بدونتعليم  األم

93.989.495.895.292.996.495.295.291.1ابتدائي

97.793.897.894.190.098.197.594.196.3إعدادي

98.492.498.195.091.3100.0100.098.994.9ثانوي فما فوق

مؤشر 
الثروة

96.290.696.793.789.697.196.693.893.5أفقر %60

95.492.196.393.790.997.496.694.694.0أغنى %40

95.891.396.593.790.197.296.694.193.7المجموع

]*[ عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

تابع جدول CH.2: التح�سينات تبعا للخ�سائ�ض العامة: الت�زيع الن�سبي للأطفال الذين اأعمارهم حاليا  12-23 �سهرا 

وتلق�ا حت�سينات �سد اأمرا�ض الطف�لة، ح�سب ن�ع اللقاح واخل�سائ�ض العامة، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني 

يف لبنان عام 2011

]*[ عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

النسبة نسبة األطفال الذين تلقوا اللقاحاتخصائص عامة مختارة
من خالل 
مشاهدة 
بطاقة 
اللقاحات

عدد 
األطفال 

في العمر 
 23-12

شهرا

التهاب 
الكبد 
البائي 
جرعة 1

التهاب 
الكبد 
البائي 
جرعة2

التهاب 
الكبد 
البائي 
جرعة 3

األنفلونزا 
من النوع 
باء جرعة 

1

األنفلونزا 
من 

النوع باء 
جرعة2

األنفلونزا 
من النوع 
باء جرعة 

3

جميع بدون
اللقاحات

86.382.175.548.848.847.72.783.789.3213ذكرالجنس

86.983.174.842.441.040.01.986.087.7219أنثى

88.785.678.636.336.336.50.989.996.5119طرابلسالمنطقة

79.168.557.249.045.442.16.669.975.886بيروت

16)*()*()*()*()*()*()*()*()*(البقاع

93.691.588.166.466.465.10.085.289.3146صيدا

73.971.965.621.121.121.14.790.892.365صور

10)*()*()*()*()*()*()*()*()*(بدونتعليم  األم

88.884.180.744.642.240.62.884.890.787ابتدائي

87.784.775.449.950.349.31.385.989.8242إعدادي

86.579.972.536.134.233.40.086.887.792ثانوي فما فوق

مؤشر 
الثروة

86.182.977.643.241.741.12.685.589.5243أفقر 60%

87.382.272.048.648.847.21.884.187.1189أغنى 40%

86.682.675.145.644.943.82.384.988.4432المجموع
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حماية امل�اليد حديثي ال�لدة من الُكزاز

يق�شي اأحُد الأهداف الإمنائية للألفية بخف�ص ن�شبة وفيات الأمهات، مبقدار ثلثة اأرباع م�شت�ياتها، مع تطبيق اإ�شرتاتيجية 

واحدة للق�شاء على اإ�شابة الأمهات بالُكزاز. واإ�شافًة اإىل ذلك، يق�شي هدٌف اآخر من تلك الأهداف بخف�ص م�شت�يات 

1،000 ولدة حّية يف كل مقاطعة )حمافظة،  اأقّل من حالٍة واحدٍة لكل  وق�ع الإ�شابة بُكزاز امل�اليد حديثي ال�لدة اإىل 

منطقة ..(. ومن اأهداف وثيقة »عامل جدير بالأطفال« الق�شاُء على الُكزاز الذي ُي�شيُب الأمهات، والُكزاز الذي ُي�شيب 

امل�اليد اجلديدة بحل�ل عام 2015.

ي  والَق�شُد من ال�قاية من الُكزاز الذي ُي�شيب الأمهات والكزاز الذي ُي�شيب امل�اليد حديثي ال�لدة ه� الّتاأّكد من تلقِّ

ن للُكزاز. ولكن اإذا مل تكْن الن�شاء قد تلّقت كلٌّ منهنَّ  جميع احل�امل ما ل يقلُّ عن جرعتني من مطع�م التُّك�شني املُ�هِّ

جرعتني من املطع�م اأثناء احلمل، فاإّنهّن )وم�اليدهّن اجلدد( يعتربوا كلهم اأي�شًا باأنهم حممي�ن من الإ�شابة بالكزاز 

اإذا ما ا�شُت�فيت ال�شروط التالية؛ اأي اإذا كانت املراأة قد:

�تلّقت ما ل يقلُّ عن جرعتني من مطع�م التُّك�شني املُ�ّهن امل�شاد للُكزاز، وكانت الأخرية منهما �شمن  ��•  

ال�شن�ات الثلث ال�شابقة

ت ما ل يقل عن 3 جرعات، وكانت الأخرية منها قبل ال�شن�ات اخلم�ص ال�شابقة َتلقَّ ��•  

ت ما ل يقل عن 4 جرعات، وكانت الأخرية منها خلل 10 �شن�ات تلقَّ ��•  

ت ما ل يقلُّ عن 5 جرعات ط�ال فرتة حياتهّن تلقَّ ��•  

ًا خلل اآخر �شنتني.  يعر�ُص اجلدوُل CH.3 ال��شع الراهن للحماية من الُكزاز الذي ي�شيُب الن�شاء الل�اتي و�شعن م�ل�دًا حيَّ

بينما يعر�ُص ال�شكُل CH.2 مدى حماية الن�شاء من الُكزاز الذي ُي�شيب امل�اليد حديثي ال�لدة ح�شب اخل�شائ�ص الرئي�شة 

للخلفية املعل�ماتية. تظهر النتائج الأ�شا�شية املُ�شتقاة من اجلدول اأن ن�شبة التغطية للحماية من الكزاز متدنية جدا فقد بلغت 

%25، وامللفت للنتباه اأن ن�شبة التغطية بني الن�شاء لأفقر %60 من الأ�شر اأعلى منه بني الن�شاء لأغنى %40 من الأ�شر حيث 
بلغت %27 لن�شاء الأ�شر الأفقر مقارنة مع %21 لن�شاء الأ�شر الأغنى .
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CH.3: حماية امل�اليد اجلديدة من الكزاز: ن�سبة الأمهات الل�اتي و�سعن م�ل�داً خلل العامني ال�سابقني  جدول 

على امل�سح  والل�اتي حت�سن �سد الكزاز ال�ليدي، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

نسبة النساء خصائص عامة مختارة
اللواتي تلقني 
جرعتني على 

األقل في احلمل 
األخير

نسبة املئوية للنساء اللواتي لم يتلقني جرعتني أو أكثر 

خالل فترة احلمل املاضي لكنها تلقت

محصنات 
ضد 

التيتانوس 
]1[

عدد األمهات 
اللواتي 

اجننب مولود 
حي خالل 
السنتني 
املاضيتني

تلقني 
جرعتني على 

األقل في 
السنوات 
الثالثة 
املاضية

تلقني 3 
جرعات على 

األقل في 
السنوات 
اخلمسة 
املاضية

تلقني 4 
جرعات على 

األقل في 
السنوات 
العشرة 
املاضية

تلقني 5 
جرعات على 
األقل طوال 

حياتهن

925.71.3.0.428.3242.طرابلسالمنطقة

2.724.30.0.0.27.0127بيروت

32)16.8()0()0()0()16.8()0(البقاع

6.716.11.40.5.24.6235صيدا

7.110.60.0.0.17.7136صور

12)*()*()*()*()*()*(بدونتعليم األم

4.718.11.50.00.825.1141ابتدائي

3.521.10.50.00.225.4427إعدادي

4.917.61.10.00.023.6191ثانوي فما فوق

مؤشر 
الثروة

3.921.41.20.00.527.0447أفقر 60%

4.216.90.30.00.021.3325أغنى 40%

4.019.50.80.00.324.6771المجموع
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ــ الن�سبة املئ�ية للن�ساء الل�اتي و�سعن م�اليد اأحياء خلل مدة ال 12 �سهر املا�سية، والل�اتي  ـــ CH.2 : �سحة الطفلـ  �سكلـ 

تلقني تطعيماً/لقاحاً وقائياً م�ساد لكزاز امل�اليد اجلديدة يف املخّيمات  وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

]1[  م�ؤ�شر رقم 3.7 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

]  [  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة
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ُمعاجلة اجلفاف عن طريق الفم )الإماهة(

مر�ُص الإ�شهال ه� ال�ّشبب الثاين امل�ؤدي اإىل ال�فيات بني الأطفال دون �شّن اخلام�شة على امل�شت�ى العاملي. فمعظُم وفيات 

املعدنية من  املياه والأملح  الناجت عن فقدان كميات كبرية من  اإىل حدوث اجلفاف  ُتعزى  بالإ�شهال  املرتبطة  الأطفال 

ج�شم الإن�شان من خلل الرُباز ال�شائل. ومُيكن لعملية التعامل مع حالت الإ�شابة بالإ�شهال – اإما من خلل ا�شتخدام 

 – )RHF( واإما با�شتخدام ال�ش�ائل التي ُي��شى بتح�شريها يف املنزل )ORS( اأملح معاجلة اجلفاف عن طريق الفم

اأْن ُت�ّفر ال�قاية من حدوث العديد من تلك ال�فيات. كذلك فاإّن ال�قايَة من حدوث اجلفاف ومن �ش�ء التغذية، عن طريق 

زيادة مقدار ما يتناوله الطفل من �ش�ائل وال�شتمرار يف اإطعامه، اإ�شرتاتيجيتان مهمتان للتعامل مع حالت الإ�شهال.

اأما الأهداف، فهي: )1( خف�ص معدلت ال�فاة ب�شب الإ�شابة بالإ�شهال، اإىل الن�شف، بني الأطفال دون �شّن اخلام�شة 

بحل�ل عام 2010، مقارنًة مب�شت�اها يف عام 2000 )اأهداف وثيقة »عامل جدير بالأطفال«(. )2( خف�ص معدلت وفيات 

الإمنائية  1990 )الأهداف  2015، مقارنًة مب�شت�اها يف عام  بحل�ل عام  الثلثني،  �شّن اخلام�شة، مبقدار  الأطفال دون 

الإ�شابة  اإحداث خف�ص يف معدلت وق�ع  اإىل  بالأطفال« تدع�  وثيقَة  »عامل جدير  فاإّن  اإىل ذلك،  للألفية(. وبالإ�شافة 

بالإ�شهال بن�شبة 25%.

واأما امل�ؤ�شرات، فهي:

م�شت�ى انت�شار اأمرا�ص الإ�شهال ��•
معاجلة اجلفاف عن طريق الفم )الإماهة( ��•

الإدارة املنزلية لأمرا�ص الإ�شهال ��•
معاجلة اجلفاف عن طريق الفم )الإماهة( مع ال�شتمرار يف الإطعام ��•

ُطِلَب من الأمهات )اأو القائمات على رعاية الأطفال(، يف ا�شتبيان امل�شح العنق�دي متعدد امل�ؤ�شرات، الإفادة عّما  لقد 

على  ُطِرَحت  �شيب�ا، 
ُ
اأ قد  كان�ا  فاإن  امل�شح.  اإجراء  �شبقا  الَلذين  �شب�عني 

ُ
الأ يف  بالإ�شهال  �شيب�ا 

ُ
اأ قد  اأطفالهّن  كان  اإذا 

الأمهات �شل�شلًة من الأ�شئلة عن الأ�شياء التي كان الأطفال قد ا�شّطروا اإىل �ُشربها اأو اأكلها اأثناء ن�بة الإ�شابة، وعن ما 

اإذا كانت الكميات اأكرث اأو اأقل من الكميات التي ياأكلها وي�شربها الأطفال يف الأح�ال العادية )عندما يك�ن�ن غري م�شابني 

بالإ�شهال(.

%14 من  �شيبت ن�شبة 
ُ
اأ ت�شري بيانات اجلدول CH.4 ب�ش�رة عامة اىل انت�شار الإ�شهال والتعامل وعلج الإ�شهال، فقد 

الأطفال دون �شّن اخلام�شة بالإ�شهال خلل الأ�شب�عني الّلذين �شبقا اإجراء امل�شح )اجلدول CH.4(. وكانت ن�شبة انت�شار 

اإ�شابة  ن�شبة  اأدنى  وبلغت   22% ب�اقع  البقاع  الأعلى يف منطقة  الن�شبة  بلغت  فقد   ، املناطق  متفاوتة يف جميع  الإ�شهال 

بالإ�شهال يف منطقة �ش�ر بن�شبة %9، وقد كانت الن�شبة يف منطقة بريوت %18، ثم طرابل�ص %16 وبلغت يف �شيدا 12%. 

ويبلُغ انت�شار اأمرا�ص الإ�شهال ذروته بني الأطفال الر�شع 0-11 �شهرا، فقد بلغت %25 ، تليها بني الأطفال  خلل فرتة 

الفطام، بني الأطفال يف الفئة العمرية 12 – 23 �شهرًا، فقد بلغت %17، كما ويلحظ الفرق بني اأطفال الأ�شر الأفقر 

والأغنى، فقد بلغت ن�شبة الإ�شابة بالإ�شهال بني اأطفال اأفقر %60 من الأ�شر %16 مقارنة مع %12 بني اأطفال اأغنى 

%40 من الأ�شر.
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ن�سبة  باملنزل:  بتح�سريها  امل��سى  وال�س�ائل  الأماهة(  الفم)  طريق  عن  اجلفاف  معاجلة  حماليل   :CH.4 جدول 

اإ�سهال يف الأ�سب�عني ال�سابقني للم�سح وتلق�ا علجا عن طريق حمل�ل  0-59 �سهرا الذين عان�ا  الأطفال يف عمر 

معاجلة اجلفاف وال�س�ائل امل��سى بتح�سريها باملنزل، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

نسبة خصائص عامة مختارة
األطفال 

الذين أصيبوا 
بإسهال خالل 

األسبوعني 
السابقني من 

املسح

عدد األطفال 
في عمر 

  59-0
شهر

عدد األطفال في عمر األطفال املصابني باإلسهال وتناولوا

0-59 شهر الذين 
عانوا من إسهال خالل 
اإلسبوعني السابقني

سائل 
معاجلة 
اجلفاف 

بالفم ومعبأ 
جاهز

السوائل املوصى بتحضيرها 

باملنزل

سائل من 
السكر وامللح 

والليمون 
محضر باملنزل

سائل من 
السكر وامللح 

والليمون 
محضر 
باملنزل

أي سوائل 
موصى بها 
ومحضرة 

باملنزل

15.296950.413.013.056.3147ذكرالجنس

13.694733.316.116.145.5129أنثى

16.257333.64.04.034.893طرابلسالمنطقة

17.837538.614.114.149.667بيروت

17)*()*()*()*(21.980البقاع

12.354952.126.526.566.168صيدا

31)71.3()13.8()13.8()59.1(9.2340صور

عمر الطفل 
باألشهر

0 - 1124.935846.811.411.452.989

12 - 2316.743242.016.016.052.272

24 - 3511.7421)41.8()8.6()8.6()48.2(49

36 - 4711.0347)38.9()24.7()24.7()57.0(38

48 - 597.5358)35.5()16.5()16.5()40.8(27

6)*()*()*()*(41)15.0(بدونتعليم األم

13.238949.314.614.656.251ابتدائي

15.7105740.012.012.047.5166إعدادي

12.143041.520.020.057.552ثانوي فما فوق

مؤشر 
الثروة

16.3111644.014.214.252.2182أفقر 60%

11.780039.514.914.949.594أغنى 40%

14.4191642.414.514.551.3276المجموع

يعر�ص اجلدول CH.4 اأي�شًا ن�شبة الأطفال الذين يتلّق�ن خمتلف اأن�اع ال�ش�ائل امل��شى فيها اأثناء اإ�شابتهم بن�بة الإ�شهال. 

ينبغي  املئ�ية ل  الّن�شب  فاإّن حا�شل جمع  ال�ش�ائل،  واحٍد من  ن�ٍع  اأكرث من  ت�شمية  ُكّن قادرات على  الأمهات  لأّن  ونظرًا 

رة من اأكيا�ص  بال�شرورة اأْن ي�شَل اإىل 100. فح�ايل ن�شبة %42 من الأطفال الذين اأ�شيب�ا بالإ�شهال تلّق�ا �ش�ائل حُم�شّ

اأملح معاجلة اجلفاف عن طريق الفم املحل�لة واملعباأة �شلفًا،  اأو من �ش�ائل  اأملح معاجلة اجلفاف عن طريق الفم، 

وتلّقى ن�شبة %15 من اأولئك الأطفال ال�ش�ائل امل��شى بتح�شريها منزليًا. 

]  [  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة
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ي�شتعر�ص اجلدول CH.5 و�شائل التعامل مع الإ�شهال، �َشِرَب اأقلُّ من ثلث الأطفال دون اخلام�شة %28، مّمن كان�ا م�شابني 

بالإ�شهال، �ش�ائل بكميات اأكرب مما كان�ا يتناول�نه يف العادة، يف حني اأّن ن�شبة %67 منهم �شرب�ا مقادير مماثلة اأو اأقل 

مما كان�ا ي�شرب�نه يف الأح�ال العتيادية. واأكل ح�ايل %65 من الأطفال كميات اأقّل ن�عًا ما، اأو مماثلة )ال�شتمرار يف 

الإطعام(، ولكن ن�شبة %27 اأكل�ا مقادير اأقل منها اأو مل تاأكل اأّي �شيء تقريبًا، بينما اأكل %8 فقط كميات اكرب من املعتاد. 

�سكل ــــ CH.3 : �سحة الطفل ـــ ن�سبة الأطفال دون �سن اخلام�سة الذين ا�سابهم الإ�سهال وتلق�ا علجاً 

للجفاف عن طريق الفم )الإماهة(

يف خمّيمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

جدول CH.5: ممار�سات اأطعام الطفل اأثناء اأ�سابته بالإ�سهال: الت�زيع الن�سبي للأطفال يف عمر 0-59 �سهرا الذين 

عان�ا اإ�سهاًل يف الأ�سب�عني ال�سابقني للم�سح ح�سب كمية ال�س�ائل والأغذية التي اأعطيت للطفل اأثناء الإ�سهال، يف 

خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

نسبة األطفال خصائص عامة مختارة
الذين أصيبوا 
بإسهال خالل 
األسبوعين 

السابقين على 
المسح

عدد 
األطفال 
في عمر 
 59-0
شهرا

ممارسة شرب السوائل أثناء اإلسهال
شربوا 
أقل بكثير

شربوا  
أقل بعض 

الشيء

 تناولوا
نفس كمية 

السوائل

 تناولوا
كمية  

أكبر من 
السوائل

لم يشربوا أي 
شئ

ال إجابة 
/ ال 
أعرف

المجموع

15.296915.913.536.829.34.00.5100.0ذكرالجنس

13.694714.817.835.627.44.40.0100.0أنثى

16.257310.417.330.733.58.10.0100.0طرابلسالمنطقة

17.837514.615.331.437.11.50.0100.0بيروت

)*()*()*()*()*()*()*(21.980البقاع

12.354921.014.041.820.13.00.0100.0صيدا

100.0)2.4()3.2()21.5()38.2()12.7()21.9(9.2340صور

عمر 
الطفل 

باألشهر

0 - 1124.935815.310.548.919.05.40.9100.0

12 - 2316.743219.221.128.628.42.60.0100.0

24 - 3511.742111.014.127.443.54.00.0100.0

36 - 4711.0347)15.4()26.4()30.7()25.0()2.4()0.0(100.0

48 - 597.5358)13.1()3.9()38.8()36.8()7.3()0.0(100.0

�سّحة الطفل
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)*()*()*()*()*()*()*(41)15.0(بدونتعليم األم 

13.238915.520.540.317.85.80.0100.0ابتدائي

15.7105715.914.135.629.44.60.5100.0إعدادي

ثانوي فما 
فوق

12.143015.316.832.035.80.00.0100.0

مؤشر 
الثروة

16.3111614.616.636.026.55.80.4100.0أفقر 60%

11.780016.813.336.732.21.10.0100.0أغنى 40%

14.4191615.415.536.328.44.20.3100.0المجموع

0-59 �سهرا  اأثناء اأ�سابته بالإ�سهال: الت�زيع الن�سبي للأطفال يف عمر  CH.5: ممار�سات اأطعام الطفل  تابع جدول 

الذين عان�ا اإ�سهاًل يف الأ�سب�عني ال�سابقني للم�سح ح�سب كمية ال�س�ائل والأغذية التي اأعطيت للطفل اأثناء الإ�سهال، 

يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

]  [  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

]  [  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

خصائص عامة مختارة

عدد األطفال في عمرممارسة اإلطعام  أثناء اإلسهال
 0-59 شهرا الذين 

عانوا من إسهال خالل 
األسبوعين السابقين 

للمسح

أكلوا 
أقل 
بكثير

أكلوا  أقل 
بعض 
الشيء

أكلوا 
تقريبا 
نفس 
الكمية

تناولوا 
كمية 

أكبر من 
الطعام

أوقف 
عن 
األكل

لم يقدم 
لهم 

الطعام

ال إجابة 
/ ال 
أعرف

المجموع

18.732.831.410.62.43.50.6100.0147ذكرالجنس

19.630.834.24.48.81.40.8100.0129أنثى

21.736.827.05.35.33.01.0100.093طرابلسالمنطقة

13.133.430.911.67.33.70.0100.067بيروت

100.017)*()*()*()*()*()*()*(البقاع

21.235.432.57.73.10.00.0100.068صيدا

100.031)3.2()5.7()8.5()4.6()45.4()9.5()22.1(صور

عمر 
الطفل 

باألشهر

0 - 1112.231.238.76.86.54.60.0100.089

12 - 2324.041.417.710.24.12.60.0100.072

24 - 35)19.9()32.5()31.2()6.2()8.2()2.1()0.0(100.049

36 - 47)22.1()26.0()43.2()1.3()2.4()0.0()5.0(100.038

48 - 59)23.1()15.9()41.3()15.9()3.9()0.0()0.0(100.027

100.06)*()*()*()*()*()*()*(بدونتعليم  األم

15.031.038.55.96.82.80.0100.051ابتدائي

20.833.228.48.65.02.81.2100.0166إعدادي

16.632.236.27.55.71.80.0100.052ثانوي فما فوق

مؤشر 
الثروة

21.631.132.97.83.42.80.5100.0182أفقر 60%

14.333.432.37.59.32.11.1100.094أغنى 40%

19.131.932.77.75.42.50.7100.0276المجموع

– 59 �شهرًا« مّمن كان�ا م�شابني  يعر�ص اجلدوُل CH.6 – �شحة الطفل، ن�شبَة الأطفال يف الفئة العمرية »منذ ال�لدة 

ال�شتمرار يف  الفم مع  وتلّق�ا علج اجلفاف عن طريق  امل�شح،  ال�ّشابقني لإجراء  الأخريين  الأ�شب�عني  بالإ�شهال خلل 

اأخرى.  علجات  وتلّق�ا  بالإ�شهال  م�شابني  كان�ا  الذين  الأطفال  من  املئ�ية  الن�شبة  اجلدول  يعر�ص  كذلك  اإطعامهم. 

�سّحة الطفل
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�سّحة الطفل

وب�ش�رة عامة، فاإّن ن�شبة %57 من الأطفال، مّمن كان�ا م�شابني بالإ�شهال، تلّق�ا اأملح معاجلة اجلفاف عن طريق الفم 

اأو �ش�ائل بكميات زائدة عن املعتاد، وتلّقت ن�شبة %64 منهم علجًا للجفاف عن طريق الفم )اإما اأملح معاجلة اجلفاف 

املُعتاد(. وُيلَحُظ، من  واإما �ش�ائل بكميات زائدة عن  ُي��شى بتح�شريها يف املنزل  التي  ال�ش�ائل  واإما  عن طريق الفم 

اجَلمع بني املعل�مات ال�اردة يف اجلدول CH.5 واجلدول CH.4 ب�شاأن معاجلة اجلفاف عن طريق الفم، اأّن ن�شبة 44% 

من الأطفال تلّق�ا علجًا للجفاف عن طريق الفم - ويف ال�قت ذاته - ا�شتمر اإطعامهم وفق ما جاء يف الت��شية. وثّمة 

فروق كبريٌة يف التعامل املنزيل مع حالت الإ�شابة بالإ�شهال ح�شب خ�شائ�ص اخللفية املعل�ماتية؛ املنطقة اجلغرافية، 

تعليم الأم، واجلن�ص، وم�ؤ�شر الرثوة. فقد �شكلت منطقة طرابل�ص الن�شبة الأدنى بالتعامل مع حالت الإ�شهال مقارنة بباقي 

املناطق، فاإّن ثلث الأطفال فقط %35 تلّق�ا علجًا للجفاف عن طريق الفم مع ال�شتمرار يف اإطعامهم يف طرابل�ص مقارنة 

%50 يف بريوت، بينما الأقرب اإىل منطقة طرابل�ص يف تدين الن�شبة كانت  %51 يف منطقة �شيدا ومنطقة البقاع،  مع 

منطقة �ش�ر ب�اقع %40، كما ويلحظ الفرق يف التعامل مع حالت الإ�شهال بني الأطفال الذك�ر والإناث، حيث يتلقى 

%50 من الأطفال الذك�ر امل�شابني بالإ�شهال علجا اجلفاف مع ا�شتمرار التغذية مقارنة مع %38 للإناث امل�شابات 
بالإ�شهال. ويت�شح اأثر تعليم الأم على التعامل مع حالت الإ�شهال فيلحظ ارتفاع الن�شب مع ارتفاع تعليم الأم فقد بلغت 

الن�شبة لأطفال الأمهات الل�اتي تعليمهن ثان�ي فاأعلى %50. يف حني بلغت هذه الن�شبة %32 للأطفال الذين اأمهاتهم 

بدون تعليم.

كما وت�شري البيانات اأن طفل واحد من بني كل 5 اأطفال م�شابني بالإ�شهال ل يعطى علجا ملعاجلة الإ�شهال ب�اقع 21%، 

وتظهر فروق وا�شحة ح�شب املنطقة اجلغرافية ون�ع التجمع ال�شكاين، فيلحظ اأن الأطفال امل�شابني بالإ�شهال يف منطقة 

طرابل�ص اأقل حظا يف تلقي العلج مقارنة بباقي املناطق، حيت ل يتم التعامل اأو علج الطفل امل�شاب بالإ�شهال بن�شبة 

العلج   يتلق�ن  ل  الذين  الأطفال  بينما   ،18% ب�اقع  اأطفال بريوت  ثم   ،21% ب�اقع  اأطفال منطقة �شيدا  يليهم   ،25%
يف منطقة �ش�ر قد بلغت ن�شبتهم %12. يف حني جند اأن %18 من الأطفال امل�شابني بالإ�شهال مت علجهم عن طريق 

امل�شادات احلي�ية واحلب�ب .

العلجات  واإعطائه  الطفل  اأطعام  يف  ال�ستمرار  مع  )الإماهة(  الفم  طريق  عن  اجلفاف  معاجلة   :CH.6 جدول 

تناول�ا  والذين  للم�سح  ال�سابقني  الأ�سب�عني  يف  اإ�سهاًل  عان�ا  الذين  �سهرا   59-0 عمر  يف  الأطفال  ن�سبة  الأخرى: 

حمل�ل معاجلة اجلفاف عن طريق الفم مع ال�ستمرار يف تناول الطعام،  ون�سبة امل�سابني بالإ�سهال وتلق�ا علجات 

اأخرى، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة

عالجات أخرىاألطفال المصابين باإلسهال وتناولوا 
محلول 
معالجة 

الجفاف عن 
طريق الفم أو 
زيادة شرب 

السوائل

محلول معالجة الجفاف 
عن طريق الفم 

) محلول معالجة الجفاف 
عن طريق الفم أو 

السوائل الموصى بعملها 
بالمنزل أو  زيادة شرب 

السوائل

محلول 
معالجة 

الجفاف عن 
طريق الفم 

مع االستمرار 
بالطعام ]1[

حبوب أو 
شراب 
مضاد 
حيوي

حبوب أو 
شراب 
مضاد 
لحركة 
األمعاء

حبوب أو 
شراب 
الزنك

حبوب أو 
شراب أخرى

64.269.449.518.411.80.71.2ذكرالجنس

48.757.737.917.39.50.04.8أنثى

54.754.935.120.86.20.01.8طرابلسالمنطقة

57.56.549.711.618.50.07.9بيروت

)*()*()*()*()*()*()*(البقاع

61.273.751.017.14.50.01.4صيدا

)0.0()3.3()6.3()23.1()40.3()71.3()63.4(صور

عمر الطفل 
باألشهر

0 - 1151.456.339.514.510.60.03.7

12 - 2358.065.543.120.39.20.03.1

24 - 35)67.2()73.7()51.9()18.9()13.2()2.1()5.0(

36 - 47)53.2()65.9()48.9()18.6()10.9()0.0()0.0(

48 - 59)59.3()64.6()40.8()19.5()10.9()0.0()0.0(
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�سّحة الطفل

]1[  م�ؤ�شر رقم 3.8 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

]  [  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

]  [  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

)*()*()*()*()*()*()*(بدونتعليم األم

63.368.246.925.58.30.07.5ابتدائي

55.060.141.717.711.30.61.0إعدادي

56.672.650.49.010.80.04.5ثانوي فما فوق

مؤشر 
الثروة

56.563.142.819.29.60.62.9أفقر 60%

57.865.646.715.313.10.02.8أغنى 40%

57.064.044.117.910.80.42.9المجموع

تابع جدول CH.6: معاجلة اجلفاف عن طريق الفم )الإماهة( مع ال�ستمرار يف اأطعام الطفل واإعطائه العلجات 

تناول�ا  والذين  للم�سح  ال�سابقني  الأ�سب�عني  يف  اإ�سهال  عان�ا  الذين  �سهرا   59-0 عمر  يف  الأطفال  ن�سبة  الأخرى: 

حمل�ل معاجلة اجلفاف عن طريق الفم مع ال�ستمرار يف تناول الطعام، ون�سبة امل�سابني بالإ�سهال وتلق�ا علجات 

اأخرى، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة

لم يعط أي عالجات أخرى
عالج أو 

دواء

عدد األطفال في عمر
 0-59 شهرا الذين 

عانوا من إسهال خالل 
األسبوعين السابقين 

للمسح

حبوب أو 
شراب 
غير 

معروف

حقنة 
مضاد 
حيوي

حقن 
مضادات 
غير حيوية

حقن 
غير 

معروفة

عن 
طريق 
الوريد

مستحضرات 
منزلية / أدوية 
من األعشاب

أخرى

3.22.40.00.00.35.58.921.1147ذكرالجنس

9.50.00.00.00.81.73.121.4129أنثى

4.81.10.00.00.04.010.125.393طرابلسالمنطقة

9.42.10.00.01.55.22.118.267بيروت

17)*()*()*()*()*()*()*()*(البقاع

6.31.60.00.00.01.63.121.668صيدا

31)12.3()9.8()6.6()1.6()0.0()0.0()0.0()6.2(صور

عمر 
الطفل 

باألشهر

0 - 116.12.80.00.00.04.44.826.589

12 - 237.30.00.00.01.45.48.420.972

24 - 35)2.1()0.0()0.0()0.0()0.0()2.9()7.7()14.9(49

36 - 47)7.8()2.8()0.0()0.0()1.3()2.7()7.5()16.5(38

48 - 59)7.8()0.0()0.0()0.0()0.0()0.0()0.0()23.5(27

6)*()*()*()*()*()*()*()*(بدونتعليم  األم

4.12.10.00.00.01.88.515.151ابتدائي

5.61.50.00.00.33.96.423.4166إعدادي

ثانوي فما 
فوق

10.70.00.00.02.05.52.118.252

مؤشر 
الثروة

5.31.90.00.00.03.36.420.2182أفقر 60%

أغنى 
40%

7.70.00.00.01.64.65.723.294

6.11.30.00.00.63.76.221.2276المجموع
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�سكل ــــ CH.4 : �سحة الطفل ـــ ن�سبة الأطفال دون �سن اخلام�سة الذين ا�سابهم الإ�سهال 

وتلق�ا علجاً للجفاف عن طريق الفم )الإماهة( اأو املزيد من ال�س�ائل

يف خمّيمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

ال�سعي اإىل احل�س�ل على الرعاية ومعاجلة اللتهاب الرئ�ي بامل�سادات احلي�ية

اللتهاُب الّرئ�يُّ )ذات الرئة( ه� اأحد الأ�شباب التي ُت�ؤّدي اإىل وفيات الأطفال، وا�شتعماُل امل�شادات احلي�ّية مع الأطفال 

دون �شّن اخلام�شة، مّمن ُي�شتبه باأّنهم م�شاب�ن باللتهاب الرئ�ي، ه� اأحُد الّتدّخلت الأ�شا�شية. ومن اأهداف وثيقة »عامل 

جدير بالأطفال«، َخف�ُص ال�فيات الناجتة عن التهابات اجلهاز الّتنف�شي احلاّدة، مبقدار الّثلث. 

والأطفاُل امل�شتبُه باإ�شابتهم باللتهاب الرئ�ي هم الأطفال الذين اأ�شيب�ا مبر�ص و�شعال م�شح�ب بتنّف�ص �شريع اأو �شعب، 

واأعرا�شه مل تكن ناجتة عن م�شكلة يف ال�شدر اأو ان�شداد يف الأنف.

اأما امل�ؤ�شرات اخلا�شة بهذا املر�ص، فهي:

فيها امل�شتبه  الرئ�ي  اللتهاب  حالت  انت�شار  م�شت�ى  ��•
الرئ�ي باللتهاب  باإ�شابتهم  للم�شتبه  الرعاية  على  احل�ش�ل  اإىل  ال�شعي  ��•

الرئ�ي باللتهاب  باإ�شابتهم  للم�شتبه  احلي�ية  بامل�شادات  العلج  ��•
الرئ�ي باللتهاب  الإ�شابة  على  الّدالة  اخلطر  بعلمات  املعرفة  ��•

�سّحة الطفل
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جدول CH.7: ال�سعي اإىل احل�س�ل على الرعاية للأطفال امل�ستبه باإ�سابتهم باللتهاب الرئ�ي وا�ستخدام امل�سادات 

احلي�ية: ن�سبة الأطفال يف عمر 0-59 �سهرا امل�ستبه باإ�سابتهم باللتهاب الرئ�ي خلل الأ�سب�عني ال�سابقني للم�سح 

وجتمعات  خميمات  يف  حي�ية،  م�سادات  اأعط�ا  الذين  الأطفال  ون�سبة  �سحية،  خدمات  م�فر  اإىل  نقل�ا  والذين 

الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

األطفال المشتبه خصائص عامة مختارة
بإصابتهم بالتهاب 

رئوي خالل 
األسبوعين 

السابقين للمسح

عدد األطفال في 
العمر من 59-0 

شهر

األطفال المشتبه بإصابتهم بااللتهاب الرئوي والذين أخذوا إلى

القطاع العام 
: مستشفى 

حكومي

القطاع العام 
: مركز 
صحي 
حكومي

القطاع العام : 
موقع صحي 

حكومي

القطاع العام 
: الكوادر 

الصحية في 
المخيم

القطاع العام 
: عيادة 

متنقلة/ عيادة 
ميدانية

6.19693.00.00.04.00.0ذكرالجنس

5.39476.10.00.05.60.0أنثى

)0.0()2.0()0.0()0.0()2.3(8.0573طرابلسالمنطقة

)0.0()12.9()0.0()0.0()0.0(8.8375بيروت

)*()*()*()*()*(8.180البقاع

)*()*()*()*()*(1.7549صيدا

)*()*()*()*()*(4.5340صور

عمر الطفل 
باألشهر

0 - 117.9358)0.0()0.0()0.0()5.1()0.0(

12 - 236.4432)7.2()0.0()0.0()5.2()0.0(

24 - 354.5421)*()*()*()*()*(

36 - 474.7347)*()*()*()*()*(

48 - 595.3358)*()*()*()*()*(

)*()*()*()*()*(41)16.5(بدونتعليم  األم

)*()*()*()*()*(6.2389ابتدائي

6.210574.40.00.05.80.0إعدادي

)*()*()*()*()*(3.2430ثانوي فما فوق

مؤشر 
الثروة

7.211163.60.00.06.50.0أفقر 60%

)0.0()0.0()0.0()0.0()6.6(3.8800أغنى 40%

5.719164.40.00.04.70.0المجموع

]  [  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

�سّحة الطفل
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وا�ستخدام  الرئ�ي  باللتهاب  باإ�سابتهم  امل�ستبه  للأطفال  الرعاية  على  احل�س�ل  اإىل  ال�سعي   :CH.7 جدول  تابع 

امل�سادات احلي�ية: ن�سبة الأطفال يف عمر 0-59 �سهرا امل�ستبه باإ�سابتهم باللتهاب الرئ�ي خلل الأ�سب�عني ال�سابقني 

للم�سح  والذين نقل�ا اإىل م�فر خدمات �سحية، ون�سبة  الأطفال الذين اأعط�ا م�سادات حي�ية، يف خميمات وجتمعات 

الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

األطفال المشتبه بإصابتهم بااللتهاب الرئوي والذين أخذوا إلى خصائص عامة مختارة

مركز عام 
آخر

مستشفى خاص 
/ عيادة خاصة

مركز طبي عيادة متنقلةصيدلية خاصةطبيب خاص
خاص أخر

قريب أو 
صديق

1.715.545.33.30.00.01.7ذكرالجنس

0.08.142.12.80.00.02.0أنثى

)0.0()0.0()0.0()2.0()55.3()12.7()0.0(طرابلسالمنطقة

)0.0()0.0()0.0()4.3()44.4()4.3()3.1(بيروت

)*()*()*()*()*()*()*(البقاع

)*()*()*()*()*()*()*(صيدا

)*()*()*()*()*()*()*(صور

عمر الطفل 
باألشهر

0 - 11)3.6()7.0()51.0()3.3()0.0()0.0()0.0(

12 - 23)0.0()12.4()43.3()5.2()0.0()0.0()0.0(

24 - 35)*()*()*()*()*()*()*(

36 - 47)*()*()*()*()*()*()*(

48 - 59)*()*()*()*()*()*()*(

)*()*()*()*()*()*()*(بدونتعليم  األم

)*()*()*()*()*()*()*(ابتدائي

1.615.741.13.80.00.03.1إعدادي

)*()*()*()*()*()*()*(ثانوي فما فوق

1.39.046.04.20.00.00.0أفقر %60مؤشر الثروة

)6.6()0.0()0.0()0.0()38.0()20.2()0.0(أغنى 40%

0.912.143.83.10.00.01.8المجموع

]  [  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

�سّحة الطفل
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وا�ستخدام  الرئ�ي  باللتهاب  باإ�سابتهم  امل�ستبه  للأطفال  الرعاية  على  احل�س�ل  اإىل  ال�سعي   :CH.7 جدول  تابع 

امل�سادات احلي�ية: ن�سبة الأطفال يف عمر 0-59 �سهرا امل�ستبه باإ�سابتهم باللتهاب الرئ�ي خلل الأ�سب�عني ال�سابقني 

للم�سح والذين نقل�ا اإىل م�فر خدمات �سحية، ون�سبة الأطفال الذين اأعط�ا م�سادات حي�ية، يف خميمات وجتمعات 

الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

األطفال المشتبه بإصابتهم بااللتهاب الرئوي 
والذين أخذوا إلى

أي موفر 
خدمات 
مالئم ]1[

نسبة األطفال المشتبه 
بإصابتهم  بااللتهاب 

الرئوي خالل 
األسبوعين الماضيين 

والذين تناولوا  
المضادات الحيوية   

]2[

عدد األطفال 
المشتبه بإصابتهم  
بااللتهاب الرئوي 
خالل األسبوعين 

الماضيين

ممارس متجر
صحي 
تقليدي

مراكز أو أخرى
عيادات 
تابعة 

لألونروا

0.00.05.113.678.271.759ذكرالجنس

0.00.01.825.385.467.351أنثى

46)58.2()87.3()17.0()8.7()0.0()0.0(طرابلسالمنطقة

33)77.7()73.4()11.8()0.0()0.0()0.0(بيروت

6)*()*()*()*()*()*(البقاع

9)*()*()*()*()*()*(صيدا

15)*()*()*()*()*()*(صور

28)60.2()85.4()25.6()10.8()0.0()0.0(11 - 0عمر الطفل باألشهر

12 - 23)0.0()0.0()0.0()12.0()80.2()77.7(27

24 - 35)*()*()*()*()*()*(19

36 - 47)*()*()*()*()*()*(16

48 - 59)*()*()*()*()*()*(19

7)*()*()*()*()*()*(بدونتعليم  األم

24)*()*()*()*()*()*(ابتدائي

0.00.00.010.976.567.466إعدادي

14)*()*()*()*()*()*(ثانوي فما فوق

0.00.05.021.884.469.080أفقر %60مؤشر الثروة

30)71.5()73.6()11.6()0.0()0.0()0.0(أغنى 40%

0.00.03.619.081.569.7110المجموع

يعر�ص اجلدول CH.7 م�شت�ى انت�شار حالت اللتهاب الرئ�ي امل�شتبه فيها، واإذا ما جرى ال�ّشعي اإىل احل�ش�ل على الرعاية 

لهذه احلالت خارج املنزل، فيعر�ُص اجلدوُل م�قع احل�ش�ل على الرعاية.  اأفادت البيانات اأّن ن�شبة %6 من الأطفال 

اأعرا�ص الإ�شابة مبر�ص اللتهاب الرئ�ي خلل الأ�شب�عني  59 �شهرًا، كانت لديهم  يف الفئة الُعُمرية »منذ ال�لدة اإىل 

خذ %82 من ه�ؤلء الأطفال اإىل م�ّفر خدمات ملئم؛ ب�اقع %78 للذك�ر مقارنة مع 
ُ
الّلذين �شبقا اإجراء امل�شح. وقد اأ

%85 للإناث. وت�شري البيانات اأن %70 قد تلق�ا م�شادا حي�يا لعلج الأطفال امل�شتبه باإ�شابتهم بالتهاب الرئة؛ ب�اقع 
%72 للأطفال الذك�ر مقارنة مع %67 للإناث، وتظهر البيانات اأن معظم الأطفال قد ت�جه اإىل العيادات وامل�شت�شفيات 
اخلا�شة لتلقي الرعاية والعلج ب�اقع %56 منها %44 يف العيادات اخلا�شة، %12 يف امل�شت�شفيات اخلا�شة، كما ت�جه 

.UNRWA 19 لعيادات%

]1[  م�ؤ�شر رقم 3.9 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

]2[  م�ؤ�شر رقم 3.10 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

]  [  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

�سّحة الطفل
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الأمهات/املعتنيات  ن�سبة  الرئ�ي:  باللتهاب  الإ�سابة  علمات  من  خطريتني  بعلمتني  املعرفة   :CH8 جدول 

بالأطفال يف العمر من 0-59 تبعا للمعرفة بالأعرا�ض التي ت�ستدعي ا�سطحاب الطفل اإىل جهة تقدمي رعاية �سحية،  

ون�سبة الأمهات املعتنيات  الل�اتي  يعتربن اأن �سرعة التنف�ض و�سيقه من دواعي طلب الرعاية ال�سحية الف�رية، يف 

خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

اجلدول  يف  معرو�شة  فهي  الرئ�ي،  باللتهاب  الإ�شابة  على  الّدالة  اخلطر  علمات  مبعرفة  العلقة  ذات  الق�شايا  اأّما 

دًا ُمهّمًا ل�شل�ك ال�شعي اإىل احل�ش�ل على الرعاية.  CH.8. ومن ال�ا�شح اأّن معرفة الأمهات بعلمات اخلطر مُتّثل حُمدِّ
وب�ش�رة عامة، فاإّن ن�شبة %40 من الن�شاء يعرفن علمتي اخلطر اللتني تدلن على الإ�شابة باللتهاب الرئ�ي، وهما: 

�شرعة التنف�ص و�شع�بة التنف�ص. اأما الَعَر�ُص الأكرث �شي�عًا، والذي جرى ت�شخي�شه، وا�شتدعى ذلك اإىل اأخذ الطفل اإىل 

مرفق �شحي، وقد بلغت املعرفة اأق�شاها بني الأمهات يف منطقة �شيدا ب�اقع %70 والن�شبة الأدنى للمعرفة بالعر�شني 

اخلطرين يف منطقة طرابل�ص ب�اقع %13 ، ثم بريوت ب�اقع %15 ، بينما ارتفعت الن�شبة بني الأمهات يف منطقة البقاع 

%45 من الأمهات قد حّددن  %61 بني الأمهات يف منطقة �ش�ر. وكانت ن�شبة  وا�شتمرت بالرتفاع لت�شل   47% ب�اقع 

�شرعة التنف�ص، ون�شبة %53 من الأمهات قد حّددن �شع�بة الّتنف�ص كَعَر�شنْي لأخذ الأطفال على الف�ر اإىل م�ّفر رعاية 

�شحية. ل ت�شري البيانات اإىل وج�د تباينات ح�شب تعليم الأم اأو م�ؤ�شر الرثوة.

نسبة األمهات المعتنيات  باألطفال في عمر 0-59 الذين يرون أن الطفل يجب أن يصطحب إلى خصائص عامة مختارة
جهة تقدم رعاية صحية فورا إذا

األمهات/ 
المعتنيات  
باألطفال 
اللواتي 
يعرفن 

العالمتين 
الدالتين 
على 

االلتهاب 
الرئوي

عدد 
أمهات/ 
المعتنية 
باألطفال 
في عمر 
  59  -0

شهرا

كان غير 
قادر على 
الشرب أو 
الرضاعة

اشتد 
مرضه

ارتفعت 
حرارته

تنفس 
بسرعة

تنفس 
بصعوبة

ظهر 
عنده 
دم في 
البراز

شرب 
قليال

كان عنده 
أعراض 

أخرى

10.328.477.315.321.117.43.931.612.6436طرابلسالمنطقة

13.130.168.322.343.429.913.344.615.0254بيروت

42.761.485.050.558.657.511.715.747.258البقاع

55.384.690.475.375.474.238.40.870.0431صيدا

58.879.787.965.577.063.336.01.161.4258صور

29)44.2()21.5()16.9()35.8()48.4()46.7()86.2()46.5()29.1(بدونتعليم  األم

34.455.778.943.753.646.421.318.640.0288ابتدائي

34.756.582.145.352.546.921.516.340.1793إعدادي

33.656.383.545.253.446.624.123.641.2328ثانوي فما فوق

مؤشر 
الثروة

31.256.381.843.251.744.817.915.639.2833أفقر 60%

38.655.882.047.454.548.927.622.642.0604أغنى 40%

34.356.181.945.052.946.522.018.540.41437المجموع

]  [  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

�سّحة الطفل
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ا�ستعمال ال�ق�د ال�سلب

الطاقة  »اأي:  ال�شلب )الكتلة احلي�ية  ال�ق�د  اأن�اع من  العامل على  الّنا�ص ح�ل  مليارات �شخ�ص من   3 اأكرُث من  يعتمُد 

ي�ؤدي  اإذ  والتدفئة.  الطبخ  الأ�شا�شية، مبا يف ذلك  الطاقة  لتلبية حاجاتهم من  وذلك  والفحم(  النباتات«  املاأخ�ذة من 

كلهما – الطبخ والتدفئة با�شتخدام اأن�اع ال�ق�د ال�شلب – اإىل اإنتاج م�شت�يات مرتفعة من الدخان الداخلي )يف مكان 

الإقامة(، واإنتاج مزيج ُمعّقد من املُلّ�ثات التي ُتلحق الأ�شرار بال�شحة. اأّما امل�شكلة الرئي�شة ل�شتعمال اأن�اع ال�ق�د ال�شلبة 

الع�ش�ية  الهيدروكرب�نية  واملركبات   ،)CO( الكرب�ن  اأك�شيد  ت�شمل  وهذه  الحرتاق،  ُمكتملة  غري  ُمنتجات  وج�د  فهي 

ك�شيد الكربيت )SO2(، والعنا�شر ال�ّشامة الأخرى. 
ُ
متعددة الروائح الق�ية poly-aromatic hydrocarbons، وثاين اأ

ويزيد ا�شتعمال اأن�اع ال�ق�د ال�شلبة خماطر الإ�شابة باأمرا�ص التهابات اجلهاز التنف�شي احلادة، واللتهابات الرئ�ية، 

ومر�ص الرئة الن�شدادي املُزمن، وال�شرطان، ورمبا ال�شل، وانخفا�ص ال�زن عند ال�لدة، وحالت وج�د املاء الأبي�ص يف 

اأن�اع  ي�شتعمل�ن  الذين  ال�شكان  ن�شبة  ه�:  ال�شلب  ال�ق�د  ا�شتعمال  قيا�ص  املُ�شتخدم يف  الرئي�ص  وامل�ؤ�ّشر  والّرب�.  العني، 

ال�ق�د ال�شلب كم�شدر رئي�ص للطاقة املنزلية امل�شتخدمة يف الطبخ.

جدول CH.9: ا�ستخدام ال�ق�د ال�سلب: الت�زيع الن�سبي لأفراد الأ�سر املعي�سية تبعا لن�ع ال�ق�د امل�ستخدم يف الطهي  

ون�سبة اأفراد الأ�سر املعي�سية الذين ي�ستخدم�ن وق�دا �سلبا يف الطهي، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 

عام 2011

الوقود نسبة أفراد األسر المعيشية الذين يستخدمون في الطبخخصائص عامة مختارة
الصلب 

المستخدم 
في الطهي 

]1[

عدد أفراد 
األسر 

المعيشية
الغاز الكهرباء

الطبيعي 
) غاز 
الطبخ (

ال يطبخ خشبكاز
الطعام 

في 
األسرة

المجموعال إجابةأخرى

0.798.90.00.10.20.00.0100.00.15548طرابلسالمنطقة

1.298.60.00.00.10.20.0100.00.03873بيروت

0.0100.00.00.00.00.00.0100.00.0883البقاع

2.996.80.00.00.10.00.1100.00.06570صيدا

1.298.70.00.00.10.00.0100.00.04090صور

تعليم  رب 
األسرة

1.098.30.10.00.20.00.3100.00.02096بدون

2.497.20.00.10.20.10.0100.00.17055ابتدائي

1.698.30.00.00.10.00.0100.00.07078إعدادي

0.699.40.00.00.00.00.0100.00.04722ثانوي فما فوق

ال أجابة / ال 
أعرف

)*(100.0)*()*()*()*()*(100.0)*(12

مؤشر 
الثروة

1.797.90.00.10.20.10.0100.00.112579أفقر 60%

1.498.60.00.00.00.00.0100.00.08384أغنى 40%

1.698.20.00.00.10.00.0100.00.020963المجموع

والتجمعات  املعي�شية يف )املخيمات  �شر 
ُ
الأ اأو�شاط  نهائيا يف  �شائع  ال�شلب غري  ال�ق�د  اأن�اع  ا�شتعمال  اأّن  النتائُج  ُتظهُر 

الفل�شطينية يف لبنان، فغالبية الأ�شر ت�شتخدم الغاز امل�شال والكهرباء يف الطبخ ب�اقع %98، %2 على الت�ايل.

]1[  م�ؤ�شر رقم 3.11 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة
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 80امل�شح العنق�دي الرابع متعدد امل�ؤ�ّشرات

املياه وال�سرف ال�سحي

�سابعًا: املياه وال�سرف ال�سحي

اأْن تك�ن ناقًل خطريًا للأمرا�ص  اأ�شا�شيٌة لل�شحة اجليدة. ومياه ال�ّشرب غري الآمنة مُيكن  رب الآمنة �شرورٌة  مياُه ال�شُّ

)اأو  البلهار�شيا  وداء  والتيف�ئيد،  والك�لريا،   ،)»trachoma« العمى  اإىل  امل�ؤّدية  العي�ن  اأمرا�ص  )اأحد  الرتاخ�ما  مثل 

والإ�شعاعية  والفيزيائية  الكيماوية،  باملُلّ�ثات  ُملّ�ثًا  اأي�شًا  رب  ال�شُّ ماُء  يك�ن  وقد   .)»shcistosomiasis« “املن�شقات” 
امل�شح�بة باآثار �شارة على �شحة الإن�شان. وبالإ�شافة اإىل ارتباط اإمكانية احل�ش�ل على مياه ال�شرب بالأمرا�ص. 

َيقت�شي الهدُف الإمنائي الألفي )املتعلق بقطاع املياه وال�شرف ال�شحي( بخف�ص ن�شبة ال�شكان، الذين ل تت�افر لهم اإمكانية 

م�شتدامة للح�ش�ل على مياه ال�شرب الآمنة ولل��ش�ل اإىل مرافق ال�شرف ال�شحي الأ�شا�شية، اإىل الن�شف، خلل الفرتة 

بني 1990 و 2015. ويدع� هدف وثيقة »عامل جدير بالأطفال« )املتعلق بالقطاع املذك�ر اأي�شًا( اإىل حتقيق خف�ٍص يف ن�شبة 

الأ�شر املعي�شية التي ل تت�افر لها مرافق ال�شرف ال�شحي املُراعية للنظافة العامة ومياه ال�شرب الآمنة والتي ميكن حتّمل 

كلفتها )منخف�شة الكلفة(، مبقدار الّثلث على اأقّل تقدير.

