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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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التعلٍن فً العام 9002
هذا انفصم هى جزء يٍ انتمزٌز انُهائً نهًسح انعُمىدي يتعذد المؤشرات نهعاو 0227
َتائج انًسح كايهت يتىفزة عهى انًىلع انخاص بئدارة اإلحصاء انًزكزي عهى انعُىاٌ انتانً8
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 المؤشرات 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 المؤشرات ،التً تمت فً أكثر من  32دولة حول العالم،
فً  ،0224 -0223والتً تأتً بعد دورتً المسوح العنقودٌة متعددة المؤشرات األولى والثانٌة اللتٌن أجرٌتا فً عامً 0773
و .0222تعتمد أدوات المسح على النماذج والمعاٌٌر التً وضعها المشروع العالمً للمسوح العنقودٌة متعددة المؤشرات
والذي صمم لجمع معلومات عن وضع النساء واألطفال فً دول العالمٌ .مكنكم االطالع على مزٌد من المعلومات عن مشروع
المسوح العنقودٌة متعددة المؤشرات 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 المؤشرات ومؤشرات أهداؾ األلفٌة للتنمٌة ،لبنان0227 ،
الموضوع

رقم مؤشر
المسوح
العنقودٌة

رقم مؤشر
األلفٌة
للتنمٌة

المؤشر

القٌمة

التعلٌم
52

حضور التعلٌم القبلً

53

االستعداد للمدرسة

54
55

االلتحاق بالتعلٌم االبتدائً
6

56
57

صافً الحضور فً المدرسة االبتدائٌة
صافً الحضور فً المدرسة الثانوٌة

7

58

األطفال الذٌن ٌصلون إلى الصؾ الخامس االبتدائً
االنتقال إلى المدرسة الثانوٌة

59

7b

إتمام التعلٌم االبتدائً

61

9

الفارق بٌن الجنسٌن

60

8

المدرسة االبتدائٌة
المدرسة الثانوٌة

القدرة على القراءة

نسبة البالؽات القادرات على القراءة

4015
7213
6613
7611
6010
7716
7415
5012
0122
0102
7016

النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة

النسبة المئوٌة
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قامت إدارة اإلحصاء المركزي فً لبنان بتنفٌذ المسح متعدد
المؤشرات فً العام  ،2009وقدمت منظمة األمم المتحدة
للطفولة -الٌونٌسٌؾ ،مكتب بٌروت ،المساعدة الفنٌة والتقنٌة
الالزمة إلنجاح هذا المسح.

إعتمد المسح ثالثة 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.

منهجٌة المسح

العمل المٌدانً

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:

تجدر اإلشارة الى ان لبنان هو البلد الوحٌد من بٌن البلدان
التً نفذت المسوح العنقودٌة متعددة المؤشرات ،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 خالل 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 الـPDA
وشق بالمفاهٌم واالستبٌانات المستعملة خالل المسح.
ووضعت إدارة االحصاء المركزي لهذه الؽاٌة دلٌالً مفصالً
للعمل المٌدانً والمفاهٌم الخاصة بالمسح وطرٌقة جمع
البٌنات عن طرٌق استخدام حاسوب الٌد.

الولخص التنفٍذي

 -1محافظة بٌروت
محافظة جبل لبنان وهً مؤلفة من:
 -2ضواحً بٌروت
 -3باقً جبل لبنان
محافظة لبنان الشمالً وهً مؤلفة من:
 -4قضاءا عكار والمنٌة  -الضنٌة
 -5باقً أقضٌة لبنان الشمالً
محافظة البقاع وهً مؤلفة من:
 -6قضاءا بعلبك والهرمل
 -7باقً أقضٌة البقاع
 -8محافظة لبنان الجنوبً
 -9محافظة النبطٌة
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  60جزٌرة فً كل منطقة.
ً
ً
وفً المرحلة الثانٌة اختٌر  30مسكنا عشوائٌا ضمن كل
جزٌرة وتمت مقابلة جمٌع االسر فً الجزٌرة التً تتضمن
 30مسكنا ً وما دون.

معالجة البٌانات
تم استخدام برنامج  Visual Basic 2005لجمع البٌانات
التً تمت معالجتها الحقاً على برنامج ORACLE
وبرنامج .SPSS
نسبة االستجابة
تمت بشكل عام مقابلة  13575اسرة بنجاح لتشكل نسبة
االستجابة  89.4فً المئة ،مع تفاوت بٌن المناطق .بلػ
عدد السٌدات المؤهالت (فً عمر 49-15سنة المتزوجات
أو اللواتً سبق لهن الزواج) واللواتً تمت مقابلتهن بنجاح
 7560إمرأة (أو استمارة مستوفاة) .أما عدد االطفال دون
 5سنوات والذٌن تمت مقابلة مقدمً الرعاٌة لهم بنجاح
فبلػ  3439طفالً (أو استمارة مستوفاة).
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خصائص االفراد واالسر المعٌشٌة
فً ما خص ابرز المؤشرات 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 مؤشر وفٌات االطفال دون سن الخامسة  10فً االلؾ و9
فً األلؾ لوفٌات الرضع.
الرضاعة الطبٌعٌة
بلؽت نسبة الرضاعة الطبٌعٌة الحصرٌة لألطفال الذٌن ٌقل
عمرهم عن  6أشهر  14.8فً المئة بشكل عام فً لبنان مع
تفاوت على صعٌد المناطق .وبلؽت نسبة استمرار الرضاعة
الطبٌعٌة لألطفال بعمر  15-12شهراً  37.5فً المئة و14.6
فً المئة لالطفال بعمر  23-20شهراً.
أضافة الٌود الى ملح الطعام
أما بالنسبة الستهالك الملح المعالج بالٌود ،فقد بلؽت نسبة االسر
المُستخدمة للملح المٌودن  70.7فً المئة.

