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هذا العدد من سلسلة SIF يتطّرق إلى وضع األطفال في 
األساسية  المؤشرات  استخدام  عبر  مقتضب،  بشكل  لبنان 
والبيانات المتوفرة في عدد من المسوحات المنفذة من قبل 

إدارة االحصاء المركزي في لبنان خالل السنوات األخيرة.

مهمة  ببيانات  المستخدمين  تزويد  إلى  العدد  هذا  يهدف 
الحالي  الواقع  فهم  على  تساعدهم  لبنان  في  األطفال  عن 

ومقارنته بالبلدان المجاورة.

وقد استخدمنا في هذه المنشورة بشكل أساسي أحدث 
البيانات المتوفرة من المسح العنقودي المتعّدد المؤشرات 
بدورته الثالثة  MICS3 الذي نّفذته إدارة االحصاء المركزي 
في العام 2009 بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة 

UNICEF– مكتب بيروت.

كما تّم استخدام بعض المؤشرات من المسوحات المنّفذة 
سابقًا من قبل إدارة االحصاء المركزي. وسيشار إلى ذلك 

في حينه.

األطفال في لبنان

قد ال يبلغ مجموع النسب المئوية %100 بسبب التدوير.

 تّم استخدام التسميات اآلتية للمناطق :

باقي جبل لبنان يضّم أقضية: جبيل، كسروان، المتن، بعبدا، عاليه، الشوف.

باقي لبنان الشمالي يضّم أقضية: زغرتا، الكورة، بشّري، البترون.

باقي البقاع يضّم أقضية: زحلة، البقاع الغربي، راشيا.  

مالحظة عامة: 
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الطبيعيين،  والديهم  مع  معظمهم  يعيش  و   .2009 العام  في  لبنان  في  السكان  إجمالي  ثلث  من  أقّل  األطفال  شّكل  لقد    
والباقي مع شخص آخر غير الوالدين أو في حالة يتم.

أكثر من نصف األسر في لبنان لديها طفل واحد على األقل في المنزل، إال أّن هذا األمر يختلف حسب المناطق. فقد تبّين على 
سبيل المثال، أّن أغلبية األطفال تعيش في محافظة جبل لبنان بينما قليل منهم يعيش في محافظة بيروت.

تّم تسجيل تغيير طفيف في بنية األسر بين العام 2007 والعام 2009، فقد تراجع عدد األسر التي تضّم عددًا كبيرًا من 
األطفال في مقابل ارتفاع بسيط في نسبة األسر التي تضّم طفًال واحدًا أو اثنين في الفترة نفسها.

في اإلجمال، يشّكل الرّضع واألطفال الصغار واألطفال األكبر سّنًا، فئات عمرية مختلفة جّدًا من حيث االعتماد على الغير، 
والعوامل المحّددة للصحة، وتتطّلب هذه الفئات خدمات متفاوتة، كما تحتاج مثًال إلى تدابير صحية مختلفة.

يرتبط وضع األطفال في لبنان ارتباطًا وثيقًا بالمستوى التعليمي لألمهات أو األشخاص الذين يعتنون بالطفل. فكّلما كان 
المستوى التعليمي لهؤالء أعلى، كّلما كان وضع الطفل أفضل في عدد من المجاالت الحياتية واالجتماعية كالنمو والتغذية 

والصحة.

في العادة يمكن رصد صحة األطفال من خالل عدد من المؤشرات مثل الرضاعة الطبيعية، والوزن عند الوالدة، واإلعاقة...
في  المعّدل  دون  وما  المؤشرات  بعض  خّص  فيما  المنطقة  إلى  بالنسبة  المعّدل  فوق  لبنان  تصنيف  إلى  إحصاءاتنا  وتشير 
مؤشرات أخرى. على سبيل المثال هناك طفل واحد من عشرة أطفال يتلقى رضاعة طبيعية حصرّية في لبنان، هذا النموذج 

يؤّدي إلى تصنيف لبنان أدنى من المستويات المطلوبة والممارسة العالمية في هذا المجال.