اأما قائمة امل�ؤ�شرات املُ�شَتخَدمة يف امل�شح العنق�دي ُمتعّدد امل�ؤ�شرات لهذا القطاع، فهي على الّنح� الآتي:

املياه 

ا�شتخدام م�شادر مياه ال�شرب املَُح�ّشنة. ��•
ا�شتخدام طريقة ملئمة ملعاجلة املياه. ��•

ال�قت املُ�شَتْغَرق لل��ش�ل اإىل م�شدر مياه ال�شرب. ��•
ال�شخ�ص الذي يجمع )يجلب( مياه ال�شرب. ��•

رف ال�سحي ال�سّ

ا�شتخدام مرافق ال�شرف ال�شحي املُح�ّشنة. ��•
الّتخل�ص من براز الأطفال بطريقة نظيفة �شحّيًا. ��•

للمزيد من التفا�شيل ب�شاأن املياه وال�شرف ال�شحي، ولأغرا�ص ال��ش�ل اإىل بع�ص ال�ثائق املرجعية، ُيرجى زيارة م�قع 

»ChildInfo« الإلكرتوين على الإنرتنت لدى منظمة الأمم املتحدة للطف�لة »ي�ني�شف«:

http://www.childinfo.org/wes.html 

نة ا�ستخدام م�سادر املياه املَُح�َسّ

يعر�ُص كلٌّ من اجلدول WS.1 ا�شتخدام م�شادر املياه املُح�ّشنة، وال�شكل WS.1 الت�زيع الن�شبي لأفراد الأ�شر املعي�شية 

ح�شب م�شدر مياه ال�شرب، ت�زيَع ال�شكان ح�شب م�شدر مياه ال�شرب. اأما ال�شّكان الذين ي�شتخدم�ن م�شادر مياه �شرب 

حُم�ّشنة، فُهم الذين ي�شتخدم�ن اأّيًا من اأن�اع م�شادر تزويد املياه التالية: املياه املنق�لة بالأنابيب )اإىل داخل امل�شكن، اأو 

كني، اأو ال�شاحة اأو قطعة الأر�ص اأو احلنفية العامة )ال�شنب�ر العام( اأو املا�ش�رة )الأنب�بة( القائمة بذاتها(،  املجّمع ال�شَّ

اأو جتميع  الينب�ع املحمي،  اأو  املحمية،  البئر  اأو  املحف�رة،  البئر   / )»tube well« »العميقة«  )اأو  ال�ّشكل  الأنب�بية  البئر  اأو 

جاجات( م�شدَر مياه حُم�ّشنًا فقط اإذا كانت الأ�شرة املعي�شية ت�شتخدم اأحد  مياه الأمطار. وتعترب املياه املعّباأة )مياه الزُّ

م�شادر املياه املُح�ّشنة لأغرا�ص اأخرى، مثل غ�شل الأيدي والطبخ.
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الرئي�سي  للم�سدر  تبعا  املعي�سية  الأ�سر  لأفراد   الن�سبي  الت�زيع  املح�سنة:  املياه  م�سادر  ا�ستخدام   :  WS.1 جدول  

وجتمعات  خميمات  يف  املح�سنة،  ال�سرب  مياه  م�سادر  ي�ستخدم�ن  الذين  املعي�سية  الأ�سر  اأفراد  ون�سبة  ال�سرب  ملياه 

الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

تابع جدول WS.1 : ا�ستخدام م�سادر املياه املح�سنة: الت�زيع الن�سبي لأفراد الأ�سر املعي�سية تبعا للم�سدر الرئي�سي 

وجتمعات  خميمات  يف  املح�سنة،  ال�سرب  مياه  م�سادر  ي�ستخدم�ن  الذين  املعي�سية  الأ�سر  اأفراد  ون�سبة  ال�سرب،  ملياه 

الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة

نسبة المجموعالمصدر الرئيسي لمياه الشرب
استخدام 

مصدر مياه 
شرب محسنة 

]1[

عدد أفراد 
األسرة 
المعيشية مصادر غير محسنة

ينبوع غير 
محمي

عربة ذات صهريج صهريج
صغير /برميل

أخرىمياه زجاجات**

0.40.00.42.00.0100.097.25548طرابلسالمنطقة

0.074.90.10.30.0100.024.73873بيروت

0.028.90.211.60.6100.058.6883البقاع

0.01.50.00.10.0100.098.36570صيدا

0.157.50.10.10.4100.041.84090صور

تعليم 
رب 
األسرة

0.032.30.21.10.1100.066.42096بدون

0.128.30.10.60.1100.070.97055ابتدائي

0.226.90.11.10.0100.071.77078إعدادي

0.121.80.32.10.3100.075.34722ثانوي فما فوق

12)*(100.0)*()*()*()*()*(ال إجابة / ال أعرف

*  اإذا كانت الأ�شرة ي�جد عندها �شبكة مياه عامة للأ�شتخدام املنزيل

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

المصدر الرئيسي لمياه الشربخصائص عامة مختارة

مصادر محسنة ) ليست بالضرورة أن تكون أمنة (

حنفية 
في 
املنزل

حنفية 
في اجملمع 

أو في 
الساحة

حنفية لدى 
اجليران

حنفية 
عامة / 
ماسورة 

رأسية عامة

قناة البئر  
أو بئر 
جوفي

بئر 
محمي

ينبوع 
محمي

مياه 
جتميع 
األمطار

مياه 
زجاجات 

*

40.40.10.83.10.00.90.60.051.4طرابلسالمنطقة

2.70.00.10.00.00.00.00.321.6بيروت

34.76.42.54.31.12.80.00.06.8البقاع

80.60.00.10.20.02.00.00.015.4صيدا

32.10.30.00.00.10.20.40.28.5صور

تعليم رب 
األسرة

44.00.50.20.70.20.70.10.219.8بدون

46.70.30.11.00.10.40.20.121.9ابتدائي

42.10.40.61.30.01.10.20.125.8إعدادي

43.40.30.40.90.11.90.40.027.9ثانوي فما فوق

)*()*()*()*()*()*()*()*()*(ال إجابة / ال أعرف

مؤشر 
الثروة

53.50.50.51.00.10.30.30.121.2أفقر 60%

30.10.10.11.10.02.10.20.229.0أغنى 40%

44.20.30.41.10.11.00.20.124.4المجموع
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�شر املعي�شية عن الطرق التي رمبا تك�ن ت�شتخدمها 
ُ
�شرة املعي�شية«،  فقد �ُشئلت الأ

ُ
َيعر�ُص اجلدوُل »WS.2 معاجلة مياه الأ

ملعاجلة املياه داخل املنزل جلعلها اأكرث اأمانًا لل�شرب: فغلي املاء، واإ�شافة املُبيِّ�ص اأو الكل�ر اإليه، وا�شتخدام فلرت لرت�شيح 

ملياه  ملئمة  معاجلة  ُطُرَق  كلها  اعُتربت  ال�شم�شية  الطاقة  با�شتخدام  املياه  تطهري  تقنية  وا�شتخدام  املياه،  )لت�شفية( 

�شر املعي�شية الذين 
ُ
ال�شرب. وُيبنّي اجلدوُل اأي�شًا طرق معاجلة املياه ح�شب جميع الأ�شر املعي�شية، والن�شبة املئ�ية لأفراد الأ

يعي�ش�ن داخل منازل تلك الأ�شر، وي�شتخدم�ن م�شادر مياه �شرب غري حُم�ّشنة، ولكنهم ي�شتخدم�ن طرق معاجلة مياه 

ملئمة قد بلغت 5 يف املائة فقط. تظهر البيانات اأن %90 من الأ�شر يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان ل 

ت�شتخدم اأي طريقة ملعاجلة مياه ال�شرب، بينما تلجاأ %7 من الأ�شر اإىل ا�شتعمال الفلرت لرت�شيح املياه، وت�شتخدم اإ�شافة 

الكل�ر %1 من الأ�شر. 

مياه  ملعاجلة  امل�ستخدمة  للطريقة  تبعا  املعي�سية  الأ�سر  اأفراد  ن�سب  املعي�سية:  الأ�سرة  مياه  معاجلة   :WS.2 جدول 

ال�سرب يف املنزل، ون�سبة اأفراد الأ�سر الذين ي�ستخدم�ن م�سادر مياه لل�سرب غري حم�سنة والذين ي�ستخدم�ن طرقا 

منا�سبة ملعاجلة املياه، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة
الطريقة المستخدمة لمعالجة الماء في األسرة

ال يستخدمون 
أي طريقة

إضافة المبيض / الغلي
الكلور

التصفية بقطعة 
قماش

استخدام فلتر 
للمياه

التطهير عن 
طريق الشمس

89.11.00.00.48.00.3طرابلسالمنطقة

92.90.72.50.04.10.0بيروت

90.32.80.00.56.10.0البقاع

85.61.01.60.310.90.1صيدا

94.50.30.50.34.20.0صور

تعليم رب 
األسرة

93.90.20.70.54.60.0بدون

91.71.00.70.25.80.3ابتدائي

89.01.31.40.27.30.0إعدادي

86.40.41.40.411.10.1ثانوي فما فوق

)*()*()*()*()*()*(ال إجابة / ال أعرف

92.41.10.90.44.70.2أفقر %60مؤشر الثروة

85.90.61.40.211.40.0أغنى 40%

89.80.91.10.37.40.1المجموع

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة
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تابع جدول WS.2: معاجلة مياه الأ�سرة املعي�سية: ن�سب اأفراد الأ�سر املعي�سية تبعا للطريقة امل�ستخدمة ملعاجلة مياه 

ال�سرب يف املنزل، ون�سبة اأفراد الأ�سر الذين ي�ستخدم�ن م�سادر مياه لل�سرب غري حم�سنة  و الذين ي�ستخدم�ن طرقاً 

منا�سبة ملعاجلة املياه، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة

الطريقة المستخدمة لمعالجة الماء في 
األسرة

عدد أفراد 
األسر 

المعيشية

نسبة أفراد األسر الذين 
يستخدمون مصادر مياه 
للشرب غير محسنة  و 
الذين يستخدمون طرقا 

مناسبة لمعالجة المياه ]1[

عدد أفراد األسر 
المعيشية الذين 

يستخدمون مصادر 
مياه الشرب غير 

المحسنة

تترك 
لتترسب

ال أعرفأخرى

0.90.00.255480.0153طرابلسالمنطقة

0.00.00.038736.72916بيروت

0.30.00.08835.3365البقاع

0.40.60.065708.7111صيدا

0.30.00.040902.52381صور

تعليم رب 
األسرة

0.00.00.020962.5705بدون

0.30.20.070553.92056ابتدائي

0.60.30.170785.92002إعدادي

0.50.10.147226.01165ثانوي فما فوق

--12)*()*()*(ال إجابة / ال أعرف

0.40.20.0125792.92816أفقر %60مؤشر الثروة

0.50.20.283846.53111أغنى 40%

0.40.20.1209634.85927المجموع

َيعِر�ُص اجلدوُل WS.3 معل�مات عن مقداَر ال�قت املطل�ب للح�ش�ل على املياه، بينما يعر�ص اجلدوُل WS.4 معل�مات 

عن ال�شخ�ص الذي كان يجمع املياه يف العادة. لحظ اأّن هذه النتائج ُت�شري اإىل م�شرية )رحلة( ثنائية الجتاه ذهابًا واإيابًا 

من منزل الأ�شر املعي�شية اإىل م�شدر مياه ال�شرب. ومل جُتمع معل�مات عن عدد تلك الرحلت يف الي�م ال�احد.

�شر املعي�شية م�شدر مياه ال�شرب م�ج�د يف نطاق امل�شكن الأ�شرة، وي�شتغرق جلب 
ُ
ُيبنّي اجلدول WS.3 اأن %70 من الأ

من الأ�شر التي ل ي�جد  املياه من م�شدر حم�شن اقل من ن�شف �شاعة حل�ايل %1. وي�شتغرق جلب املياه حل�ايل 23% 

لديها مياه �شرب حم�شنة اأقل من ن�شف �شاعة، %4 اأكرث من ن�شف �شاعة. 

]1[  م�ؤ�شر رقم 4.2 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة
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WS.3: ال�قت امل�ستغرق يف ال��س�ل اإىل م�سدر مياه ال�سرب: الت�زيع الن�سبي للأ�سر املعي�سية تبعا للزمن  جدول 

اللزم لل��س�ل اإىل م�سدر املياه، واإح�سار املياه والع�دة مل�ستعملي م�سادر مياه ال�سرب املح�سنة اأو غري املح�سنة،  يف 

خميمات وجتمعات  الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة

زمن الوصول إلى مصدر ماء الشرب
عدد أفراد المجموع

األسر

مستعملي مصادر مياه الشرب غير مستعملي مصادر مياه الشرب المحسنة
المحسنة

الماء في 
نطاق 
المسكن

أقل من 
30 دقيقة

30دقيقة 
فما فوق

الماء في 
نطاق 
المسكن

أقل من 
30 دقيقة

30دقيقة 
فما فوق

ال إجابة / 
ال أعرف

92.83.70.80.50.91.30.1100.05548طرابلسالمنطقة

24.30.30.00.569.54.21.1100.03873بيروت

54.43.21.06.020.113.91.4100.0883البقاع

98.00.30.00.11.20.10.3100.06570صيدا

41.60.20.02.046.29.70.2100.04090صور

تعليم رب  
األسرة

65.30.90.20.729.62.50.7100.02096بدون

69.31.30.30.523.94.30.4100.07055ابتدائي

70.01.40.31.323.33.20.5100.07078إعدادي

73.81.30.30.819.73.90.2100.04722ثانوي فما فوق

100.012)*()*()*()*()*()*()*(ال إجابة / ال أعرف

مؤشر 
الثروة

76.31.10.20.718.72.60.4100.012579أفقر 60%

60.91.70.31.130.25.20.5100.08384أغنى 40%

70.21.30.30.923.33.70.4100.020963المجموع

املياه  يجلب  الذي  ال�ّشخ�ص  العادة،  يف  ه�،  البالغ  الرجل  فاإّن   ،79% املعي�شية  الأ�شر  اأغلبية  اأّن   WS.4 اجلدول  ُيظهُر 

)يجلبها اإىل الأ�شرة(، عندما يك�ن م�شدر مياه ال�شرب غري م�ج�د يف منزل الأ�شرة. جتلب الإناث الرا�شدات املياه يف 

ن هم دون �شّن اخلام�شة  %15 من احلالت، يف حني اأنَّ %4 ممن يجمع�ن املياه للأ�شرة الأطفال الإناث اأو الذك�ر، مِمّ
ع�شرة. 

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة
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امل�سكن،  ال�سرب يف نطاق  التي لي�ض لديها مياه  املعي�سية  الأ�سر  ن�سبة  املياه:  الذي يح�سر  ال�سخ�ض   :WS.4 جدول 

والت�زيع الن�سبي للأ�سر املعي�سية التي لي�ض لديها مياه ال�سرب يف نطاق امل�سكن تبعا لل�سخ�ض املعتاد اأن يح�سر مياه 

ال�سرب للأ�سرة، يف خميمات وجتمعات  الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

نسبة األسر خصائص عامة مختارة
المعيشية التي 
ليس لديها مياه 

الشرب في 
نطاق المسكن

عدد 
األسر 

المعيشية

عدد  األسر الشخص المعتاد أن يحضر ماء الشرب
المعيشية التي 
ليس لديها مياه 

الشرب في 
نطاق المسكن

امرأة 
بالغة 
 15(

سنة فما 
فوق (

رجل 
بالغ )15 
سنة فما 
فوق (

طفلة 
أقل من 

 15
عاما

طفل 
أقل من 

 15
عاما

ال 
أعرف

ال 
إجابة

المجموع

6.4115748.932.70.01.116.31.1100.074طرابلسالمنطقة

76.392110.084.80.43.10.41.2100.0702بيروت

37.820622.062.90.015.10.00.0100.078البقاع

100.032)3.3()0.0()3.3()6.3()71.6()15.5(2.11528صيدا

55.793414.781.71.21.80.20.4100.0520صور

تعليم رب  
األسرة

33.169521.673.51.12.40.50.9100.0230بدون

31.8159017.077.10.43.71.00.8100.0505ابتدائي

28.8149011.383.20.53.50.70.7100.0429إعدادي

25.09688.683.11.92.23.01.2100.0242ثانوي فما فوق

ال إجابة / ال 
أعرف

)*(3)*()*()*()*()*()*()*(-

مؤشر 
الثروة

24.4297119.073.20.94.11.71.0100.0724أفقر 60%

38.417769.985.90.72.20.60.7100.0682أغنى 40%

29.6474714.679.40.83.21.20.9100.01407المجموع

ا�ستخدام مرافق ال�سرف ال�سحي املُح�ّسنة

اأمرا�ص  ال�شخ�شية مبجم�عة من الأمرا�ص، مبا فيها  الإن�شان والنظافة  الّتخّل�ص غري امللئم من براز  يرتبط كلٌّ من 

ال�شحية،  للأم�ر  مراعية  بطريقة  يف�شل،  الذي  املرفق  باأنه  املُح�ّشن  ال�شحي  املرفق  ُف  وُيَعرَّ الأطفال.  و�شلل  الإ�شهال 

حي املُح�ّشن مُيكن اأن ُيخّف�ص الإ�شابة باأمرا�ص الإ�شهال بني اأكرث من  براز الإن�شان عن مّتا�صِّ الب�شر معه. فال�شرف ال�شّ

ثلث ال�ّشكان، ومُيكنه اأي�شًا اأن ُيقّلل بدرجة كبرية من الآثار ال�شحية العك�شية لل�شطرابات الأخرى امل�شئ�لة عن ال�فاة 

نة املرتبطة بالّتخّل�ص من  واملر�ص يف اأو�شاط مليني الأطفال يف الدول النامية. وت�شمل مرافق ال�شرف ال�شحي املُح�شَّ

الرباز، نظامًا ُمّت�شًل مبياه طاردة اأو ُمتدفقة بال�شّب طاردة، مرب�طًا مع �شبكة اأنابيب املجاري، اأو حفرة امت�شا�شية، 

امًا  اأو مرحا�ص، اأو مرحا�ص مّت�شل بحفرة حُم�ّشنة الته�ية، اأو مرحا�ص مت�شل بحفرة مغلقة ببلطة خر�شانية، اأو َحمَّ

خُمرجاته ُت�شتخدم �شمادًا.

يظهر اجلدول WS.5 اأن %98 من ال�شكان يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان يعي�ش�ن يف اأ�شر معي�شية ت�شتخدم 

مرافق �شرف �شحي حُم�ّشنة. حيث تت�شل م�شاكن الأ�شر يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية ب�شبكة ال�شرف ال�شحي 

العامة   )%83(، بلأ�شافة اىل )%13( من الأ�شر ت�شتخدم احلفر الأمت�شا�شية يف ال�شرف ال�شحي والتي تعترب بدورها 

من و�شائل ال�شرف ال�شحي املح�شن.

]  [  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

املياه وال�سرف ال�سحي
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جدول WS.5: اأن�اع مرافق ال�سرف ال�سحي: الت�زيع الن�سبي لأفراد الأ�سر املعي�سية تبعا لن�ع مرفق ال�سرف ال�سحي 

الذي ت�ستخدمه الأ�سرة املعي�سية،  يف خميمات وجتمعات  الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

تابع جدول WS.5: اأن�اع مرافق ال�سرف ال�سحي: الت�زيع الن�سبي لأفراد الأ�سر املعي�سية تبعا لن�ع مرفق ال�سرف 

ال�سحي الذي ت�ستخدمه الأ�سرة املعي�سية،  يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة

نوع مرفق الصرف الصحي الذي تستخدمه األسرة المعيشية

مرفق صحي محسن
متصل 

باألنابيب 
بشبكة مجاري

متصل بحفرة 
امتصاصية

متصل بحفرة 
صماء

متصل بمكان 
غير متأكد منه 

أو ال أعرف

متصل بحفرى 
محسن ومهوى

متصل بحفرة 
مغطاة ببالطة 

خرسانية
90.33.00.40.00.60.0طرابلسالمنطقة

98.40.60.00.00.20.0بيروت

93.06.00.00.00.90.0البقاع

88.09.70.30.11.20.4صيدا

52.345.40.00.01.10.4صور

78.017.41.00.21.30.2بدونتعليم رب األسرة

83.313.20.20.01.10.3ابتدائي

83.713.00.10.00.70.2أعدادي

87.110.90.00.00.40.0ثانوي فما فوق

ال إجابة / ال 
أعرف

)*()*()*()*()*()*(

77.518.00.40.01.40.3أفقر %60مؤشر الثروة

93.25.70.00.00.00.0أغنى 40%

83.813.10.20.00.80.2المجموع

عدد أفرا د المجموعنوع مرفق الصحي الذي تستخدمه األسرة المعيشيةخصائص عامة مختارة
األسر

مرفق صحي غير محسن

متصل بمكان 
آخر

ال يوجد مرفق ، في ال إجابةأخرى
األدغال ، في الحقل

0.15.10.40.1100.05548طرابلسالمنطقة

0.00.00.80.0100.03873بيروت

0.10.00.00.0100.0883البقاع

0.10.00.10.1100.06570صيدا

0.00.30.30.3100.04090صور

تعليم رب 
األسرة

0.11.20.40.2100.02096بدون

0.11.40.30.1100.07055ابتدائي

0.01.90.40.0100.07078إعدادي

0.00.80.40.3100.04722ثانوي فما فوق

12)*()*()*()*()*(ال إجابة / ال أعرف

0.12.00.20.1100.012579أفقر %60مؤشر الثروة

0.00.40.60.2100.08384أغنى 40%

0.01.40.30.1100.020963المجموع

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

املياه وال�سرف ال�سحي
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ُتقا�ُص اإمكانية احل�ش�ل على مرافق ال�شرف ال�شحي الأ�شا�شية بح�شب ن�شبة ال�شكان الذين ي�شتخدم�ن مرافق ال�شرف 

ال�شحي الآمنة، ن�شبة الذين يح�شل�ن على املياه من م�شادر اآمنة. وُت�شنِّف الأهداُف الإمنائية للألفية وكذلك الربنامج 

�شَر املعي�شيَة باأّنها 
ُ
امل�شرتك بني منظمة ال�شحة العاملية والي�ني�شف لر�شد خدمات املياه وال�شرف ال�شحي )JMP( الأ

ت�شتخدم مرافق �شرف �شحي غري حُم�ّشنة اإذا كانت ت�شتخدم مرافق �شرف �شحي مقب�لة غري تلك املرافق الآمنة، ولكنها 

�شرتني معي�شيتني اأو اأكرث يف ا�شتخدام مرفق �شحي اأو ت�شتخدم مرفَق حّمامات عامة.
ُ
تت�شارك مع اأ

ح اجلدول WS.6، اأن ن�شبة %98 من �شكان الأ�شر املعي�شية ي�شتخدم�ن مرفق �شرف �شحي حُم�ّشن.  ي��شّ

املعي�سية  الأ�سر  الن�سبي لأفراد  الت�زيع  ال�سحي:  ال�سرف  ا�ستخدام مرافق  وامل�ساركة يف  ال�ستخدام   :WS.6 جدول 

ح�سب  ا�ستخدام املرافق ال�سحية اخلا�سة والعامة وا�ستخدام املرافق امل�سرتكة، من قبل امل�ستخدمني ملرافق ال�سرف 

ال�سحي املح�سنة وغري املح�سنة، يف خميمات وجتمعات  الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة
مستخدمي مرفق صحي محسن

مستخدمي مرفق صحي  
غير محسن

ال يوجد 
مرفق ، في 

األدغال ، في 
الحقل

عدد أفرا د المجموع
األسر

غير 
مشترك  

]1[

مشترك مع 
5 أسر أو 

أقل

مشترك مع 
5أكثر من  

أسر

غير 
مشترك  

]1[

مشترك مع 
5 أسر أو 

أقل
93.11.00.25.40.20.1100.05548طرابلسالمنطقة

99.20.00.00.80.00.0100.03873بيروت

99.90.00.00.10.00.0100.0883البقاع

99.70.00.00.20.00.1100.06570صيدا

99.20.00.00.50.00.3100.04090صور

تعليم رب 
األسرة

97.70.30.11.60.10.2100.02096بدون

97.60.40.21.70.00.1100.07055ابتدائي

97.70.10.02.20.10.0100.07078إعدادي

98.00.50.01.20.00.3100.04722ثانوي فما فوق

12)*()*()*()*()*()*()*(ال إجابة / ال أعرف

مؤشر 
الثروة

97.10.40.12.30.10.1100.012579أفقر 60%

98.70.20.01.00.00.2100.08384أغنى 40%

97.70.30.11.80.00.1100.020963المجموع

التَّخّل�ُص الآمُن من براز الأطفال ه� الّتخّل�ص من الرباز، بح�شب اإذا ما كان الأطفال ي�شتخدم�ن حّمامًا معينّا اأو بح�شب 

�شطف الرباز داخل حّمام اأو مرحا�ص. 

ويعر�ص اجلدول WS.7 طريقة الّتخّل�ص من براز الأطفال يف الفئة العمرية »منذ ال�لدة وحتى �شنتني«. ت��شح البيانات 

اأن %67 من الأ�شر تتخل�ص من براز الأطفال يف النفايات، %8 يتم �شطفها يف املرحا�ص، %4 يتم �شطفها يف امل�شرف 

اأو حفرة، بينما ي�شتخدم %20 من الأطفال املرحا�ص. وت�شري النتائج تبعا لطريقة التخل�ص من براز الأطفال، اأن %72 ل 

تعترب طريقة التخل�ص من الرباز اآمنه ، ول�حظ التباين على م�شت�ى املنطقة اجلغرافية، فنجد ان ال�شر التي ل تتخل�ص 

من براز اأطفالها ب�شكل اآمن كانت الدنى يف منطقة �شيدا ب�اقع %63، ثم يف منطقة �ش�ر والبقاع ب�اقع %71، %72 على 

الت�ايل، وكانت الن�شبة العلى %79 يف طرابل�ص، ثم %78 يف منطقة بريوت.

]1[  م�ؤ�شر رقم 4.3 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات وم�ؤ�شر رقم 7.9 من م�ؤ�شرات الألفية للتنمية

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

املياه وال�سرف ال�سحي
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جدول WS.7: التخل�ض من براز الأطفال: الت�زيع الن�سبي للأطفال يف عمر 0-2 �سن�ات وفقا ملكان التخل�ض من براز 

الطفل، ون�سبة الأطفال الذين مت التخل�ض من الرباز يف املرة الأخرية للطفل بطريقة اآمنة، يف خميمات وجتمعات 

الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

نسبة المجموعمكان التخلص من براز الطفلخصائص عامة مختارة
األطفال  
الذين تم 
التخلص 

من برازهم  
بطريقة 
آمنة]1[

عدد 
األطفال 

في العمر 
من 2-0 
سنوات

استخدام 
الطفل 

الحمام / 
المرحاض

تم وضعه 
/ شطفه في 
الحمام / 
المرحاض

تم وضعه 
/ شطفه في 
المصرف

طرح في 
القمامة 

) لفضالت 
الصلبة (

ترك في 
العراء

ال 
أعرف

ال 
إجابة

نوع المرفق 
الصحي في 

المسكن

20.07.73.366.70.40.41.6100.027.61177محسن

18)*()*()*()*()*()*()*()*()*(غير محسن

19.62.05.770.01.20.31.2100.021.7359طرابلسالمنطقة

15.45.10.478.00.00.40.6100.020.5230بيروت

44)28.0(100.0)0.0()0.0()0.0()72.0()0.0()10.8()17.2(البقاع

21.515.74.956.80.00.30.9100.037.2347صيدا

23.25.91.963.20.01.04.7100.029.2215صور

24)*()*()*()*()*()*()*()*()*(بدونتعليم  األم

18.24.45.769.10.00.81.7100.022.7248ابتدائي

20.48.22.665.90.60.31.9100.028.6654إعدادي

ثانوي فما 
فوق

19.49.54.165.90.00.40.8100.028.9268

19.17.53.767.30.40.41.5100.026.7714أفقر %60مؤشر الثروة

21.17.83.365.60.20.41.7100.028.8480أغنى 40%

19.97.63.566.60.40.41.6100.027.51195المجموع

، اأعدَّ الربنامج امل�شرتك )JMP( طريقًة جديدًة لتقدمي الأرقام املعنية باإمكانية احل�ش�ل على 
8
يف تقريره لعام  2008 

ّلُم  اخلدمات، عن طريق ت�شنيف وتنقية البيانات املعنية مبياه ال�شرب وال�شرف ال�شحي على �شكل »�ُشّلم«. وُيجيُز ال�شُّ

اإجراء حتليل ت�شنيفي للجتاهات يف �ُشّلم من ثلث درجات ملياه ال�شرب، ويف �ُشّلم من اأربع درجات لل�شرف ال�شحي. 

فبالن�شبة اإىل ال�شرف ال�شحي، فاإّن هذا التحليل ُيعطي فهمًا لن�شبة ال�شكان الذين لي�ص لديهم مرافق �شرف �شحي على 

نة«، والذين يت�شارك�ن يف  الإطلق، والذين يعتمدون على التكن�ل�جيات التي ُيعّرفها الربنامج امل�شرتك بتعبري »غري حُم�شَّ

مرافق �شرٍف �شحي غريها ذات تكن�ل�جيا مقب�لة، والذين ي�شتخدم�ن مرافق �شرف �شحي »حُم�ّشنة«. ويعر�ص اجلدول 

WS.8 ن�شبًا مئ�ية ل�شكان الأ�شر املعي�شية ح�شب �ُشّلم مياه ال�شرب و�ُشّلم ال�شرف ال�شحي. كذلك يعر�ص اجلدول اأي�شًا 
الن�شبة املئ�ية لأفراد الأ�شر املعي�شية الذين ي�شتخدم�ن م�شادر حم�ّشنة وو�شائل تراعي الأم�ر ال�شحية يف مياه ال�شرب 

وو�شائل ال�شرف ال�شحي.  %72 من الأ�شر ت�شتخدم مياه �شرب حم�شنة، و ت�شتخدم %98 من الأ�شر و�شائل �شرف �شحي 

حم�شنة، بينما تعترب %70 من الأ�شر اأنها ت�شتخدم مياه �شرب حم�شنة وو�شائل �شرف حم�شنة.

للألفية الإمنائية  الأهداف  تقييم  وتقرير   ،)2008( ال�شحي  وال�شرف  املياه  خدمات  لر�شد  والي�ني�شف  العاملية  ال�شحة  منظمة  بني  امل�شرتك  التقرير     )8
http://www.wssinfo.org/download?id_document=1279 

]1[  م�ؤ�شر رقم 4.4 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

املياه وال�سرف ال�سحي
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جدول WS.8: ا�ستخدام م�سادر املياه املح�سنة وال�سرف ال�سحي املح�سن: ن�سبة اأفراد الأ�سر املعي�سية ح�سب ا�ستخدام  

مياه ال�سرب ومرافق ال�سرف ال�سحي، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة

نسبة أفراد األسر الذين يستخدمون 

مياه شرب غير مياه شرب محسنة ]1[
محسنة

مرفق صرف المجموع
صحي محسن ]2[ حنفية في المسكن أو 

الساحة أو المجمع
مصادر مياه شرب  

أخرى محسنة
89.18.22.8100.093.1طرابلسالمنطقة

24.30.475.3100.099.2بيروت

45.013.641.4100.099.9البقاع

95.72.61.7100.099.7صيدا

40.71.158.2100.099.2صور

64.02.433.6100.097.7بدونتعليم رب األسرة

68.22.629.1100.097.6ابتدائي

67.54.228.3100.097.7إعدادي

69.55.824.7100.098.0ثانوي فما فوق

)*()*()*()*()*(ال إجابة / ال أعرف

74.72.922.4100.097.1أفقر %60مؤشر الثروة

57.75.237.1100.098.7أغنى 40%

67.93.828.3100.097.7المجموع

املعي�سية ح�سب  الأ�سر  اأفراد  ن�سبة  املح�سن:  ال�سحي  وال�سرف  املح�سنة  املياه  ا�ستخدام م�سادر   :WS.8 تابع جدول 

ا�ستخدام  مياه ال�سرب ومرافق ال�سرف ال�سحي، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة

عدد أفراد  األسر نسبة أفراد األسر الذين يستخدمون
المعيشية يستخدمون مصادر المجموعمرفق صرف صحي غير محسن

مياه شرب محسنة 
ويستخدمون مرفق 
صرف صحي محسن

مرفق صحي 
غير محسن 

ومشترك

مرفق صرف 
صحي غير 

محسن

حفرة 
مفتوحة

1.35.60.1100.090.45548طرابلسالمنطقة

0.00.80.0100.024.73873بيروت

0.00.10.0100.058.5883البقاع

0.00.20.1100.098.16570صيدا

0.00.50.3100.041.64090صور

تعليم رب 
األسرة

0.31.70.2100.064.62096بدون

0.51.70.1100.069.07055ابتدائي

0.12.30.0100.069.67078إعدادي

0.51.20.3100.073.64722ثانوي فما فوق

12)*()*()*()*()*(ال إجابة / ال أعرف

0.42.30.1100.075.012579أفقر %60مؤشر الثروة

0.21.00.2100.062.08384أغنى 40%

0.31.80.1100.069.820963المجموع

]1[  م�ؤ�شر رقم 4.1 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات وم�ؤ�شر رقم 7.8 من م�ؤ�شرات الألفية للتنمية

]2[  م�ؤ�شر رقم 4.3 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات وم�ؤ�شر رقم 7.9 من م�ؤ�شرات الألفية للتنمية

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

املياه وال�سرف ال�سحي
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WS.9: وج�د املاء وال�ساب�ن يف املكان املخ�س�ض لغ�سل الأيدي: ن�سبة الأ�سر التي �س�هد  فيها مكان لغ�سل  جدول 

الأيدي والت�زيع الن�سبي للأ�سر التي ت�فر املاء وال�ساب�ن يف مكان غ�سيل الأيدي، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني 

يف لبنان عام 2011

غ�سل الأيدي

غ�شل الأيدي باملاء وال�شاب�ن هي الّتدخّل ال�شحي الأقلُّ كلفًة )اأو »الفّعال الكلفة«( لتقلي�ص كلٍّ من م�شت�ى وق�ع مر�ص 

الإ�شهال ومر�ص اللتهاب الرئ�ي لدى الأطفال دون �شّن اخلام�شة. ويك�ن غ�شل الأيدي فّعاَل الكلفة عندما ُيجرى با�شتعمال 

املاء وال�شاب�ن بعد زيارة احلّمام، اأو تنظيف الطفل، وقبل الأكل اأو مناولة الطعام / الغذاء، وقبل اإطعام الطفل. اإّن ر�شد 

�شل�ك غ�شل الأيدي ال�شحيح يف هذه الأوقات احلرجة اأمٌر ينط�ي على الّتحّدي. ومن البدائل اجلديرة بالعتماد عليها 

للم�شاهدات )للملحظات( اأو لل�شل�ك املُبّلغ عنه ذاتيًا تقييم مدى احتمالية ممار�شة �شل�ك غ�شل الأيدي ال�شحيح عن 

طريق امللحظة فيما ل� كان للأ�شرة املعي�شية مكان حُمّدد بعينه حيث يغ�شل النا�ص اأيديهم يف اأغلب الأحيان، وعن طريق 

م�شاهدة اإذا ما كان املاء وال�شاب�ن )اأو م�اد التنظيف الأخرى( حا�شرًة يف مكان حُمّدد بعينه لأغرا�ص غ�شل الأيدي.

نسبة األسر خصائص عامة مختارة
التي شوهد  

فيها مكان لغسل 
األيدي

عدد األسرالمجموعنسبة األسر التي لم يشاهد  فيها مكان لغسل األيدي

ليس موجود في 
المسكن /قطعة 
األرض/الساحة

لم يعطى 
إذن لمشاهدة 

المكان

ال إجابةسبب آخر

98.20.11.40.40.0100.01157طرابلسالمنطقة

99.30.20.40.00.1100.0921بيروت

98.60.50.50.40.0100.0206البقاع

98.50.41.10.00.0100.01528صيدا

98.40.90.30.20.1100.0934صور

تعليم رب 
األسرة

97.90.61.40.20.0100.0695بدون

98.50.50.80.20.1100.01590ابتدائي

98.70.40.70.10.1100.01490إعدادي

99.00.00.80.20.0100.0968ثانوي فما فوق

3)*()*()*()*()*()*(ال إجابة / ال أعرف

مؤشر 
الثروة

98.10.61.00.20.1100.02971أفقر 60%

99.30.10.50.10.0100.01776أغنى 40%

98.60.40.80.20.0100.04747المجموع

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

املياه وال�سرف ال�سحي
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املياه وال�سرف ال�سحي

تابع جدولWS.9: وج�د املاء وال�ساب�ن يف املكان املخ�س�ض لغ�سل الأيدي: ن�سبة الأ�سر التي �س�هد فيها مكان لغ�سل 

الأيدي والت�زيع الن�سبي للأ�سر التي ت�فر املاء وال�ساب�ن يف مكان غ�سيل الأيدي، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني 

يف لبنان عام 2011

وجتمعات  خميمات  يف  بامل�سكن،  ال�ساب�ن  ت�افر  ح�سب  للأ�سر  الن�سبي  الت�زيع  ال�ساب�ن:  ت�افر   :WS.10 جدول 

الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة

عدد األسر التي المجموعالتوزيع النسبي لألسر التي شوهد فيها مكان لغسيل األيدي حيث 
شوهد  فيها 
مكان لغسل 

األيدي
الماء والصابون 

متوفران ]1[
الماء متوفر وال 

يوجد صابون
الصابون متوفر 
والماء غير متوفر

الماء والصابون 
غير متوفران

98.90.70.50.0100.01136طرابلسالمنطقة

98.90.40.70.0100.0914بيروت

99.00.01.00.0100.0203البقاع

98.90.30.80.1100.01506صيدا

99.20.20.50.0100.0920صور

تعليم رب 
األسرة

98.30.70.90.1100.0680بدون

98.70.40.90.0100.01566ابتدائي

99.10.30.60.0100.01472إعدادي

99.70.20.10.0100.0959ثانوي فما فوق

3)*()*()*()*()*(ال إجابة / ال أعرف

مؤشر 
الثروة

98.50.60.90.0100.02916أفقر 60%

99.70.00.30.0100.01763أغنى 40%

99.00.40.70.0100.04679المجموع

�ش�هد يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان، مكاٌن حمّدٌد لغ�شل الأيدي لدى %99 من الأ�شر املعي�شية، ومل ُتعِط  

WS.9(. ومن بني الأ�شر  اأياديهم )اجلدول  اأفرادها فيها  %1 من الأ�شر املعي�شية الإذن لروؤية املكان الذي يغ�شل  ن�شبة 

%99 من تلك الأ�شر تقريبًا ماٌء و�شاب�ن معًا  املعي�شية التي �ش�هد فيها مكان لغ�شل الأيدي، كان لدى الغالبية العظمى 

�ص  �ص لهما. ويف ن�شبة %1 فقط من الأ�شر املعي�شية كان املاء وحده مت�افرًا يف املكان املُخ�شّ م�ج�دين يف املكان املُخ�شّ

له، يف حني اأّن ن�شبة %1 من الأ�شر املعي�شية مل يت�افر يف املكان املخ�ش�ص لغ�شل الأيدي لديها اإل ال�شاب�ن فقط دون اأن 

يت�افر املاء. 

شوهد مكان غسيل األيديخصائص عامة مختارة

شوهد لوح 
صابون

شوهد صابون )غير 
لوح الصابون (

ال يوجد صابون لدى 
األسرة

غير ممكن / ال يريد 
أن تشاهد الصابون

المجموع

99.30.20.50.0100.0طرابلسالمنطقة

99.60.40.00.0100.0بيروت

100.00.00.00.0100.0البقاع

99.70.10.20.0100.0صيدا

99.80.10.00.1100.0صور

99.20.30.50.0100.0بدونتعليم رب األسرة

99.60.20.10.1100.0ابتدائي

99.70.10.20.0100.0إعدادي

99.80.20.00.0100.0ثانوي فما فوق

99.40.30.30.0100.0أفقر %60مؤشر الثروة

100.00.00.00.0100.0أغنى 40%

99.60.20.20.0100.0المجموع

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة



93  امل�شح العنق�دي الرابع متعدد امل�ؤ�ّشرات

املياه وال�سرف ال�سحي

تابع جدول WS.10: ت�افر ال�ساب�ن: الت�زيع الن�سبي للأ�سر ح�سب ت�افر ال�ساب�ن بامل�سكن، يف خميمات وجتمعات 

الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

نسبة األسر لم يشاهد مكان غسيل األيديخصائص عامة مختارة
المعيشية التي لديها 
صابون في أي مكان 

في المسكن]1[

عدد 
األسر 

المعيشية
شوهد 
الصابون

ال يوجد صابون 
لدى األسرة

غير ممكن / ال يريد 
أن تشاهد الصابون

المجموعال إجابة

65.04.530.60.0100.098.91157طرابلسالمنطقة

84.415.60.00.0100.099.9921بيروت

100.00.00.00.0100.0100.0206البقاع

71.214.014.80.0100.099.41528صيدا

85.77.10.07.3100.099.7934صور

تعليم رب 
األسرة

78.47.214.40.0100.099.0695بدون

73.24.218.24.3100.099.41590ابتدائي

69.316.614.20.0100.099.41490إعدادي

84.99.95.20.0100.099.9968ثانوي فما فوق

73.89.414.81.9100.099.22971أفقر %60مؤشر الثروة

79.77.612.70.0100.099.91776أغنى 40%

74.99.114.41.6100.099.44747المجموع

]1[  م�ؤ�شر رقم 4.6 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات
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ال�سحة الإجنابية

ثامنًا: ال�سحة الإجنابية

اخل�س�بة احلالية

املقدمة من  املعل�مات  التقرير على  وت�شتند م�ؤ�شرات اخل�ش�بة يف هذا  املراأة  ال�لدات احلية عند  اخل�ش�بة هي عدد 

الأبناء  عدد  عن  معل�مات  تقدمي  امراأة  كل  من  طلب  الإجنابية.  تاريخهم  يتعلق  فيما  �شنة   49-15 املتزوجات  الن�شاء 

والبنات الذين اأجنبتهم ويعي�ش�ن معها، وعدد الذين يعي�ش�ن يف مكان اآخر، وعدد الذين مات�ا. ويتم جمع املعل�مات عن 

كل ولدة حية با�شتخدام من�ذج تاريخ ال�لدات �شمن ا�شتبيان املراأة.  يجمع النم�ذج معل�مات عن كل ولدة حية للمراأة 

عن جن�ص امل�ل�د، �شهر و�شنة من ال�لدة، اذا كان امل�ل�د على قيد احلياة وعمره احلايل، اأو اإذا كان الطفل قد مات، جتمع 

املعل�ملت عن العمر عند ال�فاة.

وميكن ح�شاب معدلت اخل�ش�بة لفئات عمرية حمددة ملعرفة الختلفات يف منط اخل�ش�بة يف اأعمار خمتلفة اأو للمقارنة 

مع مرور ال�قت.ميثل معدل اخل�ش�بة العمري عدد امل�اليد الأحياء لكل 1،000 امراأة يف الفئة العمرية املحددة. يعترب 

معدل اخل�ش�بة الكلي )TFR(، الذي يح�شب من من جمم�ع معدلت اخل�ش�بة العمرية، و�شيلة مفيدة لتلخي�ص و�شع 

اخل�ش�بة الآن، دون احلاجة اىل النتظار اىل نهاية �شن�ات الإجناب. ومعدل اخل�ش�بة الجمايل ه� مت��شط   عدد الأطفال 

ت  التي قد تنجبها املراأة بحل�ل نهاية �شن�ات اخل�ش�بة لديها ل� كانت متر خلل كل �شن�ات الجناب )15-49(  ل� َعمَّ

معدلت اخل�ش�بة العمرية ل�شنة معينة. يعرب اجلدول RH.1 عن معدلت اخل�ش�بة العمرية لكل 1،000 امراأة، ومعدل 

اخل�ش�بة الجمايل لكل امراأة لل�شن�ات الثلث ال�شابقة على امل�شح .

بلغ معدل اخل�ش�بة الجمايل لل�شن�ات الثلث ال�شابقة للم�شح )2009 حتى 2011 تقريبًا( 2،8 طفل لكل امراأة )جدول 

RH.1(. منط اخل�ش�بة العمري يدل على اأن الن�شاء الفل�شطينيات يف خميمات وجتمعات الفل�شطينيني يف لبنان  �ش�ف 
يلدن معظم الأطفال اللتي �شيلدنهن )ح�ايل %77( بني 20 و 34 �شنة من العمر. �ش�ف تلد ال�شابات اليافعات يف الفئة 

العمرية 15-19 �شنة ن�شبة �شئيلة من الأطفال ) 32 لكل 1،000(. اخل�ش�بة منخف�شة بني هذه الفئة العمرية ولكنها 

تتزايد حتى تبلغ لت�شل 179  لكل 1،000 امراأة يف الفئة العمرية 25-29 �شنة ثم ترتاجع بعد ذلك. 

الرثوة. هناك اختلفات  التعليم وم�ؤ�شر  املنطقة اجلفرافية،  الف�ارق يف اخل�ش�بة ح�شب   RH.1 اي�شًا اجلدول  يعر�ص 

البقاع  2،4 يف خميمات وجتمعات  بلغ  بدءا من م�شت�ى منخف�ص  املناطق اجلفرافية،  الكلية بني  يف معدلت اخل�ش�بة 

مرتفعًا اىل 3،1 يف خميمات وجتمعات بريوت. يرتبط م�شت�ى اخل�ش�بة ارتباطًا عك�شيا هع تعليم املراأة، ب�اقع 3،4 طفل 

بني الن�شاء احلا�شلت على التعليم البتدائي وحتي 2،3 طفل بني الن�شاء اللتي لديهن التعليم الثان�ي او اعلى. تنخفظ 

اخل�ش�بة بني الأ�شر الرثية )2،7( مقارنة مع الأ�شر الأكرث فقرا )2.9(.
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ال�سحة الإجنابية

جدول RH .1 : معدل ال�لدات بني اليافعات واملعدل الكلي للخ�س�بة : معدلت م�اليد اليافعات ومعدلت اخل�س�بة 

الكلية )املجم�ع(، يف خميمات وجتمعات اللجئني الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

 خصائص عامة مختارة
 معدالت مواليد اليافعات )معدل اخلصوبة العمرية المنطقة

للنساء في العمر من 15-19 سنة ( )1(
اخلصوبة الكلية

512.9طرابلس
363.1بيروت
122.4البقاع
242.6صيدا
212.5صور

  

 تعليم األم

583.4أبتدائي
423أعدادي

112.3ثانوي فما فوق
 مؤشر الثروة

402.9أفقر 60%
212.7أغنى 40%

  

322.8اجملموع

يحمل كلٌّ من الن�شاط اجلن�شي واحلمل يف وقت مبكر من احلياة كليهما خماطر كبرية وخطرية بالن�شبة اإىل اليافعني 

وال�شباب يف اأنحاء العامل كافة. ويعر�ص اجلدوُل  RH.2  بع�َص م�ؤ�شرات احلمل املبكر بالن�شبة للن�شاء يف الفئتني العمريتني:    

ح اجلدول RH.2، فاإّن  15 – 19 عامًا و 20 – 24 عامًا، بينما يعر�ص اجلدوُل RH.3  اجتاهات احلمل املبكر. وكما ي��شّ
ن�شبة %4 من الن�شاء يف الفئة العمرية 15 – 19 عامًا �شبق لهّن اأن و�شعن م�اليد ول� مرًة واحدة، واإّن ن�شبة %1 منهّن 

ح�امل بالطفل الأول ، واإّن ن�شبة %4 منهّن بداأن احلمل، واإّن ن�شبة ل تذكر %0.2 منهّن و�شعن م�اليد اأحياء قبل بل�غهّن 

�شّن 15 عامًا. وقد بلغت ن�شبة الن�شاء 20-24 �شنة الل�اتي اأجننب م�ل�دا قبل عمر 18 �شنة %4 والن�شبة الأعلى كانت يف 

منطقة بريوت بن�شبة %7 مقارنة مع باقي املناطق.

]1[  م�ؤ�شر  رقم 5.1  من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات و م�ؤ�شر  رقم 5.4 من م�ؤ�شرات الألفية للتنمية
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جدول RH.3: الأجتاهات يف احلمل املبكر: ن�سبة الن�ساء يف العمر 15-49 الل�اتي اأجننب م�ل�د حي قبل �سن 15 عاما، 

و�سن 18 عاما ح�سب فئات العمر، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

اجمالي النساء 15-49 سنةعمر النساء بالسنوات
أنجبت  مولود حي قبل 

سن 15
أنجبت  مولود حي قبل عدد النساء

سن 18
عدد النساء

15 - 1920.1098.0

20 - 2420.9403.9940

25 - 291.17087.9708

30 - 3460.68211.1682

35 - 391.371511.7715

40 - 441.070712.5707

45 - 491.260210.3602

0.754539.34355المجموع

جدول RH.2: احلمل املبكر: ن�سبة الن�ساء يف �سن 15-19 الل�اتي لديهن م�ل�د حي اأو حامل بالطفل الأول، ون�سبة 

الن�ساء يف �سن 15-19 الل�اتي بداأن  الإجناب قبل �سن 15 عاما، ون�سبة الن�ساء يف �سن 20-24 الل�اتي لديهن م�ل�د حي  

قبل �سن 18 عاما، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة

نسبة النساء في نسبة النساء في العمر من 15-19 سنة
العمر 20-24 سنة 

واللواتي لديهن 
مولود حي قبل 

سن 18 ]1[

عدد النساء في 
العمر 24-20 

سنة
لديها مولود 

حي
حامل بالطفل 

األول
بدأن 
بالحمل

لديها مولود 
حي قبل سن 

15

عدد  النساء 
في العمر من 
15-19 سنة

5.51.26.70.33023.2245طرابلسالمنطقة

4.00.64.60.01717.5153بيروت

35)2.5()46()0.0()0.4()0.4()0.0(البقاع

3.01.44.40.33763.9301صيدا

1.60.01.60.02032.5207صور

9)*()*()*()*()*()*(بدونتعليم األم

5.51.97.51.51459.7106ابتدائي

4.31.35.60.05435.9408إعدادي

1.50.01.50.04060.5417ثانوي فما فوق

مؤشر 
الثروة

4.10.84.90.36353.7535أفقر 60%

2.71.03.80.04634.3406أغنى 40%

3.50.94.40.210983.9940المجموع

و�سائل منع احلمل

اأو  املبكرة جدًا  املراأة والطفل، وذلك عن طريق: )1( منع حدوث حالت احلمل  �شريُّ امللئُم مهمٌّ ل�شحة 
ُ
الأ الّتنظيُم 

املتاأخرة جدًا. )2( اإطالة املدة بني واقعات ال�لدة. )3( حتديد عدد الأطفال املرغ�ب يف اإجنابهم. كذلك فاإنَّ ح�ش�َل 

اأو املتباعدة عن بع�شها لفرتات  جميع الأزواج على املعل�مات واخلدمات التي متنع حدوث حالت احلمل املبكرة جدًا، 

]1[ م�ؤ�شر رقم 5.2 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

] [  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

ال�سحة الإجنابية
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جدول RH.4: ا�ستخدام و�سائل منع احلمل: ن�سبة الن�ساء يف �سن 15-49 �سنة املتزوجات حاليا والل�اتي ي�ستخدمن 

)اأو الزوج الذي ي�ستخدم( و�سيلة ملنع احلمل، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة
نسبة النساء المتزوجات حاليا واللواتي يستخدمن

ال تستخدم 
أي وسيلة

التعقيم 
األنثوي

التعقيم 
الذكري

الحقن اللولب
باإلبر

الزراعة / الغرز 
)غرزات(

الواقي الحبوب
الذكري

الواقي 
األنثوي

36.21.10.025.90.60.09.412.80.5طرابلسالمنطقة

31.52.00.015.40.40.024.411.30.0بيروت

42.11.50.016.40.00.011.09.20.0البقاع

31.84.90.323.30.10.018.78.21.2صيدا

33.72.30.823.60.20.022.78.30.0صور

1968.80.00.06.00.00.010.38.81.5 - 15العمر

20 - 2451.70.30.011.70.00.012.98.81.1

25 - 2936.60.00.619.80.20.017.513.40.7

30 - 3433.00.60.023.60.40.020.110.80.4

35 - 3922.63.20.626.40.00.022.511.20.4

40 - 4425.46.50.226.20.40.019.09.50.6

45 - 4938.04.80.023.91.00.011.06.00.0

عدد 
المواليد 
أحياء

097.20.00.00.50.00.00.50.90.0

160.50.00.33.60.00.014.411.51.0

228.01.50.222.50.00.019.911.80.5

324.81.70.224.60.40.019.314.10.4

+ 421.64.70.329.90.50.019.99.20.6

46.05.10.014.51.30.07.39.21.2بدونالتعليم 

35.93.30.622.10.30.018.66.00.8ابتدائي

32.22.10.123.40.40.017.411.10.4إعدادي

33.43.10.121.50.00.018.111.90.3ثانوي فما فوق 

)*()*()*()*()*()*()*()*()*(ال إجابة / ال أعرف

مؤشر 
الثروة

35.92.30.222.00.30.015.29.30.6أفقر 60%

30.83.20.322.90.30.020.811.20.3أغنى 40%

33.72.70.222.40.30.017.610.10.5المجموع

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

قريبة جدًا، اأو املتاأخرة جدًا، اأو الكثري جدًا، اأمٌر ذو اأهمية حرجة.

%54 و�شائل حديثة،  باأّنهن ي�شتخدمن حاليًا و�شائل منع احلمل، ب�اقع  الن�شاء املتزوجات حاليا  %66 من  فادت ن�شبة 

مقابل %12 و�شائل تقليدية.  وال��شيلة الأكرث �شي�عًا بني و�شائل منع احلمل هي الل�لب الذي ت�شتعمله ب�اقع امراأة واحدة 

من بني كل خم�شة ب�اقع %22 من الن�شاء املتزوجات يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان. اأما و�شيلُة منع احلمل 

التي حتتلُّ املرتبة التالية يف ال�شي�ع فهي احلب�ب، والتي ُت�شّكل ما ن�شبة %18 من الن�شاء املتزوجات. وقد اأفادت ن�شبٌة 

%10 عن و�شيلة ال�اقي الذكري. وح�ايل %8 من الن�شاء اأفادت عن ال��شيلة بطريقة العزل، بينما %3 ت�شتخدم التعقيم 
الأنث�ي.

جدول RH.4: ا�شتخدام و�شائل منع احلمل: ن�شبة الن�شاء يف �شن 15-49 �شنة املتزوجات حاليًا والل�اتي ي�شتخدمن )اأو 

الزوج الذي ي�شتخدم( و�شيلة ملنع احلمل، يف خميمات وجتمعات الفل�شطينيني يف لبنان عام 2011

ال�سحة الإجنابية



 98امل�شح العنق�دي الرابع متعدد امل�ؤ�ّشرات

تابع جدول RH.4: ا�ستخدام و�سائل منع احلمل: ن�سبة الن�ساء يف �سن 15-49 �سنة املتزوجات حاليا الل�اتي ي�ستخدمن 

)اأو الزوج الذي ي�ستخدم( و�سيلة ملنع احلمل، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

s أي وسيلة نسبة النساء المتزوجات حاليا واللواتي يستخدمنخصائص عامة مختارة
حديثة

أي وسيلة 
تقليدية

أي وسيلة 
]1[

عدد النساء 
المتزوجات 

حاليا
الرغوة / 

الجلي
الرضاعة 
المطولة 
/ انقطاع 
الحيض

القذف فترة األمان
الخارجي

أخرى

0.11.52.68.80.550.513.463.8794طرابلسالمنطقة

0.00.02.112.90.053.514.968.5510بيروت

0.00.014.25.60.038.119.857.9112البقاع

0.00.23.67.60.056.711.568.2895صيدا

0.00.64.53.00.457.98.466.3533صور

190.01.51.81.20.026.74.531.269 - 15العمر

20 - 240.32.43.07.40.435.213.148.3289

25 - 290.00.63.27.50.052.111.363.4480

30 - 340.00.62.77.60.056.010.967.0514

35 - 390.00.24.18.70.264.313.277.4533

40 - 440.00.44.37.20.462.312.274.6540

45 - 490.00.04.510.30.546.715.362.0420

عدد 
المواليد 

أحياء

00.00.00.50.50.01.90.92.8231

10.31.61.35.50.031.18.439.5324

20.00.95.59.40.056.315.772.0437

30.00.64.29.40.460.614.675.2534

+ 40.00.43.98.80.365.113.378.41319

0.01.36.16.61.338.715.354.081بدونالتعليم 

0.00.52.49.20.251.812.364.1641ابتدائي

0.10.63.87.90.355.112.667.81464إعدادي

0.00.63.96.90.055.111.566.6659ثانوي فما فوق

-)*()*()*()*()*()*()*()*(ال إجابة / ال أعرف

مؤشر 
الثروة

0.11.14.08.70.350.014.064.11619أفقر 60%

0.00.03.16.90.259.010.269.21225أغنى 40%

0.00.63.67.90.253.912.466.32844المجموع

م�شت�ى انت�شار و�شائل منع احلمل ه� الأعلى يف منطقة بريوت ب�اقع %69، وبلغ املعدل الأدنى %58 يف منطقة البقاع، 

وتراوحت باقي املناطق بني %64و%68.  كذلك فاإن احتمالية ا�شتعمال اليافعات و�شائل منع احلمل اأقل من ذلك اإىل حدٍّ 

بعيد من احتمالية ا�شتعمال الن�شاء الأكرب من اليافعات �شّنًا. وح�ايل ن�شبة %31 فقط من الن�شاء املتزوجات يف الفئة 

العمرية 15 اإىل 19 عامًا، ي�شتعملن اإحدى و�شائل منع احلمل، مقارنًة بن�شبة %48 من الن�شاء يف الفئة العمرية  24-20 

عامًا، ون�شبة ترتاوح بني %77-%62 للن�شاء الأكرب منهّن �شّنًا.

يرتبط م�شت�ى تعليم املراأة ارتباطًا ق�يًا مب�شت�ى انت�شار و�شائل منع احلمل. وترتفع الن�شبة املئ�ية للن�شاء الل�اتي ي�شتعملن 

اإحدى و�شائل منع احلمل من ن�شبة %54 يف اأو�شاط الن�شاء غري احلا�شلت على اأي م�شت�ًى من التعليم )غري املتعلمات(، 

اإىل ن�شبة %64 بني الن�شاء احلا�شلت على تعليم ابتدائي، واإىل ن�شبة %67 يف اأو�شاط الن�شاء اللتي ح�شلن على تعليم 

ثان�ي اأو اأعلى. وبالإ�شافة اإىل الفروق يف انت�شار ا�شتعمال و�شائل منع احلمل، فاإن مزيج هذه ال��شائل اأو الطرق يتباين 

]1[  م�ؤ�شر رقم 5.3 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات وم�ؤ�شر  رقم 5.3 من م�ؤ�شرات الألفية للتنمية

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

ال�سحة الإجنابية
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ي�شتعملن  ابتدائي  تعليم  على  يح�شلن  مل  ن  مِمّ احلمل،  منع  و�شائل  ُم�شَتعِملت   15% فح�ايل  التعليم.  م�شت�ى  ح�شب 

الل�لب، ون�شبة %7 ت�شتخدم احلب�ب، و %5 منهّن جرى تعقيمهّن. ويف املقابل، فاإّن ن�شبة %22 من ُم�شتعملت و�شائل 

ن ح�شلن على تعليم ثان�ي اأو اأعلى، ي�شتعملن الل�لب ملنع احلمل ون�شبة %18 ت�شتخدم احلب�ب، و 3%  منع احلمل مِمّ

منهّن جرى تعقيمهّن.

احلاجة غري املَُلّباة

ُت�شري احلاجُة غري املَُلّباة من و�شائل منع احلمل اإىل الن�شاء ال�ل�دات الل�اتي ل ي�شتعملن اإحدى و�شائل اأو طرق منع احلمل، 

ولكنهّن يتمننّي تاأجيل وق�ع ال�لدة التالية لهّن )املباعدة بني ال�لدات Spacing(، اأو يتمننّي الّت�ّقف عن احلمل )احلدِّ 

با�شتخدام جمم�عة من  املُلّباة  امل�ؤ�شرات مفه�م احلاجة غري  متعدد  العنق�دي  امل�شح  وُيحّدد   .)Limiting الّن�شل  من 

املراأة، وتف�شيل  ا�شتعمال و�شائل منع احلمل، وخ�ش�بة  الراهن الذي يخ�صُّ  التي ت�شت��شح المناط والتف�شيل  الأ�شئلة 

اخل�ش�بة.