نقص الوزن عند المٌالد
 95.7فً المئة من االطفال تم وزنهم عند والدتهم وكان حوالى
 11.5فً المئة منهم ٌزنون أقل من  2500ؼرام عند الوالدة
مع إختالفات بٌن المناطق.
التحصٌن
ً
بلؽت نسبة االطفال بعمر  23-12شهرا الذٌن كان لدٌهم
بطاقات صحٌة  91.3فً المئة وبنسبة إجمالٌة تمت رؤٌة 54.6
فً المئة من هذه البطاقات.
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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 الالحقة من هذا اللقاح فهً  86.7فً المئة
للجرعة الثانٌة ،و 72.4فً المئة للجرعة الثالثة.
وتلقى  83.2فً المئة من األطفال اللقاح الثالثً ،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
 12شهراً فكانت  70.9فً المئة.
االصابة باالسهال وااللتهاب الرئوي الحاد
أظهرت النتائج ان  8.5فً المئة من االطفال أصٌبوا
باالسهال خالل االسبوعٌن السابقٌن للمسح .وقد تلقى
حوالً  64.8فً المئة من االطفال سائالً من عبوات
أمالح معالجة الجفاؾ و 37.2فً المئة يٍ االطفال تهمىا
سىائم يعانجت انجفاف انًعذة يسبماً ،بًٍُا تهمى  36فً
المئة سىائم يُزنٍت يٍ تهك انًىصى بها1

أفادت االمهات أو مقدمات الرعاٌة الطفال ان  3.1فً
المئة من االطفال بعمر  59-0شهراً ظهرت علٌهم
أعراض االلتهاب الرئوي الحا ّد خالل 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
المعبأة أو المنقاة فً الؽالونات 22 .فً المئة من االسر
تسخدم طرق معالجة للمٌاه لجعلها أكثر امانا للشرب.
الصحة االنجابٌة
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.
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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  3.9نشاطاَ.
ٌعٌش  77.2فً المئة من االطفال فً منازلهم حٌث ٌوجد 3
كتب على االقل ؼٌر مخصصة لالطفال .لكن  28.5فً المئة
من االطفال بٌن  0و 59شهراً لدٌهم كتب خاصة بهم .وٌمتلك
 16.7فً المئة من االطفال بٌن  0و 59شهراً ثالث 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 ،و 1.8فً المئة من االطفال تركوا
بمفردهم خالل االسبوع السابق للمقابلة.
التعلٌم
تشٌر النتائج إلى ان نسبة االطفال بعمر  59-36شهراً
الملتحقٌن بأحد 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  6سنوات) ٌتابعون الدراسة
خالل 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 (لالطفال بعمر 17-12
سنة) 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 التأخر المدرسً
فً المرحلة االبتدائٌة  5.9فً المئة ،وٌساوي معدل التكافؤ بٌن
الجنسٌن فً التعلٌم االبتدائً .1.00

عمل االطفال
بلؽت نسبة عمل االطفال فً عمر 14-5سنة فً لبنان 1.9
فً المئة ( 2.7فً المئة نهفتٍاٌ و 0.9فً المئة نهفتٍاث) 1و
يٍ أصم َسبت  98.1فً المئة من االطفال فً الفئة العمرٌة
ذاتها الذٌن ٌحضرون المدرسة انخرط  1.4فً المئة فً
عمالة شاقة .وٌمثل هؤالء الطالب 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  15و 49عامًا
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 20
إلى  24عامًا ،متزوجات من رجال ٌكبرونهنّ بعشر سنوات
أو أكثر.

العنف االسري
ت ّم طرح عدد من األسئلة على النساء فً عمر  49-15عامًا
(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 (7.4
فً المئة).
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بشكل سلبً إذ ٌنخفض من
وٌرتبط هذا المؤشر 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 االبالغ عن نوع واحد من االعاقة على االقل عند
حوالى  8فً المئة من االطفال فً لبنان بعمر  2الى 9
سنوات.
ومن أكثر االعاقات التً تم اإلبالغ عنها عدم القدرة على
الرؤٌة 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 لالفراد
بعمر  15سنة وما فوق قد بلػ  47.6فً المئة ( 22.8فً
المئة للنساء مقابل  72.8فً المئة للرجال).
وبلؽت نسبة العاملٌن الى اجمالً السكان (لالفراد بعمر
 15سنة وما فوق)  44.6فً المئة ( 20.4فً المئة
للنساء مقابل  69.2فً المئة للرجال).
اما معدل البطالة (لالفراد بعمر  64-15سنة) فقد قُدر
بحوالً  6.4فً المئة ( 10.4فً المئة للنساء مقابل  5فً
المئة للرجال).
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 .10التعلٍن
 1.01التعلٍن المبلً واالستعذاد للوذرسة
ٌعتبر التعلٌم القبلً أو التعلٌم فً مرحلة الطفولة المبكرة عامال هاما ومساعدا فً إعداد الطفل للمدرسة وإكسابه مهارات ٌدوٌة
1
وذهنٌة تفٌده فً مراحل التعلٌم النظامً الالحقة.
من ضمن هذا اإلطار ،تشٌر بٌانات الجدول  ED.1إلى أن متوسط نسبة األطفال فً عمر  37-14شهرا الملتحقٌن بأحد أطر
أو برامج التعلٌم ما قبل المدرسً ٌبلػ  4015فً المئة .تتقارب نسب هذا اإللتحاق بٌن الجنسٌن ( 4110فً المئة للفتٌات و4212
فً المئة للفتٌان) ،فٌما تتباٌن هذه النسب على مستوى المناطق الجؽرافٌة حٌث تبلػ  5712فً المئة فً محافظة جبل لبنان
(عدا ضواحً بٌروت) ،و 4317فً المئة فً محافظة النبطٌة ،و 4310فً المئة فً بٌروت ،لتنخفض إلى أقل من  37فً المئة
فً كل من محافطة البقاع وقضاءي عكار والمنٌة الضنٌة حٌث تبلػ نسبة األطفال فً عمر  37-14شهرا الملتحقٌن بأحد أطر
التعلٌم ما قبل المدرسً  3513فً المئة.
أما على مستوى عالقة التحاق الطفل بالتعلٌم ما قبل المدرسً بالمستوى التعلٌمً لألم فإن بٌانات الجدول تشٌر إلى تدرج فً
نسب اإللتحاق تبدأ بنسبة  5516فً المئة فً حال كانت األم جامعٌة لتنخفض ،بالتوالً ،إلى  4610فً المئة  ،و 42.0فً المئة
 ،و 3113فً المئة  ،و 1315فً المئة بالنسبة لألمهات من مستوى تعلٌم ثانوي ،ثم متوسط ،ثم إبتدائً ثم فً حال كانت األم
أمٌة.

