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لبنان
المسح العنقودي متعدد المؤشرات
9002

إدارة اإلحصاء المركزي
منظمة األمم المتحدة للطفولة  -الٌونٌسٌف

كانون األول 0202
تم إجراء المسح من قبل إدارة اإلحصاء المركزي ،وذلك بالتعاون مع اليونيسف التً قدمت الدعم التقني للمسح العنقودي متعدد المؤشرات عمى
مستويات عدة
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خصائص االطفال فً عًز ألم يٍ  5سُواث
هذا انفصم هى جشء يٍ انخمزٌز انُهائً نهًسح انعُمىدي يخعذد المإشرات نهعاو .0227
َخائج انًسح كايهت يخىفزة عهى انًىلع انخاص بإدارة اإلحصاء انًزكشي عهى انعُىاٌ انخانً8
http://www.cas.gov.lb/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=115
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المساهمون فً صٌاغة هذا التقرٌر
منهجٌة العٌنة والمسح

تؽطٌة العٌنة وخصائص األسر
المعٌشٌة والمجٌبٌن
ووفٌات األطفال
التؽذٌة
صحة الطفل
البٌئة
الصحة اإلنجابٌة
تنمٌة األطفال
التعلٌم
حماٌة األطفال
النشاط االقتصادي
عمل االطفال
الهجرة الدولٌة

نجوى ٌعقوب – إحصائً ،رئٌس مصلحة التنسٌق والمحاسبة الوطنٌة باإلنابة –
إدارة اإلحصاء المركزي
الرا بدر – اختصاصً فً العلوم االجتماعٌة – إدارة اإلحصاء المركزي
نانسً نادر ومحمد طراؾ مساعد احصائً -منتدبون من منظمة االمم المتحدة
للطفولة – الٌونٌسؾ
د .مروان حوري – خبٌر احصائً مستقل
د .منار الشٌخ عبد الرحمن  -دكتورة فً االحصاء -الخبٌر االقلٌمً لمنظمة االمم
المتحدة للطفولة -الٌونٌسؾ -لمنطقة الشرق االوسط وشمال افرٌقٌا

د .مروان حوري
د .منار الشٌخ عبد الرحمن
الرا بدر – اختصاصً فً العلوم االجتماعٌة – إدارة اإلحصاء المركزي

قامت إدارة اإلحصاء المركزي بتنفٌذ المسح العنقودي متعدد المإشرات فً لبنان فً العام  0227بالتعاون مع منظمة األمم
المتحدة للطفولة– الٌونٌسؾ ،مكتب بٌروت الذي تولّى تقدٌم الدعم الفنً إلنجاح هذا المسح  .تم تموٌل هذا المسح من قبل إدارة
اإلحصاء المركزي ومنظمة األمم المتحدة للطفولة– الٌونٌسؾ ،مكتب بٌروت.
أجري هذا المسح ضمن الدورة الثالثة من المسوح العنقودٌة متعددة المإشرات ،التً تمت فً أكثر من  32دولة حول العالم،
فً  ،0224 -0223والتً تؤتً بعد دورتً المسوح العنقودٌة متعددة المإشرات األولى والثانٌة اللتٌن أجرٌتا فً عامً 0773
و .0222تعتمد أدوات المسح على النماذج والمعاٌٌر التً وضعها المشروع العالمً للمسوح العنقودٌة متعددة المإشرات
والذي صمم لجمع معلومات عن وضع النساء واألطفال فً دول العالمٌ .مكنكم االطبلع على مزٌد من المعلومات عن مشروع
المسوح العنقودٌة متعددة المإشرات العالمً من .www.childinfo.org
السرد المقترح
إدارة اإلحصاء المركزي ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 9002، ،لبنان .المسح العنقودي متعدد المؤشرات  ،9002التقرٌر
النهائً .بٌروت ،لبنان.
لإلتصال بنا
إدارة اإلحصاء المركزي

منظمة األمم المتحدة للطفولة -الٌونٌسٌف

بناٌة التجارة والمال ،شارع الجٌش ،القنطاري
بٌروت ،لبنان
هاتؾ+7400151042 :
فاكس+7400151040 :
social@cas.gov.lb
www.cas.gov.lb

الٌونٌسٌؾ  ،شارع معماري ،كلٌمنصو
بٌروت ،لبنان
ص.ب 3720-00 :بٌروت –لبنان
هاتؾ+7400534020 :
فاكس+7400534027 :
hwannis@unicef.org
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جدول ملخص النتائج
المسح العنقودي متعدد المإشرات ومإشرات أهداؾ األلفٌة للتنمٌة ،لبنان0227 ،
الموضوع

رقم مؤشر
األلفٌة
للتنمٌة

المؤشر

رقم مؤشر
المسوح
العنقودٌة

1

13

معدل وفٌات األطفال دون سن الخامسة

2

14

معدل وفٌات الرضع

القٌمة

وفٌات األطفال
وفٌات األطفال

02
7

فً األلؾ
فً األلؾ

التغذٌة
الرضاعة الطبٌعٌة

معالجة الملح
بالٌود
نقص وزن
الموالٌد

15

الرضاعة الطبٌعٌة الحصرٌة

16

استمرار الرضاعة الطبٌعٌة

02.6

النسبة المئوٌة

النسبة المئوٌة

فً عمر  24 - 21شهرا

15.3

فً عمر  12 - 12شهرا

02.4

17

وقت البدء فً التؽذٌة التكمٌلٌة

20.6

النسبة المئوٌة

18

معدل التؽذٌة التكمٌلٌة

19

األطفال الذٌن ٌتلقون تؽذٌة سلٌمة

41

استهبلك الملح المعالج بالٌود

04.3
02.7
52.5
00.3
73.5

النسبة المئوٌة

9

الموالٌد ناقصو الوزن

10

الموالٌد الذٌن قٌس وزنهم عند الوالدة

النسبة المئوٌة

النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة

صحة األطفال
التحصٌن

26
28

رعاٌة المرضى

تؽطٌة التحصٌن ضد شلل األطفال
15

تؽطٌة التحصٌن ضد الحصبة

29

تؽطٌة التحصٌن ضد االلتهاب الكبدي الوبائً

33

استخدام محالٌل معالجة الجفاؾ

34

السٌطرة على اإلسهال فً المنزل

35

تلقً محلول معالجة الجفاؾ أو زٌادة السوائل واستمرار التؽذٌة

73.9

النسبة المئوٌة

78.6
72.6
64.5
05.3
40.1

النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة

نمو األطفال
نمو األطفال

46

المساعدة على التعلم

47

المساعدة على التعلم من جانب اآلباء

48

المساعدة على التعلم :كتب األطفال

49

المساعدة على التعلم :كتب ؼٌر األطفال

50

المساعدة على التعلم :مواد اللعب

51

الرعاٌة من جانب ؼٌر البالؽٌن

33.6
51.6
06.3
55.0
03.5
6.4

النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة
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حماٌة األطفال
62

تسجٌل الموالٌد

71

عمل األطفال

72

نسبة االطفال فً عمر  23-4سنة العاملٌن والملتحقٌن بالمدرسة

73

نسبة األطفال فً عمر  23-4سنة العاملٌن والملتحقٌن بالمدرسة من مجمل االطفال
الملتحقٌن

تؤدٌب األطفال

74

تؤدٌب األطفال

الزواج المبكر

67

أي عقاب بدنً/نفسً
الزواج قبل سن 24

تسجٌل الموالٌد
عمل األطفال

الزواج قبل سن 21

العنؾ األسري
اإلعاقة

68

النساء فً عمر  21 - 24عاما المتزوجات

69

الفارق العمري بٌن الزوجٌن

100

السٌدات فً عمر 13- 12
السٌدات فً عمر 21– 24
االتجاهات نحو العنؾ األسري

101

إعاقة األطفال

54

انتشار األٌتام

51

الترتٌبات المعٌشٌة لؤلطفال

77.3
0.7
50.0
0.2

60.7

النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة

النسبة المئوٌة

2.1

النسبة المئوٌة

13.4
2.6

النسبة المئوٌة

10.2
22.7
7.5
5.6

النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة

التٌتم
0.6
2.4

النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة
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لائًت انزسوو انبٍاٍَت
رسم بٌانً  :NU.3أنماط تؽذٌة األطفال حسب العمر :التو ّزع النسبً لؤلطفال دون  3سنوات حسب نمط التؽذٌة وحسب الفئة العمرٌة،
لبنان61 ......................................................................................................................................... 9002 ،
رسم بٌانً  :NU.4النسبة المئوٌة لؤلسر التً تستهلك ملحً ا مد ّعمًا بنسبة كافٌة من الٌود ،لبنان62 ............................9002 ،
رسم بٌانً  :NU.5النسبة المئوٌة لؤلطفال الذٌن ٌزنون أقل من  9000ؼرام عند والدتهم ،لبنان62 ......................... 9002 ،
رسم بٌانً  :CH.1النسبة المئوٌة لؤلطفال فً عمر 93-69شهرً ا الذٌن تلقوا اللقاحات الموصى بها فً عمر  69شهراً ،لبنان9002 ،
96 ..........................................................................................................................................................
رسم بٌانً  :CH.4النسبة المئوٌة لؤلطفال فً عمر  02-0شهرً ا المصابٌن بإسهال وٌتلقون محلول معالجة الجفاؾ عن طرٌق الفم ،أو
كمٌة أكبر من السوائل ،مع مواصلة التؽذٌة ،لبنان93 .................................................................................. 9002 ،
رسم بٌانً  :CP.1نسب النساء فً عمر  27-03سنة اللواتً تزوجن فً عمر أقل من  03سنة ،ونسب النساء فً عمر  27-02سنة
اللواتً تزوجن فً عمر أقل من  06سنة بحسب المنطقة الجؽرافٌة ،لبنان30 ..................................................... 0227 ،
رسم بٌانً  :CP.2نسب النساء فً عمر  27-03سنة اللواتً تزوجن فً عمر أقل من  03سنة ،ونسب النساء فً عمر  27-02سنة
اللواتً تزوجن فً عمر أقل من  06سنة بحسب مستوى تعلٌم األم ،لبنان36 ...................................................... 0227 ،
رسم بٌانً  :CP.3نسب النساء فً عمر  27-03سنة اللواتً تزوجن فً عمر أقل من  03سنة ،ونسب النساء فً عمر  27-02سنة
اللواتً تزوجن فً عمر أقل من  06سنة بحسب الفئة العمرٌة للمرأة ،لبنان36 ................................................... 0227 ،
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لائًت االختصاراث
حسب ورودها فً النص

المسح العنقودي متعدد المإشرات

Multiple Indicators Cluster Survey

MICS

United Nations Children’s Fund

UNICEF

World Fit for Children

WFFC

Millenium Development Goals

MDG

World Health Organization

WHO

Statistical Package for Social Sciences

SPSS

Personal Digital Assistant

PDA

Part Per Million

ppm

Iodine Definciency Disorder

IDD

Ministry of Public Health

MoPH

Expanded Programme on Immunization

EPI

منظمة األمم المتحدة للطفولة
عالم مبلئم لؤلطفال
أهداؾ األلفٌة للتنمٌة
منظمة الصحة العالمٌة
الحزمة اإلحصائٌة للعلوم االجتماعٌة
حاسوب الٌد
جزء فً الملٌون
الخلل الناتج عن نقص الٌود
وزارة الصحة العامة
البرنامج الموسع للتحصٌن
لقاح الكبد الوبائً

HepB

لقاح شلل االطفال

OPV

اللقاح الثبلثً (الدفتٌرٌا ،السعال الدٌكً ،التٌتانوس)

DPT

اللقاح الرباعً (الثبلثً ،السحاٌا)

DPT-Hib
DPT – Hib- HepB

اللقاح الخماسً (الثبلثً  ،السحاٌا ،التهاب الكبد الوبائً)
لقاح الحصبة

Measles

لقاح الحصبة ،الحصبة االلمانٌة ،النكاؾ

MMR

جرعة إضافٌة من اللقاح الثبلثً (الدفتٌرٌا ،السعال الدٌكً ،التٌتانوس)

DPT booster

الحملة الوطنٌة  Aتلقٌح ضد الحصبة والحصبة االلمانٌة
الحملة الوطنٌة  Bتلقٌح ضد شلل االطفال
الحملة النصؾ وطنٌة  Cتلقٌح ضد الحصبة والحصبة االلمانٌة
العبلج بالتمٌٌه الفموي

ORT

اللولب الرحمً

IUD

منع الحمل عن طرٌق إطالة فترة الرضاعة (ضها الرضاع)

