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الدروة الثالثة  -متعدد المؤشرات المسح العنقودي  

 لبنان
 

 المؤشرات المسح العنقودي متعدد
2002 

 

 

 

 

 

 
 إدارة اإلحصاء المركزي

 
 الٌونٌسٌف - لطفولةمنظمة األمم المتحدة ل

 
 

 

 

 

 

 

 

0202 األول كانون  

 

 
متعدد المؤشرات العنقودي  مسحللالدعم التقني  التً قدمتالمركزي، وذلك بالتعاون مع اليونيسف اإلحصاء تم إجراء المسح من قبل إدارة 

 عمى مستويات عدة
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الدروة الثالثة  -متعدد المؤشرات المسح العنقودي  

0227فً انعبو خظبئض انمسكه  -انبٍئت     
 

 0227نهعبو  المؤشراتهذا انفظم هى جزء مه انتقزٌز انىهبئً نهمسح انعىقىدي متعذد 

  8وتبئج انمسح كبمهت متىفزة عهى انمىقع انخبص بإدارة اإلحظبء انمزكزي عهى انعىىان انتبنً
 

 
http://www.cas.gov.lb/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=115 
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الدروة الثالثة  -متعدد المؤشرات المسح العنقودي  

  صٌاغة هذا التقرٌر المساهمون فً
 

 –التنسٌق والمحاسبة الوطنٌة باإلنابة  رئٌس مصلحة ،إحصائً – نجوى ٌعقوب منهجٌة العٌنة والمسح
 إدارة اإلحصاء المركزي

 إدارة اإلحصاء المركزي –اختصاصً فً العلوم االجتماعٌة  –الرا بدر 

ن من منظمة االمم المتحدة منتدبو -نانسً نادر ومحمد طراؾ مساعد احصائً
 الٌونٌسؾ –للطفولة 

تؽطٌة العٌنة وخصائص األسر 
 المعٌشٌة والمجٌبٌن

 خبٌر احصائً مستقل –د. مروان حوري 

 وفٌات األطفالو

الخبٌر االقلٌمً لمنظمة االمم  -دكتورة فً االحصاء -الشٌخ عبد الرحمن د. منار  التؽذٌة
 صحة الطفل لمنطقة الشرق االوسط وشمال افرٌقٌا -الٌونٌسؾ -المتحدة للطفولة

 البٌئة
 الصحة اإلنجابٌة

 تنمٌة األطفال

 د. مروان حوري  التعلٌم

 د. منار الشٌخ عبد الرحمن  حماٌة األطفال

 المركزي إدارة اإلحصاء  –اختصاصً فً العلوم االجتماعٌة  –الرا بدر  االقتصاديالنشاط 
 االطفال عمل

 الهجرة الدولٌة
 

 
منظمة بالتعاون مع  0227فً العام  لبنانالمؤشرات فً متعدد بتنفٌذ المسح العنقودي  المركزيإدارة اإلحصاء  قامت

. تم تموٌل هذا المسح  إلنجاح هذا المسح الدعم الفنً تقدٌم تولّىالذي  بٌروت، مكتب الٌونٌسؾ –األمم المتحدة للطفولة
  .الٌونٌسؾ، مكتب بٌروت –منظمة األمم المتحدة للطفولةمن قبل إدارة اإلحصاء المركزي و

 

دولة حول  32فً أكثر من  تمتالمؤشرات، التً متعددة أجري هذا المسح ضمن الدورة الثالثة من المسوح العنقودٌة 

المؤشرات األولى والثانٌة اللتٌن أجرٌتا متعددة ، والتً تأتً بعد دورتً المسوح العنقودٌة 0224 -0223العالم، فً 

 المشروع العالمً للمسوحالتً وضعها . تعتمد أدوات المسح على النماذج والمعاٌٌر 0222و 0773فً عامً 

 ٌمكنكم االطالعجمع معلومات عن وضع النساء واألطفال فً دول العالم. صمم ل المؤشرات والذيمتعددة العنقودٌة 

 . www.childinfo.orgالمؤشرات العالمً من متعددة على مزٌد من المعلومات عن مشروع المسوح العنقودٌة 

 

 

 لسرد المقترحا

، 2002المؤشرات متعدد المسح العنقودي  لبنان. 2002، ،األمم المتحدة للطفولةمنظمة و المركزيإدارة اإلحصاء 
 لبنان.، بٌروتالتقرٌر النهائً. 

 

 

 لإلتصال بنا 
 

 

 حصاء المركزي اإلدارة إ
 

 

 الٌونٌسٌف -منظمة األمم المتحدة للطفولة

 بناٌة التجارة والمال، شارع الجٌش، القنطاري
 لبنان ،بٌروت
 +7400151042هاتؾ: 
 +7400151040فاكس: 

social@cas.gov.lb 

www.cas.gov.lb 

 كلٌمنصو ،معماريؾ ، شارع ٌالٌونٌس
 بٌروت، لبنان

  لبنان –بٌروت  3720-00ص.ب: 
 +7400534020هاتؾ: 

 +7400534027: فاكس
hwannis@unicef.org  

http://www.childinfo.org/
mailto:social@cas.gov.lb
mailto:social@cas.gov.lb
http://www.cas.gov.lb/
http://www.cas.gov.lb/
mailto:hwannis@unicef.org
mailto:hwannis@unicef.org
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الدروة الثالثة  -متعدد المؤشرات المسح العنقودي  