ح اجلدوُل RH.5 احلاجة غري املُلّباة من و�شائل منع احلمل، واحلاجة غري املُلّباة، وتلبية حجم الطلب على و�شائل  ي��شّ

منع احلمل.

ُف احلاجُة اإىل املباعدة )بني الأحمال / ال�لدات( باأّنها الن�شبة املئ�ية للّن�شاء الل�اتي ل ي�شتعملن و�شيلًة اأو طريقًة  وُتَعرَّ

ملنع احلمل، والل�اتي:

، وهّن قادرات 
8
�َل�ْشَن ح�امل ول يع�شن فرتة انقطاع الّطمث »احلي�ص« بعد ال�لدة )اأثناء فرتة الّنفا�ص( ��•

، وَيُقْلَن اأنهّن ُيرْدَن اأن ينتظرن �شنتني اأو اأكرث حتى َيِلْدن ال�لدة التالية
9
على الإجناب 

الإجناب، وغري  على  قادرات  وهّن  ال�لدة،  بعد  الّطمث  انقطاع  يع�شن فرتة  ول  َل�ْشَن ح�امل  نَّهّن 
َ
اأ �اأو  ��•

ا اإذا ُكّن ُيِرْدَن اأو ل ُيِرْدَن اأن يلدن اأطفاًل اآخرين دات مِمّ متاأكِّ

اأو اأنهّن ح�امل ويقلن اأّن احلمَل كان ت�قيُته خاطئًا: ُكّن ُيردن النتظار ��•
اأو يع�شن فرتة انقطاع الّطمث بعد ال�لدة، ويقلن اأن ال�لدة كان ت�قيتها خاطئًا: ٌكّن ُيردن النتظار ��•

ُف احلاجُة اإىل احلدِّ من الّن�شل باأّنها الن�شبة املئ�ية للّن�شاء الل�اتي ل ي�شتعملن اإحدى و�شائل اأو طرق منع احلمل،  وُتَعرَّ

والل�اتي:

�َل�ْشَن ح�امل ول يع�شن فرتة انقطاع الّطمث بعد ال�لدة )اأثناء فرتة الّنفا�ص(، وهّن ول�دات، ويقلَن اأنهّن  ��•
ل ُيرْدَن اأْن َيِلْدن املزيد من الأطفال

نَّهّن ح�امل، ويقلن اأّنهّن ل يردن اأن يلدن اأطفاًل اآخرين
َ
اأو اأ ��•

8(   تك�ن املراأة يف حالة انقطاع الّطمث )احلي�ص( بعد ال�لدة )اأثناء فرتة النفا�ص( اإّن كانت قد و�شعت اأحد اأحمالها يف اآخر �شنتني، واإْن كانت غري حامل حاليًا، ومل َتُعْد اإليها دورة 
الّطمث منذ ولدة اآخر طفل م�ل�د لها.

9(   ُتعترب املراأة غري قادرة على الإجناب اإن كانت ل هي حامٌل ول هي تعي�ص حالة انقطاع الّطمث بعد ال�لدة:
�ْص )تّطمث( اأبدًا، اأو )1ج( اأّن اآخر دورة طمث لديها وقعت قبل اآخر ولدة لها، اأو )1د( اأنها  )1اأ(   وقد انقطعت عنها دورة الّطمث لفرتة ل تقّل عن �شتة اأ�شهر، اأو )1ب( مل حَتِ

يف �شّن الياأ�ص / خ�شعت ل�شتئ�شال الرحم.

)2(   اأو ُت�شّرح املراأة باأنها خ�شعت ل�شتئ�شال الرحم، اأو اأّنها مل حت�ص اأبدًا اأو اأنها يف �شّن الياأ�ص، اأو اأنها كانت وما تزال حتاول اأن ُت�شبح حامًل منذ مدة �شنتني اأو اأكرث من 

دون نتيجة، وذلك يف الإجابة على اأ�شئلة ب�شاأن ملاذا براأيها اأّنها غري قادرٍة بدنيًا على اأن ُت�شبح حامًل، ُتطرح وقت اإجراء امل�شح.

)3( اأو ُت�شّرح املراأة باأنها ل ت�شتطيع اأن ُت�شبح حامًل عندما ُت�شاأل عن رغبتها يف ولدة طفل يف امل�شتقبل.

)4(   اأو مل َتِلْد اأبدًا خلل ال�شن�ات اخلم�ص ال�شابقة، وهي ل ت�شتعمل يف ال�قت الّراهن و�شائل منع احلمل، وهي متزوجة حاليًا، وكانت م�شتمرًة يف الزواج خلل ال�شن�ات اخلم�ص 

الأخرية التي �شبقت اإجراء امل�شح.
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اأو اأنهّن يع�شن فرتة انقطاع الّطمث، ويقلن اأّنهّن ل ُيردن املزيد من ال�لدات ��•

اة اإىل/من املباعدة واحلاجة  اأّما اإجمايل احلاجة غري املُلّباة من و�شائل منع احلمل فهي بب�شاطة جمم�ع احلاجة غري املَُلبَّ

والتجمعات  املخيمات  يف  �شنة   49-15 للن�شاء  امللباة  غري  احلاجة  ن�شبة  بلغت  الن�شل.  من  احلّد  اإىل/من  اة  املَُلبَّ غري 

الفل�شطينية %6، وتك�ن ن�شبة احلاجة غري امللباة مرتفعة يف الأعمار ال�شغرية 15-34 �شنة وتراوحت بني %9-%8، وقد 

بلغت الن�شبة اأعلها يف الفئتني العمريتني 15-19، 20-24 �شنة ب�اقع %9، ول�حظ اأن الن�شبة بني الن�شاء يف منطقة �ش�ر 

اأعلى منه يف املناطق الأخرى ب�اقع %8 وباقي املناطق تراوحت بني 6%-5%.

املتزوجات  �سنة   49-15 العمرية  الفئة  الن�ساء  يف  ن�سبة  RH.5: احلاجة غري ملباة من و�سائل منع احلمل:  جدول 

ل��سائل منع احلمل، يف خميمات وجتمعات  امللباة  ون�سبة احلاجة  الأ�سرة،  لتنظيم  امللباة  حاليا ح�سب احلاجة غري 

الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

تلبية خصائص عامة مختارة
الحاجة 

لمنع الحمل 
-- التباعد

تلبية 
الحاجة 

لمنع الحمل 
-- للحد من 

اإلنجاب

تلبية 
الحاجة 
لمنع 

الحمل -- 
المجموع

الحاجة غير 
ملباة لمنع 
الحمل -- 

التباعد

الحاجة غير 
ملباة لمنع 

الحمل -- للحد 
من اإلنجاب

الحاجة 
غير ملباة 
لمنع الحمل 
-- المجموع 

]1[

عدد النساء 
المتزوجات 

حاليا

نسبة 
الحاجة 
الملباة 

لوسائل منع 
الحمل

عدد النساء 
المتزوجات 

حاليا  
وتحتاج 

وسائل منع 
الحمل

22.541.463.82.92.65.579492.1550طرابلسالمنطقة

22.945.568.52.23.75.951092.0380بيروت

19.038.857.92.33.35.611291.171البقاع

14.653.668.22.42.95.389592.8658صيدا

17.349.066.33.54.58.053389.2396صور

28)77.3(1925.16.231.27.71.59.269 - 15العمر

20 - 2432.016.348.38.00.78.728984.7165

25 - 2936.327.163.45.22.77.948089.0342

30 - 3424.342.767.02.35.88.151489.3386

35 - 3916.561.077.41.53.85.353393.6441

40 - 446.568.074.60.62.93.554095.5421

45 - 492.060.162.00.32.83.042095.3273

11.142.954.00.07.37.38188.150بدونالتعليم 

13.550.564.12.14.76.964190.3455ابتدائي

20.846.967.83.13.26.3146491.51084إعدادي

ثانوي فما 
فوق

21.145.466.62.71.74.465993.8467

مؤشر 
الثروة

18.445.664.12.44.06.4161990.91141أفقر 60%

19.749.569.23.22.35.4122592.7915أغنى 40%

19.047.366.32.73.36.0284491.72056المجموع

]1[  م�ؤ�شر رقم 5.4 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات وم�ؤ�شر رقم 5.6 من م�ؤ�شرات الألفية للتنمية

] [  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة
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اإجناب  ُيردَن  ول  منع احلمل  و�شائل  اإحدى  ي�شتعملن  الل�اتي  الن�شاء  ت�شمل  الن�شل  من  احلّد  و�شائل  من  املُلّباُة  احلاجُة 

حَن باأّنهّن غري قادرات على الإجناب. وت�شمل  املزيد من الأطفال، وهّن ي�شتخدمَن و�شيلة تعقيم الذك�ر اأو الإناث، اأو ُي�شرِّ

يلدن  اأن  ويردن  احلمل  منع  و�شائل  اإحدى  ي�شتعملن  الل�اتي  الّن�شاَء  الأحمال/ال�لدات  بني  املباعدة  من  املُلّباة  احلاجُة 

اأطفاًل اآخرين، اأو اأّنهّن مرتّددات ب�شاأن اإجناب اأطفاٍل اآخرين. وجمم�ع احلاجة املُلّباة من املباعدة بني الأحمال/ال�لدات 

واحلّد من الن�شل ي�شل اإىل اإجمايل احلاجة املُلّباة من و�شائل منع احلمل. ت�شري البيانات اأن احلاجة امللباة بهدف مباعدة 

الأحمال %19، بينما بلغت بهدف حتديد الن�شل 47% .

وبا�شتعمال املعل�مات املت�افرة عن و�شائل منع احلمل واحلاجة غري املُلّباة، فاإّن الن�شبة املئ�ية للطلب )املُ�ْشبع( من و�شائل 

منع احلمل ُيقّدر اأي�شًا من واقع بيانات امل�شح العنق�دي متعدد امل�ؤ�شرات. وُتعّرُف الن�شبة املئ�ية من القناعة لّطلب و�شائل 

الطلب على  اإجمايل  منع احلمل، من  و�شائل  اإحدى  وي�شتخدمن حاليًا  املتزوجات حاليًا  الن�شاء  ن�شبة  باأّنها  منع احلمل 

ُملّباة )من  الل�اتي لديهّن حاليًا حاجة غري  الن�شاء  اإجمايل الطلب على و�شائل منع احلمل  و�شائل منع احلمل. وي�شمل 

املباعدة بني الأحمال/ ال�لدات اأو احلدِّ من الّن�شل(، زائدًا الن�شاء الل�اتي ي�شتعملن حاليًا و�شائل منع احلمل. يت�شح من 

بيانات امل�شح اأن %92 من الن�شاء املتزوجات حاليا 15-49 �شنة ولديهن قناعة ور�شا عن الطلب ل��شائل منع احلمل، ومل 

يلحظ فروق وا�شحة ح�شب اخل�شائ�ص اخللفية للن�شاء. 

الرعاية ما قبل ال�لدة )اأثناء احلمل(

ًا مهّمًة لل��ش�ل اإىل الن�شاء احل�امل بعدد من الّتدّخلت التي رمبا تك�ن  ُتتيُح فرتُة احلمل )اأو »فرتة ما قبل ال�لدة«( ُفَر�شَ

ع. فالّتفهم الأف�شل لنم� اجلنني ومنائه، ولعلقته ب�شحة  مهمة للغاية ل�شحتهن ورفهاهن، ول�شحة ورفاه اأطفالهّن الّر�شّ

وال�ليد  الأم  �شحة  لتح�شني  تدّخًل  ب�شفتها  احلمل  اأثناء  للرعاية  الكامنة  بالطاقات  الهتمام  من  مزيد  اإىل  اأّدت  ه  اأمِّ

�شر عن علمات 
ُ
والأ الن�شاء  ال�لدة لإعلم  ا�شُتخدمت فرتة ما قبل  فاإْن  املثال،  )امل�ل�د اجلديد( كليهما. وعلى �شبيل 

الن�شاء، باملمار�شة العملية،  اأن ت�شع  اإىل �شمان  اخلطر والأعرا�ص، وعن خماطر املخا�ص وال�لدة، فرمبا ت�ّفر امل�شاَر 

ر فرتة احلمل فر�شًة لتزويد الن�شاء باملعل�مات ب�شاأن املباعدة بني  ر رعاية �شحّية ماهر. كذلك ُت�فِّ اأحمالهّن مب�شاعدة ُم�فِّ

ُف بهذه على اأّنها عامٌل مهمٌّ يف حت�شني فر�ص بقاء الطفل. ومُيكُن للّتح�شني �شد مر�ص الُكزاز اأثناء  ال�لدات؛ اإْذ ُيْعرَتَ

فرتة احلمل اأْن يك�ن عامًل ُمنقذًا للحياة لكلٍّ من الأم والّر�شيع. كما اأّن ال�قاية من الإ�شابة مبر�ص امللريا وعلجها يف 

مُيكنها   »STIs« اأو�شاط الن�شاء احل�امل، واإدارة الإ�شابة بفقر الدم اأثناء فرتة احلمل، وعلج العدوى املنق�لة جن�شيًا

العك�شية،  النتائج  خف�ص  مُيكن  كذلك  الأمهات.  �شحة  وحت�شني  باجلنني،  املعنية  النتائج  حت�شني  كبرية،  بدرجة  كلها، 

مثل انخفا�ص ال�زن عند ال�لدة، من خلل جمم�عة متجان�شة من التدخلت لتح�شني ال��شع الّتغذوي للمراأة ولل�قاية من 

حالت الإ�شابة بالعدوى )ومنها مثًل مر�ص امللريا وحالت العدوى املنق�لة جن�شيًا( اأثناء احلمل. ويف الآونة الأخرية، 

 »HIV« الب�شري لل�قاية من الإ�شابة بفريو�ص نق�ص املناعة  الكامنة لفرتة احلمل، ب�شفتها مدخٌل  اأّدت الطاقات  فقد 

ورعاية امل�شابني به، وبخا�شة لل�قاية من انتقال هذا الفريو�ص من الأم اإىل الطفل، اإىل وج�د اهتمام متجّدد يف فر�ص 

ال��ش�ل اإىل خدمات الرعاية اأثناء احلمل وال�شتفادة منها.

وُت��شي منظمة ال�شحة العاملية بقيام املراأة احلامل باأربع زيارات كحدٍّ اأدنى اإىل مراكز الرعاية، ا�شتنادًا اإىل ا�شتعرا�ص 

ب�شاأن  دٌة  حمدَّ العاملية  ال�شحة  منظمة  عن  ال�شادرة  الّت�جيهيُة  واملبادُئ  احلمل.  اأثناء  الرعاية  مناذج  تلف  خُمَ جلدوى 

حمت�ى زيارات الرعاية اأثناء احلمل، وت�شمل هذه الزيارات ما يلي:

قيا�ص م�شت�ى �شغط الدم ��•
bacteriuria and proteinuria  فح�ص الب�ل ملعرفة جترثم الب�ل والب�ل الربوتيني ��•

فح�ص الدم لكت�شاف الإ�شابة بال�ّشفل�ص وفقر الدم ال�شديد ��•
قيا�ص ال�زن / الط�ل )اختياري( ��•

ال�سحة الإجنابية



 102امل�شح العنق�دي الرابع متعدد امل�ؤ�ّشرات

يعر�ص اجلدوُل RH.6  مدى التغطية بالرعاية قبل ال�لدة )اأثناء احلمل(، ن�َع الك�ادر التي ُت�ّفر الرعاية اأثناء احلمل 

ن و�شعن م�اليد خلل ال�شنتني الّلتني �شبقتا اإجراء امل�شح. اإّن م�شت�ى  للن�شاء يف الفئة العمرية من 15 - 49 عامًا، مِمّ

يف  ن�شبيًا  مرتفع  قان�نية(  قابلة  اأو  ممر�شة   / ممر�ص  اأو  طبيب،  طريق  )عن  احلمل  اأثناء  بالرعاية  احل�امل  تغطية 

املخيمات والتجمعات الفل�شطينية، حيث بلغ م�شت�اه ن�شبة %96 للن�شاء الل�اتي تلّقني رعاية قبل ال�لدة مرًة واحدًة على 

الأقل اأثناء احلمل؛ منها %84 لدى طبيب، %12 لدى ممر�شة اأو قابلة قان�نية. وُي�جد امل�شت�ى الأعلى للرعاية ما قبل 

ال�لدة يف منطقة �شيدا ب�اقع %99، يف حني اأّن امل�شت�ى الأدنى م�ج�د يف منطقة �ش�ر ب�اقع 84%.  

جدول RH.6: مدى التغطية بالرعاية اأثناء احلمل: الت�زيع الن�سبي للن�ساء يف عمر 15-49  الل�اتي اأجننب طفل 

خلل ال�سنتني ال�سابقتني للم�سح تبعا لن�ع مقدم الرعاية اأثناء احلمل، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 

عام 2011

خصائص عامة مختارة

على المجموعالشخص مقدم الرعاية أثناء الحمل
األقل 

واحد من 
الكوادر 
المؤهلة 

]1[

المجموع

ممرضة/ طبيب
قابلة

قابلة 
مساعدة

داية 
)قابلة 
تقليدية (

عاملة 
صحية 

في 
المجتمع 
المحلي

آخرون / 
ال إجابة

لم تتلقى 
أي 

رعاية

84.411.11.60.00.81.30.810097.0242طرابلسالمنطقة

89.88.50.00.00.80.00.910098.2127بيروت

32)97.8(100)2.2()0.0()0.0()0.0()0.0()16.0()81.8(البقاع

83.614.60.50.00.00.01.410098.6235صيدا

74.69.40.01.61.60.012.910084.0136صور

عمر المرأة 
عند الوالدة

79.415.60.00.01.60.03.410095.061أقل من 20

20 - 2484.710.90.80.20.50.22.610096.5579

35 - 4978.813.00.00.80.81.64.910091.8128

2)*()*))*()*()*()*()*()*()*(ال أجابة

12)*()*))*()*()*()*()*()*()*(بدونالتعليم

74.617.42.10.00.80.74.410094.1141ابتدائي

85.011.20.20.50.70.51.910096.4427إعدادي

87.07.20.50.00.50.04.710094.8191ثانوي فما فوق

مؤشر 
الثروة

80.014.30.90.20.70.53.410095.2447أفقر 60%

87.68.00.30.30.60.32.910095.9325أغنى 40%

83.211.60.60.30.70.43.210095.5771المجموع

اأو�شت منظمة الي�ني�شف ومنظمة ال�شحة العاملية باأن تق�م احلامل باأربع زيارات اأثناء احلمل، كحدٍّ اأدنى، خا�شة بالرعاية 

قبل ال�لدة. ويعر�ُص اجلدول RH.7 عدد الزيارات لتلّقي الرعاية قبل ال�لدة )اأثناء احلمل(، عدد الزيارات التي قامت 

فيها املراأة اأثناء احلمل الأخري بتلّقي الرعاية ما قبل ال�لدة اأثناء ال�شنتني الّلتني �شبقتا اإجراء امل�شح، ب�شرف الّنظر عن 

م�ّفر اخلدمة ح�شب خ�شائ�ص خمتارة. فح�ايل ثلث من مئة من الأمهات فقط مل يقمن باأي زيارة لتلقي رعايًة قبل 

ال�لدة.  بينما تلقت ت�شع من بني كل ع�شر ن�شاء رعاية قبل ال�لدة على الأقل اأربع مرات ح�ايل %90، وامللفت للنتباه اأن 

]1[ م�ؤ�شر رقم 5.5 اأ من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات وم�ؤ�شر رقم 5.5 من م�ؤ�شرات الألفية للتنمية

] [  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة
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الن�شاء الل�اتي اأعمارهن اأقل من 20 عاما هن الأقل بتلقي الرعاية اأثناء احلمل لأربع مرات اأو اأكرث ب�اقع %85. وت�شري 

النتائج عدم وج�د فروق بتلقي الرعاية اأثناء احلمل بني الن�شاء تبعا للتعليم اأو م�شت�ى الرثوة للأ�شر، بينما ل�حظ تباين 

وا�شح يف املناطق اجلغرافية، حيث بلغت الن�شبة الأدنى بني الن�شاء يف منطقة �ش�ر ب�اقع %79، والن�شبة الأعلى بلغت 

%94 يف منطقة طرابل�ص.

الل�اتي اأجننب   49-15 اأثناء احلمل: الت�زيع الن�سبي للن�ساء يف عمر  RH.7: عدد الزيارات لتلقي الرعاية   جدول 

اأطفاًل خلل ال�سنتني ال�سابقتني للم�سح ح�سب عدد الزيارات لتلقي الرعاية اأثناء احلمل من قبل اأي مقدم رعاية، يف 

خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

عدد النساء المجموعنسبة النساء اللواتي قمن خصائص عامة مختارة
اللواتي أنجبن 
أطفاال خالل 

السنتين 
الماضيتين

وال أي 
زيارة

زيارة 
واحدة

ثالث زيارتان
زيارات

أربع 
زيارات 
وأكثر 

]1[

ال إجابة / ال 
أعرف

0.80.41.72.194.10.9100242طرابلسالمنطقة

0.90.03.62.889.13.5100127بيروت

10032)2.9()85.6()8.7()0.6()0.0()2.2(البقاع

1.40.02.33.092.11.2100235صيدا

12.90.02.95.279.10.0100136صور

عمر 
المرأة عند 

االنجاب

3.40.03.76.484.62.010061أقل من 20

20 - 242.60.22.22.990.81.4100579

35 - 494.90.02.63.987.80.8100128

2)*()*()*()*()*()*()*(ال أجابة

12)*()*()*()*()*()*()*(بدونالتعليم

4.40.01.72.489.91.6100141ابتدائي

1.90.02.93.390.51.4100427إعدادي

4.70.51.74.188.40.5100191ثانوي فما فوق

مؤشر 
الثروة

3.40.22.73.488.91.4100447أفقر 60%

2.90.01.93.190.81.3100325أغنى 40%

3.20.12.43.389.71.3100771المجموع

يعر�ص اجلدول RH.8 اأن�اع اخلدمات التي تلّقتها الن�شاء احل�امل،  فمن بني الن�شاء الل�اتي و�شعَن اأطفاًل اأثناء ال�شنتني 

الرعاية قبل  تلّقي  اأثناء زيارات  خذت منهّن 
ُ
اأ الّدم  اأّن عّينات من  %94 منهّن  ن�شبة  اإجراء امل�شح، ذكرت  اللتني �شبقتا 

ال�لدة، وذكرت ن�شبة %94 منهّن اأّنه جرى فح�ص �شغط الدم لديهّن، كذلك ذكرت ن�شبة %95 منهّن اأنَّ عّينات من 

 84% ب�اقع  الأقل حظا  الن�شاء يف منطقة �ش�ر  اأن  الثلث فح��ص معا، ول�حظ   93% اأجرى  خذت منهّن، وقد 
ُ
اأ الب�ل 

وكذلك الن�شاء يف الفئة العمرية اأقل من 20 عاما ب�اقع %87 ، والن�شاء الأوفر حظا بتلقي هذه الفح��ص منطقة طرابل�ص 

ب�اقع 97%.

]1[ م�ؤ�شر رقم 5.5 ب من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات وم�ؤ�شر  رقم 5.5 من م�ؤ�شرات الألفية للتنمية

] [  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

ال�سحة الإجنابية
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خلل  حياً  م�ل�داً  اأجننب  الل�اتي  �سنة   49-15 بعمر  الن�ساء  ن�سبة  احلمل:  اأثناء  الرعاية   حمت�ى   :RH.8 جدول 

الب�ل وحتليل عينة من الدم كجزء من الرعاية  ال�سابقتني للم�سح ح�سب تلقيهن قيا�ض ال�سغط، فح�ض  ال�سنتني 

املقدمة اأثناء احلمل، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

تم قياس ضغط نسبة الحوامل اللواتيخصائص عامة مختارة
الدم وفحص البول 

وتحليل الدم ]1[

عدد النساء اللواتي أنجبن 
أطفاال خالل السنتين 

الماضيتين
أخذن قياس 
لضغط الدم

تم تحليل عينة 
البول لديها

تم عمل تحليل 
دم لها

97.098.397.596.7242طرابلسالمنطقة

91.592.492.488.7127بيروت

32)92.8()94.9()94.9()92.8(البقاع

98.298.695.995.5235صيدا

84.386.486.483.6136صور

89.189.189.387.361أقل من 20عمر المرأة عند الوالدة

20 - 2494.596.194.892.9579

35 - 4995.195.194.394.3128

2)*()*()*()*(ال أجابة

12)*()*()*()*(بدونالتعليم 

93.993.993.093.0141ابتدائي

94.596.894.992.2427إعدادي

ثانوي فما 
فوق

94.894.394.894.3191

94.395.693.792.4447أفقر %60مؤشر الثروة

93.794.794.892.8325أغنى 40%

94.195.294.192.5771المجموع

ي امل�ساعدة اأثناء ال�لدة تلقِّ

حت�شل ثلثة اأرباع جميع وفيات الأمهات اأثناء ال�لدة وفرتة الّنفا�ص التي تلي ال�لدة مبا�شرًة. والّتدّخل الفريد والبالغ 

ن ميتلك�ن مهارات القبالة يف كل حالة ولدة،  الأهمية للأم�مة الآمنة ه� �شمان وج�د اأحد الك�ادر ال�شحية الكف�ؤة مِمَّ

و�شمان ت�افر �شبل النقل اإىل مرفق اإحالة اإىل الرعاية الت�ليدية يف حالة ظه�ر حالة طارئة. ومن اأهداف وثيقة »عامل 

جدير بالأطفال« �شمان اأن تت�افر للن�شاء �ُشُبًل جاهزًة، تكاليفها مقب�لة )مُيكن حتّملها( للح�ش�ل على اإ�شراف ماهر 

اأثناء ال�لدة. اأما امل�ؤ�شرات املعنية )بامل�شاعدة اأثناء ال�لدة( فهي: ن�شبة ال�لدات التي حتدث حتت اإ�شراف ك�ادر ماهرة 

ون�شب ال�لدات التي حتدث يف امل�ؤ�ش�شات. اأما م�ؤ�شر »ح�ش�ر م�شرف ماهر اأثناء ال�لدة« فه� ُي�شتعمل اأي�شًا لَتَتّبع الّتقّدم 

نح� حتقيق غاية الهدف الإمنائي الألفي الرامي اإىل خف�ص ن�شبة وفيات الأمهات، مبقدار ثلثة اأرباع، خلل املدة بني 

1990 و2015.

وقد اأ�شتمل امل�شح العنق�دي متعّدد امل�ؤ�شرات على عدد من الأ�شئلة لتقييم ن�شبة ال�لدات التي ح�شرها )اأ�شرف عليها( 

كادر ماهر. ومفه�م الكادر املاهر ي�شمل الطبيب، واملمر�ص / املمر�شة، والقابلة اأو القابلة املُ�شاِعدة.

واقعات  من   99% ن�شبة  ح�ايل  على  بالإ�شراف  قام  فقد  ال�لدة،  على  املاهرة  الك�ادر  اإ�شراف    RH.9 جدول  يعر�ص 

تذكر ح�شب اخل�شائ�ص  فروق  ماهر.  مل يلحظ  كادر  امل�شح  اإجراء  �شبقتا  اللتني  ال�شنتني  التي حدثت خلل  ال�لدة 

]1[  م�ؤ�شر رقم 5.6 ب من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

] [  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

ال�سحة الإجنابية
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اخللفية املختلفة. جرى ت�ليد ح�ايل حالة ولدة واحدة فقط  من كل مائة حالة خلل ال�شنتني اللتني �شبقتا اإجراء امل�شح 

العنق�دي متعدد امل�ؤ�شرات مب�شاعدة من قابلة م�شاعدة. وبينما �شاعد الأطباء يف ت�ليد ن�شبة %87 من ال�لدات، بينما 

�شاعد املمر�ش�ن / املمر�شات اأو القابلت يف ت�ليد %10. ومن اجلدير بامللحظة اأن ال�لدات التي متت من خلل عملية 

قي�شرية قد بلغت %30 وهى ن�شبة عالية مقارنة بالن�شبة الطبيعية لل�لدات القي�شرية، وترتفع يف منطقة بريوت مقارنة 

باملناطق الأخرى ب�اقع %40، كما وترتفع بني الن�شاء يف الفئة العمرية 35-49 �شنة ب�اقع %36  كما ترتفع بني الن�شاء 

لأغنى %40 من الأ�شر ب�اقع %33 مقابل %28 لن�شاء اأفقر %60 من الأ�شر.

اأطفال خلل  اأجننب  الل�اتي   49-15 للن�ساء يف عمر  الن�سبي  الت�زيع  ال�لدة:  اأثناء  امل�ساعدة  تلقي   :RH.9 جدول 

ال�سنتني ال�سابقتني للم�سح تبعا لن�ع ال�سخ�ض الذي �ساعد اأثناء ال�لدة، ون�سبة ال�لدات التي متت بعملية قي�سرية، 

يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة

أي المجموعالشخص الذي قدم الرعاية أثناء الوالدة
شخص 
مؤهل 

]1[

نسبة 
الوالدات 
القيصرية 

]2[

عدد النساء 
الالتي 
وضعن 

أطفاال خالل 
السنتين 
الماضيتين

ممرضة/ طبيب
قابلة

قابلة 
مساعدة

داية 
)قابلة 
تقليدية (

عاملة 
صحية 

في 
المجتمع 
المحلي

آخرون / 
ال أجابة

91.26.70.40.00.01.7100.098.325.6242طرابلسالمنطقة

84.812.40.90.90.90.0100.098.139.7127بيروت

32)46.6()100.0(100.0)0.0()0.0()0.0()0.0()4.6()95.4(البقاع

85.513.10.90.00.00.5100.099.525.8235صيدا

80.212.14.81.50.01.4100.097.033.0136صور

عمر 
المرأة 

عند 
الوالدة

91.47.00.00.00.01.6100.098.418.761أقل من 20

20 - 2486.810.61.50.40.20.5100.098.930.0579

35 - 4984.511.41.70.80.01.6100.097.636.3128

2)*()*()*))*()*()*()*()*()*(ال أجابة

12)*()*()*))*()*()*()*()*()*(بدونالتعليم

82.913.92.40.00.00.8100.099.228.7141ابتدائي

86.310.51.50.80.00.9100.098.329.7427إعدادي

90.07.70.60.00.61.1100.098.331.7191ثانوي فما فوق

مكان 
الوالدة

مرفق صحي - 
قطاع عام

94.73.40.70.60.70.0100.098.733.3177

مرفق صحي - 
قطاع خاص

91.27.40.90.50.00.0100.099.536.2225

6)*()*()*))*()*()*()*()*()*(المنزل

مستشفى تابع للهالل 
األحمر الفلسطيني

81.616.31.50.00.00.6100.099.425.2341

17)*()*()*))*()*()*()*()*()*(عيادة أنروا

5)*()*()*))*()*()*()*()*()*(ال أعرف / ال أجابة

مؤشر 
الثروة

83.512.71.70.50.31.3100.097.927.9447أفقر 60%

91.17.30.90.30.00.3100.099.433.3325أغنى 40%

86.710.41.40.40.20.9100.098.530.2771المجموع

]1[  م�ؤ�شر رقم 5.7 ب من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات وم�ؤ�شر  رقم 5.2 من م�ؤ�شرات الألفية للتنمية

]2[   م�ؤ�شر رقم 5.9 ب من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

] [  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

ال�سحة الإجنابية
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ال�سحة الإجنابية

جدول RH.10: مكان ال�لدة: الت�زيع الن�سبي للن�ساء يف عمر 15-49 الل�اتي اأجننب اأطفال خلل ال�سنتني ال�سابقتني 

للم�سح ح�سب مكان ال�لدة، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

مكان ال�لدة

العمل على زيادِة ن�شبة ال�لدات التي تقع يف املرافق ال�شحية عامٌل مهمٌّ يف خف�ص املخاطر ال�شحية لكل من الأم والطفل 

ُتخّف�ص  اأْن  ال�لدة  اأثناء  وال�شخ�شية(  )العامة  بالنظافة  املعنية  والظروف  امللئمة  الطبية  العناية  وباإمكان  الر�شيع. 

خماطر امل�شاعفات والعدوى التي مُيكن اأن ُت�شّبب الإ�شابة باملر�ص وال�فاة اإما للأم واإما للطفل الر�شيع. ويعر�ص اجلدوُل 

RH.10 مكان ال�لدة، ت�زيَع الن�شبة املئ�ية للن�شاء يف الفئة العمرية من 15 اإىل 49 عامًا، مّمن و�شعن م�اليد اأحياء يف 
ال�شنتني ال�شابقتني لإجراء امل�شح ح�شب مكان ال�لدة والن�شبة املئ�ية للم�اليد الذي ُوِلدوا يف اأحد املرافق ال�شحية، وفق 

خ�شائ�ص املعل�مات اخللفية.

تبني النتائج يف اجلدول RH.10 اأن %99 من ال�لدات يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان قد حدثت داخل 

حك�مية،  غري  منظمة  كم�ؤ�ش�شة  الفل�شطيني  الأحمر  الهلل  م�شت�شفى  يف  ال�لدات  من   44% حدث  فقد  �شحي،  مرفق 

ون�شبة %23 من ال�لدات حدثت يف مرافق القطاع العام، ون�شبة %29 من ال�لدات حدثت داخل مرافق القطاع اخلا�ص، 

وحدثت %2 من ال�لدات يف عيادات األ UNRWA. وحدثت )حالة ولدة واحدة من كلِّ مائة حالة ولدة( ح�ايل 1% 

يف املنازل.  

خصائص عامة مختارة

تمت المجموعمكان الوالدة
الوالدة 

في مرفق 
صحي ]1[

عدد النساء 
الالتي وضعن 
أطفاال خالل 

السنتين 
الماضيتين

مرفق 
صحي - 
قطاع عام

مرفق 
صحي 
- قطاع 
خاص

مستشفى المنزل
تابع للهالل 

األحمر 
الفلسطيني

عيادة 
أنروا

ال أعرف / 
ال إجابة

14.830.20.054.20.00.8100.099.2242طرابلسالمنطقة

24.126.03.844.41.80.0100.096.2127بيروت

32)100.0(100.0)0.0()39.4()19.1()0.0()24.1()17.4(البقاع

28.424.30.545.50.90.5100.099.1235صيدا

28.639.70.030.30.01.4100.098.6136صور

عمر المرأة 
عند الوالدة

18.524.03.953.50.00.0100.096.161أقل من 20

34-2023.828.90.444.42.10.3100.099.3579

49-3521.733.20.839.63.01.6100.097.6128

2)*()*))*()*()*()*()*()*(ال إجابة

نسبة النساء 
اللواتي قمن

25)79.7(100.0)20.3()0.0()34.9()0.0()28.2()16.6(لم تقم بأي زيارة

45)97.3(100.0())0.0()4.5()25.6()2.7()42.5()24.7(1-3  زيارات

423.228.40.545.72.20.0100.099.5692  زيارات فأكثر

10)*()*))*()*()*()*()*()*(ال أعرف / ال إجابة

12)*()*))*()*()*()*()*()*(بدونالتعليم

24.121.30.951.61.50.8100.098.4141ابتدائي

23.626.00.546.82.60.4100.099.0427إعدادي

21.543.70.031.72.01.1100.098.9191ثانوي فما فوق

مؤشر 
الثروة

20.523.61.351.02.51.1100.097.6447أفقر 60%

26.536.80.034.91.80.0100.0100.0325أغنى 40%

23.029.10.844.22.20.6100.098.6771المجموع

]1[  م�ؤ�شر رقم 5.8 ب من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

] [  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة
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تنمية الطف�لة

تا�سعًا: تنمية الطف�لة

تعليم الطف�لة املُبكرة والّتَعلُّم

النتظاُم يف التعليم قبل املدر�شة )التعليم يف ريا�ص الأطفال( �شمن عملية تعّلم منّظمة اأو برنامج تعليمي للأطفال اأمٌر 

مهمٌّ ل�شتعداد الأطفال لللتحاق باملدر�شة.

ينتظم يف ريا�ص الأطفال ن�شبة %57 من الأطفال يف الفئة العمرية من 36 اإىل 59 �شهرًا. ول�حظ فروق تفا�شلية ح�شب 

عمر الطفل واملنطقة اجلغرافية،  حيث تنخف�ص ن�شبة النتظام بريا�ص الأطفال ب�شكل كبري بني الأطفال لفئة العمر 36-

48-59 �شهرا والذين تبلغ ن�شبة انتظامهم بريا�ص الأطفال  %39 مقارنة مع الأطفال يف الفئة العمرية  اإىل  47 �شهرا 
%76. ويلحظ اأن النتظام يف التعليم ما قبل املدر�شة اأكرث انت�شارًا يف منطقة طرابل�ص ب�اقع %71، والنتظام الأقل يف 
منطقة �شيدا ب�اقع %40. ت�جُد فروٌق تفا�شلية ب�شيطة ح�شب الن�ع الجتماعي، فقد بلغت الن�شبة للذك�ر %59 مقارنة 

ـــ القت�شادي الّراهن . فن�شبة %62 من  مع %55 للإناث، وكذلك هناك فروق تفا�شلية وا�شحة ح�شب ال��شع الجتماعيـ 

اأطفال اأغنى %40 من الأ�شر ينتظم�ن يف ريا�ص الأطفال )التعليم قبل املدر�شة( بينما تنخف�ص هذه الن�شبة اإىل 54% 

بالن�شبة لأطفال اأفر %60 من الأ�شر. 

نسبة األطفال في سن 36-59 شهرا الملتحقون خصائص عامة مختارة
حاليا في تعليم الطفولة المبكرة ]1[

عدد األطفال في سن 36-59 شهرا

59.4372ذكرالجنس

55.2333أنثى

70.6205طرابلسالمنطقة

63.7144بيروت

35)70.2(البقاع

39.6198صيدا

53.5125صور

38.6347-47 36  شهرالعمر 

75.7358-59 48  شهر

16)*(بدونتعليم األم 

54.9138ابتدائي

56.1396إعدادي

64.8156ثانوي فما فوق

54.1392أفقر %60مؤشر الثروة

61.7314أغنى 40%

57.4705المجموع

اأ�سكال برنامج  36-59 �سهرا امللتحق�ن يف بع�ض  CD.1: التعليم يف الطف�لة املبكرة: ن�سبة الأطفال يف �سن  جدول 

تعليم الطف�لة املبكرة املنظم، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

– 4 �شن�ات من احلياة، واأّن ج�دة الرعاية   3 اأّوّل  اأّن فرتًة من النماء الدماغي ال�شريع تقع يف  من املعرتف فيه متامًا 

املنزلية هي اإحدى الع�امل احلا�شمة الرئي�شة يف مناء الطفل خلل تلك الفرتة. و�شمن هذا ال�شياق، فاإّن ن�شاطاِت الكبار 

]1[  م�ؤ�شر رقم 6.7 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

] [  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة
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اأ�سرهم  اأفراد  اأحد  �سارك  الذين  �سهرا   59-36 الأطفال يف عمر  ن�سبة  التعلم:  اأجل  الطفل من  CD.2: دعم  جدول 

املعي�سية البالغني بن�ساطات ت�ساعد على حتفيز التعليم والإعداد للمدر�سة، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف 

لبنان عام 2011

نسبة األطفال متوسط عدد النشاطاتنسبة األطفال في عمر 36-59 شهراخصائص عامة مختارة
الذين يعيشون في 
أسر معيشية ال 

يعيش فيها آباؤهم 
الطبيعيون

عدد األطفال 
في عمر 36-

59 شهرا
الذين يشارك أفراد 
أسرهم المعيشية 

البالغين  في أربعة 
أنشطة أو أكثر ]1[

الذين يشارك 
آبائهم في نشاط 

واحد أو أكثر  ]2[

أي فرد بالغ 
في األسرة 
يشارك الطفل

األب يشارك 
الطفل

85.266.14.81.43.1372ذكرالجنس

83.662.14.81.31.7333أنثى

52.94.71.02.7205 86.9طرابلسالمنطقة

90.276.65.11.81.7144بيروت

35)0.0()2.2()5.2()80.0()88.9(البقاع

72.565.44.41.34.5198صيدا

91.562.35.21.30.0125صور

العمر 
باألشهر

  47-3683.061.64.71.32.6347

  48 59-85.866.74.91.42.2358

16)*()*()*()*()*(بدونتعليم األم

78.658.84.51.12.3138ابتدائي

85.365.84.81.32.7396إعدادي

89.266.15.01.71.3156ثانوي فما فوق

na18)*()*()*()*(بدونتعليم األب 

79.661.04.61.2na226ابتدائي

88.068.85.01.5na272أعدادي

88.569.65.01.6na172ثانوي فما فوق

nana17)*()*()*(األب ليس باألسرة

1)*()*()*()*()*(ال إجابة / ال أعرف

على ج�دة  مهّمة  م�ؤ�ّشرات  الرعاية، هي  وظروَف  املنازل،  بالأطفال يف  الكتب اخلا�شة  وت�افَر  الأطفال،  مع  الرا�شدين 

اإذ يجب اأن يك�ن الأطفاُل ُمعافني �شحّيًا، ويقظني ذهنيًا/عقليًا، واآمنني انفعاليًا وعاطفيًا، ويتمّتع�ن  الرعاية املنزلية. 

بكفاءة اجتماعية، وجاهزين للّتعّلم.

لقد ُجِمَعت معل�ماٌت عن عدد من الأن�شطة التي تدعم الّتعّلم املبكر يف هذا امل�شح. وقد ت�شّمنت هذه املعل�مات م�شاركة 

اأو  اأو رواية الق�ش�ص،  رة معهم،  اأو ت�شّفح الكتب املُ�ش�َّ التالية: قراءة الكتب  الن�شاطات  الكبار الرا�شدين للأطفال يف 

اأو اّللعب مع الأطفال  اأو ال�شاحة،  اأو املُجّمع ال�شكني  اأو ا�شطحاب الأطفال اإىل خارج املنزل  غنيات، 
ُ
ن�شيد الأنا�شيد والأ

وق�شاء وقت معهم يف ت�شمية الأ�شياء اأو عّدها اأو ر�شمها.

يحظى اأكرث من ثلثة اأرباع  الأطفال دون �شّن اخلام�شة تقريبًا مب�شاركة احد البالغني لهم باأكرث من اأربعة اأن�شطة تنمي 

التعلم وال�شتعداد لللتحاق باملدر�شة، %84 ، فقد �شارك اأحُد اأفراد الأ�شرة املعي�شية من الكبار الرا�شدين ه�ؤلء الأطفاَل 

ي الّتعّلم وال�شتعداد لللتحاق باملدر�شة خلل الأيام الثلثة التي �شبقت  وانخرط معهم يف اأكرث من اأربعة ن�شاطات ُتنمِّ

اإجراء امل�شح )اجلدول CD.2(. وقد كان مت��شط اأعداد الن�شاطات التي �شارك فيها الكباُر الرا�شدون الأطفاَل خم�شة 

ح اجلدول اأي�شًا اأّن م�شاركة الأب يف مثل هذه الن�شاطات كانت مقب�لة ن�عًا ما، اإذ كانت م�شاركة الأب يف  اأن�شطة. وي��شّ

واحد اأو اأكرث من الن�شاطات بن�شبة %64، علما بان ن�شبة الأطفال الذين يعي�ش�ن دون اآبائهم  %2 فقط.
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وقد  الأطفال.  مع  ن�شاطات  اأية  الرا�شدين يف ممار�شة  الكبار  م�شاركة  اجلن�شني من حيث  بني  تفا�شلية  فروق  ُت�جد  ل 

كانت م�شاركة  الراهن: فقد  الجتماعي– القت�شادي  وال��شع  املنطقة اجلغرافية  ق�ية ح�شب  تفا�شليٌة  ل�حظت فروٌق 

الكبار الرا�شدين يف ممار�شة الن�شاطات مع الأطفال هي الأعلى يف منطقة �ش�ر ب�اقع %92، والأدنى يف منطقة �شيدا 

ب�اقع %73، بينما بلغت هذه الن�شبة م�شت�ى %88 لأطفال اأغنى %40 من الأ�شر، مقارنًة %82 لأطفال اأفقر %60 من 

ال�شر. واأظهرت م�شاركة الأب منطًا مماثًل من حيث م�شاركة الكبار الرا�شدين يف مثل هذه الأن�شطة.

ل ُي�ّفر تعّر�ص الأطفال للكتب يف ال�شن�ات املبكرة من حياتهم م�شت�ى كبري من الّتفهم لطبيعة املادة املطب�عة فح�شب، 

اأ�شقائهم الأكرب منهم �شّنًا وهم  اأي�شًا فر�شًا مل�شاهدة الآخرين وهم يقروؤون، مثل م�شاهدة  اإّنه رمبا ُيعطي الأطفال  بل 

ي�ؤّدون اأعمالهم/ واجباتهم املدر�شية. ووج�ُد الكتب اأمٌر مهمٌّ للأداء املدر�شي يف وقت لحق وللدرجات املُحرزة يف حا�شل 

ن �شاركن يف هذا امل�شح( عن  الذكاء. وقد �شئلت اأمهات جميع الأطفال دون �شّن اخلام�شة والقائمات بالرعاية عليهم )مِمّ

عدد كتب الأطفال اأو الكتب املُ�شّ�رة امل�ج�دة لديهن للأطفال يف هذه الفئة العمرية، وعن عدد الأ�شياء املنزلية اأو الأ�شياء 

اخلارجية، والألعاب امل�شن�عة يف املنزل، اأو الألعاب التي ا�شرُتيت من املحلت وهي مت�افرة يف املنزل.

ت�فر الكتب للأطفال يف املنزل يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان، يعي�ص فقط 14%   CD.3 يعر�ص جدول

من الأطفال يف الفئة العمرية »منذ ال�لدة وحتى 59 �شهرًا« داخل اأ�شر معي�شية يت�افر لديها 3 كتب اأطفال على الأقل. 

وترتاجع ن�شبة الأطفال الذين لديهم 10 كتب اأو اأكرث من كتب الأطفال اإىل ن�شبة %2. وبينما ل ُتلَحُظ اأية فروق تفا�شلية 

بني اجلن�شني، يبدو اأنَّ لدى الأطفال يف الأ�شر الغنية اإمكانية اأكرب لل��ش�ل اإىل كتب الأطفال من اأقرانهم الذين يعي�ش�ن 

داخل الأ�شر املعي�شية الفقرية. وتبلغ ن�شبة الأطفال دون �شّن اخلام�شة الذين لديهم 3 كتب اأطفال اأو اأكرث %20 بني اأطفال 

اإّن وج�َد كتب الأطفال داخل الأ�شر  %60 من الأ�شر.  %10 بني الأطفال لأفقر  %40 من الأ�شر ، مقارنًة بن�شبة  اغني 

املعي�شية له علقٌة ارتباط اإيجابية بعمر الطفل. ففي املنازل التي ي�جد فيها اأطفال يف الفئة العمرية »24-59 �شهرًا«، 

ي�جد 3 كتب اأطفال اأو اأكرث ب�اقع %22، يف حني اأّن هذا الرقم ي�شل اإىل %2 بالن�شبة للأ�شر التي فيها اأطفال يف الفئة 

العمرية »0-23 �شهرًا«.

]1[  م�ؤ�شر رقم 6.1 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]2[  م�ؤ�شر رقم 6.2 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]  [  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

مؤشر 
الثروة

81.760.94.61.22.6392أفقر 60%

87.868.45.11.62.1314أغنى 40%

84.464.24.81.42.4705المجموع
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الأ�سر،  يف  امل�ج�دة  الأطفال  كتب  عدد  ح�سب  �سن�ات   5 �سن  حتت  الأطفال  ن�سبة  التعليمية:  امل�اد   :CD.3 جدول 

والأ�سياء التي ي�ستخدمها الطفل باللعب، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

لعبتان  أو الطفل يلعب في :األسرة لديها للطفلخصائص عامة مختارة
أكثر  ]2[

عدد األطفال 
دون عمر 5 

سنوات
ثالثة كتب أطفال 

أو أكثر ]1[
عشرة  كتب 
أطفال أو أكثر

ألعاب 
مصنوعة 

بالمنزل

ألعاب مشتراة 
من المحالت

أشياء من داخل 
المنزل أو أشياء 
من خارج المنزل

15.01.617.486.648.751.6969ذكرالجنس

13.42.620.385.446.950.5947أنثى

11.73.221.086.932.834.9573طرابلسالمنطقة

12.61.311.278.558.755.4375بيروت

22.21.122.287.158.566.180البقاع

15.31.320.287.244.152.7549صيدا

16.42.520.690.464.467.4340صور

232.40.415.973.739.741.4790 - 0  العمر باالشهر

  24 - 5922.43.220.994.653.557.81126

41)34.2()40.1()70.1()21.3()0.0()9.6(بدونتعليم األم

8.50.316.582.345.747.2389ابتدائي

13.41.419.886.649.652.61057إعدادي

ثانوي فما 
فوق

21.65.618.589.445.952.4430

9.90.721.784.543.547.21116أفقر %60مؤشر الثروة

أغنى 
40%

20.23.914.988.053.856.4800

14.22.118.886.047.851.11916المجموع

اأي�شًا اأّن ن�شبة %51 من الأطفال يف الفئة العمرية »منذ ال�لدة وحتى 59 �شهرًا« كان لديهم �شيئان   CD.3 وُيبنّي اجلدول

اأو اأكرث يلعب�ن فيها داخل منازلهم. وا�شتملت الألعاب التي ت�شّمنها امل�شح العنق�دي متعدد امل�ؤ�شرات على األعاب م�شن�عة 

اأو ال�شيارات اأو الألعاب الأخرى امل�شن�عة يف املنزل(، والألعاب التي ُت�شرتى من املحّلت،  مى،  داخل املنازل )مثل الدُّ

)جمع  ال�ّشلطانيات   / والّزبدّيات  »ِقْدر«/«طنجرة«(  )جمع  طناجر  قدور/  )مثل  املعي�شية  بالأ�شر  اخلا�شة  والأ�شياء 

»زبدّية«/�شلطانّية( اأو الأ�شياء وامل�اد امل�ج�دة خارج املنزل )مثل الع�شي، اأو احلجارة، و�شدفات اأو هياكل احلي�انات 

اأو اأوراق الأ�شجار(. ومن املثري للهتمام ملحظة اأّن ن�شبة %86 من الأطفال يلعب�ن باألعاب ي�شرتونها من املحّلت. َبْيَد 

اأن الّن�شب املئ�ية لأن�اع الألعاب امل�شن�عة يف املنزل قد بلغت %19. وقد ل�حظ اأن اأطفال طرابل�ص هم الأقل حظا بت�فر 

اأية فروق تفا�شلية ح�شب الن�ع  %67. ومل ُتلَحظ  %35، والأوفر حظا اأطفال منطقة �ش�ر ب�اقع  لعبتان او اكرث ب�اقع 

الجتماعي، لكن ثمة فروق وا�شحة ح�شب م�شت�ى الرثوة  فن�شبة %56 من الأطفال لأغنى %40 من الأ�شر لديهم �شيئان 

اأو اأكرث يلعب�ن فيها، بينما تبلغ هذه الن�شبة %47 بالن�شبة لأطفال اأفقر %60 من الأ�شر. 

 

امل�شح  ويف  وق�ع احل�ادث.  يزيد خماطر  اأمٌر  باأّنه  ُيْعَرُف  اآخرين  �شغار  اأطفال  اأو يف ح�ش�ر  وحدهم  الأطفال  ترك  اإّن 

العنق�دي متعدد امل�ؤ�شرات، ُطرح �ش�ؤالن ملعرفة اإذا ما كان الأطفال يف الفئة العمرية »منذ ال�لدة وحتى 59 �شهرًا« قد 

]1[  م�ؤ�شر رقم 6.3  من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]2[  م�ؤ�شر رقم 6.4  من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

تنمية الطف�لة
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اأطفال يقل  اأو يف رعاية  5 �سن�ات والذين ترك�ا مبفردهم  CD.4: عدم كفاية الرعاية: ن�سبة الأطفال دون  جدول 

ال�سابق، يف خميمات وجتمعات  الأ�سب�ع  الأقل خلل  على  واحدة  وملرة  �ساعة  اأكرث من  ملدة  �سن�ات   10 عن  عمرهم 

الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

ُترك�ا وحدهم خلل الأ�شب�ع الذي �شبق انعقاد املقابلة، وعّما اإذا كان الأطفال قد ُترك�ا يف رعاية اأطفال اآخرين دون �شّن 

10 �شن�ات.

 59 %8 من الأطفال يف الفئة العمرية »منذ ال�لدة وحتى  اأّن ن�شبة  CD.4  عدم كفاية الرعاية، فنجد  ح اجلدول  ي��شّ

املقابلة.  انعقاد  الذي �شبق  الأ�شب�ع  الأطفال وحدهم خلل  %6 من  ُترك  بينما  اآخرين،  اأطفال  ُترك�ا يف رعاية  �شهرًا« 

وباجلمع بني م�ؤ�ّشرّي الرعاية معًا، فقد احُت�شبت ن�شبة %12 من الأطفال باأنهم ُترك�ا من دون رعاية كافية خلل الأ�شب�ع 

الذي �شبق اإجراء امل�شح، اإما برتكهم وحدهم اأو برتكهم حتت رعاية اأطفال اآخرين. ومل ُتلحظ فروق ح�شب جن�ص الطفل. 

وكانت الرعاية غري الكافية اأكرث انت�شارًا يف اأو�شاط الأطفال يف منطقة �ش�ر ب�اقع  %20، ثم منطقة بريوت ب�اقع 15%، 

وبلغت الن�شبة الأدنى يف منطقة �شيدا ب�اقع %8. وكانت ن�شبة الأطفال يف الفئة العمرية 24 – 59 �شهرًا، الذين ُترك�ا 

مب�شت�ًى غري كاٍف من الرعاية %15، اأكرث من الأطفال يف الفئة العمرية »منذ ال�لدة وحتى 23 �شهرًا ب�اقع %9. ومل 

ُتلَحظ فروٌق فيما يتعّلق بال��شع الجتماعي – القت�شادي الراهن للأ�شرة املعي�شية.

خصائص عامة مختارة

عدد األطفال نسبة األطفال دون 5 سنوات الذين تركوا
دون عمر 5 

سنوات
بمفردهم خالل 
األسبوع الماضي

في رعاية طفل أخر دون 
10سنوات خالل األسبوع 

الماضي

ترك مع عدم كفاية 
الرعاية خالل 

األسبوع الماضي 
]1[

5.67.311.6969ذكرالجنس

6.78.513.1947أنثى

1.78.89.8573طرابلسالمنطقة

10.56.515.3375بيروت

7.48.512.680البقاع

3.65.98.2549صيدا

12.811.119.8340صور

05.15.39.1790-23  العمر باألشهر

  59-246.99.714.61126

41)5.2()5.2()0.0(بدونتعليم األم

5.311.313.9389ابتدائي

6.88.013.21057إعدادي

5.84.89.5430ثانوي فما فوق

5.58.612.51116أفقر %60مؤشر الثروة

7.17.012.0800أغنى 40%

6.17.912.31916المجموع

]1[  م�ؤ�شر رقم 6.5  من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

] [  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

تنمية الطف�لة
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تعليم الطف�لة املبكرة

ُتعّرُف تنمية الطف�لة املبكرة باأنها عمليٌة منّظمٌة مُيكن التَّنب�ؤ فيها وت�شري يف م�ازاة م�شار م�شتمر، يتعّلم فيه الطفل كيف 

البدين،  الّنم�  اإّن  تعقيدًا.  اأكرث  الآخرين  مع  والرتباط  وال�شع�ر  والكلم،  والتفكري،  الّتحرك،  م�شت�يات من  مع  يتعامل 

للّتعّلم هي  – النفعالية/العاطفية، وال�شتعداد  ومهارات تعّلم القراءة والكتابة ومبادئ احل�شاب، والتنمية الجتماعية 

جمالٌت حي�ّية للنماء العم�مي للطفل؛ وهذا النماء ه� اأحد اأ�ش�ص التنمية الب�شرية الُكّلية.

العنق�دي متعدد  امل�شح  برنامج  لأغرا�ص  وتط�يرها  اإعدادها  بن�د، جرى   10 ُمَكّ�نة من  ا�شُتخدمت وحدة م�شتقلة  وقد 

امل�ؤ�شرات، بهدف ح�شاب دليل م�ؤ�شرات تنمية الطف�لة املبكرة »ECDI«. وي�شتند هذا الدليل / امل�ؤ�شر اإىل بع�ص نقاط 

القيا�ص املرجعية التي يت�ّقع للأطفال اأن ميتلك�ها فيما ل� كان�ا ينم�ن كما تنمى غالبية الأطفال يف تلك الفئة الُعُمرية. 

