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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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وضع انمزأة فً انعاو 0227
هذا انفصم هى جزء مه انتقزٌز انىهائً نهمسح انعىقىدي متعذد المؤشرات نهعاو 0227
وتائج انمسح كامهت متىفزة عهى انمىقع انخاص بإدارة اإلحصاء انمزكزي عهى انعىىان 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  0773و .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 9009، ،لبنان .المسح العنقودي متعدد المؤشرات ،9009
التقرٌر 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

4
المسح العنقودي متعدد المؤشرات -الدروة الثالثة

مسح وضع األطفال واألمهات فً لبنان للعام 9009

جدول ملخص النتائج
المسح العنقودي متعدد المؤشرات ومؤشرات أهداؾ األلفٌة للتنمٌة ،لبنان0227 ،
الموضوع

رقم مؤشر
المسوح
العنقودٌة

رقم مؤشر
األلفٌة
للتنمٌة

المؤشر

القٌمة

الصحة اإلنجابٌة
منع الحمل

21

الزواج المبكر

67

19c

انتشار استخدام وسائل منع الحمل

3135

النسبة المئوٌة

الزواج قبل سن 51

2.1
13.4
2.6

النسبة المئوٌة

الزواج قبل سن 51

العنؾ األسري

68

النساء فً عمر  51 - 51عاما المتزوجات

69

الفارق العمري بٌن الزوجٌن

100

السٌدات فً عمر 02- 02
السٌدات فً عمر 51– 51
االتجاهات نحو العنؾ األسري

1032
2237
735

النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة
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لائمة انزسوو انبيانية
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لبنان51......................................................................................................................................... .9004 ،
رسم بٌانً  :CP.1نسب النساء فً عمر  27-03سنة اللواتً تزوجن فً عمر أقل من  03سنة ،ونسب النساء فً عمر 27-02
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لائمة االختصارات
حسب ورودها فً النص

المسح العنقودي متعدد المؤشرات
منظمة األمم المتحدة للطفولة
عالم مالئم لألطفال
أهداؾ األلفٌة للتنمٌة
منظمة الصحة العالمٌة
اللولب الرحمً
منع الحمل عن طرٌق إطالة فترة
الرضاعة (ضها الرضاع)

Multiple Indicators Cluster Survey

MICS

United Nations Children’s Fund

UNICEF

World Fit for Children

WFFC

Millenium Development Goals

MDG

World Health Organization

WHO

IUD
LAM
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انمهخص انتنفيذي
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
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 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

العمل المٌدانً
تجدر اإلشارة الى ان لبنان هو البلد الوحٌد من بٌن
البلدان التً نفذت المسوح العنقودٌة متعددة
المؤشرات ،الذي اعتمد الـ (Personal PDA
) ،Digital Assistantأي 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 6
أٌام وكان التدرٌب ذا شقٌّن ،شق ٌتعلق باستعمال
الـ PDAوشق 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.

 -9محافظة النبطٌة

معالجة البٌانات

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.

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 المؤهالت (فً عمر-15
 49سنة 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 و 9فً 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 15-12
شهراً  37.5فً المئة و 14.6فً 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  23-12شهراً الذٌن كان لدٌهم
بطاقات صحٌة  91.3فً المئة وبنسبة إجمالٌة تمت
رؤٌة  54.6فً المئة من هذه البطاقات.

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 86.7
فً 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  12شهراً .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 مه االطفال
تهقىا سىائم معانجت انجفاف انمعذة مسبقاً ،بٍىما تهقى
 36فً المئة سىائم مىزنٍت مه تهك انمىصى بها3
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 شٌوعاً
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 3.9
نشاطاَ.
ٌعٌش  77.2فً المئة من االطفال فً منازلهم حٌث
ٌوجد  3كتب 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.
عمل االطفال
بلؽت نسبة عمل االطفال فً عمر 14-5سنة فً لبنان
 1.9فً المئة ( 2.7فً المئة نهفتٍان و 0.9فً المئة
نهفتٍاث) 3و مه أصم وسبت  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.
تأديب االطفال

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 خالل االسبوع
السابق للمقابلة.

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.

