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 21................................................................................................... أليدىغسيل ا 6-2جدول 
 22.......................................................... توزيع أفراد األسرة المعيشية حسب العمر والنوع واإلقامة  7-2جدول 
 23.......................................................................................... تركيبة األسرة المعيشية 8-2جدول 
 24.................................................................. اإلناثالمستوى التعليمى ألفراد األسرة المعيشية  1-9-2جدول 
 25.................................................................. الذكورالمستوى التعليمى ألفراد األسرة المعيشية  2-9-2جدول 
 22........................................................................................... مصر -الهرم السكانى 1-2شكل 

 27 ...................................................................................... الخصائص الخلفية للمستجيبات 3
 28.................................................................................. الخصائص الخلفية للمستجيبات 1-3جدول 
 30................................................................................................... مستوى التعليم 2-3جدول 
 31................................................................................................... االلمام بالقراءة 3-3جدول 
 32............................................................ التعرض لوسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة 4-3جدول 
 33................................................................... لكترونيةاإلاإلعالم  وسائلاستخدام الكمبيوتر و  5-3جدول 

 35................................................................................................... الحالة العملية 6-3ل جدو 
 36........................................................................................................... المهنة 7-3جدول 
 38....................................................................................................... نوع العمل 8-3جدول 
 37.................................................................................... المهن بين السيدات العامالت 1-3شكل 

 39 ............................................................................................................. إلنجابا  4
 40................................................................................................. اإلنجاب الحالى 1-4جدول 
 41............................................................................... اإلنجاب حسب الخصائص الخلفية 2-4جدول 
 43............................................................................... معدالت اإلنجاب التفصيليةتطور  3-4جدول 
 43.......................................................................................... تطور معدالت اإلنجاب 4-4جدول 
 45.................................................................................... تطور اإلنجاب حسب اإلقامة 5-4جدول 
 46......................................................................... على قيد الحياةواألطفال  األحياء المواليد 6-4 جدول
 47.............................................................................................. بين المواليد اتالفتر  7-4جدول 
 48.......................................................................... اإلقامة الفترة المثالية بين المواليد حسب 8-4جدول 
 49.................................................................................... األول ميالد الطفلالعمر عند  9-4جدول 
 49............................................................................. األولعند ميالد الطفل  وسيط العمر 10-4جدول 
 51....................................................................................... للمراهقات الحمل واألمومة 11-4جدول 
 44.................................................................. 2014-2008تطور معدالت اإلنجاب، مصر  1-4شكل 
 45............................................. 2014-2008، مصر قامةاإل الكلي حسب تطور معدالت اإلنجاب 2-4شكل 
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 53 ................................................................................................... تفضيالت اإلنجاب 5
 54.................................................................. تفضيالت اإلنجاب حسب عدد األطفال األحياء 1-5جدول 
 55........................................................................................ اإلنجابتحديد  فيالرغبة  2-5جدول 
 57................................................................ حسب عدد األطفال األحياء العدد األمثل لألطفال 3-5جدول 
 57..................................................................................... األمثلاألطفال  متوسط عدد 4-5جدول 
 58..................................................... تفضيالت اإلنجاب للزوج حسب عدد األطفال األمثل للزوجة 5-5جدول 
 59............................................................................................... التخطيط لإلنجاب 6-5 جدول

 59...................................................................................معدالت اإلنجاب المرغوب فيه 7-5جدول 
 54................................................ جاب مزيد من األطفال بين السيدات المتزوجات حالياً الرغبة فى إن 1-5شكل 

 61 ......................................................................................................... تنظيم األسرة 6
 62..................................................................................... المعرفة بوسائل تنظيم األسرة 1-6جدول 
 62.......................................................................................... المعرفة بفترة اإلخصاب 2-6 جدول
 63............................................................ االعتقاد بأن الرضاعة الطبيعية تقلل من فرص الحمل 3-6جدول 
 64....................................................... ة من الحملحول الرضاعة الطبيعية وحماية السيد االعتقاد 4-6جدول 
 65.................................................... توقيت استخدام تنظيم األسرة للمتزوجين حديثااالتجاهات نحو  5-6 جدول
 67.................................................................... لتنظيم األسرة حسب اإلقامة الحالياالستخدام  6-6 جدول
 68.............................. االجتماعية والديموجرافية المختارةلتنظيم األسرة حسب الخصائص  الحالياالستخدام   7-6جدول 
 70............................................................................ الي لتنظيم األسرةتطور االستخدام الح  8-6جدول 
 70................................................................................ تطور تركيبة وسائل تنظيم األسرة  9-6جدول 
 71....................................................................... تطور استخدام تنظيم األسرة حسب االقامة  10-6جدول 
 72........................................................................... مصادر الوسائل الحديثة لتنظيم األسرة 11-6جدول 
 73.............................................................. مصدر الوسائل الحديثة لتنظيم األسرة حسب اإلقامة  12-6جدول 
 74................................ كمصدر لوسائل تنظيم األسرة حسب اإلقامة الحكوميالقطاع تطور االعتماد على   13-6جدول 
 75..................................................................................................... نوع الحبوب  14-6جدول 
 75............................................ المعرفة بنوع الحبوب المالئم للسيدات الالتي يقمن بالرضاعة الطبيعية  15-6جدول 
 76.............................................................................. قرارات استخدام وسائل تنظيم األسرة  16-6جدول 
 78...................................................................... وماتاختيار الوسيلة بناًء على إعطاء المعل  17-6جدول 
 80........................................................... شهر 12معدالت التوقف عن االستخدام بعد البداية بـ   18-6جدول 
 81................................................................. أسباب التوقف عن استخدام وسائل تنظيم األسرة  19-6جدول 
 83................................................. الحاجة والطلب على تنظيم األسرة بين السيدات المتزوجات حالياً   20-6جدول 
 84................................................................................ أسباب عدم استخدام تنظيم األسرة  21-6جدول 
 84............................................................................... استخدام تنظيم األسرة فى المستقبل  22-6جدول 
 85..................................................................................... وسيلة تنظيم األسرة المفضلة  23-6جدول 
 86............... مقدمى خدمات تنظيم األسرةمع لتنظيم األسرة غير المستخدمات و  السيدات المتزوجات حالياً  اتصال  24-6جدول 
 87............................................................................ التعرض لرسائل خاصة بتنظيم األٍسرة  25-6جدول 
 66................................................................................. حسب الوسيلةاالستخدام الحالى   1-6شكل 
 69........................................ 2014-1980، مصر الحالي لوسائل تنظيم األسرةالتطور فى االستخدام   2-6شكل 
 88.................................... 2014-2005، مصر التعرض لرسائل إعالمية عن تنظيم األسرةالتطور فى   3-6شكل 

 89 ......................................................................................... المحددات الوسيطة لإلنجاب 7
 90........................................................................................... الحالة الزواجية الحالية 1-7جدول 
 91......................................................................................... رياتعدد الزوجات األخ 2-7جدول 
 92................................................................................................... زواج األقارب 3-7جدول 
 93......................................................................................... العمر عند الزواج األول 4-7جدول 
 93......................................................... وسيط العمر عند الزواج االول حسب الخصائص الخلفية 5-7جدول 
 95........................ انقطاع الطمث وعدم استئناف العالقة الجنسية وعدم التعرض للحمل فى فترة ما بعد الوالدة 6-7جدول 
 96................. عدم استئناف العالقة الجنسية وعدم التعرض لحدوث حمل بعد الوالدة ،وسيط فترة انقطاع الطمث 7-7جدول 
 97.............................................................................................. سن إنقطاع الطمث 8-7جدول 
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 95. العالقة الجنسية أو عدم إمكانية الحمل بعد الوالدة استئنافالطمث أو عدم  انقطاعالمواليد لألمهات في فترة  نسبة 1-7شكل 

 99 ........................................................................................ وفيات األطفال ووفيات الرضع 8
 101................................................................................... الت وفيات الطفولة المبكرةمعد 1-8جدول 
 102..................................................................................... تطور وفيات الطفولة المبكرة 2-8جدول 
 103........................................ معدالت وفيات الطفولة المبكرة حسب الخصائص االجتماعية واالقتصادية 3-8جدول 
 105...................................................... معدالت وفيات الطفولة المبكرة حسب خصائص ديموجرافية 4-8جدول 
 106............................................................................................. وفيات ما قبل الوالدة 5-8جدول 
 107................................................................................. الخطورة مرتفع بىالسلوك اإلنجا 6-8جدول 
 102.................................................... 2012 - 1967تطور وفيات األطفال دون الخامسة، مصر  1-8شكل 
 104................................................................ اإلقامة محل وفيات األطفال دون الخامسة حسب  2-8شكل 

 109 ....................................................................................................... رعاية األمومة 9
 110.................................................................................................... رعاية الحمل 1-9جدول 
 111.......................................................................... رعاية الحمل حسب الخصائص الخلفية 2-9جدول 
 112........................................................................................... يم التيتانوسحقن تطع 3-9جدول 
 114............................................................................................ عناصر رعاية الحمل 4-9جدول 
 116..................................................................................................... مكان الوالدة 5-9جدول 
 117........................................................... ه فى المنشأة الصحية بعد الوالدةالوقت الذى تم تمضيت 6-9جدول 
 118............................................................................................ المساعدة أثناء الوالدة 7-9جدول 
 119............................................................................................... الوالدات القيصرية 8-9جدول 
 120...................................................................... تطور مؤشرات رعاية األمومة حسب اإلقامة 9-9جدول 
 123................................................................................ لألم بعد الوالدة توقيت أول فحص 10-9جدول 
 124..................................................................... نوع مقدم خدمة أول رعاية ما بعد الوالدة لألم 11-9جدول 
 125.......................................................................... أول رعاية ما بعد الوالدة للمولودتوقيت  12-9جدول 
 126................................................................. ما بعد الوالدة للمولود فحصنوع مقدم خدمة أول  13-9جدول 
 127....................................................................................... عينة الدم من كعب الطفل 14-9جدول 
 121.......................................................... 2014 - 2008تطور مؤشرات رعاية األمومة، مصر  1-9شكل 

 129 ............................................................................................. خر األصحية الجوانب ال 10
 130........................................................................... مشاكل الحصول على الرعاية الصحية 1-10جدول 
 131........................................................................................ التغطية بالتأمين الصحى 2-10جدول 
 133...................................... ض األمراض المنقولة جنسياً انتشار اإلصابة باألمراض المنقولة جنسيا وأعرا 3-10جدول 
 135........................................................................................... المعرفة بمرض اإليدز 4-10جدول 
 136............................................... المعرفة بمنع انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة من األم للطفل 5-10جدول 
 137.......................................... الموافقة على االتجاهات نحو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة 6-10جدول 
 138.................................................. المعرفة بمكان يتوافر فيه اختبار فيروس نقص المناعة المكتسبة 7-10جدول 
 139................................................................................... مصادر المعلومات عن اإليدز 8-10 جدول

 141 ......................................................................................................... حة الطفلص 11
 142.................................................................................... حجم ووزن الطفل عند الوالدة 1-11جدول 
 143............................................................................... التطعيمات حسب مصدر المعلومة 2-11جدول 
 145............................................................................ التطعيمات حسب الخصائص الخلفية 3-11جدول 
 146................................................................................................... انتشار السعال 4-11جدول 
 147....................................... ض أمراض الجهاز التنفسي الحادةاالستشارة الطبية لألطفال المرضى بأعرا 5-11جدول 
 147......................... الغذائية لألطفال المصابين بأعراض أمراض الجهاز التنفسى الحادةالممارسات العالجية و  6-11جدول 
 148........................................ انتشار ومعالجة أمراض الجهاز التنفسى الحادة، حسب الخصائص الخلفية 7-11جدول 
 150............................................................................................ انتشار وعالج الحمى 8-11جدول 
 151..................................................................................................اإلسهال انتشار 9-11جدول 
 152.................................................. االستشارة الطبية والممارسات العالجية خالل اإلصابة باإلسهال 10-11 جدول
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 152....................................................... باإلسهاللألطفال المصابين الغذائية الممارسات العالجية و  11-11جدول 
 154....................................... استشارة مقدمى خدمة صحية ومعالجة اإلسهال، حسب الخصائص الخلفية 12-11جدول
 155........................................... حسب الخصائص الخلفية، ذائية أثناء اإلصابة باإلسهالالممارسات الغ 13-11 جدول

 156....................................................................................... التخلص من براز األطفال 14-11جدول 
 153............................................................ الممارسات العالجية بين األطفال المصابين باإلسهال 1-11شكل 

 157 ..................................................................................... تغذية األطفال، الشباب والسيدات 12
 159........................................................................................... بدء الرضاعة الطبيعية 1-12جدول 
 161............................................................................ عية حسب العمرحالة الرضاعة الطبي 2-12جدول 
 163.................................................................................... وسيط فترة الرضاعة الطبيعية 3-12جدول 
 164................................... األغذية والسوائل التى استهلكها األطفال فى اليوم أو الليلة السابقة على المقابلة 4-12جدول 
 166...................................................................... الممارسات الغذائية للرضع وصغار األطفال 5-12جدول 
 168....................................................................شيةوجود الملح المعالج باليود فى األسرة المعي 6-12جدول 
 169...................................................................... تناول العناصر الغذائية الدقيقة بين األطفال 7-12جدول 
 172...................................................................... تناول العناصر الغذائية الدقيقة بين األمهات 8-12جدول 
 175.......................................................................................... الحالة التغذوية لألطفال 9-12جدول 
 177.........................................................................19-5الحالة التغذوية للفتيات في العمر  1-10-12جدول 
 178........................................................................ 19-5عمر للشباب في الالحالة التغذوية  2-10-12جدول 
 179......................................................................................... الحالة التغذوية السيدات 11-12جدول 
 181.............................................................. شهراً  59-6انتشار األنيميا بين االطفال في العمر  12-12جدول 
 182................................................................ سنة 19-5انتشار األنيميا بين الفتيات في العمر  1-13-12جدول 
 183........................................................ سنة 19-5انتشار األنيميا بين الشباب الذكور في العمر  2-13-12جدول 
 184............................................................. انتشار األنيميا بين السيدات الالتى سبق لهن الزواج 14-12جدول 
 161.......................................................................حالة الرضاعة الطبيعية حسب عمر الطفل 1-12شكل 
 162.............................................. حالة الرضاعة الطبيعية نعصغار األطفال و الرضع مؤشرات تغذية  2-12شكل 
 167............................................................. األطفالصغار لرضع و ا لتغذيةمؤشرات الحد األدنى  3-12شكل 
 174............................................................................ وية لألطفال حسب العمرالحالة التغذ 4-12شكل 
 176......................................... 2014-2000 تطور الحالة التغذوية لألطفال دون سن الخامسة، مصر 5-12شكل 

 185 ......................................................................................................... ختان اإلناث 13
 186.................................... 49 -15السيدات الالتى سبق لهن الزواج فى العمر  انتشار ختان اإلناث بين 1-13جدول 

 187....................... حسب اإلقامة 49 -15لزواج فى العمر العمر عند الختان بين السيدات الالتى سبق لهن ا 2-13دول ج
 187................................. الشخص القائم بعملية الختان بين السيدات الالتى سبق لهن الزواج حسب اإلقامة 3-13جدول 
 188...................................................................... نسب انتشار وتوقع ختان اإلناث بين البنات 4-13جدول 
 189............................................ نسبة انتشار وتوقع ختان اإلناث بين البنات حسب الخصائص الخلفية 5-13جدول 

 191............................................... سنة حسب اإلقامة 19-0العمر عند الختان بين البنات فى العمر  6-13ول جد
 191........................................................... الشخص القائم بعملية الختان بين البنات حسب اإلقامة 7-13دول ج

 192............................................................................ االتجاهات نحو استمرار ختان اإلناث 8-13جدول 
 194.................................................................................... المعتقدات حول ختان اإلناث 9-13جدول 
 195................................................... اإلناث حسب الخصائص الخلفية عن ختان التعرض لمعلومات 10-13جدول 
 190............................................ 2014 - 2005مصر  سنة، 17-نسب المختنات في العمر .تطور  1-13شكل 
مصر  ،49-15الالتي سبق لهن الزواج في العمر  نحو ختان اإلناث بين السيداتالتطور في االتجاهات المتعلقة  2-13شكل 
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 197 ....................................................................................................... رفاهية األطفال 14
 198................................................................. سنوات 5األقل من األطفال  بينيل المواليد تسج 1-14جدول 
 199.................................................................................. ترتيبات المعيشة لألطفال واليتم 2-14جدول 
 200............................................................................................. اإلصابات والحوادث 3-14جدول 
 201............................................................................................ تعليم الطفولة المبكرة 4-14جدول 
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 203......................................................................................... نسب االلتحاق بالمدارس 5-14جدول 
 206........................................................................ مشاركة األطفال في األنشطة االقتصادية 6-14جدول 
 207............................................................................ شاركة األطفال في األعمال المنزليةم 7-14جدول 
 209.................................................................................................. عمالة األطفال 8-14جدول 
 210............................................................................................ ضبط سلوك األطفال 9-14جدول 
 211.................................................................. حسب الخصائص الخلفية ضبط سلوك األطفال 10-14جدول 
 213........................................................................................... ترتيبات رعاية األطفال 11-14جدول 
 204................................................. سنة 24-6ي فئات العمر للمجتمع الفعل بحس االلتحاقمعدالت  1-14شكل 

 215 .......................................................................... والصحية ديموجرافيةتمكين المرأة والنتائج ال 15
 216........................................................... الحالة العملية والعائد النقدى للسيدات المتزوجات حالياً  1-15جدول 

 217........................................ السيدة تصرف فى العائد الذى تحصل عليه السيدة والمقدار النسبى لعائدال 2-15جدول 
 218..................................................................... تصرف فى العائد الذى يحصل عليه الزوجال 3-15جدول  

  219........................................... الذى يحصل عليه الزوجو تصرف فى العائد الذى تحصل عليه السيدة ال 4-15ل جدو 
 220.................................................................................................. ملكية األصول 5-15جدول 
 221................................................................................ اتخاذ القرارات فيمشاركة السيدة  6-15جدول 
  222...................................................... مشاركة السيدة فى اتخاذ القرارات حسب الخصائص الخلفية 7-15جدول 
 223................................................................................... اإلتجاهات نحو ضرب الزوجة 8-15جدول 
 224............................................................................................ تمكين المرأةمؤشرات  9-15 جدول
  225.............................................................................تمكين المرأةاالستخدام الحالى حسب  10-15جدول 
  226...................................... تمكين المرأة العدد األمثل لألطفال والحاجة غير الملباة لتنظيم األسرة حسب  11-15جدول 
  227............................................................................. تمكين المرأةالصحة اإلنجابية حسب  12-15جدول 
  221................................................. خاذها السيدات المتزوجات حالياً عدد القرارات التي شاركت في إت 1-15شكل 

 229 ....................................................................................................... العنف األسري 16
 231.......................................................................... من قبل الزوجالعوامل المرتبطة بالعنف  1-16جدول 
 232............................................................................................ التحكم من قبل الزوج 2-16جدول 
 233...................................................................................... العنف من قبل الزوج صور 3-16جدول 
  236.................................................................. حسب الخصائص الخلفية من قبل الزوجالعنف  4-16جدول 
  238.......................................... تمكينالومؤشرات  للزوج خصائص الخلفيةالحسب  الزوجمن قبل العنف  5-16جدول 
  239...................................................................... التعرض الحالي للعنف الجسدي أو الجنسي 6-16جدول 
  240................................................................. حسب فترة الزواج من قبل الزوجالتعرض للعنف  7-16جدول 
  240........................................................................ إصابات السيدات بسبب العنف من الزوج 8-16جدول 
  241...................................................................... ةسن 15التعرض للعنف الجسدي منذ العمر 9-16جدول 
  242................................................................................... لعنف الجسديا ىمرتكب األفراد 10-16جدول 
  243..................................................................................... التعرض للعنف أثناء الحمل 11-16جدول 
  244................................................................................ البحث عن مساعدة لوقف العنف 12-16جدول 
  245.....................................................................مصدر الحصول على مساعدة  لوقف العنف 13-16جدول 
 تعرضن لصور العنف المختلفة من قبل الزوج سنة والالتي 49-15نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج في العمر  1-16شكل 

  234................................. شهر السابقة على المسح أو خالل أي وقت سابق 12خالل الــــالحالي )األخير( 

 251 ................................................................................................. جداول المحافظات أملحق 
غسل المياه المحسنة للشرب ودورات المياه وتكرار التعرض للتدخين داخل المنزل وتوافر المياه والصابون في أماكن  1-2-جدول أ

 251.......................................................................................................... األيدي
 252.................................................................................................... مؤشر الثروة 2-2-جدول أ
 253................................................................................................ التعليمب االلتحاق 1-3-جدول أ
 254................................................................................ التعرض لوسائل اإلعالم التقليدية 2-3-جدول أ
 255.................................................................................. استخدام وسائل اإلعالم الرقمية 3-3-أ جدول

 256................................................................................................... الحالة العملية 4-3-دول أج
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 257........................................................................................................ اإلنجاب 1-4-جدول أ
 258..............................................................................................الفترات بين المواليد 2-4-جدول أ
 259............................................................................. وسيط العمر عند ميالد الطفل األول 3-4-جدول أ
 260....................................................................................... للمراهقات الحمل واألمومة  4-4-جدول أ
 261.............................................................................................. تفضيالت اإلنجاب  1-5-جدول أ
 262........................................................................................... المرغوب فيه اإلنجاب  2-5-جدول أ
 263.................................................................................. االستخدام الحالي لتنظيم األسرة  1-6-جدول أ
 264............................................................... األسرةالتطور فى االستخدام الحالى لوسائل تنظيم   2-6-جدول أ
 265..................................................................................... مصادر وسائل تنظيم األسرة  3-6-جدول أ
 266................................................. الحاجة والطلب على تنظيم األسرة بين السيدات المتزوجات حالياً   4-6-جدول أ
 267....................................................... اتصال غير المستخدمات مع مقدمى خدمات تنظيم األسرة  5-6-جدول أ
 268........................................................................... التعرض لرسائل خاصة بتنظيم األٍسرة  6-6-جدول أ
 269................................................................................................... واج األقاربز   1-7-جدول أ
 270.................................................................................. وسيط العمر عند الزواج االول  2-7-جدول أ
 271.................................................................................. معدالت وفيات الطفولة المبكرة  1-8-جدول أ
 272.................................................................................... مؤشرات رعاية الحمل والوالدة  1-9-جدول أ
 273.................................................... مؤشرات رعاية ما بعد الوالدة لكل من األمهات وحديثي الوالدة   2-9-جدول أ
 274...........................................................................رعاية الصحيةمشاكل الحصول على ال  1-10-جدول أ
 275........................................................................................... المعرفة بمرض اإليدز  2-10-جدول أ
 276...................................................................................................... التطعيمات  1-11-جدول أ
 277......................................... سنة 49-15الحالة التغذوية السيدات الالتي سبق لهن الزواج في العمر   1-12-جدول أ
 278............................................................. انتشار األنيميا بين السيدات الالتى سبق لهن الزواج 2-12-جدول أ
 279.......................................................................... ي والمتوقع لختان اإلناثاالنتشار الحال  1-13-جدول أ
 280........................................................................ االتجاهات والمعتقدات حول ختان اإلناث  2-13-جدول أ
 281........................................................................................ نسب االلتحاق بالمدارس  1-14-جدول أ
 283.................................................................................................. عمالة األطفال  2-14-جدول أ
 284............................................................................................ ضبط سلوك األطفال  3-14-جدول أ
 285................................................................................ مشاركة السيدة فى اتخاذ القرارات 1-15-جدول أ
 286................................................................................... نحو ضرب الزوجة اإلتجاهات  2-15-جدول أ

 287 .................................................................................................... تصميم العينةملحق ب 
 288............................................................................. توزيع األسر المعيشية حسب اإلقامة 1-جدول ب
 289........................................................................... توزيع وحدات المعاينة األولية المختارة  2-جدول ب

 290...................................................................................... عينة األسر المعيشية توزيع 3-ب جدول
 291............................................................................................. عينة السيدات توزيع 4-جدول ب
 292.................................................................................................. كسور المعاينة 5-جدول ب
 293................................................................................. نفيذ العينة حسب اإلقامةنتيجة ت 6-جدول ب
 294..................................................................... األسر المعيشية الُمختارة والتي تمت مقابلتها 7-جدول ب
 295............................................................. السيدات المؤهالت في األسر والالتي تمت مقابلتهن 8-جدول ب

 297 ................................................................................................... ملحق ج أخطاء المعاينة
 299....................... 2014مصر  -قائمة بأسماء المتغيرات المختارة ألخطاء المعاينة، المسح السكانى الصحى 1–جدول ج 
 300......................... 2014مصر  -على المستوى القومى، المسح السكانى الصحىالعينة  –أخطاء المعاينة   2-جدول ج 
 301........................................ 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة الحضر –أخطاء المعاينة   3-جدول ج 
 302......................................... 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة الريف –أخطاء المعاينة   4-جدول ج 
 303.......................... 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة المحافظات الحضرية –أخطاء المعاينة   5-جدول ج 
 304.................................. 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة الوجه البحري –أخطاء المعاينة   6-جدول ج 
 305........................... 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة حضر الوجه البحري –أخطاء المعاينة   7-جدول ج 
 306............................. 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة ريف الوجه البحري –ء المعاينة أخطا  8-جدول ج 
 307................................... 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة الوجه القبلي –أخطاء المعاينة   9-جدول ج 
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 308............................ 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة حضر الوجه القبلي –أخطاء المعاينة   10-جدول ج 
 309.............................. 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة ريف الوجه القبلي –لمعاينة أخطاء ا  11-جدول ج 
 310.............................. 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة محافظات الحدود –أخطاء المعاينة   12-جدول ج 
 311......................................... 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة القاهرة –أخطاء المعاينة   13-جدول ج 
 312..................................... 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة اإلسكندرية –أخطاء المعاينة   14-جدول ج 
 313....................................... 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة بورسعيد –أخطاء المعاينة   15-جدول ج 
 314....................................... 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة السويس –أخطاء المعاينة   16-جدول ج 
 315......................................... 2014مصر  -انى الصحى، المسح السكعينة دمياط –أخطاء المعاينة   17-جدول ج 
 316........................................ 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة الدقهلية –أخطاء المعاينة   18-جدول ج 
 317........................................ 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة الشرقية –أخطاء المعاينة   19-جدول ج 
 318........................................2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة القليوبية –أخطاء المعاينة   20-جدول ج 
 319..................................... 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة كفر الشيخ –أخطاء المعاينة   21-جدول ج 
 320......................................... 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة الغربية –أخطاء المعاينة   22-جدول ج 
 321........................................ 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة المنوفية –أخطاء المعاينة   23-جدول ج 
 322......................................... 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة البحيرة –معاينة أخطاء ال  24-جدول ج 
 323.................................... 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة االسماعيلية –أخطاء المعاينة   25-جدول ج 
 324..........................................2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة الجيزة –أخطاء المعاينة   26-جدول ج 
 325.................................... 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة بني سويف –أخطاء المعاينة   27-جدول ج 
 326.......................................... 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة الفيوم –أخطاء المعاينة   28-جدول ج 
 327.......................................... 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة المنيا –أخطاء المعاينة   29-جدول ج 
 328......................................... 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة أسيوط –أخطاء المعاينة   30-جدول ج 
 329........................................ 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة سوهاج –أخطاء المعاينة   31-جدول ج 
 330............................................. 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة قنا –أخطاء المعاينة   32-جدول ج 
 331......................................... 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة أسوان –أخطاء المعاينة   33-جدول ج 
 332....................................... 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة األقصر – أخطاء المعاينة  34-جدول ج 
 333.................................. 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة البحر األحمر –أخطاء المعاينة   35-جدول ج 
 334.................................. 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة الوادي الجديد –أخطاء المعاينة   36-جدول ج 
 335........................................ 2014مصر  -المسح السكانى الصحى، عينة مطروح –أخطاء المعاينة   37-جدول ج 

 337 ...............................................................................................ملحق د جداول ضبط الجودة

 337............................................................................... توزيع أعمار أفراد األسرة المعيشية 1-جدول د
 338................................................ التوزيع العمرى للسيدات المؤهالت والسيدات الالتى تمت مقابلتهن 2-جدول د
 339................................................................................................ شمولية التسجيل 3-جدول د
 340................................................................................. المواليد حسب السنوات الميالدية 4-جدول د

 340.................................................................................. تسجيل العمر عند الوفاة باأليام 5-دول دج
 341................................................................................ تسجيل العمر عند الوفاة بالشهور 6-جدول د
مقاييس النمو الخاصة بالمركز الدولى لإلحصاءات الصحية بالواليات المتحدة للألطفال طبقًا الحالة التغذوية  6-جدول د

 342............................... ظمة الصحة العالميةاألمريكية/مركز الواليات المتحدة األمريكية لمراقبة المرضى/من
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 . xvii مقدمة

 مقدمـة
 

الصحة للجميع هي الهدف الرئيسي للحكومة المصرية. ولمتابعة وتقييم اإلنجازات في مجال التنمية الصحية، يجب 
االعتماد على بيانات موثوق بها. ويمكن الحصول على هذه البيانات من مصدرين أساسيين: نظام تقديم الخدمات الصحية )بيانات 

سر  المعييية(. وك ا النوعين من البيانات يكمل كل منهما اخآخر من أجل تعزيز المعلومات تقديم الخدمة( والمجتمع )بيانات األ
 المتاحة وال ازمة لتقييم التقدم في القطاع الصحي.

للحصول على بيانات من أفراد المجتمع عن الحالة  1980وقد أجريت في مصر العديد من المسوح السكانية منذ بداية عام 
أحدثها.  2014مصر  –ه المسوح سلسلة المسوح السكانية الصحية والتي يعتبر المسح السكاني الصحي الصحية، وتتضمن هذ

لمسح ا. وتيير نتائج 2008منذ بأهمية خاصة لكونه أول مسح قومي صحي  2014مصر  –ويحظى المسح السكاني الصحي 
أن المؤيرات األساسية لصحة األم والطفل، ومنها انتيار رعاية الحمل والمساعد  الطبية خ ال  2014مصر  –السكاني الصحي 

يتضمن توثيق عدد من التحديات خاصة المتعلقة  2014مصر  –الوالد  قد تحسنت، وبالرغم من ذلك فإن المسح السكاني الصحي 
 باإلنجاب وتنظيم األسر .

باإلضافة إلى قواعد بيانات تقديم الخدمة في غاية األهمية من أجل  2014مصر  –الصحي تعتبر نتائج المسح السكاني 
لمواجهة التحديات  المستقبلية المطلوبة للتدخ ات حتى وقتنا هذا باإلضافة إلى التخطيط والصحيةقياس إنجازات البرامج السكانية 

البد أن يتم توزعها  2014مصر  –نتائج المسح السكاني الصحي الصحية في مصر. وبناًء على االعتبارات المذكور  مسبقًا، فإن 
 على مختلف مستويات اإلدارات الصحية، المكاتب المركزية والوحدات المحلية، وعلى المجتمع باسره.

 
 
 

 أ.د. عادل عدوي

 وزير الصحة والسكان  
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 . xix شكر

 ر ـشك
 

 للحصول على بيانات عن االنجاب واستخدام وسائل تنظيم االسرة ةد المستمر و يمثل المسح السكاني الصحي في مصر الجه
. كما يعكس ايضًا االهتمام بالمعلومات األساسية الخاصة بصحة األم والطفل. وتمثل بيانات المسح السكاني الصحي ثروة فى مصر

 ياسات والبرامج الصحية السكانية في مصر.كبيرة لكونها تساعد في رسم الس

من المؤسسات واألفراد. وكانت مساندة  العديدلهام لم يكن ممكنًا إال بمشاركة ومساندة وتكريس جهود اإن هذا المسح 
 .2014 –وموافقة معالي األستاذ الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان أساسية لضمان تنفيذ المسح السكاني الصحي مصر 

قامت كل من منظمة األمم المتحدة  اولقد كانت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/القاهرة الممول الرئيسي لهذا المسح. كم
( بتقديم الدعم المالي لهذا المسح. وقد تم تقديم الدعم الفني UNFPA( وصندوق األمم المتحدة للسكان )UNICEFللطفولة )

 .(The DHS Program) لمسوح السكانية الصحيةاللتنمية الدولية تحت مظلة برنامج  للمشروع من قبل الوكالة األمريكية

أود أن أعبر عن امتناني للقائمين بالعمل في وزارة الصحة والسكان الذين أسهموا في إنجاز هذا المشروع وأخص بالذكر 
ريف، مدير مركز المعلومات لقطاع السكان وتنظيم الدكتور عاطف الشيتاني، رئيس قطاع السكان وتنظيم األسرة، والدكتورة سهام الش

 األسرة، لدعمهم المستمر طوال فترة تنفيذ المشروع.

كما أود أن أشكر بامتنان مكتب الصحة والسكان بالوكالة األمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة وخاصة د.نبيل الصوفي، 
 المدير، واألستاذة شادية عطية، استشاري المتابعة والتقييم. لدعمهم وتعليقاتهم القيمة خالل أنشطة المسح. 

رئيس قسم السياسة االجتماعية والمتابعة والتقييم،  Dr. Leonardo Menchini لـ أود كذلك أن اعبر عن شكري وأمتناني
صندوق مثل ممنظمة األمم المتحدة للطفولة، والدكتور مجدي خالد، مساعد ، واألستاذة منار سليمان، مسئول المعلومات واإلحصاء
 .بنجاح األمم المتحدة للسكان بالقاهرة، لتسهيلهم تنفيذ المسح

الدولية، التي عملت معنا جنبًا إلى جنب خالل جميع مراحل البحث الشكر  ICFمؤسسة  من  Dr. Ann Wayوتستحق 
محمود القصبي لمساعدته القيمة وتوجيهاته  د.على جهدها خالل تنفيذ المسح وحتى إعداد هذا التقرير. وأود أن اشمل بالشكر كل من 

جراء التحليالت الالزمة لهذا تستحق عميق شكري لمساعدته Ms. Jeanne Cushing في تصميم العينة، ا في تجهيز البيانات وا 
لتقديمها المساعدات القيمة في تنظيم الجزء الخاص باختبار االنيميا وقياسات الوزن والطول في  Ms. Monica Kothariالتقرير. 
 المسح.

ص الذي قدموه في تنفيذ الزناتي ومشاركوه للمهارة واإلخال شركةلعاملين في لجميع اأود أن أعبر عن تقديري وشكري ل
الشكر لفرق العمل الميداني على كفاءتهم التي أبدوها في تنفيذ مهامهم التي كانت في بعض األحيان تتم  خالص أعمالهم. كما أوجه

 في ظروف صعبة جدًا.

ون مشاركتهم وأخيرًا أود أن أعبر عن تقديري وشكري إلى كل األسر المعيشية والسيدات المستجيبات في المسح والذين بد
 ومعاونتهم لما كان لهذا المسح ان يتم.

 فاطمة الزناتيأ.د.   