مقّدمة



|SIF|- 3

من  عامًا  و17   0 بين  السكان  من  الجزء  هم  األطفال 
العمر. في العام 2009 كانوا يمثلون ما دون ثلث إجمالي 

السكان أي ما نسبته %31 من هؤالء.

 4 و   0 بين  ما  البالغون  أي  سّنًا  األصغر  األطفال 
في  السكان  إجمالي  من   5% يمثلون  العمر،  من  سنوات 
لبنان، بينما يمثل األكبر سنًا أي البالغون ما بين 5 و17 
عامًا %26 . هذا الوضع يعكس واقع انخفاض الوالدات 
و   2002 العامين  بين  ما  مستوى  أدنى  إلى  لبنان  في 
2005. (راجع SIF 02 خصائص السكان والمساكن في 

لبنان).

شّكل  األطفال،  لدى  العمرية  الفئات  كامل  إلى  بالنظر 
األطفال.  مجموع  من   47% والبنات   53% الصبيان 
نسبة  أّن  الحظنا  لبنان،  سكان  مجموع  مع  وبالمقارنة 
كانت  بينما  الرجال  نسبة  من  قليًال  أعلى  كانت  الصبيان 
صعيد  على  النساء  نسبة  من   6% بـــ  أقّل  البنات  نسبة 

إجمالي السكان في لبنان في العام 2009.

أقل من ثمانية عشر عامًا

الرسم البياني رقم1: الفئات العمرية الواسعة
 للسكان

31%

8%

61%

ً 17-0 عاما
ً 64-18 عاما

ً وما فوق 65 عاما

املصدر: املسح العنقودي املتعدّد املؤشرات، الدورة الثالثة -2009 إدارة االحصاء املركزي.
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املصدر: املسح العنقودي املتعدّد املؤشرات، الدورة الثالثة2009- إدارة االحصاء املركزي
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الرسم البياني رقم 2: السكّان حسب الفئات العمرية واجلنس
البالغين  الى  األطفال  نسبة  إّن 
العامين  بين  مستقّرة  كانت  لبنان  في 
2007 و2009 وقد بلغت تقريبًا معّدل 

بالغين اثنين للطفل الواحد.

والديهم  مع  األطفال  معظم  يعيش 
يعيش  والباقي  المنزل  في  الطبيعيين 
في  أو  الطبيعيين  الوالدين  أحد  مع  إّما 
الطبيعيين  الوالدين  دون  من  أسرة 
هذه  في  إليها  يشار  األخيرة  الفئة  (هذه 
الذكر  ويجدر   ، بــ“األيتام“  المنشورة 
أن هذه البيانات ال تشمل األطفال الذين 

يعيشون في المؤسسات).

تسجيل  تّم  أّنه  إلى  نلفت  وهنا 
دون  ومن  كامل  بشكل  األطفال  والدات 
جنس  أو  المناطق  حسب  تمييز  أي 

الطفل.
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يختلف توّزع البالغين واألطفال إلى حّد بعيد في بيروت وجبل لبنان حيث تقّل نسبة األطفال بشكل ملحوظ عن نسبة 
البالغين، إال أنها تزيد في لبنان الشمالي.
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املصدر: املسح العنقودي املتعدّد املؤشرات، الدورة الثالثة2009- إدارة االحصاء املركزي

النسبة املئوية لألطفال
النسبة املئوية للبالغني
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احملافظات

الرسم البياني رقم 3: النسبة املئوية لألطفال والبالغني من السكان حسب احملافظات 
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أطفال  لديه   (54%  ) لبنان  في  األسر  نصف  من  أكثر 
تحت الثامنة عشرة من العمر يعيشون في المنزل. بين هذه 
األسر، هناك الثلث (%34) لديه طفالن و%37 لديهم ثالثة 
أطفال أو أكثر.األسر الكبيرة التي لديها ستة أطفال أو أكثر 

تشّكل %2 فقط من مجموع األسر اللبنانية.