LAM

مإشر تكافإ النوع االجتماعً

Gender Parity Index

GPI

المعدل الصافً للحضور

Net Attendency Rate

NAR

International Labour Organization

ILO

منظمة العمل الدولٌة
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انًهخص انتُفٍذي
قامت إدارة اإلحصاء المركزي فً لبنان بتنفٌذ المسح
متعدد المإشرات فً العام  ،2009وقدمت منظمة األمم
المتحدة للطفولة -الٌونٌسٌؾ ،مكتب بٌروت ،المساعدة
الفنٌة والتقنٌة البلزمة إلنجاح هذا المسح.
منهجٌة المسح
بلػ عدد المساكن المشؽولة التً تم إختٌارها ضمن
إطارالعٌنة  15181مسكناً .جرى المسح بٌن شهر آذار
 2009وشهر كانون االول  .2009أجري المسح على
االراضً اللبنانٌة كافة باستثناء المخٌمات الفلسطنٌة فً
لبنان وكانت العٌنة ممثلة على صعٌد لبنان .ككل ،اال
انه جرى تقسٌم لبنان الى  9مناطق على الشكل التالً:
 -1محافظة بٌروت
محافظة جبل لبنان وهً مإلفة من:
 -2ضواحً بٌروت
 -3باقً جبل لبنان
محافظة لبنان الشمالً وهً مإلفة من:
 -4قضاءا عكار والمنٌة  -الضنٌة
 -5باقً أقضٌة لبنان الشمالً
محافظة البقاع وهً مإلفة من:
 -6قضاءا بعلبك والهرمل
 -7باقً أقضٌة البقاع
 -8محافظة لبنان الجنوبً
 -9محافظة النبطٌة
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تم سحب العٌنة االحتمالٌة بالتساوي بٌن المناطق ما
شكل بٌن  1560و 1758أسرة فً كل منطقة
) .(Domainوقد اع ُتمدت الخطة العنقودٌة فً تصمٌم
العٌنة ،كما و ُن ّفذت هذه العملٌة على مرحلتٌن باعتماد
تحدٌث مسح المبانً والوحدات الذي نفذته إدارة
اإلحصاء المركزي فً العام  2005-2004كإطار
لسحب العٌنة .ت ّم فً المرحلة االولى اختٌار الوحدات
األولٌة للعٌنة (الجزر) وجرى سحب ما مجموعه 60
جزٌرة فً كل منطقة.
ً
ً
وفً المرحلة الثانٌة اختٌر  30مسكنا عشوائٌا ضمن
كل جزٌرة وتمت مقابلة جمٌع االسر فً الجزٌرة التً
تتضمن  30مسكنا ً وما دون.

إعتمد المسح ثبلثة استبٌانات :استبٌان االسرة ،استبٌان المرأة
واستبٌان االطفال دون خمس سنوات .باالضافة الى النماذج
المقترحة فً استبٌانات المسوح العنقودٌة المعتمدة عالمٌاً،
وضع لبنان نموذجٌن اضافٌٌن حول النشاط االقتصادي
والهجرة الدولٌة .وبعد تنفٌذ االختبار األولً أدخِل تعدٌل على
محتوى النماذج وطرٌقة طرح االسئلة والمفردات لتتناسب
اكثر والواقع اللبنانً.
العمل المٌدانً
تجدر اإلشارة الى ان لبنان هو البلد الوحٌد من بٌن البلدان
التً نفذت المسوح العنقودٌة متعددة المإشرات ،الذي اعتمد
الـ  ،(Personal Digital Assistant) PDAأي حاسوب
الٌد لجمع البٌنات فً المٌدان بدالً من االستبٌانات الورقٌة،
وهً المرة االولى التً ٌستخدم فٌها لبنان الـ PDAلجمع
البٌانات خبلل العمل المٌدانً .ولهذه الؽاٌة قام فرٌق عمل
إدارة اإلحصاء المركزي وبمساندة منظمة األمم المتحدة
للطفولة ،مكتب بٌروت ،بوضع برنامج خاص لجمع البٌانات
وجرى تعرٌبه لٌحل مكان االستبٌانات الورقٌة .وقد تم تدرٌب
فرٌق العمل المٌدانً لمدة  6أٌام وكان التدرٌب ذا شقٌّن ،شق
ٌتعلق باستعمال الـ PDAوشق بالمفاهٌم واالستبٌانات
المستعملة خبلل المسح .ووضعت إدارة االحصاء المركزي
لهذه الؽاٌة دلٌبلً مفصبلً للعمل المٌدانً والمفاهٌم الخاصة
بالمسح وطرٌقة جمع البٌنات عن طرٌق استخدام حاسوب
الٌد.
معالجة البٌانات
تم استخدام برنامج  Visual Basic 2005لجمع البٌانات
التً تمت معالجتها الحقا ً على برنامج  ORACLEوبرنامج
.SPSS
نسبة االستجابة
تمت بشكل عام مقابلة  13575اسرة بنجاح لتشكل نسبة
االستجابة  89.4فً المئة ،مع تفاوت بٌن المناطق .بلػ عدد
السٌدات المإهبلت (فً عمر 49-15سنة المتزوجات أو
اللواتً سبق لهن الزواج) واللواتً تمت مقابلتهن بنجاح
 7560إمرأة (أو استمارة مستوفاة) .أما عدد االطفال دون 5
سنوات والذٌن تمت مقابلة مقدمً الرعاٌة لهم بنجاح فبلػ
 3439طفبلً (أو استمارة مستوفاة).
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خصائص االفراد واالسر المعٌشٌة
فً ما خص ابرز المإشرات المتعلقة باالسر المعٌشٌة
واالفراد بشكل عام ،أظهرت النتائج ان حوالى  15فً
المئة من االسر ترأسها إمرأة مقابل  85فً المئة من
االسر التً ٌرأسها رجل .وتتوزع االسر على المناطق
على الشكل التالً 53.6 :فً المئة فً محافظتً بٌروت
وجبل لبنان مقابل  46.4فً المئة فً المحافظات الباقٌة
(لبنان الشمالً ،البقاع ،لبنان الجنوبً والنبطٌة).
من ناحٌة اخرى بلؽت نسبة االطفال دون  18سنة
 31.1فً المئة ،وشكلت نسبة كبار السن بعمر  65سنة
وما فوق  7.8فً المئة .وتنخفض معدالت الذكورة الى
ما دون المئة فً الفئات العمرٌة  44-25سنة ،وٌبلػ
معدل اإلعالة العمرٌة فً لبنان  48.4فً المئة.
وفٌات االطفال والرضع
بلػ مإشر وفٌات االطفال دون سن الخامسة  10فً
االلؾ و 9فً األلؾ لوفٌات الرضع.
الرضاعة الطبٌعٌة
بلؽت نسبة الرضاعة الطبٌعٌة الحصرٌة لؤلطفال الذٌن
ٌقل عمرهم عن  6أشهر  14.8فً المئة بشكل عام فً
لبنان مع تفاوت على صعٌد المناطق .وبلؽت نسبة
استمرار الرضاعة الطبٌعٌة لؤلطفال بعمر 15-12
شهراً  37.5فً المئة و 14.6فً المئة لبلطفال بعمر
 23-20شهراً.
أضافة الٌود الى ملح الطعام
أما بالنسبة الستهبلك الملح المعالج بالٌود ،فقد بلؽت
نسبة االسر المُستخدمة للملح المٌودن  70.7فً المئة.

تلقى ما ٌقرب من  85.3فً المئة من األطفال الذٌن تتراوح
أعمارهم بٌن  23-12شهرا الجرعة األولى من لقاح شلل
األطفال قبل سن  12شهراً .اما النسب المئوٌة للجرعات
البلحقة من هذا اللقاح فهً  86.7فً المئة للجرعة الثانٌة،
و 72.4فً المئة للجرعة الثالثة.
وتلقى  83.2فً المئة من األطفال اللقاح الثبلثً ،السحاٌا
والتهاب الكبد الوبائً(أو اللقاح الخماسً) قبل سن 12
شهراً .وتنخفض هذه النسبة الى  70.6فً المئة للجرعة
الثالثة .أما بالنسبة لتؽطٌة لقاح الحصبة قبل بلوغ الطفل 12
شهراً فكانت  70.9فً المئة.
االصابة باالسهال وااللتهاب الرئوي الحاد
أظهرت النتائج ان  8.5فً المئة من االطفال أصٌبوا
باالسهال خبلل االسبوعٌن السابقٌن للمسح .وقد تلقى حوالً
 64.8فً المئة من االطفال سائبلً من عبوات أمبلح معالجة
الجفاؾ و 37.2فً المئة يٍ االطفال حهمىا سىائم يعانجت
انجفاف انًعذة يسبماً ،بًٍُا حهمى  36فً المئة سىائم يُشنٍت
يٍ حهك انًىصى بها.

أفادت االمهات أو مقدمات الرعاٌة الطفال ان  3.1فً المئة
من االطفال بعمر  59-0شهراً ظهرت علٌهم أعراض
االلتهاب الرئوي الحا ّد خبلل االسبوعٌن السابقٌن للمسح.
مٌاه الشرب
 97.9فً المئة من االسر فً لبنان تستخدم مصادر محسنة
للشرب ،لكن ٌحصل حوالً ثلث االسر فقط على المٌاه
المنقولة بانابٌب أما نصؾ االسر فٌستعمل المٌاه المعبؤة أو
المنقاة فً الؽالونات 22 .فً المئة من االسر تسخدم طرق
معالجة للمٌاه لجعلها أكثر امانا للشرب.

نقص الوزن عند المٌالد

الصحة االنجابٌة

 95.7فً المئة من االطفال تم وزنهم عند والدتهم وكان
حوالى  11.5فً المئة منهم ٌزنون أقل من  2500ؼرام
عند الوالدة مع إختبلفات بٌن المناطق.

أظهرت النتائج ان  53.7فً المئة من السٌدات المتزوجات
وقت إجراء المسح ٌستخدمن حالٌا ً هن أو أزواجهن وسائل
لمنع الحمل .وتستعمل ؼالبٌة النساء ( 44.8فً المئة) وسائل
حدٌثة أكثر من الوسائل التقلٌدٌة ( 8.9فً المئة) ،أما
الوسائل االكثر شٌوعا ً فهً حبوب منع الحمل واللولب
الرحمً.

التحصٌن
بلؽت نسبة االطفال بعمر  23-12شهراً الذٌن كان لدٌهم
بطاقات صحٌة  91.3فً المئة وبنسبة إجمالٌة تمت
 11رإٌة  54.6فً المئة من هذه البطاقات.
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نمو االطفال

تسجٌل الموالٌد

تم جمع بٌانات حول عدد من النشاطات التً تدعم
التعلٌم المبكر فً المسح وتشمل ممارسة الراشدٌن
نشاطات مع االطفال مثل قراءة الكتب أو مشاهدة
الصور فٌها ،رواٌة الحكاٌات ...وبلػ العدد الوسطً
للنشاطات التً انخرط فٌها الراشدون مع االوالد 3.9
نشاطاَ.
ٌعٌش  77.2فً المئة من االطفال فً منازلهم حٌث
ٌوجد  3كتب على االقل ؼٌر مخصصة لبلطفال .لكن
 28.5فً المئة من االطفال بٌن  0و 59شهراً لدٌهم
كتب خاصة بهم .وٌمتلك  16.7فً المئة من االطفال
بٌن  0و 59شهراً ثبلث العاب أو أكثر ٌلعبون بها فً
المنزل بٌنما ال ٌمتلك  9.8فً المئة من االطفال أي
لعبة.

ُتظهر النتائج انه تم تسجٌل كل والدات االطفال دون سن
الخامسة من العمر.

أما لناحٌة ترك االطفال بمفردهم أو برعاٌة أطفال
آخرٌنُ ،تبٌن النتائج ان  8.3فً المئة من االطفال بٌن
 0و 59شهراً تركوا تحت رعاٌة أطفال آخرٌن ،و1.8
فً المئة من االطفال تركوا بمفردهم خبلل االسبوع
السابق للمقابلة.
التعلٌم
تشٌر النتائج إلى ان نسبة االطفال بعمر  59-36شهراً
الملتحقٌن بؤحد أطر أو برامج التعلٌم ما قبل المدرسً
بلؽت  61.7فً المئة وأنّ  88.5فً المئة من االطفال
الذٌن هم فً عمر دخول المدرسة االبتدائٌة (أي 6
سنوات) ٌتابعون الدراسة خبلل السنة الجارٌة فً
الصؾ االبتدائً االول .وبلؽت نسبة االطفال فً سن
المدرسة االبتدائٌة (أي  11-6سنة) الذٌن ٌلتحقون
بالمدرسة فً السنة الجارٌة  98.3فً المئة .وفٌما
خص االلتحاق بالمدرسة المتوسطة (لبلطفال بعمر
 17-12سنة) شكلت هذه النسبة  81.1فً المئة.
لناحٌة التسرب المدرسً ،تشٌر النتائج الى عدم وجوده
فً المرحلة االبتدائٌة حٌث بلؽت نسبة االطفال الذٌن
ٌصلون إلى الصؾ الخامس االبتدائً (من أصل الذٌن
دخلوا الصؾ االول االبتدائً)  99.8فً المئة .فً حٌن
بلؽت نسبة التؤخر المدرسً فً المرحلة االبتدائٌة 5.9
فً المئة ،وٌساوي معدل التكافإ بٌن الجنسٌن فً التعلٌم
12االبتدائً .1.00

عمل االطفال
بلؽت نسبة عمل االطفال فً عمر 14-5سنة فً لبنان 1.9
فً المئة ( 2.7فً المئة نهفخٍاٌ و 0.9فً المئة نهفخٍاث) .و
يٍ أصم َسبت  98.1فً المئة من االطفال فً الفئة
العمرٌة ذاتها الذٌن ٌحضرون المدرسة انخرط  1.4فً
المئة فً عمالة شاقة .وٌمثل هإالء الطبلب العاملون نسبة
 72.1فً المئة من مجمل االطفال العاملٌن.
تأدٌب االطفال
تع ّرض  81.9فً المئة من االطفال فً لبنان الذٌن تتراوح
أعمارهم بٌن  2و 14سنة لشكل واحد على االقل من
اشكال العقاب النفسً أو الجسدي على ٌد أمهاتهم أو أولٌاء
أمرهم أو أفراد آخرٌن من اسرتهم .وتع ّرض  13فً المئة
من االطفال لعقاب جسدي شدٌد.
الزواج المبكر وفارق العمر بٌن الزوجٌن
تظهر النتائج ان  2.1فً المئة من النساء بٌن  15و49
عامًا قد تزوجن قبل سن الـ ،15فً حٌن أنّ  13.4فً
المئة من النساء اللواتً تبلػ أعمارهنّ  20إلى  49عامًا
تزوجن قبل سن الـ  18عامًا.
وتشٌر النتائج إلى وجود فارق كبٌر فً العمر بٌن
الزوجٌن فً لبنان .فحوالً ثلث النساء فً لبنان اللواتً
ٌبلؽن من  20إلى  24عامًا ،متزوجات من رجال
ٌكبرونهنّ بعشر سنوات أو أكثر.