 سحالمدير الفني للم    
 
 
 



 xx شكر

 

 



 . xxi األهداف اإلنمائية لأللفية

  2014مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية، مصر 
 

 2014األهداف األنمائية لأللفية، مصر 
  القيمة         
 اجمالى إناث ذكور الهدف                     المؤشر        
    القضاء على الفقر المدقع والجوع -1        

 5.5 5.1 5.9 انتشار نقص الوزن بين األطفال دون الخامسة 1-8
    تعميم التعليم االبتدائى -2     

 95.7 95.5 95.8 1نسبة االلتحاق الصافى في المرحلة االبتدائية 2-1
    تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة -3     

3-1a  1.0 ل.ى ل.ى 2االبتدائينسبة البنات إلى البنين في التعليم 
3-1b 1.0 ل.ى ل.ى 2ين في التعليم الثانوينسبة البنات إلى البن 
3-1c 0.9 ل.ى ل.ى 2اجمالى نسبة البنات إلى البنين في التعليم 

    خفض معدل وفيات األطفال -4    
 27 30 30 3معدل الوفيات دون الخامسة 4-1
 22 27 25 3معدل وفيات الرضع 4-2
 95.8 96.2 95.5 م تحصينهم ضد الحصبةنسبة األطفال البالغين من العمر سنة واحدة والذين ت 4-3

    تحسين صحة األم -5     
 ل.ى ل.ى ل.ى 4نسبة الوالدات التى تمت تحت إشراف طبى متخصص 5-2
 ل.ى 58.5 ل.ى 5استخدام تنظيم األسرة معدل 5-3
 ل.ى 56.5 ل.ى 6معدل الخصوبة للمراهقات 5-4
5-5a ل.ى 90.3 ل.ى 7واحدة معدل تغطية رعاية الحمل: على األقل زيارة 
5-5 b  :ل.ى 82.8 ل.ى 8زيارات أو أكثر 4معدل تغطية رعاية الحمل 
 ل.ى 12.6 ل.ى الحاجة غير الملباة لتنظيم األسرة 5-6

 اجمالى ريف حضر الهدف                     المؤشر        
    ضمان األستدامة البيئية -7        

 97.7 97.1 98.7 9يحصلون بشكل مستدام على مصادر مياه شرب محسنةالذين  السكان نسبة 7-8
 90.1 84.9 98.9 10الذين يحصلون على مرافق محسنة للصرف الصحى السكاننسبة  7-9

 ل.ى: ال ينطبق        
سنة(. ويشمل أيضا معدل األطفال في سن المدرسة االبتدائية  11-6االبتدائية الفعلى في العمر )يعتمد المعدل على من أقروا بالحضور، وليس االلتحاق بالتعليم االبتدائى بين األطفال في سن المدرسة  1

 .ألهداف اإلنمائية لأللفيةل 1-2 مؤشرهو  نسبة االلتحاق الصافىكون تو المسجلين في التعليم الثانوي. 
 سنة للتعليم العالى. 24-18سنة للثانوى،  17-12سنة لألبتدائى،  11-6تعتمد على صافى وليس اجمالى االلتحاق الفعلى من بين الفئة العمرية  2
فترة الخمس سنوات  إلىالوفاة للذكور واإلناث مجتمعة تشير مولود حى. معدالت الوفاة حسب النوع تشير إلى فترة العشر سنوات السابقة للمسح. معدالت  1000يتم التعبير عنه من حيث حالة وفاة لكل  3

 السابقة للمسح.
 من بين المواليد في الخمس سنوات السابقة للمسح. 4
 سنة وتستخدم أي وسيلة لمنع الحمل. 49-15نسبة السيدات المتزوجات حاليًا في الفئة العمرية  5
 سنة. 49-15سيدة في العمر  1000سنة للثالث سنوات السابقة للمسح. ويعبر عنها بعدد الوالدات لكل  49-51معدل الخصوبة الخاص بالسيدات في العمر  إلى تشير  6
 حى في الخمس سنوات السابقة للمسح الذين تلقوا رعاية حمل مرة واحدة على األقل من مقدم خدمة متخصص قبل آخر مولود. دسنة الالتى لديهن مولو  49-15نسبة السيدات في العمر  7
 زيارات أو أكثر من أى مقدم خدمة طبية قبل آخر مولود. 4سنة الالتى لديهن مولو حى في الخمس سنوات السابقة للمسح الذين تلقوا رعاية حمل من خالل  49-15نسبة السيدات في العمر  8
 ة.مياه جوفية )طلمبة(، أو مياه معبأر، مواسير(، حنفية عامة، بئ –نسبة الذين يعتبرون المصدر الرئيسى لمياه الشرب )حنفية بالمنزل  9

 .، أو حفرة بتهوية محسنةخزان للصرف الصحى ،بيارة، صحىال فصر البشبكة فق الصرف الصحى المحسن يشمل دورة مياه موصلة مر  10
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 . 1 مقدمة

 ةمقدم
 

 الجغرافيا 1-1

تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريقياا  ييداد ا مان ال ارب لي ياا  يمان اللسايب الوايدان  يمان الشار  ال دار 
 األدمر  يمن الشمال ال در األ يض المتيوط.

يلااة داايالي مليااين كيلاايمتر مصاار  ااي أك اار يأكالاار الاا  د الير يااة ماان ديااي الكالافااة الوااكاسية. يت لاا  الموااادة ا لماليااة للد
الدكيمة المصرية وياوة اوتص ح  ي ستتي فقط من موادتها مأ يلة  الوكان.  %7.7مر ع. يمع ذلك  فإن أغلب أراضيها صدراء  ي

سشاء مدن لديدة في الصدراء. يعلي الرغم من  ذه اللهيد  فإن غال ية الوكان يييشين في دلتا السيل متمركزين في اللزء  األراضي يا 
 الشمالي من الديلة أي في يادى السيل الضي  لسيب القا رة.

مدافظة )اسظر الخريطة(. األر ع مدافظات الدضرية )القا رة يا وكسدرية ي يروييد يالوييس(  27تسقوم مصر إداريًا إلي 
يمسااط  رييياة. تقاع تواع مان  اذه المدافظاات  مدافظة ال اقية مقومة إلي مساط  دضرية 23ليس  ها ريف.  يسما كل مدافظة من الا

فااي دلتااا السياال )اليلاا( ال داارس(  يتقااع توااع مسهااا فااي يادى السياال )اليلاا( الق لااي(  يمدافظااات الدااديد الخمااس ال اقيااة تقااع علااي الدااديد 
 الشرقية يال ر ية لمصر.

 السكان  هيكلحجم و  1-2
ماان  دلاام الوااكان  مصاار فاايالااذى داادي  التطااير 1-1يياارض لااديل 

تام إلاراء  رياف(. -)دضار ا قاماةيتيزيع الوكان دواب  2013إلي  1996عام 
 عادد. ييفقًا لستائج  ذا التيداد  ل  2006سيفم ر  فيمصر  في وكاسيأخر تيداد 

 2.2دااايالي  د اااذا الااارقم أوااات يملياااين سوااامة  72 للياااد الييلاااي قااااً يفواااكان مصااار 
الواااكان الواااريية  ياااد  يقاااد أواااتمرت زياااادةيقيماااين  الخاااار . كااااسيا  مصااارسملياااين 

 .2013مليين  دليل عام  84التيداد ليصل عدد الوكان تقري ا 

 ( يييشين في مساط  رييية %57)الوكان  كان غال ية 2013في عام 
 .1990تيزيع الوكان دوب دضر يريف مسذ مستصف لم يت ير  ي

 للزيادة الطبيعيةديث المعدل الح 1-3
فااي  ين ميااد ت المياليااد ياليفياااتالزيااادة الط يييااة الياار   اا مياادل مالاالي
 اااذين فاااي ا عت اااار  اً خاااذشاااير إلاااي مااادى وااارعة سماااي الواااكان    اااي ي. ي الملتماااع

 ام فاااياااااااااات الخاااااايفة ميااادل الميالياااد الخاااام يميااادل الي اي مقارسااا الداادالين الط ييياااين.
 2000عاام  اين  سخياضإ مصار فايأن ميدل الزيادة الط ييياة يتضح  1-1شكل 

  2012فااي األلااف فااي  25.5  ديااي أرتييات الزيااادة الط يييااة لتصاال إلااي 2006التطااير  األسخياااض فااي  سيكااسإ يقااد. 2005عاام ي 
 .2013ق ل األسخياض ال ويط في 

أن مياادل  1-1يكمااا ي ااين شااكل  ا سلااا ي.الوااليك  فاايللت ياارات  ة الط يييااة يرلااع مياادل الزياااد فاايا سخياااض  يقااد كااان
يفاي  داياة اليتارة  .فاي األلاف 6.5فاي األلاف ي  6.0  متأرلداا  اين 2013-2000خا ل اليتارة   اي كما تقري ا ظل قد  اليفيات الخام

إسيكاس اليضاع   يعساد  اذه السقطاة .2005فاي األلاف فاي  25.5إلاي  2000فاي األلاف فاي  27.4إسخيض ميادل الميالياد الخاام مان 

 3201-1996سكان مصر،  1-1 جدول

وكان مصر يسو ة المقيمين ت يا للمساط  الدضرية ي إلمال
 .2013-1996يالرييية  

      
       

 الوكاني إلمال

 ( األلف(

 مكان ا قامة 
     
 ريف  دضر  الوسيات     

      
      1996 58835  42.6  57.4 

1997 60053  42.6  57.4 
1998 61296  42.6  57.4 
1999 62565  42.5  57.5 
2000 63860  42.5  57.5 
2001 65182  43.1  56.9 
2002 66531  42.9  57.1 
2003 67908  42.9  57.1 
2004 69313  42.8  57.2 
2005 70748  42.7  57.3 
2006 72212  42.5  57.5 
2007 73608  43.1  56.9 
2008 75194  42.9  57.1 
2009 76925  43.0  57.0 
2010 78685  43.0  57.0 
2011 80530  42.8  57.2 
2012 82550  42.9  57.1 
2013 83667  42.8  57.2 
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 31ق ال األسخيااض ال وايط ليصال إلاي  2012أللاف عاام فاي ا 31.9 لاي مواتيىإليصال   %25 ديالي ميدل المياليد الخام  يأرتيع 
 .2013في األلف في 

 

 

تيقع اليمر علي  اً ياضد اً يكان ا سخياض في ميدل اليفيات مع مرير اليقت ل( تأالير 
قاد يكاين مان  التاي واسياتالمتيواط عادد  ماي دعساد ال عسد المي د للمصريين. ييمالل تيقع اليمر

فقد  2-1كما ي ين لديل . ي خ ل ديات(/دياتها هاييشأن يوسة مييسة  لطيل الميليد فيلالمتيقع 
إلااي  1976وااسة فااي عااام  52.7ماان  ماارير اليقاات  عسااد المااي د للمصااريين اليماار ارتيااع تيقااع

إلاي  57.7مان  ارتياعيذلاك  السوا ة للاذكير  أماا  السوا ة لفسااي فقاد  2009وسة في عام  70.2
يمسااذ عااام  الاام  لكاال ماان الااذكير يا ساااي 2010عااام  اسخيااض اليماار المتيقااع فااي. وااسة 74.8
 72.5ماارة أخاارى ماع ماارير اليقاات لتصاال إلااي  ياااددز ا   ادأ تيقااع اليماار عسااد الماي د فااي 2011

 .2014للذكير  دليل عام  69.7لفساي  ي

  2014 مصر - الصحي السكانيتنظيم المسح  1-4

الموايح القيمياة ولوالة   خار مواح فاي  اي 2014 مصار -الصادي  الواكاسيالموح 
إشراف يزارة الصدة  تدت. تم تسييذ الموح 1مصر فيتم إلرائها  التييالصدة  المتيلقة  الوكان

 الواكاسيللمواح  اليسايقاد تام تقاديم الادعم   يقام مكتب الزساتي يمشاركيه  تسيياذ المواح. ي يالوكان
وااكاسية لمواايح الا رسااامج  ماان خاا ل الديليااة ICFمؤووااة طرياا   عاان 2014 مصاار -الصاادي
اليكالااة  داات رعايااةتيااتم  رسااامج المواايح الوااكاسية الصاادية  .(The DHS Program) الصاادية
ميليمااات عااان    اارض اوااتخ  للتسميااة الديليااة لمواااعدة ديل اليااالم ليماال  داايي  األمريكيااة

قااام صااسدي  األماام ي   للموااح ياألواواا الماااليالاادعم   القااا رالديليااة  للتسميااة قاادمت اليكالااة األمريكيااة كمااامؤشاارات الصاادة يالوااكان. 
  تقديم دعم مالي للموح.أيضًا ( UNFPA) صسدي  األمم المتددة للوكاني  (UNICEF)المتددة للطييلة 

زيا  يفااي اليماار ااااااال ن  لهاااااايدات التااي و ااااااااح للوااااامكاايسينم مو 2014مصاار  –تضاامن تصااميم الموااح الوااكاسي الصاادي 

                                                           
 2000ي 1995ي 1992ي 1988 فيمصرم ديي تم تسييذ المويح الوا قة  فيصدي يتم تسييذه  وكاسيموح  وا ع  ي 2014مصر -الصدي الوكاسيالموح  1
.  ساك مويح قيمية أخرى ويتم 2003ي 1998   1997 فيعلي سطا  ضي  تم تسييذ ا  مويح متا ية أخرى 3.  ا ضافة إلي ذلك  ساك 2008ي 2005ي

 .1991يموح صدة األم يالطيل  1984  موح مماروة طر  تسظيم األورة 1980 المصرس ذا التقرير مسها موح الخصي ة  فيعرض  ياساتها 

 توقع الحياة، مصر 2-1جدول 
1976- 2014 

تيقع الدياة عسد المي د دوب السيع  مصر 
1976-2014. 

 أسالي  ذكر الوسة        
    
    1976 52.7  57.7 

1986 60.5  63.5 
1996 65.1  69.0 
2000 66.7  71.0 
2001 67.1  71.5 
2002 67.5  71.9 
2003 67.9  72.3 
2004 68.4  72.8 
2005 68.8  73.5 
2006 69.2  73.6 
2007 69.5  74.0 
2008 69.9  74.4 
2009 70.2  74.8 
2010 68.2  70.9 
2011 68.6  71.4 
2012 69.0  71.7 
2013 69.4  72.1 
2014 69.7  72.5 

المصدر: اللهاز المركزى للتي ئة اليامة         
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 2000-2013تطور معد   الزيادة الطبيعية مصر         
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  تام لميهاا يدواا ها فاي الموايح الصادية الواكاسية الواا قة الصادية يالواكاسية الهاماة يالتايياتم تداديي المؤشارات وسة لكي  15-49
خا   اللياسب الصدية للدصيل علي ميليمات دديالة عن الميضيعات يالمشاكل الصدية الهامة التي تيال( مصر مسيصل يموح 

يييارض  اذا التقريار ستاائج مكاين المواح  .الميدياةتيارض الملتماع لرماراض غيار مادى ي  Cي Bمتضمسة ا لتهاب الك دس الييريواي 
يوايتم عارض ستاائج مواح . 2014 مصر - الخا   الويدات ال تي و   لهن الزيا  ي الذى يشار ل(  أوم الموح الوكاسي الصدي

 .مسيصلفي تقرير  2015اللياسب الصدية يالذى يتم تسييذه في 

 هادف الدصايل  2014مصر  –في الموح الوكاسي الصدي  الزيا  الويدات التي و   لهن الخا  قد تم تسييذ المكين ي 
مواااتييات   يفيااات األطيااال ياألطيااال الرضااع  تسظاايم األواارةاوااتخدام يوااائل   ا سلاااب يااض المؤشاارات الهامااة ك علااي  ياسااات عاان

لااك  فقااد تاام تصااميم  ااذا الموااح التطييمااات  موااتييات ت طيااة رعايااة الدماال يالااي دة  الت ذيااة  يماادى استشااار األسيميااا.  ا ضااافة إلااي ذ
يمان المتيقاع أن توااعد .   يالرعاياة ا لتماعياة لرطياالداخال ا وارةاليساف لييطي ميليمات عن مادى استشاار ظاا رة ختاان ا سااي  

 لديادة لتدواين الصادة وياوااتيلتصاميم  داليااً  الوياواات يالمخططاين لتقيايم  ارامج الصادة يالواكان الميلايدةصاسيي ستائج الموح 
 .مصر فيا سلا ية يالخدمات الصدية 

  2014مصر  -الصحي السكانيلمسح ل الجدول الزمنى 1-4-1

ضاايرية  ماان علااي أر ااع مراداال. شااملت المردلااة األيلااي األسشااطة التد  2014مصاار  -الصاادي  الوااكاسيتاام تسييااذ الموااح 
شاكلها  فاي ا واتماراتقيام  التلر ة الق لية الام صاياغة يال ا وتمارات. يفي سيس اليقت  تم تصميم الييسة إطارتصميم الييسة يتدديي 

. شااملت 2014مستصااف ف راياار  فااي  يتاام ا ستهاااء ماان لميااع أسشااطتها 2013واا تم ر  التدضاايرية فااي.  اادأت  ااذه المردلااة السهااائي
ة األواار المييشاااية يمقا لاا الميااداسي  تاادريب فاار  اليمااال 2014ييسيااي إلاااي  2014مااارس اليتاارة ماان  فاااي اادأت  التاايالمردلااة الالاسيااة  

أغوااطس  مااع  دايااةياستهاات  الميااداسياليماال  ء اادأت عقااب  ااد التاايشااملت المردلااة الالالالااة   يسمااايالواايدات المااؤ  ت للمقا لااة اليرديااة. 
ت   شاملة المرالية يالترميز يا دخال يتدقي  ال ياساالمياللة ياسات اللميع أسشطة مياللة ال ياسات ال زمة  خرا  ملف علي  2014

علاي تدليال ال ياساات يا عاداد  2014أكتاي ر  فاي ادأت  التاي للمواح  ا ضافة إلي التأكاد مان اتواا  ال ياساات. يتركازت المردلاة األخيارة
 .التقرير األيلي  الذى اوتيرض أ م ستائج  ذا الموح

 .ميع أسشطة الموحاللديل الزمسي لل 3-1يييضح لديل  .لميع مرادل( فيللميع أسشطة الموح  تيصيليشرح  ييفيما يل

  2014مصر  -الجدول الزمنى للمسح السكانى الصحى 3-1جدول 
 اليترة الزمسية ال دءتاريخ  السشاط      

 شهر 2013و تم ر  تدديي إطار الييسة      
 أوا يع 6 2013أكتي ر  إعداد الخرائط

 أشهر 3 2013سيفم ر  عملية اليد الوريع
 أو يع 2014يساير  وراأل اختيار يتدريب فر  دصر

 أوا يع 6 2014يساير  يا عادة الدصر األور دصر
 أوا يع 6 2014ف راير  اختيار الييسة

 أشهر 3 2013ديوم ر  ا وتمارةتصميم 
 انشهر  2013ديوم ر  إعداد أديات التدريب

 انأو يع 2014يساير  التلر ة الق لية 
 شهر 2014ف راير  التصميم السهائي ل وتمارات
 أوا يع 5 2014مارس  تدريب فر  لمع ال ياسات

 انأو يع 2014أ ريل  ط اعة أديات الموح
 أشهر 3 2014أ ريل  اليمل الميداسي
 انأو يع 2014ييسي(  إعادة المقا لة

 أوا يع 10 2014أ ريل  المرالية المكت ية يالترميز
 أوا يع 10 2014أ ريل  إدخال ال ياسات

 انشهر  2014ييسي(  ساتتدقي  ياتوا  ال يا
 شهر 2014و تم ر  التقرير األيلي

 انشهر  2014أكتي ر  اللدايل التيصيلية
 أشهر 5 2014أكتي ر  إعداد التقرير السهائي

 انشهر  2015 مارس التقرير السهائيمرالية إعداد 
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 تصميم العينة 1-4-2

رات لمؤشارات الواكان يالصادة يالتاي تشامل كال لكاي تيطاي تقادي 2014مصر  -تم تصميم عيسة الموح الوكاسي الصدي 
دضر يل(  -من ميد ت ا سلاب ياليفيات علي موتيى الديلة ككل يكذلك علي موتيى المساط  الوت الرئيوية )مدافظات دضرية

ميظاام تقااديرات ل  دوااابمدافظااات الدااديد(  كمااا أن الييسااة تواامح  -ريااف يلاا( ق لااي -دضاار يلاا( ق لااي -ريااف يلاا(  داارس - داارس
 مؤشرات الرئيوية علي موتيى كل مدافظة علي ددى.لا

لمييشاية اتقديرات علي موتيى المسااط  الل رافياة األواواية يالمدافظاات فاإن عادد األوار  الدصيل علييمن ألل إمكاسية 
فظاات. لاذا التي تم اختيار ا من كال مسطقاة مان المسااط  األواواية يالمدافظاات   يتساواب ماع دلام الواكان فاي  اذه المسااط  يالمدا

 تيت ر عيسة غير مرلدة ذاتيا علي الموتيى القيمي. 2014 –فإن عيسة الموح الوكاسي الصدي مصر 

أخطاء الميايسة ل يض  يكذلكالملد  ب.  في 2014 مصر - الصدي الوكاسيلتصميم عيسة الموح  تيصيليي ساك شرح 
 الملد   . فيالمؤشرات المختارة ميضدة 

 اختيار العينة 1-4-3

. يكاساات قائمااة الشااياخات/المدن تمالاال إطااار أر ااع مراداالعلااي  2014مصاار   -واادب عيسااة الموااح الوااكاسي الصاادي تاام 
في المساط  الدضرية  يقائمة القرى تمالل ا طار في المساط  الرييية. يقد قام اللهاز المركزس للتي ئاة الياماة  األيلية يددات الميايسة
  دتااي تيكاااس اليضاااع القاااائم فاااي عاااام 2006  يالتاااي تاام إعاااداد ا يفقاااًا ل ياساااات تياااداد (  تداااديي  اااذه القااايائمCAPMASيا دصاااء )

2013. 

يدتي سضمن الدصيل علي ط قات ل رافية فقد تم ترتيب الشياخات/المدن يالقرى في كل مدافظة دوب ميقيها الل رافي 
 481يداااادة ميايسااااة أيليااااة ) 926م واااادب تاااافااااي المردلااااة األيلااااي  طريقااااة دلزيسيااااة  اااادءًا ماااان الشاااامال إلااااي اللساااايب لكاااال مدافظااااة. 

 . إدتما ت تتساوب مع الدلم 2014مصر  –قرية( كييسة للموح الوكاسي الصدي  445شياخة/مديسة ي

يقد تضمست المردلة الالاسية لودب الييسة عادة خطايات. أيً   تام الدصايل علاي خارائط لكال يدادات الميايساة األيلياة الام تام 
 عااادد مااانسوااامة فاااي اللااازء(. تااام اختياااار  5000لااازاء المتواااايية تقري اااًا مااان دياااي الدلااام )دااايالي تقوااايم كااال مسهاااا إلاااي عااادد مااان األ

. تاام اختيااار الاا ي ألاازاء ماان يااةيالقر  ةسي/المدةماان الشااياخ طريقااة مستظمااة ماان كاال يداادة ميايسااة أيليااة يفقااًا لدلاام كاال  ( 3-1)لاازاءاأل
لشاياخات/المدن يالقاارى التاي تتاارايح ا . تام اختيااار لازئين ماانأكالاار سوامة أي 100000 دلام وااكاسها لاا  التاي الشاياخات/المدن يالقاارى 

 الشياخات/المدن يالقرى المت قية األص ر دلما.من تم اختيار لزء يادد فقط يقد . 100000إلي  20000من  دلم وكاسها

المطلي اة التاي تمكان ف الدصايل علاي الميليماات دتم  يد ذلك إلراء اليد الوريع لرلزاء المختارة في كل يدادة ميايساة  ها
لم إلاي داد ماا. يلظاريف أمسياة لام ياتم الاتمكن مان إلاراء الياد الواريع فاي دمن تقويم األلزاء إلي عدد من القطاعات المتوايية في ال

 لزء من عيسة الموح الوكاسي 42مدافظتي شمال يلسيب ويساء  ي التالي فقد تم اوت ياد األلزاء المختارة من  اتين المدافظتين ي م 
فااإن ي التااالي ماان إلمااالي تيااداد مصاار   %1. ييلااب م دظااة أن تيااداد  اااتين المدااافظتين يمالاال أقاال ماان 2014مصاار  –الصاادي 

خماس اليسظرًا ألن  اتين المداافظتين تماال  االساين مان يعلي الرغم من ذلك اوت ياد  اتين المدافظتين   يؤالر علي التقديرات القيمية. 
ستااائج المواايح الوااكاسية الصاادية فظااات الدااديد   يمكاان مقارستهااا  ئج الااياردة فااي  ااذا التقرياار عاان مدادديديااة  فااإن الستاااالمدافظااات 

 الوا قة يالتي كاست تضم الخمس مدافظات الدديدية.

 يااد ا ستهاااء ماان مردلااة اليااد الوااريع  تاام اختيااار قطاااعين أي الاا ي قطاعااات ماان كاال يداادة ميايسااة  فااي الشااياخات/المدن 
التااي تاام اختيااار لاازئين اي ال الااة الاازاء مسهااا  تاام اختيااار قطاااع يادااد ماان كاال لاازء مختااار. أمااا الشااياخات/المدن يالقاارى  يالقاارى الك ياارة

 الص يرة التي تم اختيار لزء يادد فقط مسها  فقد تم اختيار قطاعين من  ذا اللزء.
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قيائم دصار األوار المييشاية  ختياار تم  يد ذلك دصر األور المييشية لكل قطاع من القطاعات المختارة. يقد اوتخدمت 
يخاا ل الموااح تاام إعااداد قائمااة . 2014مصاار  –اواارة مييشااية للموااح الوااكاسي الصاادي  29471عيسااة عشاايائية مستظمااة تتكااين ماان 

د تم اعت ار يق لميع األفراد المقيمين عادة أي الزيار الذين كاسيا ميليدين خ ل الليلة الوا قة علي الموح في اوتمارة األورة المييشية 
. كماا اختيارت عيساة القائمة من الماؤ  ت للمقا لاة اليردياةوسة في  49-15كل الويدات ال تي و   لهن الزيا  في اليئة اليمرية من 

ا سيمياا للمياع  اخت اار إلاراءفرعية تمالل اللي األور المييشية في كل قطاع يذلك  لراء اخت ار ا سيمياا. يفاي  اذه الييساة اليرعياة تام 
تم اختيار ويدة  ا ضافة إلي ذلك فقد  وسة. 19-صيروسة  يا طيال في اليئة اليمرية  49-15الويدات المؤ  ت في اليئة اليمرية 
  القوم الخا   اليسف داخل األورة.أوئلة ليتم وؤالها  اخت ار األسيمياالتي تم  ها  ياددة من كل اورة في الييسة اليرعية

 ا ستمارا تصميم  1-4-4

. تاام يرديااةال وااتمارةا ي األواارة المييشااية  اوااتمارة: ا وااتماراتساايعين ماان  2014مصاار  - الصاادي الوااكاسيشاامل الموااح 
المرتياع  واتخداما  للاديل ذات MEASURE DHS-III لسمايذ  أديات المواح المصامم  ياواطة مشاريع ط قاً  ا وتمارتينن ي اتإعداد 

مصار  - الصادي الواكاسيالمواح   واتمارةم طااة  سمااذ  أديات المواح الضايعات غيار لتسظيم األورة. تم إضافة  ياض األوائلة للمي 
 فاي الصادي الواكاسيلموح ل في الديرات الوا قةالموتخدمة  ا وتمارات ذه الميضيعات من  اختيار. يفي  يض الدا ت تم 2014

 يصية من موتخدمي ال ياسات.لديدة  تميضيعات لهدف من األوئلة لمع ميليمات عن مصر. يفي دا ت أخرى كان ا

يقاد تام اواتخدام اوااتمارة األوارة المييشاية لدصاار كال أفاراد األوارة المييشااية المختاارة المقيماين عااادة يالزائارين يكاذلك للمااع 
يات األسيميا للويدات ياألطياال. ا لتماعي لرورة المييشية   ا ضافة إلي الدالة الت ذيية يموتي  -ميليمات عن اليضع ا قتصادس 

 في اللزء األيل من اوتمارة األوارة المييشاية تام لماع  ياساات عان: اليمار  السايع  الدالاة الزيالياة  الدالاة التيليمياة  الدالاة اليظييياة 
ياساات الديميلرافياة األواواية كذلك الصلة  رب األورة لكل فرد من أفراد األورة وياء كان مقيمًا أي زائرًا. يقد أعطت  ذه الميليمات ال 

يقياواات الايزن يالطايل لرورة المييشية المصرية. يقد اوتخدمت أيضًا  ذه الميليمات في تدديد الوايدات الماؤ  ت للمقا لاة اليردياة 
مارة األوارة المييشاية كذلك تدديد األطيال المؤ لين لقياس اليزن يالطايل ي خت اار األسيمياا. أماا اللازء الالااسي مان اواتي  ياخت ار ا سيميا

يساايع ديرة   المياااهفيتضاامن أواائلة عاان خصااائ  اليداادة الوااكسية )علااي واا يل المالااال: عاادد الدلاارات  ساايع أرضااية الموااكن  مصاادر 
سماذ  خاصة لتلميع  ياسات عن ا عاقاة يعمالاة . كما تم أيضًا اوتخدام الميمرةالمياه( يعن ملكية األورة لملميعة مختلية من الولع 

يأخياارًا  تااام الدصاايل علااي الميليمااات الخاصاااة  اااليزن يالطاايل للميااع الوااايدات  .يااال تاام يضاايها فااي اواااتمارة األواارة المييشاايةاألط
 في اوتمارة األورة المييشية.المؤ  ت ياألطيال يتدييسها 

لمقيماات عاادة أي واسة ا 49-15 فاي فئاة اليماروا   لهان الازيا   ال تاييقد تم اوتيياء اوتمارة الويدة مان لمياع الوايدات 
 التالية:  الميضيعات األورة المييشية الليلة الوا قة علي المقا لة. يقد تم الدصيل علي ميليمات خاصة  متيالداتكن 

 خليية الموتلي ة 
 ا سلاب 
  ميرفة ياوتخدام يوائل تسظيم األورة 
 ورةاألسدي تسظيم  يا تلا ات تيضي ت ا سلاب 
 الدمل يالرضاعة 
 الطيل ةصدي  التطييمات 

 ت ذية الطيل 

 خليية عن الزي  يعمل المرأة يالرعاية الصدية 
 ختان ا ساي 
  ًفيريس سق  المساعة المكتو ة/ا يدز ياألمراض المسقيلة لسويا 
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 ا ضافة إلي ذلك  تم اواتيياء قوام اليساف للوايدات فاي الييساة اليرعياة لروار المييشاية التاي تام اختيار اا  خت اار األسيمياا. 
 مؤ لة عشيائيًا داخل كل أورة من أور الييسة اليرعية  وتيياء قوم اليسف ميها.ياددة اختيار ويدة ديي تم 

تاريخ الدالة الزيالية  تم توليل  دتي المقا لة 2009ت طي اليترة من يساير  يقد اشتملت اوتمارة الويدة علي ستيلة شهرية
وا ب التيقاف عان ر خا ل اليتارة يتواليلها فاي الستيلاة. يتام تواليل هفاي كال شا ظيم األوارةساوتخدام تي   ا سلا يالتاريخ للموتلي ة  
 .إذا ذكرت الويدة أسها تيقيت عن ا وتخدام خ ل شهر ميينا وتخدام 

 التجربة القبلية 1-4-5

 فقااد تاام إلااراء تلر ااة ق ليااة أيليااة عقااب .2014 مصاار -الصاادي الوااكاسيخاا ل التدضااير للموااح  ةق لياا ةتاام إلااراء تلر اا
 2 قااد اشااتركي علااي عاادد مدااديد ماان األواار المييشااية.  2014فااي يساااير وااتمارتين المييشااية ياليرديااة  ا علااي تاادريبواا يعين ماان الأ

ميمال   فساي  مكاين مان فرياكال كيريا  ط اي  2   ا ضاافة إلاي اشاتراك التلر ة الق لية في ة ادال 8ي اتميداسي مراليات 2ي ينمشرف
ماان اليلاا(  مدافظااة فااي. يقااد تاام إلااراء  ااذه التلر ااة الق ليااة خاصااة  اااليزن يالطاايل ياخت ااار األسيمياااليقيماايا  لمااع ال ياسااات ال ةممرضااي 

أوارة مييشاية داخال كال  125أوارة مييشاية أس  250تم اختيار عيسة من  (.مسيفية)ال ال درسمن اليل(  ة( يمدافظ سي وييف) الق لي
 .ويدة 181أورة مييشية ي 249مقا لة  تذه التلر ة تميخ ل   أيام 5مدافظة. يقد اوت ر  لمع ال ياسات ديالي 

 يد استهاء التلر ة الق لياة.  2014 مصر - الصدي الوكاسيالخاصة  الموح السهائية  ا وتماراتيقد تم ا ستهاء من إعداد 
 .علي م دظات ال ادالات ياللدايل الخاصة  ستائج التلر ة الق لية يمراليتها اً اعتماد

 .يميريضة  الملد   من ا وتمارة  الل ة الير ية السهائية السوخة

 أنشطة جمع البيانا    1-4-6

التضاامن ا لتمااعي من ألل اختيار ال ادالات يالمراليات الميداسيات  تم الدصيل علي قائماة مان يزارة  .ا اختيار الباحث
. يقد تام إلاراء مقاا  ت ماع لمياع المرشادات مان مةفترة وسة من الخدمة اليا المكليات  أداء ةخريلات اللامي المرشدات لليمل من 

 التدري ي.مسهن لدضير ال رسامج  المؤ  تلليمل ك ادالات  يتم ق يل  يا لتماع التضامنق ل يزارة 

 فااي األخاارى التخاار . يماان ا عت ااارات األواواايةدااديالي  لاميياااتلليماال ك ادالااات يمراليااات ميااداسيات  اتالمرشااد تيكاساا
يشاملها المواح. ي اواتالساء  ياض الداا ت الخاصاة لام ياتم ق ايل  التايمدافظاة مان المدافظاات  أس فاييداد  لليمل ا وت  يا ختيار 

تديز يمكن أن يددي ستيلة لخ رات مان موايح  أس. يقد تم اتخاذ  ذا القرار لتقليل التدري يالمويح  ال رسامج  فيذيى الخ رة  الاتال اد
للمرشادين لليمال  ياً أواوا الخ رة الواا قة كاسات شارطاً يعلي الرغم من ذلك  فإن سيس الخليية.  نله اتوا قة يلضمان أن لميع المتدر 

 .كمشرفين

. يقد تم ترشيح  يضهم من ق ال ديهمط ية ل خلييةأما  السو ة لرفراد المرشدين  لراء اخت ارات األسيميا كان   د من يليد 
ين الميماال الااذين عملاايا فااي الوااا   مااع الزساااتي يمشاااركيه فااي المواايح الوااكاسية ماان  ااين فسياا يتاام اختيااار  خاارين الصاادة يالوااكانيزارة 

 الصدية الوا قة.