 جدول ملخص النتائج
 

 0227لبنان، المؤشرات ومؤشرات أهداؾ األلفٌة للتنمٌة، متعدد المسح العنقودي 

 
رقم مؤشر  الموضوع

المسوح 
 العنقودٌة

رقم مؤشر 
األلفٌة 
 للتنمٌة

 القٌمة المؤشر

 

 
 
 

 البٌئة

ماء الشرب 
 والصرؾ الصحً

 النسبة المئوٌة 7575 شرب محسنة ٌاهاستخدام مصادر م 30 11

 

13 
 

 
 

 النسبة المئوٌة 0072 الشرب هاٌمعالجة م

 النسبة المئوٌة 5370 الوصول إلى الشبكة العامة

 النسبة المئوٌة 7772 تخزٌن المٌاه  

 الفارق العمري بٌن الزوجٌن   69

 
 51– 51السٌدات فً عمر  

 
 
 2277 

 
 

 النسبة المئوٌة 1072 02- 02السٌدات فً عمر   النسبة المئوٌة
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الدروة الثالثة  -متعدد المؤشرات المسح العنقودي  

 قائمة المحتوٌات 
 

 5 ..................................................................................................................... النتائج ملخص جدول

 

 7 ......................................................................................................................... التنفٌذي الملخص

 11 .................................................................................................................................... البٌئة7.

 00 .............................................................................................. انظحً وانظزف انشزة مٍبي 570

 11 ............................................................................................................ االحصائٌة الجداول: ملحق

 

 قبئمة الرسوم البيبنية
 

 11 ........................................ 2002 عام لبنان الشرب، مٌاه مصدر حسب األسر ألفراد النسبً التوّزع: EN.1 بٌانً رسم
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الدروة الثالثة  -متعدد المؤشرات المسح العنقودي  

 تنفيذيالملخص ال 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

المسح قامت إدارة اإلحصاء المركزي فً لبنان بتنفٌذ 

وقدمت منظمة األمم  ،2009متعدد المؤشرات فً العام 

المساعدة  مكتب بٌروت،، الٌونٌسٌؾ -المتحدة للطفولة

 إلنجاح هذا المسح.الالزمة الفنٌة والتقنٌة 
 

 منهجٌة المسح 
 

بلػ عدد المساكن المشؽولة التً تم إختٌارها ضمن  

مسكناً. جرى المسح بٌن شهر آذار  15181إطارالعٌنة 

. أجري المسح على 2009شهر كانون االول و 2009

االراضً اللبنانٌة كافة باستثناء المخٌمات الفلسطنٌة فً 

 ة ممثلة على صعٌد لبنان. ككل، االلبنان وكانت العٌن

 مناطق على الشكل التالً: 9لبنان الى انه جرى تقسٌم 
 

 محافظة بٌروت-1
 

  :محافظة جبل لبنان وهً مؤلفة من

 ضواحً بٌروت-2

 جبل لبنانباقً -3
 

 :محافظة لبنان الشمالً وهً مؤلفة من

 الضنٌة      -عكار والمنٌة  قضاءا-4

 باقً أقضٌة لبنان الشمالً-5
 

 :محافظة البقاع وهً مؤلفة من

 بعلبك والهرمل قضاءا -6

 باقً أقضٌة البقاع-7
 

 محافظة لبنان الجنوبً-8
 

 محافظة النبطٌة -9
 

ما االحتمالٌة بالتساوي بٌن المناطق عٌنة التم سحب 

أسرة فً كل منطقة  1758و 1560بٌن شكل 

(Domain).  وقد اعُتمدت الخطة العنقودٌة فً تصمٌم

هذه العملٌة على مرحلتٌن باعتماد  ُنّفذتالعٌنة، كما و

ي نفذته إدارة ذتحدٌث مسح المبانً والوحدات ال

كإطار  2005-2004اإلحصاء المركزي فً العام 

فً المرحلة االولى اختٌار الوحدات تّم لسحب العٌنة. 

 60سحب ما مجموعه  جرىاألولٌة للعٌنة )الجزر( و

 جزٌرة فً كل منطقة.

مسكناً عشوائٌاً ضمن  30وفً المرحلة الثانٌة اختٌر 

كل جزٌرة وتمت مقابلة جمٌع االسر فً الجزٌرة التً 

 مسكناً وما دون.  30تتضمن 

 

ن : استبٌان االسرة، استبٌاإعتمد المسح ثالثة استبٌانات

خمس سنوات. باالضافة المرأة واستبٌان االطفال دون 

الى النماذج المقترحة فً استبٌانات المسوح العنقودٌة 

وضع لبنان نموذجٌن اضافٌٌن حول  عالمٌاً، المعتمدة

بعد تنفٌذ والنشاط االقتصادي والهجرة الدولٌة. 

النماذج  تعدٌل على محتوى أدِخلاالختبار األولً 

وطرٌقة طرح االسئلة والمفردات لتتناسب اكثر 

 والواقع اللبنانً.
 