 1عمالً بتوصٌات الٌونٌسٌؾ فً الحاالت التً تمت فٌها زٌارة االسر قبل تارٌخ  0227/6/10تم ترجٌع عمر األفراد المعنٌٌن سنة واحدة الى الوراء ،وهذا ٌنطبق على
الجداول من  ED1الى .ED8
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رسم بٌانً  :ED.1نسب إلتحاق األطفال فً عمر  93-63شهرا بالتعلٌم القبلً بحسب الجنس والمنطقة والمستوى التعلٌمً
لألم ،لبنان9003 ،
فتيات
فتيان

63.2
60.4

محافظة بيروت
ضواحي بيروت
باقي جبل لبنان
قضاءا عكار والمنية -الضنية
باقي أقضية لبنان الشمالي
قضاءا بعلبك والهرمل
باقي أقضية البقاع
محافظة لبنان الجنوبي
محافظة النبطية

65.2
60.2
79.4
57.5
59.2
58.5
58.0
60.2
65.9

تعليم األمهات
بدون تعليم
تعليم ابتدائي
تعليم متوسط
تعليم ثانوي
تعليم جامعي أو اكثر

35.7
53.5
60.2
68.1
77.8
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أخٌرا تشٌر بٌانات الجدول ED.1إلى أن نسبة األطفال الذٌن ٌحضرون الصؾ األول من أصل الذٌن تابعوا برنامجا ما قبل
مدرسٌا فً السنة السابقة مرتفع جدا ( 5.49فً المئة) ،على مستوى لبنان ككل ،مع فروقات طفٌفة بٌن هذه النسب فٌما ٌتعلق
بجنس الطفل أو مستوى تعلٌم األم.
أما بالنسبة لمكان سكن األسرة فإن بٌانات الجدول تشٌر إلى أن نسبة األطفال الذٌن ٌحضرون الصؾ األول من أصل الذٌن
تابعوا برنامجا ما قبل مدرسٌا فً السنة السابقة ترتفع إلى  011فً المئة فً محافظة بٌروت وإلى أكثر من  59فً المئة فً
ضواحً بٌروت وفً قضاءي بعلبك والهرمل وفً محافظة النبطٌة ،فٌما تقارب  59فً المئة فً محافظة جبل لبنان (عدا
ضواحً بٌروت) وفً قضاءي عكار والمنٌة-الضنٌة ،وتنخفض إلى  5049فً المئة فً أقضٌة البقاع (عدا قضاءي بعلبك
والهرمل) ،كما تنخفض إلى  9.40فً المئة فً أقضٌة لبنان الشمالً (عدا قضاءي عكار والمنٌة-الضنٌة) ،ثم أخٌرا إلى
 9148فً المئة فً محافظة لبنان الجنوبً.

 1.01الحضور فً الوذرستٍن االبتذائٍة والثانوٌة
أحد أهم أهداؾ األلفٌة للتنمٌة و"عالم جدٌر باألطفال" إتاحة التعلٌم األساسً للجمٌع وإتمام التعلٌم االبتدائً .فالتعلٌم هو أحد
أهم وسائل محاربة الفقر وتمكٌن النساء وحماٌة األطفال من االستؽالل فً العمل واالستؽالل الجنسً ،ونشر مبادئ
الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان وحماٌة البٌئة والتأثٌر على النمو السكانً.
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تشمل مؤشرات الحضور فً التعلٌم االبتدائً والثانوي:
-

صافً معدل االلتحاق بالمدرسة االبتدائٌة
صافً معدل حضور المدرسة االبتدائٌة
صافً معدل حضور المدرسة الثانوٌة
صافً معدل الحضور فً المدرسة االبتدائٌة بٌن األطفال فً عمر االلتحاق بالمدرسة الثانوٌة
نسبة الذكور إلى اإلناث فً الحضور المدرسً (مؤشر التكافؤ النوعً)

وتشمل مؤشرات التقدم الدراسً:
 معدل المواصلة إلى الصؾ الخامس معدل االنتقال إلى المدرسة الثانوٌة معدل إتمام التعلٌم االبتدائًتشٌر بٌانات الجدول  ED.2إلى أن  6613فً المئة من األطفال الذٌن هم فً عمر دخول المدرسة اإلبتدائٌة (أي فً عمر 4
سنوات) ٌتابعون فً السنة الجارٌة الصؾ اإلبتدائً األول .وتتطابق ،تقرٌبا ،نسبة الفتٌان والفتٌات فٌما ٌتصل بهذا المؤشر
بٌنما تتباٌن قٌم هذه النسب على مستوى المناطق ما بٌن  022فً المئة فً محافظة بٌروت و 6113فً المئة فً اقضٌة الشمال
(بإستثناء قضاءي عكار والمنٌة الضنٌة) ،مرورا بـ  6711فً المئة فً ضواحً بٌروت ،و 7012فً المئة فً باقً جبل لبنان،
و 6211فً المئة فً قضاءي عكار والمنٌة-الضنٌة ،و 7011فً المئة فً قضاءي بعلبك والهرمل ،و 6615فً المئة فً باقً
أقضٌة البقاع ،ثم أخٌرا  6213فً المئة و 6710فً المئة فً محافظتً لبنان الجنوبً والنبطٌة.
تتباٌن هذه النسب أٌضا فٌما ٌتصل بمستوى تعلٌم األم حٌث تبلػ نسبة دخول األطفال فً عمر  4سنوات إلى الصؾ األول
إبتدائً  62فً المئة ألطفال األمهات األمٌات و 73فً المئة ألطفال األمهات الجامعٌات ،مرورا بـ  6511فً المئة ألطفال
األمهات بمستوى تعلٌم إبتدائً و 6712فً المئة و 6410فً المئة ألطفال األمهات بمستوى تعلٌم متوسط وثانوي.
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رسم بٌانً  :ED.2نسب دخول األطفال فً عمر  3سنوات إلى الصؾ األول إبتدائً بحسب الجنس والمنطقة ومستوى تعلٌم
األم ،لبنان9003 ،
فتيات
فتيان

88.6
88.4

محافظة بيروت
ضواحي بيروت
باقي جبل لبنان
قضاءا عكار والمنية -الضنية
باقي أقضية لبنان الشمالي
قضاءا بعلبك والهرمل
باقي أقضية البقاع
محافظة لبنان الجنوبي
محافظة النبطية