. دياي تاام إعااداد  الميااداسياليماال  فايتاادريب األفاراد المشااتركين  فاايتاام إعااداد اليدياد ماان األديات ل واتخدام  أدوا  التددري. 
لكال خاصاة ل إرشادات عامة  لراء المقا لاة  ا ضاافة إلاي تيليماات   يشمالات يا عطاءه للميع المتدر ينلل اد تيصيليكتيب تيليمات 

.  ا ضاافة إلاي ذلاك  تام تصاميم لاديل لتدييال الشاهير مان التقاييم الصادي الوكاسيالموح  اوتمارات فيوؤال من األوئلة الميليدة 
المياداسي ماع ه للمياع أفاراد اليمال ؤ ا عطااي  2014مصار  -علاي المواح الواكاسي الصادي الوا قة  شهراً  60للا المي دسللتقييم  الهلرس

 ستيلة األدداي المدلية ياليالمية الهامة.
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م إعاااداد يتاااكماااا تااام إعاااداد ماااياد تدري ياااة أخااارى تشااامل كتي اااات خاصاااة تدااادد يال اااات المشااارف يقياعاااد المرالياااة الميداسياااة. 
ذلااك تاام إلااي   ا ضاافة . ياسااات الاايزن يالطاايل علااي لماع المتاادر ينكتياب لرفااراد  فاايالتيليماات الخاصااة  لمااع  ياساات الاايزن يالطاايل 

 .األسيميا اخت اريلب إت اعها عسد إلراء  التيإعداد كتيب خا   ا لراءات 

وا   علي  ييملمدة  فري  شرفينفرد المرشدين لليمل كم 16لل خا   تدري يتم إلراء  رسامج   ا ساسى للمسحتدري. ال
المواح  اواتماراتت طياة  يلكسا( شامل أيضااً التدريب  صية خاصة علاي يال اات المشارف   ا ذ . ركزالميداسيلليمل  األواويالتدريب 
 األواوي. عطاء المشرفين فكرة عامة عن مدتييات الموح ق ل إلراء  رسامج التدريب   2014مصر   - الصدي الوكاسي

 داياة األوا يع  فاي يذلاك 2014مصار  -الصدي الوكاسيلموح للمع ال ياسات في ا  ادالاتالمرشدات ك 103الا  دأ تدريب
 التالي:ه  القا رة علي ؤ شمل التدريب الذى تم إلرا  ي أوا يعيكاست مدة التدريب خموة . 2014مارس  الالاسي من شهر

   صاادة األميماااةي مداضاارات مرت طااة  يااان المقا لااة يميضاايعات المواااح المدااددة )مالاااال: ا سلاااب يتسظاايم األوااارة 
 .(يالطييلة يتطييمات األطيال

 ال صرية   اوتخدام ألهزة المواعدة ا وتماراتوات عن كييية اوتيياء لل . 
 ليب أديار يمقا  ت إيضادية. 
 األواويمساط    يشملها الموح  في الميداسي أيام من التدريب خموة. 
 اخت ارات أر ية. 

لتدريب  صايرة مستظماة  يالاذين فشاليا تم اوت ياد المتدر ين الذين فشليا في إ داء ا تمامهم  ال دي  كذلك الذين لم يدضريا ا
 أيل اخت ارين.في 

 أفضال ستاائج خا ل التادري ات السظرياة ياليملياة.ة ال تاي دققان متدر ا 20الا التدريب المياداسي الرا اع داية  ق لتم عمل قائمة 
عقب  اتالميداسي اتية خاصة للمرالي. يقد تم إلراء للوات تدري يةميداسال ةمراليلل مسهن 14 اختيارتم  عقب التدريب الميداسي الرا ع

ميداسيات لليمال  اتأي مرالي اتلليمل ك ادال ةمرشد 103 ين الا من ادالة  67 اختيار   تم التدري يعقب استهاء ال رسامج ي اختيار ن. 
 .2014مصر  - الصدي الوكاسي الموح  الميداسي

التادريب الخاا   اخت اارات األسيمياا  فايل شاتراك  رداً فا 36 اختياارتام   قياس الدوزن والطدولاألنيميا و  اختبارتدري. فرق 
 قياااس الاايزن يالطاايل فاايي   خت ااارات األسيمياااالتاادريب اليملااي التاادريب علااي المداضاارات السظريااة ي  أشااتمل. يقااد قياااس الاايزن يالطاايلي 

قياااس الاايزن رات األسيميااا ي متاادرب مؤ اال  لااراء اخت ااا 28أفضاال  اختيااارعقااب سهايااة ال رسااامج تاام ي دضاااسة يكااذلك األواار المييشااية. 
لهاام خلييااة  األسيميااا اخت ااارالقااائمين علااي إلااراء  األفاارادن غال يااة إيكمااا واا   تيضاايد( فاا ماان ا ساااي(. 17ماان الااذكير ي 11يالطاايل )

 ط ية.

 فااييتام ا ستهاااء مسا(  2014إ ريال  10 فااي 2014مصار  -الصاادي الواكاسيللمواح  الميااداسي ادأ اليمال   الميدددانيالعمدل 
  ات ادالا 4أي  3مرالياة ميداسياة يي فري م  كل فري  يتكاين مان مشارف   14إلي  الميداسي. تم تقويم فر  اليمل 2014ييسيي أياخر 

يقاد كاان لمياع المشارفين مان الاذكير   يسماا ال ادالاات يالمرالياات األسيمياا  ياخت اارقياوات الايزن يالطايل  من فري  اليمل  لراء 2ي
أمااا اليار  الخاصااة  اإلراء قياوااات الايزن يالطاايل ياخت اار األسيميااا فكاسات تتكااين مان االسااين أدااد م  .ساايالمياداسيات كاان لميياًا ماان ا 

كال فريا    ها التي عملالمدافظات  عددقد اختلف ي  مدافظات مختليةم فيفري   14الا  عمل الميداسيخ ل اليمل  علي األقل أسالي.
. يلضاامان اللاايدة  قاماات المراليااات الميااداسيات  ااإلراء إعااادة ة  المدافظااةماان مدافظااة إلااي الاا ي مدافظااات   ساااًء علااي دلاام الييساا

مقا لة  اوتخدام سوخة مختصرة من اوتمارة الموح الوكاسي الصدي. يكان يتم مقارسة ا واتلا ات ماع ا واتمارات األواواية يمساقشاة 
ماان  2ع الياار  ماان خاا ل ماادير اليماال الميااداسي  فااي ا خت فااات. يقااد تاام أيضااًا خاا ل اليماال الميااداسي ا شااراف علااي لمياا ال ادالااة

يأخياارًا  ستااائج   ا ضااافة إلااي مواااعدس ماادير الموااح. فااي قياوااات الاايزن يالطاايلماان الموتشااارين  2مواااعدس ماادير اليماال الميااداسي  
مماا وااعد لتددياد  لدايل خاصاة لمتا ياة مادى دقاة فار  اليمال المياداسي تام إعاداد ا أوا يعيًا خا ل مردلاة إدخاال يتادقي  ا واتمارات
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 فر  اليمل الميداسي التي كان أدائها يدتا  تيلي( يمتا ية.

 %10 لدياليعيسة عشيائية  اختيارأيل ملميعة من المدافظات   فيب استهاء لمع ال ياسات تم عق كقياس لض ط الليدةي 
 عاااادة   2014مصااار  - الصااادي واااكاسيالالمواااح   واااتمارةمختصاااره  اواااتماراتمااان األوااار المييشاااية  عاااادة المقا لاااة تااام اواااتخدام 

تماات ليداادات الميايسااة األيليااة  لااراء إعااادة المقا لااة اليرصااة  عااادة إلااراء مقااا  ت مااع األواار  التاايالمقا لااة. يقااد أتاداات الزيااارات 
لاراء إعاادة . كاان ياتم أيضاا إ 2014مصار  -الصادي الواكاسيلم تكن متادة خا ل الزياارة األواواية للمواح  التيالمييشية يالويدات 

. لميداسياةمرالياة االأالسااء يلم يتمكن المكتاب مان دلهاا  كان  ها أخطاء ياضدة أي  ها شك التياليردية أي المييشية  ل وتمارات مقا لة
 عملايا  هاا خا ل فتارة التي اليمل  المدافظات   ذه المردلةلل ادالين خ ل  افر  خاصة  عادة المقا لة. لم يكن موميد تكيينقد تم ي 

  يد أكالر من ال الة أوا يع.ياستهت  2014 أيائل شهر ييسيي في. يقد  دأت مردلة إعادة المقا لة األواوي الميداسياليمل 

 أنشطة معالجة البيانا  1-4-7

فير اكتماال اليمال  الميداسيموئيلين عن لمع ا وتمارات من فر  اليمل  المركزسكان أعضاء المكتب  المراجعة المكتبية 
 ياض  ترميازتام  ياد ذلاك ي ياكتماال األوائلة   ا توا للتأكد من  مدديدة ا وتماراتالمراليين المكت يين  مرالية  يقد قامع. قطا  أس

ت المرالياة المكت ياة تقايم  تقاديم تقريار يار  اليمال المياداسي كاسام دظاات ليم دلتقا( ق ل عملية إدخال ال ياساات. ي المهسةاألوئلة )مالل: 
م دظااات لياار  اليماال  أسالموااح  روااال  مواااعدس مااديرشااافها أالساااء المراليااة ييااتم مراليتهااا  ياوااطة تتاام اك التااييشاامل المشاااكل 

فادتا(  االخطيات  اوتمارةدالة اكتشاف أخطاء ياضدة في  في. الميداسي  التايأي أالسين مان القطااع  ياتم إخطاار مشارف فريا  اليمال يا 
 .الموتق ل فييلب إت اعها لتلسب  ذه األخطاء 

تاازال  المياادان. تاام إدخااال  ياسااات   اادأت عمليااة ا دخااال يالمراليااة  يسمااا كاساات فاار  المقا لااة    البيانددا دخددال ومراجعددة إ
 خاصااةمج ا اار  ي دزمااة  ي اا(CSPro) سظااام مياللااة  ياسااات التياادادات يالمواايح  اوااتخدامالشخصااي علااي ألهاازة الداوااب  ا وااتمارات

 ال ياسات الخاصة  المويح يالتيدادات.  ا دخال  المرالية  عمل اللدايل يعرض

 .2014 مصاار -الصاادي  الوااكاسي الموااح  شخصااي داواابألهاازة  12فاارد  إدخااال يمياللااة ال ياسااات  اوااتخدام  15قااام 
. قام فري  مقارستهما لكشف أس خطأ يتصديد( لتقليل أخطاء إدخال ال ياساتي  مرتين ال ياسات إدخالال ياسات تم  مياللةيخ ل عملية 

 .2014ييليي  سهاية  يالتدقي اللة ال ياسات  ا ستهاء من ا دخال مي

 تغطية المسح 1-5
ا قاماة. ييضاح اللاديل  دواب مدال 2014 مصار -الصادي الواكاسيللمواح  المياداسيستائج اليمال  4-1يلخ  اللديل 

أوارة تام اختيار ااا  29471 إلماالي مان ةواارة مييشايأ 28630المقا لاة تام اليصايل إلاي يمراداال إعاادة  المياداسيأسا( خا ل فتارة اليمال 
 .%98.4أورة مييشية ي ي تمالل سو ة اوتلا ة  28175 مقا لةتم  سلاح يقد   2014 مصر -الصدي الوكاسيللموح 

لااا تاام اوااتيياء ا وااتمارة اليرديااة ي . 2014فااي الموااح الوااكاسي الصاادي   مصاار  للمقا لااة مؤ لااةواايدة  21903تاام تدديااد 
 . %99.4لا ة تمالل اوت ويدة  سو ة 21762

  يسواا ة اواتلا ة الواايدات الماؤ  ت تلااايزت المسااط  الل رافياةلميااع  فاي %97سوا ة اواتلا ة األواارة المييشاية تلااايزت 
 .لميع المساط  في 98%
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 مقابلة األسر المعيشية والمقابال  الفرديةنتائج  4-1جدول 
 2014مصر   الموح الوكاسي الصدي(  ال ير مرلدة دوب ا قامة )تلا ة عدد األور المييشية  عدد المقا  ت اليردية  يسوب ا و

  ا قامةمدل                              

مدافظات   ا قامة                             
 دضرية

مدافظات  ق لييلا(   يلا(  دارى
 1الدديد

 

 إلمالي ريف دضر إلمالي  ريف دضر اليإلم  ريف دضر االستائج                        

              ألسر المعيشيةامقابال                              

 29471 1655 6879 3966 10845  7168 3735 10903 6068  14578 14893 المختارة
 28630 1639 6752 3800 10552  7046 3597 10643 5796  14325 14305 الميليدة

 28175 1630 6682 3691 10373  7010 3523 10533 5639  14213 13962 تمت
 98.4 99.5 99.0 97.1 98.3  99.5 97.9 99.0 97.3  99.2 97.6 2نسبة ا ستجابة فى األسر المعيشية               

              سنة 59 -15فى الفئة العمرية السيدا                 
 21903 1352 5824 2612 8436  5909 2504 8413 3702  12192 9711 تم تدديد ن

 21762 1335 5783 2593 8376  5892 2492 8384 3667  12134 9628 تمت مقا لتهن
 99.4 98.7 99.3 99.3 99.3  99.7 99.5 99.7 99.1  99.5 99.1 3للسيدا  نسبة ا ستجابة               
 ضمن مدافظتي شمال يلسيب ويساءيت   1                            
 يشية التي تم مقا لتها /الميليدةاألور المي 2
 ات ال تي تم مقا لتهن /المؤ  تالموتلي  3
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 . 11  خصائص األسر المعيشية 

  خصائص األسر المعيشية
 

 أهم النتائج:

  ومصدر مياه ,( يحصلون على المياه من مصدر مأمون.%98)تقريبًا جميع األسر المعيشية في مصر
 (.%91بالمنزل أو بالفناء ) مياه  فى معظم الحاالت، مواسيرالشرب 

  ،يستخدمن طرق  %11معالجة مياة الشرب، ول بعمل شىء من األسر المعيشية يقمن %16بصفة عامة
 مناسبة، ويأتي استخدام فلتر المياه في المقام األول.

 91% ؛ أي أن دورة المياة متصلة بشبكة أحدمعيشية لديها دورة مياة محسنة وغير مشتركة مع ال سراأل من
 . خزان/طرانشأو  الصرف، بيارة،

  مول، وثالجة. وحوالي أسر معيشية تليفزيون متصل بالدش، تليفون مح 10من بين كل  9تمتلك أكثر من
 خاصة، نقل أو نصف نقل. ةمن األسر المعيشية سيار  %9وتمتلك ، ثلثى األسر تمتلك جهاز كمبيوتر

  بالنسبة لتوزيع مؤشر الثروة، حوالي ثلثي عدد السكان فى المحافظات الحضرية يقعوا فى المستوى األعلى
 من السكان فى الوجه البحرى. %12من السكان فى الوجه القبلى و %14لمؤشر الثروة مقارنة مع 

 من  %41مع وجود فى أدنى مستوى لمؤشر الثروة  يتركز السكان فى ريف الوجه القبلى بصفة خاصة
وعلى العكس في ريف الوجه  .في أدنى مستوى من مستويات مؤشر الثروة يقعواالسكان في هذه المناطق 

 روة.من السكان يقعوا في أدنى مستوى لمؤشر الث %22البحرى 
 كان رب األسرة سيدة فى و يرأسها رجل؛  2014مصر  – أغلب األسر المعيشية فى المسح السكانى الصحى

 فقط من األسر المعيشية. 13%
 فى مصر سبق لهم االلتحاق بالتعليم مقارنة سنوات فأكثر  6في عمر  من الذكور %86 ،بصفة عامة

في االلتحاق بالتعليم بين السيدات تقريبا فات ال يوجد اختال بالرغم من ذلك، اإلناث. من %75بحوالى 
 .   عام 25أقل من  والرجال

 الديموجرافيتتةمعلومتتات عتتن الخصتتائص لتقتتديم  2014مصتتر  –الصتتحى بيانتتات متتن المستتح الستتكانى هتتذا الفصتتل  ستتتخدمي
لتتى إتلكتتات األستترة باإلضتتافة لمستتكن وممبا معلومتتات عتتن الختتدمات المتتتوفرة ستتيتم عتتر . يةمصتتر الألستتر لواالجتماعيتتة واالقتصتتادية 

سوف يساعد الوصف الموجز المقدم فتى هتذا الفصتل لعينتة األستر المعيشتية فتى  المعيشية. ةومستوى التعليم ألفراد األسر  والنوع ،العمر
ستتاعد فتتى ي، يمكتتن أن ذلتتك إلتتىفتتى الفصتتول التاليتتة. باإلضتتافة  المعروضتتةفتتى فهتتم النتتتائ   2014مصتتر  –المستتح الستتكانى الصتتحى 

 .ةواالقتصادي ةاالجتماعي التنميةخالت المفيدة لخطط وفير التدت

، من المهم فهم األختالف بين العد النظرى والعد الفعلتى في هذا الفصل ألفراد األسر المعيشيةوبمراجعة المعلومات المقدمة 
العد الفعلى بينما ، المعيشية المختارة ةاألسر معتادة فى  ةقامإاألشخاص الذين يقيمون أنه كل  األسرة ألفرادالعد النظرى  يعرفللسكان. 

العتد الفعلتى أي زوار ممكتن أن يكونتوا قتد أقتاموا  ويتضتمنالمعيشتية.  ةا الليلة الستابقة علتى المستح فتى األستر و ين قضلذاألشخاص اهو 
لليلتتة الستتابقة علتتى المستتح. فتتي األستترة الليلتتة الستتابقة علتتى المقابلتتة ويستتتبعد أي عضتتو متتن األستترة مقتتيم عتتادة لكنتته كتتان غيتتر موجتتود ا

ن الجتداول الخاصتة إفتولهتذا  .المسوح والتعدادات السابقة علتى مفهتوم العتد الفعلتى وأعتمدتوالفرق بين هذين النوعين من العد صغير. 
 الفعلتىمفهتوم العتد ستوف تعتمتد علتى  هتذا التقريترفتي  المعروضتة 2014مصتر  – للمستح الستكانى الصتحى واألفتراد المعيشية باألسر
 .إليهعدا ما يشار  أيضاً 

2 



 . 12 خصائص األسر المعيشية 

 المسكن خصائص 2-1

سكن. ويتم عر  هذه البيانتات مخصائص المن عن مجموعة  2014مصر  -تم جمع بيانات فى المسح السكانى الصحي
جمالى أفراد األسر المعيشية طبقًا للعد النظرى. وتم أيضًا تصنيف نتائ  األسر المعيشية حسب اإلقامة ل منلك  .األسر المعيشية وا 

 مصدر ومعالجة مياه الشرب 2-1-1

، والذى تتبناه مصر وبعت  التدول األخترى )الجمعيتة األهداف األنمائية لأللفيةشرب مأمونة هو أحد إن الحصول على مياه 
 الشرب المأمونة بأنها المصادر التى تقدم مياه شترب ممنتة )منظمتة الصتحةمياه (. ويمكن تعريف مصادر 2001العامة لألمم المتحدة 

(. وتشتمل المصتادر المأمونتة 2014العالمية/صندوق األمم المتحدة للطفولة البرنتام  المشتترك لمراقبتة ميتاه الشترب والصترف الصتحى 
ويعتر   .1مغطتى التى يتم الحصول عليها عن طريق المواسير بالمنزل، حنفية عامة، بئر بماسورة مياه، بئر مغطى أو نبعتلك للمياه 
فتتراد األستتر المعيشتتية أللتتى ميتتاه الشتترب متتن مصتتادر محستتنة وغيتتر محستتنة لكتتل متتن األستتر المعيشتتية، و نستتب الحصتتول ع 1-2جتدول 

طبقًا للعد النظرى. وقد وجد أن نسب األسر المعيشية، وأفراد األسر المعيشية طبقًا للعد النظرى الذين يصلون إلى مصتدر ميتاه محستن 
سر المعيشية فقط حتى يكون متسق مع الهدف من هذا الفصل رير ستركز على األتقريبًا متطابق _ إن المناقشة في هذا الجزء من التق

إن المعلومات المعروضتة فتي الجتدول لستكان  – 2014مصر  –وهو وصف لخصائص األسر المعيشية في المسح السكانى الصحى 
ياه محسن والتتي تعتمتد فتي الحستاب علتى بالنسبة الستخدام مصدر م األهداف األنمائية لأللفيةمؤشرات حساب األسر المعيشية مفيده ل

 السكان.

يحصتلون علتى  2014مصتر  –المسح السكانى الصتحى ى من األسر المعيشية ف %98أن  1-2جدول ى وتشير النتائ  ف
وبتالنظر إلتى التباينتات . (%91بالفنتاء ) أو يكتون مصتدر الميتاه مواستير بتالمنزل، معظم الحاالتى . ففمأمونمن مصدر  الشرب مياه
حستتب اإلقامتتة، وجتتد أن األستتر المعيشتتية فتتى محافظتتات الحتتدود هتتى أقتتل حصتتواًل علتتى الميتتاه متتن مصتتادر  المأمونتتة ى ميتتاه الشتتربفتت

. ، بينما األسر المعيشية فى المحافظات الحضرية وحضر الوجه القبلى تحصل جميعها تقريبا على ميتاه شترب محستنة(%85مأمونة )
محافظتات المتن مصتادر مأمونتة عتن الوجته القبلتى و الشترب ميتاه جته البحترى أقتل حصتواًل علتى و ومع ذلتك، فتإن األستر المعيشتية فتي ال

 1-2-جتدول أويعتر   ملحق عن مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف علتى مستتوى المحافظتة.الب 1-2-جدول أالحضرية. أنظر 
 شرب محسنة حسب المحافظة. فى إستخدام مياه بالملحق معلومات عن التفاوتات

وأكثتر  األستر المعيشتية د قليل من األسر المعيشية المصرية تبعد عن المصتدر التذى  يحصتلون منته علتى ميتاه الشترب. عد
متن مصتدر ختارل المنتزل أو  الشترب مياهما أن أغلب األسر التى تحصل على (. ك%93من مصدر قريب ) الشرب تحصل على مياه
 دقيقة من المصدر.  30الفناء تبعد حوالى 

 8المياه التى يستتخدموها للشترب. أكثتر متن  بمعالجةمعلومات عن مدى قيام األسر المعيشية المصرية  1-2ل يعر  جدو 
وتستتتخدم عتتادة األستتر المعيشتتية لمعالجتتة الميتتاه بصتتفة عامتتة وستتيلة مناستتبة.   .معالجتتة الميتتاهأستتر معيشتتية ال يفعلتتون شتتيىء ل 10متتن 

طريقتتة متتن األستتر  %11 يستتتخدم .التتتى يشتتربونهامعالجتتة الميتتاه أو ألكثتتر لذكتترت طريقتتة ستتر المعيشتتية متتن األ %16وبصتتفة عامتتة 
المعيشية فى محافظات الحدود وفى حضر الوجه البحرى أكثتر أحتمتاال  األسر هى استعمال فلتر المياه.أساسا لمعالجة المياه،  مناسبة

 على التوالى(. %17و %19) لذكر إستخدام طريقة مناسبة لمعالجة المياه

 

 

 

                                                           

 الحيوانات. أو النبع مغطى لكى يتم حمايته من التلوث بالمياه الجارية أو أن يكون البئر 1 
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 حصول األسرة المعيشية على مياه الشرب 1-2ل جدو

ريف( ومحل اإلقامة  -سب اإلقامة )حضر، ومعالجة مياه الشرب، حالحوش( أو زمن الوصول للمياه )إذا لم يكن داخل المنزل ،مصدر مياه الشربحسب  لألسر المعيشية التوزيع النسبى
  ،ريف( -معالجة مياه الشرب، حسب اإلقامة )حضر ،الحوش( أو زمن الوصول للمياه )إذا لم يكن داخل المنزل ،الشرب مصدر مياه والتوزيع النسبى للسكان طبقا للعد النظرى حسب

 .2014 مصر

                
  األسر المعيشية                 

                
                   

محافظات 
 حضرية

 وجته قبلى  وجته بحرى 
محافظات 

 1الحدود

 السكان 

              
 اإلجمالى ريف حضر اإلجمالى ريف حضر اإلجمالى  ريف حضر اإلجمالى  ريف حضر اخلصائص              

                 
                 مصدر مياه الشرب                  

 97.7 97.1 98.7 97.8 85.0 98.5 99.9 99.0  96.4 96.5 96.4  99.9 97.1 98.8 مصدر محسن
 90.9 87.8 96.0 91.0 69.0 91.0 98.2 93.5  85.4 91.7 87.0  98.3 87.6 96.0 مواسير مياه بالمنزل/ الحوش

 3.1 4.4 0.8 3.0 4.0 3.5 0.7 2.5  5.4 1.4 4.4  0.1 4.6 0.7 حنفية عامة
 0.5 0.8 0.1 0.5 1.9 0.7 0.0 0.4  0.8 0.1 0.6  0.0 0.8 0.1 بئر بماسورة مياه

 0.5 0.8 0.0 0.5 0.3 0.4 0.0 0.3  1.2 0.1 0.9  0.0 0.9 0.0 بئر مغطى
 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0  0.2 0.1 0.2  0.0 0.1 0.0 مغطى نبع

 2.6 3.1 1.8 2.7 9.8 3.0 0.9 2.3  3.4 3.1 3.3  1.5 3.2 2.0 مياه معدنية/معبأة
 1.9 2.4 1.1 1.8 5.4 0.7 0.0 0.5  3.3 3.4 3.4  0.1 2.3 1.1 مصدر غير محسن
 1.9 2.3 1.1 1.8 5.4 0.7 0.0 0.4  3.3 3.4 3.3  0.1 2.3 1.1 عربية نقل/كارو

 0.4 0.6 0.2 0.4 9.7 0.8 0.1 0.5  0.2 0.1 0.2  0.0 0.5 0.1 أخرى
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 اإلجمالى                  
                 2زمن الوصول لمصدر المياه                  

 92.7 90.2 96.9 92.7 82.9 92.2 98.3 94.3  88.4 93.6 89.7  98.5 89.9 96.8  بجوار المنزل
 5.3 6.9 2.6 5.3 11.8 5.2 1.3 3.8  8.4 5.2 7.6  1.4 7.1 2.6 دقيقة 30أقل من 

 2.0 2.8 0.5 1.9 5.1 2.5 0.3 1.8  3.0 1.0 2.5  0.2 2.8 0.5 أو أكثر دقيقة 30
 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1  0.1 0.1 0.1  0.0 0.1 0.1 ال يعرف/بيانات مفقودة

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 اإلجمالى                  
                 3معالجة المياه قبل الشرب                  

 0.6 0.5 0.7 0.6 0.1 0.3 0.2 0.3  0.7 1.0 0.7  1.0 0.5 0.7 الغلي
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.1 0.0 0.1  0.0 0.0 0.0 إضافة مبي / كلور 

 0.3 0.3 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0  0.4 1.0 0.6  0.3 0.3 0.4 التصفية من خالل قطعة قماش/قطن 
 9.7 7.4 13.8 10.0 19.0 5.1 11.0 7.1  9.0 16.4 10.8  13.4 7.4 13.7 استعمال فلتر المياه 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 التطهير بواسطة أشعة الشمس
 5.6 7.3 2.7 5.2 1.9 7.8 4.3 6.6  6.6 3.2 5.8  0.9 7.1 2.6 تقر ترك المياه حتى تركد وتس

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 أخرى
 84.1 84.9 82.6 84.1 79.0 86.9 84.9 86.2  83.6 78.8 82.4  84.6 85.0 82.9 اليتم معالجتها

 10.3 7.9 14.5 10.6 19.1 5.4 11.2 7.4  9.7 17.2 11.6  14.3 8.0 14.4 4نسبة الذين أستخدموا الطرق المناسبة
  116347 73022 43325 28175 231 6621 3480 10101  9950 3293 13243  4599 16661 11514 العدد                  
                 
 ال يتضمن محافظتى شمال وجنوب سيناء. 1                 
 شرب من مصادرة محسنة أو غير محسنة.لر التى تحصل على مياه ايتضمن األس 2
 .%100 فإن المجموع يمكن أن يتعدىأكثر من طريقة لمعالجة مياة الشرب لذلك المستجبين ذكر  3
 تشمل الطرق المناسبة لمعالجة المياة غلى المياة، إضافة مبي /مطهر، التصفية، والتطهير بواسطة أشعة الشمس. 4
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 المخلفاتوطرق التخلص من ى الصرف الصح 2-1-2

يمكتتن تصتتنيف األستترة المعيشتتية بتتأن  .األنمائيتتة لأللفيتتة هتتدافاألالتأكتتد متتن وجتتود صتترف صتتحى مالئتتم هتتو هتتدف مختتر متتن 
يشتتية لتتديها دورة ميتتاه مالئمتتة إذا كانتتت دورة الميتتاه تستتتخدم متتن قبتتل أفتتراد أستترة معيشتتية واحتتدة فقتتط )أى ال تكتتون مشتتتركة متتع أستتر مع

أختترى( وأن يتتتم صتترف المخلفتتات ا دميتتة متتن ختتالل دورة الميتتاه )منظمتتة الصتتحة العالمية/صتتندوق األمتتم المتحتتدة للطفولتتة البرنتتام  
معلومتتات عتتن متتدى تتتوافر دورة ميتتاه محستتنة لألستتر  2-2ويعتتر  جتتدول (. 2014المشتتترك لمراقبتتة ميتتاه الشتترب والصتترف الصتتحى 

فقًا للعد النظترى. وكمتا هتو الحتال بالنستبة لميتاه الشترب المحستنة، ال يوجتد تقريبتًا إختتالف بتين نستب المعيشية و  كان( األسروأفراد )الس
أستتفله تراجتتع معلومتتات  2-2إن مناقشتتة النتتتائ  لجتتدول اه محستتنة أو غيتتر مشتتركة متتع أحتتد. األستر وستتكان األستتر التتتي لتتديها دورة ميتت

. 2014مصتر  –صائص األسر المعيشية فتي عينتة المستح الستكانى الصتحى متعلقة باألسر طالما أن التركيز في هذا الفصل على خ
الخاصتتة بأستتتخدام  األهددداف األنمائيددة لأللفيددةإن المعلومتتات المعروضتتة فتتي الجتتدول لستتكان األستتر المعيشتتية مفيتتدة بالنستتبة لمؤشتترات 

 .على السكانفي حسابها والتي تعتمد  دورات مياه محسنة، غير مشتركة

متتن األستتر المعيشتتية المصتترية لتتديها دورات ميتتاه محستتنة، غيتتر مشتتتركة متتع  %91أن  2-2جتتدول  وبصتتفة عامتتة، يوضتتح
أسترة أختترى فتتى دورة ميتتاه بستتيفون أي يستتتخدموها بمفتتردهم والتتتى تقتتوم بالصتترف عتتن طريتتق الصتترف العتتام، بيتتارة أو طتترنش. وبتتالنظر 

دورات ميتتتاه محستتتنة أقتتتل متتتايمكن فتتتى  ريتتتف الوجتتته البحتتترى للتفاوتتتتات حستتتب منطقتتتة اإلقامتتتة ، نستتتبة األستتتر المعيشتتتية التتتتى تستتتتخدم 
(. ولمزيد من المعلومات على مستوى المحافظات عتن التفاوتتات فتى إستتخدام دورة ميتاه محستنة وغيتر مشتتركة متع استرة أخترى 80%)

 .1-2-معروضة فى الملحق جدول أ

األستتر المعيشتتية  مامتتة(. أكثتتر متتن نصتتفالمنزليتتة )الق بيانتتات عتتن طتترق التتتخلص متتن المخلفتتات 2-2يعتتر  جتتدول  أيضتتاً 
أى ) الشتتارعى صتتندوق فتتى فتت أو أن األستترة تتتتخلص متتن مخلفتتات المطتتب  والقمامتتة عتتن طريتتق جمعهتتا إمتتا متتن البيتتتذكتتروا ( 54%)

ى فت ،أو الشتارعى يتتم التتخلص متن المخلفتات عتن طريتق إلقائهتا فتاألستر المعيشتية أنته  %37وذكترت  .صندوق مشتترك متع ا خترين(
متن األستر المعيشتية تكتون المخلفتات غتذاء  %1أقتل متن من األسر تقوم بحرقها، بينمتا  %8المصرف،  أو الترعةى ف أو ضاءأر  ف

 7 حتوالي، علتى الترتيتب(. %33و %54الريتف عتن الحضتر )ى فت إلقائهتا أكثتر شتيوعاً  أو للحيوانات. ويعتبر حرق المخلفات والقمامة
 (.%24حرقها ) أو (%45تتخلص من القمامة عن طريق إلقائها )ى القبل ريف الوجهى أسر معيشية ف 10من بين كل 
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 مرافق الصرف الصحى وطرق التخلص من المخلفات 2-2جدول 
اإلقامة والتوزيع النسبى للسكان طبقا للعد ريف( ومحل -حسب اإلقامة )حضر ،طريقة التخلص من مخلفات المطب  والقمامة ،نظام الصرف /نوع دورة المياةالتوزيع النسبى لألسر المعيشية حسب 

 .2014 ، مصرريف( -نوع دورة المياة/ نظام الصرف، طريقة التخلص من مخلفات المطب  والقمامة، حسب اإلقامة )حضر النظرى حسب
  األسر المعيشية                                 
                                   

محافظات 
 يةحضر 

 وجته قبلى  وجته بحرى 
محافظات 

 1الحدود

 السكان 
 اإلجمالى ريف حضر اإلجمالى ريف حضر اإلجمالى  ريف حضر اإلجمالى  ريف حضر الخصائص                            
                 نوع دورة المياه/نظام الصرف                                  

 90.1 84.9 98.9 90.5 99.1 92.5 98.7 94.6  79.6 99.0 84.4  98.7 84.8 98.8 ير مشتركةمحسنة وغ مياهدورة 
 55.4 34.3 90.9 59.2 52.4 14.3 82.5 37.8  51.5 95.9 62.5  97.0 36.6 92.0 صرف عام

 16.2 22.5 5.4 13.9 32.7 49.1 12.5 36.5  1.1 0.0 0.8  1.0 20.4 4.4 بيارة
 18.6 28.1 2.5 17.4 13.9 29.1 3.7 20.3  27.0 3.0 21.0  0.7 27.9 2.3 خزان/طرنش

 2.1 2.8 0.9 2.1 0.0 4.7 1.3 3.5  1.5 0.6 1.3  1.2 2.8 1.0 2دورة مياه مشتركة
 0.7 0.6 0.7 0.7 0.0 0.4 0.7 0.5  0.8 0.6 0.8  1.2 0.7 0.8 صرف عام

 1.0 1.4 0.2 0.8 0.0 3.2 0.5 2.3  0.0 0.0 0.0  0.0 1.3 0.1 بيارة
 0.5 0.8 0.0 0.5 0.0 1.0 0.1 0.7  0.7 0.0 0.5  0.0 0.8 0.0 خزان/طرنش

 7.8 12.3 0.2 7.4 0.8 2.8 0.0 1.9  18.9 0.4 14.3  0.2 12.4 0.2 دورة مياه غير محسنة                  
غير متصلة بصرف عام، بيارة، أو 

 7.6 12.0 0.1 7.2 0.2 2.4 0.0 1.6  18.7 0.3 14.1  0.1 12.1 0.1 خزان/طرنش
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 حفرة مرحا  بدون غطاء/حفرة مفتوحة