 العمل المٌدانً 
 

ن تجدر اإلشارة الى ان لبنان هو البلد الوحٌد من بٌ

متعددة ان التً نفذت المسوح العنقودٌة البلد

 PDA (Personalالمؤشرات، الذي اعتمد الـ 

Digital Assistant) أي حاسوب الٌد لجمع البٌنات ،

وهً المرة بدالً من االستبٌانات الورقٌة،  المٌدان فً

لجمع البٌانات PDA االولى التً ٌستخدم فٌها لبنان الـ

ذه الؽاٌة قام فرٌق عمل . ولهخالل العمل المٌدانً

األمم  إدارة اإلحصاء المركزي وبمساندة منظمة

المتحدة للطفولة، مكتب بٌروت، بوضع برنامج خاص 

تعرٌبه لٌحل مكان االستبٌانات  وجرىلجمع البٌانات 

 6وقد تم تدرٌب فرٌق العمل المٌدانً لمدة  الورقٌة.

ٌّن، شق ٌتعلق باستعمال  أٌام وكان التدرٌب ذا شق

وشق بالمفاهٌم واالستبٌانات المستعملة خالل  PDAالـ

ووضعت إدارة االحصاء المركزي لهذه الؽاٌة  المسح.

مفصالً للعمل المٌدانً والمفاهٌم الخاصة بالمسح  دلٌالً 

خدام حاسوب تن طرٌق اسوطرٌقة جمع البٌنات ع

 الٌد.
 

 معالجة البٌانات
 

لجمع   Visual Basic 2005 تم استخدام برنامج

البٌانات التً تمت معالجتها الحقاً على 

 .SPSSوبرنامج   ORACLEبرنامج
 

 نسبة االستجابة 
 

اسرة بنجاح لتشكل  13575تمت بشكل عام مقابلة 

مع تفاوت بٌن  ،المئة فً 89.4 نسبة االستجابة

-15عمرالمناطق. بلػ عدد السٌدات المؤهالت )فً 

سبق لهن الزواج(  لواتًسنة المتزوجات أو ال 49

)أو  ةأإمر 7560بنجاح  نتمت مقابلته لواتًالو

سنوات  5. أما عدد االطفال دون استمارة مستوفاة(

بنجاح فبلػ  تمت مقابلة مقدمً الرعاٌة لهم والذٌن

 . ارة مستوفاة()أو استم طفالً  3439
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الدروة الثالثة  -متعدد المؤشرات المسح العنقودي  

 

 خصائص االفراد واالسر المعٌشٌة   
 

فً ما خص ابرز المؤشرات المتعلقة باالسر المعٌشٌة 

 فً 15 ، أظهرت النتائج ان حوالىبشكل عام واالفراد

من  المئة فً 85من االسر ترأسها إمرأة مقابل  المئة

االسر التً ٌرأسها رجل. وتتوزع االسر على المناطق 

فً محافظتً بٌروت  المئة فً 53.6 :على الشكل التالً

فً المحافظات الباقٌة  المئة فً 46.4وجبل لبنان مقابل 

  بقاع، لبنان الجنوبً والنبطٌة(.)لبنان الشمالً، ال

سنة  18من ناحٌة اخرى بلؽت نسبة االطفال دون 

سنة  65وشكلت نسبة كبار السن بعمر  ،المئة فً 31.1

. وتنخفض معدالت الذكورة الى المئة فً 7.8وما فوق 

وٌبلػ  ،سنة 44-25ما دون المئة فً الفئات العمرٌة 

 .المئة فً 48.4معدل اإلعالة العمرٌة فً لبنان 

 

 وفٌات االطفال والرضع 
 

فً  10فٌات االطفال دون سن الخامسة ومؤشر بلػ 

 لؾ لوفٌات الرضع.فً األ 9االلؾ و

 

 الرضاعة الطبٌعٌة
 

لألطفال الذٌن بلؽت نسبة الرضاعة الطبٌعٌة الحصرٌة 

بشكل عام فً  المئة فً 14.8أشهر  6ٌقل عمرهم عن 

بلؽت نسبة ولبنان مع تفاوت على صعٌد المناطق. 

 15-12استمرار الرضاعة الطبٌعٌة لألطفال بعمر 

لالطفال بعمر  المئة فً 14.6و المئة فً 37.5شهراً 

 شهراً.  20-23
 

 أضافة الٌود الى ملح الطعام
 

أما بالنسبة الستهالك الملح المعالج بالٌود، فقد بلؽت 

 . المئة فً 70.7نسبة االسر الُمستخدمة للملح المٌودن 
 

 الوزن عند المٌالدنقص 
 

وكان  من االطفال تم وزنهم عند والدتهم المئة فً 95.7

 ؼرام 2500منهم ٌزنون أقل من  المئة فً 11.5 حوالى

 عند الوالدة مع إختالفات بٌن المناطق. 