العنف االسري
ت ّم طرح عدد من األسئلة على النساء فً عمر 49-15
عامًا (المتزوجات حالٌاً) بهدؾ معرفة آرائهنّ حول ما إذا
كان من حق الزوج أن ٌضرب زوجته فً أوضاع
محتلفة .وتشٌر النتائج الى ان  9.7فً المئة من النساء فً
لبنان ٌعتقدن ان للزوج الحق فً ضرب زوجته .وكان
سبب إهمال الزوجة ألوالدها من أهم االسباب التً تعطً
الزوج هذا الحق ( 7.4فً المئة).
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بشكل سلبً إذ ٌنخفض من
وٌرتبط هذا المإشر بالعمر
ٍ
نسبة  22.2فً المئة للشابات من عمر  15إلى  19سنة
لٌصل إلى  8فً المئة للنساء األكبر س ًّنا ( 49-45سنة).
كذلك ،تنخفض النسبة لدى النساء المتعلّمات.
االعاقة عند االطفال
تم االببلغ عن نوع واحد من االعاقة على االقل عند
حوالى  8فً المئة من االطفال فً لبنان بعمر  2الى 9
سنوات.
ومن أكثر االعاقات التً تم اإلببلغ عنها عدم القدرة على
الرإٌة فً اللٌل أو فً النهار.
التٌتم
إنّ  2.8فً المئة من األطفال فً عمر صفر إلى 17
عامًا فً لبنان هم من األٌتام الذٌن فقدوا أحد الوالدٌن
على األقل ،وأقل من واحد فً المئة من األطفال ال
ٌعٌشون مع أحد الوالدٌن الطبٌعٌٌن.
وترتفع نسبة األٌتام مع العمر لتبلػ الحد األقصى عند
األطفال من  17-15عامًا ( 5.8فً المئة).

الهجرة الدولٌة
بلؽت نسبة االسر التً لدٌها فرد (أو أكثر) مهاجر منذ
العام  6.3 ،2004فً المئة من إجمالً االسر فً
لبنان.
وأظهرت نتائج المسح ان حوالً  76.3فً المئة من
االفراد المهاجرٌن منذ العام  2004هم رجال مقابل
 23.7فً المئة للنساء.
وكان عمر أؼلبٌة المهاجرٌن دون  35سنة عند
هجرتهم ،وشكلت نسبتهم  77.4فً المئة من مجموع
المهاجرٌن .كما ان ؼالبٌة المهاجرٌن هم من حملة
الشهادات الجامعٌة ،وشكلت نسبتهم  44.4فً المئة.
وبالنسبة للسبب الرئٌسً الذي دفع االفرا إلى الهجرة
الى الخارج فهو البحث عن عمل (بنسبة  65.9فً
المئة).
فٌما خص البلدان التً قصدها المهاجرون ،فقد توجّه
أؼلبلهم الى البلدان العربٌة ( 39.2فً المئة) والبلدان
االوروبٌة ( 19.7فً المئة) والى أمٌركا وكندا (19.5
فً المئة) والبلدان االفرٌقٌة ( 12.1فً المئة).

النشاط االقتصادي
تشٌر النتائج إلى ان معدل النشاط االقتصادي لبلفراد
بعمر  15سنة وما فوق قد بلػ  47.6فً المئة ( 22.8فً
المئة للنساء مقابل  72.8فً المئة للرجال).
وبلؽت نسبة العاملٌن الى اجمالً السكان (لبلفراد بعمر
 15سنة وما فوق)  44.6فً المئة ( 20.4فً المئة
للنساء مقابل  69.2فً المئة للرجال).
اما معدل البطالة (لبلفراد بعمر  64-15سنة) فقد قُدر
بحوالً  6.4فً المئة ( 10.4فً المئة للنساء مقابل  5فً
المئة للرجال).
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 .1وفٍاث األطفال
ٌعتبر خفض معدل وفٌات الرضع ووفٌات األطفال دون سن الخامسة من أهم أهداؾ األلفٌة للتنمٌة ،وبالتالً ٌكون رصد
التقدم فً تحقٌق هذا الهدؾ أمرً ا ضرور ًٌا.
ٌتم تعرٌؾ معدل وفٌات الرضع بؤنه احتمال وفاتهم قبل حلول عٌد مٌبلدهم األول ،وٌتم إحتسابه على أساس نسبة
الرضع المتوفٌن قبل حلول عٌد مٌبلدهم األول (النسبة باأللؾ) من أصل مجموع الوالدات الحٌة فً سنة محددة ،فٌما ٌتم
تعرٌؾ معدل وفٌات األطفال دون سن الخامسة بؤنه احتمال وفاتهم قبل حلول عٌد مٌبلدهم الخامس وٌتم إحتسابه على
أساس نسبة األطفال المتوفٌن قبل حلول عٌد مٌبلدهم الخامس من أصل مجموع الوالدات الحٌة فً سنة محددة.
ٌشٌر الجدول  CM.1الى ان معدل وفٌات االطفال الرضع ٌقدر بـ  7باأللؾ ،بٌنما ٌقدر معدل وفٌات االطفال دون سن
1
الخامسة بـ  02باأللؾ.

 1بسبب إرتفاع نسب رفض االجابة المتصلة بهذا الموضوع من جهة ،وحاجة احتساب معدالت وفٌات االطفال على مستوى المناطق الى عٌنات احصائٌة اكبر نكتفً
بعرض نتائج معدالت وفٌات االطفال على مستوى لبنان ككل فقط.
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 .5انتغذٌت
 1.5انزضاعت انطبٍعٍت
الرضاعة الطبٌعٌة خبلل األعوام األولى من حٌاة الطفل تحمٌه من اإلصابة بالعدوى ،وتعد مصدراً مثالٌا ً للتؽذٌة ،كما أنها
اقتصادٌة وآمنة .لكن الكثٌر من األمهات ٌتوقفن عن الرضاعة الطبٌعٌة فً وقت مبكر جداً ،وٌتع ّرضن للضؽط من أجل اللجوء
إلى التركٌبات المخصصة للرضع التً قد تإدي إلى تعثر النمو ونقص المؽذٌات الدقٌقة ،كما أنها ؼٌر آمنة إذا لم تكن المٌاه
النظٌفة متوفرة بسهولة .تنص أهداؾ وثٌقة "عالم جدٌر باألطفال" على أنّ تؽذٌة األطفال ٌجب أن تقتصر على الرضاعة
الطبٌعٌة خبلل األشهر الستة األولى ثم تضاؾ التؽذٌة التكمٌلٌة المناسبة إلى الرضاعة الطبٌعٌة حتى ٌبلػ الطفل عامٌن أو
أكثر.
فً ما ٌلً توصٌات منظمة الصحة العالمٌة /منظمة الٌونٌسؾ المتعلقة بالتؽذٌة:
 االقتصار على الرضاعة الطبٌعٌة خبلل األشهر الستة األولى.
 استمرار الرضاعة الطبٌعٌة لمدة عامٌن أو أكثر.
 البدء بتقدٌم أؼذٌة تكمٌلٌة آمنة وسلٌمة ومناسبة فً عمر ستة أشهر.
 عدد مرات التؽذٌة التكمٌلٌة :مرتان ٌوم ًٌا لؤلطفال فً عمر  6 – 4أشهر؛ و 1مرات ٌوم ًٌا لؤلطفال فً عمر 00 – 7
شهراً.
المإشرات الخاصة بممارسات تؽذٌة األطفال الموصى بها:






معدل الرضاعة الطبٌعٌة الخالصة (< 4أشهر و< 2أشهر)
معدل تناول التؽذٌة التكمٌلٌة فً الوقت المناسب ( 7 – 4أشهر)
معدل استمرار الرضاعة الطبٌعٌة ( 03 -00شهراً و 01 – 02شهراً)
عدد مرات تناول التؽذٌة التكمٌلٌة ( 00 – 4شهرً ا)
الرضع الذٌن ٌتلقون تؽذٌة كافٌة ( 00-2شهرً ا)

ترتكز حالة الرضاعة الطبٌعٌة فً الجدول  NU.3على المعلومات التً تدلً بها أمهات /راعٌات األطفال حول استهبلك
الؽذاء والسوائل خبلل الساعات األربع والعشرٌن السابقة للمقابلة .تشٌر "الرضاعة الطبٌعٌة الحصرٌة" إلى األطفال الذٌن تلقوا
حلٌب األم فقط (وفٌتامٌنات ومكمبلت معدنٌة أو أدوٌة) .إن هذا الجدول ٌظهر الرضاعة الطبٌعٌة الحصرٌة لؤلطفال خبلل
األشهر الستة األولى بعد الوالدة (من  2إلى  1أشهر ومن  2إلى  3أشهر بشكل منفصل) ،باإلضافة إلى التؽذٌة التكمٌلٌة
لؤلطفال فً عمر  4إلى  7أشهر مع استمرار الرضاعة الطبٌعٌة لؤلطفال فً عمر  03 – 00شهرً ا و 01 – 02شهراً.
ٌتلقى حوالى  14.8فً المئة من األطفال الذٌن ٌقل عمرهم عن  4أشهر رضاعة طبٌعٌة حصرٌة ،وهً نسبة تقل كثٌراً عن
تلك الموصى بها .وٌتلقى  41.8فً المئة من األطفال فً عمر  4إلى  7أشهر حلٌب األم باإلضافة إلى األطعمة الصلبة أو شبه
الصلبة .وال ٌزال  37.5فً المئة من األطفال فً عمر  00إلى  03شهرً ا و 14.6فً المئة من األطفال فً عمر  02إلى 01
شهراً ٌتلقون حلٌب األم .وٌختلؾ معدل الرضاعة الطبٌعٌة الحصرٌة وفق المناطق ،فبل وجود للرضاعة الطبٌعٌة الحصرٌة فً
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ضواحً بٌروت بٌنما تصل إلى أعلى نسبها فً قضاء عكار وقضاء المنٌة-الضنٌة ( 30.4فً المئة) .من المتو ّقع أن تقوم
األمهات ؼٌر المتعلّمات أو األق ّل تعلٌما ً بإرضاع أطفالهنّ إرضاعًا طبٌعٌا ً حصرٌا ً أكثر من ؼٌرهنّ .
ٌعرض الرسم البٌانً  NU.3األنماط المفصلة لرضاعة األطفال حسب عمر الطفل باألشهر .حتى فً األعمار المبكرة ٌتلقى
معظم األطفال السوائل أو األطعمة باإلضافة إلى حلٌب األم .بنهاٌة الشهر السادس تبلػ النسبة المئوٌة لؤلطفال الذٌن ٌتل ّقون
رضاعة طبٌعٌة حصرٌة  0فً المئة فقط .وتصل نسبة الرضاعة الطبٌعٌة الخالصة إلى أعلى معدالتها (ما ٌقارب  22فً
المئة) لؤلطفال بٌن عمر شهر واحد وشهرٌن ،لتنخفض حتى  0.2فً المئة فقط لدى األطفال بٌن عمر  2و 3أشهرٌُ .فطم
األطفال باكراً ،علمًا بؤن  32فً المئة منهم ٌُفطمون بٌن عمر  00و 00شهراً.
رسم بٌانً  :NU.3أنماط تؽذٌة األطفال حسب العمر :التو ّزع النسبً لؤلطفال دون  3سنوات حسب نمط التؽذٌة وحسب الفئة
العمرٌة ،لبنان9002 ،
تم ارضاعهم مع مٌاه للشرب فقط