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1  0.0 0.0 0.0  0.0 0.1 0.0  جردل/برميل
 0.1 0.1 0.0 0.1 0.6 0.2 0.0 0.1  0.0 0.0 0.0  0.0 0.1 0.0 ال يوجد دورة مياه/ الحقل

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.1 0.0 0.1  0.0 0.1 0.0 اخرى
 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.1 0.0 0.1  0.0 0.1 0.0 بيانات مفقودة

                 كيفية التخلص من مخلفات المطبخ/القمامة                  
 50.9 42.0 65.8 53.5 56.2 27.9 66.2 41.1  55.2 64.5 57.5  69.1 44.2 67.0 تجمع

 38.0 37.8 38.3 39.6 12.9 20.9 38.3 26.9  52.6 45.1 50.8  37.0 39.8 39.4 من البيت
 12.9 4.2 27.5 13.9 43.3 7.0 27.9 14.2  2.6 19.3 6.7  32.1 4.4 27.6 فى صندوق فى الشارع

 37.9 40.9 33.0 36.9 42.7 45.1 31.1 40.3  36.7 35.0 36.3  30.7 40.2 32.0 فى تقلب
 27.0 24.8 30.7 26.6 42.7 31.9 27.2 30.3  18.8 32.7 22.3  30.0 24.3 29.8 الشارع/ار  فضاء

 11.0 16.1 2.2 10.3 0.0 13.2 3.9 10.0  17.9 2.3 14.0  0.7 15.9 2.1 الترعة/المصرف
 9.8 14.9 1.0 8.4 0.9 23.7 2.3 16.3  6.9 0.3 5.3  0.1 13.6 0.9 تحرق

 0.7 1.1 0.1 0.6 0.2 1.6 0.2 1.1  0.6 0.1 0.5  0.0 1.0 0.1 غذاء للحيوانات
 0.6 1.0 0.1 0.6 0.0 1.7 0.1 1.2  0.5 0.1 0.4  0.0 1.0 0.1 أخرى

 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0  0.1 0.0 0.1  0.0 0.1 0.0 بيانات مفقودة
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 اإلجمالى                  

 116347 73022 43325 28175 231 6621 3480 10101  9950 3293 13243  4599 16661 11514 العدد
 اء.ال يتضمن محافظتى شمال وجنوب سين 1                                  
 أسرتين معيشتين أو أكثر. بواسطةمشتركة ال ما عدامحسنة التى يمكن أن تعتبر المرافق  يتضمن 2
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  خصائص أخرى للمسكن 2-1-3

توزيع األسر المعيشية حستب بعت  الخصتائص األخترى للمستكن والتتى تتم جمعهتا فتى المستح الستكانى  3-2يوضح جدول 
 فى مساكن بها كهرباء. 2014مصر  -الصحياألسر المعيشية فى عينة المسح السكانى  تعيش تقريبًا كل .2014مصر  -الصحي

 -الصتحيى المستح الستكانى عينتة فت (%94من بين كتل عشتر أستر معيشتية ) 9أكثر من  نإأما بالنسبة ألرضية المسكن ف
 رمليتة أو رضتية ترابيتةأمستاكن ب ملتديه فقتط %5ى حتوال أستمنتى. طالستيراميك أو بتالمستاكن أرضتيتها متن ى يعيشتون فت 2014مصر 
علتتتى الترتيتتتب(. وتزيتتتد  %1وأقتتتل متتتن  %7ى الحضتتتر )ريتتتف عنهتتتا فتتتى الفتتت تعتبتتتر األرضتتتيات الرمليتتتة والترابيتتتة أكثتتتر انتشتتتاراً و . فقتتتط

 ، على الترتيب(.%3و %14األرضيات الرملية والترابية فى ريف الوجه القبلى عنها فى ريف الوجه البحرى )

غتتترفتين لتتتديهم  %60وواحتتتدة تستتتتخدم فتتتى النتتتوم  متتتن األستتتر المعيشتتتية لتتتديها غرفتتتة %22أن  3-2جتتتدول أيضتتتًا يوضتتتح و 
 . ينام بها أفراد األسرة المعيشية أكثر أو غرف ثالثلديهم  %18و تستخدما فى النوم

 األسرة المعيشيةخصائص  3-2جدول 

 .2014 ، مصروحسب محل اإلقامة ريف(-حسب اإلقامة )حضر مسكن،وتكرار التدخين داخل ال ،السكن خصائصحسب  لألسر المعيشية التوزيع النسبى

 محل اإلقامة  اإلقامة                               

                               

 ريف حضر

محافظات  
 حضرية

محافظات  وجته قبلى  وجته بحرى 
 1الحدود

 

 اإلجمالى ريف حضر اإلجمالى  ريف حضر اإلجمالى   خصائص السكن                      

               وجود كهرباء                              

 99.8 99.9 99.6 99.7 99.7  99.8 100.0 99.9  100.0  99.8 99.9 نعم
 0.2 0.1 0.4 0.2 0.3  0.2 0.0 0.1  0.0  0.2 0.1 ال

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  100.0  100.0 100.0 اإلجمالى                
               المادة األساسية لألرضية                

 4.7 4.4 14.4 1.8 10.1  2.6 0.5 2.1  0.2  7.3 0.8 ترابية/رمل
 0.1 0 0 0 0  0.1 0.1 0.1  0.3  0 0.2 الواح خشب

 0.3 0.1 0 0.8 0.3  0 0.3 0.1  0.7  0 0.6 /خشب مدهونباركيه
 0.1 0 0 0.1 0  0.1 0.2 0.1  0.2  0 0.2 قنالتكس/فينيل
 34.4 50.3 16.1 38.6 23.8  34.9 45.9 37.6  47.7  27.4 44.7 سيراميك/رخام

 39.2 29.3 32 49.9 38.2  34.7 45.7 37.5  47.2  33.7 47.3 البالط االسمنتى
 20.5 15.6 37 8.4 27.1  26.7 6.4 21.6  3.1  30.8 5.7 اسمنت
 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2  0.4 0.7 0.4  0.3  0.3 0.4 موكيت
 0.2 0.1 0 0 0  0.4 0.1 0.3  0.1  0.2 0.1 أخرى

 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2  0.2 0.2 0.2  0.2  0.2 0.2 بيانات مفقودة
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  100.0  100.0 100.0 اإلجمالى                
               المستخدمة فى النوم الغرف                

1 21.5 22.3  24.2  17.0 16.2 17.2  27.4 22.7 29.9 24.5 21.9 
2 61.8 58.9  59.8  65.1 67.2 64.4  53.8 59.6 50.8 49.3 60.1 
 18.0 26.2 19.3 17.7 18.7  18.4 16.6 18.0  15.9  18.9 16.7 أو أكثر 3
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  100.0  100.0 100.0 اإلجمالى                

               تكرار التدخين داخل المسكن                
 44.5 41.3 45.8 45.3 45.6  45.2 42.0 44.4  42.6  45.3 43.3  يومياً 

 1.2 0.8 1.1 1.0 1.1  1.7 0.8 1.5  0.7  1.5 0.9  أسبوعياً 
 0.6 0.7 1.0 0.2 0.7  0.7 0.5 0.6  0.3  0.8 0.3  شهرياً 

 0.2 0.1 0.4 0.1 0.3  0.2 0.2 0.2  0.1  0.3 0.1 أقل من شهر
 53.4 57.1 51.6 53.4 52.2  52.2 56.4 53.2  56.2  52.0 55.4  أبداً 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.1 0.0 0.0  0.0  0.0 0.0 بيانات مفقودة
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  100.0  100.0 100.0 اإلجمالى                
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 . 17  خصائص األسر المعيشية 

معلومات عن تكرار التدخين داخل المنزل وذلك لتقييم مدى تعر  أفراد األسرة المعيشتية لتدخان  3-2وأخيرا يعر  جدول 
المتتدخنين) التتتدخين الستتلبى(.  ويمثتتل  التتتدخين الستتلبي خطتتورة صتتحية لكتتل متتن األطفتتال والبتتالغين التتذين ال يتتدخنون) منظمتتة الصتتحة 

فعلتتتى ستتتبيل المثتتتال، األطفتتتال التتتذين يتعرضتتتون للتتتتدخين الستتتلبى يتتتزداد إحتمتتتال تعرضتتتهم إللتهتتتاب األذن، أمتتترا   (. 2013العالميتتتة 
أن التعتر   3-2(.  يوضتح جتدول 2006) قسم الصحة وخدمات األنسان بالواليات المتحدة  الجهاز التنفسى، وقصور فى نمو الرئة

متن بتين كتل  4  أفتراد األسترة للتتدخين الستلبى بصتورة يوميتة يبلت   أكثتر متن للتدخين السلبى شائع فى األسر المصرية حيتث أن تعتر 
 عتتر تالريتتف والحضتتر وحستتب محتتل اإلقامتتة محتتدودة فتتى التعتتر  اليتتومى للتتتدخين الستتلبى. و  أستتر معيشتتية. إن التباينتتات بتتين 10

 فى الملحق. 1-2-جدول أ فى التفاوتات بين المحافظات فى مدى التعر  للتدخين السلبى

 ممتلكات األسرة المعيشية 2-2

متتن األستتر  %98معلومتتات عتتن ملكيتتة األستتر المعيشتتية للستتلع المعمتترة وغيرهتتا متتن الممتلكتتات. تمتلتتك  4-2جتتدول  يعتتر 
وبالنستبة  .الهتوائىطبتق أغلتبهم يمتلتك المن األسر المعيشية متصلة بالدش؛  %97. كما أن (المعيشية تليفزيون )ملون أو أبي  وأسود

من األسر لتديهم فيتديو أو دى فتى دى. وحتوالى ثلتث األستر  %3من األسر راديو بمسجل ،  %31تمتلك  هربائية األخرى،لألدوات الك
 المعيشية لديها جهاز كومبيوتر.

متن األستر المعيشتية تمتلتك فقتط  %20حتوالى متع،  تليفتون محمتول (%90 تمتلك) من األسر لديها تليفون ، الغالبية 92%
ستتتخدامات للوصتتول لمجموعتتة متتن األ، أى لتتديها تليفتتون يستتمح لمالكتته تليفتتون محمتتول ذكتتي لتتديها ن األستترمتت %20. أرضتتى  تليفتتون

 .ألنترنت ا استخدامخالف التليفون المحمول العادى،بما فى ذلك إمكانية 

ثتتر أكنجتد أن تمتلتتك معظتم األجهتزة األساستتية. ف 2014مصتر  -الصتتحيغالبيتة األستر المعيشتتية فتى عينتتة المستح الستكانى 
أكثتتر متتن نصتتف األستتر المعيشتتية لتتديها مالبتتس. متتن األستتر لتتديهم غستتالة  %96متتن األستتر معيشتتية تمتلتتك مروحتتة وثالجتتة، و 97%

لتديهم ديتب فريتزر،  %10 ،4-2وعدد قليل من األسر المعيشية تمتلك أجهزة وسلع كهربائية أخرى تم عرضها فى جتدول سخان مياه. 
 م غسالة أطباق.فقط لديه %1لديهم تكييف وأقل من  7%

لتديهم كنبتة وأكثتر متن  %91(، %99أما بالنسبة لملكية األسر المعيشية لألثاث، فتقريبا جميع األسر المعيشية لتديها سترير)
تمتلتك طبليتة. يوجتد علتى  %56متن بتين كتل عشتر أستر معيشتية  لتديهم لمبتة و 6من عشر أسر تمتلك كرستى ومنضتدة. أكثتر متن  8

 ألسر المعيشية.اة المعيشية يمتلك ساعة فى حوالى ثلثى األقل فرد من أفراد األسر 

. ولكن من المالحظ أن األسر الريففى هذه السلع من األسر غالبية ل أكثر امتالكاً األسر المعيشية فى الحضر  وقد وجد أن
ة، غستالة مالبتس، ومروحتة المعيشية فى الريف تقريبا مثل األسر فى الحضر من حيث أن لديها تليفون، تليفزيتون، طبتق هتوائى، ثالجت

كانتت بتين األستر المعيشتية فتى  الممتلكتاتستبة نفاإلقامتة،  لمحتل لمختلتف الستلع وفقتاً متالك األستر المعيشتية اتختلف نسبة و كهربائية. 
ى األستر المعيشتية فتوتمثتل . لمعظتم الستلع وجته القبلتىالمن محافظات  أعلىوجه البحرى ومحافظات الحدود الو  المحافظات الحضرية،

 .4-2المعروضة في جدول  وجه القبلى أقل نسبة المتالك السلع المعمرةالريف 
متتن  %9، تمتلتتك بصتتفة عامتتة. و النقتتلوستتيلة متتن وستتائل لأيضتتًا معلومتتات عتتن ملكيتتة األستترة المعيشتتية  4-2يشتتمل جتتدول و 

( والمحافظتات %20ظتات الحتدود )خاصة، نقتل أو نصتف نقتل، متع وجتود أعلتى نستبة امتتالك للستيارة فتى محاف ةاألسر المعيشية سيار 
فتتتتى    %2لمتوستتتتيكل تتتتتتراوح بتتتتين ل(. وكانتتتتت ملكيتتتتة األستتتتر المعيشتتتتية %4( وأقتتتتل نستتتتبة فتتتتى ريتتتتف الوجتتتته القبلتتتتى )%16الحضتتتترية )

فتى ريتف الوجته البحترى. كتذلك إمتتالك األستر المعيشتية للعجلتة أيضتا أعلتى فتى ريتف الوجته البحترى  %12المحافظات الحضرية إلتى 
علتتى  %1و ،%8كتتارو أكثتر متتن األستر فتتى الحضتر) تلتتك فتى الغالتتب عربتة مهتتو متوقتع، األستتر المعيشتية فتتى الريتف ت(. وكمتا 8%)

 الترتيب(.
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 ممتلكات األسرة المعيشية 4-2جدول 

األسر التي بها فرد سبة حيوانات زراعية، وطيور، ون أر  زراعية، ونسبة األسر التي تمتلك ى لديها ممتلكات، وسائل مواصالت،الت المعيشيةنسبة األسر 
 .2014 ، مصرريف( ومحل اإلقامة-اإلقامة )حضر حسبتوفير  /دفترحساب لدى البنوك لديه

               
 محل اإلقامة  اإلقامة                

               
                

 ريف حضر

 
محافظات 
 حضرية

 وجته قبلى  وجته بحرى 
محافظات 

 1الحدود

 

           
 اإلجمالى ريف حضر اإلجمالى  ريف حضر اإلجمالى   الممتلكات           

               
               ممتلكات االسرة المعيشية               

 31.1 13.2 18.4 33.3 23.6  38.9 40.1 39.2  25.4  30.6 31.9 راديو بمسجل
 97.5 98.2 95.0 98.3 96.1  97.7 98.8 98.0  99.1  96.6 98.7 تليفزيونأى 

 1.2 0.2 1.9 0.9 1.6  1.4 0.6 1.2  0.6  1.6 0.7 تليفزيون ابي  واسود
 96.9 98.1 93.9 97.9 95.3  97.1 98.5 97.5  98.7  95.8 98.4 تليفزيون ملون
 2.7 2.1 1.5 3.6 2.2  1.8 4.0 2.3  4.8  1.7 4.2 فيديو/دى فى دى

 91.6 93.6 88.7 93.5 90.3  91.2 93.6 91.8  93.6  90.2 93.6 يفونتلأى 
 19.9 21.7 7.7 23.7 13.2  16.1 32.2 20.1  34.0  12.8 30.2 تليفون ارضى
 90.3 92.5 88.1 91.6 89.3  89.8 91.9 90.3  92.1  89.1 91.9 تليفون محمول

 19.8 31.6 11.6 29.1 17.6  13.3 28.6 17.1  31.6  12.6 30.2 ذكى تليفون
 86.9 89.7 86.3 87.5 86.8  87.6 87.8 87.7  84.8  87.1 86.6  تليفون مخر

 96.6 97.7 92.4 98.0 94.3  97.3 98.3 97.6  98.6  95.4 98.3 دش
 95.3 97.6 91.6 97.3 93.5  95.6 96.6 95.8  97.7  94.0 97.3 تمتلك دش
 1.3 0.1 0.8 0.7 0.8  1.8 1.7 1.7  0.9  1.4 1.1 وصلة دش

 32.6 40.2 16.7 41.5 25.3  27.0 48.5 32.3  49.4  22.9 46.8 كمبيوتر
 4.3 1.8 3.6 4.6 3.9  4.9 6.3 5.2  2.4  4.4 4.2 ماكينة خياطة

 96.8 96.3 96.5 98.6 97.2  96.3 97.3 96.6  96.6  96.4 97.4 مروحة كهربائية
 6.6 23.8 3.8 14.3 7.4  1.3 8.6 3.1  13.8  2.3 12.7 تكييف
 96.9 97.5 93.3 98.4 95.0  97.4 98.4 97.6  98.9  95.7 98.6 ثالجة

 9.6 7.0 3.5 10.3 5.9  10.0 17.4 11.9  11.2  7.4 12.7 ديب فريزر
 54.0 59.8 31.0 69.9 44.4  45.0 72.9 52.0  80.8  39.4 75.2 سخان مياه

 0.8 0.8 0.2 1.0 0.5  0.3 1.0 0.5  2.2  0.3 1.5 غسالة اطباق
 95.9 92.9 92.2 96.9 93.8  96.7 97.7 96.9  97.7  94.9 97.4 غسالة مالبسأي 

 31.5 36.3 11.1 44.1 22.5  22.8 47.9 29.0  58.1  18.1 50.8 توماتيكأو  غسالة فول
 72.6 68.8 84.8 62.3 77.1  82.8 61.6 77.5  48.8  83.6 56.7 غسالة مالبس اخرى

 98.9 99.1 97.0 98.9 97.7  99.5 99.6 99.6  99.5  98.5 99.4 سرير
 90.6 81.8 89.0 92.9 90.4  87.5 95.2 89.4  94.8  88.0 94.2 كنبة
 61.5 67.7 69.2 45.7 61.1  70.7 53.6 66.5  47.5  70.1 48.9 لمبة

 86.0 83.4 77.4 91.1 82.1  83.6 92.2 85.7  95.1  81.1 93.0 ترابيزة
 56.1 50.8 72.0 43.8 62.3  67.8 44.7 62.1  25.8  69.5 36.8 طبلية
 85.4 86.2 72.2 90.6 78.5  84.7 93.8 87.0  96.1  79.7 93.7 كرسى
 16.1 8.8 28.7 7.5 21.4  20.6 5.7 16.9  2.2  23.8 4.8 قلة/زير
 65.6 59.6 41.7 69.2 51.2  68.7 78.9 71.2  81.2  57.8 67.8 ساعة

               وسائل المواصالت                
 6.1 3.6 6.6 5.8 6.3  8.0 6.2 7.5  1.4  7.4 4.1 عجلة

 8.1 8.0 9.4 7.0 8.6  11.5 5.3 9.9  1.9  10.7 4.4 موتوسيكل/سكوتر
 4.8 0.5 4.6 0.8 3.3  9.6 1.2 7.5  0.3  7.6 0.7 عربية كارو

 8.7 20.2 4.0 10.8 6.3  5.9 12.8 7.6  16.3  5.2 13.7 سيارة خاصة/نقل/نصف نقل
 13.2 12.3 19.7 3.3 14.0  20.9 4.6 16.8  0.8  20.4 2.7 تمتلك ارض زراعية

 10.7 8.9 19.5 2.1 13.5  15.7 1.5 12.2  0.4  17.2 1.3 2تمتلك حيوانات للزراعة
 24.6 12.5 35.3 8.2 25.9  38.4 11.1 31.6  2.0  37.1 6.5 تمتلك دواجن/طيور
 8.1 17.0 3.8 10.2 6.0  6.0 12.9 7.7  13.2  5.1 12.4 حساب لدى البنك

 28175 231 6621 3480 10101  9950 3293 13243  4599  16661 11514 العدد               
               
 ال يتضمن محافظتى شمال وجنوب سيناء. 1              
 .لوب/الثيران، الخيول/الحمير/البغال، الماعز واألغنامواألبقار الح الماشية 2
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تمتلتك حيتث فتى الحضتر. رنتة باألستر االزراعيتة مقلألراضتى  اً فتى الريتف أكثتر امتالكت األستر المعيشتيةن إوكما هو متوقع، ف
نتاك اختتالف واضتح فتى وه األستر المعيشتية فتى الحضتر.متن  فقط %3تمن األسر المعيشية فى الريف أر  زراعية بالمقارنة ب 20%

من األسر المعيشتية فتى  %20لحيوانات الزراعة، من  2014مصر  -الصحينسب امتالك األسر المعيشية فى عينة المسح السكانى 
أن نستبة األستتر المعيشتية التتي تمتلتك طيتتور أو  متن األستر المعيشتتية فتى المحافظتات الحضترية. %1أقتتل متن  إلتىريتف الوجته القبلتى 

متن األستر المصترية تمتلتك  %11في ريف الوجه البحرى. وبصتفة عامتة،  %38في المحافظات الحضرية إلى  %2 دجال تتراوح من
 حيوانات وحوالى الربع يمتلك طيور أو دجال.

(. ويالحتتظ أن األستتر %8أيضتتًا أن القليتتل متتن األستتر المعيشتتية لتتدى أحتتد افرادهتتا حستتابًا فتتى البنتتك ) 4-2ويوضتتح جتتدول 
خاصتة األستر المقيمتة فتى المحافظتات الحضترية لتديها حستابًا فتى البنتك أكثتر متن ضتعفى األستر المعيشتية فتى المعيشية فى الحضتر، 

 الريف.

 مؤشر الثروة لألسر المعيشية 2-3

، إال أنته تتم جمتع معلومتات 2014مصتر  -الصتحيخل واألنفتاق فتى المستح الستكانى دعتدم جمتع بيانتات عتن التبالرغم متن 
 نيمكتتن أوالممتلكتتات التتتى تتتم جمعهتتا فتتى المستتح  لمعيشتتية ومتتدى تتتوافر مختلتتف الستتلع والختتدمات،عتتن المستتكن وخصتتائص األستترة ا

. إن مؤشتر 2014مصتر  -الصتحيفى بناء مؤشر يمثل مستوى الثروة لألسر المعيشتية التتى تتم مقابلتهتا فتى المستح الستكانى تستخدم 
وقتد تبتين أتستاق هتذا المؤشتر متع مقتاييس (. Rutestein and Johnson 2004الثتروة هتو مقيتاس تقريبتى لمستتوى المعيشتة لألسترة )

 (. Rutstein 1999و Filmer and Pritchett, 2001نفاق )ثروة األسر المعيشية التى تعتمد على بيانات الدخل واإل

 لحستاب مؤشترأيضتا  ةستر لألخصائص المساكن وبيانتات ملكيتة األصتول تم إستخدام ، المسوح السكانية الصحية السابقةفي 
يختلتف بعت  الشتيء عتن  2014مصتر  -الصتحيالمستح الستكانى نه  المتبتع فتي إنشتاء مؤشتر الثتروة فتي متالثروة. ومع ذلك، فإن ال

االعتبتار االختالفتات بتين  األختذ فتىثالث خطوات من أجل  على اإلجراءات المستخدمة في المسوح السابقة في أن يتم إنشاء المؤشر 
 تكتوينفتي (. الخطتوة األولتى (Rutstein 2008األصتول  تتوافرالمستكن و خصتائص و المعيشتية  سترةالمناطق الحضرية والريفية فتي األ

لمنتاطق فتى كتل متن ا من مؤشترات مشتتركة جزئيةمجموعة تم تحديد  2014مصر  -الصحيالمسح السكانى مؤشر الثروة من بيانات 
إلتتى المتقطعتتة هتتذه العمليتتة، تتتم تحويتتل المتغيتترات وأثنتتاء . كتتال المنطقتتتينفتتي المعيشتتية ثتتروة لألستتر درجتتات للالحضتترية والريفيتتة لخلتتق 

للوصول باستخدام تحليل المكونات الرئيسية المتصلة المؤشرات والمؤشرات تم بعد ذلك تحليل هذه (. 1-0) تأخذ القيمةثنائية متغيرات 
فتتي المنتتاطق الحضتترية وفتتي المعيشتتية لألستتر  حستتاب عوامتتلفتتي الخطتتوة الثانيتتة، معيشتتية. تتتم  العامتتل المشتتترك لكتتل أستترة درجتتةإلتتى 

ة بالعوامتتل لكتل منطقتتة صتتجميتع التتدرجات الخاالخطتوة الثالثتتة تتم فتتى منطقتتة. كتل باستتخدام مؤشتترات كتتل علتى حتتدى المنتاطق الريفيتة 
عوامتتل درجات الوذلتتك لتت تحليتتل األنحتتدارتعتتديل الدرجتتة المحتتددة للمنطقتتة بإستتتخدام وذلتتك بلحستتاب مؤشتتر الثتتروة علتتى المستتتوى القتتومى 

وبعتتد االنتهتتاء متتن مؤشتتر الثتتروة  . واحتتديستتاوى  وانحتتراف معيتتاري   صتتفريستتاوى  لديتته متوستتط المجمتتع مؤشتتر الثتتروة وكتتان لمشتتتركة. ا
الدرجتتة الخاصتتة المعيشتتية  كتتل فتترد متتن أفتتراد األستترةوذلتتك بإعطتتاء الثتتروة علتتى المستتتوى التتوطني تحديتتد مستتتويات مؤشتتر ، يتتتم لألستتر
)أدنتى أول خمتس خمستة أجتزاء متستاوية، متن  األفراد حسب العد النظرى ومحل اإلقامة المعتتاد إلتى ترتيبقسيم بعد ذلك تم ت .بأسرتهم
 من السكان. ٪20(، ولكل منها ما يقرب من األغنى -على ثراءاألخمس ) خامس( إلى أفقر-للثروةمستوى 

 محتتلالخمستتة لمؤشتتر الثتتروة حستتب  توزيتتع مجتمتتع األستتر المعيشتتية المقيمتتين عتتادة حستتب المستتتويات 5-2يوضتتح جتتدول 
لستكان األستتر المعيشتتية حستتب المحافظتتة. كتتذلك  توزيتتع مؤشتتر الثتتروةبتتالملحق  2-2-أ ويعتتر  جتدول .وحستتب حضتتر وريتتف اإلقامتة

ا كتان معامتل جينتى  يستاوى صتفر فإنته ذمعامل جينى الذى يقيس مستوى تركتز الثتروة. إبالملحق  2-2-وجدول أ 5-2يتضمن جدول
ذا كان المعامل يساوى   وى توزيع الثروةيشير إلى تسا أخترى إذا كتان كتل فترد فتى  . بطريقتة  فهو يعنى التوزيع ليس متساوى مطلقتا1وا 

ذا كتتان شتخص واحتتد فتي المجتمتع يمتلتتك كتل الثتتروة، فتإن معامتتل   0الثتتروة، فتإن معامتل جينتتى ستيكون   نفتتس حجتمالمجتمتع  يمتلتك  وا 
تكتتون أكثتتر أحتمتتاال ألن يكتتون معامتتل جينتتى أقتتل ألنهتتا تكتتون أكثتتر  المنتتاطق األصتتغرفتتإن  لطبيعتتة المكتتان، . ونظتترا 1جينتتى ستتيكون  

 فى كل منطقة غالبا أقل من قيمته على المستوى القومى.جينى تجانسا عن المناطق األكبر. وبناء على ذلك تكون قيمة معامل 
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 مؤشر الثروة 5-2جدول 

 ومحل ريف(-)حضر حسب اإلقامة ،ومعامل جيني مؤشر الثروةحسب عد النظرى طبقا لل ألسر المعيشيةألفراد ا التوزيع النسبى
  .2014 اإلقامة، مصر

         
  مؤشر الثروة          

 معامل جيني األفراد عدد

       
       

 اإلقامة محل /اإلقامة

أدنى 
 مستوى

المستوى 
 الثانى

المستوى 
 األوسط

المستوى 
 الرابع

أعلى 
 جمالىاإل مستوى

         
         اإلقامة         

 0.06 43325 100.0 53.7 35.8 4.6 2.8 3.1 حضر
 0.17 73022 100.0 0.0 10.6 29.2 30.2 30.0 ريف

         محل اإلقامة         
 0.02 16262 100.0 64.8 31.5 2.1 1.1 0.5 المحافظات الحضرية

 0.13 54210 100.0 11.8 20.4 29.2 21.1 17.5 وجه بحرى
 0.07 12563 100.0 50.8 39.6 4.4 2.5 2.7 حضر
 0.15 41648 100.0 0.0 14.6 36.7 26.7 22.0 ريف

 0.15 44864 100.0 13.5 15.4 15.5 25.6 30.0 وجه قبلى
 0.10 13945 100.0 43.4 37.6 7.7 5.2 6.1 حضر
 0.20 30919 100.0 0.0 5.4 19.0 34.8 40.8 ريف
 0.17 1010 100.0 28.5 17.7 13.7 18.3 21.9 1ظات الحدودمحاف

 0.13 116347 100.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 اإلجمالى          
         
 ال يتضمن محافظتى شمال وجنوب سيناء. 1         

 

ب األقامة. فعلى سبيل المثال، حس وجود أختالفات فى توزيع  مؤشر الثروة 5-2النتائ  فى جدول تؤكد ، وكما هو متوقع
من مستويات مؤشر الثروة  ينفى أعلى مستوىفى الريف  من السكان نهاعتقع نسبة أكبر بكثير من السكان المصريين فى الحضر 

من  يينفى الحضر فى أقل مستو من السكان على الترتيب(. وفى المقابل، تقع نسبة أكبر من السكان فى الريف عنها  %11و 90%)
 على الترتيب(.  %6و %60يات مؤشر الثروة )مستو 

ثلثي السكان فى المحافظات الحضرية يقعوا فى المستوى األعلى  حوالى .اإلقامة لمحلبالنسبة يوجد أيضًا تفاوتات واضحة 
ى ريف من السكان فى الوجه البحرى. ويتركز السكان ف %12من السكان فى الوجه القبلى و %14( مقارنة مع %65لمؤشر الثروة )

من  ىمن السكان فى هذه المناطق فى أدنى مستو  %41الوجه القبلى بصفة خاصة فى الحد األدنى من مؤشر الثروة مع وجود 
 من السكان يقعوا في أقل مستوى لمؤشر الثروة. %22أما ريف الوجه البحرى، فعلى النقي ، فإن مستويات مؤشر الثروة. 

فإنه يشير إلى عدم تساوى توزيع الثروة بصورة أكبر  5-2ار معامل جينى فى جدول أما بالنسبة لتركز الثروة، فإنه بإختب
 (.%20أكبر مايمكن فى ريف الوجه القبلى )على الترتيب(. إن عدم تساوى توزيع الثروة  %6، و%17فى الريف عنها فى الحضر)

 غسل األيدي 2-4

الة لتقليل اإلصابة باألمرا  وخاصًة بين األطفال. وأن إن غسل األيدي بالماء والصابون أكثر اإلجراءات الصحية الفع
بتقييم إحتمالية  2014مصر  –السلوك السليم لغسل األيدي في هذا الوقت من التحديات الهامة. يقوم المسح السكاني الصحي  متابعة

حيث يغسل األشخاص أيديهم  حدوث السلوك السليم لغسل األيدي وذلك بمالحظة ما إذا كانت األسر المعيشية لديها مكان مخصص
النتائ   6-2ويعر  جدول  عادًة ومالحظة توافر الماء والصابون )أو أي مواد تنظيف شائعة( في المكان المخصص لغسل األيدي.