التعلٌم

الزواج المبكر وفارق العمر بٌن الزوجٌن

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 6
سنوات) ٌ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
 17-12سنة) 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 التأخر المدرسً فً المرحلة االبتدائٌة 5.9
فً المئة ،وٌساوي معدل التكافؤ بٌن الجنسٌن فً التعلٌم
االبتدائً .1.00

تظهر النتائج ان  2.1فً المئة من النساء بٌن 15
و 49عامًا قد تزوجن قبل سن الـ ،15فً حٌن أنّ
 13.4فً المئة من النساء اللواتً تبلػ أعمارهنّ 20
إلى  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 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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 .3انصحة اإلنجابية
 1.8استخذاو وسائم منع انحمم
ً
أهمٌة كبرى لصحة األم والطفل ،وذلك من خالل منع الحمل المبكر أو المتأخر ً
جدا
ٌنطوي التنظٌم السلٌم لألسرة على
وإطالة الفترة بٌن حمل وآخر والحد من عدد األطفال .وٌتو ّخى هدؾ وثٌقة "عالم جدٌر باألطفال" إتاحة المعلومات
والخدمات لكل األزواج بؽٌة منع الحمل المبكر أو المتقارب أو المتأخر ً
جدا أو منع إنجاب الكثٌر من األوالد.
ٌمكن تعرٌؾ االستخدام الحالً لوسائل منع الحمل باالستناد إلى معدل النساء اللواتً صرّحن بأنهن كن ٌعتمدن وسٌلة
لمنع الحمل خالل المقابلة .وثم فً المسح العنقودي متعدد المؤشرات فً لبنان تم طرح أسئلة عن االستخدام الحالً
لوسائل منع الحمل على النساء اللواتً كنّ متزوجات فً فترة المسح.
أفٌد بأن  3135فً المئة من النساء المتزوجات ٌستخدمن حالًٌا هنّ أو أزواجهنّ وسائل لمنع الحمل (الجدول .)RH1
تستعمل ؼالبٌة النساء ( 2236فً المئة) الطرق الحدٌثة أكثر من التقلٌدٌة ( 637فً المئة) .أما الوسائل األكثر انتشاراً
فهً حبوب منع الحمل التً تستعملها امرأة واحدة من بٌن  3نساء متزوجات فً لبنان (الرسم  .)RH1أما الطرٌقة
الثانٌة األكثر شٌوعا ً فهً اللولب الرحمً الذي تستعمله  0532فً المئة من النساء المتزوجاتٌ ،لٌها فورً ا القذؾ
الخارجً ( 330فً المئة) .وقد أفٌد بأن  231فً المئة فقط من الذٌن شملهم االستطالع ٌلجأون إلى الواقً الذكري
و 031فً المئة ٌعتمدون االمتناع الدوري.
ٌنتشر استخدام وسائل منع الحمل بشكل كبٌر فً محافظة بٌروت ومنطقة ضواحً بٌروت ( 4032فً المئة) ،وهو أقل
انتشاراً فً محافظة النبطٌة ( 1034فً المئة) .وتستخدم حوالى  00فً المئة من النساء المتزوجات اللواتً تتراوح
أعمارهنّ بٌن  03و 07سنة وسٌلة لمنع الحمل حالًٌا مقابل  2134فً المئة من النساء اللواتً تتراوح أعمارهن بٌن 02
و  02سنة .وترتفع هذه النسبة بحسب العمر حتى أواخر الثالثٌنات ثم تنخفض.
ً
ارتباطا مباشرً ا بطرق منع الحمل .وترتفع نسبة النساء اللواتً ٌستعملن أي وسٌلة من
ٌرتبط عدد األطفال األحٌاء
وسائل منع الحمل من  036فً المئة بٌن النساء اللواتً لٌس لدٌهن أطفال إلى  4235فً المئة من النساء اللواتً لدٌهن
أربعة أطفال أو أكثر.
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رسم بٌانً  8RH.1النسبة المئوٌة للنساء المتزوجات بٌن عمر  51و 94اللواتً ٌستخدمن (أو زوجهن ٌستخدم) وسٌلة
وقائٌة ،لبنان.9004 ،

تعقٌم االنثى /تعقٌم
الذكر /الحقن/
االستزراع /الواقً
االنثوي /العازل
االنثوي /الرؼوة/
الجلو
%1.0