الرضاعة الطبٌعٌة الحصرٌة

تم ارضاعهم مع حلٌب وتركٌبات أخرى

تم ارضاعهم مع سوائل أخرى /ؼٌر الحلٌب

المفطومون (لم ٌتم إرضاعهم)

تم ارضاعهم مع تؽذٌة تكمٌلٌة
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ٌوضح الجدول  NU.4مدى مبلءمة تؽذٌة األطفال دون  00شهرً ا من العمر .تستخدم معاٌٌر التؽذٌة المبلئمة المختلفة حسب
عمر الطفل .وتعتبر الرضاعة الطبٌعٌة الحصرٌة تؽذٌة مبلئمة للرضع فً عمر  3-2أشهر .وتعتبر تؽذٌة الرضع فً عمر 4
–  6أشهر مبلئمة إذا تلقوا حلٌب األم وأؼذٌة تكمٌلٌة مرتٌن ٌومٌا ً على األقل .بٌنما تعتبر تؽذٌة الرضع فً عمر  00-7شهرً ا
مبلئمة إذا تلقى األطفال حلٌب األم باإلضافة إلى ثبلث وجبات ٌومٌا ً على األقل من األؼذٌة التكمٌلٌة .وتظهر النتائج أنّ ما بٌن
 07.0فً المئة و 00.4فً المئة من األطفال بٌن فئتً العمر  ،6-4و 00-7شهرً ا ٌتلقون تؽذٌة مبلئمة بالمقارنة مع  02.6فً
المئة فقط من األطفال تحت عمر  4أشهر .ومن بٌن كل األطفال الرضّع (فً عمر 00-2شهرً ا)ٌ ،تلقى طفل واحد فقط من
أصل خمسة تؽذٌة مبلئمة .وهذا المإشر ٌختلؾ وفق المناطق بحٌث تحظى أق ّل نسبة من الرضع بتؽذٌة مبلئمة فً محافظات
الجنوب ( 4.0فً المئة) ،وضواحً بٌروت ( 00.6فً المئة) وفً قضاءي بعلبك والهرمل ( 02.0فً المئة) بالمقارنة مع
أكثر من  02فً المئة فً المناطق األخرى.
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 1.5إضافت انٍود إنى يهح انطعاو
ٌعتبر االضطراب الناتج عن نقص الٌود من األسباب الرئٌسة التً ٌمكن تفادٌها للتؤخر العقلً وضعؾ النمو النفسً الحركً
عند األطفال ،على مستوى العالم .وأكثر أعراض نقص الٌود هو الفدامة .2كما أنه ٌزٌد من خطر والدة أطفال موتى وإجهاض
النساء الحوامل .وٌكون نقص الٌود مصحوبًا عاد ًة وبشكل ملحوظ بتض ّخم الؽدّة الدرقٌّة .تظهر أوضح أخطار نقص الٌود فً
ضعؾ النمو والتطور العقلً الذي ٌإدي بدوره إلى تؤخر األداء الدراسً ،وضعؾ القدرات العقلٌة ،وانخفاض مستوى األداء
فً العمل .لهذا وُ ضع الهدؾ العالمً للقضاء على نقص الٌود بصورة دائمة بحلول عام ٌ .0223حدد المإشر هنا بالنسبة
المئوٌة لؤلسر التً تستهلك ملح طعام معالج بقدر كاؾ من الٌود (≥  03جز ًءا فً الملٌون).
ت ّم اختبار ملح الطعام المستخدم فً الطهو فً حوالى  72.1فً المئة من المنازل ،وذلك باستخدام أدوات اختبار الملح من أجل
الكشؾ عن وجود ٌودٌد البوتاسٌومٌ .وضح الجدول  NU.5أ ّنه ال ٌتوفر ملح فً عدد قلٌل ج ًدا من المنازل ( 0.7فً المئة).
كما وُ جد ملح معالج بالٌود ،بنسبة  03جزء فً الملٌون أو أكثر من األٌودٌن فً  52.5فً المئة من المنازل .وكانت أدنى نسب
المنازل التً تستخدم الملح المعالج بالٌود فً محافظتً بٌروت والنبطٌة (كلتاهما  42فً المئة) وأعبلها فً باقً أقضٌة البقاع
(بدون بعلبك والهرمل) ( 62فً المئة).
رسم بٌانً  :NU.4النسبة المئوٌة لؤلسر التً تستهلك ملحً ا مد ّعمًا بنسبة كافٌة من الٌود ،لبنان9002 ،
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الفدامة هً حالة من التقزم الشدٌد وتوقؾ النمو الجسدي والعقلً الناتجة عن نقص معالجة هرمونات الؽدة الدرقٌة الناتجة عن نقص تعذٌة االمهات بالٌود.
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َ 1.5مص وسٌ انًوانٍذ عُذ انوالدة
ٌعتبر وزن الموالٌد مإشرً ا جٌداً لٌس على صحة األم وحالة التؽذٌة فحسب ،بل أٌضا ً على قدرة المولود على البقاء ح ًٌا والنمو
فً صحة جٌدة على المدى الطوٌل ،بما فً ذلك النمو النفسً  -االجتماعًٌ .إدي نقص وزن المولود (أقل من  0322ؼرام)
إلى أخطار صحٌة جسٌمة لؤلطفال .فاألطفال الذٌن لم ٌحصلوا على تؽذٌة كافٌة أثناء وجودهم فً رحم أمهاتهم ٌكونون عرضة
أكثر من ؼٌرهم للوفاة فً شهور أو سنٌن عمرهم األولى .أما الذٌن ٌبقون أحٌاء فٌعانون ضعؾ المناعة وٌكونون أكثر عرضة
لؤلمراض؛ ومن المتو ّقع أكثر أن ٌعانوا سوء التؽذٌة ،وتكون عضبلتهم ضعٌفة طوال حٌاتهم ،كما أنهم ٌتع ّرضون أكثر من
سواهم لئلصابة بالسكري وأمراض القلب عندما ٌكبرون .وٌعانً األطفال الذٌن ولدوا بوزن أقل من الحد الطبٌعً عاد ًة
انخفاضً ا فً مستوى الذكاء وإعاقات فً اإلدراك ،ما ٌإثر على أدائهم الدراسً وفرص حصولهم على عمل عندما ٌكبرون.
ٌعود نقص وزن الموالٌد فً بلدان العالم النامً ،بالدرجة األولى إلى سوء حالة األم الصحٌة والؽذائٌة .وتلعب ثبلثة عوامل
دورً ا أساسًٌا فً هذا اإلطار ،بما فٌها سوء تؽذٌة األم قبل الحمل ،وقصر القامة (الناتج ؼال ًبا عن نقص التؽذٌة واإلصابة
باألمراض أثناء الطفولة) ،وسوء التؽذٌة أثناء فترة الحمل .كما تش ّكل زٌادة وزن األم ؼٌر المبلئم أثناء فترة الحمل مسؤلة دقٌقة
ألنها تإدّي إلى تؤخر نمو الجنٌن .كما أنّ بعض األمراض ،مثل اإلسهال والمبلرٌا ،التً تنتشر فً كثٌر من الدول النامٌة،
تإخر بشكل كبٌر نمو الجنٌن إذا أصٌبت بها األم الحامل.
وفً الدول الصناعٌةٌ ،عتبر تدخٌن السجائر خبلل الحمل السبب الرئٌس وراء نقص وزن الموالٌد ، .وعادة ما تلد األمهات
المراهقات أطفاالً ناقصً الوزن سواء فً الدول المتقدمة أو النامٌة ألن أجسامهنّ ما زالت ؼٌر مكتملة النمو.
من المعوقات األساسٌة التً تحول دون معرفة عدد األطفال الذٌن ولدوا ناقصً الوزن أن أكثر من نصؾ األطفال فً العالم
النامً ال ٌتم وزنهم عند الوالدة .فً الماضً ،كانت معظم التقدٌرات حول نقص وزن الموالٌد فً الدول النامٌة تعتمد على
المعلومات المستقاة من المنشآت الصحٌة .لكن هذه التقدٌرات كانت متحٌزة نظراً إلى أن معظم الوالدات فً الدول النامٌة ال
تتم فً منشآت صحٌة ،وال تمثل الوالدات التً تتم فً المنشآت الصحٌة إال عٌنة مختارة من كل الوالدات.
ً
عددا كبٌرً ا من الموالٌد ال ٌت ّم وزنهم عند الوالدة ،وأن أولئك الذٌن ٌت ّم وزنهم قد ٌكونون عٌنة متحٌزة من
ونظراً إلى أنّ
مجموع الموالٌد ،ال ٌمكن االعتماد على أوزان الموالٌد المصرّح عنها لتقدٌر مدى انتشار نقص وزن الموالٌد بٌن األطفال.
لذلك ٌمكن تقدٌر النسبة المئوٌة لؤلطفال الذٌن ولدوا بوزن أقل من  0322ؼرام عن طرٌق طرح سإالٌن فً االستطبلع :تقٌٌم
األم لحجم الطفل عند والدته (أي صؽٌر ً
جدا ،أصؽر من الوسط ،وسط ،أكبر من الوسط ،كبٌر ج ًدا) ،وما تذكره األم عن وزن
3
الطفل آنذاك أو الوزن الذي تم تسجٌله على بطاقة الطفل الصحٌة إن كان الطفل قد وُ زن عند والدته .
إجماالً ،تم وزن  73.5فً المئة من األطفال عند والدتهم ،وكان حوالى  00.3فً المئة منهم ٌَزنون أقل من  0322ؼرام عند
الوالدة (الجدول  .)NU.8وقد ظهرت اختبلفات بحسب المناطق (الرسم  )NU.5فسُجّ لت أعلى نسبة مئوٌة من األطفال الذٌن
ق ّل وزنهم عن  0322ؼرام عند الوالدة فً محافظة النبطٌة ( 04.7فً المئة) وأدنى نسبة مئوٌة فً أقضٌة البقاع المتبقٌة (3.7
فً المئة) .وترتفع قلٌبلً نسبة والدات األطفال دون الوزن المطلوب مع تد ّنً مستوى تعلٌم األم.

3راجع بىًٌا وواٌُسخاٌٍ وراحساٌٍ وسىيزفهج  ،0774يٍ أجم االطالع عهى وصف يفصم نهًُهجٍت
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رسم بٌانً  :NU.5النسبة المئوٌة لؤلطفال الذٌن ٌزنون أقل من  9000ؼرام عند والدتهم ،لبنان9002 ،
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 .2صحت األطفال
 1.5انتحصٍٍ
ٌنصّ الهدؾ الرابع من أهداؾ األلفٌة للتنمٌة على خفض معدل وفٌات األطفال بمقدار الثلثٌن فً الفترة الواقعة بٌن عا َمً
 0772و .0203وٌلعب التحصٌن دوراً هاما ً فً تحقٌق هذا الهدؾ .فقد أنقذ التحصٌن حٌاة مبلٌٌن األطفال على مدى ثبلثة
عقود منذ إطبلق "برنامج التحصٌن الموسع" عام  .0752وما زال  05ملٌون طفل على مستوى العالم ال ٌحظون بتحصٌن
دوري ،وبالتالً ٌموت ملٌونا طفل سنوٌا ً بؤمراض ٌمكن الوقاٌة منها باللقاحات.
تهدؾ وثٌقة "عالم جدٌر باألطفال" إلى ضمان حصول األطفال دون عام واحد من العمر على جمٌع اللقاحات بمعدل تؽطٌة
ٌبلػ  72فً المئة على المستوى الوطنً ،و 62فً المئة على مستوى كل قضاء أو وحدة إدارٌة مماثلة.
وفقا ً للتعرٌؾ المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة فً لبنان ٌُعتبر الطفل دون السنة االولى من العمر ،مكتمل التحصٌن عندما
ٌكون قد تلقى الجرعات االولى والثانٌة والثالثة من اللقاحات التالٌة :شلل األطفال الثبلثً ،السحاٌا والتهاب الكبد الوبائً (أو
اللقاح الخماسً)؛ وجرعة من لقاح الحصبة قبل سن  00شهراً.
وقد طلب من األمهات أن ٌحضرن بطاقات اللقاحات الخاصة بؤطفالهن دون الخامسة .وقامت الباحثات بادخال المعلومات
الموجودة على بطاقات اللقاحات على نماذج استبٌانات المسح العنقودي متعدد المإشرات المحملة على حاسوب الٌد.
بلؽت نسبة االطفال فً عمر  01-00شهراً الذٌن كان لدٌهم بطاقات صحٌة  70.1فً المئة ،4وتمت إجماالً رإٌة  32.4فً
المئة من هذه البطاقات (الجدول  .)CH.2وفً حاالت عدم وجود بطاقة صحٌة للطفل ،طلب من األم أن تتذكر ما إذا كان
طفلها قد تل ّقى أًٌا من هذه اللقاحات مع ذكر عدد المرات التً تلقى فٌها الطفل كبلً منها ٌعرض الجدول  CH.1النسبة المئوٌة
من األطفال فً عمر  00إلى  01شهرً ا الذٌن تلقوا اللقاحات .وٌضم المقام فً هذا الجدول االطفال فً عمر  00إلى  01شهرً ا
الذٌن هم فً العمر المناسب لتلقى اللقاحات .أما البسط فهو ٌشمل جمٌع األطفال الذٌن تم تلقٌحهم فً أي وقت قبل الدراسة وفقا
لبطاقة اللقاحات أو افادة األمهات  /الراعٌاتٌ .تم فً أسفل اللوحة تضمٌن أولئك الذٌن تم تلقٌحهم قبل بلوؼهم عامهم األول
فقط ،كما هو موصى به .أما بالنسبة لبلطفال الذٌن لم تكن لدٌهم بطاقة لقاحات ،فٌتم التعامل معهم على اساس ان نسبة اللقاحات
التً أعطٌت لهم قبل بلوؼهم عامهم االول هً نفسها التً اخذها االوالد الذٌن كانت لدٌهم بطاقة.
تلقى ما ٌقرب من  63.1فً المئة من األطفال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن  01-00شهرا الجرعة األولى من شلل األطفال قبل
سن  00شهراً .اما النسب المئوٌة للجرعات البلحقة من شلل األطفال فهً  64.5فً المئة للجرعة الثانٌة ،و 50.2فً المئة
للجرعة الثالثة (الرسم البٌانً  .)CH.1وتلقى  61.0فً المئة من األطفال اللقاح الثبلثً ،السحاٌا والتهاب الكبد الوبائً(أو
اللقاح الخماسً) قبل سن  00شهراً .وتنخفض هذه النسب الى  52.4فً المئة للجرعة الثالثة .وبلؽت نسبة تؽطٌة لقاح الحصبة
قبل بلوغ الطفل  00شهراً  52.7فً المئة.
ٌعرض الجدول  CH.2معدالت التؽطٌة التحصٌنٌة بٌن األطفال فً عمر  01-00شهرا تبعا للخصائص العامة .وتعبر األرقام
عن األطفال الذٌن تلقوا التحصٌنات فً أي وقت سابق لوقت إجراء المسح ،طبقا للمعلومات المجموعة من البطاقات الصحٌة
أو ما تفٌد به األمهات /الراعٌات.