 

 التحصٌن

شهراً الذٌن كان لدٌهم  23-12بلؽت نسبة االطفال بعمر 

تمت  بنسبة إجمالٌةو فً المئة 91.3بطاقات صحٌة 

 هذه البطاقات.فً المئة من  54.6 رؤٌة

 

فً المئة من األطفال الذٌن  85.3تلقى ما ٌقرب من 

شهرا الجرعة األولى  23-12تتراوح أعمارهم بٌن 

النسب . اما شهراً  12شلل األطفال قبل سن لقاح من 

 86.7هً ف هذا اللقاحمن  الالحقةالمئوٌة للجرعات 

فً المئة للجرعة  72.4وفً المئة للجرعة الثانٌة، 

 .الثالثة

ن األطفال اللقاح الثالثً، فً المئة م 83.2تلقى و

قبل  أو اللقاح الخماسً()بائًوالتهاب الكبد الالسحاٌا و

فً  70.6 . وتنخفض هذه النسبة الىشهراً  12سن 

تؽطٌة لقاح الحصبة أما بالنسبة للجرعة الثالثة. لالمئة 

 .فً المئة 70.9 فكانت شهراً  12بلوغ الطفل  قبل

 

 االلتهاب الرئوي الحاد  االصابة باالسهال و
 

من االطفال أصٌبوا  المئة فً 8.5أظهرت النتائج ان 

وقد تلقى  .باالسهال خالل االسبوعٌن السابقٌن للمسح

من االطفال سائالً من عبوات  المئة فً 64.8حوالً 

مه االطفبل  المئة فً 37.2أمالح معالجة الجفاؾ و

تهقىا سىائم معبنجت انجفبف انمعذة مسبقبً، بٍىمب تهقى 

 سىائم مىزنٍت مه تهك انمىطى بهب7 المئة فً 36
 

 فً 3.1أفادت االمهات أو مقدمات الرعاٌة الطفال ان 

ظهرت علٌهم شهراً  59-0بعمر من االطفال  المئة

خالل االسبوعٌن أعراض االلتهاب الرئوي الحاّد 

 لمسح. السابقٌن ل

 

 مٌاه الشرب 
 

تستخدم مصادر فً لبنان من االسر  المئة فً 97.9

فقط  االسر محسنة للشرب، لكن ٌحصل حوالً ثلث

أما نصؾ االسر فٌستعمل  على المٌاه المنقولة بانابٌب

من  المئة فً 22المٌاه المعبأة أو المنقاة فً الؽالونات. 

االسر تسخدم طرق معالجة للمٌاه لجعلها أكثر امانا 

 للشرب. 

 

 الصحة االنجابٌة 
 

من السٌدات  المئة فً 53.7أظهرت النتائج ان 

ٌستخدمن حالٌاً هن أو وقت إجراء المسح المتزوجات 

وتستعمل ؼالبٌة النساء  .أزواجهن وسائل لمنع الحمل

الوسائل ( وسائل حدٌثة أكثر من المئة فً 44.8)

(، أما الوسائل االكثر شٌوعاً المئة فً 8.9التقلٌدٌة )

 اللولب الرحمً.فهً حبوب منع الحمل و
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 نمو االطفال 

 

تدعم  تم جمع بٌانات حول عدد من النشاطات التً

التعلٌم المبكر فً المسح وتشمل ممارسة الراشدٌن 

قراءة الكتب أو مشاهدة  مثلنشاطات مع االطفال 

العدد الوسطً الحكاٌات... وبلػ  رواٌةالصور فٌها، 

 3.9لنشاطات التً انخرط فٌها الراشدون مع االوالد ل

 نشاطاَ. 

من االطفال فً منازلهم حٌث  المئة فً 77.2ٌعٌش 

لكن  كتب على االقل ؼٌر مخصصة لالطفال. 3ٌوجد 

شهراً لدٌهم  59و 0من االطفال بٌن  المئة فً 28.5

من االطفال  المئة فً 16.7وٌمتلك كتب خاصة بهم. 

شهراً ثالث العاب أو أكثر ٌلعبون بها فً  59و 0بٌن 

أي  من االطفال المئة فً 9.8 ال ٌمتلك المنزل بٌنما

 لعبة. 

 

أما لناحٌة ترك االطفال بمفردهم أو برعاٌة أطفال 

ال بٌن من االطف المئة فً 8.3 آخرٌن، ُتبٌن النتائج ان

 1.8شهراً تركوا تحت رعاٌة أطفال آخرٌن، و 59و 0

من االطفال تركوا بمفردهم خالل االسبوع  المئة فً

 السابق للمقابلة.

 

 التعلٌم 
 

شهراً  59-36ان نسبة االطفال بعمر إلى تشٌر النتائج 

الملتحقٌن بأحد أطر أو برامج التعلٌم ما قبل المدرسً 

من االطفال  المئة فً 88.5 وأنّ  المئة فً 61.7بلؽت 

 6عمر دخول المدرسة االبتدائٌة )أي الذٌن هم فً 

السنة الجارٌة فً  خاللسنوات( ٌتابعون الدراسة 

نسبة االطفال فً سن بلؽت الصؾ االبتدائً االول. و

الذٌن ٌلتحقون سنة(  11-6المدرسة االبتدائٌة )أي 

 فٌما. والمئة فً 98.3بالمدرسة فً السنة الجارٌة 

ة )لالطفال بعمر طالمدرسة المتوسبخص االلتحاق 

 . المئة فً 81.1شكلت هذه النسبة سنة(  12-17

 ر النتائج الى عدم وجودهلناحٌة التسرب المدرسً، تشٌ

فً المرحلة االبتدائٌة حٌث بلؽت نسبة االطفال الذٌن 

الصؾ الخامس االبتدائً )من أصل الذٌن إلى ٌصلون 

. فً حٌن المئة فً 99.8دائً( دخلوا الصؾ االول االبت

 5.9بلؽت نسبة التأخر المدرسً فً المرحلة االبتدائٌة 

وٌساوي معدل التكافؤ بٌن الجنسٌن فً التعلٌم  ،المئة فً

 .1.00االبتدائً 

 

 تسجٌل الموالٌد 
 

ُتظهر النتائج انه تم تسجٌل كل والدات االطفال دون 

 سن الخامسة من العمر. 
 