اإثراء ال�شيا�شة العامة باملعل�مات ب�شاأن ال��شع التط�ر وتقدم النماء  والغر�ص الرئي�ص لدليل تنمية الطف�لة املبكرة ه� 

الّراهن للأطفال يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان.

وُي�شتخدم كل بند من البن�د الع�شرة يف واحد من املجالت الأربعة، بهدف حتديد اإذا ما كان الأطفال ي�شريون على امل�شار 

)ال�شحيح( اإمنائيا يف ذلك املجال. واملجالت حمّل البحث هي:

ُف الأطفال باأّنهم ي�شريون على امل�شار ال�شحيح  �جمال معرفة القراءة والكتابة – مبادئ احل�شاب: ُيَعرَّ �•  

اإمنائيا يف هذا املجال ا�شتنادًا اإىل اإذا ما كان�ا ي�شتطيع�ن تعّرف / ت�شمية ما ل يقل عن ع�شرة اأحرف 

من احلروف الهجائية، واإذا ما كان�ا ي�شتطيع�ن قراءة ما ل يقل عن اأربع كلمات ب�شيطة وماأل�فة، واإذا 

الإجابات  اثنتان من  فاإن كانت   .10 اإىل   1 الأعداد من  اأ�شماء وميّيزون رم�ز جميع  ما كان�ا يعرف�ن 

�شحيحة، على اأقل تقدير، فاإّن الطفل ُيعترب عندئٍذ ي�شري على امل�شار ال�شحيح اإمنائيا

�املجال اجل�شدي / البدين: اإذا كان الطفل ي�شتطيع اأن يلتقط �شيئًا �شغريًا باإ�شبعني، كع�شًا اأو حجر  �•  

�شغري من على الأر�ص، و/اأو ومل تذكر الأم / القائمة بالرعاية اأّن الطفل يك�ن اأحيانًا مري�شًا اأكرث مما 

ينبغي ليقِدَر على اّللعب، فاإّن الطفَل ُيعترُب حينئٍذ وكاأنه ي�شري على امل�شار ال�شحيح اإمنائيا يف املجال 

اجل�شدي / البدين

�ويف املجال الجتماعي – النفعايل / العاطفي، فاإّن الأطفال ُيعتربون اأّنهم ي�شريون على امل�شار ال�شحيح  �•  

اإمنائيا اإذا �شحَّ اثنان من الآتية: اإذا كان الطفل يتعامل ب�ش�رة جيدة مع الأطفال الآخرين، اإذا كان 

الطفل ل َيرُكُل، اأو يع�صُّ اأو ي�شرُب الأطفال الآخرين، واإذا كان الطفل ل يت�شّتت انتباهه ب�شه�لة

�جمال الّتعّلم: اإذا كان الطفل يّتبع ت�جيهات ب�شيطة ح�ل كيفية عمل �شيء ما ب�شكل �شحيح، و/اأو اإذا  �•  

كان قادرًا، عندما ُيعطى �شيئًا ما يفعله، على القيام فيه ب�ش�رة م�شتقلة، فاإّن الطفَل ُيعترب عندئٍذ باأّنه 

ي�شري على امل�شار ال�شحيح اإمنائيا يف جمال الّتعّلم

ومن َثمَّ ُيح�شُب دليُل )م�ؤ�شرات( تنمية الطف�لة املبكرة على اعتبار اأّنه الن�شبة املئ�ية من الأطفال الذين ي�شريون على 

امل�شار ال�شحيح اإمنائيا يف ثلثة من هذه املجالت الأربعة، على اأقل تقدير.

تنمية الطف�لة
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جدول CD.5: م�ؤ�سرات تنمية الطف�لة املبكرة: ن�سبة الأطفال يف �سن 36-59 �سهرا الذين مت امناوؤهم على امل�سار 

تنمية  درجة  وم�ؤ�سر  التعليمية،  واملجالت  واملادية،  والعاطفية  الجتماعية  والأم�ر  واحل�ساب،  القراءة  ال�سحيح يف 

الطف�لة املبكرة، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة

نسبة األطفال في سن 36-59 شهرا الذين هم على امسار 
االنماء الصحيح في مجاالت 

مؤشر درجة 
تنمية الطفولة 

المبكرة ]1[

عدد األطفال 
في عمر 
 59-36

شهرا القراءة 
والحساب

االجتماعية - جسديا
العاطفية

التعلم

54.498.280.094.386.7372ذكرالجنس

51.498.283.691.385.9333أنثى

43.798.680.598.388.5205طرابلسالمنطقة

60.997.579.394.589.5144بيروت

35)97.5()100.0()87.5()97.5()68.4(البقاع

50.798.580.488.280.9198صيدا

58.398.086.987.584.5125صور

37.097.281.090.580.7347  36 -47العمر باألشهر

59- 48  68.599.282.495.191.7358

االلتحاق 
بالتعليم قبل 

المدرسة

70.298.682.496.792.8405ملتحق بالتعليم قبل المدرسة

29.797.780.887.877.5300غير ملتحق بالتعليم قبل المدرسة

16)*()*()*()*()*(بدونتعليم األم

49.397.677.987.481.6138ابتدائي

55.398.680.492.686.6396إعدادي

52.697.488.098.790.4156ثانوي فما فوق

49.698.680.591.984.6392أفقر %60مؤشر الثروة

57.297.683.194.188.4314أغنى 40%

53.098.281.792.986.3705المجموع

باأنهم ي�شريون على امل�شار  و59 �شهرًا   36 %86 من الأطفال يف الفئة العمرية بني  اأن   CD.5 ت�شري النتائُج يف اجلدول 

والبنات   87% ب�اقع  )الفتيان(  الأولد  بني  ما  حد  اىل  مت�شاوي  املبكرة   الطف�لة  تنمية  م�ؤ�شرات  اإمنائيا.  ال�شحيح 

)الفتيات( ب�اقع 86%. 

وكما ه� مت�ّقع، فاإّن دليل م�ؤ�شرات تنمية الطف�لة املبكرة اأعلى بكثري يف الفئة العمرية الأكرب �شّنًا ب�اقع %92 يف اأو�شاط 

الأطفال يف الفئة العمرية 48 – 59 �شهرًا، مقارنًة بن�شبة %81 بني الأطفال يف الفئة العمرية   36–47 �شهرًا؛ لأّن الأطفال 

ُيتقن�ن املزيد من املهارات مع تقّدم العمر. وُي�شاهُد م�شت�ًى مرتفع لدليل م�ؤ�شرات تنمية الطف�لة املبكرة بني الأطفال 

الذي ينتظم�ن يف ريا�ص الأطفال )التعليم ما قبل املدر�شة( ب�اقع %93، ُمقارنًة بن�شبة %78 بالن�شبة اإىل اأولئك الأطفال 

ُل الأطفاُل الذين يعي�ش�ن داخل الأ�شر املعي�شية الأفقر م�شت�ًى اأقل على دليل  الذين ل ينتظم�ن يف ريا�ص الأطفال. وُي�شجِّ

م�ؤ�شرات تنمية الطف�لة املبكرة ب�اقع %85، مقارنًة بالأطفال الذين يعي�ش�ن داخل الأ�شر املعي�شية الأغنى ب�اقع %88 من 

ح حتليُل املجالت الأربعة لنماء الطفل اأّن ن�شبة %98 من الأطفال  الأطفال ي�شريون على امل�شار ال�شحيح اإمنائيا(. وُي��شّ

]1[ م�ؤ�شر رقم 6.6  من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]  [  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

امل�شح العنق�دي الرابع متعدد امل�ؤ�ّشرات

تنمية الطف�لة
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تنمية الطف�لة

ي�شريون على امل�شار ال�شحيح يف املجال اجل�شدي/البدين، ولكّن ن�شبًة اأقّل من الأطفال %93 ت�شري على امل�شار ال�شحيح 

املجال )الجتماعي-  %53 ويف  ب�اقع  – مبادئ احل�شاب  والكتابة  القراءة  التعلم، وكذلك يف جمال معرفة  املجال  يف 

الذين  بالأطفال  املجالت منفردًة  املُحرز يف كل جمال من  املرتفع  امل�شت�ى  ويرتبط   .82% ب�اقع  النفعايل/العاطفي( 

يعي�ش�ن يف الأ�شر املعي�شية الأغنى، وبالأطفال الذين ينتظم�ن يف التعليم قبل املدر�شة، وبالأطفال الأكرب �شّنًا، ويف اأو�شاط 

الأولد.
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معرفة القراءة والكتابة والتعليم

عا�سرًا : معرفة القراءة والكتابة والتعليم

معرفة القراءة والكتابة بني الن�ساء اليافعات وال�ّسابات

من اأهداف وثيقة »عامل جدير بالأطفال« التاأّكد من معرفة الكبار الرا�شدين القراءة والكتابة. كذلك فاإّن هذه املعرفة هي 

اأي�شًا اأحد م�ؤ�شرات الأهداف الإمنائية للألفية التي تتعّلق بالرجال والن�شاء على حدٍّ �ش�اء. ويف امل�شح العنق�دي متعّدد 

امل�ؤ�شرات، نظرًا لإجراء ا�شتبيان املراأة امل�ؤّهلة فقط، فاإّن النتائج ت�شتند فقط اإىل الإناث يف الفئة العمرية بني 15 و 24   

عامًا. وقد ُقيِّمت معرفة القراءة والكتابة على اأ�شا�ص قدرة الن�شاء على قراءة عبارة / جملة ب�شيطة ق�شرية اأو على اأ�شا�ص 

الن�شاء  بني  والكتابة  القراءة  معرفة  والتعليم:  والكتابة  القراءة  النتظام يف املدر�شة. يعر�ص اجلدوُل ED.1 – معرفة 

الن�شاء يف  من   94% اأّن  اأي�شًا   ED.1 ح اجلدول  وي��شّ والكتابة.  القراءة  يعرفن  ملن  املئ�ية  الن�شبَة  وال�شابات«  اليافعات 

املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان يعرفن القراءة والكتابة، واأّن ال��شع الراهن مل�شت�ى معرفة القراءة والكتابة 

يتباين ب�ش�رة طفيفة ح�شب مكان الإقامة، فبلغت الن�شبة الأدنى بني املناطق منطقة بريوت ب�اقع %93 والن�شبة الأعلى 

يف منطقة البقاع ب�اقع %98. ومن الن�شاء الل�اتي ذكرن اأّن التعليم البتدائي كان اأعلى م�شت�ًى تعليمي ح�شلن عليه، كانت 

ن�شبة %57 فقط قادرًة فعليًا على قراءة عبارة معرو�شة عليها. كما ت��شح البيانات اأن ن�شبة معرفة القراءة والكتابة بني 

بني ن�شاء اأفقر %60 من الأ�شر مقارنة مع  الن�شاء يف الأ�شر الفقرية اأدنى منها بني الن�شاء من الأ�شر الغنية، ب�اقع 91% 

%99 بني ن�شاء اأغنى %40 من الأ�شر.

جدول ED.1: معرفة القراءة والكتابة  بني الن�ساء اليافعات وال�سابات: ن�سبة الن�ساء الل�اتي يعرفن القراءة والكتابة 

يف العمر 15-24 �سنة، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة
نسبة النساء اللواتي 

يعرفن القراءة والكتابة 
]1[

نسبة غير 
معروف

عدد النساء في العمر 
من 15-24 سنة

94.00.2547طرابلسالمنطقة

92.80.3323بيروت

97.70.082البقاع

94.50.0677صيدا

94.10.0410صور

1593.90.11098-19العمر بالسنوات

24-2094.40.1940

13)*()*(بدونالتعليم 

57.20.8251ابتدائي

100.00.0951إعدادي

100.00.0824ثانوي فما فوق

90.60.11170أفقر %60مؤشر الثروة

98.90.1869أغنى 40%

94.10.12039المجموع

]1[  م�ؤ�شر رقم 7.1 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات؛ م�ؤ�شر رقم 2.3 من م�ؤ�شرات اأهداف الألفية للتنمية

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة
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معرفة القراءة والكتابة والتعليم

ال�ستعداد للمدر�سة

اأمٌر مهٌم  الأطفال  لتعليم  اأو  للتعلم  برنامج منّظم  الأطفال( �شمن  املدر�شة )اأي يف ريا�ص  التعليم ما قبل  النتظاُم يف 

ل�شتعداد الأطفال لللتحاق باملدر�شة. ويعر�ص اجلدوُل ED.2 ال�شتعداد لللتحاق باملدر�شة« ن�شبَة الأطفال يف ال�شف 

الأول البتدائي الذين انتظم�ا يف التعليم ما قبل املدر�شة خلل ال�شنة ال�شابقة. ب�ش�رة عامة، فاإّن %95 من الأطفال الذين 

ينتظم�ن حاليًا يف ال�شف الأول من املدر�شة البتدائية كان�ا ينتظم�ن يف التعليم ما قبل املدر�شة )يف ال�شنة املا�شية(. 

ون�شبة الأطفال الإناث اأعلى قليًل من الذك�ر ب�اقع %97 مقارنة مع  %94 للذك�ر. ول�حظ وج�د فروق تفا�شلية ب�شيطة 

الأول يف منطقة  ؛ فطلبة ال�شف  البقاع لقلة عدد امل�شاهدات فيها  ا�شتثناء منطقة  على م�شت�ى املناطق اجلغرافية مع 

طرابل�ص انتظم�ا يف نظام التعليم ما قبل البتدائي مب�شت�ى %100 بينما بلغت الن�شبة %91 لطلبة ال�شف الأول الذين 

الت�ايل.   %96 يف منطقتي �شيدا وبريوت على  و   94% ال�شابق يف منطقة �ش�ر، وبلغت  العام  التحق�ا بريا�ص الأطفال 

اأّن  باملدر�شة. فمع  بال�شتعداد لللتحاق  اإيجابية  ارتباط  له علقة  الراهن  – القت�شادي  ال��شع الجتماعي  اأّن  ويبدو 

امل�ؤ�شر يبلغ ن�شبة %94 بني اأفقر %60 من الأ�شر املعي�شية اإل اأّنه يرتفع اإىل ن�شبة %98 بني الأطفال الذين يعي�ش�ن داخل 

اأغنى %40 الأ�شر املعي�شية. كما ويت�شح م�شت�ى تاأثري تعليم الأم فقد بلغت الن�شبة بني اأطفال الأمهات الل�اتي تعليمهن 

ابتدائي %91 مقارنة مع %98 بني اأطفال الن�شاء الل�اتي تعليمهن ثان�ي فاأعلى.

جدول ED.2: ال�ستعداد لللتحاق باملدر�سة: ن�سبة الأطفال امللتحقني يف ال�سف الأول البتدائي والذين التحق�ا 

بالتعليم قبل املدر�سي يف ال�سنة ال�سابقة، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

نسبة األطفال الملتحقين  في الصف األول االبتدائي والذين خصائص عامة مختارة
التحقوا بالتعليم قبل المدرسي في السنة السابقة ]1[

عدد األطفال الملتحقين في الصف األول 
االبتدائي

93.6241ذكرالجنس

96.5214أنثى

100.0125طرابلسالمنطقة

95.783بيروت

11)*(البقاع

94.4132صيدا

91.4104صور

21)*(بدونتعليم األم 

90.7120ابتدائي

95.7226إعدادي

ثانوي فما 
فوق

97.689

93.5293أفقر %60مؤشر الثروة

97.6162أغنى 40%

94.9455المجموع

امل�ساركة يف املدار�ص البتدائية والثان�ية

الأهداف  اأهمِّ  اأحُد  ه�  البتدائي  التعليم  وحت�شيلهم  العامل  اأطفال  جميع  على  الأ�شا�شي  التعليم  على  احل�ش�ل  َتعميُم 

الفقر، ومتكني  اأ�شا�شيٌّ حي�يٌّ م�شبق ملكافحة  واأهداف وثيقة »عامل جدير بالأطفال. والتعليُم متطّلب  الإمنائية للألفية 

املراأة، وحماية الطف�لة من العمل املحف�ف باملخاطر وال�شتغليل ومن ال�شتغلل اجلن�شي، والنه��ص بحق�ق الإن�شان 

والدميقراطية، وحماية البيئة، والتاأثري يف النم� ال�شكاين.

]1[  م�ؤ�شر رقم 7.2 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة
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جدول ED.3: دخ�ل املدر�سة البتدائية: ن�سبة الأطفال يف �سن دخ�ل املدر�سة البتدائية وامللتحقني بال�سف الأول 

ابتدائي )معدل اللألتحاق ال�سايف(، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

وت�شمل م�ؤ�شرات النتظام يف املدار�ص البتدائية واملدار�ص الثان�ية ما يلي:

�شايف معدل ال�شتيعاب يف التعليم البتدائي �•  

لة( الن�شبة ال�شافية للنتظام يف املدار�ص البتدائية )ُمعدَّ �•  

لة( الن�شبة ال�شافية للنتظام يف املدار�ص الثان�ية )ُمعدَّ �•  

GPI( يف  ـــ  اجلن�شني«  »بني  الجتماعي  الن�ع  بني  التكاف�ؤ  دليل  )اأو  الذك�ر«  اإىل  الإناث  »تعليم  �ن�شبة  �•  

املدار�ص البتدائية واملدار�ص الثان�ية

وت�شمل م�ؤ�شرات الّتقّدم / النتقال من مرحلة دار�شية اإىل اأخرى:

الأطفاُل الذين ي�شل�ن اإىل ال�شف الأخري من التعليم البتدائي �•  

معدل اإمتام التعليم البتدائي �•  

معدل النتقال اإىل املدار�ص الثان�ية �•  

يعر�ص اجلدول ED.3 ن�شبة الأطفال الذين هم يف �شّن الدخ�ل اإىل املدار�ص البتدائية )�شّن 6 �شن�ات( وينتظم�ن يف 

ال�شف الول يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان ويلحظ اأن ن�شبة %92 من الطفال يف �شن الدخ�ل للمدر�شة 

اأّن هناك فروق تفا�شلية  َبْيَد  ينتظم�ن يف ال�شف الأول من املدار�ص البتدائية. ل ت�جد فروق تفا�شلية بني اجلن�شني، 

طفيفة ح�شب املنطقة اجلغرافية ففي منطقة �شيدا بلغت الن�شبة %88 مقارنة مع %95 يف منطقة �ش�ر، يف حني اأّن هذه 

القيمة تبلغ ن�شبة %93 يف منطقة بريوت وتبلغ %92 يف منطقة طرابل�ص.  وبني م�شت�ى تعليم الأم وال��شع الجتماعي ـــ 

القت�شادي الراهن؛ فبالن�شبة للأطفال يف �شّن )6 �شن�ات(، مّمن ح�شلت اأمهاتهم على تعليم ثان�ي فاأعلى ، كانت ن�شبة 

%93 من الأطفال منتظمني يف ال�شف الأول البتدائي مقارنة مع %90 للأطفال الذين ح�شلت اأمهاتهم على التعليم 
البتدائي. ويف الأ�شر املعي�شية الغنية، ت�شل هذه الن�شبة اإىل ح�ايل %93 لأطفال اأغنى %40 من الأ�شر، بينما تبلغ 91% 

يف اأو�شاط الأطفال الذين يعي�ش�ن داخل اأفقر %60 من الأ�شر.

نسبة  األطفال في سن دخول المدرسة االبتدائية والملتحقين بالصف خصائص عامة مختارة
األول ابتدائي ]1[

عدد األطفال في سن دخول المدرسة 
االبتدائية

91.8235ذكرالجنس

91.7216أنثى

92.0126طرابلسالمنطقة

92.582بيروت

16)*(البقاع

88.0131صيدا

94.696صور

14)*(بدونتعليم األم 

89.7114ابتدائي

93.1244إعدادي

93.379ثانوي فما فوق

91.2293أفقر %60مؤشر الثروة

92.8158أغنى 40%

91.7451المجموع

]1[  م�ؤ�شر رقم 7.3 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة
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ن ينتظم�ن يف  �شن�ات اإىل 11 �شنة(، مِمّ يعر�ص اجلدول ED.4 الن�شبة املئ�ية للأطفال يف �شّن املدر�شة البتدائية )6 

 ينتظم غالبية الأطفال، الذين هم يف �شّن املدر�شة البتدائية، يف املدار�ص بن�شبة 
10

املدار�ص البتدائية اأو املدار�ص الثان�ية.

ع منهم اأن  %96 )%95 للذك�ر و %97 للأناث( . لكّن ن�شبة %4 من الأطفال يبق�ن خارج مقاعد الدرا�شة عندما يت�قَّ
يك�ن�ا م�شاركني فيها.  بينما يلحظ تاأثري تعليم الأم على النتظام، فنجد اأن الن�شبة قد بلغت %84 بني اأطفال الأمهات 

%97 لأطفال الأمهات  %95 لأطفال الأمهات الل�اتي تعليمهن ابتدائي، ثم ترتفع اإىل  الل�اتي بدون تعليم، وترتفع اإىل 

الل�اتي تعليمهن اإعدادي، وتبلغ اأق�شاها بني اأطفال الأمهات الل�اتي تعليمهن ثان�ي فاأعلى ب�اقع 99%.

10( الّن�شب املعرو�شة يف هذا اجلدول »معّدلة«؛ لأنها ل ت�شتمل على النتظام يف املدار�ص البتدائية فح�شب، بل اإنها ت�شتمل اأي�شًا على النتظام يف املدار�ص الثان�ية يف خانة ب�شط الك�شر.

11(  الن�شب املعرو�شة يف هذا اجلدول »معّدلة«؛ لأنها ل ت�شتمل على النتظام يف املدار�ص الثان�ية فح�شب، بل اإنها ت�شتمل اأي�شًا على النتظام يف م�شت�يات التعليم الأعلى يف خانة ب�شط 
الك�شر.

جدول ED.4: ن�سبة الأنتظام ال�سايف  باملدر�سة البتدائية: ن�سبة الأطفال يف �سن دخ�ل املدر�سة البتدائية واملنتظمني 

باملدر�سة البتدائية اأو املدر�سة الإعدادية - )ن�سبة الأنتظام ال�سافية(، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 

عام 2011

خصائص عامة مختارة
المجموعإناثذكور

نسبة االنتظام 
الصافية ]1[

نسبة االنتظام عدد األطفال
الصافية ]1[

نسبة االنتظام عدد األطفال
الصافية ]1[

عدد األطفال

95.639096.238095.9770طرابلسالمنطقة

93.424996.723895.0487بيروت

4798.2101)100.0(96.754البقاع

94.639397.240795.9800صيدا

98.126399.026198.6524صور

بداية  في  العمر 
السنة الدراسية

695.623595.621695.6451

798.018999.122098.6409

897.721699.522698.6442

996.521298.721597.6426

1094.524495.323394.9478

1191.525395.522493.4477

4783.7104)84.1(83.458بدونتعليم األم 

93.634496.432195.0665ابتدائي

96.266497.669696.91360إعدادي

98.328399.626999.0552ثانوي فما فوق

94.879796.781495.71611أفقر %60مؤشر الثروة

96.455298.251997.31071أغنى 40%

95.4134997.3133396.32682مجموع

 .ED.5 ومّما يثري الهتمام 
11

وثان�ي ( معرو�شة يف اجلدول  اإعدادي  الثان�ية )  املدار�ص  ال�شافية يف  النتظام  ن�شبة 

ب�ش�رة  دراماتيكية اأكرث مما ه� عليه احلال يف املدار�ص البتدائية، اأن ن�شبُة %47 من الأطفال ل ينتظم�ن يف املدار�ص 

على الإطلق، ما يفيد اأّن اأكرث من ن�شف الأطفال %53 مّمن هم يف �شّن املدر�شة الثان�ية، ينتظم�ن يف املدار�ص الثان�ية. 

]1[   م�ؤ�شر رقم 7.4 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات؛ م�ؤ�شر رقم 2.1 من م�ؤ�شرات اأهداف الألفية للتنمية

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة
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املنتظمني  الثان�ية  املدر�سة  عمر  يف  الأطفال  ن�سبة  وثان�ي(:  )اأعدادي  الثان�ية  باملدر�سة  النتظام   :ED.5 جدول 

وجتمعات  خميمات  يف  )ذك�ر(،  املعدلة(،  ال�سافية  الأنتظام  )ن�سبة  اأعلى  اأو  )اإعدادي/ثان�ي(  الثان�ية  باملدر�سة 

الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

املدار�ص  يف  ينتظم  اأو  الدرا�شة  مقاعد  خارج  يك�ن  اأْن  اإما  بع�شهم  اأنَّ  جند  الأطفال  ه�ؤلء  من  املتبقي  الن�شف  ومن 

البتدائية. فثمة طفل واحدا من كل ع�شرين طفل  ح�ايل %5 من الأطفال يف �شّن اللتحاق باملدر�شة الثان�ية ينتظم�ن 

يف املدار�ص البتدائية، يف ال�قت الذي يجب اأن يك�ن�ا فيه منتظمني على مقاعد الدرا�شة الثان�ية، يف حني اأّن ن�شبة 42% 

املتبقية ل تنتظم على مقاعد الدرا�شة على الإطلق. من اجلدير بامللحظة اأن ن�شبة انتظام الإناث ال�شايف يف املدار�ص 

الثان�ية اأعلى بكثري من انتظام الذك�ر ب�اقع %63 مقارنة مع %45 للذك�ر. يت�شح تاأثري تعليم الأم وم�ؤ�شر الرثوة على 

النتظام ال�شايف باملدار�ص الثان�ية، فقد بلغت ن�شبة النتظام ال�شايف يف الثان�ية لأطفال الأمهات دون اأي م�شت�ى تعليمي 

%33 وترتفع الن�شبة اإىل %39 لأطفال الأمهات الل�اتي تعليمهن ابتدائي، وت�شتمر الن�شبة بالرتفاع لت�شل %62 لأطفال 
الأمهات الل�اتي تعليمهن اإعدادي، وتبلغ اأق�شاها لأطفال الأمهات الل�اتي تعليمهن ثان�ي فاأعلى ب�اقع %82 ، اأما النتظام 

ال�شايف لأطفال اأفقر %60 من الأ�شر فقد بلغ %45 مقارنة مع %65 لأطفال اأغنى %40 من الأ�شر.

خصائص عامة مختارة
ذكور

نسبة االنتظام الصافية 
المعدلة  ]1[

عدد األطفالنسبة المنتظمين بالمدرسة االبتدائية

47.24.4419طرابلسالمنطقة

38.511.2295بيروت

59.96.750البقاع

45.53.0494صيدا

46.53.9300صور

العمر في بداية السنة 
الدراسية

1254.623.7241

1368.77.3269

1460.21.9230

1540.00.0295

1627.10.0258

1723.60.0264

24.41.092بدونتعليم األم 

30.59.0390ابتدائي

53.06.2623إعدادي

78.12.6240ثانوي فما فوق

26)0.0()23.4(األم ليست باألسرة

36.35.1895أفقر %60مؤشر الثروة

57.55.3662أغنى 40%

45.35.21557المجموع

]1[   م�ؤ�شر رقم 7.5 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة
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تابع جدول ED.5: الأنتظام باملدر�سة الثان�ية )اأعدادي وثان�ي(:ن�سبة الأطفال يف عمر املدر�سة الثان�ية املنتظمني 

وجتمعات  خميمات  يف  )اإناث(  املعدلة(،  ال�سافية  النتظام  )ن�سبة  اأعلى  اأو  )اإعدادي/ثان�ي(  الثان�ية  باملدر�سة 

الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة
إناث

عدد األطفالنسبة المنتظمين بالمدرسة االبتدائيةنسبة االنتظام الصافية المعدلة  ]1[

64.34.0376طرابلسالمنطقة

58.64.2223بيروت

75.16.158البقاع

59.24.4465صيدا

66.24.1255صور

العمر في بداية السنة 
الدراسية

1272.518.2232

1378.94.8236

1467.62.2223

1560.50.0229

1656.00.0240

1738.00.0219

46.43.258بدونتعليم األم 

50.29.7324ابتدائي

71.43.7546إعدادي

85.62.1239ثانوي فما فوق

43)0.0()33.6(األم ليست باألسرة

54.95.1840أفقر %60مؤشر الثروة

74.32.9538أغنى 40%

62.54.21378المجموع

]1[   م�ؤ�شر رقم 7.5 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

] [  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

معرفة القراءة والكتابة والتعليم
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تابع جدول ED.5: النتظام باملدر�سة الثان�ية )اأعدادي وثان�ي(: ن�سبة الأطفال يف عمر املدر�سة الثان�ية املنتظمني 

وجتمعات  خميمات  يف  )املجم�ع(،  املعدلة(،  ال�سافية  الأنتظام  )ن�سبة  اأعلى  اأو  )اإعدادي/ثان�ي(  الثان�ية  باملدر�سة 

الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة
المجموع

عدد األطفالنسبة المنتظمين بالمدرسة االبتدائيةنسبة االنتظام الصافية المعدلة  ]1[

55.34.2795طرابلسالمنطقة

47.28.2518بيروت

68.16.4108البقاع

52.13.7959صيدا

55.63.9555صور

العمر في بداية السنة 
الدراسية

1263.321.0473

1373.56.1505

1463.82.0453

1549.00.0524

1641.00.0498

1730.10.0482

32.91.9150بدونتعليم األم 

39.49.3713ابتدائي

61.65.11169إعدادي

81.92.3480ثانوي فما فوق

29.80.069األم ليست باألسرة

45.35.11735أفقر %60مؤشر الثروة

65.04.31200أغنى 40%

53.34.82935المجموع

يعر�ص اجلدول ED.6 ن�شبة الأطفال الذين يدخل�ن اإىل ال�شف الأول من املدر�شة البتدائية، وي�شل�ن يف نهاية املطاف 

اإىل ال�شف الأخري منها. ومن جمم�ع كل الأطفال الذين يلتحق�ن بال�شف الأول، فاإّن الغالبية منهم اأي ن�شبة %95 �ش�ف 

ي�شل�ن حتمًا اإىل ال�شف الأخري من املرحلة البتدائية. لحظ اأّن هذا الرقم يت�شّمن الأطفال الذين ير�شب�ن يف ال�شف�ف 

الدرا�شية، واأولئك الذين يرتفع�ن يف نهاية املطاف اإىل �شف�ف اأخرى حتى ي�شل�ا اإىل ال�شف الأخري من املرحلة. ت�شري 

البيانات اأن ن�شبة و�ش�ل الإناث لل�شف الأخري من املرحلة البتدائية ودخلن ال�شف الأول اأعلى منها بالن�شبة للذك�ر ب�اقع 

%97 للإناث مقارنة مع %94 للذك�ر، ل يلحظ فروق كبرية بالن�شبة لأطفال الأ�شر الغنية والفقرية، حيث بلغت الن�شبة 
لأطفال اأغنى %40 من الأ�شر %96، مقارنة مع %94 لأطفال اأفقر %60 من الأ�شر.  بينما يظهر جليا تاأثري تعليم الأم 

على الن�شبة فقد بلغت الن�شبة لأطفال الأمهات دون اأي م�شت�ى تعليمي %71 وترتفع ب�شكل كبري اإىل %96 لأطفال الأمهات 

الل�اتي تعليمهن ابتدائي واإعدادي، وت�شل %100 لأطفال الأمهات الل�اتي تعليمهن ثان�ي فاأعلى.

]1[   م�ؤ�شر رقم 7.5 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

معرفة القراءة والكتابة والتعليم
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جدول ED.6: الأطفال الذين ي�سل�ن ال�سف الأخري يف املدر�سة البتدائية: ن�سبة الأطفال الذين يلتحق�ن بال�سف 

الأول من املدر�سة البتدائية وي�سل�ن اإىل ال�سف الأخري يف املدر�سة البتدائية  )معدل البقاء حتى ال�سف الأخري يف 

املدر�سة البتدائية(، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

نسبة الملتحقين خصائص عامة مختارة
بالصف الثاني 

من الذين 
التحقوا بالصف 

األول العام 
الماضي

نسبة الملتحقين 
بالصف الثالث 

من الذين 
التحقوا بالصف 

الثاني العام 
الماضي

نسبة الملتحقين 
بالصف الرابع 

من الذين 
التحقوا بالصف 

الثالث العام 
الماضي

نسبة الملتحقين 
بالصف الخامس من 
الذين التحقوا بالصف 
الرابع العام الماضي

نسبة الملتحقين 
بالصف 

السادس من 
الذين التحقوا 

بالصف 
الخامس العام 

الماضي

نسبة اللذين 
وصلوا الصف 
السادس من 
الذين التحقوا 

بالصف األول  
]1[

99.599.599.296.898.393.5ذكرالجنس

100.099.699.699.198.997.2أنثى

100.0100.0100.096.998.395.3طرابلسالمنطقة

100.0100.0100.094.398.592.9بيروت

100.0100.0100.0100.0100.0100.0البقاع

99.399.197.999.798.794.8صيدا

100.098.9100.098.898.896.5صور

100.094.7100.088.684.470.8بدونتعليم األم 

99.1100.0100.096.6100.095.7ابتدائي

100.0100.099.698.298.296.0إعدادي

100.0100.0100.0100.0100.0100.0ثانوي فما فوق

------األم ليست باألسرة

مؤشر 
الثروة

100.099.299.797.697.594.1أفقر 60%

99.5100.098.998.2100.096.6أغنى 40%

99.899.599.497.998.695.3مجموع

معدل اإمتام الدرا�شة البتدائية ومعدل النتقال اإىل مرحلة التعليم الثان�ي معرو�شان يف اجلدول ED.7. فمعدل اإمتام 

الدرا�شة البتدائية ه� ن�شبة »جمم�ع عدد الطلبة، ب�شرف النظر عن اأعمارهم، الذين يدخل�ن اإىل ال�شف الأخري من 

املدر�شة البتدائية للمرة الأوىل يف حياتهم، اإىل جمم�ع عدد الأطفال يف �شّن التخرج من املدر�شة البتدائية يف بداية 

ال�شنة الدرا�شية احلالية )اأو يف اآخر �شنة درا�شية(. بلغ معدل اإمتام الدرا�شة البتدائية الجمايل، اأثناء اإجراء امل�شح، 

ن�شبة %98.  ويلحظ فروق وا�شحة يف معدل اإكمال املرحلة البتدائية ح�شب املنطقة اجلغرافية فقد بلغ املعدل يف منطقة 

طرابل�ص %89، وبلغ %92 يف منطقة بريوت، %99 يف منطقة �ش�ر، وبلغ %111 يف منطقة �شيدا. وت�شري البيانات اإىل 

فرق وا�شح يف معدل اإكمال املرحلة البتدائية بني اأطفال اأفقر %60 من الأ�شر ب�اقع %91 مقارنة مع %110 لأطفال 

اأغنى %40 من الأ�شر، كما ويت�شح تاأثري تعليم الأم على معدل اإكمال البتدائي، فقد بلغ لأطفال الأمهات الل�اتي تعليمهن 

ابتدائي %94، وبلغ %101 لأطفال الأمهات الل�اتي تعليمهن اإعدادي، وبلغ اأق�شاه لأطفال الأمهات الل�اتي تعليمهن ثان�ي 

فاأعلى ب�اقع 111%.

ت�شري البيانات اإّن %93 من الأطفال الذين اأمّت�ا بنجاح ال�شف الأخري من املدر�شة البتدائية قد وجدوا، اأثناء اإجراء 

امل�شح، ينتظم�ن يف ال�شف الأول من املدر�شة الثان�ية. وقد بلغ معدل النتقال للمرحلة الثان�ية ملن اأمت�ا بنجاح املرحلة 

البتدائية للإناث %94 مقارنة مع %91 للذك�ر، وبلغ معدل النتقال للثان�ية لأطفال اأغنى %40 من الأ�شر %94 مقارنة 

مع %91 لأطفال اأفقر %60 من الأ�شر، وبالن�شبة لتعليم الأمهات، فقد ل�حظ اأن املعدل قد بلغ %89 بني اأطفال الأمهات 

]1[    م�ؤ�شر رقم 7.6 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات ؛ م�ؤ�شر رقم 2.2 من م�ؤ�شرات اأهداف الألفية للتنمية

معرفة القراءة والكتابة والتعليم
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الإعدادية، معدل  املرحلة  اإىل  التعليم البتدائي والنتقال  الإجمايل وال�سايف لإمتام مرحلة  املعدل   :ED.7 جدول 

اأكمال املرحلة البتدائية ومعدل النتقال للمرحلة الإعدادية، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

الل�اتي تعليمهن ابتدائي، وبلغ %93 لأطفال الأمهات الل�اتي تعليمهن اإعدادي، ويرتفع اإىل %95 لأطفال الأمهات الل�اتي 

تعليمهن ثان�ي فاأعلى.

خصائص عامة مختارة

معدل أكمال 
المرحلة االبتدائية 

الصافي

معدل أكمال 
المرحلة االبتدائية 

اإلجمالي ]1[

عدد الطالب الذين 
أكملوا االبتدائية في 

عمر المرحلة

معدل االنتقال 
للمرحلة 

اإلعدادية  ]2[

عدد األطفال الذين 
كانوا في الصف 

األخير من المرحلة 
االبتدائية السنة 

السابقة
44.092.325391.0202ذكرالجنس

54.8105.222494.3218أنثى

54.688.913492.0136طرابلسالمنطقة

51.392.110290.774بيروت

21)*(22)*()*(البقاع

44.8111.013498.0107صيدا

42.499.48590.283صور

14)*()*()*()*(بدونتعليم األم 

41.694.312689.296ابتدائي

48.6100.622193.3213إعدادي

64.4111.010294.795ثانوي فما فوق

2)*()*()*()*(األم ليست باألسرة

43.990.828491.4227أفقر %60مؤشر الثروة

56.7109.619294.3193أغنى 40%

49.198.447792.7420المجموع

الثان�ي معرو�شٌة يف اجلدول  التعليم  التعليم البتدائي ومرحلة  ينتظم�ن يف مرحلة  الذين  الفتيان«  اإىل  »الفتيات  ن�شبُة 

ED.8. وُتعرف هذه الن�شب ب�ش�رة اأف�شل بتعبري »دليل التكاف�ؤ يف الن�ع الجتماعي )اأو بني اجلن�شني(«. لحظ اأّن الّن�شب 
امل�شم�لة هنا ا�شُتخل�شت من ن�شب النتظام ال�شافية بدًل من ن�شب النتظام الإجمالية. فالن�شب الأخرية تقّدم و�شفًا 

خاطئًا لدليل التكاف�ؤ بني اجلن�شني؛ ويع�د ذلك ب�شفة رئي�شة يف معظم احلالت اإىل اأّن غالبية الأطفال، مّمن جتاوزوا 

�شن النتظام، وينتظم�ن يف مرحلة التعليم البتدائي، من املحتمل اأن تك�ن من الفتيان )الأولد(. وُيبنّي جدول ED8 اأّن 

التكاف�ؤَ يف الن�ع الجتماعي بالن�شبة اإىل املدار�ص البتدائية  1.02، مّما ُي�شري اإىل عدم وج�د فرق يف انتظام الفتيات عن 

انتظام الفتيان يف املدار�ص البتدائية. َبْيَد اأّن امل�ؤ�شر يرتفع اإىل رقم .381 بالن�شبة اإىل التعليم الثان�ي. وقد ل�حظ اأن 

م�ؤ�شر التكاف�ؤ مييل ل�شالح الإناث يف النتظام ال�شايف باملرحلة الثان�ية ح�شب خمتلف اخل�شائ�ص اخللفية، �ش�اء منطقة 

جغرافية اأو تعليم الأم، اأو م�ؤ�شر الرثوة.

]1[  م�ؤ�شر رقم 7.7 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

]2[  م�ؤ�شر رقم 7.8 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

معرفة القراءة والكتابة والتعليم
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معرفة القراءة والكتابة والتعليم

جدول ED.8: تكاف�ؤ التعليم بني اجلن�سني: الن�سبة ال�سافية  املعدلة للتحاق الإناث اإىل الذك�ر باملرحلة البتدائية 

والثان�ية )الإعدادية والثان�ية(، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

االلتحاق خصائص عامة مختارة
الصافي المعدل 

بالمرحلة 
االبتدائية  

)NAR(، إناث

نسبة االلتحاق 
الصافي المعدل 

بالمرحلة 
االبتدائية  
 ،)NAR(

ذكور

الفارق في 
االلتحاق 

الصافي المعدل  
بين الجنسين 
في المرحلة 
االبتدائية  ]1[

االلتحاق 
الصافي المعدل 

بالمرحلة الثانوية  
)NAR(، إناث

نسبة االلتحاق 
الصافي المعدل 

بالمرحلة الثانوية  
)NAR(، ذكور

الفارق في االلتحاق 
الصافي المعدل  
بين الجنسين في 

المرحلة الثانوية   
]2[

96.295.61.0164.347.21.36طرابلسالمنطقة

96.793.41.0358.638.51.52بيروت

100.096.71.0375.159.91.25البقاع

97.294.61.0359.245.51.30صيدا

99.098.11.0166.246.51.42صور

84.183.41.0146.424.41.90بدونتعليم األم 

96.493.61.0350.230.51.64ابتدائي

97.696.21.0171.453.01.35إعدادي

99.698.31.0185.678.11.10ثانوي فما فوق

33.623.41.44---األم ليست باألسرة

مؤشر 
الثروة

96.794.81.0254.936.31.51أفقر 60%

98.296.41.0274.357.51.29أغنى 40%

97.395.41.0262.545.31.38مجموع

]1[  م�ؤ�شر رقم 7.9 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات ؛ م�ؤ�شر رقم 3.1 من م�ؤ�شرات اأهداف الألفية للتنمية

]2[  م�ؤ�شر رقم 7.10 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات ؛ م�ؤ�شر رقم 3.1 من م�ؤ�شرات اأهداف الألفية للتنمية
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حماية الطفل

جدول CP.1: ت�سجيل واقعات ال�لدة: ن�سبة الأطفال دون خم�ض �سن�ات ح�سب ت�سجيل امل�ل�د، ون�سبة امل�اليد غري 

اأمهاتهم/املعتنيات يعرفن كيف ي�سجل امل�ل�د، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام  امل�سجلني والذين 

2011

حادي ع�سر ــــ حماية الطفل

ت�سجيل واقعات ال�لدة

تن�ّص اتفاقية حق�ق الطفل الدولية على اأّن لكل طفل احلق يف احل�ش�ل على ا�شم وجن�شية، واحلق يف احلماية من حرمانه 

من ه�يته. وت�شجيُل واقعات ال�لدة و�شيلٌة اأ�شا�شيُة لتاأمني هذه احلق�ق للأطفال. وتن�ّص وثيقة »عامل جدير بالأطفال« 

على هدف و�شع وتط�ير اأنظمة تكفل ت�شجيل كل طفل عند ال�لدة اأو بعد ولدته ب�قت ق�شري، واإعمال حّقه يف احل�ش�ل 

على ا�شم وجن�شية، وفق الق�انني ال�طنية والأدوات الدولية ذات ال�شلة. وم�ؤ�ّشر ت�شجيل واقعات ال�لدة ه�: الن�شبة املئ�ية 

للأطفال دون �شّن اخلام�شة من العمر الذين �ُشّجلت واقعات ولداتهم.

األطفال تحت سن 5 سنوات والذين تم تسجيلهم  بالدوائر خصائص عامة مختارة
المدنية

عدد 
األطفال

األطفال دون خمس سنوات والذين لم 
يتم تسجيل والدتهم

ليس لديهم لديهم شهادة ميالد
شهادة ميالد

مجموع 
المسجلين ]1[

نسبة  األطفال الذين 
أمهاتهم / المعتنيات 

يعرفن كيف يتم 
تسجيل المولود

عدد األطفال الذين 
لم يتم تسجيل 

والدتهم لم تشاهدشوهدت
16)*(57.439.71.298.4969ذكرالجنس

8)*(59.938.60.799.1947أنثى

10)*(63.832.91.698.3573طرابلسالمنطقة

8)*(50.647.00.497.9375بيروت

1)*(27.769.71.198.480البقاع

5)*(53.344.61.199.0549صيدا

0)*(74.925.10.0100.0340صور

العمر 
باالشهر

11 - 056.435.13.494.9358)*(18

 23 – 1257.840.90.599.2432)*(3

35 - 2461.038.40.399.7421)*(1

47 - 3661.638.10.3100.0347)*(0

59 - 4856.443.00.399.7358)*(1

1)*(41)96.5()3.5()31.5()61.5(بدونتعليم األم 

7)*(57.839.80.598.1389ابتدائي

12)*(60.637.11.198.81057إعدادي

3)*(54.444.40.599.3430ثانوي فما فوق

مؤشر 
الثروة

13)*(61.636.11.298.91116أفقر 60%

11)*(54.643.50.598.6800أغنى 40%

24)*(58.739.20.998.71916المجموع

]1[  امل�ؤ�شر رقم 8.1 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

]  [  عدد احلالت غري املرجحة 25-49 حالة

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة
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حماية الطفل

ال�لدة  واقعات  لت  �ُشجِّ لبنان،  يف  الفل�شطينية  والتجمعات  املخيمات  يف  ال�لدة  واقعات  ت�شجيل   CP.1 اجلدول  يعر�ص 

لن�شبة   %99 من الأطفال دون �شّن اخلام�شة.  ول ت�جد اختلفات تذكر يف ت�شجيل واقعات ال�لدة بني جميع الفئات من 

حيث اجلن�ص، اأو العمر اأو التعليم. وت�شري البيانات اأن %1 من الأطفال دون اخلام�شة لي�ص لديهم �شهادة ميلد، 59% 

متت م�شاهدة �شهادة امليلد، ومل يتم م�شاهدة 39%. 

ِعمالُة الأطفال

32 من اتفاقية حق�ق الطفل على ما يلي: »تعرتف الدول الأطراف بحق الطفل يف حمايته من ال�شتغلل  تن�ّص املادة 

القت�شادي ومن اأداء اأي عمل ُيرّجح اأن يك�ن خطريًا اأو اأن مُيّثل اإعاقة لتعليم الطفل، اأو اأن يك�ن �شارًا ب�شحة الطفل اأو 

بنمّ�ه البدين، اأو العقلي، اأو الروحي، اأو املعن�ي، اأو الجتماعي....«. وتذكر وثيقة »عامل جدير بالأطفال ت�شع ا�شرتاتيجيات 

ملكافحة ِعمالة الأطفال، وتدع� الأهداف الإمنائية للألفية اإىل حماية الأطفال من ال�شتغلل. ويف ا�شتبيان امل�شح العنق�دي 

متعّدد امل�ؤ�شرات، تناول عدٌد من الأ�شئلة ق�شيَة ِعمالة الأطفال؛ اأي الأطفال يف الفئة العمرية 5 �شن�ات اإىل 14 �شنة الذين 

اإذا كان خلل الأ�شب�ع الذي  اأثناء اإجراء امل�شح  انخرط�ا يف ن�شاطات عمل. وُيعترب الطفل منخرطًا يف ِعمالة الأطفال 

�شبق امل�شح:

�يف الفئة العمرية 5 �شن�ات اإىل 11 �شنة: وقد اأّدى عمًل اقت�شاديًا ملدة �شاعة واحدة على الأقل، اأو اأّدى  �•  

عمًل منزليًا ملدة 28 �شاعًة يف الأ�شب�ع

�يف الفئة العمرية 12 – 14 �شنة: وقد اأّدى عمًل اقت�شاديًا ملدة 14 �شاعًة على الأقل، اأو اأّدى عمًل منزليًا  �•  

ملدة 28 �شاعًة يف الأ�شب�ع

وَي�شمُح هذا التعريُف بالّتفريق بني ِعمالة الأطفال »child labour« وعمل الأطفال »child work« بهدف حتديد ن�ع العمل 

انت�شار ِعمالة الأطفال نظرًا  الأدنى من  املُعطاة هنا هي احلّد  التقديرات  فاإّن  الق�شاء عليه. واحلالُة هذه،  الذي يجب 

اأقّل من الأرقام املُحّددة  لأّن بع�ص الأطفال رمبا ينخرط�ن يف ن�شاطات عمل خطرة لعدد من ال�شاعات مُيكن اأن تك�ن 

يف املعايري امل�شروحة اأعله. ويقّدم اجلدول CP.2 نتائج ِعمالة الأطفال ح�شب ن�ع العمل. ول يبلغ جمم�ع الن�شب املئ�ية 

اإجمايل ِعمالة الأطفال؛ لأّن الأطفال رمبا يك�ن�ن منخرطني يف اأكرث من ن�ع واحد من العمل.

 وت�شري النتائج اأن %7 من الأطفال يف الفئة العمرية 5-14 �شنة ي�شنف�ن اأنهم منخرط�ن بعمالة الأطفال، وت�شري البيانات 

اإىل وج�د فروق يف انخراط الأطفال بالعمالة تبعا للخ�شائ�ص اخللفية، فنجد اأن %9 من الأطفال الذك�ر م�شنفني �شمن 

عمالة الأطفال مقارنة مع %6 للأطفال الإناث. وتظهر الفروق ب��ش�ح ح�شب املنطقة اجلغرافية وكذلك تعليم الأم، فقد 

بلغت ن�شبة عمالة الأطفال الأعلى يف منطقة �ش�ر ب�اقع %13 وبلغت يف بريوت %11 ثم البقاع ب�اقع %10، وتنخف�ص 

يف منطقة طرابل�ص ثم اإىل %4 يف منطقة �شيدا. ت�شري النتائج اأن اأطفال الأمهات الل�اتي تعليمهن  ب�شكل كبري اإىل 5% 

الل�اتي  اأطفال الأمهات  %8 بني  اإىل  %17 وتنخف�ص ب�شكل كبري  اأي م�شت�ى تعليمي قد بلغت ن�شبة العمالة بينهم  دون 

وت�شري  فاأكرث.   ثان�ي  تعليمهن  الل�اتي  الأمهات  اأطفال  بني   6% بن�شبة  م�شت�ى  اأدنى  اإىل  وتنخف�ص  اإعدادي،  تعليمهن 

البيانات اأي�شا اأن عمالة الأطفال تنت�شر ب�شكل اأكرب بني الأطفال غري امللتحقني باملدار�ص ب�اقع %15، مقارنة مع %7 بني 

الأطفال امللتحقني باملدار�ص.
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�سنة ح�سب انخراطهم يف الن�سطة القت�سادية والأعمال املنزلية  جدول CP.2: عمالة الأطفال: ن�سبة الأطفال 14-5 

يف  الأطفال،  عمالة  يف  املنخرطني  �سنة   14-5 العمر  يف  الأطفال  ون�سبة  العمر،  فئات  ح�سب  املا�سي  الأ�سب�ع  خلل 

خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة

عدد األطفال نسبة األطفال في العمر 5-11 سنة المنخرطين في 
في العمر 
5-11 سنة

النشاط النشاط االقتصادي
االقتصادي 
على األقل 
ساعة واحدة

األعمال 
المنزلية 

أقل من 28 
ساعة

األعمال 
المنزلية 28  

ساعة فما 
فوق

عمالة 
األطفال يعمل يعملون خارج األسرة

بأعمال 
األسرة يعمل بدون أجريعمل بأجر

0.93.75.49.627.50.09.61550ذكرالجنس

0.33.34.27.741.00.38.01541أنثى

0.11.32.63.847.60.03.8901طرابلسالمنطقة

2.06.39.016.226.70.316.5540بيروت

0.00.014.014.032.00.014.0107البقاع

0.51.01.22.726.40.33.0941صيدا

0.38.78.317.433.50.017.4601صور

االلتحاق 
بالدراسة

0.63.54.68.435.40.28.62938نعم

0.73.68.012.211.40.012.2152ال

0.06.118.424.532.40.024.5109بدونتعليم األم 

0.83.13.27.232.70.37.4747ابتدائي

0.63.45.18.735.20.18.71608إعدادي

0.63.83.57.533.90.27.7627ثانوي فما فوق

0.32.94.57.634.10.17.61870أفقر %60مؤشر الثروة

1.04.45.310.234.40.310.51221أغنى 40%

0.63.54.88.634.20.28.83091المجموع

خصائص عامة مختارة

نسبة األطفال في العمر 12- 14سنة المنخرطين في
النشاط النشاط االقتصادي

االقتصادي 
أقل من 14 

ساعة

النشاط 
االقتصادي 14 
ساعة فما فوق

األعمال 
المنزلية أقل 
من 28 ساعة

األعمال 
المنزلية 28  

ساعة فما 
فوق

عمالة 
األطفال يعمل بأعمال يعملون خارج األسرة

األسرة يعمل بدون أجريعمل بأجر
7.66.510.214.77.131.20.17.1ذكرالجنس

0.65.05.29.90.460.60.71.1أنثى

4.64.65.67.96.060.50.56.5طرابلسالمنطقة

06.412.017.81.134.70.41.5بيروت

0.00.016.314.81.532.81.51.5البقاع

5.21.92.54.64.638.70.55.1صيدا

3.114.913.926.72.847.30.02.8صور

االلتحاق 
بالدراسة

1.35.57.011.51.647.70.52.0نعم

20.17.511.717.316.432.60.016.4ال

11.314.018.230.86.543.60.06.5بدونتعليم األم 

5.45.46.011.73.843.80.24.0ابتدائي

4.16.17.712.44.347.10.44.8إعدادي

1.03.57.38.52.444.10.62.7ثانوي فما فوق

مؤشر 
الثروة

5.47.68.314.05.347.10.65.9أفقر 60%

2.53.16.910.01.942.90.11.9أغنى 40%

4.25.87.712.43.945.40.44.2المجموع

حماية الطفل
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املنزلية  والأعمال  القت�سادية  الأن�سطة  يف  انخراطهم  ح�سب  الأطفال   ن�سبة  الأطفال:  عمالة   :CP.2 جدول  تابع 

يف  الأطفال،  عمالة  يف  املنخرطني  �سنة   14-5 العمر  يف  الأطفال  ون�سبة  العمر،  فئات  ح�سب  املا�سي  الأ�سب�ع  خلل 

خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

عدد األطفال في العمر 12 خصائص عامة مختارة
- 14سنة

عدد األطفال في العمر 5-14 مجموع عمالة األطفال ]1[
سنة

7628.82312ذكرالجنس

7115.82252أنثى

4124.61314طرابلسالمنطقة

27411.4814بيروت

599.6166البقاع

4613.71401صيدا

26712.9868صور

12456.64184نعمااللتحاق بالدراسة

22814.7380ال

7916.9188بدونتعليم األم 

4086.21155ابتدائي

6837.62291إعدادي

3046.1931ثانوي فما فوق

8667.12736أفقر %60مؤشر الثروة

6077.71828أغنى 40%

14737.34564المجموع

يعر�ص اجلدول CP.3 ن�شبة الأطفال يف الفئة العمرية 5 �شن�ات اإىل 14 �شنة املنخرطني يف ِعمالة الأطفال وينتظم�ن على 

مقاعد الدرا�شة، والن�شبة املئ�ية للأطفال يف الفئة العمرية من 5 �شن�ات اإىل 14 �شنة املنتظمني يف املدر�شة وينخرط�ن 

يف ِعمالة الأطفال. فمن ن�شبة %92 من الأطفال يف الفئة العمرية من 5 �شن�ات اإىل 14 �شنة مّمن ينتظم�ن يف املدر�شة، 

%83 من  اأي�شًا يف ن�شاطات ِعمالة الأطفال، هذا من ناحية. ومن ناحية اأخرى،  %7 من الأطفال تنخرط  ت�جد ن�شبة 

الأطفال املنخرطني يف ِعمالة الأطفال، ينتظم�ن اأي�شًا على مقاعد الدرا�شة.