4

بلؽت نسبة االطفال دون الخامسة من العمر الذٌن لدٌهم بطاقات صحٌة  66.3فً المئة ،تمت رإٌة  30.4فً المئة منها.
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رسم بٌانً  :CH.1النسبة المئوٌة لؤلطفال فً عمر 93-29شهرً ا الذٌن تلقوا اللقاحات الموصى بها فً عمر  29شهراً ،لبنان،
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اللقاح الثبلثً ،اللقاح الثبلثً ،اللقاح الثبلثً،
السحاٌا،
السحاٌا،
السحاٌا،
التهاب الكبد التهاب الكبد التهاب الكبد
الوبائً،
الوبائً،
الوبائً،
الجرعة الثالثة الجرعة الثانٌة الجرعة
االولى

شلل األطفال ،شلل األطفال ،شلل األطفال،
الجرعة الثالثة الجرعة الثانٌة الجرعة
االولً

 1.5استخذاو يحهول يعانجت انجفاف عٍ طزٌك انفى
ٌعتبر اإلسهال السبب الثانً من حٌث األهمٌة لوفٌات األطفال دون سن الخامسة على مستوى العالم .و ُتعزى معظم حاالت
وفٌات األطفال المتصلة باإلسهال إلى الجفاؾ الذي ٌحدث نتٌجة فقدان الجسم كمٌات كبٌرة من المٌاه واإللكترولٌت مع خروج
البراز السائل من الجسم .إن السٌطرة على اإلسهال -إما من خبلل أمبلح معالجة الجفاؾ أو السوائل المنزلٌة الموصى بها  -قد
تحول دون وقوع عدد كبٌر من هذه الوفٌات .ومعالجة الجفاؾ وسوء التؽذٌة عن طرٌق زٌادة تناول السوائل واستمرار تؽذٌة
الطفل هً طرق هامة لمعالجة اإلسهال.
تكمن األهداؾ فً ما ٌلً:
 )0خفض معدالت وفٌات األطفال دون الخامسة الناتجة عن اإلسهال إلى النصؾ بحلول عام  0202مقارنة بمعدالت
عام ( 0222عالم جدٌر باألطفال)؛
 )0خفض معدل وفٌات األطفال دون الخامسة بمقدار الثلثٌن بحلول عام  0203بالمقارنة مع معدالت عام 0772
(األهداؾ اإلنمائٌة لؤللفٌة) .باإلضافة إلى هذا ،تدعو وثٌقة "عالم جدٌر باألطفال" إلى تخفٌض حاالت اإلصابة
باإلسهال بمقدار  03فً المئة.
المإشرات هً:
 انتشار اإلسهال معالجة الجفاؾ عن طرٌق الفم21
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 معالجة اإلسهال فً المنزل معالجة الجفاؾ عن طرٌق الفم أو تناول كمٌة أكبر من السوائل ومواصلة التؽذٌة.فً استبٌان المسح العنقودي متعدد المإشرات ،سئلت األمهات (أو الراعٌات) عما إذا كان طفلهنّ قد أصٌب بإسهال خبلل
األسبوعٌن السابقٌن للمسح .فإذا كان ردّهن إٌجابًٌاُ ،تطرح علٌهن سلسلة من األسئلة حول ما تناوله الطفل من سوائل وطعام
وما إذا كان ما تناوله أكثر أو أقل من المعتاد.
بصفة عامة ،أصٌب  6.3فً المئة من األطفال تحت سنّ الخامسة بإسهال خبلل األسبوعٌن السابقٌن للمقابلة
(الجدول  .)CH.4وبلػ انتشار اإلسهال أعلى معدالته فً قضاءي عكار والمنٌة-الضنٌة وباقً أقضٌة الشمال والجنوب (ما
ٌُقارب  00فً المئة) وأقلها فً بٌروت ( 0.0فً المئة) .وتظهر ذروة انتشار اإلسهال بٌن األطفال فً فترة الفطام فً عمر -4
 01شهرً ا.
ٌوضح الجدول  CH.4أٌضا ً النسبة المئوٌة لؤلطفال الذٌن ٌتلقون أنوا ًعا مختلفة من السوائل الموصى بها أثناء فترة اإلسهال.
وبما أنّ األمهات استطعن تذكر أكثر من نوع من السوائل ،ال ٌُعادل مجموع هذه النسب المئوٌة المئة بالضرورة .فقد تل ّقى ما
ٌُقارب ثلثً األطفال سائبلً من عبوات أمبلح معالجة الجفاؾ ( 42.6فً المئة)؛ و 15.0فً المئة تلقوا سوائل معالجة الجفاؾ
المعدة مسب ًقا ،بٌنما تلقى  14فً المئة سوائل منزلٌة من تلك الموصى بها .وقد تبٌن أن نسبة أطفال األمهات الحاصبلت على
عال الذٌن ٌُعالجون من الجفاؾ عن طرٌق الفم أدنى من نسبة ؼٌرهم من األطفال .وقد تل ّقى حوالى 4
تعلٌم جامعً أو تعلٌم
ٍ
من  5أطفال مصابٌن باإلسهال نو ًعا أو أكثر من العبلجات المنزلٌة الموصى بها (أي أمبلح معالجة الجفاؾ أو السوائل
المنزلٌة الموصى بها) ،بٌنما بقً طفل من  5أطفال من دون عبلج .وقد صلت نسبة معالجة الجفاؾ عن طرٌق الفم إلى أق ّل
معدالتها فً ضواحً بٌروت وبٌن األطفال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن  02و 13شهراً ( 56فً المئة).
وتبٌّن أنّ ما ٌُقارب ثلث ( 11.7فً المئة) األطفال دون سن الخامسة المصابٌن باإلسهال قد شربوا سوائل أكثر من المعتاد،
بٌنما شرب  42.4فً المئة منهم نفس الكمٌة أو أقل (الجدول  .)CH.5وتناول 47.4فً المئة منهم كمٌة من الطعام أقل من
المعتاد ،أو الكمٌة نفسها أو أكثر (التؽذٌة المتواصلة) ،فً حٌن تناول  12.0فً المئة منهم طعاما ً أقل أو لم ٌؤكلوا أي شًء.
وبنا ًء على هذه األرقام ،نجد أن  05.3فً المئة فقط من األطفال تلقوا كمٌة أكبر من السوائل مع مواصلة التؽذٌة .من خبلل
جمع المعلومات فً الجدول  CH.5مع المعلومات فً الجدول  CH.4حول معالجة الجفاؾ عن طرٌق الفمٌُ ،بلحظ أن 40.1
فً المئة من األطفال تلقوا عبلجات الجفاؾ عن طرٌق الفم أو تمت زٌادة تناولهم السوائل .وفً الوقت نفسه ،استمرّت تؽذٌته،
كما هو موصى به.
ظهرت تباٌنات كبٌرة فً طرق معالجة اإلسهال فً المنزل تبعا ً لخصائص الخلفٌة .ففً قضاءي بعلبك والهرمل ،تل ّقى ما ٌربو
قلٌبلً على أكثر بقلٌل من ثلث األطفال ( 13.1فً المئة) عبلجات الجفاؾ عن طرٌق الفم أو زٌدت السوائل المعطاة لهم مع
استمرار التؽذٌة ،بٌنما وصلت هذه النسبة إلى  62فً المئة فً منطقة باقً جبل لبنان .ومن المفاجئ أنّ تباٌن مستوٌات التعلٌم
لدى أمهات األطفال لم ّ
ٌإثر على نسب الذٌن تلقوا عبلجات الجفاؾ عن طرٌق الفم أو زٌادة السوائل واستمرار التؽذٌة ( 33فً
المئة).
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رسم بٌانً  :CH.4النسبة المئوٌة لؤلطفال فً عمر  02-0شهرً ا المصابٌن بإسهال وٌتلقون محلول معالجة الجفاؾ عن طرٌق
الفم ،أو كمٌة أكبر من السوائل ،مع مواصلة التؽذٌة ،لبنان9002 ،