 عمل االطفال
 

فً لبنان  سنة 14-5عمربلؽت نسبة عمل االطفال فً 

 المئة فً 0.9نهفتٍبن و المئة فً 2.7) المئة فً 1.9

من االطفال  المئة فً 98.1نهفتٍبث(7 و مه أطم وسبت 

الذٌن ٌحضرون المدرسة  فً الفئة العمرٌة ذاتها

وٌمثل هؤالء  .فً عمالة شاقة المئة فً 1.4 انخرط

من مجمل  المئة فً 72.1 العاملون نسبة الطالب

 االطفال العاملٌن.

 

 ديت االطفبل أت
 

الذٌن من االطفال فً لبنان  المئة فً 81.9تعّرض 

سنة لشكل واحد على  14و 2تتراوح أعمارهم بٌن 

لنفسً أو الجسدي على ٌد االقل من اشكال العقاب ا

أمرهم أو أفراد آخرٌن من اسرتهم.  أو أولٌاءأمهاتهم 

من االطفال لعقاب جسدي  المئة فً 13وتعّرض 

 شدٌد.
 

 وفارق العمر بٌن الزوجٌنالزواج المبكر 
 

 15 بٌنمن النساء فً المئة  2.1تظهر النتائج ان 

، فً حٌن أّن 15تزوجن قبل سن الـقد عاًما  49و

 20 تبلػ أعمارهنّ فً المئة من النساء اللواتً  13.4

 .عاًما 18 عاًما تزوجن قبل سن الـ 49إلى 

تشٌر النتائج إلى وجود فارق كبٌر فً العمر بٌن و

النساء فً لبنان  ثلث ًالزوجٌن فً لبنان. فحوال

عاًما، متزوجات من  24إلى  20اللواتً ٌبلؽن من 

 رجال ٌكبرونهّن بعشر سنوات أو أكثر.
 

 العنف االسري
 

 49-15تّم طرح عدد من األسئلة على النساء فً عمر 

ما  حولرائهّن آبهدؾ معرفة )المتزوجات حالٌاً( عاًما 

أوضاع إذا كان من حق الزوج أن ٌضرب زوجته فً 

من النساء  المئة فً 9.7. وتشٌر النتائج الى ان محتلفة

فً لبنان ٌعتقدن ان للزوج الحق فً ضرب زوجته. 

وكان سبب إهمال الزوجة ألوالدها من أهم االسباب 

 (.المئة فً 7.4التً تعطً الزوج هذا الحق )
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من  وٌرتبط هذا المؤشر بالعمر بشكٍل سلبً إذ ٌنخفض

 سنة  19إلى  15للشابات من عمر  المئة فً 22.2نسبة 

ا المئة فً 8إلى  لٌصل . سنة( 49-45) للنساء األكبر سّنً

 لدى النساء المتعلّمات. كذلك، تنخفض النسبة
 

 االعاقة عند االطفال 
 

تم االبالغ عن نوع واحد من االعاقة على االقل عند 

 9الى  2من االطفال فً لبنان بعمر  المئة فً 8حوالى 

 سنوات.

القدرة على ومن أكثر االعاقات التً تم اإلبالغ عنها عدم 

 الرؤٌة فً اللٌل أو فً النهار.

 
مالتٌت    

  
 17عمر صفر إلى  فًفً المئة من األطفال  2.8إّن 

 من األٌتام الذٌن فقدوا أحد الوالدٌن فً لبنان هم عاًما

، وأقل من واحد فً المئة من األطفال ال على األقل

 .طبٌعٌٌنٌعٌشون مع أحد الوالدٌن ال

عند  الحد األقصى وترتفع نسبة األٌتام مع العمر لتبلػ 

 . (فً المئة 5.8)عاًما  17-15األطفال من 
 

 النشاط االقتصادي 
 

تشٌر النتائج إلى ان معدل النشاط االقتصادي لالفراد 

 فً 22.8) المئة فً 47.6سنة وما فوق قد بلػ  15بعمر 

 للرجال(. المئة فً 72.8للنساء مقابل  المئة
 

وبلؽت نسبة العاملٌن الى اجمالً السكان )لالفراد بعمر 

 المئة فً 20.4) المئة فً 44.6سنة وما فوق(  15

 للرجال(. المئة فً 69.2للنساء مقابل 
 

سنة( فقد قُدر  64-15اما معدل البطالة )لالفراد بعمر  

 فً 5المئة للنساء مقابل  فً 10.4المئة ) فً 6.4بحوالً 

 للرجال(. المئة

 

 

 

 الهجرة الدولٌة 
 

بلؽت نسبة االسر التً لدٌها فرد )أو أكثر( مهاجر منذ 

فً المئة من إجمالً االسر فً  6.3، 2004العام 

 لبنان.