100.0
89.3
91.4
84.3
83.5
92.3
88.7
84.5
89.2

تعليم األمهات
بدون تعليم
تعليم ابتدائي
تعليم متوسط
تعليم ثانوي
تعليم جامعي أو اكثر

84.0
87.3
89.4
86.1
95.0

لبنان

88.5
100

95

90

 1.01اإللتحاق بالوذارس اإلبتذائٍة والثانوٌة

85

80

75

2

ٌشٌر الجدول  ED.3إلى أن نسبة األطفال فً سن المدرسة اإلبتدائٌة ،أي الذٌن هم فً عمر  00-4سنةٌ ،لتحقون بالمدرسة
اإلبتدائٌة أو المتوسطة بنسب مرتفعة جدا ،تساوي على مستوى لبنان ككل  7611فً المئة.
تتطابق نسب اإللتحاق المدرسً تقرٌبا بٌن الجنسٌن ( 7612فً المئة للفتٌات و 7611فً المئة للفتٌان) ،ولكنها تتباٌن بشكل
بسٌط على مستوى المناطق الجؽرافٌة ولجهة المستوى التعلٌمً لألم .تقارب نسب اإللتحاق هذا  77فً المئة فً معظم
المناطق فً لبنان (تتراوح عملٌا بٌن  7613فً المئة و 7711فً المئة) ،فٌما تنخفض إلى  7513فً المئة فً قضاءي عكار
والمنٌة – الضنٌة ،وإلى  7410فً المئة فً باقً أقضٌة لبنان الشمالً.
ولجهة العالقة بٌن اإللتحاق المدرسً لمن هم فً سن المدرسة اإلبتدائٌة والمستوى التعلٌمً لألم تشٌر بٌانات الجدول إلى أن
نسبته تتراوح بٌن حد أعلى قوامه  7711فً المئة لدى األمهات من مستوى تعلٌمً جامعً أو أكثر ،و 7410فً المئة لدى
األمهات األمٌات.
2تقسم المرحلة الثانوٌة فً لبنان إلى مرحلتٌن هما المرحلة المتوسطة (ثالث سنوات) وهً تطال التالمٌذ بعمر  00و 01و 02سنة ،والمرحلة الثانوٌة (ثالث سنوات)
وهً تطال التالمٌذ بعمر  03و 04و 05سنة.
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أخٌرا ٌالحظ ،وفقا لبٌانات الجدول  ، ED.5أنه ال ٌوجد أي تسرب مدرسً فً المرحلة اإلبتدائٌة فً لبنان حٌث تبلػ نسبة
األطفال الذٌن ٌصلون إلى الصؾ الخامس إبتدائً ،من أصل الذٌن دخلوا الصؾ األول إبتدائً 7716 ،فً المئة ،فٌما تبلػ نسبة
األطفال الذٌن ٌصلون إلى الصؾ السادس إبتدائً ،3من أصل الذٌن دخلوا الصؾ األول إبتدائً  7712فً المئة.
أما فٌما ٌتصل باإللتحاق بالمدارس المتوسطة والثانوٌة فإن بٌانات الجدول ED.4تشٌر إلى أن نسبة األطفال فً سن المدرسة
المتوسطة والثانوٌة ،أي الذٌن هم فً عمر  05-00سنةٌ ،لتحقون بهذه المدارس أو بالمستوٌات األعلى بنسب تساوي  6010فً
المئة على مستوى لبنان ككل وهً تتباٌن بٌن الجنسٌن حٌث تبلػ  6310فً المئة للفتٌات مقابل  5512فً المئة للفتٌان.
تتباٌن نسب اإللتحاق هذه أٌضا بٌن المناطق من جهة ،وبٌن الجنسٌن فً كل منطقة من جهة أخرى .وتس ّجل نسبة اإللتحاق
بالمدارس المتوسطة والثانوٌة حدها األقصى فً محافظة جبل لبنان (عدا ضواحً بٌروت) ،حٌث تبلػ  7012فً المئة للفتٌات
و 7014فً المئة للفتٌان فٌما تبلػ فً بٌروت وضواحٌها ما ٌقارب  62فً المئة مع فوارق طفٌفة بٌن الجنسٌن :فً بٌروت
( 6111فً المئة للفتٌات و 6213فً المئة للفتٌان) وهناك فوارق هامة فً ضواحً بٌروت ( 6613فً المئة للفتٌات مقابل
 5716فً المئة للفتٌان) .وفٌما ٌتصل بالمناطق المتبقٌة تبلػ نسب اإللتحاق المعنٌة حدها األدنى فً قضاءي عكار والمنٌة-
الضنٌة ( 4417فً المئة) على مستوى المجموع فٌما تتوزع بٌن الجنسٌن كما ٌلً( :فتٌات  5314فً المئة وفتٌان  3710فً
المئة) .تبلػ نسبة اإللتحاق فً المدارس المتوسطة والثانوٌة  4710فً المئة فً باقً أقضٌة الشمال ( 5511فً المئة للفتٌات
و 40فً المئة للفتٌان) ،و 7212فً المئة فً قضاءي بعلبك والهرمل ( 91.3فً المئة للفتٌات و 6715فً المئة للفتٌان)،
و 6214فً المئة فً باقً أقضٌة البقاع ( 6317فً المئة للفتٌات و 5314فً المئة للفتٌان) ،و 5716فً المئة فً محافظة لبنان
الجنوبً ( 61فً المئة للفتٌات و 5415فً المئة للفتٌان) ،ثم أخٌرا محافظة النبطٌة حٌث تبلػ نسبة اإللتحاق المعنٌة  6214فً
المئة ( 6411فً المئة للفتٌات و 5310فً المئة للفتٌان)

 3مرحلة التعلٌم اإلبتدائً فً لبنان هً  4سنوات ولٌس  3سنوات.
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رسم بٌانً  :ED.3نسب اإللتحاق المدرسً لألطفال فً عمر  21-29سنة بالمدارس المتوسطة والثانوٌة فً المناطق بحسب
الجنس ،لبنان9003 ،
فتيان
83.3