محافظة بيروت
ضواحي بيروت
باقي جبل لبنان
قضاءا عكار والمنية-الضنية
باقي أقضية لبنان الشمالي
قضائي بعلبك والهرمل
باقي أقضية البقاع
محافظة لبنان الجنوبي
محافظة النبطية
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80.0
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تعليم األمهات
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تعليم متوسط
تعليم ثانوي
تعليم جامعي أو أكثر
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 1.5االلتهاب الرئوي الحاد
االلتهاب الرئوي الحاد هو من أهم أسباب وفٌات األطفال .وٌش ّكل استخدام مضادات االلتهاب لدى األطفال تحت سنّ الخامسة
والمُشتبه بإصابتهم بااللتهاب الرئوي الحا ّد حبلً رئٌ ًسا .وتهدؾ وثٌقة "عالم جدٌر باألطفال" إلى تخفٌض الوفٌات الناتجة عن
االلتهابات التنفسٌة الحادة بمعدل الثلث.
واألطفال المشتبه بإصابتهم بمرض االلتهاب الرئوي الحا ّد هم الذٌن عانوا من اعتبلل مصحوب بسعال مع صعوبة أو سرعة
فً التنفس ،من دون أن ٌكون السبب فً هذه األعراض مشكلة فً الصدر أو أنؾ مسدود.
ٌعرض الجدول  CH.6مدى انتشار من ٌشتبه بإصابتهم بهذا المرض .وأُفٌد بؤن  1.0فً المئة من األطفال فً عمر 37-2
شهراً ظهرت علٌهم أعراض االلتهاب الرئوي الحا ّد خبلل األسبوعٌن السابقٌن للمسح .وٌختلؾ هذا المإشر بحسب المناطق،
وٌصل إلى أدنى معدالته فً ضواحً بٌروت وباقً جبل لبنان بٌنما ٌبلػ أعلى معدالته فً قضاءي عكار والمنٌة  -الضنٌة
( 5.2فً المئة) .وقد انتشر ما ٌُشتبه بكونه التهابا ً رئوٌا ً حاداً بشكل أكبر بٌن األطفال ما دون عمر السنة ( 1.7فً المئة) وبٌن
أطفال األمهات اللواتً تل ّقٌن التعلٌم االبتدائً ( 4.0فً المئة).
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ًَ .2و األطفال
من المعروؾ أن فترة النمو السرٌع للدماغ تحدث فً السنوات الثبلث أو األربع األولى من عمر الطفل ،وأن نوعٌة الرعاٌة
التً ٌتلقاها الطفل فً المنزل هً التً تحدد بشكل أساسً نموّ ه خبلل هذه الفترة .لذلك ،تعتبر النشاطات التً ٌمارسها
الراشدون مع األطفال وو
جود كتب لؤلطفال فً المنزل ووسائل العناٌة بهم ،مإشرات مهمة على نوعٌة الرعاٌة المنزلٌة التً ٌلقاها الطفل .أما وثٌقة
"عالم جدٌر باألطفال" فتهدؾ إلى "أن ٌحظى األطفال بصحة بدنٌة ونشاط فكري وأمان عاطفً ،وكفاءة إجتماعٌة واستعداد
للتعلّم".
تم فً المسح جمع المعلومات حول عدد من النشاطات التً تدعم التعلٌم المبكر ،وشمل ذلك ممارسة الراشدٌن للنشاطات التالٌة
مع األطفال :قراءة الكتب أو مشاهدة الصور فٌها وقص الحكاٌات والؽناء واصطحاب األطفال فً نزهات خارج المنزل أو إلى
المجمّعات أو الحدائق واللعب مع األطفال ،قضاء الوقت بتسمٌة األشٌاء أو عدها أو رسمها.
بالنسبة إلى  33.6فً المئة من األوالد دون الخامسة من العمر ،شارك أحد الراشدٌن فً أكثر من أربعة أنشطة ّ
تعزز التعلّم
واالستعداد لبللتحاق بالمدرسة خبلل األٌام الثبلثة السابقة للمقابلة (الجدول  .)CD.1وكان معّدل عدد النشاطات التً انخرط
فٌها الراشدون مع األوالد  3.9أنشطة .وٌشٌر الجدول إلى أن مشاركة األب فً تلك النشاطات كانت كبٌرة .وبلؽت نسبة
مشاركته فً نشاط أو أكثر  51.6فً المئة .وكان  0.6فً المئة من األطفال فقط ٌعٌشون بدون والدهم.
كانت نشاطات الراشدٌن التً شارك فٌها األطفال من اإلناث أكثر من تلك التً شارك فٌها األطفال من الذكور ،وشاركت نسبة
أكبر من اآلباء فً نشاطات مع الفتٌان ولٌس مع الفتٌات .وتبٌّن أن هناك اختبل ًفا كبٌرً ا بٌن المناطق ،وهو على الشكل التالً:
بلؽت نسبة مشاركة البالؽٌن فً نشاطات مع األوالد  62فً المئة فً منطقة باقً أقضٌة جبل لبنان لكنها انخفضت إلى 11.4
فً المئة فً قضاءي عكار والمنٌة – الضنٌة .وأظهرت مشاركة اآلباء فً النشاطات تشابها ً من حٌث مشاركة الراشدٌن فً
نشاطات كهذه .وقد شارك األهلون األكثر تعلٌما ً بشكل أكبر فً هذه النشاطات من األهلٌن األقل تعلٌما ُ.
إنّ تعرّ ؾ الطفل إلى الكتب فً سنواته األولى ال ٌمنحه المعرفة وحسب بل ٌمنحه أٌضا ً الفرصة لرإٌة اآلخرٌن ٌقرأون الكتب
كإخوته الذٌن ٌقومون بحل وظائفهم المدرسٌة .ووجود الكتب مه ٌم لآلداء الدراسً البلحق ونتائج اختبارات الذكاء.
فً لبنانٌ ،عٌش  55.0فً المئة من األوالد فً منازلهم حٌث توجد  1كتب على األقل ؼٌر مخصصة لؤلطفال (الجدول
 .)CD.2لكن  06.3فً المئة فقط من األطفال الذٌن فً عمر  2إلى  37شهراً ٌمتلكون كت ًبا خاصة بهم .وعلى الرؼم من عدم
التمٌٌز بٌن الجنسٌن ،فإن لدى  07.2فً المئة من األوالد الذٌن ٌعٌشون فً بٌروت و 02.4فً المئة من الذٌن ٌعٌشون فً
قضاءي عكار والمنٌة-الضنٌة نق ً
صا فً الكتب المخصصة لهم ٌفوق النقص لدى األطفال الذٌن ٌعٌشون فً باقً البلد (بٌن 03
ً
و 26فً المئة) .وٌرتبط وجود الكتب الخاصة باألطفال وؼٌر الخاصة بهم ارتباطا إٌجابٌا ً مع عمر الطفل .ففً المنازل التً
تضم  52.7فً المئة من األطفال البالؽٌن بٌن  2و 01شهرً ا ،توجد  1كتب أو أكثر ؼٌر مخصصة لهم ،فٌما ترتفع النسبة إلى
 62.5فً المئة لؤلطفال بٌن الـ 02والـ 37شهراً .وهناك اختبلؾ مشابه فً ما ٌتعلّق بكتب األطفال.
ٌُظهر الجدول  CD.2أن لدى  03.5فً المئة من األطفال الذٌن ٌبلؽون بٌن  2و 37شهرً ا ثبلث ألعاب أو أكثر ٌلعبون بها فً
المنزل ،بٌنما ال ٌملك  7.6فً المئة من األطفال أي لعبة .شملت ألعاب المسح العنقودي متعدد المإشرات األؼراض المنزلٌة
واأللعاب المصنوعة فً المنزل واأللعاب المشتراة من المتجر ،واألؼراض والمواد التً عُثر علٌها خارج المنزل .ومن
البلفت أن  54.6فً المئة من األطفال ٌلعبون بؤلعاب تم شراإها فً المتجر .وٌق ّل مع ّدل األلعاب األخرى عن  17فً المئة.
أما نسبة األطفال االذٌن ٌملكون ثبلث ألعاب أو أكثر فهً نفسها بٌن الجنسٌنٌ .ظهر االختبلؾ بٌن المناطق وتبلػ نسبته 06.6
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فً المئة فً ما تبقى من محافظة جبل لبنان وأقل من  02فً المئة فً بٌروت وقضاءي بعلبك والهرمل ومحافظتً لبنان
الجنوبً والنبطٌة .وال وجود ألي فرق فً ما ٌتعلّق بثقافة األمهات.
من المعروؾ أن ترك الطفل بمفرده أو برفقة أطفال آخرٌن ٌزٌد من خطر التع ّرض إلى حادث ما .لذاٌ ،طرح المسح العنقودي
متعدد المإشرات سإالٌن لمعرفة ما إذا كان الطفل الذي ٌبلػ بٌن  2و 37شهراً قد ُترك بمفرده أو أنه بقً برفقة أوالد دون 02
سنوات من العمر فً األسبوع السابق للمقابلة.
ٌُظهر الجدول  CD.3أن  6.1فً المئة من األطفال الذٌن ٌبلؽون بٌن  2و 37شهراً قد ُتركوا لٌعتنً بهم أطفال آخرون ،فً
حٌن ُترك  0.6فً المئة من األطفال بمفردهم خبلل األسبوع السابق للمقابلة .وبجمع نتٌجتً المإشرٌن وجدنا أن  6.4فً المئة
من األوالد ُتركوا فً رعاٌة ؼٌر مناسبة خبلل األسبوع السابق للمسح .وقد ُترك األطفال الذكور قد فً رعاٌة ؼٌر مناسبة
اكثر من اإلناث .وتوجد فً محافظتً النبطٌة ولبنان الجنوبً وقضاءي عكار والمنٌة – الضنٌة النسبة األعلى من مإشر
الرعاٌة ؼٌر المناسبة (بٌن  01و 04فً المئة) ،فً حٌن تقل النسبة فً بٌروت والمناطق المتبقٌة من جبل لبنان عن واحد فً
المئة .وكانت الرعاٌة ؼٌر المناسبة منتشرة بنسبة  07.6فً المئة بٌن أوالد األمهات ؼٌر المتعلمات ،على نقٌض أوالد ذوي
األمهات المتعلمات أو الحائزات على شهادة جامعٌة .وقد ترك األطفال البالؽٌن بٌن  02و 37شهراً برعاٌة ؼٌر مناسبة (7.3
فً المئة) أكثر من األوالد البالؽٌن بٌن  2و 01شهراً ( 5فً المئة).
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 .00حًاٌت األطفال
 55.5تسجٍم انًوانٍذ
تنص معاهدة حقوق الطفل على أنّ من حق كل طفل أن ٌكون له اسم وجنسٌة ،وأنّ له الحق فً الحماٌة من سلب هوٌته .و ٌُع ّد
تسجٌل الموالٌد إجرا ًء أساس ًٌا للحفاظ على هذه الحقوق .وتنص وثٌقة "عالم جدٌر باألطفال" على وضع أنظمة تضمن تسجٌل
كل طفل عند الوالدة أو بعد ذلك بفترة قصٌرة ،كما تضمن حق الطفل فً الحصول على اسم وجنسٌة ،بما ٌتوافق مع القوانٌن
الوطنٌة والصكوك الدولٌة ذات الصلة .والمإشر هنا هو النسبة المئوٌة لؤلطفال دون الخامسة من العمر الذٌن تم تسجٌل
مولدهم.
وقد تم تسجٌل كل والدات األطفال دون سن الخامسة من العمر فً لبنان (الجدول  .)CP.1ونجد أن تسجٌل الموالٌد لم ٌتؤثر
بؤي من المتؽٌرات سواء الجنس أو العمر أو مستوى التعلٌم.

 55.5عًم األطفال
تقول المادة  10من معاهدة حقوق الطفل" :تقر الدول األعضاء بحق الطفل فً الحماٌة من االستؽبلل االقتصادي ومن أداء
أعمال قد تتصؾ بالخطورة أو تتعارض مع مواصلة الطفل لتعلٌمه ،أو ٌكون لها تؤثٌر ضار على صحة الطفل أو نموه البدنً
أو العقلً أو النفسً أو األخبلقً أو االجتماعً "...كما تسمً اتفاقٌة "عالم جدٌر باألطفال" تسع استراتٌجٌات لمكافحة عمل
األطفال .وتنادي أهداؾ األلفٌة للتنمٌة بحماٌة األطفال من االستؽبلل .وقد طرح استبٌان المسوح العنقودي متعدد المإشرات
عددا من األسئلة المتعلقة بعمل األطفال ،أي األطفال فً عمر  02 – 3عاما الذٌن ٌقومون بؤعمال .وٌُعتبر الطفل عامبل فً
لحظة إجراء المسح إذا كان قد قام أثناء األسبوع السابق للمسح بؤحد المهمات اآلتٌة:
 األطفال فً عمر  00 -3عاما :ساعة واحدة على األقل من العمل االقتصادي أو  06ساعة من األعمال المنزلٌة فًاألسبوع الواحد
 األطفال فً عمر  02- 00عاما 02 :ساعة واحدة على األقل من العمل االقتصادي أو  06ساعة من األعمال المنزلٌة فًاألسبوع الواحد
سمح هذا التعرٌؾُ بال ّتفرٌق بٌن عِ مالة األطفال " "child labourوعمل األطفال " "child workبهدؾ تحدٌد نوع العمل
وي ُ
َ
الذي ٌجب القضاء علٌه .وٌجب التنوٌه بؤن التقدٌر الذي ٌقدمه هذا المسح هو التقدٌر األقل لمدى انتشار تشؽٌل األطفال فً
أعمال شاقة ،وذلك الحتمال أن ٌكون بعض األطفال قد قاموا بؤعمال خطرة لكن لعدد ساعات أقل من العدد المحدد أعبله.
بالنسبة للتعرٌؾ المعتمد من قبل منظمة الٌونٌسؾ ،فهو كل عمل ٌقوم به الطفل سواء كان مؤجورً ا أو ؼٌر مؤجور لحساب فرد
من افراد االسرة (المقٌمٌن مع الطفل) أو لحساب شخص ما من خارج افراد االسرة.
وٌعرض جدول  CP.2نتائج عمل األطفال تبعا لنوع العمل الذي قاموا به .ومجموع النسب ال ٌساوي إجمالً عمل األطفال
ألن الطفل قد ٌكون مشتر ًكا فً أكثر من نوع من األعمال.
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وتظهر تنائج المسح ان نسبة عمل االطفال فً عمر  3الى  02سنة بلؽت  0.7فً المئة .على صعٌد الجنس نبلحظ فر ًقا بٌن
عمل الفتٌان والفتٌات بحٌث تكون النسب  0.5فً المئة للفتٌان و 2.7فً المئة للفتٌات .وترتفع هذه النسبة لدى االطفال فً
عمر  02-00سنة ( 0.6فً المئة) عن نسبة االطفال فً عمر  00-3سنة ( 0.2فً المئة).
كذلك ُتظهر النتائج فوارق على صعٌد المناطق فٌما خص عمل االطفال ،بحٌث تسجل أعلى نسبة فً الشمال ( 1.3فً المئة
لقضاءي عكار والمنٌة-الضنٌة و 1.5فً المئة لباقً أقضٌة الشمال) ومحافظة لبنان الجنوبً ( 1.5فً المئة) .أما بالنسبة
اللتحاق هإالء االطفال بالمدرسة فإن  0.2فً المئة من الملتحقٌن بالدراسة ٌعملون فً حٌن ٌعمل  05.7فً المئة من ؼٌر
الملتحقٌن بالمدرسة.
تتؤثر نسبة االطفال العاملٌن بالمستوى التعلٌمً لبلم ،فترتفع نسبة عمل االطفال حٌن ٌنخفض المستوى التعلٌمً لبلم ،فتكون
 1.3فً المئة عندما تكون االم أمٌّة و 2.2فً المئة عندما تكون االم حائزة على مستوى تعلٌمً جامعً.
من ناحٌة أخرى ُتظهر النتائج ان  2.4فً المئة من االطفال ٌقومون بعمل مؤجور خارج االسرة وأن  2.0فً المئة ٌقومون
بعمل بدون أجر خارج االسرة ،فً حٌن تبلػ نسبة االطفال الذٌن ٌعملون  06ساعة اسبوعٌا ً أو أكثر لدى االسرة  2.0فً المئة.
وٌعرض جدول  CP.2wالنسبة المئوٌة لبلطفال فً عمر  02-3سنة الذٌن ٌعملون حالٌا ً والنسبة المئوٌة للذٌن ٌقومون بؤعمال
شاقة .تم تقسٌم عمل االطفال الى ثبلث فئات :العمل خارج المنزل ،االعمال المنزلٌة والعمل فً نشاط اقتصادي تابع لبلسرة.
و تبٌن النتائج ان  2.4فً المئة هً نسبة عمل االطفال بؤجر خارج االسرة والذي ٌجب منعه 2.0 ،فً المئة هً نسبة عمل
االطفال بدون أجر خارج االسرة والذي ٌجب منعه  ،و 0.0فً المئة هً نسبة العمل الشاق الذي ٌقوم به االطفال لحساب
االسرة والذي ٌجب منعه.
ٌقدم جدول  CP.3النسبة المئوٌة لؤلطفال المصنفٌن على أنهم طلبة عاملون أو عاملون طلبة .الطلبة العاملون هم االطفال
الذٌن ٌحضرون مدرسة وقاموا بؤعمال شاقة وقت إجراء المسح .ولتحدٌد أكثر ،انخرط فً عمالة األطفال  0.2فً المئة من
أصل نسبة  76فً المئة من االطفال فً عمر  02-3سنة الذٌن ٌحضرون المدرسة .وٌمثل هإالء العاملون الطبلب  50.0فً
المئة من مجمل االطفال العاملٌن.