]1[  امل�ؤ�شر رقم 8.2 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

حماية الطفل
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جدول CP.3: عمالة الأطفال والأنتظام باملدر�سة: ن�سبة الأطفال  املنخرطني يف عمالة الأطفال والذين هم منتظم�ن 

وجتمعات  خميمات  يف  الأطفال،  بعمالة  منخرطني  هم  والذين  املدر�سة  يف  املنتظم�ن  الأطفال  ون�سبة  املدر�سة  يف 

الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

نسبة خصائص عامة مختارة
العمالة بين 

األطفال

نسبة 
األطفال 

الملتحقين 
بالمدرسة

عدد 
األطفال 

في العمر 
5-14 سنة

نسبة األطفال 
العاملين 

والملتحقين 
بالمدرسة 

]1[

عدد األطفال في 
العمر)14-5) 

العاملين

نسبة األطفال 
الملتحقين 

بالمدرسة و 
المنخرطين 

أيضًا في عمالة 
األطفال من مجمل 
األطفال الملتحقين 

بالمدرسة]2[ 

 عدد األطفال في
 العمر 14-5

سنة 
 والمنتظمون
في المدرسة

8.889.7231276.92037.52074ذكرالجنس

5.893.7225293.01315.82110أنثى

4.692.9131468.8613.41220طرابلسالمنطقة

11.491.481487.39310.9744بيروت

169.9161)*(9.696.5166البقاع

3.788.8140165.6522.71245صيدا

12.993.886893.411212.8814صور

العمر 
بالسنوات

11- 5 8.895.1309193.12718.62938

14 -124.284.5147340.1622.01245

3212.7137)54.7(16.972.8188بدونتعليم األم

6.287.2115578.4725.61006ابتدائي

7.693.3229186.11737.02137إعدادي

6.197.293196.3566.0904ثانوي فما فوق

مؤشر 
الثروة

7.189.5273676.11936.02448أفقر 60%

7.794.9182893.01407.51736أغنى 40%

7.391.7456483.23346.64184المجموع

�سبط �سل�ك )تاأديب( الأطفال

ت وثيقة »عامل جدير بالأطفال«: »يجب ت�فري احلماية للأطفال �شد اأية اأفعال عنف ...«، ويدع� اإعلن الألفية  كما ن�شّ

املخيمات  جري يف 
ُ
اأ الذي  امل�ؤ�شرات  العنق�دي متعدد  امل�شح  والعنف. ويف  وال�شتغلل  الإ�شاءة،  الأطفال من  اإىل حماية 

والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان، �شُئلت الأمهات / القائمات على رعاية الأطفال يف الفئة العمرية من 2 �شنتني اإىل 14 

�شنة �شل�شلًة من الأ�شئلة عن ال�ّشبل التي مييُل الآباء والأمهات اإىل ا�شتخدامها يف �شبط �شل�ك )تاأديب( اأطفالهم عندما 

ي�شيئ�ن الّت�شّرف وال�شل�ك. لحظ اأّنه قد اختري بطريقة ع�ش�ائية طفل واحٌد فقط يف الفئة العمرية من 2 �شنتني اإىل 14 

�شنة من كل اأ�شرة معي�شية اأثناء العمل امليداين لتنفيذ وحدة �شبط �شل�ك )تاأديب( الأطفال امل�شتقلة )من امل�شح(. ومن 

تلك الأ�شئلة، كان امل�ؤ�شران املُ�شتخدمان يف و�شف ج�انب �شبط �شل�ك الأطفال: )1( عدد الأطفال يف الفئة العمرية من  

�شنتني اإىل 14 �شنة الذين ميّرون يف جتربة العتداء النف�شي عليهم كعقاب اأو كعقاب بدين طفيف اأو كعقاب بدين �شديد. 

)2( عدد الآباء والأمهات/القائمات على رعاية الأطفال يف الفئة العمرية من 2 �شنتني اإىل 14 �شنة الذين يعتقدون اأّنهم 

بحاجة اإىل معاقبة اأطفالهم بدنيًا حتى يت�شّنى لهم تن�شئتهم بطريقة ملئمة.

]1[  امل�ؤ�شر رقم 8.3 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

]2[  امل�ؤ�شر رقم 8.4 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

حماية الطفل
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الطفل، يف  تاأديب  �سنة وفقا لطريقة   14-2 العمر  الأطفال يف  ن�سبة  الطفل:  �سل�ك )تاأديب(  CP.4: �سبط  جدول 

خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة
 عدد األطفال فياألطفال في عمر 2- 14 عاما الذين يتعرضون إلى

العمر 2-14 سنة تأديب غير عنيف 
فقط

أي أسلوب العقاب الجسديعقاب نفسي
عنف ]1[ شديدخفيف

8.085.272.422.589.42825ذكرالجنس

10.882.069.320.187.22896أنثى

4.291.075.021.794.41650طرابلسالمنطقة

6.887.575.718.291.51049بيروت

7.580.778.122.087.7217البقاع

11.879.167.720.384.61727صيدا

16.476.163.125.081.81078صور

العمر 
بالسنوات

4 -2   6.685.676.620.490.91115

9 -5  7.885.477.223.590.32183

14 -10 12.281.062.419.785.32424

تعليم رب 
األسرة

7.586.373.336.689.1297بدون

7.686.674.724.191.01853ابتدائي

9.682.971.221.887.72177إعدادي

11.980.164.513.485.41394ثانوي فما فوق

1)*()*()*()*()*(ال أجابه / ال أعرف

تعليم المدلي 
بالبيان

13.879.862.126.482.5233بدون

8.584.874.024.089.21394ابتدائي

8.384.971.622.889.82904إعدادي

12.379.767.013.484.71191ثانوي فما فوق

9.584.070.321.488.23404أفقر %60مؤشر الثروة

9.282.971.521.288.52318أغنى 40%

9.483.670.821.388.35722المجموع

]1[  امل�ؤ�شر رقم 8.5 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

حماية الطفل
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تابع جدول CP.4: �سبط �سل�ك )تاأديب( الطفل: ن�سبة الأطفال يف العمر 2-14 �سنة وفقا لطريقة تاأديب الطفل، يف 

خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

عدد المدلون ببيانات ضبط سلوك األطفالالمدلي بالبيانات يعتقد ان الطفل يلزم أن يعاقب جسدياخصائص عامة مختارة
14.01302ذكرالجنس

14.81263أنثى

13.3678طرابلسالمنطقة

8.8496بيروت

25.7102البقاع

17.1811صيدا

14.6478صور

13.9543 2- 4العمر بالسنوات

9 -516.2891

14 -1013.21131

14.9131بدونتعليم رب األسرة

14.8845ابتدائي

13.2967إعدادي

15.3621ثانوي فما فوق

1)*(الأجابة / الأعرف

18.4119بدونتعليم المدلي بالبيانات

13.8626ابتدائي

12.91267إعدادي

17.5554ثانوي فما فوق

15.11470أفقر %60مؤشر الثروة

13.41096أغنى 40%

14.42565المجموع

تعر�ص %88 من الأطفال يف الفئة العمرية من �شنتني اإىل 14 �شنة ل�شكل واحد على الأقل من اأ�شكال العقاب النف�شي 

اأو البدين على يدي اأمهاتهم / القائمات على رعايتهم اأو من اأحد اأفراد الأ�شرة املعي�شية  خلل ال�شهر ال�شابق للم�شح. 

والأمر الأكرث اأهميًة ه� اأّن ن�شبة %21 من الأطفال خ�شع�ا لعقاب بدين �شديد، هذا من ناحية. ومن ناحية اأخرى، فاإّن 

ن�شبة %14 من املدلني بالبيانات ح�ل تاأديب الطفل يعتقدون اأّن الأطفال يجب اأن ُيعاقب�ا بدنيًا، الأمر الذي يعني �شمنًا 

وج�د تباين مثري للهتمام مع النت�شار الفعلي للتاأديب با�شتخدام العقاب البدين.

خ�شع الذك�ر من الأطفال لكلٍّ من العقاب التاأديبي البدين الطفيف والعقاب التاأديبي البدين ال�شديد )ن�شبة %72 ون�شبة  

%23 على الت�ايل( بدرجة اأكرب من خ�ش�ع الإناث من الأطفال لكل العقابني )ن�شبة %69 ون�شبة %20 على الت�ايل(. ومن 
املثري للهتمام جدًا اأّن الفروق تفا�شلية فيما يخت�ص بالعديد من ُمتغرّيات اخللفية املعل�ماتية كانت �شغرية ن�شبيًا. رغم 

ما يفيد اأّن الأطفال الأكرب �شنًا، والأطفال الذين يعي�ش�ن يف الأ�شر املعي�شية الأفقر قد تعّر�ش�ا كّلهم ل�شكل واحد  على الأقل 

من اأ�شكال العقاب النف�شي اأو البدين، فاإّن الفروق التفا�شلية من حيث العقاب البدين ال�شديد كانت �شغريًة. ومن الأهمية 

مبكان اأي�شًا الإ�شارة اإىل اأّن عددًا اأقل بكثري من الآباء والأمهات / القائمات على رعاية الأطفال يعتقدون اأّنهم يحتاج�ن 

اإىل معاقبة اأطفالهم بدنيًا حتى يت�شّنى لهم تن�شئتهم بطريقة ملئمة ن�شبة %14، يف حني ذكرت ن�شبة %88 منهم عك�ص 

ذلك، من الناحية العملية.

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

حماية الطفل
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الزواج املبّكر وتعّدد الزوجات

الّزواُج قبل �شّن 18 عامًا حقيقٌة واقعٌة بالن�شبة اإىل العديد من الفتيات اليافعات. ف�فقًا لتقديرات الي�ني�شف على امل�شت�ى 

العاملي، فاإّن ما يزيد على 64 ملي�ن امراأة يف الفئة العمرية من 20 – 24 عامًا كّن متزوجات/متعاي�شات مع رجال كاأزواج 

لهّن قبل �شّن 18 عامًا. وتت�شّمن الع�امُل التي ت�ؤّثر يف معدلت زواج الأطفال: ال��شُع الراهن لنظام الت�شجيل املدين لدى 

البلد الذي ي�ّفر الدليل على اأعمار الأطفال، ووج�د اإطار عمل ت�شريعي يفي بالغر�ص مع اآلية عمل م�شاحبة له ُتعنى باإنفاذ 

الت�شريعات ملعاجلة حالت زواج الأطفال، ووج�د ق�انني عرفية اأو دينية ُتغفل التطبيق العملي للت�شريعات.

ُع الآباء والأمهات، يف الكثري من اأنحاء العامل، على تزويج بناتهم بينما هنَّ ل يزلَن اأطفاًل على اأمل اأن يفيد الزواج  ُي�شجِّ

كل طرفيه ماليًا واجتماعيًا، يف ال�قت الذي ُيعفي فيه الزواُج اأ�شرة الطفلة من الأعباَء املالية. ويف ال�اقع العملي، فاإّن 

وُعْزلٌة اجتماعية،  ينتُج عنه حمٌل مبّكر  الفتيات، وغالبًا ما  الإن�شان، متهاوٌن يف مناء  انتهاٌك حلق�ق  زواج الأطفال ه� 

)اأي:   ›gendered poverty‹ املَُجن�َشن  الفقر  ُيعّزز طبيعة  ا  مِمّ وتدريب مهني �شعيف  التعليم  قدٌر �شئيل من  ويرافقه 

اإبداء »الر�شا احلّر  الإن�شان احلق يف  العاملي حلق�ق  وُيقّر الإعلُن  اأو جن�ص واحد دون غريه(.  اخلا�ص بن�ع اجتماعي 

والكامل« على الزواج – مع العرتاف باأّن ذلك الر�شا ل مُيكن اأن يك�ن »حرًا وكامًل« عندما مل يكن اأحد طريف الزواج 

قد بلغ م�شت�ًى من الر�شد مبا فيه الكفاية لتخاذ قرار عن ِعلم ب�شاأن �شريك/�شريكة احلياة.

وتذكر اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة احلق يف احلماية من زواج الأطفال يف املادة 16، التي تن�صُّ 

على: »وج�ب اأن ل يك�ن خِلطبة الطفل اأو الطفلة وزواجه اأو زواجها اأثر قان�يّن، ويجب اّتخاذ كل ما يلزم من عمل، مبا يف 

ذلك �شّن الت�شريعات، لتحديد ال�شّن الدنيا للزواج ...«. ومع اأّن اتفاقية حق�ق الطفل مل تنظر مبا�شرًة يف م�شاألة الزواج، اإل 

اأّن زواج الأطفال مرتبٌط باحلق�ق الأخرى – ومنها مثًل احلقُّ يف التعبري عن الآراء بحّرّية، واحلّق يف احلماية من جميع 

اأ�شكال الإ�شاءة، واحلّق يف احلماية من املمار�شات التقليدية ال�شارة – وتتدار�شه مرارًا وتكرارًا جلنة حق�ق الطفل. ومن 

التفاقيات الدولية الأخرى املرتبطة بزواج الأطفال اتفاقية الر�شا بالزواج واحلّد الأدنى ل�شن الزواج وت�شجيل عق�د الزواج، 

وامليثاق الأفريقي حلق�ق الطفل ورفاهه، وبروت�ك�ل امليثاق الأفريقي حلق�ق الإن�شان وال�شع�ب املعني بحق�ق املراأة. وقد 

حّدد املنتدى الأفريقيُّ ملكافحة ال�شتغلل اجلن�شي للأطفال زواَج الأطفال كن�ع من ال�شتغلل اجلن�شي التجاري للأطفال.

فئُة الفتيات اليافعات وال�شابات املتزوجات فريدٌة من ن�عها، رغم عدم ظه�رها للعيان يف اأغلب الأحيان. ولأّن الفتيات 

قدرتهّن  لإظهار  �شغ�ط  حتت  ويقعَن  املنزيل،  العمل  من  ثقيلة  اأحجام  باأداء  مطالباٌت  الطفلت  والأمهات  املتزوجات 

على اخل�ش�بة، وهّن م�ش�ؤولت عن تربية وتن�شئة الأطفال بينما هّن ل يزلَن طفلت، فاإن  الفتيات املُتزوجات والأمهات 

الطفلت ُي�اِجهَن عملية �شنع قرار ُمّقيدة، وخيارات حياتية حمدودة. ويتاأّثر الفتيان اأي�شًا بزواج الأطفال، ولكن م�شاألة 

الزواج هذه ت�ؤّثر يف الفتيات باأعداد اأكرب بكثري من الفتيان املتاأثرين، وبدرجة اأكرث ِحّدًة مما يتاأثر الفتيان منه.  

ُت�حي الأبحاُث اأّن العديد من الع�امل تتفاعل لت�شع الطفل يف م�قف يتعر�ص فيه خلطر الزواج. فالفقر، وحماية الفتيات، 

و�شرف الأ�شرة وت�فري ال�شتقرار اأثناء الفرتات الجتماعية غري امل�شتقرة تعترُب كلها مبثابة ع�امل مهّمة يف حتديد خطر 

اأْن ُت�شبَح الفتاة متزوجًة وهي ما تزال طفلًة. فالن�شاء الل�اتي تزوجن يف اأعمار �شغرية كّن من املرّجح اأكرث من غريهّن من 

الفتيات باأن يعتقدَن اأّن من املقب�ل اأحيانًا للزوج اأن ي�شرب زوجته، وكّن من املرّجح اأكرث من غريهّن اأن ي�اجهَن / ُيجّربن 

العنف املنزيل هنَّ اأنف�شهّن. فالفج�ة العمرية بني �شريكي الزواج ُيعَتَقُد باأنها ُت�شهم يف ديناميكيات الق�ة الّتع�ّشفية، وتزيد 

من خط�رة الرتّمل اأو الطلق يف غري اأوانه.

ومن الق�شايا املرتبطة ارتباطًا وثيقًا مب�شاألة زواج الأطفال م�شاألة العمر الذي ُت�شبح فيه الفتيات ن�شيطات جن�شيًا. فالن�شاء 

الل�اتي يتزوجّن قبل بل�غ �شّن الثامنة ع�شرة ميلن اإىل اأن ُينجنَب عددًا اأكرث من الأطفال من الن�شاء الل�اتي يتزوجن يف 

وقت لحق من احلياة. وُتعرف ال�فيات املرتبطة باحلمل باأنها �شبٌب ي�ؤدي اإىل ال�فاة لكل من الفتيات املتزوجات يف الفئة 

العمرية بني 15 و19 عامًا، ول �شيما بني الفتيات الأ�شغر �شنًا �شمن هذه الفئة العمرية. 

حماية الطفل
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يهدف اثنان من امل�ؤ�ّشرات اإىل تقدير ن�شبة الن�شاء الل�اتي تزوجن قبل بل�غهن 15 �شنًة من العمر، وتقدير ن�شبة الن�شاء 

الل�اتي تزوجن قبل بل�غهّن 18 �شنًة من العمر. ويعر�ص اجلدول CP.5 ن�شبة الن�شاء الل�اتي تزوجن على اأعمار خمتلفة. 

بلغت ن�شبة الن�شاء اليافعات وال�شابات يف الفئة العمرية من 15 اإىل 19 عامًا واملتزوجات حاليًا  %6. بينما ترتبط ارتباطًا 

%7 بني الل�اتي تعليمهن  اإىل  %13 بني الن�شاء الل�اتي تعليمهن ابتدائي، وتنخف�ص  ق�ّيًا بامل�شت�ى التعليمي، فقد بلغت 

الن�شاء  ن�شبة  اأي�شًا   CP.5 اجلدول  ويعر�ص  فاأعلى.  ثان�ي  تعليمهن  الل�اتي  الن�شاء  بني   3% اإىل  تنخف�ص  ثم  اإعدادي 

املرتبطات باأزواج متعّددي الزوجات فقد بلغت الن�شبة بني الن�شاء يف الفئة العمرية 15-49 �شنة %2، ول ت�جد تباينات 

كبرية ح�شب معظم اخل�شائ�ص، وقد بلغت اأعلى ن�شبة بني الن�شاء يف فئات العمر الكبرية ب�اقع %5، والن�شبة الأعلى بني 

الن�شاء غري املتعلمات ب�اقع %10. وت�شري البيانات اأن ن�شبة الن�شاء يف الفئة العمرية 15-49 وتزوجن قبل عمر 15 �شنة قد 

بلغت  %3، بينما بلغت الن�شبة للن�شاء يف العمر من 20-49 والل�اتي تزوجن قبل عمر 18 �شنة %19، وترتفع يف منطقتي 

%18 وتنخف�ص ب�شكل كبري يف  %20 ، ثم منطقة �ش�ر ب�اقع  %22 تليها منطقتي �شيدا وطرابل�ص ب�اقع  بريوت ب�اقع 

منطقة البقاع ب�اقع 7%.

49 عاما الل�اتي تزوجن قبل عيد ميلدهن   - جدول CP.5: الزواج املبكر وتعدد الزوجات: ن�سبة الن�ساء يف عمر 15 

49 الل�اتي تزوجن قبل حل�ل عيد ميلدهن اخلام�ض ع�سر والثامن ع�سر،  اخلام�ض ع�سر، ون�سبة الن�ساء يف عمر 20 - 

– 19 واملتزوجات حاليا، ون�سبة الن�ساء املتزوجات حاليا واأزواجهن متزوجني بزوجة اأخرى  ون�سبة الن�ساء يف عمر 15 

اأو اأكرث، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان لعام 2011

 خصائص عامة مختارة

نسبة 
النساء 
اللواتي 
تزوجن 
قبل سن 
]1[  15

عدد 
النساء 
في عمر 
 - 15

49

نسبة 
النساء 
اللواتي 
تزوجن 
قبل سن 

15

نسبة 
النساء 
اللواتي 
تزوجن 

قبل سن  
]2[  18

عدد 
النساء 
في عمر 
49 - 20

نسبة النساء 
في عمر 
 19 -15

المتزوجات 
حاليا ]3[

عدد 
النساء في 
عمر 15- 

19

نسبة  النساء في 
عمر 15 - 49 
والمتزوجات 

حاليا وأزواجهن 
متزوجون بزوجة 
أخرى أو أكثر]4[

عدد النساء 
في عمر 
 49 - 15

والمتزوجات 
حاليا

3.014483.419.9114610.43022.0794طرابلسالمناطق

4.39064.722.37356.51712.5510بيروت

0.724890.7.020140.462.5112البقاع

3.117573.719.513815.63761.9895صيدا

3.110943.817.78902.72033.2533صور

العمر 
بالسنوات

19 -151.11098nanana6.310980.069

24 -201.59401.59.7940nana0.7289

 29-253.47083.417.7708nana20.480

30 -344.06824.022.6682nana1.8514

39 -356.07156.023.4715nana1.7533

44 -403.87073.824.6707nana4.4540

49 -454.56024.520.0602nana5.0420

410.281)*(13.513313.123.3128بدونالتعليم

7.310377.727.989313.41454.0641ابتدائي

2.726033.223.920607.15431.41464إعدادي

ثانوي فما 
فوق

0.516810.74.812742.54061.8659

مؤشر 
الثروة

3.531723.919.125377.46352.81619أفقر 60%

2.722813.419.218184.94631.71225أغنى 40%

3.254533.719.143556.310982.32844المجموع 

]1[   امل�ؤ�شر رقم 8.6 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

]2[   امل�ؤ�شر رقم 8.7 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

]3[   امل�ؤ�شر رقم 8.8 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

]4[   امل�ؤ�شر رقم 8.9 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة
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نات الأخرى »فرق العمر بني الأزواج« مع وج�د م�ؤ�شر ه�: ن�شبة الن�شاء املتزوجات اللتي اأعمارهن 10 �شن�ات اأو  ومن املُك�ِّ

اأكرث اأ�شغر من اأزواجهن احلاليني. َيْعِر�ُص اجلدوُل CP.7 نتائَج الفروق يف الأعمار بني الأزواج والزوجات. وُتبنّيُ النتائج 

اأنَّ هناك بع�ص الفروق املهّمة يف الأعمار بني الأزواج يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان . فح�ايل امراأة واحدة 

من كل خم�ص ن�شاء يف الفئة العمرية من 20 اإىل 24 عامًا متزوجة حاليًا من رجل يكربها بع�شر �شن�ات اأو اأكرث )ن�شبة 

%19(؛ ب�اقع %18 بني اأغنى %40 من الأ�شر مقارنة مع %21 بني اأفقر %60 من الأ�شر. والفروق املهمة يف الأعمار بني 
الأزواج بني ن�شاء الفئة العمرية -15 19 عاما فح�ايل امراأة واحدة من كل اأربع ن�شاء متزوجات حاليًا من رجل يكربها 

بع�شر �شن�ات اأو اأكرث ) ن�شبة 22% (.

جدول CP.7: الفرق يف العمر بني الأزواج: الت�زيع الن�سبي للن�ساء املتزوجات حاليا واأعمارهن 15-19 و20-24 �سنة 

وفقا لفارق العمر مع الزوج، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة

نسبة النساء في العمر 15-19 سنة والمتزوجات حاليا وأزواجهن  

عدد النساء في 
العمر 15-19 سنة 
والمتزوجات حاليا

أكبر ب 0-4 أصغر
سنوات

أكبر ب 9-5 
سنوات

أكبر ب 10 
سنوات أو أكثر 

]1[

المجموع

31)100.0()15.6()37.8()40.0()6.5(طرابلسالمنطقة

11)*))*()*()*()*(بيروت

0)*))*()*()*()*(البقاع

21)*))*()*()*()*(صيدا

5)*))*()*()*()*(صور

153.027.147.622.4100.069- 19العمر بالسنوات

25 -20)*()*()*()*((*(0

1)*))*()*()*()*(بدونالتعليم

19)*))*()*()*()*(ابتدائي

39)100.0()23.9()42.2()31.2()2.6(إعدادي

10)*))*()*()*()*(ثانوي فما فوق

47)100.0))20.0()44.0()31.6()4.4(أفقر %60مؤشر الثروة

23)*))*()*()*( )*(أغنى 40%

3.027.147.622.4100.069المجموع

]1[   امل�ؤ�شر رقم 8.10 ب  من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

]2[   عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة
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تابع جدول CP.6: الفرق يف العمر بني الأزواج: الت�زيع الن�سبي للن�ساء املتزوجات حاليا واأعمارهن 15-19 و24-20 

�سنة وفقا لفارق العمر مع الزوج، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة

نسبة النساء في العمر 20-24 سنة واملتزوجات حاليا وأزواجهن  
عدد النساء في 

العمر 20-24 سنة 
واملتزوجات حاليا

أكبر ب 0-4 أصغر
سنوات

أكبر ب 9-5 
سنوات

أكبر ب 10 
سنوات أو أكثر 

]1[

اجملموع

3.035.345.516.2100.098طرابلساملنطقة

00.35.347.217.5100.050بيروت

10)*))*()*()*()*(البقاع

1.331.644.922.2100.086صيدا

7.722.645.923.8100.046صور

0)*))*()*()*()*( العمر

-20 252.632.245.419.8100.0289

5)*))*()*()*()*(بدونالتعليم

49)100.0()21.7()37.7()38.4()2.2(ابتدائي

3.431.445.519.7100.0163إعدادي

00.29.252.118.7100.073ثانوي فما فوق

4.331.443.520.8100.0177أفقر %60مؤشر الثروة

00.33.648.318.2100.0112أغنى 40%

2.632.245.419.8100.0289اجملموع

امل�اقف من العنف الأ�سري 

ُر لهم  ُطِرَح عدٌد من الأ�شئلة على الن�شاء يف الفئة العمرية من 15 اإىل 49 عامًا لتقييم م�اقفهّن جتاه ما اإذا كان الأزواج ُيرَبَّ

اأن ي�شرب�ا زوجاتهم مرًة واحدة اأو مرات متكررة ب�شبب جمم�عة متن�عة من ال�شيناري�هات. وقد ُطرحت هذه الأ�شئلة 

لل��ش�ل اإىل ما ي�شري اإىل املعتقدات الّثقافية التي ُيحتمل اأن تك�ن مرتبطًة بانت�شار ممار�شة العنف �شد املراأة من جانب 

زوجها. والفرتا�ص الأ�شا�ص هنا ه�: اأّن الن�شاء الل�اتي ي�افقن على العبارات/ اجلمل التي ُت�شري اإىل اأّن الأزواج  ُيرّبر لهم 

اأن ي�شرب�ا زوجاتهم، يف ظل الظروف امل��ش�فة على اأر�ص ال�اقع، يف ال�اقع ي�شربن من قبل اأزواجهّن.  ومُيكن الإطلع 

على هذه الإجابات يف اجلدول CP.11. وب�ش�رة عامة، فاإن ن�شبة %22 من الن�شاء يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية 

يف لبنان ي�شعرن باأّن اأزواجهّن لهم احلق يف اأن ي�شرب�هن مرًة واحدًة اأو مرات متكّررة ل�شبب على الأقل واحد من جمم�عة 

متنّ�عٍة من الأ�شباب. ويف معظم احلالت  تقبُل الن�شاء، الل�اتي ي�افقن على ممار�شة العنف من قبل الأزواج هذا العنف 

ويربرنه يف الأح�ال التي يتجاهلن فيها اأطفالهن بن�شبة %17، اأو اإذا اأظهرن ن�عًا من ال�شتقللية عنهم، مثل اخلروج من 

املنزل من دون اإعلم الأزواج بذلك بن�شبة %8، اأو الدخ�ل يف جدال معهم بن�شبة %6. وتعتقد ح�ايل %7 من الن�شاء باأّن 

الأزواج لهم احلق يف اأن ي�شرب�هَن اإذا ما رف�شَن ممار�شة اجلن�ص معهم واأي�شًا اإذا ما حرقن الطعام اأثناء طهيه )2%(. 

والأقل  الأفقر،  املعي�شية  الأ�شر  يع�شن يف  الل�اتي  الن�شاء  اأو�شاط  وظه�رًا يف  اأكرث ح�ش�رًا  الأ�شري  العنف  بهذا  والَقب�ل 

تعليمًا، واملتزوجات حاليًا والل�اتي �شبق لهن الزواج   اأي�شًا، وامللحظ ان الن�شاء الل�اتي مل ي�شبق لهن الزواج راأيهن بقب�ل 

العنف الأ�شري ي�شابه الل�اتي هن متزوجات. وتظهر الفروق  ب�شكل كبري يف املناطق اجلغرافية، فنجد اأن %42 من الن�شاء 

يف منطقة طرابل�ص يربرن هذا الن�ع من العنف، كما ويربر %34 من الن�شاء ذلك يف منطقة البقاع، وتنخف�ص هذه الن�شبة 

ب�شكل كبري اإىل %14 يف كل من منطقتي بريوت و�ش�ر، ثم تنخف�ص اإىل %12 يف منطقة �شيدا،  ويت�شح اأي�شا تاأثري تعليم 

]1[   امل�ؤ�شر رقم 8.10 ب  من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات

]2[   عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

حماية الطفل
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حماية الطفل

املراأة فقد بلغت ن�شبة من يربرن عنف الزوج %31 بني الن�شاء الل�اتي دون اأي م�شت�ى تعليمي، وتنخف�ص اإىل %23 بني 

الن�شاء الل�اتي تعليمهن اإعدادي وتنخف�ص اإىل %15 بني الن�شاء الل�اتي تعليمهن ثان�ي فاأعلى. كما ويلحظ اأن الن�شاء يف 

الأ�شر الأفقر يربرن عنف الزوج ب�شكل اكرب منه بني الن�شاء يف الأ�شر الأغنى، ب�اقع %25 بني ن�شاء اأفقر %60 من الأ�شر 

مقارنة مع %18 بني ن�شاء اأغنى %40 من الأ�شر.

جدول CP.11: امل�اقف من العنف املنزيل: ن�سبة الن�ساء يف العمر 15-49 �سنة الل�اتي ي�ؤمن باأن الزوج  له ما يربره 

يف �سرب زوجته يف خمتلف الظروف، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان لعام 2011

خصائص عامة مختارة

النسبة املئوية للنساء في العمر 15-49 سنة اللواتي يؤمن بأن الزوج  له ما يبرره في ضرب 
زوجته

عدد النساء 
في العمر 
 19-15

سنة 
واملتزوجات 

حاليا

إذا خرجت من 
املنزل دون ان 

تخبره

إذا أهملت 
األطفال

إذا جتادلت 
معه

إذا رفضت 
املعاشرة 

اجلنسية معه

إذا أحرقت 
الطعام

ألي سبب من هذه 
األسباب ]1[

18.534.113.28.74.742.11448طرابلساملنطقة

6.410.43.56.31.913.8906بيروت

12.124.86.914.32.433.6248البقاع

2.78.93.54.31.312.01757صيدا

5.111.03.35.51.214.41094صور

العمر 
بالسنوات

19 -159.118.86.84.42.623.21098

25 -206.015.34.95.81.619.1940

25 -299.416.96.57.31.823.5708

30 -3410.316.16.37.22.320.9682

35 -398.317.46.38.22.722.2715

40 -448.415.76.06.62.320.7707

45 -498.218.46.47.33.023.1602

احلالة 
الزواجية

8.917.16.77.32.322.42844متزوجة حاليا

8.618.57.010.43.421.7225سبق لها الزواج

7.916.75.55.22.221.12384لم تتزوج أبدا

22.122.513.714.69.130.9133بدونالتعليم

13.122.79.710.64.429.11037ابتدائي

8.617.56.26.72.122.72603إعدادي

4.212.23.33.10.815.11681ثانوي فما فوق

10.519.07.87.53.224.63172أفقر %60مؤشر الثروة

5.514.23.95.11.217.92281أغنى 40%

8.417.06.26.52.321.85453اجملموع

]1[   امل�ؤ�شر رقم 8.14 ب  من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات
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فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري / متلزمة نق�ض املناعة املكت�سب )الإيدز( HIV/AIDS، واليتامى

ثاين ع�سر- فريو�ص نق�ص املناعة الب�سري / متلزمة نق�ص املناعة املكت�سب 

)الإيدز( HIV/AIDS، واليتامى

نق�ص  فريو�ص  ب�ساأن  اخلاطئة  والعتقادات  الب�سري،  املناعة  نق�ص  فريو�ص  انتقال  طرق  معرفة 

املناعة الب�سري / الإيدز

من اأهّم املتطلبات املُ�شبقة خلف�ص معدل الإ�شابة بفريو�ص نق�ص املناعة الب�شري )»فريو�ص HIV« اأو »فريو�ص الإيدز«( 

ت�افُر املعرفة واملعل�مات الدقيقة عن كيفية انتقال هذا الفريو�ص وعن ال�شرتاتيجيات اخلا�شة مبنع انتقاله. فاملعل�ماُت 

ال�شحيحُة هي اخلط�ة الأوىل نح� رفع م�شت�ى الت�عية، واإعطاء اليافعني وال�شباب الأدوات حلماية اأنف�شهم من الإ�شابة 

جه�د  ُتعيق  واأْن  وال�شباب  اليافعني  ُتربَك  اأن  ومُيكن  النت�شار  �شائعة  الإيدز  فريو�ص  عن  اخلاطئُة  واملُعتقداُت  بالعدوى. 

ال�قاية. ومن املحتمل اأن يك�ن لدى خمتلف الأقاليم »regions« تباينات يف املعتقدات )الأفكار( اخلاطئة مع اأّن بع�شها 

بفريو�ص  العدوى  ينقل  اأن  مُيكن  الطعام  تناول  يف  باليدز  امل�شاب  م�شاركة  اأنَّ  الت�شّ�ر  املثال،  �شبيل  على  عامًا،  يبدو 

ات البع��ص مُيكن اأن تنقل هذا الفريو�ص. وقد نا�شدت الدورُة اخلا�شُة للجمعية العامة للأمم املتحدة  الإيدز اأو اأن ع�شّ

)UNGASS( ب�شاأن مكافحة فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري / متلزمة نق�ص املناعة املكت�شب )الإيدز( احلك�ماِت العمل 

امل�ؤ�شراُت  وت�شمل   .›HIV‹ اأنف�شهم من فريو�ص  وال�شباب حلماية  اليافعني  على حت�شني م�شت�ى املعرفة واملهارات لدى 

الرامية اإىل قيا�ص هذا الهدف والهدف الإمنائي الألفي لتخفي�ص حالت العدوى بفريو�ص نق�ص املناعة الب�شري، مبقدار 

الن�شف، حت�شني م�شت�ى املعرفة بهذا الفريو�ص وال�قاية منه، وتغيري ال�شل�كيات ملنع املزيد من انت�شار املر�ص. وقد جمعت 

البيانات ح�ل امل��ش�ع من الن�شاء الفل�شطينيات يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان يف الفئة العمرية من  15 

– 49 عامًا.

ب�شاأن  املتحدة  للأمم  العامة  للجمعية  اخلا�شة  الدورة  وهدف  الألفي  الإمنائي  الهدف  من  لكل  امل�شرتكة  امل�ؤ�شرات  من 

�شاملة  معرفة  ميتلكن  الل�اتي  وال�شابات  اليافعات  للن�شاء  املئ�ية  الن�شبة  م�ؤ�شُر  الإيدز،  ومر�ص  الإيدز  فريو�ص  مكافحة 

العنق�دي  امل�شح  جري 
ُ
اأ الل�اتي  الن�شاء  �شُئلت جميع  انتقاله. فقد  و�شبل  الإيدز  ال�قاية من فريو�ص  و�شحيحة عن طرق 

ن �شمعن عن مر�ص الإيدز، عّما اإذا كّن يعرفن  متعدد امل�ؤ�شرات عليهّن يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان، مِمّ

واحد خمل�صٍ غري  �شريك  مع  فقط  التعامل  وهي:  الب�شري،  املناعة  نق�ص  لنتقال فريو�ص  الثلثة  الرئي�شة  بل  ال�شُّ عن 

م�شاب بعدوى الفريو�ص، وا�شتعمال ال�اقي يف كل ممار�شة، والّتعّفف )المتناع عن ممار�شة اجلن�ص(. يعر�ص اجلدول 

اليدز  انتقال  طرق  عن  لبنان  يف  الفل�شطينية  والتجمعات  املخيمات  يف  �شنة   49-15 الن�شاء  بني  املعرفة  نتائج   HA.1
جريت معهّن املقابلت ال�شخ�شية %86 �شمعن عن 

ُ
وطرق ال�قاية. ت�شري البيانات اأن اأكرث من ثلثة اأرباع الن�شاء الل�اتي اأ

مر�ص الإيدز. غري اأّن الن�شبة املئ�ية للن�شاء الل�اتي لديهن معرفة �شاملة لل�قاية من الإ�شابة باليدز قد بلغت %11 فقط، 

ويلحظ التباين ح�شب املنطقة اجلغرافية، فت�شري البيانات اأن اأدنى ن�شبة معرفة �شاملة كانت يف منطقة طرابل�ص ب�اقع 

%7، وتليها اأي�شا ن�شبة منخف�شة يف منطقة �شيدا ب�اقع %9، وارتفعت الن�شبة اإىل %15 يف بريوت واىل %16 يف منطقة 
�ش�ر، والن�شبة الأعلى كانت يف منطقة البقاع ب�اقع %19، كما ت�شري النتائج اأن املعرفة ال�شاملة بني ن�شاء الأ�شر الأغنى 

اأعلى منها بني ن�شاء الأ�شر الفقرية، فقد بلغت %17 بني الن�شاء لأغنى %40 من الأ�شر مقارنة مع 7% لن�شاء اأفقر 60% 

من الأ�شر. تبني النتائج اأن %70 من الّن�شاء -15 49 �شنة يعرفن اأن »الّتعامل جن�شيًا مع �شريك غري م�شاب وخمل�ص«، 

ون�شبة %43 من الن�شاء يعرفن اأن »�شرورة ا�شتعمال ال�اقي يف كل مرة ميار�شن فيها اجلن�ص«،  هي من الطرق الرئي�شة 

لل�قاية من انتقال فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري. ويلحظ وج�د فروق يف درجة املعرفة ح�شب املنطقة اجلغرافية وتعليم 

الن�شاء، فيلحظ اأن الن�شاء الل�اتي يعرفن اأن التعامل جن�شيا مع �شريك غري م�شاب وخمل�ص قد بلغت الن�شبة الأعلى يف 

منطقة البقاع ب�اقع %85 وبلغت الن�شبة الأدنى يف منطقة �شيدا ب�اقع %63، كما ويت�شح تدين املعرفة بخ�ش��ص ال�شريك 

بني الن�شاء الأقل حظا بالتعليم، فقد بلغت الن�شبة بني الن�شاء الل�اتي دون اأي م�شت�ى تعليمي %43، وارتفعت بني الن�شاء 

الل�اتي تعليمهن ابتدائي اإىل %53، وا�شتمرت بالرتفاع للن�شاء الل�اتي تعليمهن اإعدادي اإىل %71، وبلغت الن�شبة الأعلى 

بني الن�شاء الل�اتي تعليمهن ثان�ي فاأعلى ب�اقع %82، كما يظهر ارتباط املعرفة مع ارتفاع م�ؤ�شر الرثوة فنجد اأن الن�شبة 
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فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري / متلزمة نق�ض املناعة املكت�سب )الإيدز( HIV/AIDS، واليتامى

قد بلغت %79 بني ن�شاء اأغنى %40 من الأ�شر مقارنة مع %64 بني ن�شاء اأفقر %60 من الأ�شر. كما ت�شري بيانات املعرفة 

با�شتخدام ال�اقي الذكري كطريقة وقاية تباين تبعا للمنطقة اجلغرافية وتعليم الن�شاء، فنجد اأن اأدنى ن�شبة معرفة قد 

بلغت بني الن�شاء يف منطقة �شيدا ب�اقع %37 وبلغت الن�شبة الأعلى بني الن�شاء يف منطقة البقاع ب�اقع 53%. 

معا  الذكري  ال�اقي  وا�شتخدام  واملخل�ص  ال�احد  ال�شريك  يعرفن  الل�اتي  �شنة   49-15 الن�شاء  ن�شبة  اأن  النتائج  تظهر 

كطرق وقاية من انتقال املر�ص قد بلغت %39، ويلحظ وج�د الفروق بني املناطق اجلغرافية، فقد بلغت ن�شبة املعرفة 

الأعلى للطريقتني معا يف منطقة البقاع ب�اقع %50 وكانت الن�شبة الأدنى يف منطقة �شيدا ب�اقع %34، بلغت الن�شبة يف 

منطقة �ش�ر %38، بينما بلغت الن�شبة %41، %43 يف منطقتي طرابل�ص وبريوت على الت�ايل ..

جدول HA.1: املعرفة ح�ل طرق انتقال فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري ، واملعتقدات اخلاطئة ب�ساأن فريو�ض نق�ض 

املناعة الب�سري/اليدز، واملعرفة ال�ساملة ح�ل طرق انتقال فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري: ن�سبة الن�ساء يف العمر -15 

�سنة الل�اتي يعرفن الطرق الرئي�سية ملنع انتقال فريو�ض نق�ض املناعة، ون�سبة الل�اتي يعرفن اأن ال�سخ�ض الذي   49
يبدو �سليم ال�سحة ميكن اأن يك�ن م�سابا بفريو�ض الإيدز، ون�سبة الل�اتي يرف�سن  املفاهيم اخلاطئة ال�سائعة، ون�سبة 

الل�اتي التي لديهن معرفة �ساملة عن انتقال فريو�ض الإيدز، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة

نسبة اللواتي سمعن 
مبرض االيدز

نسبة الالتي يعرفن أن االيدز ميكن منع 

انتقاله عن طريق

نسبة اللواتي 
يعرفن كلتا 
الطريقتني

نسبة اللواتي يعرفن 
أن  الشخص الذي يبدو 
سليم الصحة ميكن أن 
يكون مصاب  بفيروس 

اإليدز

أن يكون له/لها شريك 
واحد فقط

استخدام 
الواقي الذكري 
في كل جماع

87.772.746.041.229.4طرابلساملنطقة

90.872.149.443.356.8بيروت

92.585.152.850.252.9البقاع

83.662.937.733.842.7صيدا

81.574.040.037.759.5صور

1586.268.237.933.946.0- 24العمر بالسنوات 

29 -2587.274.146.742.048.3

39 -3086.371.946.641.943.8

49 -4084.169.845.141.744.5

متزوجة أو احلالة الزواجية
سبق لها الزواج

86.471.546.141.243.9

لم يسبق لهن 
الزواج

85.268.739.035.947.3

60.243.426.222.225.6بدونالتعليم 

71.253.231.225.433.3ابتدائي

86.970.743.539.343.3إعدادي

95.482.350.847.957.5ثانوي فما فوق

81.263.838.133.136.7أفقر %60مؤشر الثروة

92.479.349.846.957.5أغنى 40%

85.970.343.038.945.4اجملموع
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فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري / متلزمة نق�ض املناعة املكت�سب )الإيدز( HIV/AIDS، واليتامى

تابع جدول HA.1: املعرفة ح�ل طرق انتقال فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري، واملعتقدات اخلاطئة ب�ساأن فريو�ض نق�ض 

املناعة الب�سري/اليدز، واملعرفة ال�ساملة ح�ل طرق انتقال فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري: ن�سبة الن�ساء يف العمر من 

15-49 �سنة الل�اتي يعرفن الطرق الرئي�سية ملنع انتقال فريو�ض نق�ض املناعة، ون�سبة الل�اتي يعرفن اأن ال�سخ�ض 
الذي يبدو �سليم ال�سحة ميكن اأن يك�ن م�ساب  بفريو�ض الإيدز، ون�سبة الل�اتي يرف�سن املفاهيم اخلاطئة ال�سائعة، 

ون�سبة الل�اتي التي لديهن معرفة �ساملة عن انتقال فريو�ض الإيدز، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 

عام 2011

خصائص عامة مختارة

نسبة اللواتي يعرفن أن االيدز ال ينتقل عن 
طريق

نسبة اللواتي  
يرفضن اثنان 
من التصورات 

اخلاطئة هما األكثر 
شيوعا ويعرفن 

أن  الشخص الذي 
يبدو سليم الصحة 

ميكن أن يكون 
مصاب  بفيروس 

اإليدز

نسبة اللواتي 
لديهن معرفة 
شاملة ]1[

عدد النساء

لسعة 
البعوض

السحر 
أو وسائل 

خارقة 
للطبيعة

عن طريق مشاركة 
الطعام مع 

أشخاص مصابني 
بااليدز

40.871.068.412.06.61448طرابلساملنطقة

43.376.368.627.314.9906بيروت

52.080.171.728.618.6248البقاع

46.168.559.217.99.01757صيدا

47.871.165.331.015.81094صور

1547.371.563.421.810.62039- 24العمر 

29 -2543.572.467.221.511.9708

39 -3043.472.467.518.810.91397

49 -4043.270.063.721.911.81309

متزوجة أو سبق لها احلالة الزواجية
الزواج

41.870.965.419.110.53069

48.772.364.523.511.92384لم يسبق لهن الزواج

27.740.438.99.12.4133بدونالتعليم 

31.653.049.112.65.41037ابتدائي

42.671.864.218.39.82603إعدادي

57.784.978.131.317.51681ثانوي فما فوق

39.065.059.614.87.23172أفقر %60مؤشر الثروة

52.980.572.629.616.62281أغنى 40%

44.871.565.021.011.15453اجملموع

تظهر  فروق  النتائج  تظهر  مل  عامًا.   24 اإىل   15 من  العمرية  الفئة  يف  الن�شاء  ا�شتبيان  نتائج   HA.2 اجلدول  يعر�ص 

باملعرفة بطرق ال�قاية وال�شماع مبر�ص اليدز واملفاهيم اخلاطئة لنتقال املر�ص ح�شب عمر ال�شيدة، فقد اأ�شارت النتائج 

بت�شاوي باجتاه ومنط الن�شب للم�ؤ�شرات املختلفة بني الن�شاء يف العمر 15-49 وال�شابات واليافعات بالعمر 15-24، فقد 

بلغت ن�شبة �شماع ال�شابات اليافعات باملر�ص %86، ومعرفتهن ال�شاملة %11 وهي ذات الن�شب للن�شاء يف الفئة العمرية              

15-49، وينعك�ص ذلك على كافة امل�ؤ�شرات وذات منط الرتباط جغرافيا او تعليميا او م�شت�ى الرثوة.

]1[   م�ؤ�شر رقم 9.1 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات
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فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري / متلزمة نق�ض املناعة املكت�سب )الإيدز( HIV/AIDS، واليتامى

جدول HA.2: املعرفة ح�ل انتقال فريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية، واملعتقدات اخلاطئة ح�ل فريو�ض نق�ض املناعة 

الب�سرية/الإيدز، واملعرفة ال�ساملة ح�ل انتقال فريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية بني الن�ساء اليافعات وال�سباب: ن�سبة 

الن�ساء اليافعات وال�سابات  يف العمر 15-24 �سنة الل�اتي يعرفن الطرق الرئي�سية ملنع انتقال فريو�ض نق�ض املناعة، 

ون�سبة الل�اتي يعرفن اأن ال�سخ�ض الذي يبدو �سليم ال�سحة ميكن اأن يك�ن م�سابا  بفريو�ض الإيدز، ون�سبة الل�اتي 

انتقال فريو�ض الإيدز، يف خميمات  الل�اتي لديهن معرفة �ساملة عن  ال�سائعة، ون�سبة  املعتقدات اخلاطئة  يرف�سن 

وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

نسبة خصائص عامة مختارة
اللواتي 
سمعن 

مبرض االيدز

نسبة اللواتي يعرفن أن االيدز ميكن منع 

انتقاله عن طريق

نسبة اللواتي 
يعرفن كلتا 
الطريقتني

نسبة اللواتي يعرفن أن  
الشخص الذي يبدو سليم 

الصحة ميكن أن يكون 
مصاب  بفيروس اإليدز

أن يكون له/لها شريك 
واحد فقط

استخدام الواقي 
الذكري في كل 

جماع

88.568.337.432.330.5طرابلساملنطقة

91.767.743.436.058.4بيروت

93.284.145.243.157.2البقاع

82.361.934.431.942.9صيدا

83.975.838.436.059.6صور

1586.268.237.933.946.0-24العمر 

متزوجة أو احلالة الزواجية
سبق لها الزواج

86.768.640.233.840.9

لم يسبق لهن 
الزواج

86.168.137.334.047.1

31.223.123.123.115.5بدونالتعليم 

67.044.125.317.723.2ابتدائي

84.565.335.130.742.9إعدادي

95.079.645.142.756.9ثانوي فما فوق

80.761.833.729.436.1أفقر %60مؤشر الثروة

93.676.843.440.059.2أغنى 40%

86.268.237.933.946.0اجملموع
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فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري / متلزمة نق�ض املناعة املكت�سب )الإيدز( HIV/AIDS، واليتامى

نق�ض  واملعتقدات اخلاطئة ح�ل فريو�ض  الب�سرية،  املناعة  نق�ض  انتقال فريو�ض  املعرفة ح�ل   :HA.2 تابع جدول 

املناعة الب�سرية/الإيدز، واملعرفة ال�ساملة ح�ل انتقال فريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية بني الن�ساء اليافعات وال�سابات، 

ن�سبة الن�ساء اليافعات وال�سابات يف العمر من 15-24 �سنة الل�اتي يعرفن  الطرق الرئي�سية ملنع انتقال فريو�ض نق�ض 

املناعة، ون�سبة الل�اتي يعرفن اأن ال�سخ�ض الذي يبدو �سليم ال�سحة ميكن اأن يك�ن م�ساب بفريو�ض الإيدز، ون�سبة 

يف  الإيدز،  فريو�ض  انتقال  عن  �ساملة  معرفة  لديهن  الل�اتي  ون�سبة  ال�سائعة،  اخلاطئة  املعتقدات  يرف�سن  الل�اتي 

خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

نسبة اللواتي يعرفن أن االيدز ال ينتقل عن خصائص عامة مختارة
طريق

نسبة اللواتي  
يرفضن اثنان من 

التصورات اخلاطئة 
هما األكثر شيوعا 

ويعرفن أن  الشخص 
الذي يبدو سليم 

الصحة ميكن 
أن يكون مصاب  

بفيروس اإليدز

نسبة 
اللواتي 
لديهن 
معرفة 
شاملة 

]1[

عدد 
النساء

لسعة 
البعوض

السحر 
أو وسائل 

خارقة 
للطبيعة

عن طريق 
مشاركة 

الطعام مع 
أشخاص 

مصابني بااليدز

43.471.266.013.36.4547طرابلساملنطقة

48.777.567.330.215.5323بيروت

56.986.973.533.421.082البقاع

46.667.256.818.58.4677صيدا

50.771.465.729.713.9410صور

1547.371.563.421.810.62039- 24العمر بالسنوات 

41.666.958.014.76.3379متزوجة أو سبق لها الزواجاحلالة الزواجية

48.672.664.623.411.61660لم يسبق لهن الزواج

13)*()*()*()*()*(بدونالتعليم 

32.045.742.611.34.5251ابتدائي

40.968.258.016.57.4951إعدادي

59.984.276.631.416.4824ثانوي فما فوق

40.264.157.814.06.21170أفقر %60مؤشر الثروة

56.881.570.932.316.6869أغنى 40%

47.371.563.421.810.62039اجملموع

ويعر�ص اجلدول HA.1 واجلدول HA.2 اأي�شًا ن�شبة الن�شاء الل�اتي ي�شتطيع اأْن ُيحّددن، ب�شكل �شحيح، املعتقدات اخلاطئة 

عن فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري. وي�شتند امل�ؤ�ّشر اإىل اأكرث اعتقادين خاطئني �شائعني َذَوي �شلة يف املخيمات والتجمعات 

الفل�شطينية يف لبنان، وهما: اأنَّ هذا الفريو�ص مُيكن اأْن ينتقل عن طريق م�شاركة الطعام مع اأ�شخا�ص م�شابني بالأيدز 

ات البع��ص. ويقّدم اجلدول اأي�شًا معل�مات عن اإذا ما كانت الن�شاء يعرفن اأنَّ فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري ل مُيكن  وع�شّ

اأن ينتقل عن طريق )الت�شارك يف تناول الطعام(، ترف�ص ن�شبة %22 من الن�شاء يف العمر من )15-24 ( �شنة و الل�اتي 

اأجريت املقابلت معهن املعتقدين اخلاطئني الأكرث �شي�عًا، ويعرفن اأنَّ ال�شخ�ص الذي يبدو ُمعافًى �شحّيًا مُيكن اأن ُي�شاب 

بعدوى هذا الفريو�ص. ويف حني اأّن ن�شبة 47% من الن�شاء يعرفن )اأّن املر�ص ل ينتقل عن طريق ل�شعة البع��ص، واأّن ن�شبة 

]1[    م�ؤ�شر رقم 9.2 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات؛ م�ؤ�شر رقم 6.3 من م�ؤ�شرات اأهداف الألفية للتنمية

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة
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%63 من الن�شاء يعرفن )اأّن املر�ص ل ينتقل من خلل م�شاركة امل�شاب بالطعام، فاإّن ن�شبة %46 من الن�شاء يعرفن 
اأن ال�شخ�ص الذي يبدو معافًى �شحّيًا مُيكن اأن يك�ن م�شابا بفريو�ص باملر�ص، كما اأ�شارت النتائج اأن %72 من الن�شاء 

يعرفن اأن املر�ص ل ينتقل من خلل و�شائل خارقة للطبيعة. يت�شح من البيانات فروق وا�شحة باملعرفة باملفاهيم اخلاطئة 

لنتقال املر�ص وطرق ال�قاية تبعا للمنطقة اجلغرافية وتعليم الن�شاء وكذلك م�ؤ�شر ثروة الأ�شر، فت�شري النتائج اأن ن�شبة 

الن�شاء الل�اتي يعرفن اأن م�شاركة امل�شاب الطعام ل تنقل املر�ص قد بلغت اأدنى ن�شبة يف منطقة �شيدا ب�اقع %57 وكانت 

%67 يف مناطق �ش�ر، طرابل�ص وبريوت، وقد بلغت   - الن�شبة الأعلى يف منطقة البقاع ب�اقع %74، وتراوحت بني 66% 

الن�شبة %43 بني الن�شاء الل�اتي تعليمهن ابتدائي وارتفعت اإىل %58 للن�شاء الل�اتي تعليمهن اإعدادي، وبلغت اأق�شاها 

للن�شاء الل�اتي تعليمهن ثان�ي فاأعلى ب�اقع %77. وتظهر البيانات فروقا بني الن�شاء يف العمر من  15-49 �شنة  مل�ؤ�شر 

املعرفة بان ال�شخ�ص ال�شليم يحتمل اأن يك�ن حامل لفريو�ص املر�ص وكذلك اأي�شا مبعرفة اأن ع�شة البع��ص ل تنقل املر�ص 

وكذلك ن�شبة الن�شاء التي ترف�ص املفه�مني اخلطاأ الأكرث �شي�عا تتباين ب�شكل وا�شح ح�شب املنطقة اجلغرافية والتعليم 

وم�ؤ�شر الرثوة، فقد بلغت اأدنى ن�شبة معرفة اأن ال�شخ�ص ال�شليم قد يحمل الفريو�ص يف منطقة طرابل�ص ب�اقع %29 واأعلى 

ن�شبة يف منطقة �ش�ر ب�اقع %60، بينما بلغت الن�شبة يف منطقة �شيدا %43، وبلغت %53 يف منطقة البقاع، بينما بلغت 

الن�شبة يف بريوت %57، ويت�شح ارتباط هذه املعرفة تبعا لتعليم الن�شاء، فقد بلغت %26 بني الن�شاء الل�اتي لي�ص لديهن 

اأي م�شت�ى تعليمي، وترتفع بني الن�شاء الل�اتي تعليمهن ابتدائي اإىل %33، وترتفع اإىل %43 بني الن�شاء الل�اتي تعليمهن 

لن�شاء   58% الن�شبة  وبلغت  كما   ،57% ب�اقع  فاأعلى  ثان�ي  تعليمهن  الل�اتي  الن�شاء  بني  اأق�شاها  الن�شبة  وتبلغ  اإعدادي 

اأغنى %40 من الأ�شر مقارنة مع %37 لن�شاء اأفقر %60 من الأ�شر. اأما بخ�ش��ص ن�شبة الن�شاء الل�اتي رف�ص املفه�مني 

اخلطاأ)ل�شعة البع��ص، وم�شاركة الأكل للم�شاب( ل تنقل املر�ص ويعرفن اأن ال�شخ�ص الذي يبدو معافًى �شحّيًا مُيكن اأن 

يك�ن م�شابا بفريو�ص فقد بلغت اأدنى ن�شبة معرفة بني الن�شاء يف منطقة طرابل�ص ب�اقع %12 وبلغت الن�شبة الأعلى يف 

منطقة يف منطقة �ش�ر ب�اقع %31 وبلغت الن�شبة يف �شيدا %18 وتقاربت الن�شبة للبقاع وبريوت ب�اقع %29، %27 على 

الت�ايل، ويظهر مدى ارتباط هذه املعرفة بتعليم الن�شاء فقد بلغت الن�شبة اأدناها بني لن�شاء دون اأي م�شت�ى تعليمي ب�اقع 

%9 وترتفع اإىل %18 للن�شاء الل�اتي تعليمهن اإعدادي وتقفز اإىل %31 بني الن�شاء الل�اتي تعليمهن ثان�ي فاأعلى، كما 
بلغت الن�شبة %15 بني الن�شاء لأفقر %60 من الأ�شر مقارنة مع %30 بني الن�شاء لأغنى %40 من الأ�شر. 