مع  لألسر  املئوية  رقم 4: النسبة  البياني   الرسم 
أطفال حسب عدد األطفال في املنزل في املدرسة

 %29طفل واحد

ثالثة أطفال
22% 

أربعة أطفال
10% 

طفالن
34% 

خمسة أطفال
3% 2%

ستة أطفال أو أكثر 

املصدر: املسح العنقودي املتعدّد املؤشرات، الدورة الثالثة -2009 إدارة االحصاء املركزي.
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املصادر: املسح العنقودي املتعدّد املؤشرات، الدورة الثالثة2009- إدارة االحصاء املركزي
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 مسح األوضاع املعيشية لألسر2007- إدارة االحصاء املركزي

2009 2007

الرسم البياني رقم 5: النسبة املئوية لألسر مع أطفال حسب عدد األطفال بني 2007 و2009

األسر التي لديها أطفال

في الواقع، إّن عدد األطفال في األسرة لم يتغّير كثيرًا مع الوقت، إال أّن النسبة المئوية لألسر الكبيرة التي لديها خمسة 
أطفال أو أكثر قد تدّنت، والنسبة المئوية لألسر التي لديها طفالن قد ارتفعت من %31 إلى %34 بين العامين 2007 و2009.
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املصدر: املسح العنقودي املتعدّد املؤشرات، الدورة الثالثة -2009 إدارة االحصاء املركزي.
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الرسم البياني رقم 6: األطفال الذين تركوا بعهدة أطفال آخرين واملستوى 
التعليمي لألمّ او الشخص الذي يعتني بالطفل

6

من يعتني باألطفال؟

الدقيقة  األسباب  االدارة  به  قامت  الذي  المسح  يظهر  ال 
أو المحّددة وراء ترك الطفل من قبل أّمه أو الشخص الذي 
يعتني به مع أطفال آخرين. ولكن استنادًا إلى خصائص 
أّن  إحصاءاتنا  تظهر  بالطفل،  المعتني  الشخص  أو  األم 
ليسوا  باألطفال  يعتنون  من  أو  األمهات  هؤالء  معظم 
بوظيفة  مرتبطون  فقط   16% أّن  حيث  اقتصاديًا  ناشطين 

أو عمل.

مع  أوقاتهم  األطفال  من  عدد  يمضي 
العام  في  الوالدين.  غير  آخر  شخص 
من  أقل  بعمر  األطفال  من   8%  ،2009

أطفال  بعهدة  تركوا  قد  سنوات  خمس 
آخرين بعمر أقّل من عشر سنوات وذلك 
كّلما  المسح.  سبق  الذي  األسبوع  خالل 
أو  لألّم  التعليمي  المستوى  انخفض 
كّلما  بالطفل،  يعتني  الذي  الشخص 
ازدادت إمكانية حصول هذا األمر. فحيث 
يعتني  الذي  الشخص  أو  األم  كانت 
من   20% ترك  تّم  تعليم،  بدون  بالطفل 
من  أقّل  بعمر  آخرين  أطفال  مع  األطفال 
السابق  األسبوع  خالل  سنوات  عشر 
تبّين  فقد  اآلخر،  المقلب  في  أّما  للمسح. 
أّنه حيث كان المستوى التعليمي لألّم أو 
جامعيًا،  بالطفل  يعتني  الذي  الشخص 
مع  تركوا  الذين  األطفال  نسبة  كانت 
أطفال آخرين بعمر أقّل من عشر سنوات 

في األسبوع السابق للمسح 4%. 