من  المئة فً 76.3وأظهرت نتائج المسح ان حوالً 

هم رجال مقابل  2004االفراد المهاجرٌن منذ العام 

 للنساء.  المئة فً 23.7
 

سنة عند  35المهاجرٌن دون وكان عمر أؼلبٌة 

من مجموع   المئة فً 77.4هجرتهم، وشكلت نسبتهم 

المهاجرٌن. كما ان ؼالبٌة المهاجرٌن هم من حملة 

 .المئة فً 44.4الشهادات الجامعٌة، وشكلت نسبتهم 
 

وبالنسبة للسبب الرئٌسً الذي دفع االفرا إلى الهجرة 

 فً 65.9الى الخارج فهو البحث عن عمل )بنسبة 

 (. المئة

فٌما خص البلدان التً قصدها المهاجرون، فقد توّجه  

( والبلدان المئة فً 39.2أؼلبلهم الى البلدان العربٌة )

 19.5( والى أمٌركا وكندا )المئة فً 19.7االوروبٌة )

 (.المئة فً 12.1( والبلدان االفرٌقٌة )المئة فً
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 البيئة 7. 

 

 والصرف الصحي الشرة ميبه 1.7
 

للشرب فقد  ةؼٌر اآلمن ٌاه. أما الممن أجل الحفاظ على صحة سلٌمةالمٌاه اآلمنة للشرب ضرورة ال ؼنى عنها  إنّ 

على أحٌاًنا الشرب ٌاه حتوي متا. ود وداء البلهارسٌئٌلعب دوراً أساسٌاً فً نقل أمراض كالتراخوما والكولٌرا والتٌفوت

مٌاه إن الحصول على  .األمراضبملوثات كٌمٌائٌة وفٌزٌائٌة وإشعاعٌة مضرة بصحة اإلنسان. إضافة إلى ارتباطها 

ٌّماالنساء واألطفال،  بالنسبة إلىبشكل خاّص  هامةمسألة الشرب هو  ٌتولّون ما ألنهم ؼالباً  فً المناطق الرٌفٌة ال س

 لمسافات طوٌلة عادًة.  مهمة حمل المٌاه

 

الذٌن ٌفتقرون إلى مصدر مستدام لمٌاه األشخاص  فً المئة لعدد 32تحقٌق تخفٌض بنسبة نمٌة األلفٌة للتأهداؾ أحد 

"عالم وثٌقة . أما هدؾ 0203إلى  0772من الممتدة ، وإلى مرافق صرؾ صحٌة، وذلك خالل الفترة ةالشرب اآلمن

ومصدر مٌاه شرب آمن  نظٌفة إلى مرافق صرؾ صحًألطفال" فهو خفض عدد األسر المعٌشٌة التً تفتقر با جدٌر

 معقول التكلفة، بمقدار الثلث على األقل. و

 

 المؤشرات:متعدد قائمة بالمؤشرات المستخدمة فً المسح العنقودي  فً ما ٌلً

 

 استخدام مصادر مٌاه شرب محسنة 

  مٌاهاللمعالجة مالئمة استخدام طرق 

  المٌاهالزمن الذي ٌستؽرقه الذهاب إلى مصدر  

  مٌاه الشربالشخص الذي ٌقوم بإحضار 

 

بنوعٌتها. كما تّم جمع المستطلعٌن باإلضافة إلى ذلك، تّم طرح أسئلة لتقٌٌم الوصول إلى شبكات المٌاه العامة ورأي 

 تخزٌن المٌاه ونظافته.خاص لتوّفر نظام حول المعلومات 

 9002لبنان عام  الشرب، مٌاه مصدر حسب األسر ألفراد النسبً عالتوزّ : EN.1 رسم بٌانً

 
السكان الذٌن والجدٌر بالذكر أن . EN.1والرسم  EN.1مصادر مٌاه الشرب فً الجدول بحسب ظهر توّزع السكان ٌ

شرب هم أولئك الذٌن ٌستعملون المصادر التالٌة: مٌاه األنابٌب التً تصل حتى المٌاه لمحسنة المصادر الٌستخدمون 

، بانابٌب ةالموصول ، والبئر(ثابت أو حنفٌة عامة سبٌل) ، والصنبور العامّ (الممتدة الى المسكن )أو الشبكة المنازل

 شبكة ممتدة الى المسكن
35.2% 

 سبٌل ثابت أو حنفٌة عامة
1.4% 

 بئر موصولة بانابٌب
 نبع محمٌة/ بئر محمً 4.7%

9.2% 

 مٌاه المطر المخزنة
1.5% 

مٌاه معبأة داخل 
 مٌاه مكررة/ زجاجات

46.7% 

نبع ؼٌر / بئرؼٌر محمٌة
/ مٌاه سطحٌة / محمً

 مصدر اخر
1.0% 

 صهرٌج مٌاه
0.4% 
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مصدر مٌاه الؽالونات المنقاة . وال ُتعّد المٌاه المعبأة أو المجّمعة ، والٌنابٌع المحمٌة، ومٌاه األمطاراالرتوازٌةواآلبار 

 والطبخ. األٌدين ألؼراض أخرى، كؽسل محسّ ال مصدرالمٌاه دم كانت األسرة تستخ إذا امٌاه محّسنً 

 

المخصصة لتنقٌة  أو المحالت ها من المتاجرؤبالستٌكٌة مقفلة ٌتّم شرا حاوٌاتعادًة فً المنّقاة تخّزن المٌاه المعبأة و

 المٌاه.