من الن�شاء الل�اتي ميتلكن معرفًة �شاملًة عن ال�قاية من فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري، الن�شاُء الل�اتي يعرفن طريقتي 

ال�قاية من الإ�شابة بعدوى هذا الفريو�ص )اأْن يتعاملن فقط مع �شريك يف اجلن�ص غري م�شاب وخمل�ص، واأن ي�شتخدمن 

ال�اقي يف كل ممار�شة جن�شية(، والل�اتي يعرفن اأّن ال�شخ�ص الذي يبدو ُمعافًى �شحّيًا مُيكن اأن ُي�شاب بفريو�ص الإيدز، 

والل�اتي يرف�شن املعتقدين اخلاطئني الأكرث �شي�عًا. ويعر�ص اجلدول HA.1 واجلدول HA.2 كذلك ن�شبة الن�شاء الل�اتي 

تزال  ما  وبانتقاله  الب�شري  املناعة  نق�ص  بفريو�ص  العدوى  من  ال�قاية  بطرق  ال�شاملُة  فاملعرفُة  �شاملًة.  معرفًة  لديهّن 

منخف�شة اإىل حدٍّ ما رغم وج�د اختلفات ح�شب مكان الإقامة. وب�ش�رة عامة، فاإن ن�شبة %11 من الن�شاء ُوِجْدَن باأّن 

ال�قاية من  الل�اتي ميتلكن معرفة �شاملة عن  الن�شاء  الن�شبة املئ�ية من  فاإّن  لديهّن معرفًة �شاملًة. وح�شبما ه� مت�ّقع، 

فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري ن�شاء يعرفن طريقتي تزداد مع ارتفاع امل�شت�ى التعليمي للمراأة )ال�شكل HA.1(. فقد بلغت 

ن�شبة املعرفة ال�شاملة ادين م�شت�ى بني الن�شاء الل�اتي مل يح�شلن على اي م�شت�ى تعليمي ب�اقع %2 وتبداأ بالرتفاع بني 

الن�شاء الل�اتي تعليمهن ابتدائي  لت�شل اإىل %5 ثم اإىل %10 بني الن�شاء الل�اتي تعليمهن اإعدادي، وتبلغ الن�شبة الق�ش�ى 

ال�شاملة ح�شب  املعرفة  بن�شبة  وا�شحة  %18، كما يلحظ وج�د فروق  ب�اقع  فاأعلى  ثان�ي  تعليمهن  الل�اتي  الن�شاء  بني 

املنطقة اجلغرافية، حيث كانت الن�شبة الأدنى للمعرفة ال�شاملة يف منطقة طرابل�ص ب�اقع %7، ثم �شيدا ب�اقع %9، ثم 

ترتفع ن�شبيا يف منطقة بريوت اإىل %15، ثم �ش�ر %16، والن�شبة الأعلى يف منطقة البقاع ب�اقع %19، كما ويظهر الفرق 

بني الن�شاء لأفقر %60 من الأ�شر ب�اقع %6 مقارنة مع %17 بني الن�شاء لأغنى %40 من الأ�شر.

فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري / متلزمة نق�ض املناعة املكت�سب )الإيدز( HIV/AIDS، واليتامى
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كذلك فاإّن معرفة م�شاألة انتقال فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري من الأم اإىل الطفل هي اأي�شًا خط�ٌة مهّمة بالن�شبة اإىل 

الأمهات لكي ي�شعني اإىل اإجراء فح�ص الك�شف عن الإ�شابة بهذا الفريو�ص عندما يكّن ح�امل، وذلك لكي يتجّننب نقل 

العدوى بهذا الفريو�ص اإىل اجلنني. اإذ يجب اأن تعرف املراأُة اأنَّ فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري مُيكن اأن ينتقل اأثناء احلمل، 

وال�لدة، ومن خلل الر�شاعة الطبيعية. ويعر�ص اجلدول HA.3 م�شت�ى انت�شار هذه املعرفة يف اأو�شاط الن�شاء يف الفئة 

العمرية من 15 اإىل 49 عامًا ب�شاأن انتقال فريو�ص الإيدز من الأم اإىل الطفل.  وب�ش�رة عامة، فاإّن ن�شبة %80 من الن�شاء 

يعرفن اأّن فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري مُيكن اأن ينتقل من الأم اإىل الطفل، ل يلحظ فروق ذات دللة تبعا للمنطقة 

تعليمي  الل�اتي دون اي م�شت�ى  الن�شاء  الن�شبة بني  بلغت  املعرفة، فقد  التعليم على مدى  تاأثري  بينما يظهر  اجلغرافية، 

الل�اتي  الن�شاء  %80 بني  اإىل  لت�شل  ب�شكل كبري  وترتفع  ابتدائي  تعليمهن  الل�اتي  الن�شاء  %63 بني  اإىل  وترتفع   ،46%
تعليمهن اإعدادي، وترتفع اإىل اأق�شى ن�شبة بني الن�شاء الل�اتي تعليمهن ثان�ي فاأعلى ب�اقع %91، كما يت�شح تاأثري م�ؤ�شر 

الرثوة على مدى املعرفة بانتقال املر�ص من الأم للطفل فقد بلغت الن�شبة %74 بني الن�شاء لأفقر %60 من الأ�شر وترتفع 

اإىل %87 بني الن�شاء لأغنى %40 من الأ�شر. بينما بلغت الن�شبة املئ�ية للن�شاء الل�اتي يعرفن الطرق الثلث كلها لنتقال 

الفريو�ص من الأم اإىل الطفل تبلغ %41، اإل اأّن ن�شبة %6 من الن�شاء مل يكّن يعرفن اأية طريقة حمددة بعينها لنتقاله. 

بلغت ن�شبة الن�شاء الل�اتي يعرفن اأن مر�ص نق�ص املناعة ينتقل اأثناء احلمل %78، ويظهر تاأثري التعليم وم�ؤ�شر الرثوة 

على مدى املعرفة لهذا امل�ؤ�شر، فكلما ارتفع م�شت�ى تعليم الن�شاء ترتفع درجة املعرفة وكذلك تزداد املعرفة بني الن�شاء 

لأغنى %40 من الأ�شر مقارنة مع الن�شاء لأفقر %60 من الأ�شر.  يلحظ انخفا�ص املعرفة بانتقال املر�ص اأثناء ال�لدة 

اأثناء الر�شاعة  %64، وتنخف�ص ب�شكل كبري للمعرفة بانتقاله  الن�شبة  اأثناء احلمل، فقد بلغت  مقارنة باملعرفة لنتقاله 

ب�اقع %46، ويظهر اأي�شا ارتباط املعرفة الطردي لهذين امل�ؤ�شرين بتعليم الن�شاء وم�شت�ى ثروة الأ�شرة .
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  49 ــ  �سكل ــــ HA.1 : فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري / الإيدز : ن�سبة الن�ساء يف العمر من 15 

�سنة والل�اتي لديهن معرفة �ساملة انتقال العدوى بفريو�ض نق�ض املناعة الب�سري / الإيدز 

يف خمّيمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري / متلزمة نق�ض املناعة املكت�سب )الإيدز( HIV/AIDS، واليتامى
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 49-15 الن�ساء  ن�سبة  الطفل:  اإىل  الأم  من  الب�سرية  املناعة  نق�ض  فريو�ض  انتقال  طرق  معرفة   :HA.3 جدول 

وجتمعات  خميمات  يف  الطفل،  اإىل  الأم  من  الفريو�ض  لنتقال  و�سيلة  �سحيح  ب�سكل  يحددن  الل�اتي  العمرية  �سنة 

الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة

نسبة اللواتي 
يعرفن أن االيدز 
ميكن أن ينتقل 

من األم إلى 
طفلها

نسبة اللواتي يعرفن أن االيدز ميكن أن ينتقل من األم 
إلى طفلها عن طريق

ال تعرف أي 
وسيلة من 
الوسائل 

احملددة

عدد النساء

أثناء الوالدة أثناء احلمل
الطبيعية

كل الطرق الرضاعة
الثالثة 
]1[

80.678.762.441.335.27.11448طرابلساملنطقة

83.881.769.046.541.97.0906بيروت

86.284.967.033.829.76.3248البقاع

76.775.564.655.751.26.81757صيدا

77.874.160.941.835.73.71094صور

العمر 
بالسنوات

24 -1580.377.663.949.442.75.92039

25+ 79.177.564.244.840.46.53414

العمر 
بالسنوات

19 -1577.273.961.348.141.56.61098

24 -2084.181.867.051.044.25.0940

29 -2580.178.763.243.938.67.1708

39 -3079.477.464.644.040.36.91397

49 -4078.376.964.446.241.65.81309

احلالة 
الزواجية

79.878.264.945.841.06.63069متزوجة أو سبق لها الزواج

79.376.663.147.541.65.92384لم يسبق لهن الزواج

46.142.632.028.822.914.1133بدونالتعليم 

63.361.848.638.532.87.91037ابتدائي

80.478.364.948.142.76.52603إعدادي

91.088.875.050.545.84.41681ثانوي فما فوق

74.372.258.545.339.46.83172أفقر %60مؤشر الثروة

86.985.071.948.243.95.52281أغنى 40%

79.677.564.146.541.36.35453اجملموع

لُة للمتعاي�سني مع فريو�ص نق�ص املناعة الب�سري / الإيدز املَ�اِقُف املَُتَقبِّ

تقي�ص امل�ؤ�شرات اخلا�شة بامل�اقف جتاه املتعاي�شني مع فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري م�شت�ى و�شمة العار والتمييز داخل 

ًل يف  ُمَتَقبِّ اأو امل�شتجيبة/املجيبة م�قفًا  اإذا ذكر امل�شتجيب/املُجيب  املجتمع املحلي. وتك�ن ال��شمُة والتمييُز منخف�شني 

الإجابة على الأ�شئلة الأربعة التالية؛ اأي اأّن: )1( امل�شتجيب/امل�شتجيبة �ش�ف يرعى / يهتّم باأحد اأفراد الأ�شرة امل�شابني 

 )HIV+«. )3« مبر�ص الإيدز. )2( �ش�ف ي�شرتي اخل�شراوات الطازجة من بائع يحمل فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري

وه� يعتقد اأّن املعلمة املُ�شابة بفريو�ص نق�ص املناعة الب�شري يجب اأن ُتتاح لها الفر�شة للتعليم يف املدر�شة. )4( �ش�ف 

 HA.4 لن يريد اإبقاء و�شع اإ�شابة اأحد اأفراد الأ�شرة بفريو�ص نق�ص املناعة الب�شري �شرًا طّي الكتمان.  يعر�ص اجلدول

الفل�شطينية يف  والتجمعات  املخيمات  الإيدز. ففي  الب�شري /  املناعة  املتعاي�شني مع فريو�ص نق�ص  الن�شاء جتاه  م�اقف 

لبنان، ُت�افق ن�شبة %97 من الن�شاء، الل�اتي �شمعن عن مر�ص الإيدز، على عبارة / جملة متييزية واحدة على اأقل تقدير. 

الل�اتي  الن�شاء  ن�شبة  %36. وقد بلغت  الأ�شرة �شريا ب�اقع  اأفراد  اإبقاء مر�ص احد  التمييزي الأكرث �شي�عًا ه�  فامل�قف 

]1[   م�ؤ�شر رقم  9،3 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري / متلزمة نق�ض املناعة املكت�سب )الإيدز( HIV/AIDS، واليتامى
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جدول HA.4: امل�اقف املتقبلة للتعاي�ض مع فريو�ض نق�ض املناعة الب�سرين�سبة الن�ساء يف العمر 15-49 عاما والل�اتي  

�سمعن عن الإيدز والل�اتي يعربن عن م�قف قب�ل نح� الأ�سخا�ض امل�سابني بفريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية /الإيدز، 

يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

يقبلن التعاي�ص للم�ؤ�شرات الأربعة %13، ت�شري النتائج اأن %89 من الن�شاء يقبلن العناية باأحد اأفراد الأ�شرة امل�شابني 

باملر�ص، بينما بلغت الن�شبة للن�شاء الل�اتي يقبلن �شراء اخل�شروات من �شخ�ص م�شاب %48، وكانت الن�شبة الأعلى يف 

منطقة �ش�ر ب�اقع %61 مقارنة مع الأدنى %38 يف منطقة �شيدا، بينما اأفادت %51 من الن�شاء مب�افقتهن على ال�شماح 

ملدر�شة م�شابة با�شتمرار التدري�ص، وبلغت الن�شبة الأعلى اأي�شا يف منطقة �ش�ر ب�اقع %72 مقارنة مع %45 يف منطقتي 

طرابل�ص و �شيدا.

خصائص عامة مختارة

نسبة النساء اللواتي 

على 
استعداد 

لرعاية أحد 
أفراد األسرة 

مصابا  
بفيروس 
اإليدز في 

األسرة

سوف 
تشتري 
خضار 

طازجة من 
بقال أو 

بائع وتعرف 
انه مصابا 

بااليدز

تعتقد أن املعلمة 
املصابة بااليدز ولكنها 
ليست مريضة يجب 

أن يسمح  لها مبواصلة 
التدريس باملدرسة

سوف لن 
تبقي خبر 
إصابة أحد 

أفراد أسرتها 
بااليدز سرا

توافق على  
موقف 

واحد على 
األقل

تعبرعن 
املوافقة 

على جميع 
املؤشرات 

 األربعة
]1[ 

عدد 
النساء 
اللواتي 
سمعن 
مبرض 
االيدز

94.946.345.133.897.311.81270طرابلساملنطقة

95.453.650.044.498.616.4822بيروت

95.057.954.939.098.818.0229البقاع

77.638.044.629.493.47.41469صيدا

91.460.971.940.799.119.3891صور

فئات 
العمر

24 -1588.547.851.935.396.812.21758

25+ 89.148.651.136.196.713.42924

فئات 
العمر

19 -1588.745.549.635.796.812.1920

24 -2088.250.354.534.996.912.4838

29 -2590.047.950.536.796.213.9617

39 -3088.748.149.634.796.512.61206

49 -4089.249.653.037.497.113.91101

الحالة 
الزواجية

88.947.048.236.996.512.12652متزوجة أو سبق لها الزواج

88.950.055.634.597.114.02030لم يسبق لهن الزواج

83.739.139.649.496.010.680بدونالتعليم 

89.243.543.638.295.411.5738ابتدائي

89.246.949.535.796.412.12262إعدادي

88.553.058.234.397.814.91602ثانوي فما فوق

مؤشر 
الثروة

88.343.346.834.995.811.12575أفقر 60%

89.754.457.036.997.815.32107أغنى 40%

88.948.351.435.896.712.94682اجملموع

]1[   م�ؤ�شر رقم  9،4 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري / متلزمة نق�ض املناعة املكت�سب )الإيدز( HIV/AIDS، واليتامى
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َمعرفُة مكاٍن ما ُيجرى فيه فح�ص الك�سف عن الإ�سابة بفريو�ص نق�ص املناعة الب�سري، وللح�س�ل 

ي الرعاية قبل ال�لدة )اأثناء  منه على امل�س�رة ب�ساأن الفريو�ص، واإجراء ذلك الفح�ص خلل تلقِّ

احلمل(

من امل�ؤ�شرات املُهّمة الأخرى معرفة املكان الذي ُيجرى فيه فح�ص الك�شف عن الإ�شابة بفريو�ص نق�ص املناعة الب�شري، 

وعن ا�شتعمال هذه اخلدمات. فلكي يحمي الأفراد اأنف�شهم، ولكي يق�ا الآخرين من الإ�شابة بالعدوى، من املهّم اأن يعرف 

الأفراد و�شعهم الراهن بالن�شبة اإىل الإ�شابة بفريو�ص نق�ص املناعة الب�شري. كذلك فاإّن معرفة ال�شخ�ص و�شعه بالن�شبة 

 HA.5 اإىل الإ�شابة بالفريو�ص عامٌل مهّم للغاية يف اّتخاذ قرار ب�شاأن ال�شعي اإىل احل�ش�ل على العلج. ويعر�ص اجلدول

الأ�شئلة املرتبطة مبعرفة الن�شاء مرفقًا ُيجرى فيه فح�ص الك�شف عن الإ�شابة بفريو�ص نق�ص املناعة الب�شري، ومعرفة 

ما اإذا ُكّن قد �شبق لهّن اأن اأجرين هذا الفح�ص.  َعَرَفت ن�شبة %16 من الن�شاء مكانًا ما ُيجرى فيه الفح�ص، يف حني اأّن 

ن�شبة %2 من الن�شاء  �شبق واأجرين الفح�ص فعًل. ن�شبة %0.2 قمن باإجراء الفح�ص اآخر 12 �شهر من تنفيذ امل�شح وقد 

ت %0.1  من ه�ؤلء الن�شاء بنتيجة الفح�ص. ْخرِبَ
ُ
اأ

جدول HA.5: معرفة مكان اإجراء فح�ض اليدز: ن�سبة الن�ساء يف العمر 15-49 �سنة الل�اتي يعرفن اأين يتم فح�ض 

فريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية، ن�سبة الن�ساء الل�اتي �سبق اختبارها، ون�سبة الن�ساء الل�اتي مت فح�سها يف الأ�سهر ال 

12 املا�سية، ون�سبة الن�ساء الل�اتي مت فح�سها ومت اأعلمها بالنتيجة، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 
عام 2011

خصائص عامة مختارة

عدد النساءنسبة النساء اللواتي

نسبة اللواتي 
يعرفن أين يتم 
فحص االيدز]1[

سبق وأن مت 
فحصها

سبق وأن مت 
 فحصها

في األشهر ال 
12 املاضية

مت فحصها 
ومت أعالمها 
بالنتيجة ]2[

9.11.40.10.11448طرابلساملنطقة

37.85.50.30.2906بيروت

19.22.30.60.6248البقاع

10.11.40.10.11757صيدا

14.20.30.10.11094صور

1514.10.20.00.01098- 19فئات العمر

24 -2017.01.00.20.2940

29 -2514.61.80.10.1708

34 -3017.94.30.30.3682

39 -3515.83.70.10.0715

44 -4014.92.10.20.2707

49-4515.91.40.20.2602

14.93.30.30.23069متزوجة أو سبق لها الزواجاحلالة الزواجية

16.70.00.00.02384لم يسبق لهن الزواج

11.91.30.10.13172أفقر %60مؤشر الثروة

20.92.70.30.22281أغنى 40%

15.71.90.20.15453اجملموع

]1[  م�ؤ�شر رقم 9.5 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]2[   م�ؤ�شر رقم 9.6 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري / متلزمة نق�ض املناعة املكت�سب )الإيدز( HIV/AIDS، واليتامى
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جدول HA.7: احل�س�ل على م�س�رة ب�ساأن فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري واأجراء فح�ض الك�سف عن الإ�سابة به اأثناء 

تلقي الرعاية اأثناء احلمل من بني الن�ساء يف العمر 15-49 الل�اتي و�سعن م�ل�دا خلل ال�سنتني الأخريتني: ن�سبة 

الن�ساء الل�اتي تلقني رعاية اأثناء احلمل من كادر �سحي م�ؤهل خلل فرتة احلمل الأخرية، ون�سبة الل�اتي ح�سلن 

على م�س�رة ب�ساأن فريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية، ون�سبة الل�اتي عر�ض عليهن الفح�ض وقبلن اإجراء فح�ض فريو�ض 

نق�ض املناعة الب�سرية وح�سلن على النتائج، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

اإجراء  الل�اتي تلّقني امل�ش�رة ب�شاأن فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري وب�شاأن  للن�شاء  الن�شبة املئ�ية   HA.7 يعر�ص اجلدول 

�شبقتا  اللتني  ال�شنتني  اأحمالهن خلل  و�شعن  الل�اتي  الن�شاء  بني  اأثناء احلمل، من  الرعاية  تلّقي  الفح�ص خلل  ذلك 

اإجراء الفح�ص. بلغت ن�شبة الن�شاء الل�اتي تلقني ا�شت�شارة ح�ل مر�ص اليدز اأثناء الرعاية اأثناء احلمل قد بلغت 5%، 

بينما بلغت ن�شبة من عر�ص عليهن الفح�ص وفح�شن %1، وبلغت ن�شبة من عر�ص عليهن الفح�ص وفح�شن وح�شلن على 

النتيجة %1، بينما بلغت ن�شبة من تلقت ا�شت�شارة وعر�ص عليها الفح�ص وقبلت اإجراء الفح�ص وح�شلت على النتيجة 

.0.3%

خصائص عامة مختارة

عدد النساء نسبة النساء اللواتي
اللواتي أجننب 
مولودا خالل 

السنتني 
السابقتني  

للمسح

النساء 
اللواتي تلقني 

رعاية أثناء 
احلمل  من 
كادر طبي 

مؤهل خالل 
فترة احلمل 

األخيرة

احلصول على 
املشورة بشأن 
فيروس نقص 

املناعة البشري 
أثناء تلقي 

الرعاية أثناء 
احلمل ]1[

عرض عليها 
أجراء فحص 

االيدز ومت 
فحصها 

ملرض االيدز 
أثناء الرعاية 

الصحية أثناء 
احلمل

عرض عليها أجراء 
فحص االيدز ومت 
فحصها ملرض 

االيدز أثناء الرعاية 
الصحية أثناء 

احلمل ومت إعالمها 
بنتيجة الفحص 

]2[

عرض عليهن 
الفحص 

وقبلن إجراء 
فحص فيروس 
نقص املناعة 

البشرية 
وحصلن على 

النتيجة

97.01.30.00.00.0242طرابلساملنطقة

98.25.71.91.90.0127بيروت

32)0.0()0.0()0.0().00()97.8(البقاع

98.65.80.90.90.9235صيدا

84.08.10.00.00.0136صور

2496.44.70.50.50.0221- 15النساء الشابات

35)0.0()0.0()0.0()3.5()97.1(15- 19فئات العمر

24 -2096.24.90.60.60.0186

29 -2593.73.60.00.00.0227

34 -3098.84.92.02.01.2168

49 -3593.25.30.00.00.0155

95.54.50.60.60.3771متزوجة أو سبق لها الزواجالحالة الزواجية

12)*()*()*()*()*(بدون

94.13.80.90.90.0141ابتدائي

96.44.60.00.00.0427إعدادي

94.85.31.71.71.1191ثانوي فما فوق

95.24.20.30.30.0447أفقر %60مؤشر الثروة

95.95.01.01.00.6325أغنى 40%

95.54.50.60.60.3771اجملموع

]1[   م�ؤ�شر رقم 9.8 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]2[   م�ؤ�شر رقم 9.9 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]  [  عدد احلالت غري امل�زونة 25-49 حالة 

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري / متلزمة نق�ض املناعة املكت�سب )الإيدز( HIV/AIDS، واليتامى
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اليتامى

الأطفال الذي تيّتم�ا اأو املقيمني يف اأ�شر معي�شية ُعر�شًة ملخاطر الإ�شابة فيه، رمبا يك�ن�ن معّر�شني خلطر متزايد من 

الإهمال اأو ال�شتغلل اإن مل يكْن ال�الدان م�ج�دين مل�شاعدتهم. اإّن عمليَة ر�شد الختلفات يف خمتلف النتائج اخلا�شة 

باليتامى وبالأطفال امل�شت�شعفني )املعر�شني للمخاطر(، ومقارنة تلك النتائج مع اأقران اأولئك اليتامى والأطفال ُيعطينا 

مقيا�شًا ملعرفة مدى ُح�ْشن ا�شتجابة املجتمعات املحلية واحلك�مات حلاجاتهم.

ويعر�ص اجلدول HA.12 م�شت�ى تكرارية عدم عي�ص الأطفال مع اأيٍّ من ال�الدين، وعي�شهم مع الأم وحدها، ومع الأب 

وحده.  يعي�ص %93 من الأطفال يف الفئة العمرية »من 0-17 عامًا« يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان مع كل 

ال�الدين. ول يعي�ص طفٌل واحٌد من كل 100 طفل )ن�شبة %1( مع اأيٍّ من ال�الدين. بلغت ن�شبة الأطفال الذين يعي�ش�ن مع 

الأم والأب على قيد احلياة %2، ويعي�ص %3 مع الأم والأب مت�فى بينما يعي�ص %1 من الأطفال مع الأب والأم على قيد 

احلياة اأو مت�فاة.

جدول HA.12: الرتتيبات املعي�سية للأطفال: الت�زيع الن�سبي للأطفال يف العمر 0-17 �سنة وفقا لرتتيبات املعي�سة، 

ون�سبة الأطفال يف العمر 0-17 �سنة الذين ل يعي�س�ن مع اأحد ال�الدين الطبيعيني، ون�سبة الأطفال الذين لديهم 

اأحد ال�الدين اأو كليهما مت�فى، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة

يعيشون مع 
كال الوالدين

الذين يعيشون مع أي من األبوين

فقط األب على 

قيد احلياة

فقط األم على 

قيد احلياة

كالهما على قيد 

احلياة

كالهما متوفى

93.70.10.10.40.1ذكراجلنس

93.00.00.20.60.1أنثى

94.00.00.10.50.2طرابلساملنطقة

90.50.10.01.30.1بيروت

93.10.10.30.50.3البقاع

93.30.00.20.10.2صيدا

95.50.00.20.40.0صور

097.30.00.00.00.0 ــ 4 سنةفئات العمر

594.60.00.00.40.0 ــ 9 سنة

1092.60.00.20.60.2 ــ 14 سنة

1587.50.00.31.30.4 ــ 17 سنة

92.70.00.20.70.1أفقر %60مؤشر الثروة

94.40.00.00.20.3أغنى 40%

93.40.00.10.50.1اجملموع

فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري / متلزمة نق�ض املناعة املكت�سب )الإيدز( HIV/AIDS، واليتامى
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0-17 �سنة وفقا لرتتيبات  HA.12: الرتتيبات املعي�سية للأطفال: الت�زيع الن�سبي للأطفال يف العمر  تابع جدول 

املعي�سة، ون�سبة الأطفال يف العمر 0-17 �سنة الذين ل يعي�س�ن مع اأحد ال�الدين الطبيعيني، ون�سبة الأطفال الذين 

لديهم اأحد ال�الدين اأو كليهما مت�فى، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

0-17 �سنة وفقا لرتتيبات  HA.12: الرتتيبات املعي�سية للأطفال: الت�زيع الن�سبي للأطفال يف العمر  تابع جدول 

املعي�سة، ون�سبة الأطفال يف العمر 0-17 �سنة الذين ل يعي�س�ن مع اأحد ال�الدين الطبيعيني، ون�سبة الأطفال الذين 

لديهم اأحد ال�الدين اأو كليهما مت�فى، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة

اجملموعاستحالة التعرفيعيش مع األب فقطيعيش مع األم فقط

األب على قيد 
احلياة

األم على قيد األب متوفى
احلياة

األم متوفاة

1.52.50.90.40.3100.0ذكراجلنس

1.62.50.90.70.5100.0أنثى

1.22.70.60.40.3100.0طرابلساملنطقة

3.22.31.60.70.3100.0بيروت

0.34.00.31.00.1100.0البقاع

1.43.30.60.50.4100.0صيدا

0.70.91.20.60.5100.0صور

01.31.00.20.00.1100.0 ــ 4 سنةفئات العمر

51.22.01.20.30.2100.0 ــ 9 سنة

101.82.80.90.70.2100.0 ــ 14 سنة

151.94.91.21.41.1100.0 ــ 17 سنة

1.72.81.00.50.4100.0أفقر %60مؤشر الثروة

1.32.10.70.60.4100.0أغنى 40%

1.52.50.90.50.4100.0اجملموع

ال يعيش مع الوالدين خصائص عامة مختارة
الطبيعيني ]1[

أحد الوالدين أو كالهما متوفى 
]2[

عدد األطفال في العمر 
من 0-17 سنة

0.73.24098ذكراجلنس

0.93.63894أنثى

0.93.42296طرابلساملنطقة

1.43.11450بيروت

1.25.7302البقاع

0.54.22448صيدا

0.51.81496صور

00.01.11956 ــ 4 سنةفئات العمر

50.52.52178 ــ 9 سنة

101.03.92386 ــ 14 سنة

152.07.01472 ــ 17 سنة

1.03.64742أفقر %60مؤشر الثروة

0.53.03250أغنى 40%

0.83.47991اجملموع

فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري / متلزمة نق�ض املناعة املكت�سب )الإيدز( HIV/AIDS، واليتامى

]1[   م�ؤ�شر رقم 9.17 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]2[   م�ؤ�شر رقم 9.18 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات
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املعل�مات  تكن�ل�جيا  وا�ستخدام  الإعلم  ل��سائل  ال��س�ل  ع�سر:  الثالث 

والت�سال

ال��س�ل وال�ستخدام ل��سائل الإعلم وتكن�ل�جيا املعل�مات

يعترب ال��ش�ل ل��شائل الإعلم وتكن�ل�جيا املعل�مات من اأحد اأهم و�شائل التثقيف ال�شحي وزيادة ال�عي واملعرفة بني 

خمتلف �شرائح املجتمع، واأحد ال��شائل يف نقل الر�شائل واملعل�مات ال�شحية لأفراد املجتمع. 

لقد مت جمع بيانات ح�ل تعر�ص الن�شاء 15-49 �شنة يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان يف امل�شح العنق�دي 

الإعلم  ل��شائل  �شنة   49-15 الن�شاء  تعر�ص  التي مت جمعها مبعرفة مدى  املعل�مات  �شت�شاهم  امل�ؤ�شرات، حيث  متعدد 

وا�شتخدام و�شائل تكن�ل�جيا املعل�مات  2011. 

ال��س�ل ل��سائل الإعلم 

ن�شبة و�ش�ل الن�شاء 15-49 �شنة يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان ل��شائل الإعلم   MT.1 يعر�ص اجلدول

)قراءة اجلريدة/املجلت، ال�شتماع للمذياع، وم�شاهدة التلفزي�ن( على الأقل مرة واحدة يف الأ�شب�ع، ت�شري البيانات 

اأن ن�شبة الن�شاء 15-49 �شنة الل�اتي يقراأن اجلريدة/املجلت على الأقل مرة واحدة يف الأ�شب�ع قد بلغت %21، وبلغت 

ن�شبة الل�اتي ي�شتمعن للمذياع على الأقل مرة واحدة يف الأ�شب�ع  %20، بينما بلغت الن�شبة %97 للن�شاء الل�اتي ي�شاهدن 

التلفزي�ن.

ت�شري البيانات اأن %2 من الن�شاء يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية مل تتعر�ص لأي من ال��شائل الثلث، مقارنة مع  

%8 تعر�شن لل��شائل الثلث معًا.

ال��س�ل ل��سائل الإعلم وا�ستخدام تكن�ل�جيا املعل�مات والت�سال
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جدول MT.1: ال��س�ل اإىل و�سائل الأعلم: ن�سبة الن�ساء يف العمر 15-49 �سنة والل�اتي يتابعن و�سائل اإعلم معينة 

على اأ�سا�ض اأ�سب�عي، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة

كل الوسائل نسبة النساء في العمر 15-49 سنة واللواتي
اإلعالمية  الثالثة  
مرة واحدة  على 

األقل باألسبوع  ]1[

وال أي 
وسيلة 

أعالم على 
األقل مرة 
باألسبوع

عدد النساء 
بالعمر من 
15-49 سنة يقرأن جريدة أو 

مجلة على األقل مرة 
واحدة باألسبوع

يستمعن للراديو 
على األقل مرة 
واحدة باألسبوع

يشاهدن التلفزيون 
على األقل مرة 
واحدة باألسبوع

15.010.497.33.11.71448طرابلسالمنطقة

20.727.695.38.02.5906بيروت

38.326.896.511.01.9248البقاع

21.520.496.711.12.11757صيدا

22.623.998.59.00.71094صور

1521.324.899.08.40.71098- 19العمر 

24 -2021.926.697.29.21.4940

29 -2522.116.696.06.92.3708

34 -3021.618.895.49.53.0682

39 -3518.314.496.66.21.7715

44 -4020.217.797.48.42.0707

49-4517.715.095.76.72.1602

0.811.989.80.80.0133بدونالتعليم 

8.515.396.82.71.61037ابتدائي

20.318.597.27.32.12603إعدادي

30.225.697.212.91.51681ثانوي فما فوق

16.315.896.85.21.83172أفقر %60مؤشر الثروة

26.625.797.211.81.72281أغنى 40%

20.619.997.08.01.85453المجموع

تبني النتائج اأن ن�شبة و�ش�ل وتعر�ص الن�شاء ل��شائل الإعلم الثلث تتفاوت ب�شكل ب�شيط ح�شب العمر،  حيث بلغت الن�شبة 

للن�شاء يف الفئة العمرية 19-15 �شنة 8 % مقارنة مع   %9 بني الن�شاء يف الفئة العمرية 20-24 �شنة، وترتفع اإىل 10% 

للن�شاء يف الفئة العمرية 30-34 �شنة، وبلغت اأدنى ن�شبة للن�شاء يف الفئة العمرية 35-39 �شنة ب�اقع %6.  بينما يظهر 

التفاوت ال�ا�شح بني ن�شاء الأ�شر الأغنى مقارنة مع الن�شاء للأ�شر الأفقر، حيث بلغت الن�شبة %12 لن�شاء اأغنى %40 من 

الأ�شر مقارنة مع %5 لن�شاء اأفقر %60 من الأ�شر، كما تظهر البيانات تاأثري تعليم الن�شاء على ال��ش�ل والتعر�ص ل��شائل 

الإعلم، فقد بلغت الن�شبة اأدناها بني الن�شاء بدون تعليم ب�اقع %1، ثم ترتفع اإىل %3 للن�شاء الل�اتي تعليمهن ابتدائي، 

ثم ترتفع اإىل %7 بني الن�شاء الل�اتي تعليمهن اإعدادي، وتبلغ اأق�شاها بني الن�شاء الل�اتي تعليمهن ثان�ي فاأعلى ب�اقع 

%13، اأما بالن�شبة لل��ش�ل ل��شائل الإعلم الثلث ح�شب املنطقة اجلغرافية فنجد اأدنى ن�شبة يف منطقة طرابل�ص ب�اقع 
%3 واأعلى ن�شبة يف منطقتي �شيدا والبقاع ب�اقع %11 لكل منها، بينما راوحت الن�شبة املعدل ملنطقتي بريوت و�ش�ر ب�اقع 

%9 على الت�ايل.    ،8%

 

ا�ستخدام ل��سائل تكن�ل�جيا املعل�مات

لقد مت يف امل�شح متعدد امل�ؤ�شرات يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية �ش�ؤال الن�شاء يف الفئة العمرية 15-24 �شنة ح�ل 

MT.2  نتائج ال�شتخدام ل��شائل تكن�ل�جيا املعل�مات والت�ا�شل، بلغت  ا�شتخدام احلا�ش�ب والإنرتنت، يعر�ص جدول 

]1[   م�ؤ�شر رقم واأ.1 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

ال��س�ل ل��سائل الإعلم وا�ستخدام تكن�ل�جيا املعل�مات والت�سال
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الل�اتي �شبق  15-24 �شنة  الن�شاء  ن�شبة  %64 وبلغت  ا�شتخدام احلا�ش�ب  الل�اتي �شبق لهن  15-24 �شنة  الن�شاء  ن�شبة 

لهن ا�شتخدام احلا�ش�ب خلل ال�شنة املا�شية من تنفيذ امل�شح %55 ، بينما بلغت الن�شبة %45 للن�شاء الل�اتي ا�شتخدمن 

احلا�ش�ب على الأقل مرة واحدة خلل ال�شهر املا�شي قبل تنفيذ امل�شح.

جدول MT.2: ا�ستخدام الك�مبي�تر والنرتنت: ن�سبة الن�ساء ال�سابات 15-24 �سنة الل�اتي ا�ستخدمن جهاز كمبي�تر 

12 �سهرا املا�سية، ون�سبة الل�اتي ا�ستمر  اأي وقت م�سى، ون�سبة الل�اتي ا�ستخدمن جهاز كمبي�تر خلل فرتة  من 

ا�ستخدامهن خلل ال�سهر الأخري، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة

عدد النساء نسبة النساء في العمر 15-24 اللواتينسبة النساء في العمر 15-24 اللواتي
بالعمر 15-
24 سنة سبق أن 

استخدمت  
الكومبيوتر

استخدمت  
الكومبيوتر 

خالل ال 12 
شهرا الماضية  

]1[

استخدمت 
الكمبيوتر على 

األقل مرة واحدة 
في األسبوع 
خالل الشهر 

األخير

سبق أن 
استخدمت 
االنترنت

استخدمت 
االنترنت 

خالل ال 12 
شهرا الماضية  

]2[

استخدمت 
االنترنت 
على األقل 
مرة واحدة 
في األسبوع 
خالل الشهر 

األخير
64.757.641.840.136.128.2547طرابلسالمنطقة

69.865.056.258.756.148.6323بيروت

76.468.358.649.842.539.282البقاع

59.948.641.346.040.034.4677صيدا

61.950.841.444.637.127.8410صور

1565.657.245.345.840.933.41098- 19العمر 

24 -2061.752.043.646.941.234.4940

13)*()*()*()*()*()*(بدونالتعليم 

25.117.610.58.07.25.5251ابتدائي

57.945.534.236.129.722.8951إعدادي

83.577.867.470.465.055.8824ثانوي فما فوق

50.339.629.130.425.219.01170أفقر %60مؤشر الثروة

82.075.365.367.762.453.8869أغنى 40%

63.854.844.546.341.033.92039المجموع

]1[   م�ؤ�شر رقم واأ.2 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]2[   م�ؤ�شر رقم واأ.3 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

ال��س�ل ل��سائل الإعلم وا�ستخدام تكن�ل�جيا املعل�مات والت�سال
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بلغت ن�شبة الن�شاء 15-24 �شنة الل�اتي �شبق لهن ا�شتخدام الإنرتنت %46 ، وبلغت ن�شبة الن�شاء  15-24 �شنة الل�اتي �شبق 

لهن ا�شتخدام الإنرتنت خلل ال�شنة املا�شية من تنفيذ امل�شح %41، بينما بلغت الن�شبة 34% للن�شاء الل�اتي ا�شتخدمن 

الإنرتنت على الأقل مرة واحدة خلل ال�شهر املا�شي قبل تنفيذ امل�شح.

ت�شري النتائج اأن ن�شبة ا�شتخدام الإنرتنت يف اآخر �شنة مل تتاأثر تبعا لعمر الن�شاء فقد بلغت الن�شبة لن�شاء  الفئة العمرية 

15-19 �شنة %41 وذات الن�شبة بني الن�شاء يف الفئة العمرية 20-24 �شنة، بينما تت�شح علقة الرتباط بني ال�شتخدام 
للإنرتنت واملنطقة اجلغرافية، وم�ؤ�شر الرثوة والتعليم. ت�شري النتائج اأن اأعلى ن�شبة ا�شتخدام للنرتنت قد بلغت 56% 

يف منطقة بريوت واأدنى ن�شبة ا�شتخدام كانت %36 يف منطقة طرابل�ص، بينما بلغت الن�شبة %37 يف �ش�ر، وبلغت 43% 

يف منطقة البقاع، وكانت %40 يف منطقة �شيدا. ويت�شح الفرق ال�ا�شح يف ا�شتخدام النرتنت ح�شب التعليم، فقد بلغت 

الن�شبة الأدنى %7 بني الن�شاء الل�اتي تعليمهن ابتدائي، وترتفع ب�شكل كبري للن�شاء الل�اتي تعليمهن اإعدادي لت�شل 30%، 

ولتبلغ الن�شبة اأق�شاها بني الن�شاء الل�اتي تعليمهن ثان�ي فاأعلى ب�اقع %65. كما بلغت ن�شبة ا�شتخدام النرتنت بني ن�شاء 

اأغنى %40 من الأ�شر %62 مقارنة مع %25 بني ن�شاء اأفقر %60 من الأ�شر.

ال��س�ل ل��سائل الإعلم وا�ستخدام تكن�ل�جيا املعل�مات والت�سال
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م�ست�ى الر�سا عن احلياة

الرابع ع�سر- م�ست�ى الر�سا عن احلياة

الر�سا عن احلياة

من املعروف اأن وجهة نظر الأفراد مب�شت�ى ر�شاهم عن الدخل، ال�شحة، حميط وظروف ال�شكن، وغريها من الق�شايا 

احلياتية تلعب دورا مهما يف معي�شتهم وميكن اأن ت�ؤثر بنظرتهم اإىل �شحتهم البدنية والنف�شية والجتماعية مبعزل عن 

الظروف ال�اقعية احلالية للدخل الفعلي، وواقع حالة �شحتهم اجل�شدية. 

خلل تنفيذ امل�شح العنق�دي متعدد امل�ؤ�شرات يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان عام 2011 مت طرح جمم�عة 

من الأ�شئلة على الن�شاء يف الفئة العمرية 15-24 �شنة ملعرفة مدى ر�شا هذه الفئة عن احلياة يف جمالت حياتية خمتلفة 

منها الر�شا عن املدر�شة/اجلامعة، العمل، ال�شحة، الدخل، ال�شداقة، ظروف وحميط ال�شكن، حيث �شت�شاهم املعل�مات 

التي مت جمعها باملعرفة ال�شاملة ملدى ر�شا الن�شاء 15-24 �شنة عن حياتهن، حيث يقا�ص الر�شا مبعرفة وجهة نظر الن�شاء 

مل�شت�ى الر�شا عن ال�شحة اجل�شدية والنف�شية والجتماعية. 

وال�شعادة من خلل  احلياة  الر�شا عن  بني  التفريق  ال�شعادة، وميكن  تعبري عن  بال�شرورة  لي�ص  احلياة  الر�شا عن  اإن 

جمم�عة اإ�شافية من الأ�شئلة ح�ل الر�شا عن احلياة، فقد مت ت�جيه اأ�شئلة للفتيات 15-24 �شنة ح�ل ال�شعادة ووجهة 

نظرهن حلياة اأف�شل، فال�شعادة تعبري عن جملة من الع�اطف تتاأثر بعدد من الع�امل والتي من �شمنها ظروف احلياة 

الي�مية مثل اجل�، وفاة اأحد اأفراد الأ�شرة وغريها من الع�امل، حيث ميكن اأن يك�ن الفرد را�شيا عن حياته ولكن لي�ص 

بال�شرورة ان ي�شعر بال�شعادة بذات ال�قت. 

ول�شمان دقة اإجابة الن�شاء امل�شتج�بات 15-24 �شنة مت عر�ص بطاقات عليها ر�ش�م ل�جه مبت�شم بدرجات متفاوتة وكذلك 

وجه غري مبت�شم لتتطابق مع وجهة نظرها بكيف ت�شف حالتها مع �ش�رة وجه من ال�ج�ه املعرو�شة عليها )انظر ملحق  

ز(.

يعرب عن الر�شا عن ال�شحة البدنية والنف�شية والجتماعية بجملة من امل�ؤ�شرات، كالآتي:

�الر�شا عن احلياة والذي يقا�ص بن�شبة الن�شاء 15-24 �شنة الل�اتي عربن عن ر�شا تام اأو بع�ص الر�شا  �•  

ال�شكن،  عن احلياة الأ�شرية، ال�شداقة، املدر�شة/اجلامعة، العمل احلايل، ال�شحة، حميط وظروف 

املعاملة من قبل الآخرين، بالإ�شافة اإىل الر�شا عن املظهر

ال�شعادة والتي يعرب عنها بن�شبة الن�شاء 15-24 �شنة الل�اتي عربن عن ال�شعادة التامة اأو بع�ص ال�شعادة �•  

�ت�ش�ر حياة اأف�شل والذي يعرب عنه بن�شبة الن�شاء 15-24 �شنة الل�اتي حت�شنت حياتهن يف اآخر �شنة  �•  

ويت�قعن حياة اف�شل يف العام القادم

الر�سا عن بع�ص جمالت احلياة 

م�شت�ى الر�شا  بني الن�شاء 15-24 �شنة يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان، والذي   SW.1 يعر�ص اجلدول

عربن فيه عن ر�شاهن التام اأو بع�ص الر�شا لبع�ص جمالت احلياة، فقد اأظهرت البيانات اأن ن�شبة الن�شاء 15-24 �شنة 

%91، ومل يلحظ وج�د فروق ذات دللة تبعا لعمر الن�شاء،  الل�اتي عربن عن ر�شاهن عن حياتهن الأ�شرية قد بلغت 

املنطقة اجلغرافية، بينما يلحظ التباين ح�شب التعليم وم�ؤ�شر الرثوة للأ�شرة. حيث ل�حظ اأن م�شت�ى الر�شا الأعلى 

عن احلياة الأ�شرية قد كان بني الن�شاء الل�اتي ح�شلن على تعليم ثان�ي فاأعلى ب�اقع %93 مقارنة مع %83 بني الن�شاء 

الل�اتي م�شت�ى تعليمهن ابتدائي، ويلحظ اأن الن�شاء املقيمات يف الأ�شر الأغنى قد عربن عن م�شت�ى ر�شا عن احلياة 
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الأ�شرية ب�شكل اأعلى منه بني الن�شاء يف الأ�شر الأفقر ب�اقع %94 لأغنى %40 من الأ�شر مقارنة مع %88 يف املائة بني 

الن�شاء لأفقر %60 من الأ�شر.

واملنطقة  الن�شاء،  لعمر  تبعا  دللة  ذات  فروق  وج�د  يلحظ  ومل  �شحتهن،  عن  ر�شاهن  عن  الن�شاء  من   90% عربت 

اجلغرافية، وم�ؤ�شر الرثوة والتعليم.

 ول�حظ اأن اأدنى ن�شبة ر�شا، كان الر�شا عن البيئة وحميط ال�شكن، فقد عربت %73 من الن�شاء عن ر�شاهن عن بيئة 

ال�شكن وحميطه، ويلحظ وج�د فروق تبعا مل�ؤ�شر الرثوة وتعليم الن�شاء واملنطقة اجلغرافية. فنجد اأن اأدنى ن�شبة ر�شا عن 

البيئة وحميط ال�شكن كان يف منطقة بريوت ب�اقع 58%، تليها منطقة طرابل�ص ب�اقع %69، وترتفع اإىل %77 يف منطقة 

�شيدا، ثم ترتفع اإىل %82 يف منطقة �ش�ر، ولتبلغ اأق�شاها يف منطقة البقاع ب�اقع 85%.

جدول SW.1: جمالت الر�سا عن احلياة: ن�سبة الن�ساء يف العمر 15-24 �سنة الرا�سيات جدا اأو اإىل حد ما را�سيات 

يف جمالت خمتارة، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة

نسبة النساء في سن 15-24 سنة  الراضيات جدا أو إلى حد ما راضيات في مجاالت مختارة 

الحياة 
العائلية

العمل المدرسةالصداقة
الحالي

مكان الصحة
اإلقامة

معاملة 
الناس

المظهر 
الخارجي

الدخل 
الحالي

87.285.379.696.691.068.780.795.965.7طرابلسالمنطقة

88.979.181.885.388.258.184.895.374.8بيروت

95.088.184.988.296.484.992.498.887.0البقاع

92.281.081.283.590.676.586.591.075.1صيدا

93.492.985.491.987.281.584.494.381.7صور

1991.086.381.690.590.972.085.394.078.8 15-العمر 

-20 2490.282.482.685.588.873.883.693.974.4

92.674.866.890.589.570.585.095.384.7متزوجةالحالة الزواجية

)*()*()*()*()*()*()*()*()*(أرملة

)*()*()*()*()*()*()*()*()*(مطلقة

90.787.282.287.190.373.684.693.874.8لم تتزوج أبدا

)*()*()*()*()*()*()*()*()*(بدونالتعليم 

82.670.275.182.386.561.275.588.370.3ابتدائي

90.783.478.886.389.372.184.194.175.7إعدادي

93.390.183.389.191.977.587.895.678.8ثانوي فما فوق

87.984.083.988.690.069.482.094.074.7أفقر %60مؤشر الثروة

94.385.280.385.989.777.487.993.978.0أغنى 40%

90.784.581.987.189.972.884.594.076.4المجموع

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة
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اإىل حد ما  اأو  الرا�سيات جدا  �سنة   24-15 العمر  الن�ساء يف  ن�سبة  الر�سا عن احلياة:  SW.1: جمالت  تابع جدول 

را�سيات يف جمالت خمتارة، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة
عدد النساء في نسبة النساء في العمر 15-24 سنة الراضيات وهن

العمر 15-24 سنة غير ملتحقات حاليا 
بالمدرسة

ليس لديهن أي دخلليس لديهن عمل

54.394.490.5547طرابلسالمنطقة

56.383.574.1323بيروت

41.492.875.882البقاع

56.184.061.3677صيدا

52.690.261.9410صور

1941.992.976.91098 15-العمر 

-20 2468.883.066.0940

95.794.070.2358متزوجةالحالة الزواجية

1)*()*()*(أرملة

20)*()*()*(مطلقة

44.987.272.21660لم تتزوج أبدا

13)*()*()*(بدونالتعليم 

97.988.371.6251ابتدائي

70.489.572.2951إعدادي

21.886.971.4824ثانوي فما فوق

63.290.675.51170أفقر %60مؤشر الثروة

42.485.267.0869أغنى 40%

54.388.371.92039المجموع

SW. م�شت�ى الر�شا عن احلياة بني الن�شاء 15-24 �شنة يف املخيمات والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان،  يعر�ص اجلدول 2 

والذي عربن فيه عن ر�شاهن التام اأو بع�ص الر�شا عن حياتهن الأ�شرية، �شحتهن، �شداقتهن، املدر�شة/اجلامعة، عملهن 

احلايل، وظروف �شكنهن وحميطه، فقد اأظهرت البيانات اأن ن�شبة الن�شاء 15-24 �شنة الل�اتي عربن عن ر�شاهن عن 

احلياة قد بلغت %54 ، ويلحظ وج�د فروق تبعا لتعليم الن�شاء، املنطقة اجلغرافية، وم�شت�ى م�ؤ�شر الرثوة للأ�شرة. حيث 

ل�حظ اأن م�شت�ى الر�شا الأعلى عن احلياة قد كان بني الن�شاء الل�اتي ح�شلن على تعليم ثان�ي فاأعلى ب�اقع %56 مقارنة 

مع %44 بني الن�شاء الل�اتي م�شت�ى تعليمهن ابتدائي، ويلحظ اأن الن�شاء املقيمات يف الأ�شر الأغنى قد عربن عن م�شت�ى 

ر�شا عن احلياة ب�شكل اأعلى منه بني الن�شاء يف الأ�شر الأفقر ب�اقع %57 لن�شاء اأغنى %40 من الأ�شر، مقارنة مع 52% 

بني الن�شاء لأفقر %60 من الأ�شر.

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

م�ست�ى الر�سا عن احلياة
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جدول SW.2:  الر�سا عن احلياة وال�سعادة: ن�سبة الن�ساء يف العمر 15-24 �سنة الرا�سيات جدا اأو اإىل حد ما را�سيات 

عن حياتهن الأ�سرية، ال�سداقة، واملدر�سة، وال�ظيفة احلالية، وال�سحة، والبيئة املعي�سية واملعاملة من قبل الآخرين، 

ومظهرهن، معدل درجة الر�سا، ن�سبة الن�ساء الرا�سيات عن احلياة والرا�سيات جدا اأو اإىل حد ما را�سيات عن دخلهن، 

ون�سبة الن�ساء يف العمر 15-24 �سنة ال�سعيدات جدا اأو اإىل حد ما �سعيدات، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 

عام 2011

نسبة النساء خصائص عامة مختارة
الراضيات 
عن الحياة 

]1[

معدل درجة 
الرضا

ال إجابة/ 
ال يمكن 
الحساب

النساء 
الراضيات 
عن الحياة 

والراضيات جدا 
أو إلى حد ما 
راضيات عن 

دخلهن

مجموع 
النساء 

العامالت 
واللواتي 
أعمارهن 
 24-14

سنة

ال يوجد 
دخل/

ال يمكن 
الحساب

نسبة 
النساء 

اللواتي  هن 
سعيدات  
جدا أو إلى 
حد ما ]2[

عدد النساء 
في العمر 
من  15-
24 سنة

49.21.60.048.85290.585.3547طرابلسالمنطقة

44.11.80.326.38374.479.1323بيروت

71.71.40.072.72075.888.182البقاع

57.81.70.251.126161.581.0677صيدا

59.11.70.063.315661.992.9410صور

1553.81.70.050.925376.986.31098- 19العمر 

24 -2054.51.70.251.831866.282.4940

الحالة 
الزواجية

56.31.70.058.310770.274.8358متزوجة

1)*()*(0)*()*()*()*(أرملة

20)*()*(4)*()*()*()*(مطلقة

54.01.70.150.346072.387.21660لم تتزوج أبدا

13)*()*()*()*()*()*()*(بدونالتعليم 

44.21.90.448.97072.070.2251ابتدائي

55.11.70.151.326372.383.4951إعدادي

56.31.60.052.223671.490.1824ثانوي فما فوق

مؤشر 
الثروة

51.81.70.054.128775.584.01170أفقر 60%

57.21.60.248.628567.285.2869أغنى 40%

54.11.70.151.457172.084.52039المجموع

تبني النتائج اأن الن�شاء يف منطقة بريوت عربن عن  اأدنى م�شت�ى ر�شا عن احلياة ب�اقع %44، ثم طرابل�ص ب�اقع 49%، 

ثم ترتفع ب�شكل كبري بني الن�شاء يف منطقتي �شيدا و�ش�ر ب�اقع %58، %59 على الت�ايل، بينما عربت الن�شاء يف منطقة 

البقاع عن اأعلى ن�شبة ر�شا عن احلياة ب�اقع 72%.

ال�سع�ر بال�سعادة

لقد عربت الن�شاء عن وجهة نظرهن ح�ل حت�شن حياتهن ب�شكل اأف�شل خلل 12 �شهر ال�شابقة للم�شح، وكذلك ت�قعهن 

]1[   م�ؤ�شر رقم ر. 1 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]2[   م�ؤ�شر رقم واأ.3 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

م�ست�ى الر�سا عن احلياة
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بتح�شن حياتهن ب�شكل اأف�شل مما ه� عليه حاليا بعد 12 �شهر قادمة، ويقا�ص مفه�م ال�شعادة للن�شاء الل�اتي اجنب بتح�شن 

حياتهن ب�شكل اأف�شل خلل العام ال�شابق والل�اتي يت�قعن اأن تتح�شن حياتهن اإىل م�شت�ى اأف�شل يف العام القادم مقارنة 

مع ال��شع احلايل.

جدول SW.3: الت�قع حلياة اأف�سل: ن�سبة الن�ساء يف العمر 15-24 �سنة والل�اتي يعتقدن اأن حياتهن حت�سنت خلل 

ال�سنة املا�سية، والل�اتي يت�قعن اأن حياتهن �ستتح�سن بعد عام واحد، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 

عام 2011

خصائص عامة مختارة

عدد النساء في نسبة  النساء اللواتي يعتقدن أن حياتهن
العمر من  

15-24 سنة
تحسنت خالل السنة 

الماضية
ستكون أفضل خالل السنة 

القادمة
كالهما ]1[

54.483.451.8547طرابلسالمنطقة

42.075.637.7323بيروت

43.682.038.082البقاع

44.166.738.1677صيدا

44.770.841.1410صور

1944.473.640.31098 15-العمر 

-20 2449.374.544.7940

54.578.550.7358متزوجةالحالة الزواجية

1)*()*()*(أرملة

20)*()*()*(مطلقة

45.173.040.61660لم تتزوج أبدا

13)*()*()*(بدونالتعليم 

32.666.528.6251ابتدائي

47.173.542.8951إعدادي

50.576.946.1824ثانوي فما فوق

41.972.138.31170أفقر %60مؤشر الثروة

53.076.647.8869أغنى 40%

46.674.042.32039المجموع

بينت النتائج اأن %47 من الن�شاء 15-24 �شنة قد اجنب اأن حياتهن قد حت�شنت ب�شكل اأف�شل خلل ال�شنة املا�شية، بينما 

عربت %74 اأنهن يت�قعن حت�شن حياتهن يف العام القادم مقارنة بال��شع احلايل.

عربت %42 من الن�شاء يف الفئة العمرية 15-24 �شنة عن �شعادتهن باحلياة واأملهن بحياة اأف�شل خلل ال�شنة القادمة، 

ويلحظ اأن الن�شاء يف الفئة العمرية    15-19 �شنة اقل �شعادة من الن�شاء يف الفئة العمرية 20-24 �شنة، ب�اقع 40%، 45% 

على الت�ايل. ويت�شح ارتباط ال�شعادة مب�ؤ�شر الرثوة، حيث عربت %48 من الن�شاء لأغنى %40 من الأ�شر عن �شعادتهن 

مقارنة مع %38 لن�شاء اأفقر %60 من الأ�شر، كما يت�شح اثر التعليم، فقد بلغت ن�شبة الن�شاء الل�اتي تعليمهن ابتدائي قد 

عربن عن �شعادتهن مبقدار %29 مقارنة مع %43 للن�شاء الل�اتي تعليمهن اإعدادي وترتفع الن�شبة اإىل %46 للن�شاء الل�اتي 

تعليمهن ثان�ي فاأعلى. اأما بالن�شبة للمنطقة اجلغرافية فنجد اأن اأدنى م�شت�ى �شع�ر بال�شعادة قد كان يف مناطق بريوت، 

�شيدا والبقاع ب�اقع %38 لكل منها، ثم ترتفع  اإىل %41 يف منطقة �ش�ر، لي�شل اأق�شاه للن�شاء يف منطقة طرابل�ص ب�اقع 

.52%

]1[  م�ؤ�شر رقم ر. 3 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة

م�ست�ى الر�سا عن احلياة
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اخلام�ص ع�سر: التدخني وتناول الكح�ل

التدخني وتناول الكح�ل

يعترب التدخني اأحد ع�امل اخلطر للإ�شابة بعدد من الأمرا�ص املميتة. فالتدخني لأن�اع التبغ املتن�عة من �شجائر، وغلي�ن، 

�ش�جار/�شيجاريل� يزيد من خط�رة الإ�شابة باأمرا�ص ال�شرايني والقلب، واأمرا�ص اجلهاز التنف�شي، بالإ�شافة اإىل خطر 

الإ�شابة ب�شرطان الرئة واأن�اع اأخرى من ال�شرطان، كما يعترب ا�شتخدام منتجات التبغ دون حرقها وا�شتن�شاق دخانها من 

الأ�شباب امل�ؤدية اأي�شا للإ�شابة بال�شرطان.