الرسم البياني رقم 7: النشاط االقتصادي لألمّ أو الشخص 
الذي يعتني بالطفل

ال يعمل
1%

غير ناشط
83%

يعمل
16%

املصدر: املسح العنقودي املتعدّد املؤشرات، الدورة الثالثة -2009 إدارة االحصاء املركزي.
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التعليم المبكر واللعب

تأديب الطفل

نمّوهم  يرسم  األطفال  تعليم  إّن 
ويشكل  الحياة.  في  فرصهم  و  الشخصي 
األساسية  المؤشرات  أحد  المبكر  التعليم 
من  الطفل  وتطّور  التعليم  جودة  مدى  عن 
الطفولة المبكرة حتى المدرسة. في العام 
العنقودي  المسح  نتائج  أظهرت   ،2009

المتعّدد المؤشرات بدورته الثالثة أّن 56% 
أعوام،  خمسة  من  أقل  بعمر  األطفال  من 
من  أكثر  أو  نشاطات  بأربعة  شاركوا  قد 
واالستعداد  المبكر  التعليم  تعزيز  شأنها 
أسرة  أفراد  أحد  أو  والديهم  مع  للمدرسة 
عامًا  عشر  خمسة  العمر  من  يبلغ  أخرى 
لهذا  الفتيات  تعّرض  كان  وقد  فوق.  وما 
من  أكثر   (58%) المشاركة  من  المستوى 

تعّرض الصبيان (%54). وقد بلغ معّدل عدد النشاطات التي شارك بها أفراد األسرة مع الطفل 4 نشاطات. إّن األشياء التي 
يلعب بها األطفال توّفر معلومات مهّمة عن تطّورهم الذهني. وقد أظهرت نتائج المسح العنقودي المتعدد المؤشرات بدورته 

الثالثة أّن %16من األطفال يلعبون بثالثة انواع او أكثر من األلعاب.

بألعاب  يلعبون  الذين  األطفال  نسبة  واحتّلت  نفسه،  الوقت  في  األلعاب  من  مختلفة  بأنواع  يلعبوا  أن  األطفال  يستطيع 
مصدرها المتجر المرتبة األعلى بــ %77، تتبعها األدوات المنزلية مثل الصحون واألكواب واألوعية... بـــ %39 من األطفال 
الذين يستمتعون باللعب بهذه األشياء. كما الحظنا أّن البنات والصبيان يلعبون تقريبًا باأللعاب نفسها، حيث أّنه ال يوجد فرق 

بين األلعاب حسب جنس الطفل.

أنواع  أكثر  هو  النفسي  العقاب 
الى  بالنسبة  لبنان  في  شيوعًا  العقاب 
بين  العقاب  هذا  ويتراوح  األطفال. 
و  الصراخ  إلى  االمتيازات  من  الحرمان 
من   80% تعّرض  وقد  الكالمي.  االعتداء 
عشرة  واألربع  السنتين  بين  األطفال 

سنة لهذا النوع من العقاب في المنزل.

قد   (56%) األطفال  نصف  من  أكثر 
أو  كالهّز   ) طفيفًا  جسديًا  عقابًا  تلقوا 
والصفع  الضرب  أو  األرداف  صفع 
األطفال  من   13% أّن  إال  الجسم)  على 
بما  العنيف  الجسدي  العقاب  اختبروا  قد 
فيه الضرب أو اللطم على الوجه، وعلى 
بوساطة  الضرب  أو  الرأس  أو  األذنين 

أداة كالحزام أو العصا أو أداة أخرى.

أو  البنات  تأديب  بين  فرق  يوجد  ال 
الصبيان بشكل عام. في الحقيقة فقط %24 من األمهات أو األشخاص الذين يعتنون باألطفال يعتبرون العقاب الجسدي ضروريًا 

لتربية األطفال بالشكل المناسب. ويبقى %8 فقط من األطفال لم يتلقوا أي تأديب أو عقاب على اإلطالق.