وسٌلة اخرى/
رفض االجابة
%1.0

ال تستخدم اي
وسٌلة
%45.5

ضها الرضاع االمتناع الدوري
 %2.3الواقً الذكري
%1.3
%4.3

حبوب منع الحمل
%22.2

القذؾ الخارجً
%5.1
اللولب الرحمً
%17.4
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انزواج انمبكز وفارق انعمز بين انزوجين
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 تؤثر على معدالت زواج األطفال،
نذكر :وضع نظام التسجٌل المدنً فً البلد الذي ٌقدم دلٌالً على عمر الطفل؛ وجود إطار تشرٌعً مالئم 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 ،عالو ً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 ٌؤدي إلى الفقر المرتبط بالنوع االجتماعً .وٌنص
"اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان" على أنّ من حق كل إنسان أن ٌوافق على زواجه بشكل "كامل ال إكراه فٌه" ،مع
االعتراؾ بأن القبول ال ٌكون "كامالً 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
المؤذٌة -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 االستؽالل الجنسً لألطفال على أن زواج األطفال ٌندرج ضمن أنواع االستؽالل الجنسً
التجاري لألطفال.
إنّ فئة اإلناث الصؽٌرات المتزوجات فئة فرٌدة ،وإن كانت ؼالبًا ؼٌر ملحوظة .وقد ٌُطلب من الزوجات الصؽٌرات
أن ٌقمن بأعمال منزلٌة شاقة ،وذلك تحت الضؽط ،لكً ٌثبتن خصوبتهن ،وٌصبحن مسؤوالت عن تربٌة أطفالهن بٌنما
ما زلن هن أنفسهن أطفاالً .ولٌس للزوجات واألمهات الصؽٌرات سوى مساحة محدودة التخاذ القرارات وخٌارات
قلٌلة فً الحٌاة .وٌتأثر الذكور أٌ ً
ضا بالزواج المبكر ،بٌد أن هذه المسألة تنتشر أكثر بٌن اإلناث وتترك علٌهنّ آثارً ا
ً
سلبٌة أكبر.
تشٌر الدراسات إلى أن عد ًدا 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 بأنّ من المقبول أحٌا ًنا
أن ٌضرب الزوج زوجته ،وؼالبًا ما ٌتعرضن ألنواع من العنؾ األسري .كما ٌؤدي الفارق العمري الكبٌر بٌن
الزوجٌن إلى رفع احتماالت العنؾ األسري والترمل المبكر.
ً
ارتباطا وثٌ ًقا بقضٌة زواج األطفال .فالنساء اللواتً ٌتزوجن قبل
ٌرتبط السن الذي تصبح فٌه الفتٌات ناشطات جنسًٌا
سن  06عامًا ٌ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  07عامًا إلى أسباب تتعلق بالحمل ،وال سٌما بٌن
الفتٌات األصؽر س ًنا من هذه الفئة  .وٌؤدي الطلب من الزوجات الصؽٌرات أن ٌنجبن ،والخلل فً مٌزان القوة بٌن
الزوجٌن ،إلى ندرة استخدام الواقً بٌن مثل هذٌن الزوجٌن.
ٌتم استخدام اثنٌن من المؤشرات 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
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 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 خالل دراستنا للفئتٌن العمرٌتٌن للنساء
 27-03و 27-02عامًا ،نجد أنّ  16.7فً المئة من النساء فً عمر  27 - 23عامًا تزوجن قبل بلوؼهن  06عامًا،
ً
مقارنة بـ 6.1فً المئة من النساء اللواتً ٌبلؽن  02إلى  02عامًا .وٌبلػ معدّل الفتٌات اللواتً تزوجن قبل سن 03
عامًا 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.
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 ،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 27-02
سنة ،تتدرج بٌن  07فً المئة لمن أمهاتهن أمٌات ،و  0130فً المئة لمن أمهاتهن من مستوى تعلٌمً إبتدائً ،و 00
فً المئة و 736فً 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  27-02سنة 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  27-02سنة 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

المؤشر 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
( 1630فً المئة) ومن ثم ما تب ّقى من جبل لبنان ( 1533فً المئة) .أما نسبة النساء اللواتً ٌحملن شهادات جامعٌة،
فهً األقل وفق هذا المؤشر.
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انعنف 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 بأنفسهن للضرب من أزواجهن .وٌعرض الجدول CP.9
اإلجابات 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 عالقة 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 المؤ ّ
شر الذي ٌمكن استخدامه لتقٌٌم
الموقؾ تجاه العنؾ األسري.
وتشٌر النتائج إلى أنّ  735فً 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 ( 532فً المئة) .وٌختلؾ المؤ ّ
شر بشكل كبٌر بحسب
المنطقة حٌث إنّ ربع النساء فً محافظة شمال لبنان ٌعتقدن أنّ للزوج الحق فً ضرب زوجته ألي من األسباب .أما
جدا فً ما ٌتعلق بهذا المؤ ّ
فً قضاءي بعلبك والهرمل وما تب ّقى من جبل لبنان ،فالنسب منخفضة ً
شر .وٌرتبط هذا
بشكل سلبً إذ ٌنخفض من نسبة  0030فً المئة للشابات من عمر  03إلى  07لٌصل إلى  630فً المئة
المؤشر بالعمر
ٍ
للنساء األكبر س ًّنا ( 27-23سنة) .كذلك ،تنخفض النسبة بٌن النساء المتعلّمات.
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مهحك :انجذاول االحصائية
(هذه الجداول متوفرة فً ملؾ مرفق لهذا التقرٌر على نفس الموقع االلكترونً إلادارة اإلحصاء المركزي)

جدول  :RH.1استخدام طرق منع الحمل ،لبنان0227 ،

جدول  :CP.5الزواج المبكر ،لبنان0227 ،
جدول  :CP.6الفارق العمري بٌن الزوجٌن ،لبنان0227 ،
جدول :CP.9االتجاهات نحو العنؾ األسري ،لبنان9004 ،
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