فتيات
محافظة بيروت

84.5

88.5

ضواحي بيروت

79.8

92.4

باقي جبل لبنان

91.6
75.6

59.2

77.3
91.3

61.0

83.0
86.3

باقي أقضية لبنان الشمالي
قضاءا بعلبك والهرمل

89.7

85.9

قضاءا عكار والمنية -الضنية

75.6
76.7
75.2

باقي أقضية البقاع
محافظة لبنان الجنوبي
محافظة النبطية

تبدأ نسب اإللتحاق بالمدارس المتوسطة والثانوٌة بـ  5410فً المئة للفتٌان والفتٌات فً عمر  00سنة لترتفع إلى  6415فً
المئة لمن هم فً عمر  01سنة ثم إلى  6513فً المئة لمن هم فً عمر  02سنة .وتبدأ نسب اإللتحاق هذه باإلنخفاض تدرٌجٌا
مع عمر  03سنة حٌث تنخفض إلى  6117فً المئة ثم إلى  6215فً المئة بالنسبة لمن هم فً عمر  04سنة ثم أخٌرا إلى
 5011فً المئة لمن هم فً عمر  05سنة.
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رسم بٌانً  :ED.4نسب اإللتحاق المدرسً لألطفال فً عمر  21-29سنة بالمدارس المتوسطة والثانوٌة بحسب العمر
والجنس ،لبنان9003 ،
فتٌان

فتٌات

78.2
74.1
89.4

 12سنة

 13سنة

84.2
90.3

 14سنة

84.8
88.6

 15سنة

80.3
86.0

 16سنة

76.0
79.1
66.3

 17سنة

 1.01التأخز الوذرسً
ٌبٌن الجدول  ED.4Wنسب التأخر المدرسً فً المرحلة اإلبتدائٌة حٌث تشٌر بٌاناته إلى نسبة األطفال فً سن المرحلة
المتوسطة والثانوٌة ،أي األطفال فً عمر  05-00سنة الذٌن ٌتابعون دراستهم ضمن إطار المرحلة اإلبتدائٌة.
تبلػ نسبة األطفال المتأخرٌن دراسٌا فً المرحلة اإلبتدائٌة ،على مستوى لبنان ككل 310 ،فً المئة ،وتفوق نسبة التأخر للفتٌان
( 313فً المئة) نسبته للفتٌات ( 217فً المئة).
تتراوح نسبة األطفال فً عمر  05-00سنة الملتحقٌن بالمدارس اإلبتدائٌة ما بٌن حد أدنى قوامه  016فً المئة فً بٌروت
( 012فً المئة للفتٌات و 010فً المئة للفتٌان) ،وحد أعلى قوامه  0215فً المئة فً أقضٌة الشمال عدا قضاءا عكار والمنٌة-
الضنٌة ( 710فً المئة للفتٌات و 0010فً المئة للفتٌان) .أما بالنسبة للمناطق األخرى فإن نسب األطفال فً عمر  05-00سنة
الملتحقٌن بالمدارس اإلبتدائٌة تبلػ  212فً المئة فً ضواحً بٌروت و 117فً المئة فً باقً جبل لبنان ،وهً ترتفع إلى 615
فً المئة فً قضاءي عكار والمنٌة-الضنٌة و 216فً المئة فً محافظة النبطٌة و  215فً المئة فً قضاءي بعلبك والهرمل ،ثم
تنخفض إلى  210فً المئة فً محافظة لبنان الجنوبً ،وإلى  112فً المئة فً أقضٌة البقاع عدا قضاءي بعلبك والهرمل.
تتباٌن نسب التأخر المدرسً بٌن الجنسٌن فً عدد من المناطق ،من بٌنها بشكل أساسً محافظتا بٌروت والنبطٌة ،وقضاءا
عكار والمنٌة-الضنٌة ،وباقً أقضٌة لبنان الشمالً.
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رسم بٌانً  :ED.5نسب األطفال فً عمر المرحلتٌن المتوسطة والثانوٌة ( 21-29سنة) الملتحقٌن بالمدارس اإلبتدائٌة بحسب
المنطقة والجنس ،لبنان9003 ،
فتيان

فتيات
2.4
1.2
4.5
4.3
4.2
3.7

7.0

محافظة بيروت
ضواحي بيروت
باقي جبل لبنان
قضاءا عكار والمنية -الضنية

10.1
9.2

باقي أقضية لبنان الشمالي

12.1
4.6

قضاءا بعلبك والهرمل

4.7
3.6
3.3
4.0
4.2
2.8
6.6

باقي أقضية البقاع
محافظة لبنان الجنوبي
محافظة النبطية

أخٌرا تشٌر بٌانات الجدول  ED.4Wإلى أن التأخرالمدرسً ٌطال بشكل أساسً األطفال فً عمر  00سنة و 01سنة ،حٌث
تبلػ نسبة الملتحقٌن بالمدرسة اإلبتدائٌة فً هذٌن العمرٌن  0210فً المئة و 516فً المئة فٌما تنخفض هذه النسب لألطفال فً
أعمار  02و 03و 04و 05سنة ،بالتوالً ،إلى  015فً المئة ،و 217فً المئة ،و 211فً المئة ،و 212فً المئة.

 1.01إتوام الوزحلة اإلبتذائٍة واالنتمال إلى هزحلة التعلٍن الثانوي
تشٌر بٌانات الجدول  ED.6إلى أن المعدل الصافً إلتمام المرحلة اإلبتدائٌةٌ 4بلػ  5012فً المئة على مستوى لبنان ككل.
وتفوق نسبة الفتٌات فً إطار هذا المعدل نسبة الفتٌان ( 5215فً المئة للفتٌات مقابل  5214فً المئة للفتٌان).
ٌبلػ المعدل الصافً إلتمام المرحلة اإلبتدائٌة قٌمته القصوى ( 56..فً المئة) فً محافظة جبل لبنان (عدا ضواحً بٌروت)،
فٌما ٌبلػ قٌمته الدنٌا ( 4312فً المئة) فً محافظة الشمال (عدا قضاءي عكار والمنٌة-الضنٌة) .أما فً المناطق األخرى فتبلػ
قٌم المعدل المعنً  53فً المئة فً بٌروت و 5214فً المئة فً ضواحٌها ،و 4413فً المئة فً قضاءي عكار والمنٌة-