 . 1-2-وتعر  النتائ  على مستوى المحافظة في الملحق جدول أ، ريف -وحضر  الخاصة بغسيل األيدى حسب محل األقامة
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 ل األيدىغسي 6-2جدول 

مالحظة المكان المخصص لغسل األيدي. ومن بين األسر المعيشية التي تم مالحظة المكان المخصص لغسل األيدي، التوزيع النسبي بها تم  التىنسبة األسر المعيشية 
 .2014حسب توافر الماء، الصابون ومواد منظفة أخرى، مصر 

                         
نسبة األسر 

بها التى تم 
مالحظة مكان 
 غسيل األيدى

عدد األسر  من بين األسر المعيشية التى تم مالحظة مكان غسيل األيدى بها، نسبة وجود: 
التى تم بها 
مالحظة 

مكان غسيل 
 األيدى

                    

 الخصائص الخلفية
عدد األسر 
 المعيشية

ماء 
 1وصابون

ماء ومادة 
 2منظفة

خالف 
 الصابون

ماء 
 طفق

صابون 
وال يوجد 

 3ماء

 مادة منظفة
خالف 
 2الصابون

ال يوجد ماء، 
وال صابون، 
وال مادة 
 منظفة

بيانات 
 االجمالى مفقودة

            اإلقامة                        

 11052 100.0 0.0 0.4 0.0 1.0 4.0 0.1 94.5 11514 96.0 حضر
 16050 100.0 0.0 1.3 0.0 1.2 11.1 0.1 86.4 16661 96.3 ريف

            محل اإلقامة            
 4388 100.0 0.1 0.2 0.0 1.4 3.2 0.1 95.1 4599 95.4 المحافظات الحضرية

 12716 100.0 0.0 1.0 0.0 1.2 5.1 0.0 92.7 13243 96.0 وجه بحرى
 3175 100.0 0.0 0.6 0.0 0.7 3.6 0.0 95.1 3293 96.4 حضر
 9541 100.0 0.0 1.1 0.0 1.3 5.6 0.0 92.0 9950 95.9 ريف

 9788 100.0 0.0 1.2 0.0 0.8 14.5 0.2 83.2 10101 96.9 وجه قبلى
 3366 100.0 0.0 0.6 0.0 0.7 5.5 0.2 93.0 3480 96.7 حضر
 6422 100.0 0.0 1.6 0.0 0.9 19.3 0.1 78.1 6621 97.0 ريف

 210 100.0 0.0 2.1 0.0 0.6 6.0 0.0 91.4 231 90.8 4محافظات الحدود
            مؤشر الثروة             

 4534 100.0 0.0 2.4 0.0 1.2 21.5 0.1 74.8 4685 96.8 أدنى مستوى
 5144 100.0 0.0 1.4 0.0 1.2 13.0 0.1 84.3 5324 96.6 المستوى الثانى

 5457 100.0 0.0 0.7 0.0 1.0 5.3 0.1 92.8 5682 96.0 المستوى األوسط
 5877 100.0 0.0 0.5 0.0 1.2 4.0 0.1 94.2 6163 95.3 مستوى الرابعال

 6091 100.0 0.0 0.1 0.0 0.8 0.9 0.1 98.1 6321 96.4 أعلى مستوى
 27102 100.0 0.0 0.9 0.0 1.1 8.2 0.1 89.7 28175 96.2 االجمالى             
 منظفة أخرى.منظفة على شكل قطع، سائل، بودرة، أو معجون. يتضمن هذا العمود األسر التي لديها ماء وصابون فقط وأيضا التي لديها ماء وصابون ومواد يتضمن الصابون أو المواد ال 1                        
 يشمل مادة منظفة خالف الصابون المواد التقليدية المتوفرة مثل القش، الطين أو الرمل. 2
 بون فقط باإلضافة إلى األسر التي لديها صابون ومواد منظفة أخرى.يتضمن األسر المعيشية التي لديها صا 3
 ال يتضمن محافظتى شمال وجنوب سيناء. 4
 

مخصتص لغستل مالحظتة المكتان ال 2014مصتر  -الصتحيستطاع أفراد جمع البيانات فى المسح السكانى اوبصفة عامة، 
 .صتتابون ومتتاء فتتي المكتتان المخصتتص لغستتل األيتتدييها متتن هتتذه األستتر كتتان لتتد % 90متتن أستتر عينتتة المستتح.  %96فتتى  األيتتدي

كانتت حستب الخصتائص الخلفيتة محتدودة.  بهتافالتباينات في نسب األسر المعيشية التي تم مالحظة المكان المخصص لغستل األيتدي 
المتتتاء  ن يتتتتوافرل إحتماليتتتة أقتتتلثتتتروة هتتتم األا مؤشتتترمستتتتويين لأدنتتتى ،و األستتتر فتتتى األستتتر المعيشتتتية فتتتي الريتتتف، وريتتتف الوجتتته القبلتتتى 

    في المكان المخصص لغسل األيدي. والصابون 

 خصائص أفراد األسرة المعيشية 2-5

 تركيب العمرى والنوعيال 2-5-1

. ويوضتتح والنتتوعريتتف(  –واإلقامتتة )حضتتر  العمتترحستتب ى طبقتتًا للعتتد الفعلتت للستتكانى التوزيتتع النستتب 7-2الجتتدول  يعتتر 
 هذا التقرير.ى تم مالحظتها والمشار إليها فى من خالله السلوكيات التتظهر ى الجدول اإلطار الديموجرافى الذ

وتزيد األناث قليال فرد،  114428وقد شمل عدد األفراد الذين قضوا الليلة السابقة على المسح فى األسر المعيشية المختارة 
. اإلنجتاب المرتفتعى فتى الماضتى، خاصتة مستتوى الذكور. ويعكس التركيب العمرى للسكان طبقًا للعد الفعلى تتأثير التطتور الستكان عن

 15سنة. وكانتت نستبة متن هتم أقتل متن  15منهم أقل من  %35سنة، وحوالى  25( أقل من %53كان معظم أفراد األسرة المعيشية )
ود فتتى اإلنجتتاب ختتالل العقتت ويعتتد هتتذا االختتتالف نتيجتتة لالنخفتا  األخيتتر .(%31( عنهتتا فتى الحضتتر )%38ستنة أعلتتى فتتى الريتتف )

 األخيرة فى الحضر مقارنة بالريف.
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لوصتف أفتراد األسترة  1-2المتوفرة عن التركيب العمرى والنوعى فى رستم الهترم الستكانى فتى شتكل  ام البياناتاستخد تم وقد
لتتدول التتى تتميتتز لتنمط ااهتتذا يشتبه و ، الستكانى بقاعتتدة عريضتة مر . ويتميتز الهتت2014مصتر  –المعيشتية فتى المستتح الستكانى الصتتحى 

 .القريبفى الماضى  نسبى لمعدالت اإلنجاب بارتفاع
 

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

 5 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
25-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80   

 مصر -الهرم السكانى  1-2شكل 

 

 توزيع أفراد األسرة المعيشية حسب العمر والنوع واإلقامة 7-2جدول 
  .2014مصر  ،ريف(ت  واإلقامة )حضر ، حسب النوعفئات العمر الخمسيةللعد الفعلى حسب  األسرة المعيشية طبقاً  أفرادالتوزيع النسبى لعدد 

 اإلجمالى فري حضر                     
 اإلجمالى إناث رو ذك  اإلجمالى إناث رو ذك  اإلجمالى إناث رو ذك العمر                        
                          5 11.7 10.3 11.0  15.6 14.0 14.8  14.1 12.6 13.4 

5-9 10.7 10.2 10.4  13.0 11.7 12.3  12.1 11.1 11.6 
10-14 10.1 9.1 9.6  11.1 10.4 10.7  10.7 9.9 10.3 
15-19 8.8 8.6 8.7  9.3 9.3 9.3  9.1 9.0 9.1 
20-24 8.0 8.0 8.0  7.7 9.0 8.4  7.8 8.6 8.2 
25-29 8.4 9.0 8.7  8.0 9.6 8.8  8.2 9.4 8.8 
30-34 7.2 7.6 7.4  6.9 7.7 7.3  7.0 7.7 7.3 
35-39 5.9 6.6 6.3  5.8 5.9 5.9  5.9 6.2 6.0 
40-44 5.1 5.5 5.3  4.7 4.8 4.7  4.8 5.1 4.9 
45-49 5.2 5.3 5.2  4.5 4.3 4.4  4.7 4.7 4.7 
50-54 4.9 5.5 5.2  3.8 4.0 3.9  4.2 4.5 4.4 
55-59 4.1 4.9 4.5  2.9 2.9 2.9  3.4 3.7 3.5 
60-64 4.3 4.2 4.3  2.8 2.8 2.8  3.4 3.3 3.4 
65-69 2.6 2.6 2.6  1.6 1.4 1.5  2.0 1.9 1.9 
70-74 1.6 1.5 1.6  1.2 1.1 1.2  1.4 1.3 1.3 
75-79 0.6 0.6 0.6  0.6 0.4 0.5  0.6 0.5 0.5 
80   0.6 0.6 0.6  0.5 0.7 0.6  0.5 0.6 0.6 

 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 اإلجمالى            
 114428 57501 56926  71048 35830 35217  43380 21671 21709 العدد

            

 إناث 

2 4 6 8 

 2014مصر  -ح السكانى الصحى المس النسبة
 

0 2 4 6 8 

 ذكور
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 األسرة المعيشية ةتركيب 2-5-2

التوزيع النسبى لألسر  8-2يوضح جدول 
مصر  –لمسح السكانى الصحى عينة االمعيشية فى 

حستتتتب نتتتتوع رب األستتتترة وعتتتتدد أفتتتتراد األستتتترة  2014
هتذه الخصتائص وتعتبر المعيشية طبقًا للعد النظرى. 

متتا تتترتبط  ألنهتتا غالبتتاً علتتى درجتتة كبيتترة متتن األهميتتة 
بتتتتتتتالفوارق االجتماعيتتتتتتتتة واالقتصتتتتتتتتادية بتتتتتتتتين األستتتتتتتتر 

األستر  نالمعيشية. فعلتى ستبيل المثتال، كثيترًا متا تكتو 
ر فقرًا من التى يرأسها المعيشية التى ترأسها سيدة أكث

األسترة  ةن حجتم وتركيبتفتإ ،ذلتكرجل. باإلضافة إلتى 
وبعتتت  المصتتتادر  توزيتتتع المتتتوارد الماليتتتةيتتتؤثر علتتتى 

 األخرى بين أفرادهتا والتذى يتؤثر بالتتالى علتى رفاهيتة
حجتم األسترة باالزدحتام فتى  يترتبطاألفراد. كمتا هؤالء 

ؤدى إلتتتتتى ظتتتتروف صتتتتتحية غيتتتتتر يتتتتالمستتتتكن والتتتتتذى 
 مرضية.

لب األسر المعيشية فى المسح الستكانى أغ
يرأستتتتتها رجتتتتتل؛ كتتتتتان رب  2014مصتتتتتر  -الصتتتتتحي

متتتن األستتتر المعيشتتتية. فقتتتط  %13األستترة ستتتيدة فتتتى 
فتتتى  ستتتيدة أكثتتتر شتتتيوعات األستتتر التتتتى ترأستتتها وكانتتت

متتن األستتر  %16بتتالريف. حيتتث أن الحضتتر مقارنتتة 
 %11فتتى الحضتتر رب األستترة ستتيدة مقارنتتة بحتتوالى 

 فى الريف.األسر من 

متن األستر المعيشتية  %37فرد. وكان  4.1 2014مصر  -الصحيفى المسح السكانى  المعيشية األسرةحجم متوسط يبل  
األستر فتى الريتف أكبتر حجتم ن إ، فتوبصفة عامةأفراد فأكثر.  7 حجمهامن األسر المعيشية  %8أفراد أو أقل، بينما حوالى  3 حجمها

متن األستر  %11أفتراد أو أكثتر مقارنتة بتت  7 حجمهتامتن األستر المعيشتية فتى الحضتر فقتط  %5 فى الحضر. فعلى سبيل المثال، همن
 فى الريف. أفراد 4.4أفراد فى الحضر بالمقارنة مع  3.8المعيشية فى الريف. كما أن حجم األسرة المعيشية 

ترعتى األيتتام  فتى النظتر إلتى أى متدى األستر المصترية 2014مصتر  -الصتحيويمكن أن تستخدم بيانتات المستح الستكانى 
يتتيم فتتردى، واليتتيم المتعتتدد يتضتمن األطفتتال التذين فقتتدوا كتال الوالتتدين. تتتوفى لهتم أحتتد األبتوين يعتبتتروا  ناألطفتتال التذيواألبنتاء بتالتبنى. 
 أن 8-2يوضتح جتدول وبصفة عامتة، أطفال أبائهم على قيد الحياة ولكن الطفل اليعيش مع أى من األبوين. يتضمن األطفال بالتبنى 

 .األيتام الذين فقدوا أحد األبوينة أن أغلب هذه األسر ترعى ظمالح، مع بالتبني أبناءيتام و/أو من األسر المعيشية بها أطفال أ 4%

 ة المعيشية تعليم أفراد األسر  2-6

لستتتلوك متتتن أهتتتم خصتتتائص األستتترة المعيشتتتية الرتباطتتته بتتتالكثير متتتن الظتتتواهر مثتتتل ا ةألفتتتراد األستتتر ى يعتبتتتر المستتتتوى التعليمتتت
 6ستتنوات ويستتتمر لمتتدة  6ويبتتدأ التعلتتيم االبتتتدائى فتتى مصتتر عنتتد عمتتر  واستتتخدام وستتائل تنظتتيم األستترة وصتتحة األطفتتال.ى اإلنجتتاب

 تركيبة األسرة المعيشية 8-2جدول 
 18التوزيع النسبى لألسر المعيشية حسب نوع رب األسرة وحجم األسرة، ونسبة اليتم ورعاية األفراد أقل من 

 .2014 ريف(، مصر -المعيشية حسب اإلقامة )حضر سنة باألسر
  اإلقامة         
 االجمالى ريف حضر الخصائص        
    نوع رب األسرة        

 87.1 89.5 83.6 ذكر
 12.9 10.5 16.4 انثى

 100.0 100.0 100.0 اإلجمالى    
    عدد المقيمين عادة    

1 9.6 4.3 6.5 
2 16.2 12.8 14.2 
3 17.1 15.6 16.2 
4 23.7 22.1 22.8 
5 19.4 21.0 20.3 
6 9.2 13.3 11.6 
7 3.0 6.1 4.8 
8 1.0 2.4 1.9 
9   0.6 2.4 1.7 
 100.0 100.0 100.0 اإلجمالى     

 4.1 4.4 3.8 متوسط الحجم
سنة  18نسبة  اليتم ورعاية األفراد أقل من      

    باألسر المعيشية
 1.3 1.6 0.9 1بالتبنىطفل 

 0.1 0.1 0.1 يتيم الوالدين
 3.3 3.3 3.3 2الوالدين من أحد يتيم
 4.4 4.7 4.0 طفل بالتبنىم أو ييت
 28175 16661 11514 عدد األسر المعيشية     
 مالحظة: يعتمد هذا الجدول على العد النظرى لألفراد أى المقيمين عادة.        
 ويعيشون في أسر معيشية ال تحتوي على أمهاتهم أو أباءهم. 18هم األطفال دون سن  األبناء بالتبني 1
 تشمل األطفال بأحد الوالدين متوفي وحالة بقاء الوالد ا خر غير معلومة. 2
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التعلتتيم اإللزامتتى. ثتتالث  ضتتمنوالتتتى تعتبتتر  اإلعداديتتةستتنوات تعتترف بالمرحلتتة  3 ستتنوات، أول 6ويتضتتمن التعلتتيم الثتتانوى . 2ستتنوات
 . إلزاميةولكنها غير حلة الثانوية للمر سنوات تعليمية أخرى 

 عمترالومن خالل مقابالت األسر المعيشية، تم السؤال عن أعلى مرحلة تعليمية أتمها كل فرد من أفراد األسرة المعيشتية فتى 
 2-9-2و 1-9-2 ويعر  جدولى سنة فى المدرسة.  24-6سنوات أو أكثر، واالنتظام الحالى ألفراد األسرة المعيشية فى العمر  6
 لجميع أفراد األسرة المعيشية. التى تم جمعها عن األلتحاق بالتعليم بيانات ال

وخاصتة فتى  التذكور واإلنتاث االلتحاق بالتعليم بتين نسبوجود فجوة فى  2-9-2و 1-9-2 ينوتؤكد مقارنة النتائ  بالجدول
ستبق لهتم االلتحتاق بتالتعليم مقارنتة  2014 مصتر -الصتحيمن الذكور فى أسر المسح السكانى  %86 ،بصفة عامة. األعمار األكبر

 عتن وستيط عتدد ستنوات الدراستة ستنة 1.6بتت ر وهتو أكثت 7.4هتو  ط عدد سنوات التعلتيم للتذكورياإلناث. كما أن وس من %75بحوالى 
 (.سنة 5.8لإلناث )

 اإلناثالمستوى التعليمى ألفراد األسرة المعيشية  1-9-2جدول 

ووسيط عدد سنوات التعليم  اإتمامه أو تم االلتحاق بها مرحلة دراسيةحسب أعلى ، للعد الفعلى طبقاً  ست سنوات فأكثرفي العمر  سرة المعيشيةفى األ لإلناث التوزيع النسبى
 .2014خلفية، مصر الخصائص حسب ال

          
        

 
 
 

  

 الخصائص الخلفية
الذهاب  الم يسبق له

 إلى المدرسة
تم المرحلة تلم 

 ةياالبتدائ
المرحلة  تتمأ

 1ةاالبتدائي
المرحلة  تمتلم 

 الثانوية
المرحلة  تأتم

 العدد اإلجمالى أعلى 2الثانوية
وسيط عدد 
 سنوات التعليم

          العمر                    
6-9 3 16.0 83.9 0.0 0.1 0.0 0.0 100.0 4889 0.5 

10-14 2.0 53.6 1.6 42.8 0.0 0.0 100.0 5683 4.7 
15-19 3.9 4.6 2.5 71.4 9.4 8.1 100.0 5189 8.9 
20-24 9.1 2.7 2.8 15.6 41.0 28.7 100.0 4974 10.8 
25-29 15.8 3.7 2.7 11.4 43.8 22.5 100.0 5384 10.4 
30-34 20.7 6.5 5.6 9.8 38.8 18.6 100.0 4408 10.2 
35-39 25.8 7.1 6.2 12.0 34.9 14.0 100.0 3549 8.8 
40-44 36.3 8.1 2.4 11.4 31.6 10.0 100.0 2907 7.4 
45-49 45.2 9.7 4.2 5.8 25.6 9.5 100.0 2700 3.1 
50-54 51.7 12.1 5.3 4.8 15.9 10.2 100.0 2600 0.0 
55-59 55.3 11.2 8.1 3.4 12.3 9.8 100.0 2103 0.0 
60-64 64.6 9.6 6.8 3.1 7.9 7.9 100.0 1903 0.0 
65   73.8 9.6 5.8 2.4 4.5 3.8 100.0 2446 0.0 

          اإلقامة           
 8.2 18918 100.0 19.1 23.4 18.5 4.3 17.3 17.3 حضر
 4.6 29818 100.0 6.8 19.9 19.1 3.1 21.6 29.5 ريف

          محل اإلقامة          
 8.4 7291 100.0 21.2 22.2 18.1 5.4 16.4 16.7 المحافظات الحضرية

 5.9 22575 100.0 11.2 23.5 18.2 3.0 20.5 23.6 وجه بحرى
 8.9 5466 100.0 19.9 24.9 18.0 3.2 18.3 15.8 حضر
 5.3 17110 100.0 8.4 23.1 18.2 3.0 21.2 26.1 ريف
 4.8 18464 100.0 8.2 18.3 20.0 3.4 20.8 29.3 وجه قبلى
 7.5 5941 100.0 16.0 23.6 19.3 3.9 17.7 19.5 حضر
 3.4 12523 100.0 4.5 15.7 20.4 3.2 22.3 34.0 ريف

 6.0 406 100.0 12.3 20.0 20.0 6.1 18.1 23.5 4محافظات الحدود
          مؤشر الثروة           

 2.1 9684 100.0 3.0 11.8 20.1 2.9 22.0 40.2 أدنى مستوى
 3.3 9862 100.0 3.4 15.9 19.8 3.4 23.0 34.5 المستوى الثانى

 6.2 9256 100.0 8.3 27.1 18.5 3.4 21.3 21.4 األوسط المستوى
 7.0 9689 100.0 12.4 25.1 19.1 4.4 19.5 19.4 المستوى الرابع
 10.7 10246 100.0 29.6 26.5 17.0 3.7 14.4 8.9 أعلى مستوى

 5.8 48737 100.0 11.6 21.3 18.9 3.6 20.0 24.7 االجمالى           
 االجمالى يشمل بيانات مفقودة عن العمر لحالة واحدة.ملحوظة:                     
 عند الصف السادس. التعليم االبتدائى وا التعليم االبتدائى عند الصف الخامس، وغير ذلك يتم اعتبارهم أكملواكملسنة يتم اعتبارهم أ 36-22األفراد في العمر  1
 من التعليم الثانوى السادسأكمل الصف  2
 .2015-2014سنوات عند بداية العام الدراسى  6  األطفال الغير ملتحقين بالمدرسة نظرًا لعدم بلوغهم سن بع يتضمن 3
 ال يتضمن محافظتى شمال وجنوب سيناء. 4
  

                                                           
 سنوات. 5كان التعليم األبتدائى  0042و 1989بين عام  2
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 الذكورالمستوى التعليمى ألفراد األسرة المعيشية  2-9-2جدول 

ووسيط عدد سنوات التعليم حسب  اإتمامه أو تم االلتحاق بها مرحلة دراسيةحسب أعلى ، للعد الفعلى طبقاً  فأكثرست سنوات في العمر  فى األسرة المعيشية للذكور التوزيع النسبى
 .2014خلفية، مصر الخصائص ال
                    

 الخصائص الخلفية
لم يسبق له الذهاب 

 إلى المدرسة
تم المرحلة يلم 

 ةاالبتدائي
تم المرحلة أ

 1ةاالبتدائي
لمرحلة ا تميلم 

 الثانوية
أتم المرحلة 

 العدد اإلجمالى أعلى 2الثانوية
وسيط عدد 
 سنوات التعليم

          العمر                    
6-9 3 16.0 84.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 5313 0.4 

10-14 1.5 54.3 2.0 42.2 0.0 0.0 100.0 6111 4.7 
15-19 2.6 7.1 2.2 72.3 8.7 7.0 100.0 5187 8.9 
20-24 4.1 5.0 3.8 17.4 40.2 29.5 100.0 4437 10.8 
25-29 7.5 5.0 5.0 12.3 45.2 25.1 100.0 4657 10.5 
30-34 10.0 7.5 5.2 11.4 44.8 21.1 100.0 3967 10.4 
35-39 10.9 8.5 7.2 12.8 41.7 18.9 100.0 3338 10.7 
40-44 16.0 9.7 4.9 16.1 37.6 15.8 100.0 2752 11.1 
45-49 19.9 11.2 5.7 11.3 37.8 14.1 100.0 2699 11.1 
50-54 25.7 11.1 6.8 8.5 29.8 18.1 100.0 2417 8.7 
55-59 31.9 12.7 8.1 8.5 21.7 17.0 100.0 1929 5.6 
60-64 37.5 10.7 9.3 7.1 18.0 17.4 100.0 1938 5.2 
65   51.8 9.7 8.8 5.0 12.8 11.9 100.0 2562 0.0 

          اإلقامة           
 9.2 18676 100.0 21.4 24.5 19.6 5.0 19.1 10.4 حضر
 6.2 28632 100.0 8.9 23.7 21.9 4.1 25.0 16.4 ريف

          محل اإلقامة          
 9.6 7211 100.0 22.5 24.3 19.7 6.6 17.1 9.7 المحافظات الحضرية

 7.3 22292 100.0 13.1 24.4 20.9 4.1 23.4 14.0 وجه بحرى
 9.5 5383 100.0 22.2 24.2 19.5 3.7 20.1 10.3 حضر
 6.7 16909 100.0 10.2 24.5 21.4 4.2 24.4 15.2 ريف
 6.5 17387 100.0 11.1 23.4 21.6 3.9 24.2 15.8 وجه قبلى
 8.7 5848 100.0 19.4 24.8 19.7 4.1 20.7 11.3 حضر
 5.7 11539 100.0 6.9 22.7 22.6 3.8 25.9 18.1 ريف

 7.9 418 100.0 14.9 27.0 19.5 5.5 19.1 13.9 4محافظات الحدود
          مؤشر الثروة           

 4.9 9485 100.0 4.7 18.8 22.8 4.6 26.4 22.8 أدنى مستوى
 5.5 9279 100.0 5.9 21.7 22.9 4.2 26.0 19.2 المستوى الثانى

 7.6 8970 100.0 11.2 27.6 20.7 4.3 24.5 11.7 المستوى األوسط
 7.8 9451 100.0 13.5 26.7 20.8 5.5 21.6 11.9 المستوى الرابع
 11.0 10123 100.0 32.2 25.5 17.9 3.7 15.5 5.2 أعلى مستوى

 7.4 47308 100.0 13.8 24.1 21.0 4.4 22.7 14.0 االجمالى           
 بيانات مفقودة عن العمر لحالة واحدة. االجمالى يشململحوظة:                     
 عند الصف السادس. التعليم االبتدائى وا التعليم االبتدائى عند الصف الخامس، وغير ذلك يتم اعتبارهم أكملواكملسنة يتم اعتبارهم أ 36-22األفراد في العمر  1
 من التعليم الثانوى السادسأكمل الصف  2
 .2015-2014سنوات عند بداية العام الدراسى  6بالمدرسة نظرًا لعدم بلوغهم سن  بع  األطفال الغير ملتحقين يتضمن 3
 ال يتضمن محافظتى شمال وجنوب سيناء. 4
 

 نستتتبةتضتتتح أن هنتتتاك تغييتتتر واضتتتح عبتتتر الستتتنين فتتتى يالمتتابعتتتة العمريتتتة للفئتتتات  وفقتتتاً فتتتى مؤشتتترات التعلتتتيم التغيتتتر  بدراستتتة
فتتى الفئتتة العمريتتة  ذكورلتتل ستتنة 10.8ط عتتدد ستتنوات التعلتتيم هتتو ينتتاث. فعلتتى ستتبيل المثتتال، وستتااللتحتتاق بتتالتعليم لكتتل متتن التتذكور واإل

كتان التحستن فتى وقتد ستنة(.  5.6سنة ) 59-55سنة، وهو تقريبًا ضعف وسيط عدد سنوات التعليم للذكور فى الفئة العمرية  20-24
ستنة،  24-20ستنة لإلنتاث فتى الفئتة العمريتة  10.8سنوات التعليم  االلتحاق بالتعليم أكثر وضوحا بالنسبة لإلناث؛ فقد بل  وسيط عدد

  سنة(. 3.1) 49-45وهو ما يمثل أكثر من ثالثة أضعاف الوسيط لإلناث فى الفئة العمرية 

الصتغيرة. ومثتال علتى  العمريتةللفئات تقريبًا االلتحاق بالتعليم بين الذكور واإلناث تالشت  سبنالفجوة في وكنتيجة لهذا فإن 
 سنة. 25فى العمر أقل من عدد سنوات التعليم بين الذكور واإلناث   وسيطذلك نجد أن تقريبًا ال يوجد اختالف فى 

تشتير النتتائ  فتى و أقترانهم متن ستكان الريتف.  لفتترة أطتول عتنالتعلتيم فتي  واستتمراراً  أكثتر التحاقتاً وقد وجد أن سكان الحضر 
علتى ففتى الحضتر عنهتا فتى الريتف.  قتل وضتوحاً االلتحتاق بتالتعليم أنستب فتى  يتةوعالن االختالفتاتإلتى أن  2-9-2و 1-9-2جتدولى 

ستتنة أكبتتر متتن وستتيط عتتدد ستتنوات التعلتتيم  1.6 يمثتتل ، وهتتوستنة 6.2 هتتو الريتتفعتتدد ستتنوات التعلتتيم للتتذكور فتتى وستتيط  ،ستبيل المثتتال
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للتتذكور مقابتتل  ستتنة 9.2ستتنوات التعلتتيم  طوستياالختتتالف أقتل بكثيتتر فتتى الحضتتر حيتتث نجتتد أن  وكتتان ستتنة(. 4.6) الريتتفلإلنتاث فتتى 
 اث.سنة لإلن 8.2

 دوجتحيتث  ،القبلتىفتى ريتف الوجته  أكثر وضوحا االلتحاق بالتعليم نسبفى حسب محل اإلقامة  يةختالفات النوعكانت االو 
فتتى حضتتر  وضتتوحاً وكانتتت الفجتتوة النوعيتتة أقتتل  .اإلنتتاثمتتن  %66ستتبق لهتتم االلتحتتاق بتتالتعليم مقارنتتة بحتتوالى  التتذكورمتتن  %82أن 

 .الذكورمن  %90حصلن على بع  التعليم مقارنة بتاإلناث من  %84الوجه البحرى حيث نجد أن 

أقتل مستتويين متن مستتويات فتي  التذكور واإلنتاثإن االلتحاق بالتعليم مرتبط بمؤشر الثروة حيث نجد اختالفات واضحة بتين 
هتتو أكثتر متتن ضتعف وستتيط عتتدد فتتي أدنتى مؤشتتر للثتروة التذكور راستة بتتين الدوستتيط عتدد الستتنوات فعلتى ستتبيل المثتال، الثتتروة.  مؤشتر

 0.3فإن االختتالف فتي وستيط عتدد ستنوات التعلتيم هتو فقتط سنه على الترتيب (. وعلى النقي   2.1سنه،  4.9) اإلناثالسنوات بين 
 (.سنة، على الترتيب 10.7سنة و 11مؤشر للثروة )مستوى من في أعلى  الذكور واإلناثسنة بين 

 



 . 27  اتالخصائص الخلفية للمستجيب 

 الخصائص الخلفية للمستجيبات
 

 أهم النتائج:
 سنة  30كانت أعمارهن أقل من  2014مصر -في المسح السكاني الصحي خمسى المستجيبات حوالى

  سنة فأكثر. 40وأكثر بقليل من ربع السيدات كانت أعمارهن 
  ريفال( فى %65) المستجيباتكانت تقيم أغلبية . 
  إلىلم يسبق لهن الذهاب  2014مصر -مسح السكاني الصحيالمستجيبات في الأن حوالى ربع وجد 

 المرحلة الثانوية على األقل. أتممنبينما أكثر بقليل من نصف السيدات  ،المدرسة
  حوالي ضعف المستوي بين السيدات في هو ، و على االطالققراءة الثلث المستجيبات في الريف لم يتمكن من

 الحضر. 
  يستمعن %17على األقل أسبوعيًا، وواحدة ( يشاهدن التليفزيون مرة %97)وقد وجد أن أغلبية المستجيبات 

 .بإنتظامفقط يقرأن الصحف أو المجالت  %6، واً أسبوعيللراديو 
 14%  يستخدمن مواقع التواصل  %9يستخدمن اإلنترنت و %8يستخدمن الكمبيوتر،  المستجيباتمن

 االجتماعى مرة على األقل أسبوعيًا. 
 شهرًا السابقة  12خالل الــــــ من السيدات يشاركن في بعض األنشطة االقتصادية %16ن وبصفة عامة، فإ

 .ى المسحعل
 يعملن  %21و العامالت يعملن في مهن تخصصية أو فنية أو إدارية أو كتابية.مستجيبات أكثر من نصف ال

 في أعمال البيع والخدمات.

مصـر  -واج والالتى تمت مقابلتهن فى المسح السـكانى الصـحىخصائص السيدات الالتى سبق لهن الز  هذا الفصليعرض 
، التعلـيم، اإلقامـةوتشـمل العمـر،  لمسـتجيباتهـالالء الفي هذا الفصل تقديم معلومات لعدد من الخصائص األساسية  أوالً  سيتم. و 2014

يعـرض هـذا الفصـل معلومـات عـن كمـا اءة. بـالقر  اإللمـامالتعليميـة للسـيدات ومـد  خلفية الحالـة هذا الفصل والحالة العملية. ثم يعرض 
تعـرض السـيدات لوســائل اإلعـالم التقليديـة واســتخدام الكمبيـوتر ووســائل اإلعـالم االلكترونيـة. وأخيــرًا، يلقـي الفصـل الضــوء علـى الحالــة 

فهــم النتــائ   العمليــة للســيدات. وكمــا هــو متوقــع، ستســاعد المعلومــات عــن الخصــائص الخلفيــة والتــى تــم عرضــها فــي هــذا الفصــل علــى
 فى الفصول القادمة. المعروضة 

 خصائص خلفية عن عينة السيدات الالتى سبق لهن الزواج 3-1

ســـنة والمقيمـــات عـــادة أو تواجـــدن فـــى األســـر  49-15الســـيدات الالتـــى ســـبق لهـــن الـــزواج فـــى الفئـــة العمريـــة  كانـــت جميـــع
 باألســرة المعيشــية المقابلــة إجــراءفــى الليلــة الســابقة علــى  2014مصــر  –يارهــا لعينــة المســح الصــحى الســكانىالمعيشــية التــى تــم اخت

توزيــع  1-3السـكانية األساسـية والصــحية. يعـرض جـدول  تمـالهالت للمقابلـة الفرديــة المصـممة للحصـول علــى معلومـات عـن المالشــرا
محـل اإلقامـة،  ،ريـف( -)حضـرالعمـر، اإلقامـة  الحالـة الزواجيـة، حسـب 49-15السيدات الالتى سـبق لهـن الـزواج فـي الفئـة العمريـة 

 المستو  التعليمى، الحالة العملية ومالشر الثروة.

مطلقـــات أو  %3أرامـــل و %3، حاليـــاً  متزوجـــات %94وجـــد أن  ،مـــن بـــين الســـيدات الالتـــى ســـبق لهـــن الـــزواج فـــى العينـــة
سـنة  30ت أعمـارهن أقـل مـن ن حوالى خمسى السـيدات كانـإ، ف1-3توزيع العمر  فى جدول الى إلمنفصالت عن أزواجهن. وبالنظر 

سـنة  24-20و 19-15 تينالعمـري تـينسنة فـأكثر. وكانـت السـيدات فـى كـل مـن الفئ 40وأكثر بقليل من ربع السيدات كانت أعمارهن 
كـذلك يرجع ذلك إلى أن المسح اشتمل على السيدات الالتى سبق لهن الزواج فقط و و  سنة. 29-25أقل من السيدات فى الفئة العمرية 

مزيـد مـن المعلومـات عـن أنمـاط الـزواج معروضـة فـي الفصـل هنـاك و حتـى سـن أكبـر.  تـأخر سـن الـزواج فـى مصـرة االتجـا  نحـو زياد
 السابع.