النسبة املئوية لألطفالاأللعاب
األدوات املنزلية 

املواد واالشياء املوجودة خارج املنزل 
ألعاب مصنوعة في املنزل 

ألعاب مصدرها املتجر 
غير أنواع من األلعاب

39

23

22

77

10

املصدر: املسح العنقودي املتعدّد املؤشرات، الدورة الثالثة -2009 إدارة االحصاء املركزي.

مالحظة: ال يبلغ مجموع النسب املئوية %100 كون الطفل ميكنه اللعب بعدّة أشياء في الوقت نفسه.

اجلدول رقم 1:النسبة املئوية لألطفال حسب األلعاب

النسبة املئوية لألطفالنوع التأديب
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املصدر: املسح العنقودي املتعدّد املؤشرات، الدورة الثالثة -2009 إدارة االحصاء املركزي.
مالحظة: ال يبلغ مجموع النسب املئوية %100 كون الطفل ميكن أن يتعرض لعدّة 

               أنواع من العقوبات في الوقت نفسه.               

تأديب ال عنفي فقط
عقاب نفسي

عقاب جسدي خفيف
عقاب جسدي عنيف

كل أنواع العقاب النفسي واجلسدي
ال تأديب أو عقاب

اجلدول رقم 2: النسبة املئوية لألطفال الذين تعرّضوا للتأديب
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الوالدة  عند  الوزن  إلى  إضافة  الطبيعية  الرضاعة  وتشّكل  متعّددة،  وسائل  عبر  الطفل  لدى  التغذية  رصد  الممكن  من 
مؤشرين حيويين في هذا المجال.

باالضافة إلى توفير المال، للرضاعة الطبيعية مفاعيل إيجابية على المواليد الجدد وصحة األطفال عند الوالدة كما على 
المدى البعيد أيضًا. 

أكثر الطرق فعالية لتأمين صحة الطفل  تعتبر منظمة الصّحة العالمية WHO ، أّن الرضاعة الطبيعية هي واحدة من 
كما  سوء التغذية  من  تساعد على الوقاية  المتّممة  الطبيعية المثلى المصحوبة بالتغذية  فالرضاعة  قيد الحياة.  وبقائه على 
تستطيع أن تـنقذ حياة ماليين األطفال. كما تّم إثبات العالقة بين الرضاعة الطبيعية وانخفاض مخاطر المشكالت الصحية 

عند النساء. 

على الرغم من التوصية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى كّل أمهات العالم باعتماد الرضاعة الطبيعية الحصرية 
في األشهر الستة األولى من عمر الطفل للحصول على النمو األمثل والصحة األفضل، تظهر االحصاءات أّن الرضاعة الطبيعية 

في لبنان في كّل الفئات العمرية للرّضع واألطفال ما زالت أدنى من المعّدل بالنسبة إلى المنطقة والعالم. 

إّن السلوك الشائع بما خّص اإلرضاع الطبيعي لحديثي الوالدة في لبنان في العام 2009، يظهر بأّن طفل من كّل عشرة 
أطفال حديثي الوالدة يتلقى رضاعة طبيعية حصرّية، ما يساوي تقريبًا مرتين أقّل من مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال 

افريقيا (MENA) وبالتالي أدنى من المستوى في مصر مثًال أو السودان أو العراق.

الشيء نفسه ينطبق كذلك على خصائص الرضاعة الطبيعية بالنسبة إلى األطفال األكبر سّنًا بين 6 و8 أشهر، حيث تظهر 
االحصاءات أّن %42 فقط من األطفال ال يزالون يحصلون على الرضاعة الطبيعية، مع إدخال األطعمة الصلبة، بينما تصل 

هذه النسبة إلى %57 في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا و%60 على الصعيد العالمي.
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إدخال األطعمة الصلبة من 6 إلى 8 أشهررضاعة طبيعية حصرية من 0 إلى 5 أشهر

*: يختلف التقدير عن التعريف املوحد لكنه مشمول مبعدّل املنطقة
MENA: الشرق األوسط وشمال افريقيا 