 4معدل إتمام مرحلة التعلٌم االبتدائً هو نسبة األطفال الذٌن أتموا السنة الدراسٌة األخٌرة من مرحلة التعلٌم االبتدائً ،وٌجري حسابه عن طرٌق قسمة إجمالً عدد
التالمٌذ فً السنة الدراسٌة األخٌرة من مرحلة التعلٌم االبتدائً ،ناقصا عدد المسجلٌن إلعادة تلك السنة ،على إجمالً عدد األطفال فً السن الرسمٌة إلتمام مرحلة التعلٌم
االبتدائً .المصدر :معهد الٌونسكو اإلحصائً.
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الضنٌة ،و 43فً المئة فً باقً أقضٌة الشمال؛ وهً ترتفع إلى  5113فً المئة فً قضاءي بعلبك والهرمل وإلى  5614فً
المئة فً باقً أقضٌة البقاع ،ثم تساوي أخٌرا  52فً المئة و 5517فً المئة فً محافظتً لبنان الجنوبً والنبطٌة.
بالنسبة للعالقة بٌن المعدالت الصافٌة إلتمام المرحلة اإلبتدائٌة والمستوى التعلٌمً لألم ،فإنها تتدرج من  2417فً المئة
ألطفال األمهات األمٌات ،إلى  4116فً المئة و 5313فً المئة ألطفال األمهات من مستوى إبتدائً ومتوسط ،ثم إلى  6215فً
المئة و 6014فً المئة ألطفال األمهات من مستوى تعلٌم ثانوي وجامعً أو أكثر.

رسم بٌانً  :ED.6المعدل الصافً إلتمام المرحلة اإلبتدائٌة بحسب الجنس والمنطقة ومستوى تعلٌم األم ،لبنان9003 ،
فتيات

74.7

فتيان

70.6

محافظة بيروت

75.0

ضواحي بيروت

70.6

باقي جبل لبنان

78.9

قضاءا عكار والمنية -الضنية

66.5

باقي أقضية لبنان الشمالي

65.0

قضاءا بعلبك والهرمل

73.5

باقي أقضية البقاع

78.6

محافظة لبنان الجنوبي

74.0

محافظة النبطية

77.9

تعليم األمهات
بدون تعليم

46.9

تعليم ابتدائي

63.8

تعليم متوسط

75.5

تعليم ثانوي

84.7

تعليم جامعي أو اكثر

81.6
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

5

0

تشٌر بٌانات الجدول  ED.6إلى أن قٌمة معدل اإلنتقال إلى مرحلة التعلٌم المتوسط والثانوي 5تساوي  7415فً المئة على
مستوى لبنان ككل .تتقارب معدالت اإلنتقال هذا بٌن الجنسٌن ( 7410فً المئة للفتٌات و 7511فً المئة للفتٌان ،فٌما تتراوح
قٌم هذا المعدل فً المناطق ما بٌن حد أدنى قوامه  7215فً المئة فً بٌروت ،و 022فً المئة فً محافظة جبل لبنان (عدا
ضواحً بٌروت).

ٌ 5شٌرمعدل االنتقال إلى مرحلة التعلٌم الثانوي إلى عدد الطالب المستجدٌن بالصؾ األول الثانوي فً سنة معٌنة كنسبة مئوٌة من عدد الطالب المقٌدٌن فً الصؾ
النهائً من مرحلة التعلٌم االبتدائً فً العام السابق .المصدر :معهد الٌونسكو اإلحصائً.

19
المسح العنقودي متعدد المؤشرات -الدروة الثالثة

مسح وضع األطفال واألمهات فً لبنان للعام 9002

وبالنسبة إلى مستوى تعلٌم األم ترتفع قٌم هذا المعدل من  7210فً المئة ألطفال األمهات األمٌات إلى  7217فً المئة ألطفال
األمهات من مستوى تعلٌمً إبتدائً ،ثم بالتوالً إلى  7510فً المئة و 7512فً المئة و 022فً المئة ألطفال األمهات من
مستوى تعلٌمً متوسط وثانوي وجامعً.

 1.01هعذالت التكافؤ بٍن الجنسٍن فً التعلٍن
تشٌر بٌانات الجدول  ED.7إلى أن معدّل اإللتحاق الصافً فً المرحلة اإلبتدائٌة ٌساوي على مستوى المجموع  7612فً
المئة للفتٌات و 7611فً المئة للفتٌان ،مع فوارق طفٌفة فٌما ٌتصل بالمناطق والمستوى التعلٌمً لألم وعمر الطفل عند بداٌة
السنة المدرسٌة.
ٌبٌّن الجدول أٌضا أن مؤشر التكافؤ بٌن الجنسٌن فً التعلٌم اإلبتدائً ٌساوي  0122على مستوى المجموع ،وتتراوح قٌمه ما
بٌن  2177و 0120فٌما ٌتصل بالمناطق والمستوى التعلٌمً لألم وعمر الطفل عند بداٌة السنة الدراسٌة ،وهو ما ٌؤشر بشكل
واضح إلى أ ن المساواة بٌن الجنسٌن لجهة اإللتحاق المدرسً فً سن المرحلة اإلبتدائٌة هً شبه كاملة فً لبنان على جمٌع
المستوٌات.
أما على مستوى المرحلتٌن المتوسطة والثانوٌة فإن بٌانات الجدول  ED.7تشٌر إلى أن معدل اإللتحاق الصافً للفتٌات فً
المرحلتٌن المتوسطة والثانوٌة ٌبلػ  6310فً المئة  ،على مستوى لبنان ككل ،مقابل  5512فً المئة للفتٌان ما ٌعطً لمؤشر
التكافؤ بٌن الجنسٌن فً التعلٌم الثانوي قٌمة  ،0102وهذا ٌعنً بالتالً أن نسبة اإللتحاق الصافً للفتٌات فً المرحلتٌن
المتوسطة والثانوٌة تفوق بـ  02فً المئة نسبة إلتحاق الفتٌان فً هاتٌن المرحلتٌن.
تتراوح قٌم مؤشر التكافؤ بٌن الجنسٌن فً التعلٌم المتوسط والثانوي ما بٌن حد أدنى قوامه  2177فً بٌروت ( حٌث تتقارب
إلى حد بعٌد نسب اإللتحاق بٌن الجنسٌن) ،وحدٌن أعلٌٌن قوامهما  0106فً قضاءي عكار والمنٌة-الضنٌة ،و 0105فً باقً
أقضٌة الشمال حٌث تفوق نسب التحاق الفتٌات فً التعلٌم الثانوي نسب التحاق الفتٌان بما ٌفوق الـ  03فً المئة .أما فً
المناطق المتبقٌة فإن قٌم مؤشر التكافؤ بٌن الجنسٌن فً التعلٌم المتوسط والثانوي تساوي  0100فً المئة فً ضواحً بٌروت،
و 2002فً المئة فً باقً جبل لبنان ،و 2009فً المئة فً قضاءي بعلبك والهرمل ،و 2021فً المئة فً باقً أقضٌة البقاع،
فٌما تبلػ  2001فً المئة فً محافظة لبنان الجنوبً  ،و 2029فً المئة فً محافظة النبطٌة.
أما لجهة عالقة مؤشر التكافؤ بٌن الجنسٌن فً التعلٌم المتوسط والثانوي بمستوى تعلٌم األم ،فإن قٌم هذا المؤشر تنخفض من
 0100ألطفال األمهات األمٌات إلى  0107ألطفال األمهات من مستوى تعلٌمً إبتدائً ،ثم ،بالتوالً إلى  0123و 0125و0122
لدى أطفال األمهات من مستوى تعلٌمً متوسط وثانوي وجامعً.
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رسم بٌانً  :ED.7مؤشرات التكافؤ بٌن الجنسٌن فً مرحلتً التعلٌم المتوسط والثانوي بحسب المنطقة ومستوى تعلٌم األم،
لبنان9003 ،
محافظة بيروت