اإن ال�شتخدام املفرط مل�شروبات الكح�ل يزيد من ع�امل اخلطر امل�ؤذية للحالة ال�شحية، فعلى املدى الط�يل من تناول 

امل�شروبات الكح�لية باإفراط ي�ؤدي ذلك اإىل م�شاكل �شحية يف ال�شرايني والقلب، خلل يف اجلهاز الع�شبي، اأمرا�ص الكبد، 

بالإ�شافة اإىل امل�شاكل الجتماعية، حيث هناك علقة ارتباط بني ممار�شة العنف بني �شريك احلياة ومتعاطي الكح�ل، 

كما اأن هناك اأي�شا �ش�ء معاملة للأطفال من قبل متعاطي الكح�ل.

15-49 �شنة يف املخيمات  العمرية  الفئة  الن�شاء يف  الكح�لية بني  امل�شروبات  التدخني وتناول  بيانات ح�ل  لقد مت جمع 

والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان، والتي متكن من معرفة:

حتديد العمر عند بدء التدخني بني الن�شاء، وكذلك املدخنات حاليا والل�اتي �شبق لهن التدخني. �•  

ال�شتخدام احلايل وال�شابق ملنتجات التبغ �•  

معرفة كميات وغزارة ا�شتهلك ال�شجائر ومنتجات التبغ املختلفة �•  

ال�شتخدام احلايل وال�شابق للم�شروبات الكح�لية �•  

التدخني

املخيمات  �شنة يف   49-15 العمرية  الفئة  للن�شاء يف  التبغ  ملنتجات  وال�شابق  ال�شتخدام احلايل   TA.1 يعر�ص اجلدول 

والتجمعات الفل�شطينية يف لبنان.

ت�شري البيانات اأن ن�شبة %30 من الن�شاء يف الفئة العمرية من 15 اإىل 49 �شنة مار�شن التدخني لأي ن�ع من ان�اع التبغ 

مرة او اأكرث خلل ي�م من ال�شهر ال�شابق للم�شح ، مقارنة مع %35 �شبق لهن التدخني )اجلدول TA.1(. ول�حظ فروق 

تفا�شلية يف ن�شب الن�شاء املدخنات حاليا بني املناطق اجلغرافية، فقيمة هذه الن�شبة تنخف�ص اإىل اأدنى م�شت�ى %19 يف 

البقاع مقارنًة باأعلى ن�شبة يف بريوت ب�اقع %49 ، بينما بلغت الن�شبة يف �شيدا %29، وانخف�شت اإىل %26 يف طرابل�ص، 

%18 مقارنة مع  اإىل  15-19 �شنة  الن�شاء لفئة العمر  %23 يف �ش�ر، كما وتنخف�ص ب�شكل كبري بني  اإىل  ثم انخف�شت 

الن�شاء يف الفئة   24-20 �شنة %28، وتبداأ بالرتفاع مع ارتفاع العمر، فبلغت %32 لفئتي العمر، 30-34، و 35-39 �شنة 

ولتبلغ اأق�شاها للن�شاء يف الفئة العمرية 45-49 �شنة ب�اقع %37.  فاإّن ن�شبة الن�شاء املدخنات حاليا اأكرث انت�شارًا بني 

ن�شاء اأغنى %40 من الأ�شر ب�اقع %33 مقارنة مع %28 لن�شاء اأفقر %60 من الأ�شر. ت�جُد فروٌق تفا�شلية وا�شحة ح�شب 

تعليم الن�شاء، فقد بلغت ن�شبة الن�شاء املدخنات حاليا وتعليمهن دون اأي م�شت�ى تعليمي الن�شبة الأق�شى ب�اقع %44 بينما 

تنخف�ص هذه الن�شبة اإىل %39 بني الن�شاء الل�اتي تعليمهن ابتدائي، وت�شتمر بالنخفا�ص لت�شل %32 بني الن�شاء الل�اتي 

تعليمهن اإعدادي، وبلغت الن�شبة اأدناها بني الن�شاء الل�اتي تعليمهن ثان�ي فاعلي ب�اقع %21.  وامللفت للنتباه اأن ن�شبة 

انت�شار التدخني بني الن�شاء احل�امل قد بلغت 23%.

التدخني وتناول الكح�ل
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التدخين وتناول الكحول

منط  ح�سب  �سنة   49-15 العمر  يف  للن�ساء   الن�سبي  الت�زيع  م�سى:  وقت  اأي  يف  اأو  حاليا  التدخني   :TA.1 جدول 

التدخني، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة

لم يسبق لها أن 
دخنت سجائر 
أو أي نوع من 
منتجات التبغ

عدد النساء في سبق لهم التدخني
العمر 49-15 

سنة
السجائر فقط سجائر

ومنتجات  
أخرى من 

التبغ

فقط 
منتجات  
أخرى من 

التبغ

أي نوع من 
منتجات 

التبغ

66.411.94.317.333.61448طرابلساملنطقة

46.522.45.725.453.5906بيروت

71.39.82.216.728.7248البقاع

66.913.12.417.432.91757صيدا

72.714.91.810.527.31094صور

1577.60.80.820.722.31098- 19العمر 

24 -2067.12.53.227.332.9940

29 -2563.08.83.624.637.0708

34 -3062.314.14.319.437.7682

39 -3558.525.64.111.641.4715

44 -4058.828.64.77.941.2707

49-4556.935.94.32.642.9602

49.236.34.410.050.8133بدونالتعليم 

56.524.35.313.943.51037ابتدائي

62.914.53.519.137.02603إعدادي

73.96.91.917.326.11681ثانوي فما فوق

65.812.31.920.034.2280حاملحالة األمومة

9)*()*()*()*()*(مرضع وليست حامل

58.323.14.614.041.72556حامل أو مرضع

67.016.22.614.132.93172أفقر %60مؤشر الثروة

61.612.24.421.838.32281أغنى 40%

64.714.53.317.335.25453اجملموع

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة
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التدخين وتناول الكحول

تابع جدول TA.1: التدخني حاليا اأو يف اأي وقت م�سى: الت�زيع الن�سبي للن�ساء  يف العمر 15-49 �سنة ح�سب منط 

التدخني، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة

عدد النساء في العمر تدخني منتجات التبغ خالل يوم أو أكثر خالل الشهر األخير
15-49 سنة

السجائر فقط سجائر
ومنتجات  أخرى 

من التبغ

فقط منتجات  
أخرى من التبغ

أي نوع من 
منتجات التبغ 

]1[
9.91.115.226.21448طرابلساملنطقة

21.13.125.049.1906بيروت

7.30.711.018.9248البقاع

11.60.816.629.11757صيدا

12.50.310.022.91094صور

150.60.017.618.11098- 19العمر 

24 -201.81.124.727.6940

29 -257.31.123.231.6708

34 -3011.31.918.631.8682

39 -3523.21.511.135.8715

44 -4026.51.78.136.2707

49-4531.21.53.936.6602

33.02.68.744.4133بدونالتعليم 

22.81.914.038.71037ابتدائي

12.21.218.031.52603إعدادي

5.60.514.921.01681ثانوي فما فوق

9.00.14.023.0280حاملحالة األمومة

9)*()*()*()*(مرضع وليست حامل

20.41.713.735.92556حامل أو مرضع

14.10.812.927.83172أفقر %60مؤشر الثروة

10.91.620.432.92281أغنى 40%

12.71.216.129.95453اجملموع

تبني النتائج يف اجلدول TA2 اأن %3 من الن�شاء 15-49 �شنة قد دخن ال�شجائر قبل بل�غهن عمر 15 �شنة، وبلغت هذه 

الن�شبة %1 بني الن�شاء يف الفئة العمرية 15-19 �شنة، والفئة 20-24 �شنة، مقارنة مع %3 يف املائة بني الن�شاء يف الفئة 

العمرية 25-29 �شنة، والفئة -30 34 �شنة، وكانت الن�شبة الأعلى بني الن�شاء يف الفئات العمرية 35-39 �شنة فاأعلى ب�اقع 

. 4%

ت�شري البيانات اأن %57 من الن�شاء املدخنات حاليا يف الفئة العمرية 15-49 �شنة قد دخن اكرث من 20 �شيجارة يف اآخر 

24 �شاعة من تاريخ الزيارة، بينما بلغت ن�شبة الل�اتي دخن اأقل من 10 �شجائر يف اآخر 24 �شاعة 21%.

]1[  م�ؤ�شر رقم ت. 1 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة
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التدخين وتناول الكحول

جدول TA.2: العمر عند التدخني لأول مرة ومعدل التدخني: ن�سبة الن�ساء يف العمر 15-49 عاما والل�اتي دخن  

خلل  املدخنة  ال�سجائر  عدد  ح�سب  حاليا  للمدخنات  الن�سبي  والت�زيع  عاما،   15 �سن  قبل  كاملة  واحدة  �سيجارة 

ال�ساعات ال 24 املا�سية، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة

نسبة النساء 
اللواتي دخن  

سيجارة 
واحدة كاملة 
قبل سن 15 

عاما ]1[

عدد 
النساء 
بالعمر 

 49-15
سنة

عدد عدد السجائر املدخنة في الساعات ال 24 املاضية
النساء 
بالعمر 

 49-15
سنة

أقل من 5 
سجائر

ال إجابة 9-519-10+20
/ ال 
أعرف

اجملموع

1.9144816.79.616.955.51.3100.0160طرابلساملنطقة

4.690610.06.620.562.40.5100.0220بيروت

2.12480.030.536.133.40.0100.020البقاع

2.3175715.810.826.645.81.0100.0220صيدا

1.910942.99.216.669.91.4100.0141صور

6)*()*()*()*()*()*(150.61098- 19العمر 

24 -201.0940)10.9()13.9()32.7()42.5()0.0()100.0(27

29 -252.670815.29.425.147.13.3100.060

34 -302.568219.310.320.949.50.0100.092

39 -354.471510.68.721.258.80.6100.0177

44 -404.07078.87.723.758.71.1100.0199

49-454.260210.39.816.262.71.0100.0198

47)100.0()2.2()66.6()16.5()7.3()7.3(14.5133بدونالتعليم 

5.5103710.510.819.159.10.4100.0258ابتدائي

1.7260311.38.822.256.51.1100.0353إعدادي

0.9168116.99.725.147.21.0100.0102ثانوي فما فوق

حالة 
األمومة

26)100.0()0.0()42.8()32.1()12.8()12.4(2.0280حامل

0)*()*()*()*()*()*(9)*(مرضع وليست حامل

4.0255612.910.619.655.90.9100.0568حامل أو مرضع

مؤشر 
الثروة

3.0317211.510.121.256.11.1100.0475أفقر 60%

1.9228111.68.621.257.90.7100.0285أغنى 40%

2.5545311.59.521.256.80.9100.0760اجملموع

تناول الكح�ل

لبنان  الفل�شطينية يف  والتجمعات  املخيمات  الكح�لية يف  امل�شروبات  يتناولن  الل�اتي  الن�شاء  ن�شبة   TA.3 يعر�ص جدول 

ويت�شح من البيانات ان تناول امل�شروبات الكح�لية غري �شائع مطلقا بني الن�شاء، فقد بلغت ن�شبة الن�شاء الل�اتي تناولن 

الكح�ل على الأقل مرة واحدة يف ي�م او اأكرث خلل ال�شهر الأخري ال�شابق للم�شح %0.1 بينما مل تتناول اي من الن�شاء 

امل�شروبات الكح�لية قبل بل�غهن عمر 15 �شنة.

]1[  م�ؤ�شر رقم ت. 2 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]*[  عدد احلالت غري امل�زونة اأقل من 25 حالة
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التدخين وتناول الكحول

TA.: �سرب الكح�ل: ن�سبة الن�ساء يف العمر 15-49 �سنة والل�اتي مل ي�سربن الكح�ل ول� مرة واحدة، ون�سبة  جدول 3 

الل�اتي �سربن الكح�ل على الأقل مرة  قبل �سن 15 عاما، ون�سبة الن�ساء الل�اتي �سربن الكح�ل ما ل يقل عن مرة 

واحدة خلل ي�م اأو اأكرث من ال�سهر الأخري، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان عام 2011

خصائص عامة مختارة

عدد النساء بالعمر نسبة النساء اللواتي
15-49 سنة

لم يشربن الكحول 
ولو ملرة واحدة

شربن الكحول على 
األقل  مرة  قبل سن 

15 عاما ]1[

شربن الكحول  ما ال 
يقل عن مرة واحدة 

خالل يوم أو أكثر  من 
 الشهر األخير

]2[

99.80.00.01448طرابلساملنطقة

99.90.10.1906بيروت

100.00.00.0248البقاع

99.80.00.11757صيدا

99.80.00.01094صور

15100.00.00.01098- 19العمر 

24 -2099.90.00.0940

29 -2599.70.00.0708

34 -30100.00.00.0682

39 -3599.60.00.1715

44 -4099.70.00.1707

49-4599.80.20.2602

100.00.00.0133بدونالتعليم 

99.90.00.01037ابتدائي

99.80.00.02603إعدادي

99.80.10.21681ثانوي فما فوق

99.90.00.03172أفقر %60مؤشر الثروة

99.70.10.12281أغنى 40%

99.80.00.15453اجملموع

]1[  م�ؤ�شر رقم ت. 3 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات

]2[  م�ؤ�شر رقم ت. 4 من م�ؤ�شرات امل�ش�ح متعددة امل�ؤ�شرات





املالحق



 166المسح العنقودي الرابع متعدد المؤّشرات

ملحق أ. منهجية تصميم المسح

ملحق اأ. منهجية ت�سميم امل�سح :

مقدمة

يعترب م�شح املتعدد امل�ؤ�شرات 2011  من اأهم واكرب امل�ش�ح التي تغطي م�ا�شيع  وم�ؤ�شرات هامة ح�ل الأ�شرة والأفراد، 

وقد ت�شميم هذا امل�شح بالعتماد ب�شكل اأ�شا�شي على م�ؤ�شرات م�شح متعدد امل�ؤ�شرات MICS3 ال�شابق، و�شيظهر هذا 

من طريقة الت�شميم، و�ش�ف يزود هذا امل�شح الباحثني بقاعدة بيانات وا�شعة عن جمم�عة كبرية من امل�ؤ�شرات ال�شحية 

والجتماعية والر�شا عن احلياة، وال��ش�ل ل��شائل الإعلم وتكن�ل�جيا املعل�مات والتدخني والكح�ل للن�شاء امل�ؤهلت .

يعترب امل�شح بعينته وا�شتمارته الكبريتني اكرب م�شح يتم تنفيذه ح�ل فل�شطيني لبنان، وهناك اهتمام كبري يف ت�شميم 

امل�شح ومنهجيته للح�ش�ل على بيانات ذات ج�دة عالية، ميكن العتماد عليها يف اتخاذ قرارات.

جمتمع الدرا�سة

 ي�شمل جمتمع الدرا�شة يف م�شح متعدد امل�ؤ�شرات MICS4   الفئات التالية:

جميع الأ�شر الفل�شطينية املقيمة يف لبنان )ا�شر اللجئني( �•  

الن�شاء من الفئة العمرية 15 – 49 �شنة �•  

�الأطفال : �شيتم �شم�ل الأطفال من الفئة العمرية 0 – 14 �شنة مق�شمني كالتايل:)0-4 �شن�ات، 14-2  �•  

�شنة ، 5-14 �شنة( حيث يتم تخ�شي�ص جزء من ال�شتمارة لكل فئة من الفئات املذك�رة.

اإطار املعاينة

يف  يتك�ن  حيث  الأ�شرية  بامل�ش�ح  واخلا�ص  للإح�شاء  املركزي  اجلهاز  لدى  امل�ج�د  املعاينة  اإطار  على  العتماد  �شيتم 

الأ�شا�ص من قائمة من العناقيد )والعنق�د ه� عبارة عن منطقة حمدودة جغرافيا ي�جد فيها عدد من املباين وال�حدات 

ال�شكنية والأ�شر مبعدل 20 اأ�شرة(. ولكن اخلرائط مت�فرة فقط للمناطق امل�شنفة اأنها خميمات اأما بقية التجمعات خارج 

املخيمات فل يت�فر فيها خرائط ولكن يت�فر فيها عناوين للأ�شر ميكن من خللها ال��ش�ل ل�حدات املعاينة.

تختلف  و�ش�ف  العينة،  الإطار يف �شحب  ا�شتخدام هذا  و�شيتم  املعاينة  اإطار  2010 يف ت�شميم  تعداد  العتماد على  مت 

طريقة عمل الباحثني يف ال��ش�ل للعينة تبعا لك�ن املنطقة لها خرائط اأم لي�ص لها خرائط.

ت�زيع الإطار 

من خلل البيانات املت�فرة من تعداد 2010 يظهر اجلدول التايل ت�زيع مناطق العد والأ�شر على الطبقة )التجمع( كما 

يلي:
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واجلدول التايل يظهر ت�زيع الإطار من بيانات 2010 ح�سب املخيم/ التجمع

رقم متسلسل اسم اخمليم /التجمع عدد العناقيد في اإلطار
1 البارد 152
2 البداوي 149
3 املنكوبني 43
4 الزاهرية 4
5 باقي طرابلس 108
6 برج البراجنة 110
7 شاتيال 7
8 مار الياس 23
9 صبرا 6

10 ارض جلول 7
11 سعيد غواش 17
12 باقي بيروت 20
13 اجلليل 4
14 ثكنة غورو 9
15 توسع اخمليم 10
16 بر الياس 2
17 جالال 6
18 ثعلبايا 9
19 سعد نايل 1
20 دير دنون 264
21 عني احللوة 21
22 املية ومية 17
23 البركسات 3
24 حي أوزو 18
25 التعمير 6
26 الهمشري 39
27 وادي الزينة 1
28 صيدا القدمية 3
29 القياعة 10
30 الدالعة 78
31 باقي صيدا 94
32 الرشيدية 86
33 البرج الشمالي 49
34 البص 7
35 جل البحر 14
36 القاسمية 3
37 املعشوق 1
38 ابو األسود 1
39 شبريحا 4
40 عدلون 6
41 كفر بدة 3
42 جمجيم 14
43 باقي صور 15

اجملموع 1444
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طبقات الت�سميم

يف م�شح MICS4 مت اختيار التجمع لتق�شيم جمتمع الدرا�شة اإىل طبقات وذلك تبعا لتجان�ص املجتمع، ويت�فر معل�مات يف 

اأطر املعاينة امل�شتخدمة يف هذا امل�شح لتق�شيم املجتمع اإىل الطبقات املذك�رة.

حجم العينة

مت تقدير حجم العينة الكلي 5190 اأ�شرة فل�شطينية 

فيما يلى املعادلة اخلا�شة بتحديد حجم العينة :

حيث:

 - n: حجم العينة املطل�ب للم�ؤ�شر الرئي�شي معربًا عنها بعدد الأ�شر

- 4: العامل اللزم لتحقيق م�شت�ى ثقة 95%

 - r: النت�شار املت�قع اأو املحتمل )معدل التغطية( للم�ؤ�شر الذي املراد تقديره، وقد مت اعتماد م�ؤ�شر ق�شر القامة عند 

الأطفال دون اخلم�ص �شن�ات والذي بلغ يف عام 2006 ن�شبة 19.8%(

- 1،15: العامل اللزم لزيادة حجم العينة مبقدار 15% لعدم ال�شتجابة

 - f: اخت�شار deff وه� اثر ت�شميم العينة ب�شبب ا�شتخدامنا للعينة العنق�دية ومت افرتا�شه 1.5

 - r 0،12 :  هام�ص اخلطاأ الأق�شى عند م�شت�ى ثقة 95%، ويعرف على اأنه 12% من r )لذا متثل 12% خطاأ املعاينة 

)r الن�شبي للتقدير

 - p:  ن�شبة انت�شار املجتمع الكلي التي مت بناء امل�ؤ�شر r عليها، وهي ن�شبة الأطفال دون اخلم�ص �شن�ات )0-4 �شن�ات( 

والتي بلغت %8.3 ح�شب بيانات 2006 

 - nh: مت��شط حجم الأ�شرة = 4.5

ت�سميم ون�ع العينة 

بعد حتديد حجم العينة 5190 اأ�شرة �شيتم اختيار عينة احتمالية :و�شيك�ن ن�عها عينة طبقية عنق�دية ذات مرحلة واحدة 

بحيث مت اختيار عينة من العناقيد بطريقة منتظمة، وعددها 260 عنق�د من الإطار الكلي ملناطق العد. وبعد ذلك مت 

ح�شر جميع الأ�شر يف كل عنق�د مت اختياره يف املرحلة الأوىل، وبلغ مت��شط عدد الأ�شر يف كل عنق�د ح�ايل 20 اأ�شرة.

�شيتم ح�شر جميع الأفراد امل�شتهدفني من الفئات التالية :الن�شاء من الفئة العمرية 15-49، الأطفال من الفئة العمرية 

0 – 4 �شن�ات ومت اختيار فرد من الفئة 2-14 �شنة ) ملجم�عة من الأ�شئلة (، �شيتم الختيار با�شتخدام جداول كي�ص 
الع�ش�ائية.

ت�زيع العينة 

مت ت�زيع العينة بطريقة متنا�شبة مع احلجم، حيث مت ت�زيع كامل حجم العينة على الطبقات املذك�رة �شابقًا وهي التجمع 

مبا يتنا�شب مع حجمها ب�شكل تقريبي يف املجتمع

 Nh: حجم الطبقة )عدد ال�شكان يف املنطقة(

 nh: حجم العينة يف الطبقة )عينة الأ�شر من املنطقة(

 N: عدد وحدات املجتمع )عدد ال�شكان يف كل املناطق املذك�رة(

 n: حجم العينة الكلي

)1-r( f)1.15(]
[4)r(

[)0,12r(2 p)nh(]
n     = 

nh =  n* )Nh/N(
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اجلدول التايل يظهر ت�زيع عينة مناطق العد وعينة الأ�سر على املناطق

رقم متسلسل اسم التجمع عدد العناقيد في اإلطار
1 البارد 27

2 البداوي 26

3 املنكوبني 8

4 الزاهرية 1

5 باقي طرابلس 2

6 برج البراجنة 19

7 شاتيال 19

8 مار الياس 1

9 صبرا 4

10 ارض جلول 1

11 سعيد غواش 1

12 باقي بيروت 3

13 اجلليل 4

14 ثكنة غورو 1
15 توسع اخمليم 2

16 بر الياس 2

17 جالال 1

18 ثعلبايا 1

19 سعد نايل 2

20 دير دنون 1

21 عني احللوة 45

22 املية ومية 4

23 البركسات 3

24 حي أوزو 1

25 التعمير 3

26 الهمشري 1
27 وادي الزينة 7

28 صيدا القدمية 1
29 القياعة 1

30 الدالعة 2
31 باقي صيدا 13

32 الرشيدية 16
33 البرج الشمالي 15

34 البص 9

35 جل البحر 1

36 القاسمية 3

37 املعشوق 1
38 ابو األسود 1

39 شبريحا 1

40 عدلون 1
41 كفر بدة 1

42 جمجيم 1

43 باقي صور 3

اجملموع 260
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ح�ساب الأوزان

الحتمالية العينة  الوىل  املرحلة  	•
مت اختيار العناقيد من كل طبقة )خميم، جتمع(

  Phc=nh/Nh حيث:

احتمال الختيار للمرحلة الأوىل    :Phc  

h عينة العناقيد من الطبقة   :nh  

عدد العناقيد يف املجتمع وداخل الطبقة   :Nh  

ميثل ال�زن معك��ص احتمال الختيار يف املرحلة الأوىل)اختيار العناقيد(، ف�زن كل اأ�شرة يف العنق�د اخذ ال�زن 1،  وذلك 

لأنه مت عد جميع الأ�شر يف عينة العناقيد. وعليه فاإن:

   Whc= /1 Phc حيث

  Whc:   متثل وزن العنق�د املختار

1 ب�سبب عد كافة الأ�سر داخل عناقيد العينة ي�ساوي  والذي  الأ�سرة  اختيار  احتمال  احت�ساب  مت  	•

الأ�سرة ب�زن  الأوىل  املرحلة  وزن  ناجت حا�سل �سرب  الت�سميم للأ�سرة: وميثل  وزن  	•
   Whci=Whc  *     ، حيث ميثل:

  Whc: ت�شميم وزن ال�شرة

ال�ستجابة( ال�ستجابة)معدل عدم  للتع�ي�ض عن حالت عدم  الأ�سرة  اوزان  تعديل  	•
  Fh= Summation Whci/Summation Whci_r حيث ميثل:

معامل ال�زن املعدل ملعدل عدم ال�شتجابة داخل الطبقة    :Fh  

اجمايل عدد امل�شتج�بني يف الأ�شر للعينة داخل الطبقة   :Whci_r  

اإجمايل عدد الأ�شر داخل الطبقة    :Whci  

fh* Whci_r = ال�زن املعدل للأ�شرة

اأ�سرته وزن  نف�ض  له  بالأ�سرة  وزن كل فرد  	•
MICS4 حجم العينة با�ستخدام ال�رقة املعدة بالإك�سل لت�سميم عينة

1



171  المسح العنقودي الرابع متعدد المؤّشرات

ملحق أ. منهجية تصميم المسح

INPUT VALUES OUTPUT VALUES

Parameter  Value Estimates Value

     
 Predicted value of indicator )in
)the base population r 0.198 Estimate - r 0.198

    

)Design Effect )DEFT f 1.5 Confidence Limits  

  )at 95% Confidence(  
Marginal error at 95% Confi-
dence ME 0.12 Upper 0.22176

  Lower 0.17424
 Proportion of base population in
total population pb 0.083   

  Number of Households 5196

Average Household Size
Ave-
Size 4.5 )Sample Size(  

    

Adjustment for Non-Response
Ad-
jNR 1.15 Standard Error 0.01188
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ملحق ب. منهجية احت�ساب م�ؤ�سر الرثوة :

مقدمة

تغطي  التي  امل�ش�ح  واكرب  اأهم  من  لبنان  الفل�شطينية يف  والتجمعات  املخيمات  2011 يف  امل�ؤ�شرات  املتعدد  م�شح  يعترب 

م�ا�شيع وم�ؤ�شرات هامة ح�ل الأ�شرة والأفراد، وقد ت�شميم ا�شتمارة هذا امل�شح بالعتماد ب�شكل اأ�شا�شي على ال�شتمارة 

املعيارية مل�شح متعدد امل�ؤ�شرات املعدة من قبل الي�ني�شف، امل�شح بعينته وا�شتمارته الكبريتني  5190 اأ�شرة، اكرب م�شح يتم 

تنفيذه ح�ل فل�شطيني لبنان، وهناك اهتمام كبري يف ت�شميم امل�شح ومنهجيته للح�ش�ل على بيانات ذات ج�دة عالية، 

ميكن العتماد عليها يف اتخاذ قرارات.

لغايات ت�شمني م�ؤ�شر الرثوة �شمن ملفات امل�شح وكمتغري للتحليل، مت اعتماد الأ�شئلة املعيارية ال�اردة يف ال�شتمارة املعيارية 

لل�شتمارة  الفح�ص  جتربة  تنفيذ  خلل  الأ�شئلة  فح�ص  مت  وقد  الرئي�شي،  امل�شح  ا�شتمارة  �شمن  الي�ني�شف  من  املعدة 

Pre-test، وقد مت احل�ش�ل على ملحظات وتعليقات على املتغريات اخلا�شة مب�ؤ�شر الرثوة، حيث مت تعديل ال�شتمارة 
باحلذف والإ�شافة ح�شب ملئمة املتغريات لل�اقع الجتماعي والقت�شادي للأ�شر الفل�شطينية يف املخيمات والتجمعات 

يف لبنان.

ا�شتمرت عملية م�ائمة املتغريات خلل التدريب للباحثني امليدانني وملحظاتهم على تلك املتغريات، وكذلك عند تنفيذ 

التجربة القبلية Pilot survey، حيث مت الت��شل لإجماع ح�ل املتغريات التي ميكن اأن تقي�ص من خللها م�شت�ى الرثوة 

اأ�شئلة  اإن عملية م�ائمة   ، املعمرة  لل�شلع  والأفراد  الأ�شرة   امتلك  التعديل على متغريات  الفل�شطينية، فقد مت  للأ�شرة 

ال�شتبيان لل�اقع الجتماعي والقت�شادي للأ�شر الفل�شطينية يف لبنان �شيتيح فر�شة ل�شتخل�ص وبناء م�ؤ�شر ثروة م�ث�ق 

يعك�ص �ش�رة قريبة من ال�اقع للأ�شر الفل�شطينية يف لبنان.

جمتمع الدرا�سة

ي�شمل جمتمع الدرا�شة يف م�شح متعدد امل�ؤ�شرات  MICS4   الفئات التالية:

جميع الأ�شر الفل�شطينية املقيمة يف لبنان )ا�شر اللجئني(

الن�شاء من الفئة العمرية 15 – 49 �شنة

الأطفال : �شيتم �شم�ل الأطفال من الفئة العمرية 0 – 14 �شنة مق�شمني كالتايل:)0-4 �شن�ات،  2-14 �شنة ، 14-5 

�شنة( حيث يتم تخ�شي�ص جزء من ال�شتمارة لكل فئة من الفئات املذك�رة.

خط�ات احت�ساب م�ؤ�سر الرثوة

املتغريات لحت�ساب م�ؤ�سر الرثوة

 لقد مت ت�شمني ا�شتمارة امل�شح باملتغريات املعيارية: امل�شدر الرئي�شي ملياه ال�شرب، ن�ع و�شيلة ال�شرف ال�شحي، عدد اأفراد 

الأ�شرة لكل غرفة ن�م، املادة الرئي�شية لبناء ال�شقف، املادة الرئي�شية لأر�شية امل�شكن، املادة الرئي�شية للجدران اخلارجية 

للم�شكن، ن�ع ال�ق�د امل�شتخدم يف الطبخ، الكهرباء، الثلجة، مربد مياه، �شاعة يد، تلف�ن ج�ال، دراجة ه�ائية، دراجة 

نارية، �شيارة اأو �شاحنة، كمبي�تر/انرتنت، عربة يجرها ح�شان، امتلك الأغنام، املاعز، البقر، الدجاج، اخلنزير، ار�ص 

زراعية، ح�شاب بنكي. مت ا�شافة جمم�عة جديدة من املتغريات لل�شتمارة؛  �شا�شة تلفاز م�شطحة، فرن غاز، مروحة، 

مك�اة، مكيف، غ�شالة فل ات�ماتيك. 
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بناء متغري حتليل �سكان خميم اأو جتمع

يت�زع الفل�شطينيني يف لبنان على املخيمات وجتمعات �شكانية غري املخيمات، وقد مت بناء متغري من بيانات امل�شح لفح�ص 

الفروق بني �شكان املخيمات اأو التجمعات، وذلك بهدف التدقيق والفح�ص لإمكانية ت�شمينه �شمن م�ؤ�شر الرثوة.

اختيار املتغريات وت�سمينها مب�ؤ�سر الرثوة:

من خلل اإجراء الفح��ص التكرارية للأ�شئلة املعيارية املرتبطة مب�ؤ�شر الرثوة، مت درا�شة النتائج لكافة متغريات الأ�شئلة، 

ومت ا�شتثناء البع�ص لعدم انطباقها على ال�اقع الفل�شطيني، اأو مل يتم جمع بيانات ح�لها:

  ،) WS11 ,WS10 ,WS9,WS8 ,WS2 ,WS1 ( فقد مت اختيار اأ�شئلة م�شدر مياه ال�شرب الرئي�شي

 ،HC13 ،HC12 ،HC11 ،Hc10 ،HC9 ،HC8 ,HC7 ,HC6 ,HC5 ,HC4 ,HC3 ,HC1C، HC2 ( اأ�شئلة خ�شائ�ص الأ�شرة

.)HC15 ،HC14

بالعتماد على طريقة احت�شاب م�ؤ�شر الرثوة املعيارية، مت القيام باخلط�ات الآتية:

ا�شتباعدها من ال�شتبيان لعدم انطابقها على  التحليل، فقد مت  ال�شابقة من جمل  الآتية للأ�شئلة  ا�شتثناء املتغريات  مت 

 sancomp, flrdng, flrpam, flrvl,flrcpt, roofsod,  ( امليدان:  من  بياناتها  جمع  يتم  ومل  الفل�شطينية،  احلالة 

 roofmat, roofcard, wallno, wallcan, walldirt, wallcard, fuel gas, fuel bio, cart, boat, agland,
)horses, sheep, goats, chicken, pigs, and cattle

                         

ال��س�ل للمياه 

عدة  اإجراء  ومت  املختلفة،  باملتغريات  الرتباط  درجة  ناحية  من  فح�شها  مت  املياه،  م�شدر  باأ�شئلة  املرتبطة  املتغريات 

حماولت من خلل دمج اأكرث من متغري منها وبناء متغري جديد ودرا�شة تاثري ذلك على درجة الرتباط والتاأثري، حيث 

watout_1، حيث وجد  watpyd، watnei، watpap، watcart، watwell, watspng،( وبناء متغري  مت دمج متغريات ) 

ارتباط هذا املتغري وتاأثريه �شعيف ّاأقل من 0.004 وعليه فقد مت ا�شتثناوؤه.

مت دمج متغريات ) wattank، watbotl( لبناء متغري watboth، وقد تبني ق�ة املتغري وتاأثريه اليجابي، وقد مت ت�شمينه 

 watpdw شمن متغريات ح�شاب م�ؤ�شر الرثوة مع متغري�

 )sanfsew، sanfsep، sanfpit، sanfelse، sanfdk، sanvip، sanpitsl( متغريات ال�شرف ال�شحي، فقد مت دمج متغريات

لبناء متغري sanall، وبينت النتائج ان جميع املتغريات لها نف�ص التاأثري ولذلك مت ا�شتثناوؤها

flres، flrwd،flrpqcer، flrcer، flrcem flrtile بخ�ش��ص اأر�شيات امل�شكن، فقد مت ت�شمني متغريات

roofmetl، roofwood roofcem بخ�ش��ص مادة بناء ال�شقف، فقد مت ت�شمني

)wallbam wallmud wallcem wallbrk wallblk walladob( :بخ�ش��ص مادة بناء اجلدران التي مت ت�شمينها

ملكية املنزل: مت حذف املتغري من التحليل وذلك لن متغري امللكية/الإيجار ل يعك�ص احلقيقة، حيث اأن الفل�شطينيني يف 

املخيمات ل يدفع�ن اإيجارا وبذات ال�قت ل ميتلك�ن املنزل.
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ملحق ب. منهجية احتساب مؤشر الثروة

 ال�سلع املعمرة

 elec radio tv phone fridge gaz fan conde iron wash watch mobile bike( مت ت�شمني املتغريات الآتية بالتحليل

)moto car computer watcool stereo bank

HW3، HW4  مت ت�شمني متغري وج�د ال�شاب�ن وامل�اد املطهرة يف اأ�شئلة

فح�ص الت�ساق وت�سمني املتغريات

بعد حتديد املتغريات ذات التاأثري ، مت تعديل جمل التحليل بناء على املتغريات املختارة وحذف ما ل ينطبق، ومت ا�شتخراج 

م�ؤ�شر الرثوة، وقد مت فح�ص املتغري مع متغريات اخل�شائ�ص اخللفية، تعليم الأب والأم، وتبني ات�شاق النتائج مع املعل�مات 

الفر�شية

دمج م�ؤ�سر الرثوة مع ملفات البيانات

نظرا لعدم وج�د تفاوت وفروق وا�شحة بني متغري اأخما�ص الرثوة، مت دمج اأدنى 3 اأخما�ص لبناء متغري اأفقر %60 من 

الأ�شر، ومت دمج اأعلى 2 خم�ص لبناء متغري اأغنى %40 من الأ�شر، حيث اأظهرت فح��شات متغري الرثوة اجلديد الت�شاق 

بني النتائج والفر�شيات ب�شكل كبري.

مت دمج متغري م�ؤ�شر الرثوة مع ملفات بيانات الأ�شرة، الطفل، املراأة.
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MICS 4 كشف بأسماء فريق العمل في مسح ملحق ج: 

 MICS 4  ملحق ج: ك�سف باأ�سماء فريق العمل يف م�سح

يف خميمات وجتمعات لبنان 2011

مكان العملال�ظيفةالأ�سمالت�سل�سل

اجلهاز املركزي للإح�شاء الفل�شطينيرئي�ص اللجنة الت�جيهيةنظمي حرب1

اجلهاز املركزي للإح�شاء الفل�شطينيع�ش� جلنة ت�جيهيةي��شف املا�شي2

الي�ني�شفع�ش� جلنة ت�جيهيةج�ان دو�شت3

الي�ني�شفع�ش� جلنة ت�جيهيةنا�شر قدورة4

الي�ني�شفع�ش� جلنة ت�جيهيةهراير واني�ص5

بريوتع�ش� جلنة ت�جيهيةالأنروا6

بريوتع�ش� جلنة ت�جيهيةالبنك الدويل7

لبنان - اجلهازمدير امل�شروعي��شف املا�شي8

بريوت - اجلهازاملدير الفني للم�شروع - مدربحممد العمري9

�شيدا- اجلهازمدربرامي الدب�ص10

بريوت – �شيدا - اجلهازم�شمم العينة - مدربنايف عابد11

بريوت - اجلهازمربمج – م�شرف اأدخالخالد احلنت�يل12

بريوتمن�شق منطقةحمم�د �شعيد ي�ن�ص13

بريوتم�شرفةوائلة ع�يتي14

بريوتم�شرفةنهى عبد املنعم �شرحان15

بريوتم�شرفةنادية نايف اخلطيب16

بريوتباحثةعل كامل دبدوب17

بريوتباحثة�شمر ي��شف دبدوب18

بريوتباحثةنادين غ�شان عبداهلل19

بريوتباحثةجمانة عبد املنعم �شرحان20

بريوتباحثة�شماح عمر الفران21

بريوتباحثةماريا عي�شى عب�د22

بريوتباحثةهدى بريقجي23

بريوتباحثةولء عبد الرحيم24

بريوتباحثةجناة اأحمد عزب25

بريوتقيا�صبا�شمة اب� القا�شم26

بريوتقيا�صنهاد حممد الأ�ش�ح27

بريوتقيا�صن�رهان عبد ال�هاب دخل�ل28

بريوتمدققةجيهان بهجت حمزة29

بريوتمدققة�شمرية نايف اب� ح�شان30

بريوتمدققةدالينا ها�شم مع��ص31

طرابل�صمن�شق منطقةح�شن ال�شيخ �شامل32

طرابل�صم�شرفةهبة خالد عبداهلل 33

طرابل�صم�شرفةامال احمد حمم�د34

طرابل�صم�شرفةمي�شاء م�شطفى اب� لبدة35
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MICS 4 كشف بأسماء فريق العمل في مسح ملحق ج: 

طرابل�صباحثةدعاء ع�شمت ا�شكندراين36

طرابل�صباحثةهيام علي عبداهلل37

طرابل�صباحثة�شحر حممد النعني38

طرابل�صباحثةهبة ي��شف الأطر�ص39

طرابل�صباحثةهبة حممد ابراهيم40

طرابل�صباحثةنيفني ح�شن �شاهني41

طرابل�صباحثةنادية حمي الدين اب� علي42

طرابل�صباحثةابت�شام خليل ال�شمراوي43

طرابل�صباحثةابت�شام �شابر ي��شف44

طرابل�صقيا�صهل احمد ط�يلة45

طرابل�صقيا�صايات حممد عمرين46

طرابل�صقيا�صهبة ديب زيدان47

طرابل�صمدققةاماين ح�شن اب� علي48

طرابل�صمدققةن�شمة ي��شف الأطر�ص49

البقاعمن�شق منطقة�شلفة را�شي الفا�شد50

البقاعمدققةهدى م�شه�ر ديراوي51

البقاعقبا�صمها علي ح�شني52

البقاعباحثةريا اب� الهيجا53

البقاعباحثةجهاد اب� �شقرة54

�شيدامن�شق منطقةوليد حممد ورد55

�شيدام�شرفةجميلة حممد الأ�شقر56

�شيدام�شرفةمرمي حممد الأ�شقر57

�شيدام�شرفةهنايا حمم�د زيدان58

�شيدام�شرفة�شامرة حممد ع��ص59

�شيداباحثةهبة ح�شني ع��ص60

�شيداباحثةزينب �شليم م�شرية61

�شيداباحثةمنى ا�شعد معروف62

�شيداباحثة�شابرين ريا�ص يا�شني63

�شيداباحثةع�شمت غازي اب� منديل64

�شيداباحثة�شماح عبد الرحمن ال�شعد65

�شيداباحثةر�شا خالد اخلطيب66

�شيداباحثةحنني �شليمان �شياح67

�شيدامدققةكاترين هايل راحيل68

�شيدامدققةهبة خالد حممد69

�شيدامدققةل�دا هايل راحيل70

�شيدامدققةهنادي ع�شام كروم71

�شيداقيا�صمنار ا�شماعيل عبد الغني72

�شيداقيا�صامال حممد اخلطيب73

�شيداقيا�صدعاء خالد اخلطيب74

�شيداقيا�صنيفني عزمي عبداهلل75
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�شيداباحثةجنان ف�زي احمد76

�شيداباحثةهل علي املغربي77

�شيداباحثة�ش��شن خالد اخلطيب78

�ش�رمن�شق منطقةرزان ماأم�ن اأب� ح�شني79

�ش�رم�شرفةماجدة علي العري�ص80

�ش�رم�شرفةهدى كمال الفار�ص81

�ش�رم�شرفةانعام علي دياب82

�ش�رمدققةمروة يا�شني الرحيل83

�ش�رمدققةفدوى على املغربي84

�ش�رمدققةاأميان كايد85

�ش�رقبا�صعلية م�شطفى العلي86

�ش�رقبا�صاأ�شراء اأحمد الع��ص87

�ش�رقبا�صلينا ذياب العلي88

�ش�رباحثةليال علي زيدان89

�ش�رباحثةرانيا �شعداهلل القط90

�ش�رباحثةمرمي جمال اأب� �شهاب91

�ش�رباحثةنادية عبد الروؤوف ال�شالح92

�ش�رباحثةزهية علي امل�شري93

�ش�رباحثةفاطمة �شعيد قا�شم94

�ش�رباحثةاأماين �شلح رحيمة95

�ش�رباحثةديانا حمم�د بكار96

�ش�رباحثةعائدة اأحمد الغ�شبان97

بريوتمدققةمنى نا�شيف بريقجي98

بريوت مدققعلي كايد كايد99

بريوتمدققةهبه با�شم اخلريي 100

بريوتمدققةرنا ي��شف احلاج101

بريوتمدققةن�شال حمم�د الناط�ر102

بريوتمدققةوائل وفيق ال�شعد103

بريوت مدققةامنه نبيل ا�شكندر104

بريوتمدخلهالء ح�شني �شليمان105

بريوتمدخله�شفاء م�شه�ر عبد احلليم106

بريوتمدخلههاله خالد �شرحان107

بريوتمدخلهمنى احمد مكيه108

بريوتمدخلهفداء نعيم زيدان109

بريوتمدخلهع�شام ب�شام عبد احلي110

بريوتمدخلهزينه خالد �شرحان 111

بريوتمدخلهوفاء �شليم دمريه112

بريوتمدخلهعلي ح�شان الناط�ر113

بريوتمدخلهالي�شا حممد قا�شم114

بريوتمدخله�ش��شن عماد مكيه115

بريوت مدخلهفرح ركان احلجه116
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MICS 4 كشف بأسماء فريق العمل في مسح ملحق ج: 

بريوت مدخله�ش�زان حممد قا�شم117

بريوت مدخله�شيليا ابراهيم عيد118

من�شقة م�شح MICS4 يف �شارة اأحمد مريزة119

ال�شرق الأو�شط و�شمال افريقيا

مكتب الي�ني�شف الأقليمي - عمان

مكتب الي�ني�شف الأقليمي - عمانم�شت�شارة امل�ش�ح الأ�شريةمنار عبد الرحمن120

الي�ني�شف- بريوتمراقبة وتقيمنادين اأب� خالد121

الي�ني�شف - بريوتم�شرف فني / مراقبة وتقيمهراير واني�ص122

الي�ني�شف- بريوتمراقبة وتقيمربا جابر �شلمان123

الي�ني�شفمدربح�شني العربي124

الي�ني�شفمدربجيم�ص كنكري125

الي�ني�شفحملل نظمر�شاد عبد الرحمن126
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ملحق د. تقديرات أخطاء المعاينة

ملحق د. تقديرات اأخطاء املعاينة

العينة التي مت اختيارها للم�شح العنق�دي متعدد امل�ؤ�شرات يف خميمات اللجئني الفل�شطينيني يف لبنان هي واحدة من 

العينات التي كان ميكن اختيارها من نف�ص املجتمع ال�شكاين، با�شتخدام نف�ص احلجم والت�شميم. ميكن لكل واحدة من 

هذه العينات اأن تعطي نتائج قد تختلف عن نتائج العينة املختارة فعليا. تعد اأخطاء العينة مقيا�شا للتغري بني كل العينات 

املمكنة. ل يعرف حجم التغري حتديدا، لكن ميكن تقديره اإح�شائيا من نتائج امل�شح. 

فيما ياأتي معايري قيا�ص اأخطاء العينة التي يعر�شها امللحق، وذلك لكل من امل�ؤ�شرات املختارة:

حمددة  مل�ؤ�شرات  املعيارية  الأخطاء  ب�ا�شطة  العينة  اأخطاء  تقا�ص  ما  عادة   :)se( املعيارية  �الأخطاء  �•  

تايل�ر  طريقة  ت�شتخدم  للتباين.  الرتبيعي  اجلذر  ه�  املعياري  اخلطاأ  الن�شب،الخ(.  )املت��شطات، 

للخط�ط الط�لية لتقدير الأخطاء املعيارية 

)se/r(معامل التباين ه� ن�شبة الأخطاء املعيارية اإىل قيمة امل�ؤ�شر �•  

�تاأثري الت�شميم )deff( ه� ن�شبة التباين الفعلي لأحد امل�ؤ�شرات، يف ظل الطريقة امل�شتخدمة يف اختيار  �•  

عينة امل�شح، اإىل التباين املح�ش�ب يف اإطار فر�شية الختيار الع�ش�ائي الب�شيط للعينة. عندما تك�ن قيمة 

تاأثري الت�شميم 1.0 فهذا يعني اأن كفاءة ت�شميم العينة يف نف�ص م�شت�ى عينة ع�ش�ائية ب�شيطة، فاإذا 

زادت الن�شبة عن 1.0 فهذا يعني اأن هناك زيادة يف اخلطاأ املعياري ناجتة عن ا�شتخدام من�ذج عينة 

مركب 

احلقيقية  القيمة  وق�ع  مكان  تقدير  حيزه  يف  ميكن  الذي  املدى  اإظهار  اأجل  من  الثقة  حدود  �حت�شب  �•  

التقريبي  التي يح�شبها امل�شح، فاإن كل هذه الإح�شائيات تقع يف النطاق  للمجتمع. لكل الإح�شائيات 

للخطاأ املعياري م�شروبا يف اثنني )p + 2.se or p – 2.se( يف 95 يف املائة من كل العينات املحتملة 

من نف�ص احلجم والت�شميم

لكي نح�شب اأخطاء اختيار العينة من بيانات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات، مت ا�شتخدام من�ذج العينات املركبة 

من الإ�شدار 19 من SPSS. النتائج معرو�شة يف اجلداول التالية. بالإ�شافة اإىل معايري اأخطاء العينة امل��ش�فة اأعله.