 .UNICEF, MENA املصدر: العالم ومنطقة الـ
املصدر: لبنان، املسح العنقودي املتعدّد املؤشرات، الدورة الثالثة2009- إدارة االحصاء املركزي

(http://www.childinfo.org/breastfeeding_iycf.php)

الرسم البياني رقم 8: النسبة املئوية للرضاعة الطبيعية لألطفال بني 0 و8 أشهر
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أو  السنتين  عمر  حتى  الطبيعية  بالرضاعة  االستمرار  مع  التغذية  مكّمالت  بإعطاء  العالمية  الصحة  منظمة  توصي  بينما 
أكثر، تظهر االحصاءات أّنه تّم الحفاظ على هذه العادة في بعض الدول، إّال أنها تتجه إلى االنخفاض بنسبة %50 أو أكثر 
بعد عمر 15 شهرًا، كما هو مبّين بالنسبة إلى الدول المختارة في الرسم البياني رقم 9، ويبقى لبنان في الدرجة األخيرة التي 

تظهر أّن األمهات يتجهن إلى التوقف عن اإلرضاع الطبيعي مع الوقت.

على الرغم من كون الرضاعة الطبيعية في لبنان أدنى من المستويات المطلوبة، إال اّن االحصاءات تظهر بشكل عام وجود 
تحّسن على مستوى الرضاعة الطبيعية بين العام 2000 و العام 2009.

9

الدول / املناطق

ية
يع

طب
ة ال

ضاع
للر

ية 
ملئو

ة ا
سب

الن

53

84

34

35

78

68

35 36

15

38

15

70

31

74

55

15

48

6

34
37

25

*السودان
2006

*مصر
2008

*العراق
2006

لبنان MENA *تونسالعالم
2006

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
ً متابعة الرضاعة الطبيعية من 20 إلى 23 شهراًمتابعة الرضاعة الطبيعية من 12 إلى 15 شهرا

*: يختلف التقدير عن التعريف املوحد لكنه مشمول مبعدّل املنطقة
MENA: الشرق األوسط وشمال افريقيا 

 .UNICEF, MENA املصدر: العالم ومنطقة الـ
املصدر: لبنان، املسح العنقودي املتعدّد املؤشرات، الدورة الثالثة2009- إدارة االحصاء املركزي

(http://www.childinfo.org/breastfeeding_iycf.php)

ً الرسم البياني رقم 9: النسبة املئوية للرضاعة الطبيعية لألطفال بني 12 و23 شهرا
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املصدر: املسح العنقودي املتعدّد املؤشرات، الدورة الثالثة2009- إدارة االحصاء املركزي
املصدر: املسح العنقودي املتعدّد املؤشرات، الدورة الثانية2000- إدارة االحصاء املركزي

2000

الرسم البياني رقم 10: النسبة املئوية للرضاعة الطبيعية لألطفال بني العامني
2000 و2009

هل تعلم ؟

حديثي الوالدة  من   41%

خالل  الثدي  من  إرضاعهم  تّم 
الساعة األولى للوالدة.

المصدر: مسح صحة األسرة، 
إدارة اإلحصاء المركزي
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يشكل الوزن عند الوالدة مؤشرًا قويًّا لفرص 
حديثي الوالدة بالعيش، والنمو ، والصحة على 
واالجتماعي.  النفسي  والتطّور  البعيد،  المدى 
من  أقّل   ) الوالدة  عند  المنخفض  الوزن  يرفع 
2500 غرام) من المخاطر الصحية لدى األطفال.

سوء  إلى  تعّرضوا  الذين  األطفال  يواجه 
التغذية في الّرحم نسبة مرتفعة من خطر الموت 
حياتهم.  من  األولى  السنوات  أو  األشهر  خالل 
من  فيعانون  الحياة  قيد  على  يبقون  الذين  أما 
انخفاض في المناعة وارتفاع في خطر التعّرض 

لألمراض.