0.99

ضواحي بيروت

1.11

باقي جبل لبنان

1.01
1.28

قضاءا عكار والمنية -الضنية

1.27

باقي أقضية لبنان الشمالي
قضاءا بعلبك والهرمل

1.02

باقي أقضية البقاع

1.14

محافظة لبنان الجنوبي

1.08

محافظة النبطية

1.15

بدون تعليم

1.22

تعليم ابتدائي

1.19
1.05

تعليم متوسط

1.07

تعليم ثانوي
تعليم جامعي أو اكثر

1.00
1.3

1.2

1.1

1.0

.9

.8

.7

.6

.5

.4

.3

.2

.1

.0

 7007نسب المعٌدٌن لصفوفهم فً المراحل التعلٌمٌة المختلفة
تشٌر بٌانات الجدول  ED.7Aإلى أن نسبة الفتٌات المعٌدات لصفوفهن ،أي الراسبات فً صفوفهن فً السنة السابقة ،تبلػ 010
فً المئة من مجموع التلمٌذات مقابل نسبة  016فً المئة للفتٌان الذٌن ٌعٌدون صفوفهم ،وذلك فً مجمل صفوؾ المراحل
التعلٌمٌة المختلفة.
والجدٌر بالمالحظة أن نسب رسوب الفتٌان ،أو إعادتهم لصفوفهم ،تفوق نسب رسوب الفتٌات ،أو إعادتهن لصفوفهن فً
المراحل التعلٌمٌة كافة حٌث تبلػ نسبة الفتٌان المعٌدٌن لصفوفهم  013فً المئة فً المرحلة اإلبتدائٌة مقابل  012فً المئة
للفتٌات ،وهً تساوي  110فً المئة للفتٌان مقابل  012فً المئة للفتٌات فً المرحلة المتوسطة ،فٌما تساوي نسبة الفتٌان
المعٌدٌن لصفوفهم فً المرحلة الثانوٌة  110فً المئة مقابل  010فً المئة للفتٌات.
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رسم بٌانً  :ED.7Aنسب التالمٌذ المعٌدٌن لصفوفهم بحسب المرحلة التعلٌمٌة والجنس ،لبنان9003 ،

6

5.5
5.1

5

4.5

4
فتيات

3.2

3.1

فتيان
الجنسان معًا

2.4
2.1

3

2.5
2

2

1

0
رحلة الثانوية أو ال BT

المرحلة المتوسطة

المرحلة االبتدائية

و فٌما ٌتصل بنسب إعادة التالمٌذ لصفوفهم بحسب الصؾ فً المراحل التعلٌمٌة المختلفة ،تشٌر بٌانات الجدول  ED.7Bإلى
أن نسب اإلعادة األعلى هً فً الصؾ األول المتوسط ( 613فً المئة) ،ثم فً الصؾ األول اإلبتدائً ( 512فً المئة) ،ثم فً
الصؾ األول الثانوي ( 412فً المئة) ،أي عملٌا فً الصؾ األول من كل مرحلة من المراحل التعلٌمٌة الثالث.
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رسم بٌانً  :ED.7Bنسب التالمٌذ المعٌدٌن لصفوفهم بحسب المرحلة التعلٌمٌة والصؾ ،لبنان9003 ،
األول إبتدائً

7.4

الثانً إبتدائً

3.2

الثالث إبتدائً

4.7

الرابع إبتدائً

5.4

الخامس إبتدائً

4.1

السادس إبتدائً

2.7

األول متوسط

8.5

الثانً متوسط

4.7

الثالث متوسط

3.2

األول ثانوي أو BT

6.0

الثانً ثانوي أو BT

4.5

الثالث ثانوي أو BT

4.8
9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

 1..8معرفة القراءة والكتابة لدى الشابات المتزوجات من الفئة العمرٌة  11-11سنة
تشٌر بٌانات الجدول  ED.8إلى أن نسبة الشابات المتزوجات أو اللواتً سبق لهن الزواج من الفئة العمرٌة  02-03سنة
اللواتً ٌعرفن القراءة والكتابة تبلػ  7016فً المئة (و 210فً المئة ؼٌر معروؾ) ،ما ٌعنً أن نسبة األمٌة لدٌهن تساوي 6
فً المئة.
تفوق نسبة من ٌعرفن القراءة والكتابة فً الفئة العمرٌة  02-02سنة ( 7012فً المئة) نسبة من ٌعرفن القراءة والكتابة فً الفئة
العمرٌة  07-03سنة ( 6614فً المئة) .وتصل نسبة معرفة القراءة والكتابة لدى الشابات المتزوجات أو اللواتً سبق لهن
الزواج إلى أقصى مستوٌاتها ( 022فً المئة) فً محافظة لبنان الجنوبً فٌما تنخفض إلى  6110فً المئة فً قضاءي عكار
والمنٌة-الضنٌة.6
أما بالنسبة لمستوى تعلٌم األم فتشٌر بٌانات الجدول إلى أن نسبة معرفة القراءة والكتابة تبلػ  5011فً المئة لدى الفتٌات
المعنٌات فً حال كانت األم من مستوى تعلٌمً إبتدائً ،7وترتفع إلى  7513فً المئة فً حال كانت األم ذات مستوى تعلٌمً
متوسط ،ثم إلى  022فً المئة فً حال كانت األم ذات مستوى تعلٌمً ثانوي أو جامعً أو أكثر.