 

على ٌحصلون حوالى ثلث السكان فحسب  . لكنّ شربللفً المئة من السكان مصادر محسنة  7575، ٌستخدم عموماً 

  فً الؽالونات.أو المعّبأة  المنّقاةنصؾ السكان المٌاه فٌما ٌستعمل المٌاه المنقولة بأنابٌب 

 

الشرب  مٌاهتصل نسبة استعمال و(. EN.1جدول البحسب المناطق )مٌاه الشرب بالنسبة إلى السكان تختلؾ مصادر 

فً المئة( حٌث ٌعتمد  0473مئة( وضواحً بٌروت )فً ال 05فً بٌروت ) حدّ باألنابٌب إلى المنازل إلى أدنى  المنقولة

قضٌة األفً  المقٌمٌنمن السكان  02من أصل  5 ٌحصل فً المقابل. المنّقاةأو  ةالمّعبأ مٌاهالسكان أساساً على ال

من فً البلد بعلبك والهرمل أعلى نسبة ٌملك قضاءا و. التابعة لمحافظة البقاع على المٌاه المنقولة باألنابٌبالمتبقٌة 

مٌاه  بئر محفورة ؼٌر محمٌة أو ٌنبوع ؼٌر محمً أومن  اآلتٌةفً المئة(  570لشرب ؼٌر المّحسنة )امصادر مٌاه 

 مصادر أساسٌة للمٌاه. كصهارٌج سطحٌة أو 

 

 تصبحكً عن طرق معالجة المٌاه فً المنزل األسر لت ئوقد سُ طرق معالجة المٌاه داخل المنزل.  EN.2جدول الٌقدم 

وسائل سلٌمة  الشمسً طهٌروالت 1المائٌةالمرشحات الكلور واستخدام المبٌض أو الؽلً وإضافة  واعُتبٍر .آمنة للشرب

كل لو، مٌاهلمعالجة المالئمة  االذٌن ٌستعملون طرقً األسر لمعالجة مٌاه الشرب. ٌعرض الجدول النسب المئوٌة ألفراد 

 التً تستخدم مصادر مٌاه شرب محسنة أو ؼٌر محسنة. سر، ولألمن هذه األسر بشكل مستقل

 

المٌاه بٌن األسر التً تعالج الطرٌقة األكثر شٌوعاً و .مٌاهفً لبنان أي طرٌقة لمعالجة الاألسر أرباع  ةثالثال تستعمل 

الجة المٌاه لمعتستعمل أسرة واحدة من بٌن خمس أسر تقرًٌبا طرًقا مالئمة فً المئة(.  0775) المرشحات المائٌةهً 

هً فً ما  علىالنسبة األوتختلؾ هذه النسبة بحسب المناطق، والمحسنة وؼٌر المحسنة. اآلتٌة من جمٌع المصادر 

 فً المئة(. 0077فً محافظة النبطٌة )األدنى هً فً المئة( والنسبة  2071تبّقى من جبل لبنان )

 

 حضرٌ الذي فٌعرض الشخص EN.4جدول ال، أما مٌاهلحصول على الالذي ٌستؽرقه االوقت  EN.3جدول الٌعرض 

جمع تلم و. الشرب اهٌجولة واحدة فقط من المنزل إلى مصدر م مبنٌة علىهذه النتائج والجدٌر بالذكر أن . مٌاهال

 فً ٌوم واحد.  تتملومات الخاصة بعدد الجوالت التً المع

  

 حتاج. تاألسرفً المئة من  6570موجود ضمن المسكن بالنسبة إلى الشرب أن مصدر مٌاه  EN.3جدول الٌوضح 

ٌمضً عدد قلٌل بٌنما  المٌاه دقٌقة للوصول إلى مصدر المٌاه وإحضار 03أقل من  إلى األسرمن تقرًٌبا فً المئة  473

الالزم ل الوقت منازلها، ٌبلػ معدّ  إلى مٌاهال صلالعائالت التً تباستثناء و. لهذا الؽرضأكثر من ساعة األسر من 

دقٌقة. أما الوقت الذي ٌمضٌه سكان ضواحً بٌروت ومحافظة النبطٌة إلحضار  02الشرب حوالى  مٌاهللوصول إلى 

 فً باقً البلد.  فٌفوق مثٌلهالمٌاه 

 

حٌن ال  مٌاهالرجل راشد واحد مهمة إحضار  توكل إلىفً المئة(  57األسر )فً معظم  أنّ  EN.4جدول الٌوضح 

 ،فً المئة من الحاالت 17.7فً  مٌاهالالراشدات النساء  وتحضر. ضمن المسكن اموجودً الشرب مٌاه ر مصدكون ٌ

 فً المئة(.  0إلى  0) مٌاهالبإحضار من العمر  03عدد صؽٌر من األوالد دون الٌقوم بٌنما 

 

نالحظ و(. EN.11منازلها )الجدول إلى التً تصل المٌاه من الشبكة العامة األسر الحصول على أرباع  ةثٌمكن لثال