كما ينحو األطفال ذوي الوزن المنخفض إلى 
على  تأثير  لها  إدراكية  صعوبات  من  المعاناة 

أدائهم المدرسي وفرص العمل عند البلوغ.

استنادًا إلى منظمة اليونيسيف، تبلغ نسبة 
الوالدة  عند  المنخفض  الوزن  ذوي  األطفال 
%15 عالميًا و%11 في منطقة الشرق األوسط 

وشمال افريقيا.

أّما في لبنان 2009، وبالنسبة إلى انخفاض الوزن عند الوالدة، فقد تبّين أّن 1 من 10 أطفال تقريبًا (%12) يولدون 
بوزن منخفض، وبخاصة في جنوب لبنان (محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي). هذه الظاهرة سّجلت أدنى نسبة %6 في 

منطقة ” باقي البقاع“  أي ما يساوي نصف المعّدل الوطني.

 مالحظة: األرقام العائدة إلى لبنان في هذا 
نتائج  إلى  استنادًا  تحديثها  تّم  البياني،  الرسم 
بدورته  المؤشرات  المتعّدد  العنقودي  المسح 
الثالثة الذي قامت به إدارة االحصاء المركزي في 
العراق  إلى  العائدة  األرقام   .2009 عام  لبنان 
وفلسطين هي أرقام العام 2006، أرقام األردن 
وتركيا  مصر  أرقام   ،2007 العام  الى  تعود 
وسوريا  لبنان  أرقام   .2008 العام  الى  تعود 
العام  الى  تعود  المتحدة  العربية  االمارات  و 

.2009
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Child Info website  : املصدر
http://www.childinfo.org/low_birthweight_table.php

الرسم البياني رقم 12: النسبة املئوية لألطفال املنخفضي الوزن عند 
الوالدة حسب الدول اتارة
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املصدر: املسح العنقودي املتعدّد املؤشرات، الدورة الثالثة 2009- إدارة االحصاء املركزي

الرسم البياني رقم 11: النسبة املئوية لألطفال املنخفضي الوزن عند 
الوالدة حسب املنطقة

الوزن المنخفض عند الوالدة
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الصحة
تّم استخدام مؤشرين رئيسين لتقييم الوضع الصحي لألطفال في لبنان، وبالتحديد وفيات األطفال واالعاقة.

يعتبر معّدل وفيات األطفال مؤشرًا رئيسًا بالنسبة إلى صحة األطفال. تّم قياس هذا المعّدل لدى األطفال الذين يبلغون من 
العمر أقل من خمس سنوات، وفي العام 2009 بلغ هذا المعّدل 10 باأللف من المواليد األحياء في لبنان. وبذلك يسّجل لبنان 

واحدًا من أدنى المعّدالت في وفيات األطفال في المنطقة مسبوقًا فقط بقطر (9) واالمارات العربية المتحدة (8). 

وفيات األطفال
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http://www.childinfo.org/low_birthweight_table.php : املصدرChild Info website

املصدر: املسح العنقودي املتعدّد املؤشرات، الدورة الثالثة2009- إدارة االحصاء املركزي

الرسم البياني رقم 13: معدل وفيات األطفال (دون اخلامسة من العمر)
للعام 2009 (االف) اتارة  البلدان  بعض   في 
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اإلعاقة عند األطفال
الشخص  أو  (األم  الرعاية  مقّدمي  من  طلب 
العنقودي  المسح  في  بالطفل)،  يعتني  الذي 
وضع  حول  الثالثة  بدورته  المؤشرات  المتعّدد 
األطفال واألمهات في لبنان، تقييم أطفالهم في 
بغيرهم  مقارنة  نمّوهم  تطّور  و  معّينة  أوضاع 

من األطفال.