3 
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 الخصائص الخلفية للمستجيبات 1-3جدول 
 .2014، مصر خلفية المختارةالخصائص الحسب  49-15الفئة العمرية  فىو  الالتي سبق لهن الزواج التوزيع النسبى للسيدات

 العدد الغير مرجح المرجح العدد النسبة المرجحة الخصائص الخلفية        
    العمر        

15-19 3.5 764 738 
20-24 14.0 3055 3051 
25-29 21.8 4753 4718 
30-34 19.0 4127 4133 
35-39 16.1 3495 3473 
40-44 13.2 2864 2902 
45-49 12.4 2705 2747 

    زواجيةالحالة ال
 20430 20460 94.0 متزوجة
 662 633 2.9 منفصلة /مطلقة
 670 669 3.1 ارملة
    اإلقامة

 9628 7623 35.0 حضر
 12134 14139 65.0 ريف

    محل اإلقامة
 3667 2774 12.7 المحافظات الحضرية

 8384 10664 49.0 وجه بحر 
 2492 2319 10.7 حضر
 5892 8346 38.3 ريف
 8376 8130 37.4 قبلىوجه 

 2593 2421 11.1 حضر
 5783 5708 26.2 ريف

 1335 194 0.9 1محافظات الحدود
    محافظاتال

    حضرية محافظات
 1189 1811 8.3 القاهرة

 737 857 3.9 اإلسكندرية
 800 86 0.4 بورسعيد
 941 19 0.1 السويس
    وجه بحري

 986 433 2.0 دمياط 
 955 1740 8.0 الدقهلية
 1011 1956 9.0 الشرقية
 850 1033 4.7 القليوبية

 945 957 4.4 كفر الشيخ
 835 1370 6.3 الغربية
 855 1045 4.8 المنوفية
 1088 1959 9.0 البحيرة

 859 172 0.8 اإلسماعيلية
    وجه قبلي

 1076 2040 9.4 الجيزة
 875 770 3.5 بنى سويف

 843 721 3.3 الفيوم
 858 1107 5.1 المنيا
 965 1085 5.0 أسيوط
 913 1039 4.8 سوهاج

 1055 776 3.6 قنا
 886 368 1.7 أسوان

 905 224 1.0 األقصر
    محافظات الحدود

 387 83 0.4 البحر األحمر
 443 54 0.2 الواد  الجديد

 505 58 0.3 مطروح
    الحالة التعليمية

 4861 5232 24 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 1239 1334 6.1 االبتدائيةالمرحلة لم تتم 
 3875 3796 17.4 االبتدائية/ بعض الثانويالمرحلة أتمت 
 11787 11400 52.4 / فأعلىيةالثانو المرحلة أتمت 

    الحالة العملية
 3064 2964 13.6 تحصل على عائد نقد 

 18698 18798 86.4 ال تحصل على عائد نقد 
 

 تابع ........
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 )تابع( ئص الخلفية للمستجيباتالخصا 1-3جدول 
 
 العدد الغير مرجح المرجح العدد النسبة المرجحة الخصائص الخلفية        
    مؤشر الثروة        

 3960 3887 17.9 أدنى مستو 
 4011 4277 19.7 المستو  الثاني

 4048 4839 22.2 المستو  األوسط
 4482 4542 20.9 المستو  الرابع

 5261 4217 19.4 ستو أعلى م
 21762 21762 0100. سنة 49-15اإلجمالي     
 التعليمية تشير إلى أعلى مرحلة تم االلتحاق بها بغض النظر عن اتمام هذ  المرحلة أو عدم إتمامها. الحالةمالحظة:         
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1
 

ريـف. وبأخـذ ال( فى %65) 2014مصر  -ق لهن الزواج فى المسح السكانى الصحىالالتى سب السيدات كانت تقيم غالبية
فـى  %37بحـر ، الوجـه اليقمـن فـى  %49المحافظـات الحضـرية،  فـى قمـنيمـن السـيدات  %13ن نجـد أمحل اإلقامـة فـى االعتبـار، 

ة األكبر من المستجيبات من محافظـات النسبكانت و فقط يقمن فى محافظات الحدود الثالث التي تضمنها المسح.  %1و ىقبلالوجه ال
 محافظــاتالمــن وتمثــل كــل محافظــة . لكــل محافظــة %8 بنســبة، القــاهرة والدقهليــة لكــل محافظــة %9 بنســبةالجيــزة، البحيــرة والشــرقية 

 .  أو أقل من المستجيبات %1 اإلسماعيلية، األقصر، البحر األحمر، الوادي الجديد ومطروح السويس، بورسعيد، التالية

أن حـوالى وجـد حيـث  بشـكل ملحـوظ. 2014مصـر  -التعليمى للمسـتجيبات فـى المسـح السـكانى الصـحي ويتفاوت المستو 
 المرحلة الثانوية على األقل. أتممنالمدرسة، بينما أكثر بقليل من نصف السيدات  إلىربع السيدات لم يسبق لهن الذهاب 

 الزواج يعملن بأجر نقد  وقت إجراء المسح. من السيدات الالتى سبق لهن %14أن  1-3جدول ويوضح  

بين المستويات المختلفة لمالشر الثـروة. بحيـث كانـت أقـل نسـبة فـى  متساويأما بالنسبة لمالشر الثروة، تتوزع السيدات بشكل 
 (.%22( وأعلى نسبة في المستو  المتوسط لمالشر الثروة )%18المستو  األدنى لمالشر الثروة )

 م حسب الخصائص الخلفيةااللتحاق بالتعلي 3-2
 2014مصـــر -المســـح الســـكاني الصـــحيللمســـتجيبات فـــي معلومـــات عـــن العالقـــة بـــين مســـتو  التعلـــيم  2-3يقـــدم جـــدول 
-أ المختارة. ولمزيد من المعلومات عن التباينات في التحاق السيدات بالتعليم على مستو  المحافظة أنظـر جـدولوالخصائص الخلفية 

 بالملحق. 3-1

تحــاق لإلالمتزايــد  التطــورأتممــن المرحلــة الثانويــة علــى األقــل وهــذا يشــير إلــى المســتجيبات ة، أكثــر مــن نصــف وبصــفة عامــ
عامـًا أو  25 أعمـارهن الالتـى تبلـ  سـيداتعمـر بـين الالبزيادة المستو  التعليمى  ينخفض ،وكما هو متوقع بالتعليم.السيدات في مصر 

 سـنة تعلـيم فقـط وهـو أقـل مـن 8.1حصـلن علـى  19-15العمـر مـن فـي السـيدات أن ضًا الجدول أي يشيرأكثر. وعلى الرغم من ذلك، 
أكثــر  يكمــن تفســير هــذ  الحقيقــة فــى أن الســيدات الالتــى تــزوجن فــى ســن صــغيرةو . ســنة( 10.4) 29-25الســيدات فــى الفئــة العمريــة 

ــيماحتمــااًل لتــرك  المســتجيبات فــى المســح فــإن انخفــاض  ،لتــاليفــى وقــت مبكــر مــن الســيدات الالتــى تــزوجن فــى ســن متــأخر. وبا التعل
وبقيـة  19-15يجب وضعه في االعتبار عند النظر للتفاوتات بين المسـتجبات فـي العمـر  19-15ى الفئة العمرية فالسكانى الصحى 

 .المستجيبات خالل هذا التقرير

أتممـن التعلـيم  %65ت الحضـر، تعليمًا من السيدات فـى الريـف. ومـن بـين سـيدا علىيالحظ أن السيدات فى الحضر كن أ و 
مــن ســيدات الريــف. ومــن الناحيــة األخــر ، كانــت نســبة الســيدات فــي الريــف الالتــي لــم يســبق لهــن  %46الثــانو  أو أعلــى مقارنــة مــع 

فـى ريـف  يمكـنالذهاب إلى المدرسة أكثـر مـن ضـعف نظيرتهـا بـين السـيدات فـي الحضـر. كمـا أن المسـتويات التعليميـة كانـت أقـل مـا 
أعلــى مســتويات للتعلــيم فــى حضــر قــد تــم مالحظــة المدرســة. و  إلــىمــن الســيدات لــم يســبق لهــن الــذهاب  %39أن  ثالقبلــى، حيــ الوجــه

فــي هـــذ   2014مصــر -المســح الســكاني الصـــحيفقـــط مــن المســتجيبات فـــي  %12الوجــه البحــر  والمحافظـــات الحضــرية حيــث أن 
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 يدات حصلن على تعليم أعلى من الثانوية.من الس %25المدرسة، و إلىالمناطق لم يسبق لهن الذهاب 

مـن بـين كـل عشـر سـيدات فـى  8ويالحظ أيضًا ارتفاع معدل االلتحاق بالتعليم مـع ارتفـاع مسـتو  مالشـر الثـروة. فـأكثر مـن 
بق لهـن أعلى مستو  لمالشر الثروة أتممن المرحلة الثانوية أو أعلى، بينما حوالى نصف السيدات فى أدنى مستو  لمالشـر الثـروة لـم يسـ

 الذهاب إلى المدرسة.

 مستوى التعليم 2-3جدول 

ووسيط عدد سنوات التعليم، حسب  أتممنها، أو هاالتحقن ب مرحلة دراسيةحسب أعلى  49-15 الفئة العمرية الالتي سبق لهن الزواج في التوزيع النسبي للسيدات
 .2014 مصرالخصائص الخلفية، 

  لتعليممستو  لى أعل                     

    وسيط عدد
سنوات 
 التعليم

عدد السيدات 
الالتي سبق 
 لهن الزواج

                

 الخصائص الخلفية

 الم يسبق له
إلى  الذهاب

 المدرسة

تم تلم 
المرحلة 
 ةاالبتدائي

 تتمأ
المرحلة 
 1ةاالبتدائي

 لم تتم
المرحلة 
 الثانوية

 تأتم
المرحلة 
 اإلجمالي أعلى 2الثانوية

          العمر                    
15-24 10.9 4.2 3.8 25.7 45.2 10.2 100.0 10.3 3819 

15-19 8.7 8.3 5.5 50.0 26.5 0.9 100.0 8.6 764 
20-24 11.5 3.2 3.4 19.7 49.8 12.5 100.0 10.4 3055 

25-29 16.5 3.7 2.8 12.4 45.8 18.9 100.0 10.4 4753 
30-34 21.2 6.6 5.4 9.8 39.7 17.3 100.0 10.2 4127 
35-39 25.9 6.7 6.2 12.1 35.2 13.8 100.0 8.9 3495 
40-44 35.7 8.3 2.4 11.7 31.9 9.8 100.0 7.5 2864 
45-49 45.3 9.3 4.2 6.0 25.7 9.4 100.0 3.1 2705 

          اإلقامة          
 7623 10.7 100.0 22.7 42.1 12.2 4.6 4.6 13.8 حضر

 14139 8.2 100.0 9.1 36.6 13.9 3.9 7.0 29.6 فري
          محل اإلقامة          

 2774 10.7 100.0 24.5 39.1 13.5 5.7 5.2 11.9 المحافظات الحضرية
 10664 10.3 100.0 14.3 43.2 11.8 3.7 6.3 20.8 وجه بحر 
 2319 10.9 100.0 24.7 45.5 10.2 3.8 3.9 11.9 حضر
 8346 10.2 100.0 11.4 42.5 12.2 3.7 6.9 23.3 ريف
 8130 7.5 100.0 9.6 32.3 15.3 4.1 6.3 32.4 وجه قبلي
 2421 10.5 100.0 18.7 42.4 12.5 4.0 4.6 17.8 حضر
 5708 5.5 100.0 5.7 28.0 16.5 4.1 7.1 38.6 ريف

 194 10.2 100.0 18.4 35.0 12.3 7.3 4.2 22.9 3محافظات الحدود
          الثروةمؤشر            

 3887 1.5 100.0 3.0 22.7 13.8 4.3 8.6 47.7 أدنى مستو 
 4277 5.2 100.0 3.6 30.4 14.8 4.9 8.9 37.4 المستو  الثاني

 4839 10.2 100.0 10.2 46.5 14.6 3.7 6.1 18.9 المستو  األوسط
 4542 10.5 100.0 17.3 44.8 13.8 5.0 5.1 14.0 المستو  الرابع
 4217 11.6 100.0 34.8 45.3 9.4 2.8 2.3 5.4 أعلى مستو 

 21762 10.1 100.0 13.9 38.5 13.3 4.1 6.1 24.0 اإلجمالي           
 .سنوات لباقي الفئات العمرية 6(، و36- 22)للفئة العمرية سنوات  5في المرحلة االبتدائية أتمت  1                    
 مرحلة الثانوية.سنوات في ال 6أتمت  2
 شمال وجنوب سيناء. محافظتيال يتضمن  3

 

 اإللمام بالقراءة 3-3
اعتبــار أن الســيدات الالتــى حصــلن علــى بعــض مــن التعلــيم الثــانوي  2014مصــر -تــم مــن خــالل المســح الســكاني الصــحي

لهــن الــذهاب إلــى المدرســة أو الالتــى  أي الســيدات الالتــي لــم يســبق -فــأعلى أنهــن قــادرات علــى القــراءة. ومــن بــين الســيدات األخريــات
تم تقييم مستو  اإللمام بـالقراءة وذلـك بسـالالهن قـراءة بعـض الجمـل البسـيطة المكتوبـة فـي كـارت. فقد  -التحقن بالمرحلة االبتدائية فقط 

المسـح بأربعـة كـروت  وجود أكثر من مستجيبة في األسرة المعيشية الواحدة فقـد اسـتعانت فـرق ولتجنب التحيز داخل األسرة حيث يمكن
 مختلفة. وقد تم اختيار هذ  الجمل من كتب اللغة العربية في المرحلة االبتدائية.  ةكل منهما به جمل

ســـنة  49-15معـــدالت اإللمـــام بـــالقراءة بـــين الســـيدات الالتـــي ســـبق لهـــن الـــزواج وفـــي الفئـــة العمريـــة  3-3يعـــرض جـــدول 
بالتعليم وتقييم اإللمام بالقراءة. فقد وجد أن عـدد قليـل جـدا مـن السـيدات الالتـي حصـلن باالعتماد على مزي  من البيانات عن االلتحاق 

أن أكثـر  2014مصـر -المسـح السـكاني الصـحي. وبصـفة عامـة، توضـح نتـائ  القـراءة اسـتطعنعلى تعليم أقل من المرحلة اإلعدادية 
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 قراءة.المن ربع السيدات الالتي سبق لهن الزواج لم يتمكن مطلقًا من 

قـراءة تـزداد مـع زيـادة العمـر، وهـذا الالالتـي لـم يـتمكن مـن  2014مصـر -المسح السكاني الصحيإن نسبة المستجيبات في 
بالقراءة يـرتبط بوضـوح مـع  واإللمامالوثيق بين محل اإلقامة  االرتباطإن يدل على انخفاض االلتحاق بالتعليم بين السيدات األكبر سنًا. 

الالتى لم يتمكن من قراءة الجمل على اإلطالق أكثر  تعليمى حسب محل اإلقامة. فنسبة السيدات فى الريفاالختالفات في المستو  ال
الوجـه القبلـى ريـف على فـي األمن ضعف نظيرتها بين سيدات الحضر. وكانت نسبة السيدات الالتى لم يتمكن مطلقًا من قراءة الجمل 

(41%). 

من السيدات فى  %6مام بالقراءة ينخفض مع ارتفاع مالشر الثروة. حيث أن أيضًا أن مستو  عدم اإلل 3-3ويوضح جدول 
 من السيدات فى أدنى مستو  لمالشر الثروة. %51مقارنة بــــ قراءةالأعلى مستو  لمالشر الثروة لم يتمكن مطلقًا من 

 االلمام بالقراءة 3-3جدول 

خصائص الحسب  المتعلماتبالقراءة ونسبة السيدات  المستو  التعليمي واإللمامحسب  49-15 مريةالفئة الع الالتي سبق لهن الزواج فيللسيدات التوزيع النسبي 
 .2014، مصر خلفيةال
   لم يسبق لهن الذهاب للمدرسة/التحقن بالمرحلة االبتدائية                      

عدد السيدات 
الالتي سبق 
 لهن الزواج

                  

 يةالخصائص الخلف
التحقن بالمرحلة 
 الثانوي أو أعلى

تستطيع 
القراءة كل 

 العبارة

تستطيع 
القراءة جزء 
 من العبارة

ال تستطيع 
القراءة على 
 اإلطالق

كفيفة 
/تر  
 بصعوبة

بيانات 
 اإلجمالي مفقودة

نسبة السيدات 
الالتى لديهن قدرة 

 1على القراءة
          العمر                    

15-24 81.1 2.2 3.2 13.4 0.0 0.0 100.0 86.5 3819 
15-19 77.4 3.4 4.3 14.9 0.0 0.0 100.0 85.1 764 
20-24 82.0 1.9 2.9 13.1 0.1 0.0 100.0 86.8 3055 
25-29 77.1 1.8 3.7 17.4 0.0 0.0 100.0 82.6 4753 
30-34 66.7 3.6 5.2 24.3 0.1 0.0 100.0 75.5 4127 
35-39 61.2 2.9 6.0 29.8 0.1 0.1 100.0 70.1 3495 
40-44 53.5 2.9 4.8 38.7 0.1 0.0 100.0 61.2 2864 
45-49 41.2 3.2 6.6 48.9 0.1 0.0 100.0 50.9 2705 

          اإلقامة          
 7623 84.3 100.0 0.0 0.0 15.7 4.6 2.6 77.0 حضر
 14139 67.2 100.0 0.0 0.1 32.7 4.9 2.8 59.6 ريف

          محل اإلقامة          
 2774 85.9 100.0 0.1 0.0 14.0 5.6 3.2 77.1 المحافظات الحضرية

 10664 75.8 100.0 0.1 0.1 24.1 4.3 2.3 69.2 وجه بحر 
 2319 86.4 100.0 0.0 0.1 13.5 3.9 2.1 80.4 حضر
 8346 72.9 100.0 0.1 0.1 27.0 4.4 2.3 66.1 ريف
 8130 65.3 100.0 0.0 0.1 34.6 5.1 3.1 57.2 وجه قبلي
 2421 80.1 100.0 0.0 0.0 19.9 4.2 2.3 73.6 حضر
 5708 59.1 100.0 0.0 0.1 40.8 5.4 3.4 50.2 ريف

 194 74.8 100.0 0.0 0.0 25.2 6.1 3.0 65.7 2ودمحافظات الحد
          مؤشر الثروة          

 3887 48.8 100.0 0.1 0.2 50.9 5.9 3.5 39.4 أدنى مستو 
 4277 58.1 100.0 0.0 0.1 41.7 6.1 3.2 48.8 المستو  الثاني

 4839 78.1 100.0 0.0 0.1 21.8 4.3 2.4 71.3 المستو  األوسط
 4542 83.7 100.0 0.0 0.0 16.3 5.2 2.7 75.9 الرابع المستو 

 4217 93.9 100.0 0.0 0.0 6.1 2.5 1.8 89.6 أعلى مستو 
 21762 73.2 100.0 0.0 0.1 26.7 4.8 2.7 65.7 اإلجمالي          
 ت الالتي استطعن قراءة كل العبارة او جزء منها.أو أعلى والسيدا الثانويةتشير إلى السيدات الالتي التحقن بالمرحلة  1                    

 شمال وجنوب سيناء. محافظتيال يتضمن  2

 

 المرئية، المسموعة، المقروءة ووسائل اإلعالم االلكترونية  التعرض لوسائل اإلعالم 3-4
يـة والمسـموعة وسائل اإلعالم المرئلعن مد  تعرض السيدات  2014مصر  –المسح السكاني الصحي تم جمع بيانات في 

والمقروءة. وتعتبر هذ  المعلومات مهمة ألنها تعطى مالشرات عن مد  تعرض السيدات المصريات لوسائل اإلعالم المختلفة والتى يتم 
 -المسـح السـكاني الصـحي مـن خـاللاستخدامها لنشر الرسائل الخاصة بتنظيم األسرة والصحة للسكان. وباإلضافة إلى ذلـك، تـم عادًة 
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طريقـة والتـي ينظـر لهـا بصـورة متزايـدة علـى أنهـا  لكترونيـةاللوسـائل االعـالم ا وجيه مجموعة من األسئلة لتقيـيم التعـرضت 2014مصر
 بديلة للرسائل االعالمية.

ـــة العمريـــة  4-3يعـــرض جـــدول  ـــزواج وفـــي الفئ والالتـــى ذكـــرن أنهـــن يشـــاهد  49-15نســـب الســـيدات الالتـــى ســـبق لهـــن ال
الصـحف أو المجـالت بإنتظـام حسـب الخصـائص الخلفيـة. وأيضـًا يشـمل الجـدول معلومـات عـن ديو، يقرأن التليفزيون، يستمعن إلى الرا

ونسب السـيدات الالتـي لـم يتعرضـن أل  وسـيلة  ،نسب السيدات الالتي ذكرن تعرضهن لوسائل اإلعالم الثالث مرة على األقل أسبوعياً 
 التباينات في المالشرات على مستو  المحافظة.لملحق با 2-3-أمن وسائل اإلعالم على أساس أسبوعي. يوضح جدول 

يشــاهدن عــادة ( %97). وقــد وجــد أن أغلبيــة الســيدات الالتــى ســبق لهــن الــزواج ةإن التليفزيــون هــو وســيلة اإلعــالم الســائد
مـرة علـى  المجـالتفقط يقـرأن الصـحف أو  %6، ومرة على األقل أسبوعياً  يستمعن للراديو %17التليفزيون مرة على األقل أسبوعيًا، و

 يتعرضـن ألي وســيلة مــن وســائل اإلعــالم ال %3مــن الســيدات أنهـن تعرضــن للوســائل الــثالث مجتمعــة و %2األقـل أســبوعيًا. وذكــرت 
 . المرئية والمسموعة أو المقروءة

 التعرض لوسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة 4-3جدول 
 .2014، مصر خلفيةالخصائص الأسبوعيا حسب  يتعرضن لبعض وسائل اإلعالم والالتي 49-15الفئة العمرية  في سبق لهن الزواج الالتينسبة السيدات 

              

 خلفيةالخصائص ال

 تقرأ الصحف
 على األقل مرة

 أسبوعياً 

 تشاهد التليفزيون
على األقل مرة 

 أسبوعياً 

 مع للراديوتتس
على األقل مرة 

 أسبوعياً 

 عالماإل سائلكل و 
ثالث على األقل مرة ال

 أسبوعياً 

 يلةوسأل   ال تتعرض
على من الثالثة  إعالم

 األقل مرة أسبوعياً 

 عدد السيدات
سبق  الالتى

 لهن الزواج
       العمر              

15-19 2.5 96.5 11.4 0.6 3.0 764 
20-24 3.4 97.2 13.6 0.9 2.2 3055 
25-29 5.6 96.8 16.2 2.5 2.6 4753 
30-34 6.0 96.6 16.8 2.3 2.8 4127 
35-39 6.4 96.4 16.0 2.6 3.0 3495 
40-44 7.4 96.9 19.0 3.0 2.5 2864 
45-49 6.8 95.7 19.3 3.3 3.6 2705 

       اإلقامة       
 7623 2.3 3.9 15.1 97.2 9.5 حضر
 14139 3.0 1.5 17.2 96.3 3.8 ريف

       محل اإلقامة       
 2774 1.4 5.5 16.1 98.2 12.3 الحضرية المحافظات
 10664 2.5 2.6 23.2 96.6 6.2 وجه بحر 
 2319 3.3 4.1 21.0 95.8 10.1 حضر
 8346 2.3 2.2 23.8 96.8 5.1 ريف

 8130 3.6 1.0 8.0 96.1 3.1 وجه قبلي
 2421 2.5 1.9 8.7 97.2 5.7 حضر
 5708 4.0 0.5 7.7 95.6 2.0 ريف

 194 3.5 1.2 6.8 96.1 4.6 1محافظات الحدود
       الحالة التعليمية       

 5232 4.5 0.1 12.1 95.1 0.2 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 1334 3.7 0.3 15.0 95.7 1.1 االبتدائيةالمرحلة لم تتم 
 3796 2.4 1.0 13.6 97.2 3.3 االبتدائية/بعض الثانويالمرحلة أتمت 
 11400 2.0 4.1 19.7 97.2 9.7 ى/فأعليةالثانو المرحلة أتمت 

       الثروةمؤشر        
 3887 5.4 0.6 13.3 93.8 1.7 أدنى مستو 

 4277 2.8 0.6 13.5 96.8 2.7 المستو  الثاني
 4839 2.2 1.8 19.5 96.9 4.3 المستو  األوسط
 4542 2.2 2.6 16.6 97.3 6.2 المستو  الرابع
 4217 1.6 6.0 18.9 97.9 13.9 أعلى مستو 

 21762 2.8 2.3 16.5 96.6 5.8 اإلجمالي       
 شمال وجنوب سيناء. محافظتيال يتضمن  1              
 

ال يوجـد اختالفـات فـي نسـب السـيدات الالتـى يشـاهدن  ، نجـد أنـه4-3فـي جـدول باألخذ في االعتبـار البيانـات المعروضـة و 
وحضــر وخاصــًة الالتــي يعشــن فــي المحافظــات الحضــرية  -المقــروءة، فالســيدات فــي الحضــرالتليفزيــون. أمــا بالنســبة لوســائل اإلعــالم 

لثروة هم األكثـر ذكـرًا أنهـن مستو  لمالشر ا، السيدات الالتى حصلن على المرحلة الثانوية فأعلى، والسيدات في أعلى  -الوجه البحري
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سـائل اإلعـالم المرئيـة والمسـموعة أعلـى فـي الوجـه البحـري وأدنـي . وكان التعرض المنـتظم للراديـو وو اً قرأن الصحف والمجالت أسبوعيي
 .الثالث التي تضمنها المسح في الوجه القبلي ومحافظات الحدود

لكترونيــة بــين الســيدات والتعــرض لوســائل اإلعــالم اال معلومــات عــن التباينــات فــي اســتخدام الكمبيــوتر 5-3ويعــرض جــدول 
 3-3-أ. والتباينات في هذ  المالشرات على مستو  المحافظة معروضة في جدول 49-15رية الالتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العم

 بالملحق.

يســــتخدمن مواقــــع التواصــــل  %9يســــتخدمن اإلنترنــــت و %8مــــن الســــيدات يســــتخدمن الكمبيــــوتر،  %14وبصــــفة عامــــة، 
 لــم %85إلعــالم األلكترونيــة الــثالث، ومــن الســيدات التعــرض المنــتظم لوســائل ا %7االجتمــاعى مــرة علــى األقــل أســبوعيًا. وذكــرت 

 لكترونية.  يتعرضن ألي من وسائل اإلعالم اال

. وبصــفة عامــة، إن الســيدات فــي الحضــر أكثــر احتمــااًل الســتخدام الحاســب اولــي، والتعــرض لوســائل اإلعــالم االلكترونيــة
أربعـة أمثـال السـيدات فـي الريـف. فـإن  تقريبـاً  لمن السيدات في الحضـر يسـتخدمن األنترنـت مـرة علـى األقـل أسـبوعيًا والتـي تمثـ 14%

 %17احتمال تعرض السيدات في الحضر لمواقع التواصل االجتماعى مرة على األقل أسبوعيًا يمثل ثالثة أمثال السيدات فـي الريـف )
 ، على الترتيب(.%5و

 األلكترونية اإلعالم وسائلاستخدام الكمبيوتر و  5-3جدول 
، خلفيةالخصائص الحسب  أسبوعياوالالتي يستخدمن الكمبيوتر، األنترنت ومواقع التواصل االجتماعي  49-15في الفئة العمرية  ق لهن الزواجنسبة السيدات الالتي سب

 .2014مصر 
              

 خلفيةالخصائص ال

 تستخدم الكمبيوتر
على األقل مرة 

 أسبوعياً 

 تستخدم األنترنت
على األقل مرة 

 أسبوعياً 

واقع التواصل تستخدم م
على األقل  االجتماعي
 أسبوعياً مرة 

 عالماإل سائلكل و 
الثالث على األقل مرة 

 أسبوعياً 

 يلةوسأل   ال تتعرض
على من الثالثة  إعالم

 األقل مرة أسبوعياً 

 عدد السيدات
الالتي سبق 
 لهن الزواج

       العمر              
15-19 7.7 2.5 3.7 1.8 90.9 764 
20-24 14.2 8.3 10.5 7.6 84.7 3055 
25-29 17.0 9.9 11.9 8.6 81.6 4753 
30-34 16.2 8.8 10.8 8.3 82.9 4127 
35-39 13.7 6.9 9.0 6.5 85.7 3495 
40-44 11.7 5.5 7.9 5.3 87.9 2864 
45-49 8.4 4.3 5.7 4.0 91.3 2705 

       اإلقامة       
 7623 76.0 13.3 17.1 14.1 22.9 حضر
 14139 90.3 3.3 5.3 3.9 8.9 ريف

       محل اإلقامة       
 2774 73.8 16.7 19.6 17.2 25.7 المحافظات الحضرية

 10664 85.2 5.9 8.8 6.7 13.7 وجه بحر 
 2319 74.7 12.7 17.8 14.0 23.4 حضر
 8346 88.2 4.1 6.3 4.7 11.0 ريف

 8130 89.5 4.6 6.8 5.0 9.8 وجه قبلي
 2421 80.1 9.9 13.5 10.6 19.0 حضر
 5708 93.4 2.3 3.9 2.6 6.0 ريف

 194 79.2 10.2 14.0 10.8 19.8 1محافظات الحدود
       الحالة التعليمية       

 5232 99.1 0.1 0.4 0.1 0.5 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 1334 98.0 0.3 0.8 0.3 1.7 االبتدائيةالمرحلة لم تتم 
 3796 93.8 1.6 2.5 1.9 5.8 االبتدائية/بعض الثانو المرحلة أتمت 
 11400 74.6 12.4 16.9 13.5 24.0 /فأعلىيةالثانو المرحلة أتمت 

       الثروةمؤشر        
 3887 96.8 0.7 1.7 0.9 2.6 أدنى مستو 

 4277 95.1 1.3 2.3 1.5 4.4 المستو  الثاني
 4839 89.1 3.5 5.9 4.0 10.2 المستو  األوسط
 4542 82.5 7.5 10.2 8.4 16.4 المستو  الرابع
 4217 63.5 21.2 26.9 22.4 35.1 أعلى مستو 

 21762 85.3 6.8 9.4 7.5 13.8 اإلجمالي       
 شمال وجنوب سيناء. محافظتيال يتضمن  1              
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 2014مصـر -المسـح السـكاني الصـحيفي  اتسيدفأكثر بقليل من ربع السيدات في المحافظات الحضرية وحوالى خمس ال
بـين السـيدات فـي  %14يسـتخدمن الكمبيـوتر مـرة علـى األقـل أسـبوعيًا بالمقارنـة مـع الثالث التي تضمنها المسـح في محافظات الحدود 

واصـــل لتعـــرض لرنترنـــت ومواقـــع التبالنســـبة لقـــد تـــم مالحظـــة نفـــس الـــنمط و بـــين الســـيدات فـــي الوجـــه القبلـــي.  %10الوجـــه البحـــر  و
 االجتماعي.

فــرق واضــح بــين الســيدات وجــود ع مــيــرتبط المســتو  التعليمــي للســيدات بإحتماليــة التعــرض لوســائل اإلعــالم األلكترونيــة، و 
هناك أيضًا ارتباط وثيق بين مسـتو  الثـروة واسـتخدام الكمبيـوتر والتعـرض و . من السيدات وغيرهنفأعلى الالتى أتممن المرحلة الثانوية 

مـن  %21لـى السـيدات الالتـى ذكـرن اسـتخدامهن لوسـائل اإلعـالم الـثالث، فعلـى سـبيل المثـال، إوبـالنظر  .الم األلكترونيـةاإلعلوسائل 
بـين السـيدات فقـط  %1بـــــــ مقارنـةرة على األقل أسـبوعيًا السيدات في المستو  األعلى لمالشر الثروة استخدمن وسائل اإلعالم الثالث م

  روة.في أدنى مستويين لمالشر الث

 الحالة العملية 3-5

وبـالرغم فـي التصـرف فـي الـدخل.  مهـابتحك  ذلـك  ارتـبطمصـدر مـن مصـادر تمكـين المـرأة، وخاصـًة إذا كالتعليم يعتبر العمل 
بعــض  نر اليعتبــأنفســهم أن الســيدات مــن بصــورة كبيــرة  تــأتي صــعوبة حســابهصــعب.  يمكــن أن يكــون قيــاس عمــل المــرأةمــن ذلــك فــإن 

بالنسبة للسيدات بها، وخاصًة العمل في مزرعة العائلة، األعمال الخاصة بالعائلة أو القطاع الغير رسمي أنه عمل  نمي يقاألعمال الت
لعمــل الســـيدات، تــم ســالال المســـتجيبات خــالل المســـح أقــل تقـــديرات علــى  الحصــول. ولتجنـــب أنفســهن، ولــذلك ال يـــذكرن أنهــن يعملــن

تـم ن القطـاع الرسـمي والغيـر رسـمي. شـاملة للعمـل فـي كـاًل مـغطيـة تللتأكـد مـن  مجموعة مـن األسـئلة 2014مصر -السكاني الصحي
وبالنســبة الســابقة علــى المســح. شــهرًا  12مجموعــة مــن األســئلة عــن الحالــة العمليــة الحاليــة والعمــل خــالل الــــــــأيضــًا ســالال المســتجيبات 

ذا  تم جمع معلومات إضافية رًا السابقة على المسحشه 12خالل الــــبعمل ن قملسيدات الالتى يعملن حاليًا أو الالتي ل عن نوع العمل وا 
  كن عملن بصورة مستمرة خالل السنة، ومن يعملن لديه، وأشكال العائد الذي يحصلن عليه )نقدي أو عيني(.

 العمل الحالي 3-5-1

الحــالى والســابق.  حســب العمــل 2014 مصــر –التوزيــع النســبي لمســتجيبات المســح الســكاني الصــحي  6-3يوضــح جــدول 
 بالملحق هذ  النتائ  على مستو  المحافظة. 4-3-أيعرض جدول 

نسـبة السـيدات الالتـى  ماثـلالمعـدل ي وهـذامن السيدات يشـاركن فـي بعـض األنشـطة االقتصـادية.  %16وبصفة عامة، فإن 
. ومعظـم السـيدات 2008 مصـر -لصـحيوذكرن أنهـن يعملـن حاليـًا فـي المسـح السـكاني ا 49-15سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 

فقـط مـن السـيدات الالتـي لـم  %1يعملن في وقت المسح ذكرن عـدم قيـامهن بـأي عمـل فـي وقـت سـابق  وذكـرت  ذكرن أنهن الالالتي 
 شهرًا السابقة على المسح. 12يعملن في وقت المسح قيامهن بعمل مقابل عائد نقدي خالل الــــــ

أيام السابقة على المسح، تـزداد  7ت الالتي يعملن حاليًا، أي الالتى قمن بعمل خالل الـــــأن نسبة السيدا 6-3يوضح جدول 
 ســنة. وبــالنظر إلــى االختالفــات العمليــة األخــر  49-45بــين الســيدات فــي الفئــة العمريــة لتصــل إلــى أعلــى نســبة مــع زيــادة العمــر، 

ـــى ،ي، يالحـــظ أن الســـيدات فـــي حضـــر الوجـــه البحـــر 6-3فـــي جـــدول  المعروضـــة  ،والســـيدات الالتـــي أتممـــن المرحلـــة الثانويـــة أو أعل
 لمالشر الثروة أكثر التحاقًا بالعمل عن السيدات األخريات.  أعلى مستو والسيدات في 
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 الحالة العملية 6-3جدول 

 .2014مصر  ،خلفيةالئص خصاالحسب ، حسب الحالة العملية 49-15في الفئة العمرية  التوزيع النسبي للسيدات الالتي سبق لهن الزواج
 12الـلم تعمل خالل  شهرًا السابقة 12الـعملت خالل                

 شهرًا السابقة
بيانات  ال يعرف/ 
 مفقودة

الالتي  السيداتعدد  
 اإلجمالي ال تعمل حالياً  1 تعمل حالياً  الخصائص الخلفية         سبق لهن الزواج

       مرالع              

15-19 3.1 0.5 96.4 0.0 100.0 764 
20-24 5.1 0.4 94.5 0.0 100.0 3055 
25-29 12.5 0.9 86.6 0.0 100.0 4753 
30-34 17.1 0.5 82.3 0.0 100.0 4127 
35-39 20.0 0.6 79.4 0.0 100.0 3495 
40-44 20.3 0.6 79.1 0.0 100.0 2864 
45-49 22.8 0.6 76.6 0.0 100.0 2705 

       الحالة الزواجية       
 20460 100.0 0.0 84.6 0.6 14.9 متزوجة

 1302 100.0 0.0 72.8 1.4 25.8 أرملة/مطلقة/منفصلة
       عدد األطفال األحياء       

0 10.4 1.2 88.5 0.0 100.0 1948 
1-2 14.8 0.5 84.7 0.0 100.0 8848 
3-4 17.9 0.7 81.4 0.0 100.0 8673 
5 + 13.6 0.3 86.1 0.0 100.0 2293 
       اإلقامة       

 7623 100.0 0.0 81.0 0.6 18.4 حضر
 14139 100.0 0.0 85.4 0.6 14.0 ريف

       محل اإلقامة       
 2774 100.0 0.0 83.4 0.4 16.2 المحافظات الحضرية

 10664 100.0 0.0 81.6 0.8 17.6 وجه بحر 
 2319 100.0 0.0 77.1 0.7 22.1 حضر
 8346 100.0 0.0 82.8 0.9 16.3 ريف

 8130 100.0 0.0 87.1 0.4 12.5 وجه قبلي
 2421 100.0 0.0 82.2 0.6 17.2 حضر
 5708 100.0 0.0 89.1 0.3 10.6 ريف

 194 100.0 0.0 81.4 1.7 16.8 2محافظات الحدود
       الحالة التعليمية       

 5232 100.0 0.0 88.2 0.6 11.2 للمدرسةلم يسبق لها الذهاب 
 1334 100.0 0.0 85.8 1.3 12.9 االبتدائيةالمرحلة لم تتم 
 3796 100.0 0.0 91.9 0.6 7.5 االبتدائية/بعض الثانويالمرحلة أتمت 
 11400 100.0 0.0 78.9 0.6 20.5 /فأعلىيةالثانو المرحلة أتمت 

       الثروةمؤشر        
 3887 100.0 0.0 86.2 0.6 13.2 أدنى مستو 

 4277 100.0 0.0 87.4 0.8 11.8 المستو  الثاني
 4839 100.0 0.0 85.5 0.5 14.0 المستو  األوسط
 4542 100.0 0.0 82.9 0.7 16.4 المستو  الرابع
 4217 100.0 0.0 77.2 0.6 22.2 أعلى مستو 

 21762 100.0 0.0 83.9 0.6 15.5 اإلجمالي       
 أيام الماضية بسبب السفر، المرض، أجاز  أو لسبب أخر. 7أيام الماضية. أيضًا تشمل السيدات الالتي يعملن ولكنهن تغيبن عن العمل في الـ  7"تعمل حاليًا" تعنى القيام بالعمل في الـ  1              
 شمال وجنوب سيناء. محافظتيال يتضمن  2

 

 المهنة 3-5-2

مصــر  –يعملــن أو عملــن خــالل الســنة الســابقة علــى المســح الســكاني الصــحي أشــرن إلــى أنهــن لالتــى تــم ســالال الســيدات ا
بعـد إنتهـاء مكتبيًا هذ  اإلجابات عن نوع العمل الذي يقمن به. وتم تسجيل إجابتهن كما ذكرن بالتفصيل وقد تم بعد ذلك ترميز  2014

 العمل الميداني.