فً المئة  60.7والضنٌة،  -عكار والمنٌة ي ءقضافً المئة فً  41.1هذه النسبة  فتبلػ المناطق، ٌناختالفات ب وجود

                                                 
  

1
 أي فٍهتز انمٍبي   
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الدروة الثالثة  -متعدد المؤشرات المسح العنقودي  

إن معّدل أقل من المعّدل الوطنً. مئوٌة فً المئة فً ضواحً بٌروت، وهً نسب  61.3بعلبك والهرمل وي ءقضافً 

فً الٌوم وبلػ أربعة أٌام.  المقابلةالذي سبق األسبوع األٌام التً حصلت األسر خاللها على المٌاه من الشبكة العامة فً 

بالرؼم من أن و. فقط ساعات 02متوسطة بلؽت العامة لمّدة  عائلة على المٌاه من الشبكةالحصلت  الذي سبق المسح،

ثانً أعلى  فقد كان لها، الشبكة العامةمٌاه مئوٌة من على أقل نسبة حصلت لضنٌة ا -عكار والمنٌة ي ءاألسر فً قضا

وعدد أٌام(  3)المقابلة خالل األسبوع الذي سبق وصول المٌاه أٌام من حٌث عدد  باقً أقضٌة الشمال ٌنمعدل ب

 أشخاص 3أصل من قط . وال بد من اإلشارة إلى أن حوالى شخصٌن فساعة( 04) الساعات فً الٌوم الذي سبق المسح

 .فً المئة( 20) جٌدة جداَ نوعٌة مٌاه الشبكة العامة جٌدة أو األسر اعتبرا أن  أفراد من

 

لمدة متوسطة عامة تخّزن المٌاه و ،(EN 12تقرٌباً نظاماً خاصاً لتخزٌن المٌاه )خّزان( )الجدول األسر جمٌع تملك 

أٌام فً  1ٌوًما فً محافظة الجنوب و 00المٌاه لمدة متوسطة تبلػ تخّزن ها. هذا وحاجاتمن أجل تلبٌة خمسة أٌام تبلػ 

 .ما تبقى من أقضٌة لبنان الشمالً

 

الخزانات أبداً.  فً المئة منها 0773 ال تنّظؾ فٌمافً المئة( خّزانات المٌاه مّرة فً السنة  2670)األسر تنّظؾ معظم 

فهً أدنى نسبة أما نسبة بٌن كل المناطق. أعلى وهً  ،ئة(فً الم 3073ا )بٌروت الخزانات أبدً  سكاننصؾ ال ٌنّظؾ 

 فً المئة(. 5جبل لبنان ) باقًفً 

 

فً المئة  3770بحٌث تصل نسبة السكان الذٌن ال ٌعّقمون خزاناتهم إلى جداً، شائًعا تعقٌم خّزانات المٌاه لٌس إن 

 فً المئة فً ضواحً بٌروت. 13 حّد لها وهوتبلػ أدنى محافظة النبطٌة وفً فً المئة  6271إلى ترتفع هذه النسبة و

 

ٌملكون  السكانأن ثلثً  EN.13جدول الُتظهر النتائج فً و. الصرؾ الصّحً المعتمدةوسائل حول  االسئلةطرح تم 

ٌّةالسكان فً المئة من  0671ٌستخدم للصرؾ الصحً فً منازلهم.  وسٌلة  فً المئة فقط ٌستخدمون 274و جورة صح

فً  0272فً محافظة النبطٌة ) له أدنى نسبةلصرؾ الصحً ل وسٌلةالوصول إلى بلػ و. المجارٌر المفتوحة شبكة

ٌّة السكانمعظم  ٌستعملالمئة( فً حٌن   النسبة األكبر من السكان الذٌن ٌستعملونوفً المئة(.  6373) جورة صح

ربع السكان هذه الطرٌقة فً حٌن  ٌستعمل شمال حٌثالموجودة فً ما تبّقى من محافظة  المجارٌر المفتوحة شبكة

ٌّةفً المئة  0772ٌستخدم صحً والصرؾ نظاًما عاًما للفً المئة منهم  3374 ٌملك  .جورة صح

 

قرٌبة من  مستوعباتفً  نفاٌاتهمفً المئة من السكان ٌتخلّصون من  5671أن  النفاٌاتالتخلص من أظهرت نتائج 

فً البلد مّرة فً  مستوعبات النفاٌات بعٌدة عن المنزل. تفّرغ مستوعباتفً المئة منهم  0274 ٌستعملالمنزل فً حٌن 

مّرة كل ٌومٌن. ومّرتٌن فً الٌوم تفّرغ المستوعبات بأن فً المئة من السكان  00أفاد و. (فً المئة 4070) الٌوم

 (فً المئة 6573) واحً بٌروتن النسبة األعلى فً ضوتكفبحسب المناطق، هذه التخلّص الٌومً عملٌة  وتختلؾ

فتبلػ هذه النسبة البقاع فً ما تبّقى من أقضٌة أما  فً المئة(، 0371) الضنٌة –عكار والمنٌة ي ءقضاواألدنى فً 

 .مّرتٌن فً الٌومُتفّرغ  مستوعبات للنفاٌاتمن  محافظة بٌروتأرباع سكان  ةثالث وٌستفٌدفً المئة.  0570
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