وهنا، تّم قياس االعاقة لدى األطفال من عمر 
سنتين إلى تسع سنوات، على أنها حالة تأّخر 
الرعاية  مقّدم  قبل  من  تقييمها  تّم  صعوبة  أو 
العمر  في  آخرين  بأطفال  طفله  مقارنة  بعد 
كالمشي  األوضاع  من  عدد  إلى  بالنسبة  نفسه 

والبصر...

االعاقة  مفهوم  حول  التفاصيل  من  (للمزيد 
مراجعة  يرجى  القسم،  هذا  في  المستخدم 

الصفحة 13 من هذه المنشورة).

من   8% عن  االبالغ  تّم   ،2009 العام  في 
من  أكثر  أو  نوعًا  يعانون  أنهم  على  األطفال 
األطفال  من   2% حوالي  ويعاني  اإلعاقات. 
في  أو  النهار  في  سواء  الرؤية  في  صعوبة 

الليل، مّما يجعل منها االعاقة األكثر شيوعًا بين األطفال.

وتتفاوت نسبة االعاقة بين المناطق، حيث تظهر النتائج أّن محافظة لبنان الجنوبي تضّم أعلى نسبة من األطفال الذين 
يعانون إعاقة واحدة على األقّل(%11) بينما تبلغ نسبة األطفال الذين يعانون إعاقة في منطقة ”باقي البقاع“ إضافة إلى عكار 

والمنية- الضنية(%6) مسّجلة بذلك أدنى المستويات.  

النسبة املئوية لألطفال
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املصدر: املسح العنقودي املتعدّد املؤشرات، الدورة الثالثة 2009- إدارة االحصاء املركزي

الرسم البياني رقم 14: النسبة املئوية لألطفال الذين يعانون من إعاقة 
واحدة على األقل
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المصطلحات والتصانيف المستخدمة في هذه المنشورة
إستنادًا الى التعاريف والمعايير الدولية.

13

املتحدة  األمم  منظمة  مع  بالتعاون  املركزي  االحصاء  إدارة   ،  MICS3 الثالثة  بدورته  املؤشرات  املتعدّد  العنقودي  املسح   •
للطفولة، لبنان، 2009. نتائج املسح متوفرة على الرابط اآلتي:  

 http://www.cas.gov.lb/index.php/en/all-publications-en#the-multiple-indicators-cluster-survey-
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مصادر البيانات

المعتني بالطفل: حسب المفهوم المستخدم في هذه المنشورة، هو شخص بالغ يعيش في األسرة نفسها مع األطفال ويعتني 
لفترة  األسرة  عن  غيابها  أو  األم  موت  إلى  ذلك  يعود  وقد  نفسها،  األسرة  في  للطفل  البيولوجية  األم  عيش  عدم  بسبب  بهم 

طويلة من الوقت.

نسبة البالغين إلى األطفال: تّم احتسابها بقسمة عدد البالغين على عدد األطفال

نسبة وفيات األطفال ما دون الخمس سنوات: هي احتمال الوفاة بين الوالدة وعمر الخمس سنوات، من بين ألف مولود حّي.

االعاقة: هي وضع الطفل كما ابلغت عنه األم أو الشخص المعتني بالطفل بعد مقارنة  طفلهم بأطفال آخرين في العمر نفسه. 
 MICS المؤشرات المتعّدد  العنقودي  المسح  منهجية  فهي  باإلعاقة،  المتعّلق  النموذج  خّص  فيما  المستخدمة  المنهجية  أما 
اليدين،  وتحريك  التعليمات،  فهم  وعدم  والسمع،  والبصر،  المشي،  أو  الوقوف  صعوبات  تقييم  على  تقوم  التي  الموّحدة 
والضعف أو التصّلب، واالصابة بنوبات، والجمود، وفقدان الوعي، وعدم تعّلم القيام بأشياء مثل األطفال اآلخرين في العمر 

نفسه، وعدم إمكانية الكالم أو ظهور تخّلف عقلي لدى الطفل.