شــهرًا الســابقة علــى  12فــي أي وقــت خــالل الــــــــبهــا دات الالتــى قمــن بعمــل التباينــات فــي مهــن الســي 7-3ويوضــح جــدول 
أكثــر مــن . وقــد وجــد أن (1-3)شــكل  الغالبيــة العظمــى مــن الســيدات الالتــى يعملــن حاليــًا يعملــن بمهــن غيــر زراعيــة وجــد أنالمســح. 



 . 36 الخصائص الخلفية للمستجيبات 

فــي أعمـال البيـع والخــدمات،  %21افة إلـى نصـف السـيدات العـامالت يعملــن فـي مهـن تخصصــية أو فنيـة أو إداريـة أو كتابيــة. باإلضـ
 زراعية.يعملن في بعض األنشطة ال العامالت من السيدات %16ال يدوية ماهرة. ويمكن تصنيفها كأعم في مهن في أعمال %7و

 المهنة 7-3جدول 
 .2014، مصر خلفيةالخصائص الحسب مهنة، شهرًا السابقة على المسح، حسب ال 12وعملن خالل الـ التوزيع النسبي للسيدات الالتي سبق لهن الزواج

                    
 الخصائص الخلفية

أعمال تخصصية 
 فنية/إدارية/

أعمال 
 كتابية

أعمال البيع 
 والخدمات

أعمال يدوية 
 ماهرة

أعمال يدوية 
 غير ماهرة

أعمال 
 زراعية

بيانات 
 اإلجمالي مفقودة

 الالتي سبق لهن الزواجالسيدات عدد 
 شهرًا السابقة 12خالل الــــوقمن بعمل 

          العمر                    

15-19 * * * * * * * 100.0 28 
20-24 34.5 5.2 15.6 14.3 0.0 30.1 0.3 100.0 167 
25-29 52.6 6.2 19.8 6.9 0.4 14.1 0.0 100.0 639 
30-34 48.8 9.1 22.3 5.7 0.5 13.5 0.0 100.0 729 
35-39 45.8 7.7 21.5 6.0 1.7 17.1 0.2 100.0 720 
40-44 45.4 8.1 21.7 7.4 1.8 15.6 0.0 100.0 598 
45-49 37.8 16.7 22.9 6.1 1.6 14.9 0.0 100.0 632 

          الحالة الزواجية          
 3158 100.0 0.1 16.7 1.2 6.2 20.0 9.1 46.6 متزوجة

 355 100.0 0.1 10.0 0.8 12.4 33.5 9.9 33.2 أرملة/مطلقة/منفصلة
          عدد األطفال األحياء          

0 48.3 7.9 20.2 14.0 0.9 8.7 0.0 100.0 225 
1-2 52.4 10.0 18.6 7.3 0.9 10.8 0.0 100.0 1354 
3-4 42.8 9.0 22.8 5.2 1.4 18.7 0.1 100.0 1615 
5 + 25.3 8.3 26.9 7.8 1.4 30.2 0.0 100.0 319 
          اإلقامة          

 1446 100.0 0.1 0.8 1.7 7.9 21.9 13.0 54.6 حضر
 2067 100.0 0.0 26.7 0.8 6.1 21.0 6.6 38.8 ريف

          محل اإلقامة          
 460 100.0 0.4 0.0 3.8 10.6 26.6 11.9 46.7 المحافظات الحضرية

 1965 100.0 0.0 19.4 0.9 6.0 20.1 9.1 44.5 وجه بحر 
 529 100.0 0.0 1.9 0.7 7.2 17.2 14.4 58.7 حضر
 1435 100.0 0.0 25.8 0.9 5.6 21.2 7.1 39.3 ريف

 1053 100.0 0.0 17.2 0.6 6.8 21.3 8.4 45.7 وجه قبلي
 432 100.0 0.0 0.4 0.6 6.1 22.5 12.6 57.7 حضر
 621 100.0 0.0 28.9 0.6 7.2 20.5 5.4 37.3 ريف

 36 100.0 0.0 7.7 0.1 3.7 23.6 7.8 57.1 1ودمحافظات الحد
          الحالة التعليمية          

 618 100.0 0.0 48.6 5.0 8.8 32.1 0.3 5.2 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 190 100.0 0.4 38.2 1.3 15.8 35.7 0.0 8.7 االبتدائيةالمرحلة لم تتم 
 304 100.0 0.5 31.2 2.4 19.4 37.6 1.8 7.1 االبتدائية/بعض الثانويالمرحلة أتمت 
 2401 100.0 0.0 4.0 0.0 4.0 15.4 13.2 63.3 /فأعلىيةالثانو المرحلة أتمت 

          الثروةمؤشر           
 536 100.0 0.0 63.9 0.9 4.7 13.0 3.9 13.6 أدنى مستو 

 540 100.0 0.1 28.1 2.4 8.3 28.6 5.9 26.6 المستو  الثاني
 700 100.0 0.0 9.0 1.0 7.4 26.6 8.5 47.4 مستو  األوسطال

 776 100.0 0.0 0.7 1.8 7.4 24.3 10.8 54.9 المستو  الرابع
 961 100.0 0.2 0.2 0.2 6.3 15.8 13.3 64.1 أعلى مستو 

 3513 100.0 0.1 16.1 1.2 6.8 21.4 9.2 45.3 اإلجمالي          
 حالة غير مرجحة لذلك تم حذفها. 25إلى وجود أقل من * تشير                     
 شمال وجنوب سيناء. محافظتيال يتضمن  1
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وكما هو متوقع، فإن نسبة العامالت في المهن التخصصية والفنيـة واإلداريـة ونسـبة العـامالت فـي وظـائف كتابيـة أعلـى بـين 
تفــاع مســتو  تعلــيم الســيدات وبارتفــاع مســتو  الثــروة. وبصــفة عامــة، ســيدات الحضــر مــن ســيدات الريــف. وترتفــع هــذ  النســبة أيضــًا بار 

أكثر من ثالثة أرباع السيدات الالتي يعملن وحاصالت على تعليم ثانو  أو أعلى أو في أعلى مسـتو  لمالشـر الثـروة، يعملـن فـي مهـن 
 تخصصية، فنية، إدارية أو كتابية.

ة أعمال تخصصية أو فني
أو إدارية
45.3% 

أعمال يدوية غير ماهرة
أعمال يدوية ماهرة 1.2%

6.8% 
أعمال زراعية

16.1% 

أعمال البيع والخدمات
21.4% 

أعمال كتابية
9.2% 

 المهن بين السيدات العامالت 3-1شكل 

2014مصر  -المسح السكانى الصحى   

 

 نوع العمل 3-5-3

عدة جوانب من عمل السيدات وذلك حسب نـوع العمـل ) زراعـي أو غيـر زراعـي(. ويوضـح الجـدول أن  8-3جدول  درسوي
يعملــن لــد  الغيــر خــالف األقــارب، ســيدات  10مــن بــين كــل  . ســبعة(%88) يحصــلن علــى عائــد نقــدي غالبيــة الســيدات العــامالت

( %87يعملـن لحسـاب أنفسـهن. والغالبيـة العظمـى مـن السـيدات ) %17بينمـا  ،ات يعملـن لـد  فـرد مـن أفـراد األسـرةمن السـيد %13و
 يعملن خالل فترات غير منتظمة. %3يعملن موسميًا، و %10يعملن طوال العام، 

ويالحــظ أن وفقــًا لمــا إذا كانــت الســيدة تعمــل فــي مهــن زراعيــة أم ال.  8-3ضــة فــي جــدول و واختلفــت مالشــرات العمــل المعر 
على عائد نقدي عن العمل الذي يقمن به عن السيدات العـامالت  أكثر احتمااًل أال يحصلنن زراعية هن السيدات الالتى يعملن في مه

التــى يعملــن فــي لتفســير ذلــك بــأن أكثــر مــن نصــف الســيدات ا (. ويمكــنأي أجــر اضــونال يتق، علــى الترتيــب %4و %56األخريــات )
كمـا هـو متوقـع، و  من السيدات الالتـى يعملـن فـي مهـن غيـر زراعيـة. %5مهن زراعية يعملن لد  فرد من أفراد األسرة مقارنة بأقل من 

فـإن العمـل الموســمي هـو أكثـر شــيوعًا بـين السـيدات الالتــى يعملـن فـي مهــن زراعيـة عـن الســيدات الالتـى يعملـن فــي مهـن غيـر زراعيــة 
 ، على الترتيب(.%5و 38%)
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 نوع العمل 8-3جدول 
 12وعملن خالل الـ سنة 49-15وفى العمر  هن الزواجسبق ل الالتيللسيدات  النسبيالتوزيع 

نوع حسب العمل، استمرارية العمل،  صاحب شهرًا السابقة على المسح، حسب نوع العائد،
 .2014، مصر (زراعيغير  أو زراعيالعمل )

    
 اإلجمالي زراعيغير  زراعي خصائص العمل    
    
    نوع العائد    

 85.1 94.8 34.2 نقد  فقط
 2.4 1.3 7.9 وعينينقد  
 0.6 0.3 2.4 فقط عيني

 11.9 3.5 55.5 ال يوجد عائد
 0.0 0.1 0.0 بيانات مفقودة

 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي     
    صاحب العمل     

 12.6 4.7 53.5 األسرةفرد من 
 70.3 77.3 33.8 األسرةفرد ليس من 
 17.0 17.8 12.7 تعمل لحسابها

 0.1 0.2 0.0 انات مفقودةبي
 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي     
    استمرارية العمل     

 86.9 92.8 56.1 طوال العام
 9.9 4.6 38.0 موسميا

 3.1 2.6 5.9 على فترات متباعدة
 0.0 0.1 0.0 بيانات مفقودة

 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي     
اج ويعملنن الالتي سبق لهنن النزو  عدد السيدات

 3513 2946 564 شهرًا السابقة 12خالل الن
    
ملحوظة: المجموع يتشمل السيدات الالتي فقدت المعلومات الخاصة بنوع عملهن والالتي ال يظهرن بشكل     

 منفصل.
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 اإلنجاب
 

 أهم النتائج:
  3.5هو  2014مصر  –إن معدل اإلنجاب الكلي لفترة الثالث سنوات السابقة عن المسح السكاني الصحي 

 .مولود
  عن نظيره  %30بزيادة تقدر بحوالي  في المناطق الريفية، لكل سيدة مولود 3.8معدل اإلنجاب الكلي يبلغ

 (.مولود 2.9في المناطق الحضرية )
 ادز فقد  ،معدل اإلنجاب الكلي نخفاضالماضية من إسنة  25مالحظًا في الـــلنمط الذي كان على عكس ا 

 2008مصر   –معدل اإلنجاب الكلي بشكل كبير في فترة الست سنوات ما بين المسح السكاني الصحي 
 مولود لكل سيدة. 3.5مولود لكل سيدة إلى  3.0من  2014ونظيره في عام 

  المسح السكاني الصحي لجغرافية في زيادة اإلنجاب التي حدثت في الفترة بين كل المناطق اقد شاركت- 
عدا المحافظات الحضرية حيث انخفض  مافي 2014في مصر  –والمسح السكاني الصحي  2008 مصر

 .2014مولود في  2.5إلى  2008مولود في  2.6من المعدل 
 شهر من والدة المولود السابق له. تبين  24خالل  ُخمس األطفال ذوي الترتيب الثاني فأكثر تمت والدتهم في

 أن فترة المباعدة هذه تضع الطفل فى خطورة أعلى للوفاة.
  قد سنة  49-15يبدأ اإلنجاب مبكرًا عند كثير من السيدات المصريات؛ أكثر من ربع السيدات في العمر

 سنة. 22العمر  لوغببانجبن مولودهم األول  %45سنة، و 20انجبن مولودهم األول عند العمر 
 7% األول.حوامل في الطفل  %4، وحوالى المراهقات قد أصبحن أمهات من 

هذا الفصل عددًا من مؤشرات اإلنجاب والتى تشـمل مسـتويات وأنمـاط وتطـورات كـل مـن اإلنجـاب الحـالى والتراكمـى،  يدرس
. ويعتبر توافر البيانات عن اإلنجاب الحالى والتراكمـي ضـروريًا بين المواليد، والعمر الذى تبدأ عنده السيدة اإلنجابالمباعدة طول فترة 

بين المواليـد مهمـة أيضـًا نظـرًا لوجـود عالقـة المباعدة لمتابعة تطور وتقييم أثر برنامج السكان في مصر. وتعتبر المعلومات عن فترات 
دأ عنـده السـيدة حياتهـا اإلنجابيـة يمكـن أن يكـون لـه أثـر الـذي تبـ العمـروثيقة بين قصر الفترة بين المواليد ووفيات األطفال. وكذلك فإن 

 رئيسي على صحة ورفاهية كاًل من الطفل واألم.

تجميع بيانات عن أنماط اإلنجاب بعدة طرق. أواًل، تم سؤال كل  2014مصر  –وقد تم من خالل المسح السكاني الصحي 
يعيشون معها، وكذلك عدد الذين يعيشون فـي مكـان رخـر، باإلضـافة لعـدد  سيدة عددًا من األسئلة عن عدد أوالدها البنين والبنات الذين

الذين توفوا. يلى ذلك السؤال عن التاريخ اإلنجابي للسيدة حيث تم سـؤالها بالنسـبة لكـل المواليـد عـن االسـم، النـوو، شـهر وسـنة المـيالد، 
لحيـاة، تـم السـؤال عمـا إذا كـانوا يعيشـون مـع األسـرة المعيشـية أم العمر، وحالة البقاء على قيد الحياة. بالنسبة لألطفال الذين علـى قيـد ا

فـي مكــان رخـر. أمــا بالنسـبة لألطفــال الـذين توفــوا، فقـد تــم تسـجيل العمــر عنـد الوفــاة. وأخيـرًا، تــم جمـع معلومــات عمـا إذا كانــت الســيدة 
 المتزوجة حامل حاليًا وقت إجراء المقابلة.

     مستويات اإلنجاب الحالي 4-1

بـر مسـتوى اإلنجــاب الحـالي واحــدًا مـن أهــم الموضـوعات فــي هـذا التقريــر نظـرًا لتــأثيره المباشـر علــى البرنـامج والسياســات يعت
معـدالت اإلنجـاب التفصـيلية، معـدل اإلنجـاب الكلـي، معـدل  والتـى تتضـمنمقـاييس اإلنجـاب الحـالي  سـيتم مناقشـة عـدد مـنالسكانية. و 

ام. وهذه المعدالت محسوبة بشكل عـام لفتـرة الـثالث سـنوات السـابقة علـى المسـح وهـذه الفتـرة تغطـي اإلنجاب العام، ومعدل المواليد الخ
. وقد اختيرت فترة الثالث سنوات لحسـاب هـذه المعـدالت )بـداًل مـن فتـرة أطـول أو أقصـر( 2014إلى  2011النتيجة ما بين جزءًا من 

 نب مشاكل ترحيل المواليد.لكي توفر أحدث المعلومات، لتقليل أخطاء المعاينة، ولتج

4 
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مفيـــدة فـــى تفهـــم األنمـــاط العمريـــة لسنجـــاب. حيـــث أن بســـط معـــدالت اإلنجـــاب  الموضـــحة إن معـــدالت اإلنجـــاب التفصـــيلية
شــهر قبــل تــاريخ إجــراء المســح )تحــدد هــذه الفتــرة مــن تــاريخ إجــراء المقابلــة  36-1حيــاء فــى الفتــرة مــن األالتفصــيلية هــو عــدد المواليــد 

د الطفل(، وتصنيفهم حسب عمر األم )فئات عمرية خمسية( عند ميالد الطفل. أما مقـام هـذه المعـدالت فهـو عـدد السـنوات وتاريخ ميال
السـابقة علـى المسـح. وعلـى الـر م مـن أن بيانـات اإلنجـاب  اً شـهر  36-1التى عاشتها األم فى كل فئة عمرية تفصيلية خالل الفترة من 

معـدالت اإلنجـاب التفصـيلية تـم الحصـول عليهـا لكـل السـيدات بغـض النظـر  ق لهـن الـزواإ إال أنتم تجميعها فقط للسـيدات الالتـى سـب
اســتخدام البيانــات الخاصــة بالتركيــب العمــرى للســيدات الالتــى لــم يســبق لهــن الــزواإ مــن واقــع اســتمارة تــم  عــن حــالتهن الزواجيــة. حيــث

 .أن السيدات الالتى لم يسبق لهن الزواإ ليس لديهن أطفال جراءاإل افترض هذيو  األسرة المعيشية فى حساب المعدالت لكل السيدات.

للتعرف على مستوى اإلنجاب العام. ويمكن تعريفه بأنه عدد األطفال الذى ستنجبه  مفيداً  يعتبر معدل اإلنجاب الكلى مقياساً 
 حسـابويـتم . حاليـاً  المالحظـةلمعـدالت اإلنجـاب  فـى اإلنجـاب خـالل هـذه الفتـرة وفقـاً  اسـتمرتالسيدة بنهاية حياتها اإلنجابية وذلـك إذا 

 .لجمع معدالت اإلنجاب التفصيليةسنة وذلك  49 -15لسيدات فى العمر من لمعدل اإلنجاب الكلي 

-15سـيدة فـي فئـة العمـر مـن  1000خـالل السـنة لكـل فـي المجتمـع أما معدل اإلنجاب العـام فهـو يعبـر عـن عـدد المواليـد 
فــرد مــن الســكان. ويعتمــد كــال المقياســين علــى  1000خــالل ســنة لكــل فــي المجتمــع لخــام فهــو عــدد المواليــد . أمــا معــدل المواليــد ا44

 بيانات التاريخ اإلنجابي في فترة الثالث سنوات السابقة على المسح والتوزيع العمري والنوعي ألفراد األسر المعيشية.

أنه إذا استمرت معدالت ويوضح معدل اإلنجاب الكلي  تقديرات مستوى اإلنجاب الحالي حسب اإلقامة. 1-4يبين جدول 
 -2011 مايو من تقريباً ) 2014 مصر -اإلنجاب ثابتة على ما هى عليه خالل الثالث سنوات السابقة على المسح السكانى الصحى

مولود لكل سيدة فى  3.8 يبلغ معدل اإلنجاب الكلىو . خالل حياتها لودمو  3.5 تنجب تقريباً س( فإن السيدة المصرية 2014 أبريل
 مولود(. 2.9) يةالحضر المناطق عن المعدل فى  %30بحوالى  أعلىويعتبر هذا المعدل  يةفالريالمناطق 

 اإلنجاب الحالى  1-4جدول 
 .2014 حسب محل اإلقامة، مصر فى الثالث سنوات السابقة على المسح ومعدل المواليد الخام ومعدل اإلنجاب العام الكلىمعدل اإلنجاب و  معدالت اإلنجاب التفصيلية

  محل اإلقامة                             
محافظات   اإلقامة                             

 حضرية

محافظات  وجـه قبلى  وجـه بحرى
 1الحدود

 
 جمالىاإل ريف حضر اإلجمالى  ريف حضر اإلجمالى  ريف حضر فئات العمر                        
                            15-19 24 75  23 58 19 71  65 28 79 62 56 

20-24 160 243  130 230 174 246  222 176 240 213 213 
25-29 182 211  156 205 208 205  210 191 219 230 200 
30-34 126 139  111 123 120 125  155 146 160 165 134 
35-39 70 68  72 56 60 56  85 77 88 83 69 
40-44 18 16  13 11 14 10  25 26 25 27 17 
45-49 3 4  2 2 2 3  6 4 7 0 4 

 3.5 3.9 4.1 3.2 3.8  3.6 3.0 3.4 2.5  3.8 2.9 (49-15) معدل اإلنجاب الكلى              
 127 141 151 114 139  135 104 128 90  142 103 معدل اإلنجاب العام

 29.1 33.0 35.4 26.3 32.5  30.7 23.7 29.0 20.2  32.7 23.3 المواليد الخام معدل
 شهر السابقة على المقابلة. 36-1المعدالت تم حسابها بالنسبة للفترة  .للبترتكون متحيزة نتيجة  أنيمكن  49–45 يةفئة العمر ل. المعدالت لسيدة 1000يلية تعرض لكل صاإلنجاب التف : معدالتمالحظة                            

 .معدل اإلنجاب الكلى: يعرض لكل سيدة
 .44-15 سيدة في العمر 1000يعرض لكل معدل اإلنجاب العام: 

 .من السكان 1000معدل المواليد الخام: يعرض لكل 

 ال يتضمن محافظتى شمال وجنوب سيناء. 1 

 

مولـود لكـل  4.1معـدل لسنجـاب الكلـي فـي ريـف الوجـه القبلـي )أعلـى نجـد أن ، بالنظر إلى االختالفات حسـب محـل اإلقامـة
وقـد . (مولـود لكـل سـيدة 3.6وريـف الوجـه البحـرى ) (مولـود لكـل سـيدة 3.9)الثالثة المتضمنة في المسـح محافظات الحدود  هيليسيدة( 

مولود لكل سـيدة، علـى الترتيـب(  3.2و 3.0معدالت اإلنجاب الكلية في كال من حضر الوجه البحرى و حضر الوجه القبلي )وجد أن 
 يمولــود لكــل ســيدة فــ 2.5وجــد أن أقــل معــدل إنجــاب كلــى هــو  كمــا معــدل اإلنجــاب الكلــي علــى مســتوى الجمهوريــة ككــل.أقــل مــن 

 .الوجه القبلىفى ريف  المالحظ المعدل عن %40بحوالى المحافظات الحضرية وهو أقل 

-20فـي العمـر السـيدات اإلنجاب متركز بـين تشير إلى أن  1-4دول المعروضة في جمعدالت اإلنجاب التفصيلية ونتائج 
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وتصـل معـدالت اإلنجـاب  .(سـيدة 1000مولـود لكـل  213سـنة ) 24-20سنة، مـع مالحظـة أن أعلـى مسـتوى بـين الفئـة العمريـة  34
ى لسنجـاب فـي الحضـر إلى أعلى مستوى لها عند عمر أكبر بين السيدات في الحضـر عـن السـيدات فـي الريـف، فقـد كـان أعلـى مسـتو 

( بينمــا تصــل معــدالت اإلنجـاب ألعلــى مســتوى لهــا بــين سـيدة 1000مولــود لكــل  182ســنة ) 29-25بـين الســيدات فــي الفئــة العمريـة 
(. وتتباين بوضوح معـدالت اإلنجـاب التفصـيلية بـين سيدة 1000مولود لكل  243سنة ) 24-20السيدات في الريف في الفئة العمرية 

-15ية والريفية بين السيدات والمراهقات. حيث تبلـغ معـدالت اإلنجـاب التفصـيلية بـين السـيدات فـي الريـف فـى العمـر المناطق الحضر 
 19-15سيدة وهو ما يزيد بـثالث مـرات علـى المعـدل المالحـظ بـين السـيدات فـي الحضـر فـي العمـر  1000مولود لكل  75سنة  19
 سنة.

 كــان ،2014-2011خــالل الفتــرة مــن أيضــًا تقــديرات معــدل المواليــد الخــام ومعــدل اإلنجــاب العــام.  1-4ويعــرض جــدول 
اينـات واضـحة فـي يالحظ تبلكل ألف سيدة.  مولوداً  127فرد بينما كان معدل اإلنجاب العام  لفلكل أ مولوداً  29معدل المواليد الخام 

 أنكــاًل مــن معــدل المواليــد الخــام ومعــدل اإلنجــاب العــام حســب اإلقامــة. وبصــفة عامــة، فهنــاك فجــوة كبيــرة بــين الريــف والحضــر حيــث 
أقـل ارق كبيـر فـبوجـد  السـيدات فـي الحضـر. وقـد على بكثيـر مـنمعدل المواليد الخام ومعدل اإلنجاب العام أ  لديهنالسيدات في الريف 

مولــود لكــل   90مولــودًا لكــل ألــف فــرد ومعــدل اإلنجــاب العــام  20معــدل المواليــد الخــام أن فــي المحافظــات الحضــرية، حيــث المعــدالت 
فـى  أعلـى مسـتوى لهـابلغت هذه المعـدالت  كماسيدة.  لفأ

 35تقدير معدل المواليد الخـام  كانريف الوجه القبلى، فقد 
ولــودًا م 151معــدل اإلنجــاب العــام و فــرد  لــفلكــل أ مولــوداً 
 .سيدة لفأ لكل

اإلنجاااااااب الحااااااالي معااااااد ت  تفاوتااااااات 4-2
 والتراكمي

التباينـــــات فـــــي مســـــتويات  2-4جـــــدول يوضـــــح 
باإلضــافة إلــى مؤشــرين رخــرين للخصــوبة: الكلــى اإلنجــاب 

نسبة السيدات الحوامل حاليًا ومتوسط عدد المواليد األحياء 
ســـــنة حســـــب الخصـــــائ   49-40ســـــيدات فـــــي العمـــــر لل

تــي كمــا أن هنــاك مزيــد مــن المعلومــات ال .تــارةالخلفيــة المخ
جــــاب علــــى مســــتوى توضــــح االختالفــــات فــــي مقــــاييس اإلن

 .1-4-أحق جدول المحافظات في المل

 وقــــت المســــحنســــبة الســــيدات الحوامــــل تمثــــل و 
تكــــون  االحــــالي، بــــالر م مــــن أنهــــمؤشــــر لقيــــاس اإلنجــــاب 
 حيـــث أن بعـــض الســـيدات قـــد ال عرضـــة لـــبعض األخطـــاء

الحمل خالل الـثالث أشـهر األولـى مـن  نر كذي يعرفن أو ال
ـــاءالحمـــل. كمـــا يســـتخدم  ـــد األحي ـــين  متوســـط عـــدد الموالي ب
كمقيـــاس لسنجـــاب التراكمـــي  49-40الســيدات فـــي العمـــر 

للســـيدات كبـــار  فـــي االعتبـــار الســلوك اإلنجـــابي ألنــه يأخـــذ
ذا استقر اإلنجاب عبـر الـز أو  في الالتيالسن  معـدل  تشـابهمجتمـع مـا فـإن ذلـك سـوف يـؤدى إلـى  فـيمن اخر فترة حياتهن اإلنجابية. وا 

 . 49-40الفئة العمرية  فياإلنجاب الكلى ومتوسط عدد المواليد األحياء للسيدات 

توثــق التــأثير القــوى لمحــل اإلقامــة علــى مســتويات  2-4فــى مؤشــرات اإلنجــاب فــى جــدول  اتعــالوة علــى ذلــك، فــإن التفاوتــ
فـى المحافظـات  49-40للسيدات في العمـر مولودًا  2.9متوسط عدد المواليد األحياء ما بين  ل،فعلى سبيل المثامصر.  ياإلنجاب ف

 اإلنجاب حسب الخصائص الخلفية 2-4جدول 
السيدات الحوامل حاليًا فى  ةونسب ،دل اإلنجاب الكلى لفترة الثالث سنوات السابقة على المسحمع

خصائ  الحسب  ،49-40ومتوسط عدد المواليد األحياء للسيدات فى العمر  ،49-15العمر 
 .2014، مصر الخلفية
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 .القبلىمولودًا فى ريف الوجه  4.9والحضرية 

فعلـى سـبيل المثـال لحالـة التعليميـة للسـيدات. ا بشكل بسـيط مـع 2-4جدول الحالية الموضحة في مؤشرات اإلنجاب تتباين  
د بـين السـيدات يـلامو  3.5إلـى  لـى المدرسـةإيسـبق لهـن الـذهاب مولـود بـين السـيدات الالتـى لـم  3.8لى مـن انخفض معدل اإلنجاب الك

التباينـات  وكانـت. لم يكملن المرحلة اإلبتدائية وظلت علـى نفـس المسـتوى بـين السـيدات الالتـى حصـلن علـى مراحـل تعلـيم أعلـى الالتى
حياء للسـيدات الالتـى لـم األت المستويات التعليمية المختلفة. فمتوسط عدد المواليد بين المجموعات ذا أكثر وضوحاً  الكلىاإلنجاب فى 

تعلـيمهن  أتممـنللسـيدات الالتـى  مولـود حـى 3.2 بــمقارنـة  مولـود حـى 4.3هـو  49 -40رإلـى المدرسـة وفـى العمـ يسبق لهن الـذهاب
 الثانوى.

مولود  3.6معدل اإلنجاب الكلى من حيث ينخفض  حسب مؤشر الثروة. 2-4وتتباين مؤشرات اإلنجاب بوضوح فى جدول 
أعلى معـدل لسنجـاب  كان كما .فى المستوى األعلى لمؤشر الثروة مولود للسيدات 2.8للسيدات فى المستوى األدنى لمؤشر الثروة إلى 

لســيدات فـى الفئـة العمريــة ل عـدد المواليـد األحيـاءإن طفـل(. وبالمثـل، فــ 3.9الكلـى بـين السـيدات فــي المسـتوى المتوسـط لمؤشـر الثــروة )
مولـود للسـيدات فـى المسـتوى األعلـى  2.9ليصـل إلـى فى المسـتوى األدنـى لمؤشـر الثـروة  4.7ينخفض مع مستوى الثراء من  40-49

 لمؤشر الثروة.

ه سـنة مقـدار واتجـا 49-40للسـيدات فـى العمـر متوسط عدد المواليـد األحيـاء و  معدل اإلنجاب الكلى وتوضح المقارنات بين
بـين هـذين  قلصـت الفجـوةفـي معـدل اإلنجـاب قـد  الحديثـةكمـا أن الزيـادة  .فـي مصـر عبـر العقـود األخيـرة الماضـيةالتغير فى اإلنجـاب 

معــدالت  هــو أعلــى مــنخــالل حيــاتهن اإلنجابيــة، و  مولــوداً  3.8أنجــبن فــى المتوســط  49-40 فالســيدات فــى الفئــة العمريــة. المقياســين
معـدل وباألخذ فى االعتبار األنماط حسب المجموعات المختلفة، يالحظ أن أكبر فـارق بـين . فقط مولوداً  0.3 حوالىباإلنجاب الحالية 

طفـل أقـل مـن  1.1األدنى لمؤشر الثروة، حيث أن معدل اإلنجـاب الكلـى  تم مالحظتها في المستوى تراكمياإلنجاب الكلى واإلنجاب ال
بــين الســيدات الالتــي اتممــن المرحلــة الثانويــة أو ســنة. ويالحــظ أن  49-40العمــر  متوســط عــدد األطفــال الــذين أنجــابتهم الســيدات فــي

كمـا أن نفـس . 49-40مـن متوسـط عـدد المواليـد األحيـاء بـين السـيدات فـي العمـر  يعـد أعلـىفإن معـدل اإلنجـاب الكلـي الحـالي أعلى، 
وبين لسيدات فـي أعلـى مسـتوى لمؤشـر الثـروة، وجـد  .روةالنمط قد تم مالحظته بين السيدات في المستوى األوسط والرابع من مؤشر الث

سـنة والـذى يـدل علـى ثابـت معـدل اإلنجـاب  49-40أن معدل اإلنجاب الكلى أقل قلياًل من متوسط عـدد األطفـال للسـيدات فـي العمـر 
 بين السيدات في هذا المستوى خالل العقود األخيرة.