ٌ 6قل عدد الشابات فً العٌنة عن  32شابة فً معظم المناطق ،ما ٌمنع أي تحلٌل إحصائً ذي داللة على مستوى المناطق التً ٌقل العدد فٌها عن  32شابة
ٌ 7قل عدد الشابات ذوات األمهات األمٌات عن  03حالة ما ٌشٌر إلى أن النتٌجة المتصلة بهذه الفئة من الشابات لٌس لها داللة إحصائٌة.
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هلحك :الجذاول االحصائٍة
جدول  :ED.1التعلم فً الطفولة المبكرة ،لبنان0227 ،
جدول  :ED.2دخول المدرسة االبتدائٌة ،لبنان0227 ،
جدول  : ED.3نسبة االلتحاق الصافً بالمدرسة االبتدائٌة ،لبنان0227 ،
جدول  :ED.4نسبة االلتحاق الصافً بالمدرسة الثانوٌة ،لبنان0227 ،
جدول  8ED4.Wاألطفال بعمر االلتحاق بالمرحلة الثانوٌة والملتحقٌن بالمرحلة االبتدائٌة ،لبنان0227 ،
جدول  :ED.5األطفال الذٌن ٌصلون إلى الصؾ الخامس ،لبنان0227 ،
جدول  : ED.6استكمال المرحلة االبتدائٌة واالنتقال إلى المرحلة الثانوٌة ،لبنان0227 ،
جدول  8ED.7المقارنة بٌن الجنسٌن فً التعلٌم ،لبنان0227 ،
جدول  8ED.7Aنسب التالمٌذ المعٌدٌن لصفوفهم بحسب المرحلة التعلٌمٌة والجنس ،لبنان0227 ،
جدول  8ED.7Bنسب التالمٌذ المعٌدٌن لصفوفهم بحسب المرحلة التعلٌمٌة والصؾ  ،لبنان0227 ،
جدول  :ED.8اإللمام بالقراءة لدى البالؽٌن ،لبنان0227 ،
جدول  :ED.9توزع المقٌمٌن (فً عمر  1إلى  02سنة) بحسب متابعة الدراسة خالل العام ( )0227-0226والجنس ،لبنان0227 ،
جدول  :ED.10توزع المقٌمٌن (فً عمر  1إلى  02سنة) بحسب متابعة الدراسة خالل العام ( )0227-0226والعمر ،لبنان0227 ،
جدول  :ED.11توزع المقٌمٌن (فً عمر  6إلى  92سنة) بحسب متابعة الدراسة خالل العام ( )0227-0226والمناطق ،لبنان0227 ،
جدول  :ED.12توزع المقٌمٌن (فً عمر  6إلى  92سنة) الذٌن ٌتابعون الدراسة خالل العام ( )0227-0226بحسب المستوى التعلٌمً الحالً
والجنس ،لبنان0227 ،
جدول  :ED.13توزع المقٌمٌن (فً عمر  1إلى  02سنة) الذٌن ٌتابعون الدراسة خالل العام ( )0227-0226بحسب المستوى التعلٌمً الحالً والعمر،
لبنان0227 ،
جدول  :ED.14توزع المقٌمٌن (فً عمر  1إلى  02سنة) الذٌن ٌتابعون الدراسة خالل العام ( )9003-9002بحسب المستوى التعلٌمً الحالً
والمناطق ،لبنان0227 ،
جدول : ED.15توزع المقٌمٌن (فً عمر  1إلى  02سنة) الذٌن ال ٌتابعون الدراسة خالل العام ( )0227-0226بحسب المستوى التعلٌمً المحصل و
الجنس ،لبنان9003 ،
جدول : ED.16توزع المقٌمٌن (فً عمر  1إلى  02سنة) الذٌن ال ٌتابعون الدراسة خالل العام ( )0227-0226بحسب المستوى التعلٌمً المحصل
والعمر ،لبنان0227 ،
جدول  :ED.17توزع المقٌمٌن (فً عمر  6إلى  92سنة) الذٌن ال ٌتابعون الدراسة خالل العام ( )9003-9002بحسب المستوى التعلٌمً المحصل
والمنطقة ،لبنان9003 ،
جدول : ED.18توزع المقٌمٌن (فً عمر  1إلى  02سنة) الذٌن ال ٌتابعون الدراسة خالل العام ( )0227-0226بحسب متابعة الدراسة فً العام السابق
والجنس ،لبنان0227 ،
جدول  :ED.19توزع المقٌمٌن (فً عمر  6إلى  92سنة) الذٌن ال ٌتابعون الدراسة خالل العام ( )0227-0226بحسب متابعة الدراسة فً العام السابق
والعمر ،لبنان9003 ،
جدول : ED.20توزع المقٌمٌن (فً عمر  6إلى  92سنة) الذٌن ال ٌتابعون الدراسة خالل العام ( )0227-0226بحسب متابعة الدراسة فً العام السابق
والمنطقة  ،لبنان9003 ،
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جدول  :ED.21توزع المقٌمٌن (فً عمر  1سنوات وما فوق) بحسب المستوى التعلٌمً المحصل والجنس ،لبنان0227 ،
جدول  : ED.22توزع المقٌمٌن (فً عمر  1سنوات وما فوق) بحسب المستوى التعلٌمً المحصل والعمر ،لبنان9003 ،
جدول  :ED.23توزع المقٌمٌن (فً عمر  1سنوات وما فوق) بحسب المستوى التعلٌمً المحصل والمنطقة  ،لبنان0227 ،
جدول  :ED.24توزع المقٌمٌن األمٌٌن ( فً عمر  02سنوات وما فوق) بحسب العمر والجنس ،لبنان0227 ،
جدول  :ED.25توزع المقٌمٌن األمٌٌن ( فً عمر  02سنوات وما فوق) بحسب المنطقة  ،لبنان0227 ،
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