يف  الفل�شطينيني  اللجئني  خميمات  جميع  م�شت�ى  على  الأوىل،  الأهمية  ذات  للم�ؤ�شرات  العينة  اختيار  اأخطاء  حت�شب 

م�ؤ�شرات  وثمانية   املعي�شة،  للأ�شر  املختارة خم�ش�شة   امل�ؤ�شرات  من  واحد  م�ؤ�شر  حمافظة.  كل  م�شت�ى  وعلى  لبنان، 

دون  للأطفال  خم�ش�شة  م�ؤ�شر  ع�شر  واثني  لل�شيدات  خم�ش�شة  م�ؤ�شرات  وثمانية  املعي�شية،  الأ�شر  لأفراد  خم�ش�شة 

اخلام�شة من العمر. جميع امل�ؤ�شرات معرو�شة هنا على �شكل ن�شب. يعر�ص جدول SE.1 قائمة امل�ؤ�شرات التي مت ح�شاب 

اإىل SE.7 ما مت ح�شابه   SE.2 اأخطاء العينة لها، مبا فيها القاعدة ال�شكانية )املقام( لكل م�ؤ�شر، وتعر�ص اجلداول من

من اأخطاء العينة.
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ملحق د. تقديرات أخطاء المعاينة

م�ؤ�شرات امل�ش�ح العنق�دية متعددة امل�ؤ�شرات القاعدة ال�شكانية

الأ�سر املعي�سية

كل الأ�شر املعي�شية ا�شتهلك امللح الدعم بالي�د

اأفراد الأ�سر املعي�سية

ا�شتخدام م�شادر ملياه ال�شرب حم�شنة جميع اأفراد الأ�شرة املعي�شية

ا�شتخدام مرفق �شحي حم�شن جميع اأفراد الأ�شرة املعي�شية

�شايف احل�ش�ر يف املدر�شة الثان�ية الأطفال يف عمر املدر�شة الثان�ية

عمالة الأطفال الأطفال يف عمر 5 – 14 عاما

الأطفال يف عمر اإمتام املدر�شة البتدائية يتم الأطفال باأحد ال�الدين على الأقل

معدل اأنتظام الأطفال الأيتام باملدر�شة الأطفال اأقل من 18 عاما

معدل اأنتظام الأطفال غري الأيتام باملدر�شة الأطفال املختارون يف عمر 10-14 عاما

تاأديب الأطفال الأطفال املختارون يف عمر 2-14 عاما

الن�ساء

الن�شاء احل�امل الن�شاء يف عمر 15 – 49 عاما املتزوجات

احلمل يف �شن مبكرة الن�شاء يف عمر 15 – 19 عاما

ا�شتخدام و�شائل تنظيم الأ�شرة الن�شاء يف عمر 15 – 49 عاما املتزوجات

احلاجة غري امللباة الن�شاء يف عمر 15 – 49 عاما املتزوجات

 الرعاية اأثناء احلمل على الأقل مرة واحدة من قبل كادر 

م�ؤهل

الن�شاء يف عمر 15 – 49 عاما اللتي و�شعن م�ل�دا حيًا خلل العامني 

ال�شابقني للم�شح

الرعاية اأثناء احلمل على الأقل اأربع مرات من قبل اأي م�فر 

الن�شاء يف عمر 15 – 49 عاما اللتي و�شعن م�ل�دا حيًا خلل العامني 

ال�شابقني للم�شح

ال�لدة باأ�شراف كادر م�ؤهل

الن�شاء يف عمر 15 – 49 عاما اللتي و�شعن م�ل�دا حيًا خلل العامني 

ال�شابقني للم�شح

ال�لدة بامل�ؤ�ش�شات ال�شحية

الن�شاء يف عمر 15 – 49 عاما اللتي و�شعن م�ل�دا حيًا خلل العامني 

ال�شابقني للم�شح

ال�لدات القي�شرية

الن�شاء يف عمر 15 – 49 عاما اللتي و�شعن م�ل�دا حيًا خلل العامني 

ال�شابقني للم�شح

معدل التعليم بني الن�شاء ال�شابات الن�شاء يف عمر 15 – 24 عاما

زواج الأناث قبل العمر 18 الن�شاء يف عمر 20 -49 عاما

تعدد الزوجات الن�شاء يف عمر 15 – 49 عاما املتزوجات

املعرفة ال�شاملة عن ال�قاية من فريو�ص نق�ص املناعة   الن�شاء يف عمر 15 – 24 عاما

املعرفة بانتقال فريو�ص الأيدز من الأم لطفلها الن�شاء يف عمر 15 – 49 عاما

القب�ل برعاية اأحد اأفراد الأ�شرة امل�شاب بالأيدز الن�شاء يف عمر 15 – 49 عاما

جدول SE.1: م�ؤ�سرات خمتارة حل�ساب اأخطاء املعاينة

خميمات  يف  امل�ؤ�سرات،  من  لكل  )املقامات(  ال�سكانية  والق�اعد  املعاينة،  اأخطاء  حل�ساب  املختارة  امل�ؤ�سرات  قائمة 

اللجئني الفل�سطينيني يف لبنان 2011
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الن�شاء الل�اتي مت فح�شهن من مر�ص الأيدز ومت اأعلمهن 

بنتيجة الفح�ص

الن�شاء يف عمر 15 – 49 عاما

الأطفال دون اخلام�سة

نق�ص ال�زن الأطفال دون اخلام�شة

ق�شر القامة الأطفال دون اخلام�شة

الهزال الأطفال دون اخلام�شة

الر�شاعة الطبيعية اخلال�شة حتت 6 اأ�شهر الأطفال يف عمر 0- 5 �شهرا

الر�شاعة الطبيعية امللئمة الأطفال يف عمر 0- 23 �شهرا

التغطية بلقاح ال�شل الأطفال يف عمر 12-23 �شهرا

تلق�ا لقاح ال�شلل الأطفال يف عمر 12-23 �شهرا

تلق�ا لقاح الثلثي الأطفال يف عمر 12-23 �شهرا

تلق�ا لقاح احل�شبة الأطفال يف عمر 12-23 �شهرا

تلق�ا لقاح التهاب الكبد البائي الأطفال يف عمر 12-23 �شهرا

تلق�ا لقاح الأنفل�نزا الأطفال يف عمر 12-23 �شهرا

الأ�شهال خلل الأ�شب�عني ال�شابقني الأطفال دون �شن اخلام�شة

الأطفال الذين اأ�شيب�ا بالتهاب حاد يف اجلهاز التنف�شي 

خلل الأ�شب�عني ال�شابقني 

الأطفال دون اخلام�شة

35  تناول حماليل معاجلة اجلفاف اأو مزيد من ال�ش�ائل 
مع ا�شتمرار التغذية

الأطفال دون �شن اخلام�شة الذين اأ�شيب�ا باإ�شهال خلل الأ�شب�عني ال�شابقني

العلج بامل�شادات احلي�ية للم�شتبه باأ�شابتهم باألتهاب 

رئ�ي

الأطفال دون اخلام�شة الذين اأ�شيب�ا باأعرا�ص اللتهاب الرئ�ي خلل 

الأ�شب�عني ال�شابقني

دعم التعلم الأطفال دون اخلام�شة

الألتحاق بالتعليم قبل املدر�شة الأطفال يف عمر 36-59 �شهرا

ت�شجيل امل�اليد الأطفال دون اخلام�شة
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SE2 اأخطاء املعاينة ــــ جمم�ع 

الثقة  وفرتة   ،)deft( الت�سميم  لتاأثري  الرتبيعي  اجلذر   ،)deft( الت�سميم  تاأثري  التغاير،  معامل  املعياري،  اخلطاأ 

مل�ؤ�سرات خمتارة - امل�سح العنق�دي متعدد امل�ؤ�سرات للجئني الفل�سطينيني يف لبنان 2011

  
MICS4 

r( 

)se( )se/r( )deff( 

)deft( 

- 
 

- 

 

 
r - 

2se 
r + 
2se 

 
 2.16 .5716 .00933 .016 1.679 1.296 4727 4727 .553 .590 

 
 4.1 .7173 .00942 .013 2.079 1.442 20963 4747 0.698 0.736 

 4.3 .9775 .00334 .003 2.408 1.552 20963 4747 0.971 0.984 
 7.5 .5335 .01210 .023 1.729 1.315 2935 2940 0.509 0.558 

 8.2 .0731 .00511 .070 1.753 1.324 4563 4556 0.063 0.083 
  9.18 .0338 .00321 .095 2.511 1.585 7991 7957 0.027 0.040 

 9.2 .8923 .00915 .010 1.980 1.407 2274 2273 0.874 0.911 

 8.5 .8829 .00776 .009 1.483 1.218 5721 2549 0.867 0.898 
 

 - .0513 .00334 .065 1.251 1.118 5453 5453 0.045 0.058 
 5.2 .0395 .00590 .149 .870 .933 940 949 0.028 0.051 

 5.3 .6627 .00916 .014 1.060 1.030 2844 2825 0.644 0.681 
 5.4 .0600 .00487 .081 1.190 1.091 2844 2825 0.050 0.070 

 
 5.5a .9547 .00671 .007 .794 .891 771 763 0.941 0.968 

 
5.5b 

.8970 .01095 .012 .988 .994 771 763 
0.875 0.919 

 5.7 .9851 .00411 .004 .878 .937 771 763 0.977 0.993 
 5.8 .9859 .00392 .004 .842 .918 771 763 0.977 0.993 

 5.9 .3017 .01588 .053 .912 .955 771 763 0.270 0.333 
 7.1 .9413 .00676 .007 1.693 1.301 2038 2049 0.928 0.955 

18 8.7 .1912 .00700 .037 1.379 1.174 4354 4353 0.177 0.205 
 8.9 .0233 .00333 .143 1.377 1.173 2844 2825 0.017 0.030 

 9.2 .1061 .00768 .072 1.273 1.128 2038 2049 0.091 0.121 

 9.3 .7958 .00849 .011 2.419 1.555 5453 5453 0.779 0.815 

 9.4 .1295 .00610 .047 1.541 1.241 4681 4673 0.117 0.142 

 9.6 .0014 .00048 .350 .915 .956 5453 5453 0.000 0.002 

 
 2.1a .0524 .00540 .103 1.111 1.054 1896 1897 0.042 0.063 
 2.2a .1326 .00908 .069 1.349 1.161 1880 1881 0.114 0.151 

 2.3a .0466 .00557 .120 1.305 1.142 1869 1870 0.035 0.058 
6 

 2.6 .1689 .02214 .131 .559 .747 159 161 0.125 0.213 
 2.14 .1932 .01476 .076 1.104 1.050 790 790 0.164 0.223 

 - .9585 .00630 .007 .428 .655 431 430 0.946 0.971 
 - .9013 .01354 .015 .885 .941 431 430 0.874 0.928 

 - .9414 .01084 .012 .905 .951 427 426 0.920 0.963 
 - .9090 .01312 .014 .891 .944 430 429 0.883 0.935 

 - .7513 .01951 .026 .859 .927 424 423 0.712 0.790 
 - .4379 .02523 .058 1.112 1.055 431 431 0.387 0.488 

 - .1441 .00809 .056 1.017 1.009 1916 1916 0.128 0.160 

 3.8 .0574 .00603 .105 1.287 1.135 1916 1916 0.045 0.069 
 3.1 .4410 .02851 .065 .890 .943 276 271 0.384 0.498 

 3.18 .6967 .03615 .052 .649 .806 109 106 0.624 0.769 
 6.1 .8443 .01562 .018 1.306 1.143 705 705 0.813 0.875 

 6.7 .5745 .02233 .039 1.436 1.198 705 705 0.530 0.619 
 8.1 .9874 .00307 .003 1.445 1.202 1916 1916 0.981 0.994 
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MICS4 

r( 

)se( )se/r( )deff( 
 

)deft( 

- 
 

- 

 

 
r - 

2se 
r + 
2se 

 
 2.16 0.7827 0.0188 0.024 2.508 1.584 1151 1208 0.745 0.820 

 
 4.1 0.9724 0.01458 0.015 9.609 3.1 5548 1214 0.943 1.000 

 4.3 0.9306 0.01171 0.013 2.573 1.604 5548 1214 0.907 0.954 
 7.5 0.5527 0.02726 0.049 2.497 1.58 795 832 0.498 0.607 

 8.2 0.0465 0.00803 0.173 2.006 1.417 1313 1380 0.030 0.063 
  9.18 0.0345 0.00612 0.177 2.698 1.643 2296 2400 0.022 0.047 

 9.2 0.894 0.0173 0.019 2.11 1.453 637 669 0.859 0.929 
 8.5 0.9439 0.01118 0.012 1.66827 1.29161 1650 708 0.922 0.966 

 
 - 0.0694 0.00858 0.124 1.677 1.295 1448 1472 0.052 0.087 

 5.2 0.0321 0.01179 0.368 1.119 1.058 245 251 0.009 0.056 
 5.3 0.6383 0.01757 0.028 1.076 1.037 794 805 0.603 0.673 

 5.4 0.0549 0.00919 0.167 1.308 1.143 794 805 0.037 0.073 
 

 5.5a 0.9704 0.01228 0.013 1.271 1.128 241 243 0.946 0.995 

 
5.5b 0.9414 0.01532 0.016 1.03 1.015 241 243 0.911 0.972 

 5.7 0.9834 0.00576 0.006 0.491 0.701 241 243 0.972 0.995 
 5.8 .9917 .00599 .006 1.054 1.027 241 243 0.980 1.000 

 5.9 0.2564 0.03252 0.127 1.343 1.159 241 243 0.191 0.321 
 7.1 .9399 .01571 .017 2.430 1.559 547 557 0.909 0.971 

18 8.7 0.1992 0.01416 0.071 1.465 1.21 1146 1166 0.171 0.228 
 8.9 0.0202 0.00572 0.282 1.324 1.151 794 805 0.009 0.032 

 9.2 0.0644 0.01212 0.188 1.356 1.164 547 557 0.040 0.089 

 9.3 .8064 .01997 .025 3.758 1.939 1448 1472 0.767 0.846 

 9.4 0.1176 0.01351 0.115 2.264 1.505 1270 1287 0.091 0.145 

 9.6 0.0012 0.00084 0.703 0.87 0.933 1448 1472 0.000 0.003 

 
 2.1a 0.0229 0.00623 0.272 1.034 1.017 566 596 0.010 0.035 
 2.2a 0.0876 0.01299 0.148 1.255 1.12 565 595 0.062 0.114 

 2.3a 0.0118 0.00432 0.367 0.946 0.973 559 590 0.003 0.020 
6  2.6 0.1362 0.02841 0.209 0.419 0.647 58 62 0.079 0.193 

 2.14 0.2294 0.03081 0.134 1.38 1.175 244 258 0.168 0.291 
 - 0.9911 0.00888 0.009 1.096 1.047 118 124 0.973 1.000 

 - 0.9487 0.02015 0.021 1.026 1.013 118 124 0.908 0.989 
 - 0.9562 0.01745 0.018 0.896 0.946 118 124 0.921 0.991 

 - 0.9075 0.02931 0.032 1.259 1.122 118 124 0.849 0.966 
 - 0.7859 0.03116 0.04 0.71 0.842 118 124 0.724 0.848 

 - 0.3646 0.04601 0.126 1.124 1.06 118 124 0.273 0.457 
 - 0.1622 0.01558 0.096 1.076 1.037 572 603 0.131 0.193 

 3.8 0.08 0.01296 0.162 1.374 1.172 572 603 0.054 0.106 

 3.1 0.3511 0.04451 0.127 0.843 0.918 93 98 0.262 0.440 

 3.18 0.5824 0.06782 0.116 0.87 0.933 46 47 0.447 0.718 

 6.1 0.8687 0.03315 0.038 2.062 1.436 204 215 0.802 0.935 
 6.7 0.7058 0.03173 0.045 1.038 1.019 204 215 0.642 0.769 

 8.1 0.9825 0.00521 0.005 0.951 0.975 572 603 0.972 0.993 

  SE3 اأخطاء املعاينة ــــ طرابل�ض

خطاأ املعياري، معامل التغاير، تاأثري الت�سميم )deft(، اجلذر الرتبيعي لتاأثري الت�سميم )deft(، وفرتة الثقة مل�ؤ�سرات 

خمتارة - امل�سح العنق�دي متعدد امل�ؤ�سرات للجئني الفل�سطينيني يف لبنان 2011
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 SE4 اأخطاء املعاينة – بريوت

الثقة  وفرتة   ،)deft( الت�سميم  لتاأثري  الرتبيعي  اجلذر   ،)deft( الت�سميم  تاأثري  التغاير،  معامل  املعياري،  اخلطاأ 

مل�ؤ�سرات خمتارة - امل�سح العنق�دي متعدد امل�ؤ�سرات للجئني الفل�سطينيني يف لبنان 2011

  
MICS4 

r( 

)se( )se/r( )deff( 

)deft( 

- 
 

- 

 

 
r - 

2se 
r + 2se 

 
 2.16 0.7724 0.01719 0.0222 1.29885 1.1397 916 774 0.738 0.807 

 
 4.1 0.2469 0.03398 0.1376 4.82343 2.1962 3872 778 0.179 0.315 

 4.3 0.9918 0.00354 0.004 1.196 1.094 3872 778 0.985 0.999 
 7.5 0.4717 0.03029 0.064 1.598 1.264 518 435 0.411 0.532 

 8.2 0.1143 0.01726 0.151 1.996 1.413 814 679 0.080 0.149 
  9.18 0.0314 0.00752 0.239 2.235 1.495 1449 1204 0.016 0.046 

 9.2 0.8888 0.0276 0.031 2.6255 1.6203 411 342 0.834 0.944 
 8.5 0.9151 0.017 0.0186 1.5378 1.2401 1049 414 0.881 0.949 

 
 - 0.0608 0.00847 0.139 1.028 1.014 906 819 0.044 0.078 

 5.2 0.0754 0.01962 0.26 0.756 0.87 152 138 0.036 0.115 
 5.3 0.6846 0.02016 0.029 0.866 0.931 510 461 0.644 0.725 

 5.4 0.0595 0.01173 0.197 1.131 1.063 510 461 0.036 0.083 
 

 5.5a 0.9825 0.01241 0.013 1.011 1.005 127 114 0.958 1.000 

 
5.5b 

.8908 .03684 .041 1.577 1.256 
127 114 0.817 0.0.964 

 5.7 .9811 .01341 .014 1.097 1.047 127 114 0.954 1.000 
 5.8 .9622 .01357 .014 .573 .757 127 114 0.935 0.989 

 5.9 .3967 .03561 .090 .599 .774 127 114 0.325 0.468 
 7.1 .9278 .01613 .017 1.134 1.065 323 293 0.896 0.960 

18 8.7 .2230 .01638 .073 1.026 1.013 735 664 0.190 0.256 
 8.9 .0250 .00798 .319 1.202 1.096 510 461 0.009 0.041 

 9.2 .1551 .02464 .159 1.353 1.163 323 293 0.106 0.204 

 9.3 .8378 .01603 .019 1.547 1.244 906 819 0.806 0.870 

 9.4 0.1637 0.01558 0.095 1.317 1.148 822 744 0.133 0.195 

 9.6 0.0023 0.00163 0.713 0.951 0.975 906 819 0.000 0.006 

 
 2.1a 0.0515 0.01244 0.241 0.969 0.984 372 307 0.027 0.076 
 2.2a 0.1471 0.02605 0.177 1.645 1.282 370 305 0.095 0.199 

 2.3a 0.0441 0.01344 0.305 1.299 1.14 369 304 0.017 0.071 
6  2.6 0.2013 0.04643 0.231 0.255 0.505 24 20 0.108 0.294 

 2.14 0.1504 0.03044 0.202 0.863 0.929 147 120 0.090 0.211 
 - 0.851 0.02691 0.032 0.394 0.628 86 70 0.797 0.905 

  - 0.7943 0.04449 0.056 0.836 0.914 86 70 0.705 0.883 
 - 0.8676 0.03779 0.044 0.858 0.926 86 70 0.792 0.943 

 - 0.893 0.03832 0.043 1.061 1.03 86 70 0.816 0.970 
 - 0.5721 0.06143 0.107 1.048 1.024 86 69 0.449 0.695 

 - 0.4211 0.06413 0.152 1.164 1.079 86 70 0.293 0.549 
 - 0.1784 0.02187 0.123 1.005 1.003 374 309 0.135 0.222 

 3.8 0.0884 0.01537 0.174 0.903 0.95 374 309 0.058 0.119 

 3.1 0.497 0.06193 0.125 0.798 0.893 66 53 0.373 0.621 

 3.18 0.7772 0.06891 0.089 0.686 0.828 33 26 0.639 0.915 

 6.1 0.9021 0.02384 0.026 0.759 0.871 143 119 0.854 0.950 
 6.7 0.6368 0.07085 0.111 2.561 1.6 143 119 0.495 0.779 

 8.1 0.9793 0.01108 0.011 1.869 1.367 374 309 0.957 1.000 
 

  



185  المسح العنقودي الرابع متعدد المؤّشرات

ملحق د. تقديرات أخطاء المعاينة

 SE5 اأخطاء املعاينة – البقاع 

الثقة  وفرتة   ،)deft( الت�سميم  لتاأثري  الرتبيعي  اجلذر   ،)deft( الت�سميم  تاأثري  التغاير،  معامل  املعياري،  اخلطاأ 

مل�ؤ�سرات خمتارة - امل�سح العنق�دي متعدد امل�ؤ�سرات للجئني الفل�سطينيني يف لبنان 2011

  
MICS4 

r( 

)se( )se/r( )deff( 

)deft( 

- 
 

- 

 

 
r - 2se r + 

2se 

 
 2.16 0.5111 0.05932 0.116 3.465 1.861 204 247 0.392 0.630 

 
 4.1 0.5865 0.07276 0.124 5.392 2.322 882 248 0.441 0.732 

 4.3 0.9989 0.00118 0.001 0.31 0.557 882 248 0.997 1.000 
 7.5 0.681 0.04391 0.064 1.119 1.058 107 127 0.593 0.769 

 8.2 0.0955 0.02805 0.294 1.794 1.339 166 198 0.039 0.152 
  9.18 0.0573 0.02089 0.364 2.892 1.7 301 359 0.016 0.099 

 9.2 0.9456 0.032327 0.0342 2.13456 1.46101 89 106 0.881 1.000 
 8.5 0.8775 0.019564 0.0223 0.43072 0.65629 217 122 0.838 0.917 

 
 - 0.0501 0.0119 0.237 0.839 0.916 247 283 0.026 0.074 

 5.2 0.0249 0.02363 0.951 0.944 0.972 35 42 0.000 0.072 
 5.3 0.5789 0.03915 0.068 0.786 0.887 111 126 0.501 0.657 

 5.4 0.0564 0.02043 0.362 0.98 0.99 111 126 0.016 0.097 
 

 5.5a .9783 .02306 .024 .902 .950 32 37 0.9320 1.000 

 
5.5b 

.8561 .05383 .063 .847 .920 
32 37 0.748 0.964 

 5.7 1 0 0 . . 32 37 1.000 1.000 
 5.8 1 0 0 . . 32 37 1.000 1.000 

 5.9 .4660 .07695 .165 .857 .926 32 37 0.312 0.620 
 7.1 .9767 .00881 .009 .314 .560 81 93 0.959 0.921 

18 8.7 .0695 .02077 .299 1.541 1.241 201 232 0.028 0.111 
 8.9 .0248 .01344 .542 .933 .966 111 126 0.000 0.052 

 9.2 .2105 .02945 .140 .480 .693 81 93 0.152 0.269 

 9.3 .8618 .02950 .034 2.061 1.435 247 283 0.803 0.921 
 

 9.4 0.1796 0.02066 0.115 0.759 0.871 229 263 0.138 0.221 

 9.6 0.0063 0.00372 0.594 0.627 0.792 247 283 0.000 0.014 

 
 2.1a 0.0565 0.02509 0.444 1.145 1.07 79 98 0.006 0.107 
 2.2a 0.154 0.04116 0.267 1.261 1.123 79 98 0.072 0.236 

 2.3a 0.0564 0.02168 0.384 0.839 0.916 77 96 0.013 0.100 
6  2.6 0.434 0.10309 0.238 0.433 0.658 8 11 0.228 0.640 

 2.14 0.2068 0.07015 0.339 1.08 1.039 30 37 0.067 0.347 
 - 1 0 0 - - 16 20 1.000 1.000 

 - 1 0 0 - - 16 20 1.000 1.000 
 - 1 0 0 - - 16 20 1.000 1.000 

 - 1 0 0 - - 16 20 1.000 1.000 
 - 0.6826 0.09587 0.14 0.806 0.898 16 20 0.491 0.874 

 - 0.0527 0.00728 0.138 0.02 0.142 16 20 0.038 0.067 
 - 0.2189 0.03256 0.149 0.601 0.775 79 98 0.154 0.284 

 3.8 0.0814 0.02552 0.314 0.846 0.92 79 98 0.030 0.132 

 3.1 0.5076 0.06384 0.126 0.359 0.599 17 23 0.380 0.635 

 3.18 0.7349 0.08258 0.112 0.28 0.529 6 9 0.570 0.900 

 6.1 0.8891 0.03029 0.034 0.381 0.618 34 42 0.829 0.950 
 6.7 0.7022 0.07706 0.11 1.164 1.079 34 42 0.548 0.856 

 8.1 0.9844 0.01313 0.013 1.09 1.044 80 98 0.958 1.000 
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ملحق د. تقديرات أخطاء المعاينة

 SE6 اأخطاء املعاينة – �سيدا 

الثقة  وفرتة   ،)deft( الت�سميم  لتاأثري  الرتبيعي  اجلذر   ،)deft( الت�سميم  تاأثري  التغاير،  معامل  املعياري،  اخلطاأ 

مل�ؤ�سرات خمتارة - امل�سح العنق�دي متعدد امل�ؤ�سرات للجئني يف 2011 

 
 

  
MICS4 

r( 
)se( 

)se/r( )deff( 

)deft( 

- 
 

 
r - 

2se 
r + 
2se 

 
 2.16 0.3605 0.017389 0.0482 1.97798 1.40641 1520 1509 0.326 0.395 

 
 4.1 0.983 0.002767 0.0028 0.69576 0.83412 6570 1517 0.977 0.989 

 4.3 0.9967 0.001606 0.0016 1.18938 1.09059 6570 1517 0.993 1.000 
 7.5 0.5215 0.0194 0.037 1.436 1.198 959 953 0.483 0.560 

 8.2 0.0369 0.00588 0.159 1.342 1.159 1401 1382 0.025 0.049 
  9.18 0.0417 0.00636 0.152 2.442 1.563 2448 2417 0.029 0.054 

 9.2 0.8666 0.015629 0.018 1.48951 1.22046 712 706 0.835 0.898 

 8.5 0.8462 0.017088 0.0202 1.79472 1.33967 1726 801 0.812 0.880 
 

 - 0.0461 0.00508 0.11 1.019 1.01 1757 1734 0.036 0.056 
 5.2 0.0387 0.00999 0.258 0.791 0.89 300 296 0.019 0.059 

 5.3 0.6822 0.01727 0.025 1.211 1.1 895 881 0.648 0.717 
 5.4 0.0532 0.00762 0.143 1.015 1.008 895 881 0.038 0.068 

 
 5.5a 0.9864 0.00799 0.008 1.091 1.044 234 230 0.970 1.000 

 
5.5b 0.9214 0.01487 0.016 0.699 0.836 234 230 0.892 0.951 

 5.7 0.9955 0.00454 0.005 1.046 1.023 234 230 0.986 1.000 

 5.8 .9909 .00640 .006 1.045 1.022 234 230 0.978 1.000 
 5.9 0.2584 0.02464 0.095 0.726 0.852 234 230 0.209 0.308 

 7.1 .9447 .01058 .011 1.434 .9447 676 670 0.923 0.966 
18 8.7 0.1947 0.01318 0.068 1.506 1.227 1380 1360 0.168 0.221 

 8.9 0.0194 0.00561 0.289 1.456 1.207 895 881 0.008 0.031 

 9.2 0.0841 0.01319 0.157 1.513 1.23 676 670 0.058 0.110 

 9.3 .7674 .01610 .021 2.516 1.586 1757 1734 0.735 0.800 

 9.4 0.0741 0.00772 0.104 1.258 1.122 1468 1447 0.059 0.090 

 9.6 0.0006 0.00061 1.004 1.06 1.03 1757 1734 0.000 0.002 

 
 2.1a 0.0584 0.00965 0.165 0.913 0.956 541 540 0.039 0.078 
 2.2a 0.1134 0.01497 0.132 1.197 1.094 539 538 0.083 0.143 

 2.3a 0.0742 0.01196 0.161 1.117 1.057 539 538 0.050 0.098 
6 

 2.6 0.1838 0.04783 0.26 0.412 0.642 28 28 0.088 0.279 

 2.14 0.1749 0.02447 0.14 0.967 0.983 233 234 0.126 0.224 
 - 0.9936 0.00628 0.006 0.906 0.952 145 147 0.981 1.000 

 - 0.9119 0.02138 0.023 0.831 0.912 145 147 0.869 0.955 
 - 0.9758 0.01162 0.012 0.816 0.903 142 144 0.953 0.999 

 - 0.9171 0.01338 0.015 0.344 0.586 145 147 0.890 0.944 
 - 0.8813 0.02088 0.024 0.588 0.766 140 142 0.840 0.923 

 - 0.6513 0.04919 0.076 1.566 1.251 146 148 0.553 0.750 
 - 0.1231 0.01344 0.109 0.914 0.956 548 547 0.096 0.150 

 3.8 0.017 0.00692 0.408 1. 
567 1.252 548 547 0.003 0.031 

 3.1 0.5096 0.07075 0.139 1.282 1.132 67 65 0.368 0.651 

 3.18 0.7733 0 0 0 0 9 9 0.773 0.773 

 6.1 0.7248 0.03417 0.047 1.142 1.068 197 196 0.656 0.793 
 6.7 0.3962 0.03592 0.091 1.052 1.026 197 196 0.324 0.468 

 8.1 0.9905 0.0051 0.005 1.507 1.228 548 547 0.980 1.000 



187  المسح العنقودي الرابع متعدد المؤّشرات

ملحق د. تقديرات أخطاء المعاينة

– �س�ر املعاينة  اأخطاء   SE7

الثقة  وفرتة   ،)deft( الت�سميم  لتاأثري  الرتبيعي  اجلذر   ،)deft( الت�سميم  تاأثري  التغاير،  معامل  املعياري،  اخلطاأ 

مل�ؤ�سرات خمتارة - امل�سح العنق�دي متعدد امل�ؤ�سرات للجئني يف لبنان 2011

  
MICS4 

)r( 
)se( )se/r( )deff( 

)deft( 

- 
 

- 
 

 
r - 

2se 
r + 
2se 

 
 2.16 0.4713 0.018135 0.0385 1.30407 1.14196 933 989 0.435 0.508 

 
  4.1 0.4179 0.019036 0.0456 1.47331 1.2138 4089 990 0.380 0.456 
 4.3 0.992 0.00416 0.004 2.145 1.465 4089 990 0.984 1.000 

 7.5 0.5558 0.02324 0.042 1.295 1.138 555 593 0.509 0.602 
 8.2 0.1287 0.01306 0.101 1.392 1.18 868 917 0.103 0.155 

  9.18 0.0176 0.00507 0.288 2.34 1.53 1495 1577 0.007 0.028 

 9.2 0.9253 0.01728 0.0187 1.93921 1.39256 424 450 0.891 0.960 

 8.5 0.8182 0.01771 0.0216 1.06077 1.02994 1077 504 0.783 0.854 
 

 - 0.0279 0.00497 0.178 1.041 1.02 1093 1145 0.018 0.038 
 5.2 0.0254 0.01022 0.403 0.934 0.967 206 222 0.005 0.046 

 5.3 0.663 0.01975 0.03 0.962 0.981 533 552 0.624 0.703 
 5.4 0.0802 0.01356 0.169 1.373 1.172 533 552 0.053 0.107 

 
 5.5a 0.84 0.02527 0.03 0.656 0.81 135 139 0.789 0.891 

 
5.5b 0.7907 0.03225 0.041 0.867 0.931 135 139 0.726 0.855 

 5.7 0.9704 0.01492 0.015 1.068 1.034 135 139 0.941 1.000 
 5.8 .9858 .00987 .010 .963 .982 135 139 0.966 1.000 

 5.9 0.3296 0.0365 0.111 0.832 0.912 135 139 0.257 0.403 
 7.1 .9411 .01473 .016 1.704 1.305 409 436 0.912 0.971 

18 8.7 0.1769 0.01481 0.084 1.4 1.183 890 931 0.147 0.207 
 8.9 0.0323 0.00932 0.289 1.532 1.238 533 552 0.014 0.051 

 9.2 0.1389 0.01639 0.118 0.977 0.989 409 436 0.106 0.172 

 9.3 .7776 .01490 .019 1.468 1.212 1093 1145 0.748 0.807 

 9.4 0.1932 0.01471 0.076 1.292 1.137 891 932 0.164 0.223 

 9.6 0.001 0.00097 1.002 1.117 1.057 1093 1145 0.000 0.003 

 
 2.1a 0.0924 0.01825 0.197 1.41 1.187 337 356 0.056 0.129 
 2.2a 0.2204 0.02324 0.105 1.081 1.04 326 345 0.174 0.267 

 2.3a 0.0614 0.01727 0.281 1.766 1.329 323 342 0.027 0.096 
6 

 2.6 0.1296 0.06154 0.475 1.309 1.144 39 40 0.007 0.253 

 2.14 0.2029 0.03508 0.173 1.065 1.032 134 141 0.133 0.273 
 - 0.9525 0.01658 0.017 0.414 0.643 64 69 0.919 0.986 

 - 0.9084 0.03073 0.034 0.771 0.878 64 69 0.847 0.970 
 - 0.9216 0.02734 0.03 0.693 0.832 63 68 0.867 0.976 

 - 0.8913 0.0362 0.041 0.906 0.952 63 68 0.819 0.964 
 - 0.656 0.04921 0.075 0.719 0.848 63 68 0.558 0.754 

 - 0.2114 0.03459 0.164 0.488 0.699 64 69 0.142 0.281 
 - 0.0919 0.01795 0.195 1.383 1.176 340 359 0.056 0.128 

 3.8 0.0447 0.01385 0.309 1.606 1.267 340 359 0.017 0.072 

 3.1 0.4028 0.06094 0.151 0.479 0.692 31 32 0.281 0.525 

 3.18 0.8025 0 0 0 0 15 15 0.803 0.803 

 6.1 0.9149 0.02456 0.027 1.023 1.012 124 133 0.866 0.964 
 6.7 0.5345 0.04973 0.093 1.312 1.145 124 133 0.435 0.634 

 8.1 1 0 0 . . 340 359 1.000 1.000 
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جداول جودة البيانات مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات:  الملحق هـ : 

امللحق هـ : م�ؤ�سرات امل�سح العنق�دي متعدد امل�ؤ�سرات: جداول ج�دة البيانات

جدول  DQ.1: الت�زيع العمري والن�عي لل�سكان الت�زيع العمري لأفراد الأ�سر املعي�سية ح�سب ال�سن واجلن�ض، يف 

خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

 

 

 
   

      
0 174 1.7 184 1.7 0 .00 
1 214 2.1 221 2.1 0 0.0 
2 210 2.0 210 2.0 0 0.0 
3 185 1.8 180 1.7 0 0.0 
4 202 1.9 163 1.5 0 0.0 
5 203 2.0 209 2.0 0 0.0 
6 243 2.3 228 2.2 0 .00 
7 225 2.2 219 2.1 0 .00 
8 188 1.8 228 2.2 0 0.0 
9 225 2.2 215 2.0 0 0.0 

10 220 2.1 213 2.0 0 0.0 
11 250 2.4 231 2.2 0 0.0 
12 247 2.4 235 2.2 0 0.0 
13 237 2.3 236 2.2 0 0.0 
14 277 2.7 240 2.3 0 0.0 
15 244 2.3 217 2.1 0 0.0 
16 277 2.7 221 2.1 0 0.0 
17 276 2.7 240 2.3 0 0.0 
18 248 2.4 235 2.2 0 0.0 
19 246 2.4 208 2.0 0 0.0 
20 246 2.4 233 2.2 0 0.0 
21 253 2.4 224 2.1 0 0.0 
22 230 2.2 176 1.7 0 0.0 
23 177 1.7 161 1.5 0 0.0 
24 193 1.9 163 1.5 0 0.0 
25 151 1.4 152 1.4 0 0.0 
26 173 1.7 157 1.5 0 0.0 
27 128 1.2 123 1.2 0 0.0 
28 139 1.3 146 1.4 0 0.0 
29 136 1.3 145 1.4 0 0.0 
30 139 1.3 137 1.3 0 0.0 
31 138 1.3 164 1.5 0 0.0 
32 128 1.2 138 1.3 0 0.0 
33 117 1.1 133 1.3 0 0.0 
34 112 1.1 122 1.2 0 0.0 
35 117 1.1 139 1.3 0 0.0 
36 140 1.3 145 1.4 0 .00 
37 109 1.0 159 1.5 0 .00 
38 137 1.3 144 1.4 0 0.0 
39 120 1.2 137 1.3 0 0.0 
40 157 1.5 148 1.4 0 0.0 
41 129 1.2 157 1.5 0 0.0 
42 124 1.2 140 1.3 0 0.0 
43 137 1.3 142 1.3 0 0.0 
44 128 1.2 129 1.2 0 0.0 
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جداول جودة البيانات مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات:  الملحق هـ : 

 
 

   
      

45 128 1.2 136 1.3 0 0. 0 
46 130 1.3 155 1.5 0 0.0 
47 120 1.2 124 1.2 0 0.0 
48 138 1.3 116 1.1 0 0.0 
49 105 1.0 86 .80 0 0.0 
50 111 1.1 154 1.5 0 0.0 
51 84 .80 112 1.1 0 0.0 
52 71 0.7 108 1.0 0 0.0 
53 72 0.7 78 .70 0 0.0 
54 69 0.7 67 0.6 0 0.0 
55 61 0.6 81 0.8 0 0.0 
56 59 0.6 62 0.6 0 0.0 
57 51 0.5 52 0.5 0 0.0 
58 43 0.4 64 0.6 0 0.0 
59 49 0.5 50 0.5 0 0.0 
60 40 0.4 50 .50 0 0.0 
61 27 0.3 29 0.3 0 0.0 
62 37 0.4 41 0.4 0 0.0 
63 62 0.6 75 0.7 0 0.0 
64 41 0.4 52 0.5 0 0.0 
65 58 0.6 56 0.5 0 0.0 
66 40 0.4 57 0.5 0 0.0 
67 36 0.3 49 0.5 0 0.0 
68 33 0.3 58 0.6 0 0.0 
69 29 0.3 43 0.4 0 0.0 
70 47 0.5 59 0.6 0 0.0 
71 18 0.2 45 0.4 0 0.0 
72 33 0.3 43 0.4 0 0.0 
73 36 0.3 44 0.4 0 0.0 
74 30 0.3 31 0.3 0 0.0 
75 33 0.3 47 0.4 0 0.0 
76 19 0.2 30 0.3 0 0.0 
77 18 0.2 17 0.2 0 0.0 
78 16 0.1 19 0.2 0 0.0 
79 11 0.1 13 0.1 0 0.0 

+80 92 0.9 116 1.1 0 0.0 
   /  1 .00 5 0.1 0 0.0 

 

تابع جدول DQ.1: الت�زيع العمري والن�عي لل�سكان الت�زيع العمري لأفراد الأ�سر املعي�سية ح�سب ال�سن واجلن�ض، 

يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011
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جداول جودة البيانات مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات:  الملحق هـ : 

جدول DQ.2: الت�زيع العمري للن�ساء امل�ؤهلت والل�اتي متت مقابلتهن، الن�ساء يف عمر 10-54 عاما من بني اأفراد 

الأ�سر املعي�سية، الن�ساء يف عمر 15-49 الل�اتي متت مقابلتهن، ون�سبة الن�ساء امل�ؤهلت الل�اتي متت مقابلتهن، ح�سب 

فئات عمرية خم�سيه، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

جدول DQ.3: الت�زيع العمري للأطفال دون خم�ض �سن�ات: اأفراد الأ�سر الذين متت مقابلتهم والذين لديهم اأطفال 

وجتمعات  خميمات  يف  الطفل،  عمر  اأحاد  ح�سب  اأمهاتهم/املعتنيات  مقابلة  متت  والذين  �سن�ات،   4-0 �سن�ات،   7-0
الفل�سطينيني يف لبنان 2011

 10-54 
 

15-49 
10-49 

 
 

 
    

 10- 14 1156 - - - 
15- 19 1121 1096 20.1 97.8 
20- 24 957 940 17.3 98.2 
25- 29 724 706 13.0 97.6 
30- 34 693 681 12.5 98.2 
35- 39 725 713 13.1 98.3 
40- 44 717 706 13.0 98.4 
45- 49 618 601 11.1 97.4 
50- 54 519 - - - 

15- 49( 5554 5442 100.0 98.0 
50-54 45-49  .840 

 

    0-7   
  

    
    

     
  ) 

(  
    

0 358 356 18.4 99.5 
1 435 435 22.5 100.0 
2 420 418 21.6 99.5 
3 365 364 18.8 99.7 
4 365 365 18.8 99.9 
5 411 - - - 
6 470 - - - 
7 443 - - - 

   0-4  1943 1938 100.0 99.7 
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جداول جودة البيانات مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات:  الملحق هـ : 

جدول DQ.4: معدلت الإمتام للمراأة ح�سب اخل�سائ�ض الجتماعية والقت�سادية للأ�سر الن�ساء يف العمر 15-49 �سنة 

�سمن اأفراد الأ�سر، ن�سبة الن�ساء يف العمر 15-49 �سنة والل�اتي متت مقابلتهن ون�سبة الن�ساء امل�ؤهلت والل�اتي متت 

مقابلتهن ح�سب بع�ض اخل�سائ�ض الجتماعية والقت�سادية للأ�سرة، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

جدول DQ.5: معدلت الإمتام للطفل ح�سب اخل�سائ�ض الجتماعية والقت�سادية للأ�سر: الأطفال دون خم�ض �سن�ات 

�سمن اأفراد الأ�سر، وا�ستمارات الأطفال دون خم�ض �سن�ات املكتملة، ون�سبة الأطفال دون خم�ض �سن�ات الذين اكتملت 

مقابلتهم ح�سب بع�ض اخل�سائ�ض الجتماعية والقت�سادية للأ�سرة يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

   15- 49 

  

 15- 49 

 

  15-

49  

     
  1475 26.6 1445 26.5 98.0 

 923 16.6 896 16.5 97.1 
 252 4.5 235 4.3 93.3 
 1790 32.2 1763 32.4 98.5 
 1114 20.1 1103 20.3 99.0 

 1-3 966 17.4 940 17.3 97.3 
4-6 2935 52.8 2877 52.9 98.0 
7  1653 29.8 1625 29.9 98.4 

 
 512 9.2 488 9.0 95.4 

 1818 32.7 1779 32.7 97.9 
 1731 31.2 1709 31.4 98.7 

 422 7.6 416 7.6 98.5 
 1070 19.3 1048 19.3 98.0 

 2 .00 2 .00 100.0 
 60% 3262 58.7 3177 58.4 97.4 

40% 2293 41.3 2266 41.6 98.4 
  5554 100.0 5442 100.0 98.0 

 

  
 

     

  601 30.9 599 30.9 99.7 
 342 17.6 341 17.6 99.7 
 82 4.2 81 4.2 99.5 
 564 29.0 563 29.1 99.8 
 354 18.2 353 18.2 99.8 

 1- 3 246 12.6 245 12.6 99.7 
4- 6 1284 66.1 1282 66.2 99.9 
7  414 21.3 411 21.2 99.2 

  86 4.4 86 4.4 100.0 
 626 32.2 622 32.1 99.5 
 724 37.3 722 37.2 99.7 

 135 6.9 135 7.0 100.0 
 370 19.0 370 19.1 100.0 

 3 .20 3 .20 100.0 
 60% 1137 58.5 1133 58.5 99.6 

40% 806 41.5 805 41.5 99.9 
  1943 100.0 1938 100.0 99.7 
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جداول جودة البيانات مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات:  الملحق هـ : 

جدول DQ.6: اكتمال التقارير: ن�سبة امل�ساهدات مفق�دة املعل�مات لأ�سئلة وم�ؤ�سرات حمددة يف خميمات وجتمعات 

الفل�سطينيني يف لبنان 2011

ح�سب  �سن�ات  خم�ض  دون  للأطفال  الن�سبي  الت�زيع  الأنرثوب�مرتية:  امل�ؤ�سرات  معل�مات  اكتمال   :DQ.7 جدول 

اكتمال معل�مات امل�ؤ�سرات الأنرثوب�مرتية، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

   

 .20 4747 
 0.0 4747 
 0.0 4747 

 
 2.0 5453 

 0.1 5453 
 10.3 3069 

 5.7 3069 
 0.6 3069 

 0.0 5453 
 0.0 5453 

 
 0.1 1916 

 0.0 1916 
 1.0 1916 
 1.5 1916 

 1.0 1916 
 0.0 1916 
 0.0 1916 

 
 

  

 

   
  

 

 
 

6  99.4 .60 .00 .00 .00 - - - 
6- 11  98.5 1.5 0.0 0.0 0.0 100.0 1.5 198 

12- 23  99.5 0.5 0.0 0.0 0.0 100.0 .50 431 
24- 35  98.8 1.2 0.0 0.0 0.0 100.0 1.2 421 
36-47   98.9 0.9 0.3 0.0 0.0 100.0 1.1 350 
48-59   98.3 1.4 0.3 0.0 0.0 100.0 1.7 355 

  98.9 1.0 0.1 .00 .00 100.0 1.1 1916 
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جداول جودة البيانات مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات:  الملحق هـ : 

تابع جدول DQ.7: اكتمال معل�مات امل�ؤ�سرات الأنرثوب�مرتية: الت�زيع الن�سبي للأطفال دون خم�ض �سن�ات ح�سب 

اكتمال  معل�مات امل�ؤ�سرات الأنرثوب�مرتية، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

تابع جدول DQ.7: اكتمال معل�مات امل�ؤ�سرات الأنرثوب�مرتية: الت�زيع الن�سبي للأطفال دون خم�ض �سن�ات ح�سب 

اكتمال  معل�مات امل�ؤ�سرات الأنرثوب�مرتية، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

جدول DQ.8: الرتاكم يف القيا�سات الأنرثوب�مرتية: ت�زيع قيا�سات ال�زن والط�ل ح�سب الرقم الع�سري امل�سجل، 

يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

 

 

  

 
   

 

 

6  98.1 1.2 .00 .00 .60 - - - 
6- 11  96.5 3.0 0.0 0.0 0.5 100.0 3.5 198 

12- 23  98.8 .50 0.0 0.0 0.7 100.0 1.2 431 
24- 35  98.3 1.7 0.0 0.0 0.0 100.0 1.7 421 
36-47   98.0 1.4 0.3 0.0 0.3 100.0 2.0 350 
48-59   97.7 2.0 0.3 0.0 0.0 100.0 2.3 355 

 98.1 1.5 0.1 0.0 0.3 100.0 1.9 1916 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

  

 

6  94.4 .60 .60 .00 4.3 - - - 
6- 11  96.0 1.5 1.5 0.0 1.0 100.0 4.0 198 

12- 23  99.1 0.0 0.5 0.0 .50 100.0 .90 431 
24- 35  97.6 0.5 1.2 0.0 0.7 100.0 2.4 421 
36-47   98.3 0.6 0.9 0.3 0.0 100.0 1.7 350 
48-59   96.9 0.6 1.4 0.3 0.8 100.0 3.1 355 

  97.5 0.5 1.0 0.1 0.9 100.0 2.5 1916 

   
    

0 182 9.6 205 10.8 
1 207 10.9 257 13.5 
2 252 13.3 353 18.6 
3 219 11.5 298 15.7 
4 178 9.4 192 10.1 
5 243 12.8 229 12.1 
6 175 9.2 115 6.1 
7 155 8.2 118 6.2 
8 130 6.9 68 3.6 
9 156 8.2 62 3.3 

0  5 425 22.4 434 22.9 
 1897 100.0 1897 100.0 
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جداول جودة البيانات مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات:  الملحق هـ : 

خلل  حيا  م�ل�دا  اأجننب  الل�اتي  للن�ساء  الن�سبي  الت�زيع  للمراأة:  ال�سحية  البطاقات  م�ساهدة   :DQ.10 جدول 

ال�سنتني الأخريتني ح�سب ت�فر البطاقة ال�سحية، ون�سبة البطاقات ال�سحية التي مت الطلع عليها يف املقابلت، يف 

خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

جدول DQ.11: م�ساهدة �سهادات ميلد الأطفال دون خم�ض �سن�ات: الت�زيع الن�سبي للأطفال دون خم�ض �سن�ات 

ح�سب ن�سبة �سهادات ميلد امل�ساهدة من قبل الباحثات، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

   

 

 
 

 

 
(1)/(1+2)*1
00  

(1) (2) 
 

  55.1 25.9 18.1 .80 100.0 58.9 243 
 43.0 20.2 36.0 0.9 100.0 35.9 114 
 32.4 27.0 40.5 0.0 100.0 40.0 37 
 24.8 38.3 36.1 0.9 100.0 51.5 230 
 15.8 55.4 27.3 1.4 100.0 67.0 139 

 
60% 35.7 34.8 28.1 1.4 100.0 55.3 434 

40% 36.2 33.4 30.1 0.3 100.0 52.6 329 
  35.9 34.2 29.0 0.9 100.0 54.1 763 

 
 

 
 

 

 
(1)/(1+2)*100  

 
(1) 

 
(2) 

  3.3 63.7 33.0 .00 100.0 65.9 603 
 2.3 48.5 49.2 0.0 100.0 49.7 309 
 3.1 26.5 70.4 0.0 100.0 27.4 98 
 2.0 53.0 45.0 0.0 100.0 54.1 547 
 .00 75.8 24.2 0.0 100.0 75.8 359 

 
 

0 8.8 55.7 35.5 0.0 100.0 61.1 352 
1 1.2 58.5 40.4 0.0 100.0 59.2 431 
2 0.5 60.9 38.6 0.0 100.0 61.2 412 
3 0.3 62.3 37.4 0.0 100.0 62.5 361 
4 0.6 55.0 44.4 0.0 100.0 55.3 360 

  2.1 58.6 39.3 0.0 100.0 59.8 1916 



195  المسح العنقودي الرابع متعدد المؤّشرات

جداول جودة البيانات مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات:  الملحق هـ : 

جدول DQ.12: م�ساهدة بطاقات اللقاحات: الت�زيع الن�سبي للأطفال دون خم�ض �سن�ات ح�سب ت�فر بطاقة اللقاح 

ون�سبة بطاقات اللقاحات التي مت م�ساهدتها من قبل الباحثات، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

الأطفال  ت�زيع  �سن�ات:  دون خم�ض  الطفل  امل�ستج�ب ل�ستمارة  وال�سخ�ض  الأ�سرة  يف  الأم  ت�اجد   :DQ.13 جدول 

دون خم�ض �سن�ات ح�سب ت�اجد الأم يف نف�ض الأ�سرة، وال�سخ�ض الذي متت مقابلته يف ا�ستيفاء ا�ستمارة الطفل، يف 

خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011 

التي لديها على  الأ�سر  تاأديب الأطفال: ن�سبة  اأ�سئلة  2-14 �سنة لنم�ذج  العمر  DQ.14: اختيار الأطفال يف  جدول 

الأقل طفلني يف العمر 2-14 �سنة ومت اختيار طفل واحد منهم ب�س�رة �سحيحة  لنم�ذج تاأديب الأطفال، يف خميمات 

وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

 
 

 
 

 

 
(1)/(1+2)*

100 
 

 
 

 

 
(1)  

(2) 
  9.0 2.2 83.1 5.8 .00 100.0 93.5 603 

 8.7 3.9 76.7 10.7 0.0 100.0 87.8 309 
 6.1 6.1 60.2 26.5 1.0 100.0 69.4 98 
 7.9 .90 78.6 12.6 0.0 100.0 86.2 547 
 2.2 .80 87.7 8.9 0.3 100.0 90.8 359 

 
 

0 1.4 5.1 87.8 5.7 0.0 100.0 93.9 352 
1 3.0 1.4 88.9 6.7 0.0 100.0 93.0 431 
2 6.6 1.2 80.6 11.7 0.0 100.0 87.4 412 
3 10.8 1.1 76.2 11.9 0.0 100.0 86.5 361 
4 15.0 1.7 67.5 15.3 0.6 100.0 81.5 360 

  7.2 2.0 80.5 10.2 0.1 100.0 88.8 1916 

 
 

    
   

0 100.0 .00 .00 100.0 358 
1 99.8 0.0 0.2 100.0 435 
2 99.8 0.0 0.2 100.0 420 
3 99.4 0.3 0.3 100.0 365 
4 99.4 0.0 0.6 100.0 365 

 99.7 0.1 0.3 100.0 1943 

 
 2-14  

  96.0 522 
 92.4 262 
 97.5 80 
 94.8 542 
 91.2 354 

2- 14  
2 95.9 829 
3 93.8 593 
4 92.1 240 

+ 5 87.8 98 
  94.2 1760 
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جداول جودة البيانات مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات:  الملحق هـ : 

جدول DQ.15: النتظام باملدر�سة ح�سب ال�سن�ات املفردة: الت�زيع الن�سبي لأفراد الأ�سر يف العمر 5-24 �سنة ح�سب 

املرحلة وال�سف املنتظمني فيه لل�سنة الدرا�سية احلالية 2011/2010، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

تابع جدول DQ.15: النتظام باملدر�سة ح�سب ال�سن�ات املفردة: الت�زيع الن�سبي لأفراد الأ�سر يف العمر 5-24 �سنة ح�سب 

املرحلة وال�سف املنتظمني فيه لل�سنة الدرا�سية احلالية 2011/2010، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

 
 

 

  
1 2 3 4 5 6 1 2 3 

5 8.3 43.8 42.4 5.0 .50 0.0 0.0 0.0 .00 .00 .00 
6 2.2 2.1 52.7 39.0 3.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
7 1.1 .2 2.3 57.3 34.6 2.8 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
8 1.2 .2 .30 4.7 55.5 31.9 5.3 1.0 0.0 0.0 0.0 
9 2.2 .0 0.0 .50 9.3 57.1 27.1 3.4 0.1 0.3 0.0 

10 4.9 .2 0.0 0.0 2.5 12.5 49.4 27.8 2.0 0.6 0.0 
11 6.5 .0 0.0 .00 0.9 3.2 14.1 50.3 19.9 4.2 0.6 
12 15.0 .0 0.2 0.2 0.2 2.0 3.5 14.6 38.1 21.8 3.5 
13 19.0 .0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.8 3.4 18.0 35.7 19.2 
14 31.7 .0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 1.5 5.3 12.8 38.8 
15 45.5 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 5.0 17.4 
16 46.5 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.9 5.4 
17 62.3 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 1.6 
18 59.0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 
19 62.0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 
20 67.2 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 
21 74.1 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 
22 79.5 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 
23 84.2 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
24 88.4 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0 0.0 1.1 0.0 

 
   
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

5 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
11 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
12 0.0 0.0 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
13 1.2 0.0 0.0 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 
14 1.1 0.2 0.9 5.8 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 
15 3.2 1.9 0.2 17.1 7.0 1.1 0.2 0.0 0.0 
16 4.7 5.0 2.5 9.8 17.3 5.3 0.0 0.2 0.7 
17 1.0 4.7 1.9 2.2 5.5 15.4 0.7 1.5 0.0 
18 1.1 3.2 4.0 0.6 2.1 8.7 2.7 0.4 0.6 
19 0.0 3.8 2.1 0.0 1.1 4.4 1.3 2.8 1.1 
20 0.2 1.2 2.2 0.0 0.9 3.6 1.3 2.8 1.1 
21 0.0 0.0 2.0 0.3 0.0 0.5 0.6 2.2 0.2 
22 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.5 0.8 
23 0.0 0.6 .90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 2.4 



197  المسح العنقودي الرابع متعدد المؤّشرات

جداول جودة البيانات مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات: 

تابع جدول DQ.15: النتظام باملدر�سة ح�سب ال�سن�ات املفردة: الت�زيع الن�سبي لأفراد الأ�سر يف العمر 5-24 �سنة 

ح�سب املرحلة وال�سف املنتظمني فيه لل�سنة الدرا�سية احلالية 2011/2010، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف 

لبنان 2011

جدول DQ.16: ن�سبة اجلن�ض عند امليلد بني م�اليد املراأة الأحياء والباقني على قيد احلياة: ن�سبة اجلن�ض )عدد 

الذك�ر لكل 100 اأنثى( بني م�اليد املراأة الأحياء )عند ال�لدة( والباقني منهم على قيد احلياة والأطفال املت�فني 

ح�سب عمر املراأة، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

 
     

 
1 2 3 4 5 6 

5 .00 .00 .00 .00 .00 .00 100.0 464 

6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 448 
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 410 
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 443 
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 426 

10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 480 
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 475 
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 474 
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 503 
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 455 
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 525 
16 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 500 
17 2.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 484 
18 10.4 5.2 1.2 0.0 0.0 0.0 100.0 482 
19 4.9 12.9 2.7 0.5 0.0 0.0 100.0 459 
20 5.0 6.8 5.9 1.6 0.0 0.0 100.0 489 
21 1.7 3.6 9.1 5.3 0.0 0.2 100.0 420 
22 2.0 1.7 4.9 8.2 0.9 0.0 100.0 367 
23 1.6 3.1 2.2 5.1 0.3 1.4 100.0 332 
24 .00 1.1 1.1 5.0 0.0 0.0 100.0 310 

     
    

19-15 24 1.09 24 22 - 1100 
24-20 207 1.10 204 186 1.00 949 
29-25 513 .930 501 545 1.71 712 
34-30 820 1.03 802 783 1.64 675 
39-35 1154 1.03 1105 1090 1.88 717 
44-40 1359 1.07 1308 1229 1.38 706 
49-45 1169 1.08 1104 1035 1.51 594 

 5246 1.05 5048 4890 1.52 5453 
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جداول جودة البيانات مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات:  الملحق هـ : 

�سهر  اأقل من  اأعمارهم  واللذين  ال�لدة  وفيات حديثي  ت�زيع   : بالأيام  ال�فاة  عند  العمر  DQ.17:ت�سجيل  جدول 

ح�سب العمر بالي�م عند ال�فاة ون�سبة وفيات حديثي ال�لدة التي حدثت يف العمر من 0-6 ي�م ح�سب �سن�ات خم�سية 

�سابقة، يف خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

  

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 0-24 

0 4 3 3 1 4 15 
1 4 11 11 11 17 55 
2 1 6 5 3 3 18 
3 3 5 0 5 0 13 
4 2 0 1 1 2 6 
5 0 2 1 2 5 11 
6 1 0 1 1 0 4 
7 2 0 3 5 5 16 
8 0 2 0 3 0 5 
9 0 1 0 3 0 3 

10 0 1 2 2 0 6 
11 1 0 0 0 0 1 
12 0 0 1 0 1 2 
14 1 0 0 1 0 2 
15 0 0 0 1 0 1 
17 0 0 0 1 0 1 
19 0 0 1 0 0 1 
20 0 1 0 0 0 1 
21 0 0 0 1 0 1 
24 0 0 0 0 1 1 
25 0 1 0 0 0 1 
28 1 0 0 0 0 1 

0-30 20 34 31 41 40 165 
 75.2 82.5 74.759.5 81.3 74.1 



199  المسح العنقودي الرابع متعدد المؤّشرات

جداول جودة البيانات مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات:  الملحق هـ : 

جدول DQ.18: ت�سجيل العمر عند ال�فاة بالأيام : ت�زيع وفيات الأطفال واللذين اأعمارهم اأقل من �سنتني امل�سجلة 

ح�سب العمر بال�سهر عند ال�فاة ون�سبة وفيات الر�سع التي حدثت يف ال�سهر الأول ح�سب �سن�ات خم�سية �سابقة، يف 

خميمات وجتمعات الفل�سطينيني يف لبنان 2011

 
 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 0-
24 

0 19 34 31 42 39 165 
1 2 4 4 4 2 16 
2 1 0 3 2 7 13 
3 1 1 0 4 2 9 
4 0 1 1 1 1 4 
5 1 0 2 1 0 4 
6 2 0 1 1 2 6 
7 0 2 0 1 0 3 
8 0 0 1 0 0 1 
9 0 0 0 2 1 3 

10 0 1 0 0 0 1 
11 0 0 0 0 1 1 
12 0 1 3 1 5 10 
13 0 0 1 0 0 1 
16 1 0 0 1 0 2 
18 0 0 0 1 1 2 
21 0 0 1 0 0 1 
23 0 0 1 0 0 1 

0-11 26 43 43 59 56 227 
 72.4 78.6 71.7 71.8 69.5 72.6 
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البسط والمقام للمؤشرات مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات:  الملحق ز: 

امللحق  ز: م�ؤ�سرات امل�سح العنق�دي متعدد امل�ؤ�سرات: الب�سط واملقام للم�ؤ�سرات

     

1.  

1.1 

 

CM-BH  

 

 

1.2  CM-BH  

 

 

1.3  BH   

 

 

1.4 

 

BH  

 

 

 

1.5  BH   

1-4  

 

 

3-     

15- 49 

 

 

15-49 

 

4-    

15- 49 

 

 

15-49 

 

2.  

1.2  AN  

 3 

 

 

 

2.2  AN  

3 

 

 

 

3.2  AN   
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البسط والمقام للمؤشرات مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات:  الملحق ز: 

3 

 

4.2  MN  

 

  

 

5.2   BF   ً    

     ً

 

 

 

    ً  ً

 

6.2  

6  

BF  

6 

 

  6 

 

7.2 

 

BF  

12-15

 ً   

 12-15 

    ، ً 

8.2 

 

BF  

20-23 

 ً   

 20-23 

 ً  

9.2  BF  6 

 

 6  

10.2  BF  500-35 

 

11.2 

 

BF  0-23 

 

 0-23  

12.2 

 

BF  6-8  ً

 

 

 6-8  

13.2 

 

BF  6- 

23   ً 

 

   ً    

   ً  )  

6-8 3 

9-23  ( ً 

 

6-23    ً 

14.2  BF  0-23 

0-5 

6-23 

 0-23  
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15.2 

 

BF  6-23 

 

 6-23  

16.2  SI    

 PPM15 

. 

  

17.2 A  

 5  

IM  6 – 59   ً

 

  ّA  

 

 6 

– 59 .    ً 

18.2   MN  

2500  

 

 

19.2     MN  

 

 

 

3.   

1.3 -  IM  

12—23     ً

BCG 

 

 

12-23    ً 

2.3  IM  12-

23      ً

 OPV3 

 

  

12-23    ً 

3.3  

 

IM  12-

23      ً

DPT3 

 

 

12-23    ً 

4.3   IM  12-

23      ً

 

 

12-23     ً 

5.3  

 

IM  12-

23     ً

 

 

12-23    ً 

7.3   MN   15- 49   

TT  

 

15-49  ً

 

 

البسط والمقام للمؤشرات مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات:  الملحق ز: 
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8.3  CA   5  

 

ORT 

 

 5 

 

 

9.3  

  

CA   5 

 

 

 

 

 5 

 

 

10.3  

 

CA   5 

 

 

 5 

 

  

11.3  HC    

  

  

4.    

1.4   WS   

 

 

 

2.4   WS   

 

 

 

3.4   WS  

 

 

 

4.4  CA  0-2 

 

 0-2  

5.4  HW   

 

  

6.4  HW  

 

  

5.   

1.5  CM- BH  15-19 

 

2.5  CM- BH  20-24 

18  

 20-24  

3.5  CP  15-49  

البسط والمقام للمؤشرات مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات:  الملحق ز: 
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 ً   

    

 

15-49   ً   ً 

4.5   UN  15-49   

    ً  

  ً  

   ً   

 

5.5   MN  15-49  

 

  

، 4 

 

 

15-49   ً

 

6.5 

 

MN   15- 49   

 

 

    ً  ً

 

7.5  MN   15- 49   

 

 

    ً  ً

 

8.5  MN   15- 49   

 

 

    ً  ً

 

9.5  MN  

 

 

 

10.5 

 

PN   15- 49   

12  

 

 

    ً  ً

 

11.5  PN   

 

 

 

12.5  PN   15- 49    

    ً  ً

 

البسط والمقام للمؤشرات مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات:  الملحق ز: 
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6.   

1.6  EC  36 – 

59      ً

4 

 

 

 

36 – 59    ً

 

2.6  EC  36 – 

59      ً

 

 

36 – 59    ً

 

3.6  

 

EC   

3  

  

  

4.6  EC   

 

  

  

5.6  EC  5  

10

  

 5 

 

6.6  EC  36 – 

59     ً

 

 

36 – 59    ً

 

7.6  EC  36 – 

59  ً 

 

 

36 – 59    ً

 

7.   

1.7  WB  15-24 

 

 15-24  

2.7  ED  

 

. 

 

 

3.7  

 

ED  

      ً
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