 55.5تأدٌب األطفال
ورد فً وثٌقة "عالم جدٌر باألطفال" أنه "ٌجب حماٌة األطفال من كل أعمال العنؾ ."...كما ٌدعو إعبلن األلفٌة إلى حماٌة
األطفال من سوء المعاملة واالستؽبلل والعنؾ .ومن خبلل المسح العنقودي متعدد المإشرات الذي أجري فً لبنانُ ،
طرحت
سلسلة من األسئلة على األمهات/أولٌاء أمر األطفال فً عمر  02-0عامًا حول الطرق التً ٌستخدمها اآلباء لتؤدٌب أطفالهم
عندما ٌسٌئون التصرّؾ ،مع اإلشارة إلى أنه تم اختٌار طفل واحد ٌتراوح عمره بٌن  02-0عامًا من كل أسرة بطرٌقة عشوائٌة
عند تطبٌق نموذج تؤدٌب األطفال أثناء العمل المٌدانً .وانطبل ًقا من هذه األسئلة ،ثمة مإشران ٌصفان أوجه التؤدٌب الذي
ٌخضع له الطفل وهما:
 )0عدد األطفال فً عمر  02-0عامًا الذٌن ٌتعرضون العتداءات نفسٌة كنوع من أنواع العقاب أو ٌتعرضون لعقاب
جسدي خفٌؾ ،أو لعقاب جسدي شدٌد.
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 )0عدد اآلباء/أولٌاء أمر األطفال فً عمر  02-0عامًا الذٌن ٌعتقدون أن العقاب الجسدي ضروري من أجل تنشئة الطفل
كما ٌنبؽً.
تعرّ ض  60.7فً المئة من األطفال فً لبنان ممّن تتراوح أعمارهم بٌن  0و 02عامًا لشكل واحد على األقل من أشكال العقاب
النفسً أو الجسدي من قبل أمهاتهم /أولٌاء أمرهم أو آخرٌن من أفراد األسرة .واألهم من ذلك ،أن  01فً المئة من األطفال
تعرضوا لعقاب جسدي شدٌد .من جهة أخرى ،تعتقد  01.3فً المئة من األمهات /أولٌاء األمر أن العقاب الجسدي ضروري
لتنشئة األطفال ،وهنا ٌظهر تناقضٌ ملفت بٌن هذه النسبة ودرجة انتشار العقاب الجسدي.
ً
عرضة للعقاب الجسدي الشدٌد ( 60.0فً المئة) فً مقابل  60.5فً المئة لؤلطفال اإلناث .وتجدر
كان األطفال الذكور أكثر
اإلشارة إلى أنّ العقاب النفسً والجسدي منتش ٌر فً محافظة بٌروت بشكل أكبر ( 70.6فً المئة) وفً محافظة البقاع بشكل
أقلّ .ومن المثٌر لبلهتمام أن األوالد األصؽر س ًنا مع ّرضون للعقاب النفسً والجسدي أكثر ممن هم أكبر س ّنا.

 55.1انشواج انًبكز وفارق انعًز بٍٍ انشوجٍٍ
تتزوّ ج فتٌات كثٌرات قبل بلوؼهن  06عامًا .ووف ًقا لتقدٌرات الٌونٌسؾ العالمٌة هناك أكثر من  42ملٌون امرأة فً عمر -02
 02عا ًما تزوجن/ارتبطن قبل بلوؼهن  06عامًا .ومن بٌن العوامل التً تإثر على معدالت زواج األطفال ،نذكر :وضع نظام
التسجٌل المدنً فً البلد الذي ٌقدم دلٌبلً على عمر الطفل؛ وجود إطار تشرٌعً مبلئم تدعمه آلٌات تنفٌذ فاعلة للتعامل مع
حاالت زواج األطفال؛ توفر قوانٌن تقلٌدٌة أو دٌنٌة تتؽاضى عن تلك الممارسة.
نجد فً أجزاء كثٌرة من العالم ،آبا ًء ٌشجعون زواج بناتهم وهن فً عمر الطفولة على أمل أن ٌستفٌدوا من الزواج استفادة
مالٌة واجتماعٌة ،عبلو ًة على أن الزواج ٌخلص األسرة من بعض األعباء المالٌة .إنّ زواج األطفال هو فً الواقع انتهاك
لحقوق اإلنسان ،إذ إنه ٌعٌق نمو الفتٌات بصورة خاصة لما ٌنتج عنه من حمل مبكر وعزلة اجتماعٌة ،باإلضافة إلى حرمانهن
من استكمال التعلٌم أو التدرٌب المهنً ،ما ٌإدي إلى الفقر المرتبط بالنوع االجتماعً .وٌنص "اإلعبلن العالمً لحقوق
اإلنسان" على أنّ من حق كل إنسان أن ٌوافق على زواجه بشكل "كامل ال إكراه فٌه" ،مع االعتراؾ بؤن القبول ال ٌكون
"كامبلً وال إكراه فٌه" عندما ٌكون أحد الطرفٌن المعنٌٌن ؼٌر ناضج وؼٌر قادر على اتخاذ قرار ٌتعلق باختٌار شرٌك العمر.
وتذكر اتفاقٌة "القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة" الحق فً الحماٌة من زواج األطفال فً المادة  04التً تنص على
ما ٌلً " :ال ٌكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانونً ،وتتخذ جمٌع اإلجراءات الضرورٌة ،بما فً ذلك التشرٌعً منها،
لتحدٌد سن أدنى للزواج "...وعلى الرؼم من أن "معاهدة حقوق الطفل" ال تتناول موضوع الزواج تناوالً مباشرً ا ،فإن زواج
األطفال ٌتصل بعدد من الحقوق األخرى -مثل حق التعبٌر عن الرأي بحرٌة ،وحق الحماٌة من جمٌع أشكال إساءة المعاملة،
وحق الحماٌة من الممارسات التقلٌدٌة المإذٌة -كما تشٌر إلٌه لجنة حقوق الطفل بصورة متكررة .ومن بٌن االتفاقٌات الدولٌة
األخرى التً تعنى بزواج األطفال ،اتفاقٌة الرضى بالزواج والحد األدنى لسنّ الزواج وتسجٌل عقود الزواج ،والمٌثاق
اإلفرٌقً لحقوق ورفاهٌة الطفل وبروتوكول حقوق المرأة فً إفرٌقٌا الملحق بالمٌثاق اإلفرٌقً لحقوق اإلنسان والشعوب .كما
نصّ المنتدى اإلفرٌقً الشامل لمكافحة االستؽبلل الجنسً لؤلطفال على أن زواج األطفال ٌندرج ضمن أنواع االستؽبلل
الجنسً التجاري لؤلطفال.
إنّ فئة اإلناث الصؽٌرات المتزوجات فئة فرٌدة ،وإن كانت ؼالبًا ؼٌر ملحوظة .وقد ٌُطلب من الزوجات الصؽٌرات أن ٌقمن
بؤعمال منزلٌة شاقة ،وذلك تحت الضؽط ،لكً ٌثبتن خصوبتهن ،وٌصبحن مسإوالت عن تربٌة أطفالهن بٌنما ما زلن هن
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أنفسهن أطفاالً .ولٌس للزوجات واألمهات الصؽٌرات سوى مساحة محدودة التخاذ القرارات وخٌارات قلٌلة فً الحٌاة .وٌتؤثر
ً
الذكور أٌ ً
سلبٌة أكبر.
ضا بالزواج المبكر ،بٌد أن هذه المسؤلة تنتشر أكثر بٌن اإلناث وتترك علٌهنّ آثارً ا
تشٌر الدراسات إلى أن ً
عددا كبٌرً ا من العوامل ٌساعد على تعرض األطفال لخطر الزواج المبكر .فالفقر ،وحماٌة الفتٌات،
وشرؾ األسرة ،والحاجة إلى االستقرار فً فترات عدم االستقرار االجتماعً ،كلها عوامل مهمة ُتع ّرض الفتٌات لخطر الزواج
فً سن الطفولة .وتمٌل النساء اللواتً تزوجن فً سن مبكرة إلى االعتقاد بؤنّ من المقبول أحٌا ًنا أن ٌضرب الزوج زوجته،
وؼالبًا ما ٌتعرضن ألنواع من العنؾ األسري .كما ٌإدي الفارق العمري الكبٌر بٌن الزوجٌن إلى رفع احتماالت العنؾ
األسري والترمل المبكر.
ً
ارتباطا وثٌ ًقا بقضٌة زواج األطفال .فالنساء اللواتً ٌتزوجن قبل سن 06
ٌرتبط السن الذي تصبح فٌه الفتٌات ناشطات جنسًٌا
عامًا ٌملن إلى إنجاب عدد أكبر من األطفال مقارنة بالنساء اللواتً ٌتزوجن وهن أكبر س ًنا .وترجع معظم وفٌات الشابات
المتزوجات وؼٌر المتزوجات فً عمر  03إلى  07عا ًما إلى أسباب تتعلق بالحمل ،وال سٌما بٌن الفتٌات األصؽر س ًنا من هذه
الفئة  .وٌإدي الطلب من الزوجات الصؽٌرات أن ٌنجبن ،والخلل فً مٌزان القوة بٌن الزوجٌن ،إلى ندرة استخدام الواقً بٌن
مثل هذٌن الزوجٌن.
ٌتم استخدام اثنٌن من المإشرات لتقدٌر النسبة المئوٌة للنساء اللواتً تزوجن قبل سن  03عامًا والنسبة المئوٌة للنساء اللواتً
تزوجن قبل سن  06عامًا .وٌقدم الجدول  CP.5النسب المئوٌة للنساء اللواتً تزوجن فً أعمار مختلفة .ثمة  2.1فً المئة من
النساء اللواتً ٌبلؽن من  03إلى  27عامًا قد تزوجن قبل سن  03عامًا فً حٌن تزوجت  13.4فً المئة من النساء اللواتً
ٌبلؽن من  02إلى  27عامًا قبل سن  06عامًا .ومن خبلل دراستنا للفئتٌن العمرٌتٌن للنساء  27-03و 27-02عامًا ،نجد أنّ
ً
مقارنة بـ 6.1فً المئة من النساء اللواتً
 16.7فً المئة من النساء فً عمر  27 - 23عامًا تزوجن قبل بلوؼهن  06عامًا،
ٌبلؽن  02إلى  02عامًا .وٌبلػ معدّل الفتٌات اللواتً تزوجن قبل سن  03عامًا فً بٌروت  1.7فً المئة ،واللواتً تزوجن قبل
سن  06عامًا فً ضواحً بٌروت  10.5فً المئة وفً ما تب ّقى من جبل لبنان  7.7فً المئة ،وهً نسب أقل من المعدل
الوطنً.
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رسم بٌانً  :CP.1نسب النساء فً عمر  27-03سنة اللواتً تزوجن فً عمر أقل من  03سنة ،ونسب النساء فً عمر -02
 27سنة اللواتً تزوجن فً عمر أقل من  06سنة بحسب المنطقة الجؽرافٌة ،لبنان0227 ،
نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل سن ال 18

نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل سن ال 15
15.7

1.9

16.5
15.6
18.3
16.1

2.2

باقي أقضية البقاع

2.4

قضاءا بعلبك والهرمل
باقي أقضية لبنان الشمالي
قضاءا عكار والمنية  -الضنية

2.5
7.7

16

ضواحي بيروت

1.9

13.6
14

باقي جبل لبنان

1.7

10.5

20

2.3

محافظة لبنان الجنوبي

3.0

17.2

18

محافظة النبطية

محافظة بيروت

1.7
12

10

8

6

4

2

0

أما لجهّة مستوى تعلٌم األم فإن نسبة المتزوجات فً عمر أقل من  06سنة ،من أصل مجموع النساء فً عمر  27-02سنة،
تتدرج بٌن  07فً المئة لمن أمهاتهن أمٌات ،و  01.0فً المئة لمن أمهاتهن من مستوى تعلٌمً إبتدائً ،و  00فً المئة
و 7.6فً المئة و 0فً المئة لمن أمهاتهن من مستوى تعلٌمً متوسط وثانوي وجامعً.
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رسم بٌانً  :CP.2نسب النساء فً عمر  27-03سنة اللواتً تزوجن فً عمر أقل من  03سنة ،ونسب النساء فً عمر -02
 27سنة اللواتً تزوجن فً عمر أقل من  06سنة بحسب مستوى تعلٌم األم ،لبنان0227 ،
نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل سن ال 18

نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل سن ال 15

2.0

جامعي أو أكثر

.3
9.8

ثانوي

.6
22.0

متوسط

3.4
23.1

ابتدائي

5.2
19.0

أمية

5.1
20

25

10

15

0

5

رسم بٌانً  :CP.3نسب النساء فً عمر  27-03سنة اللواتً تزوجن فً عمر أقل من  03سنة ،ونسب النساء فً عمر -02
 27سنة اللواتً تزوجن فً عمر أقل من  06سنة بحسب الفئة العمرٌة للمرأة ،لبنان0227 ،
نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل سن ال 15

نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل سن ال 18

16.7

45-49

2.6

15.7

40-44

3.4

16.4

35-39

3.7
14.4

30-34

2.4
13.0

25-29

2.2
6.1

20-24

1.2
0
.2

20

15

10

5

15-19
0
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المإشر الثانً هو الفارق فً العمر بٌن الزوجٌن و ٌُقاس بالنسبة المئوٌة للنساء المتزوجات من رجال ٌكبرونهن بعشر سنوات
أو أكثر .وٌعرض الجدول  CP.6نتائج الفارق العمري بٌن الزوجٌن .وتشٌر النتائج إلى وجود فارق كبٌر فً العمر بٌن
الزوجٌن فً لبنان .فحوالى ثلث النساء فً لبنان اللواتً ٌبلؽن من  02إلى  02عامًا ،متزوجات من رجال ٌكبرونهنّ بعشر
سنوات أو أكثر .وٌبلػ فارق العمر فً بٌروت أعلى نسبة ( 26فً المئة) تلٌها ضواحً بٌروت ( 16.0فً المئة) ومن ثم ما
تب ّقى من جبل لبنان ( 15.3فً المئة) .أما نسبة النساء اللواتً ٌحملن شهادات جامعٌة ،فهً األقل وفق هذا المإشر.

 55.1انعُف األسزي
لقد ت ّم طرح عدد من األسئلة على النساء فً عمر  27-03عامًا بهدؾ معرفة آرائهنّ فً ما إذا كان من حق الزوج أن ٌضرب
زوجته فً مواقؾ مختلفة .والؽرض من هذه األسئلة هو معرفة المعتقدات الثقافٌة التً قد ترتبط بانتشار ممارسة األزواج
للعنؾ األسري ضد نسائهم .وٌُعتمد هنا على فرضٌة أن النساء اللواتً ٌرٌن أن للزوج الحق فً ضرب زوجته فً أحد
المواقؾ المذكورةٌ ،تعرضن بؤنفسهن للضرب من أزواجهن .وٌعرض الجدول  CP.9اإلجابات عن هذه األسئلة .وتشٌر
النتائج إلى نسبة النساء اللواتً تتراوح أعمارهنّ بٌن  03و 27عامًا واللواتً ٌعتقدن أنّ للزوج الحق فً ضرب زوجته إذا
خرجت من دون إخباره أو عندما تهمل األوالد أو عندما تتجادل معه أو ترفض إقامة عبلقة جنسٌة معه أو عندما تحرق
الطعام .و ُتعتبر نسبة النساء اللواتً ٌبلؽن من العمر  03إلى  27عامًا واللواتً ٌعتقدن أنّ للزوج الحق فً ضرب زوجته ألي
من األسباب المذكورة آن ًفا ،هً المإ ّ
شر الذي ٌمكن استخدامه لتقٌٌم الموقؾ تجاه العنؾ األسري.
وتشٌر النتائج إلى أنّ  7.5فً المئة من النساء فً لبنان ٌعتقدن أنّ للزوج الحق فً ضرب زوجته .وقد كان إهمال الزوجة
ألوالدها من أهم األسباب التً تعطً الزوج هذا الحق ( 5.2فً المئة) .وٌختلؾ المإ ّ
شر بشكل كبٌر بحسب المنطقة حٌث إنّ
ربع النساء فً محافظة شمال لبنان ٌعتقدن أنّ للزوج الحق فً ضرب زوجته ألي من األسباب .أما فً قضاءي بعلبك
والهرمل وما تب ّقى من جبل لبنان ،فالنسب منخفضة ج ًدا فً ما ٌتعلق بهذا المإ ّ
بشكل سلبً إذ
شر .وٌرتبط هذا المإشر بالعمر
ٍ
ٌنخفض من نسبة  00.0فً المئة للشابات من عمر  03إلى  07لٌصل إلى  6.0فً المئة للنساء األكبر س ًّنا ( 27-23سنة).
كذلك ،تنخفض النسبة بٌن النساء المتعلّمات.

 55.1اإلعالت عُذ األطفال
من أهداؾ وثٌقة "عالم جدٌر باألطفال" هدؾ حماٌة األطفال من سوء المعاملة واالستؽبلل والعنؾ ،بما فً ذلك القضاء على
أشكال التمٌٌز ضد األطفال المعاقٌن .وقد ُ
طرح عد ٌد من األسئلة حول األطفال فً عمر  0إلى  7أعوام لتقٌٌم عد ٍد من اإلعاقات
أو جوانب الضعؾ لدى األطفال ،مثل ضعؾ البصر أو الصمم أو صعوبات النطق .وٌعتمد هذا التوجه على مفهوم اإلعاقة
الوظٌفٌة الذي وضعته منظمة الصحة العالمٌة وٌهدؾ إلى تحدٌد تؤثٌرات اإلعاقات أو جوانب الضعؾ على نمو الطفل (من
ناحٌة الصحة والتؽذٌة والتعلٌم ،الخ .)...وٌعرض الجدول  CP.10نتائج هذه األسئلة.
ت ّم اإلببلغ عن نوع واحد من اإلعاقة على األقل لدى حوالى  5.6فً المئة من األطفال فً لبنان من عمر  7-0سنوات .وتشمل
أنواع اإلعاقات هذه تاخرً ا خطٌرً ا فً الجلوس أو الوقوؾ أو المشً ،صعوبة فً البصر أو السمع ،أو الفهم ،أو التحرك ،أو
التعلّم ،أو التكلّم أو أي إعاقة عقلٌة .ومن أكثر اإلعاقات التً ٌت ّم اإلببلغ عنها صعوبة الرإٌة فً النهار أو اللٌل ( 0.2فً
المئة) .وتنتشر اإلعاقات بشكل كبٌر فً محافظة الجنوب بنسبة  02.3فً المئةٌ ،لٌها قضاءا بعلبك والهرمل بنسبة  02فً
المئة ،ثم فً باقً أقضٌة لبنان الشمالً بنسبة  7.2فً المئة .وؼالبًا ما تكون إعاقة واحدة على األقل من التً ٌتم اإلببلغ عنها
منتشرة لدى األطفال فً الفئة العمرٌة  2-0وأقل انشارً ا لدى الفئة العمرٌة  4-3سنوات .وقد أشارت األمهات أو أولٌاء األمر
إلى أنّ  04.7فً المئة من األطفال فً عمر السنتٌن ال ٌجٌدون تسمٌة ؼرض واحد على األقل .وهذه النسبة هً األعلى فً
قضاءي عكار والمنٌه  -الض ّنٌة ( 21.6فً المئة) ٌلٌهما باقً أقضٌة لبنان الشمالً ( 20.4فً المئة).
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 .09انتٍتى
ٌكون األطفال األٌتام عرضة لمخاطر اإلهمال واالستؽبلل أكثر من ؼٌرهم ألن أهلهم ؼٌر موجودٌن لتقدٌم العون لهم .وٌبٌّن
لنا رصد نتائج المتؽٌرات المتعلقة باألطفال األٌتام ومقارنتها بنتائج المتؽٌرات لدى أقرانهم ،مدى تلبٌة الحكومات والمجتمعات
لحاجات مثل هإالء األطفال.
ٌعرض الجدول  HA.10معدالت األطفال الذٌن ٌعٌشون بدون كبل الوالدٌن ،أو مع األم فقط أو مع األب فقط .وفً لبنان ،تبلػ
نسبة األطفال فً عمر صفر إلى  05عامًا الذٌن تٌ ّتموا بفقد أحد الوالدٌن على األقل  0.6فً المئة .وتقل نسبة األطفال الذٌن ال
ٌعٌشون مع أحد الوالدٌن الطبٌعٌٌن عن واحد فً المئة .وترتفع نسبة األٌتام مع العمر لتبلػ الحد األقصى بٌن األطفال من -03
 05عامًا ( 3.6فً المئة) .وتتعدى نسبة األٌتام فً المناطق المتبقٌة من جبل لبنان وقضاءي بعلبك والهرمل ومحافظة النبطٌّة،
المعدّل الوطنً وتبلػ حوالى  2فً المئة.
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مسح وضع األطفال واألمهات فً لبنان للعام 9002

ملحق :الجداول االحصائٌة
(هذه الجداول متوفرة فً ملؾ مرفق لهذا التقرٌر على نفس الموقع االلكترونً إلادارة اإلحصاء المركزي)
وفٌات االطفال
جدول  :CM.1معدل وفٌات الرضع واالطفال دون الخامسة ،لبنان9002 ،
التؽذٌة
جدول : NU.3الرضاعة الطبٌعٌة  ،لبنان9002 ،جدول : NU3.Wأنماط تؽذٌة األطفال حسب العمر ،لبنان9002 ،
جدول  :NU.4األطفال الذٌن ٌحصلون على التؽذٌة المناسبة ،لبنان9002 ،
جدول  :NU.5استهبلك الملح المدعم بالٌود ،لبنان9002 ،
جدول  :NU.8الموالٌد ناقصو الوزن ،لبنان9002 ،
جدول  :NU.8Eمثال :تقدٌر نقص الوزن عند المٌبلد ،لبنان9002 ،
صحة االطفال
جدول  :CH.1اللقاحات فً السنة األولى بعد المٌبلد ،لبنان9002 ،
جدول  :CH.2اللقاحات تبعا للخصائص العامة ،لبنان9002 ،
جدول  :CH.4معالجة الجفاؾ عن طرٌق الفم ،لبنان9002 ،
جدول  :CH.5عبلج االسهال فً المنزل ،لبنان9002 ،
جدول  :CH.6طلب الرعاٌة لما ٌشتبه فٌه كونه التهابا رئوٌا ،لبنان9002 ،
نمو االطفال
جدول  :CD.1دعم األسرة للتعلٌم ،لبنان9002 ،
جدول  :CD.2المواد التعلٌمٌة ،لبنان9002 ،
جدول  :CD.3األطفال الذٌن ٌتركون بمفردهم أو فً رعاٌة أطفال آخرٌن ،لبنان9002 ،
حماٌة االطفال
جدول  :CP.1تسجٌل الموالٌد ،لبنان9002 ،
جدول  :CP.2عمل األطفال ،لبنان9002 ،
جدول  :CP.2wعمل األطفال (جدول عمل) ،لبنان9002 ،
جدول  :CP.3الطلبة العاملون والعاملون الطلبة ،لبنان9002 ،
جدول  :CP.4تؤدٌب األطفال ،لبنان9002 ،
جدول  :CP.5الزواج المبكر ،لبنان9002 ،
جدول  :CP.6الفارق العمري بٌن الزوجٌن ،لبنان9002 ،
جدول :CP.9االتجاهات نحو العنؾ األسري ،لبنان9002 ،
جدول :CP.10إعاقة األطفال ،لبنان9002 ،

التٌتم
جدول  HA.10ترتٌبات معٌشٌة االطفال والتٌ ّتم
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