حوامــل وقــت  كــن 2014مصــر  -ات فــى المســح الســكانى الصــحىمــن المســتجيب %7حــوالى أن  2-4جــدول  يبــينوأخيــرًا، 
 (،%10) ريف الوجه القبلـىفى  أعلى نسبة من السيدات الحوامل حالياً وبالنظر إلى االختالفات حسب اإلقامة، نجد أن  إجراء المسح.
وامل كانت أعلى بين السيدات وجد أن نسبة السيدات الح ،وعلى عكس المتوقع .(%5) نسبة فى المحافظات الحضرية أقل بينما كانت

علـى األقـل إلـى حقيقـة أنـه فـى المتوسـط  . وقـد يرجـع ذلـك جزئيـاً األقل تعليمـاً بين السيدات  هاأعلى عن أو الثانوى تممن تعليمهنأ الالتى
 فهـن أكثـر من السـيدات فـى الفئـات التعليميـة األخـرى ولـذلك يتزوجن فى عمر أكبر كانت السيدات الحاصالت على مستوى تعليم عال  

 .فى مرحلة بناء األسرةحاليًا  ألن يكن من  يرهن احتماالً 

 اإلنجاب تطور معد ت 4-3
  ياإلنجاببيانات التاريخ  4-3-1

 مسـتجيبات فـى المسـح السـكانى الصـحىالبيانات استرجاعية من التاريخ اإلنجابى الذى تم تجميعه مـن  3-4يستخدم جدول 
لحساب هذه المعدالت، تم تصنيف المواليد حسب الفترة  لفترة الخمس سنوات السابقة على المسح. حساب معدالت اإلنجاب التفصيليةل

تم مقابلــة الســيدات فــى تــلــم  2014مصــر  -ألنــه فــى المســح الســكانى الصــحى األم عنــد مــيالد الطفــل. ونظــراً  الزمنيــة لسنجــاب وعمــر
مـن تـاريخ المســح.  للفتـرات األكثـر بعـداً  أكثـر بتـراً  تـدريجياً  أصــبحت سـناً األكبـر فـأكثر، فـإن المعـدالت للفئـات العمريـة  عامـاً  50العمـر 

 ،سـنوات وأكثـر قبـل إجـراء المســح 9-5للفتـرة الزمنيـة مــن  49-45لمعــدالت للسـيدات فـى العمـرا  يمكـن حسـابالعلـى سـبيل المثـال، ف
 ، وبالتالي لم يتم مقابلتهن في المسح.لمسحأكثر وقت إجراء ا أو سن الخمسين عاماً  سيكونوا قد بلغنالسيدات  ألن هؤالءوذلك 
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 نجــــابتوثــــق النتــــائج انخفاضـــا ملحوظــــا فــــي معــــدالت االبشـــكل عــــام، 
ومع ذلك، فإن معظم ها. لتعرض المعدالت عاما التي  20الـخالل فترة  التفصيلية

فـــي العقـــد فقـــط  متواضـــعةتغييـــرات تـــم تســـجيل  التغيـــرات حـــدثت فـــي بدايـــة الفتـــرة.
 24-20فـي الفئـات العمريـة قلـيال  اإلنجاب التفصيليةعدالت ت موارتفعالماضي، 

 .خالل هذه الفترة 29-25و

 المقارنة مع المسوح السابقة 4-3-2

تقــديرات معــدالت اإلنجــاب الكليــة المحســوبة مــن  4-4يعــرض جــدول 
. 2014 وحتـى 1979سلسلة المسوح التى تم إجراءها فى مصر خالل الفترة مـن 

وقــد اختلفــت تلــك المســوح فــى اإلطــار الزمنــى الــذى تــم مــن خاللــه حســاب معــدل 
مســح مــدى ممارســة طــرق تنظــيم  ،المتــاح. فعلــى ســبيل المثــال، المعــدالت الخاصــة بكــل مــن مســح الخصــوبة المصــرى ىاإلنجــاب الكلــ

سابقة على المسح بينما المعدالت المحسوبة فـى  والمسح المصرى لصحة األم والطفل تعتمد على المواليد لمدة سنة واحدة فقط ،األسرة
فـإن المعـدالت المحسـوبة لفتـرة ثـالث سـنوات  ،المسوح السكانية الصحية تعتمد على الثالث سنوات السابقة علـى المسـح. وبصـفة عامـة

رخـر  يعتبـر عـامالً  معـينالتى يغطيهـا مسـح تتعرض ألخطاء معاينة أقل من المعدالت المحسوبة لفترة سنة واحدة. كما أن حجم العينة 
 المعاينـةفإن المعدالت المحسوبة من المسوح ذات العينة الكبيرة عـادة مـا تكـون أقـل عرضـة ألخطـاء  ،بالتاليو  المعاينة.يرتبط بأخطاء 

 2003ح متابعة المؤشرات السكانية الصحية و فإن المعدالت الخاصة بمس ،ولهذا .المعدالت الخاصة بالمسوح ذات العينة الصغيرة من
، 1992، 1988المسوح التى تمـت فـى  ،أىمن تلك المحسوبة من المسوح السكانية الصحية القياسية ) خطأ المعاينة بها أكبرسيكون 
 -الصـحي السـكانيأخطاء المعاينة الخاصة بمعـدالت اإلنجـاب الكليـة والخاصـة بالمسـح . (2014و 2008، 2005، 2000، 1995
 .إ ملحق فيمعروضة  2014مصر

إن معــدل اإلنجــاب الكلــي انخفــض بصــورة مســتمرة خــالل تشــير نتــائج المســوح المختلفــة ، 4-4جــدول فــي وضــح هــو م وكمــا
فـي اإلنجـاب سـريعًا خاصـة  االنخفـاضوكـان . 2008مصـر  –المسـح السـكانى الصـحى و  1980 مسـح الخصـوبة المصـرى الفترة بين

والمســـح  1995مصــر  –بــين المســـح الســكاني الصــحي  الفتــرةل فــي الفتــرة مــا بـــين منتصــف الثمانينــات ومنتصــف التســـعينات. وخــال
، فقـد اسـتمر االنخفـاض فـي معـدل اإلنجـاب الكلـي وذلـك بصـورة بطيئـة جـدًا وخاصـًة فـي الفتـرة بـين 2008مصـر  –السكاني الصحي 

نخفـاض االوعلى عكس النمط طويل األجل مـن . 2008 مصر –والمسح السكاني الصحي  2003مصر  -المسح السكاني الصحي 
 2014و 2008مسـحى مـا بـين سـنوات السـابقة  السـتارتفع معـدل اإلنجـاب الكلـي وبصـورة واضـحة خـالل  في معدالت اإلنجاب، فقد

 .مولود لكل سيدة 3.5إلى مولود لكل سيدة  3.0 من
 تطور معد ت اإلنجاب 4-4جدول 

 .2014-1980الكلى، مصر سيدة( ومعدل اإلنجاب  1000)لكل حسب العمر  معدالت اإلنجاب التفصيلية
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المسح 
السكاني 
 الصحي
مصر 
1988 

المسح 
المصري 
لصحة األم 
 والطفل
1991 

المسح 
السكاني 
الصحي 
مصر 
1992 

المسح 
السكاني 
الصحي 
مصر 
1995 

المسح 
السكاني 
الصحي 
مصر 
2000 

مسح متابعة 
ات المؤشر 

السكانية 
الصحية مصر 

2003 

المسح 
السكاني 
الصحي 
مصر 

5200 

المسح 
السكاني 
الصحي 
مصر 
2008 

المسح 
السكاني 
الصحي 
مصر 
2014 

 العمر
1979- 
1980 1 

1983- 
1984 1 

1986- 
1988 2 

1990- 
1991 1 

1990- 
1992 2 

1993- 
1995 2 

1997- 
2000 2 

2000- 
2003 2 

2002- 
2005 2 

2005-
2008 2 

2011-
2014 2 

                        15-19 78 73 72 73 63 61 51 47 48 50 56 
20-24 256 205 220 207 208 200 196 185 175 169 213 
25-29 280 265 243 235 222 210 208 190 194 185 200 
30-34 239 223 182 158 155 140 147 128 125 122 134 
35-39 139 151 118 97 89 81 75 62 63 59 69 
40-44 53 42 41 41 43 27 24 19 19 17 17 
45-49 12 13 6 14 6 7 4 6 2 2 4 
 3.5 3.0 3.1 3.2 3.5 3.6 3.9 4.1 4.4 4.9 5.3 (49-15الكلى ) معدل اإلنجاب            
  .البترقد تكون متحيزة قلياًل بسبب  49 -45الفئة العمرية  فيمالحظات: المعدالت بالنسبة للسيدات                        

 .4-4، جدول 2009وورى،  الزناتيالمصدر: 
 شهر سابقة للمسح. 12لفترة  المعدالت تم حسابها بالنسبة 1
  .شهر سابقة للمسح 36المعدالت تم حسابها بالنسبة لفترة  2

 معد ت اإلنجاب التفصيليةتطور  3-4جدول 

سابقة على السنوات  خمسال فىمعدالت اإلنجاب التفصيلية 
 .2014، مصر األم عند اإلنجاب حسب عمر ،المسح

 عدد السنوات السابقة للمسح           
 19-15 14-10 9-5 4-صفر عند اإلنجاب عمر األم          
          15-19 57 58 59 69 
20-24 204 201 201 206 
25-29 198 197 206 224 
30-34 130 131 141 (163) 
35-39 66 68 (88) * 
40-44 17 (26) * * 
45-49 (3) * * * 
التقديرات  سيدة. 1000تحسب لكل  معدالت اإلنجاب التفصيليةمالحظة:           

 تمت فيه المقابلة. الذىالشهر في . تم استبعاد المعدالت بين األقواس مبتورة
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ماعـدا السـيدات فـي  معـدالت اإلنجـابل الحديثرتفاو االأن كل الفئات العمرية قد شاركت فى الضوء على  1-4شكل يلقي 
حيــث زاد معــدالت اإلنجــاب التفصــيلية  24-20العمريــة  عامــًا. فــإن أكبــر ارتفــاو كــان بــين الســيدات فــي الفئــة 49-40الفئــة العمريــة 

ســرعة  فــي للفــروق وكنتيجــة. 2014مصــر –والمســح الســكاني الصــحي  2008مصــر –بــين المســح الســكاني الصــحي  %26بمقــدار 
فإن السيدة  وحالياً . عاماً  30من  قلألابين السيدات  التغير فى اإلنجاب عبر الفئات العمرية المختلفة، فإن اإلنجاب أصبح أكثر تركيزاً 

 خالل حياتها.  المتوقع انجبهم ثلثى المواليد وهو تقريباً  ،من العمر فى المتوسط عند بلو ها الثالثين عاماً  مولوداً  2.3سيكون لديها 
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15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

                                        

2008 
2014 

 

 1988مصـر  -نى الصـحىتطور اإلنجـاب حسـب اإلقامـة فـى الفتـرة مـا بـين المسـح السـكا الضوء على 5-4جدول ويلقي 
 2.9مولود إلى  3.5من  1992و 1988اإلنجاب فى الحضر ما بين عامى فقد انخفض  .14201مصر  -والمسح السكانى الصحى

، مواليد خالل فترة التسعينات 3بداية التسعينات مع تأرجح معدل اإلنجاب الكلى فى الحضر حول  . وقد ثبت هذا االنخفاض فىمولود
وقد ارتفع معدل اإلنجاب الكلى فى الحضر خالل الفترة ما بين المسح السكانى الصـحى  .2003مولود عام  2.6ى قبل أن ينخفض إل

 20مولود وهو المعدل المسجل فى الحضر منذ أكثر من  2.9ليصل إلى  2014مصر  –والمسح السكانى الصحى  2003مصر  –
 مولـوداً  5.4فـى مسـتوى اإلنجـاب مـن  ث انخفـاض مسـتمردحـ ، فقـدالريـف أما فى .1992مصر  –عامًا فى المسح السكانى الصحى 

مصر  -لكل سيدة وقت إجراء المسح السكانى الصحى مولوداً  3.2إلى  1988مصر  -لكل سيدة وقت إجراء المسح السكانى الصحى
بــين فــي الريــف لكلــي كمــا أن الزيــادة المطلقــة فــي معــدل اإلنجــاب ا. 2014مولــود عــام  3.8ليصــل إلــى  %19ثــم زاد بمقــدار  2008
 0.2مولـود لكـل سـيدة  و 0.6تمثل ثالث أضعاف الزيادة المالحظة خالل نفس الفترة فـي المنـاطق الحضـرية ) 2014و 2008عامي 

 مولود لكل سيدة، على الترتيب(.

 .2008ومسح  1988محل اإلقامة، فقد لوحظ انخفاض اإلنجاب فى جميع المناطق بين مسح ظر إلى التباينات حسب بالن
أن جميــع المنــاطق المتضــمنة فــي المســح قــد ســاهمت فــي ارتفــاو معــدالت اإلنجــاب التــي حــدثت خــالل الفتــرة بــين  2-4ويوضــح شــكل 

فيمــا عــدا المحافظــات الحضــرية حيــث انخفــض  2014مصــر  –والمســح الســكاني الصــحي  2008مصــر  –المســح الســكاني الصــحي 
. وقد لوحظ أكبر ارتفـاو مطلـق فـي معـدل 2014مواليد عام  2.5إلى  2008عام  مواليد 2.6معدل اإلنجاب الكلي بصورة طفيفة من 

 المتضمنة في المسح وريف الوجه البحريمحافظات الحدود الثالث اإلنجاب الكلي في 
 

                                                           
 .1984 مسح مدى ممارسة طرق تنظيم األسرةو  1980 لمسح الخصوبة المصرىاالختالفات فى معدل اإلنجاب الكلى حسب اإلقامة  ير متاحة  1
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 2014مصر  –المسح السكانى الصحى 

 العمر )بالسنوات(

 سيدة 1000المواليد لكل 
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 تطور اإلنجاب حسب اإلقامة 5-4جدول 
 .2014-8198ريف( وحسب محل اإلقامة، مصر  –تطور معدالت اإلنجاب الكلية حسب اإلقامة )حضر 

                    

 
المسح 
السكاني 

مصر  الصحي
1988 

المصري المسح 
لصحة األم 
 والطفل
1991 

المسح 
السكاني 
مصر الصحي 

1992 

المسح 
السكاني 
مصر الصحي 

1995 

المسح 
السكاني 
مصر الصحي 

2000 

مسح متابعة 
المؤشرات السكانية 
الصحية مصر 

2003 

المسح 
السكاني 
مصر الصحي 
5200 

المسح 
السكاني 
مصر الصحي 

2008 

المسح 
السكاني 

الصحي مصر 
2014 

 المكان
1986- 
1988 2 

1990- 
1991 1 

1990- 
1992 2 

1993- 
1995 2 

1997- 
2000 2 

2000- 
2003 2 

2002- 
2005 2 

2005-
2008 2 

2011-
2014 2 

          ريف( –اإلقامة )حضر                     
 9.2 2.7 2.7 2.6 3.1 3.0 2.9 3.3 3.5 حضر  
 3.8 3.2 3.4 3.6 3.9 4.2 4.9 5.6 5.4 ريف  

          اإلقامة محل
 2.5 2.6 2.5 2.3 2.9 2.8 2.7 2.9 3.0 المحافظات الحضرية  
 3.4 2.9 2.9 3.1 3.2 3.2 3.7 غ.م 4.5 الوجه البحري  

 3.0 2.6 2.7 2.8 3.1 2.7 2.8 3.5 3.8 حضر    
 3.6 3.0 3.0 3.2 3.3 3.5 4.1 4.9 4.7 ريف    
 3.8 3.4 3.7 3.8 4.2 4.7 5.2 غ.م 5.4 الوجه القبلي  

 3.2 3.0 3.1 2.9 3.4 3.8 3.6 3.9 4.2 حضر    
 4.1 3.6 3.9 4.2 4.7 5.2 6.0 6.7 6.2 ريف    
 3.9 3.2 3.3 غ.م 3.9 4.1 غ.م غ.م غ.م 3محافظات الحدود  
 3.5 3.0 3.1 3.2 3.5 3.6 3.9 4.1 4.4 (49-15) معدل اإلنجاب الكلي          
  .يمكن أن تكون متحيزة نتيجة البتر 49-45مالحظة: المعدالت للفئة العمرية                     

  غ.م =  ير متاح.
 . 5-4ل جدو  ،2009 ،ىروو  الزناتيالمصدر: 

 شهر سابقة للمسح. 12المعدالت تم حسابها بالنسبة لفترة  1
 شهر سابقة للمسح. 36دالت تم حسابها بالنسبة لفترة المع 2
  محافظتي شمال وجنوب سيناء.ال يتضمن  3
 

 

2.6 2.9 2.6 
3.0 

3.4 
3.0 

3.6 

2.5 
3.4 

3 
3.6 3.8 

3.2 
4.1 

إجمالى 
 مصر

 المحافظات
 الحضرية

 ريف حضر اجمالى ريف حضر اجمالى

 2014مصر  -المسح السكانى الصحى 

 تطور معد ت اإلنجاب الكلى حسب اإلقامة   4-2شكل 
    2-14 2مصر 

2008 2014 
 

 األحياء والباقين على قيد الحياة المواليد 4-4
 يعكـسو حيـاء. ألاليـد اللمو  اإلجمـالىحسـب العـدد  توزيع كل السـيدات وكـذلك السـيدات المتزوجـات حاليـاً  6-4جدول  يعرض

الماضــية ولهـذا فـإن ارتباطهــا  عامـاً  30علـى مــدى الــبــين مسـتجيبات المسـح الســكانى الصـحى اإلنجـاب التراكمـى  هـذا التوزيـع محصــلة
 المختلفــة تفيــد هــذه البيانــات فــى توضـيح كيفيــة اخــتالف متوســط حجــم األسـرة عبــر الفئــات العمريــة ،بالوضـع الحــالى محــدود. ومــع ذلـك

 األّولى. للنظر إلى مستوى العقموكذلك 

 الوجه القبلى الوجه البحرى

 مواليد لكل سيدة
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لـذا فـإن البيانـات ، 2014 مصر -السيدات الالتى سبق لهن الزواإ فى المسح السكانى الصحىفقط مقابلة  تتمحيث أنه و 
داخـل إطـار  فـى مصـر تحـدث فعليـاً  الـوالداتكـل  إال أنه من المعروف أن. متاحةعن التاريخ اإلنجابى لمن لم يسبق لهن الزواإ  ير 

أن الســيدات الالتـى لـم يسـبق لهـن الـزواإ لــيس  افتـراض تـم ات،لسـيدا لجميـع اإلنجـابالخاصــة بمقـاييس ال حسـاب فعنـد ،ولهـذا ؛واإالـز 
إلـى وجـود عـدد كبيـر  األصغر سناً كل السيدات نتائج و  االختالفات الواضحة بين نتائج السيدات المتزوجات حالياً  رجعوتلديهن مواليد. 

 .أن ليس لديهن مواليد وتم افتراض فى هذه الفئات العمرية، كما تم مالحظته سابقاً  يسبق لهن الزواإلم  من السيدات الالتى

مـازالوا علـى قيـد الحيـاة،  طفـالً  1.9. مـن هـذا العـدد، طفـالً  2وسـط أن السـيدة المصـرية تنجـب فـى المت 6-4جدول  يوضحو 
 قد توفوا. ى المسح السكانى الصحىف من المواليد األحياء للمستجيبات %5مما يشير إلى أن حوالى 

واحـد للسـيدات فـى  مولـود، وذلك من متوسط أقـل مـن عدد الوالدات للسيدة مع العمر مما يعكس النمو الطبيعى لألسرة يتزايد
ســنة. وكمــا هــو متوقــع، فــإن احتمــال أن يتــوفى طفــل واحــد  49-45مولــود للســيدات فــى العمــر  4.0ســنة إلــى متوســط  24-20العمـر 
 %8 أو طفـل فــى المتوســط 0.3، 49-45طفــل يولـد للســيدة فـى العمــر  4.0مــن متوسـط ف .قــل للسـيدة يتزايــد مـع عمــر السـيدةعلـى األ

 ليسوا على قيد الحياة.

 على قيد الحياةواألطفال  األحياء المواليد 6-4 جدول
 ، وفقاً على قيد الحياةومتوسط عدد المواليد األحياء ومتوسط عدد األطفال  األحياء دد المواليدحسب عسنة  49-15فى العمر  والسيدات المتزوجات حالياً  التوزيع النسبى لجميع السيدات
 .2014لفئات العمر الخمسية، مصر 

  عدد المواليد األحياء                                 
عدد 
 السيدات

 متوسط عدد
 ألحياءا المواليد

متوسط عدد 
على  األطفال

 قيد الحياة
 اإلجمالى +10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 العمر                          
 كل السيدات                                
                                15-19 93.3 5.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 5185 0.08 0.07 

20-24 50.9 24.5 19.2 4.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 5003 0.80 0.78 
25-29 19.8 16.6 35.1 20.7 6.1 1.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 5455 1.82 1.77 
30-34 11.0 6.9 24.4 33.0 16.2 6.1 1.8 0.5 0.1 0.1 0.0 100.0 4429 2.66 2.57 
35-39 6.0 4.1 18.4 30.5 23.0 10.7 4.6 1.9 0.5 0.3 0.1 100.0 3605 3.26 3.13 
40-44 5.3 4.1 14.2 27.2 24.2 13.1 6.0 3.0 1.5 1.1 0.5 100.0 2921 3.59 3.40 
45-49 5.5 3.2 12.6 21.6 22.2 15.4 7.3 5.8 3.6 1.6 1.1 100.0 2751 4.00 3.69 
 1.93 2.02 29349 100.0 0.2 0.3 0.6 1.2 2.2 5.3 11.1 18.1 18.5 10.6 32.3 اإلجمالى                
 السيدات المتزوجات حالياً                                 
                                15-19 53.8 39.9 6.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 746 0.53 0.51 

20-24 19.3 40.0 31.9 7.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 2980 1.32 1.28 
25-29 7.7 18.5 40.6 24.2 7.1 1.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 4610 2.11 2.05 
30-34 3.9 6.5 26.2 35.9 17.8 6.7 2.0 0.6 0.1 0.1 0.0 100.0 3981 2.90 2.80 
35-39 2.5 3.4 18.2 32.3 24.3 11.5 4.9 2.1 0.6 0.3 0.1 100.0 3282 3.43 3.29 
40-44 3.0 2.8 13.7 28.4 25.3 14.0 6.4 3.1 1.6 1.1 0.5 100.0 2579 3.75 3.56 
45-49 3.6 2.2 12.6 22.3 22.4 16.0 8.0 5.9 4.1 1.8 1.2 100.0 2282 4.15 3.82 
 2.61 2.74 20460 100.0 0.2 0.4 0.8 1.5 2.9 7.1 14.9 24.7 25.2 13.9 8.5 اإلجمالى                
                

 الفترات بين المواليد 4-5

 بين المواليد المباعدة فترات 4-5-1

وقــد أثبتــت الدراســات أن  هنــاك عالقــة وثيقــة بــين الحالــة الصــحية للطفــل وطــول الفتــرة الزمنيــة بينــه وبــين المولــود الســابق.
وفاة مـن ون أكثر عرضة لسصابة باألمراض واليكون شهرًا( 24)أي خالل  خالل فترة قصيرة بعد المولود السابق الذين يولدوناألطفال 

 رخـرين فـي لـه عواقـب علـى أطفـال قصـر الفتـرة بـين المواليـد قـد يكـون ذلـك، فـإنباإلضـافة إلـى أطـول. يولدون بعـد فتـرة  األطفال الذين
والـذى يمكـن أن يحـد مـن قـدرتها علـى رعايـة  ،السـتعادة صـحتها الكـافياألسرة. فحدوث والدات بعد فترات قصيرة ال يعطى األم الوقت 

 .أن تقل إذا أصبحت األم حامل يمكن أيضاً  أن مدة الرضاعة الطبيعية للطفل األكبر سناً أطفالها. كما 

 حسب طول الفترة عن المولود السابق ( ير األول)أو أعلى  الثانيالترتيب  للمواليد ذوى النسبيالتوزيع  7-4يعرض جدول 



 . 47 اإلنجاب

كما أن هناك مزيد من  .عض الخصائ  الخلفية المختارةحسب ب تمت خالل السنوات الخمس السابقة على المسح التيللوالدات  وذلك
 .2-4-أ حق جدولحسب المحافظات المختلفة في المل بين المواليدالمباعدة فترة طول المعلومات عن 

 بين المواليد اتالفتر  7-4جدول 

خصائ  الوحسب  ووسيط عدد األشهر منذ المولود السابق، السابقالتوزيع النسبى للمواليد فى الخمس سنوات السابقة على المسح حسب المدة بالشهور منذ المولود 
 .2014مصر  ،الخلفية

          
  عدد األشهر منذ المولود السابق           

 عدد المواليد
  ير األول

وسيط عدد األشهر 
 منذ المولود السابق

        
 اإلجمالي +60 59-48 47-36 35-24 23-18 17-7 الخلفية الخصائ         

          
          عمارال          

15-19 43.4 25.1 27.4 3.7 0.4 0.0 100.0 49 18.8 
20-29 11.4 14.9 36.6 21.6 9.2 6.3 100.0 5271 31.7 
30-39 5.2 8.5 22.0 17.8 14.9 31.6 100.0 4783 45.4 
40-49 1.1 3.4 11.0 13.1 9.1 62.4 100.0 604 75.8 

          نوع المولود السابق           
 37.5 5473 100.0 22.5 11.6 19.1 27.7 11.4 7.6 ذكر
 36.1 5233 100.0 18.8 11.8 19.6 29.5 11.4 8.9 أنثى

          بقاء الطفل السابق على قيد الحياة          
 37.1 10333 100.0 21.1 11.9 19.6 28.7 11.2 7.4 على قيد الحياة

 24.4 373 100.0 8.2 7.5 11.8 24.6 17.2 30.7 متوفى
          ترتيب المولود          

2-3 9.6 12.4 31.4 19.7 11.1 15.8 100.0 7731 34.7 
4-6 4.6 9.0 21.2 18.2 13.5 33.5 100.0 2731 45.7 
7+ 5.8 6.9 21.4 20.9 12.8 32.3 100.0 245 45.3 
          اإلقامة           

 38.6 3289 100.0 24.2 12.2 19.1 26.6 10.1 7.7 حضر
 36 7417 100.0 19.1 11.5 19.5 29.5 12.0 8.4 ريف

          محل اإلقامة          
 38.8 1059 100.0 23.5 13.0 20.0 26.0 9.8 7.8 المحافظات الحضرية

 37.3 4898 100.0 21.5 11.8 19.9 29.2 10.7 6.9 وجه بحرى
 38.1 952 100.0 24.3 12.2 18.3 28.8 8.9 7.5 ضرح

 37 3946 100.0 20.8 11.7 20.3 29.3 11.1 6.7 ريف
 35.7 4642 100.0 19.3 11.4 18.7 28.5 12.4 9.6 وجه قبلى
 39 1224 100.0 25.1 11.8 19.0 25.2 11.2 7.7 حضر
 34.9 3418 100.0 17.3 11.3 18.6 29.7 12.9 10.3 ريف

 34.1 107 100.0 17.3 9.6 17.9 27.5 15.5 12.1 1الحدود محافظات
          الحالة التعليمية           

 38.5 2291 100.0 24.6 11.3 19.1 27.7 9.9 7.5 للمدرسة بلم يسبق لها الذها
 42.7 581 100.0 26.7 14.7 18.8 22.9 8.9 7.9 االبتدائية المرحلة لم تتم
 36.5 1872 100.0 19.7 11.5 20.1 27.0 12.0 9.8 ية/بعض الثانوىاالبتدائ المرحلةأتمت 
 36 5963 100.0 18.9 11.7 19.3 30.0 12.1 8.0 /فأعلىيةالثانو  المرحلةأتمت 

          الحالة العملية          
 39.3 1206 100.0 25.1 11.5 20.4 25.9 9.8 7.4 نقدى بعائدتعمل 

 36.5 9500 100.0 20.1 11.7 19.2 28.9 11.6 8.3 نقدى بعائدال تعمل 
          مؤشر الثروة          

 35.9 2128 100.0 19.3 11.1 19.3 27.3 13.0 9.9 أدنى مستوى
 37.3 2259 100.0 19.8 12.9 19.9 28.3 10.2 9.0 المستوى الثانى
 36.1 2589 100.0 19.6 11.7 19.0 31.1 11.8 6.8 المستوى األوسط

 36.8 2085 100.0 22.0 10.4 19.6 28.8 11.5 7.8 وى الرابعالمست
 38.4 1644 100.0 23.8 12.7 18.8 26.6 10.4 7.7 أعلى مستوى

 36.7 10706 100.0 20.7 11.7 19.4 28.6 11.4 8.2 اإلجمالى          
          
 بالنسبة للمواليد التوأم/المتعدد هى الفترة بالشهور منذ رخر حمل انتهى بمولود حى.الفترة بين المواليد  تم استبعاد المولود األول، مالحظة:          
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علـى األقـل مـن سـنتين قـد تمـت بعـد فتـرة  الوالدات أربع أخماسحوالى أن ، حيث الفترة بين المواليد طويلة نسبياً  أنقد وجد و 
بـين الفتـرة كمـا وجـد أن وسـيط . نصف الـوالدات تمـت بعـد فتـرة ثـالث سـنوات علـى األقـل مـن المولـود السـابق وأكثر من المولود السابق

بشـكل . (اً شـهر  37.5) 2008مصـر  -الصـحي السـكانيالمسـح  فـيوسـيط الفتـرة بـين المواليـد  مـن أقل قلـيالً وهو  ًا،شهر  36.7المواليد 
 .من الوالدة السابقة اً شهر  24 أي خالل بفترة قصيرة، دة السابقةتمت بعد الوال بعد األول الوالداتمس عام، فإن خُ 

حيــث يختلــف  .ســناً أقصــر مــن الســيدات األكبــر  ســناً للســيدات األصــغر  بــين المواليــد المباعــدة أن فتــرة 7-4جــدول وضــح ي
 فـي الفئـة للسـيدات شـهراً  75.8ى إلـ 19-15الفئـة العمريـة  فـي القليل من المواليد للسيدات دالعد بين شهراً  18.8وسيط هذه الفترة من 

حالة الوفـاة  فيحالة بقاء الطفل السابق على قيد الحياة عنه  في اً شهر  13 بحواليالفترة بين المواليد كما يزيد وسيط . 49-40 يةالعمر 
 .الترتيب(على  ،شهراً  24.4و شهراً  37.1)

 فـيبـين المواليـد المباعـدة فتـرة  ريـف. كمـا أنلا فـي شـهراً  36ـمقارنا ب شهراً  38.6الحضر  فيوسيط الفترة بين المواليد ان وك
ـــيحضـــر الوجـــه  ـــى  38.1شـــهرًا و 38.8وحضـــر الوجـــه البحـــري )المحافظـــات الحضـــرية أطـــول منهـــا فـــي  (شـــهراً  39) القبل شـــهرًا عل

 34.9) القبلــيلوجــه ا فــي ( عنــهشــهراً  37)البحــري الوجــه  فــي بصــورة أكبــروســيط فتــرة المباعــدة أطــول  فــإنالريــف، فــي . أمــا الترتيــب(
 .(شهر 34.1)كان األقصر في المحافظات الحدودية الثالث التي تضمنها المسح  الفترة بين المواليد. كما أن وسيط (شهراً 

الفتـرة بـين المواليـد  ومـع ذلـك فـإنللسـيدة ومتوسـط الفتـرة بـين المواليـد،  التعليمـيهناك عالقـة واضـحة بـين المسـتوى  وال توجد
علـى  ،شـهراً  36.5 شـهراً  39.3) يـاتالسـيدات األخر  بـين مواليـدنقـدى عنهـا  عائـدمقابـل  السيدات الالتي يعملـنمواليد تكون أطول بين 

 المباعـدة مـن فتـرةبشـهرين تقريبـًا أطـول  مؤشـر الثـروةبين المواليد للسيدات في المسـتوى األعلـى لالمباعدة فترة وسيط . كما أن الترتيب(
 .مؤشر الثروةمستوى األدنى لبين المواليد للسيدات في ال

 ا تجاهات حول الفترة المثالية للمباعدة بين المواليد 4-5-2

التـي يجـب أن تنتظرهـا السـيدة بـين المواليـد. ويعـرض المثلـى تم سؤال السـيدات الالتـي سـبق لهـن الـزواإ حـول الفتـرة الزمنيـة 
سـنوات أو أكثـر  3عشـر سـيدات أن السـيدة يجـب أن تنتظـر  مـن بـين كـل 6عتقـد حـوالى ت. و السؤال ااالستجابات حول هذ 8-4جدول 

سـنوات علـى األقـل قبـل الطفـل التـالي. وبـالر م  4السـيدات يعتقـدن أن السـيدة يجـب عليهـا أن تنتظـر  مـن %14بين الوالدات، وحوالى 
لمثاليـة بـين المواليـد يجـب أن السـيدات يعتقـدن أن الفتـرة ا ُخمسـيمن كون هذه االتجاهات مشجعة، إال أنـه يجـب أن يالحـظ أن حـوالى 

بـأن فتـرة المباعـدة  خاصة في المحافظات الحضرية، هن أقل اعتقاداً  ،سنوات. ويالحظ أيضًا أن السيدات في الحضر 3تكون أقل من 
 سنوات مقارنة بالسيدات في الريف. 3بين المواليد تكون أقل من 

 الفترة المثالية بين المواليد حسب اإلقامة  -4جدول 
حسب اإلقامة  ،ان تنتظرها السيدة بين المواليد حسب طول الفترة المثالية التى يجب 49-15توزيع النسبى للسيدات الالتى سبق لهن الزواإ فى الفئة العمرية ال

  .2014 مصر ريف( ومحل اإلقامة، -)حضر

  محل اإلقامة                             

                            

 لفترة المثالية بين المواليدا

  اإلقامة
محافظات 
 حضرية

 وجـه قبلى  وجـه بحرى
محافظات 
 1الحدود

 

           
 اإلجمالى ريف حضر اإلجمالى  ريف حضر اإلجمالى  ريف حضر           

 2.8 7.0 5.1 2.4 4.3  2.0 1.4 1.9 1.4  3.3 1.8 سنة واحدة                            
 38.3 56.0 43.4 34.9 40.9  39.0 32.6 37.6 31.8  40.9 33.3 سنتين

 44.3 24.6 37.8 45.5 40.1  46.3 49.4 47.0 47.7  42.7 47.3 سنوات 3
 9.8 6.9 8.8 11.4 9.6  8.6 11.4 9.2 12.7  8.7 11.8 سنوات 4
 4.0 3.5 3.4 5.1 3.9  3.5 4.6 3.7 5.8  3.4 5.2 سنوات  5
 0.7 2.1 1.3 0.4 1.0  0.5 0.5 0.5 0.5  0.8 0.5 تعرفال 

 0.1 0.0 0.1 0.3 0.2  0.2 0.0 0.1 0.1  0.1 0.1 بيانات مفقودة
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 اجمالى              

 21762 194 5708 2421 8130  8346 2319 10664 2774  14139 7623 عدد السيدات الالتى سبق لهن الزواإ
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 العمر عند ميالد الطفل األول 4-6
هامة على المجتمع ككل وعلى صـحة ورفاهيـة األم والطفـل  ديموجرافية يعتبر العمر الذى تبدأ عنده السيدة اإلنجاب ذو رثار

للسـيدات  النسبيالتوزيع  9-4جدول  . يعرضخفض اإلنجاب بدرجة كبيرة فيالعديد من الدول  فيتأجيل الطفل األول  ساهميو . أيضاً 
 ير  عاماً  25 قل منألااألول للسيدات  المولود. ويالحظ أن وسيط العمر عند الحاليحسب عمرهن و األول  المولودحسب العمر عند 

 .وقت إجراء المسح طفالً  أنجبنهذه األعمار كن قد  فيمن السيدات  %50ألن أقل من  معروض نظراً 

 األول ميالد الطفلالعمر عند  9-4جدول 
 ميالد الطفلعند العمر وسيط و  ، ونسبة الالتى لم ينجبن،الالتى أنجبن عند عمر محدد سنة 49-15في العمر  لسيداتا لجميع التوزيع النسبى

 .2014 العمر الحالى، مصر، حسب األول
سيدات لم يسبق  نسبة السيدات الالتى أنجبن عند عمر محدد                   

 لهن اإلنجاب

عدد 
 السيدات

وسيط العمر عند 
 25 22 20 18 15 العمر الحالى             المولود األول

 أ 5185 93.3 ل.ى ل.ى ل.ى ل.ى 0.3 15-19                  
 أ 5003 50.9 ل.ى ل.ى 24.4 6.7 0.5 20-24
25-29 0.8 7.6 23.4 43.5 69.4 19.8 5455 22.7 
30-34 1.2 10.5 24.9 43.4 67.4 11.0 4429 22.7 
35-39 1.5 11.3 26.6 45.1 68.4 6.0 3605 22.6 
40-44 1.7 11.9 27.6 47.2 69.3 5.3 2921 22.3 
45-49 1.9 14.6 31.3 48.6 70.1 5.5 2751 22.2 
 أ 24164 19.2 ل.ى ل.ى 25.8 9.8 1.1 20-49          
          25-49 1.3 10.6 26.1 45 68.8 10.9 19161 22.6 
 ل.ى: ال ينطبق.                  
 .قبل أن يبلغن بداية الفئة العمريةمن السيدات انجبن طفل  %50ل من ألن أق ةفئال هلم يتم حساب الوسيط لهذ: أ

 
 

عمليــة اإلنجــاب تبــدأ مبكــرًا عنــد أن  9-4جــدول  فــيالنتــائج  وتشــير
 49-25مصــريات. فــأكثر مــن ربــع الســيدات فــي العمــر الكثيــر مــن الســيدات 

انجـــبن طفلهـــن  %45ســـنة و 20ســـنة انجـــبن طفلهـــن األول ببلـــو هن العمـــر 
العمريـة الصـغيرة  الفئـات فـيالسيدات  وقد وجد أن. سنة 22األول عند العمر 

 فـــيالســـيدات  مـــنالعشـــرين  قبـــل بلـــو هنإلنجـــاب الطفـــل األول  أقـــل احتمـــاالً 
 العمـر فـيمن السيدات  %31 نإ، ففعلى سبيل المثال لكبيرة.العمرية ا الفئات
فقــط مـــن  %24بينمــا  العشـــرين،أصــبحن أمهــات قبـــل بلــو هن ســن  45-49

العشـرين.  أنجـبن طفلهـن األول قبـل بلـو هن سـن  24-20 العمـر فيالسيدات 
يبين أن وسيط العمر عند مـيالد الطفـل األول  9-4فإن جدول  ،بصفة عامةو 

 22.7و عامـا 49-45 فئـة العمـر فـيسنة بين السـيدات  22.2 يتراوح ما بين
العمريـــة  الفئـــاتبـــين  التغيـــرات. هـــذه 29-25العمـــر فـــيســـنة بـــين الســـيدات 

مــع زيــادة وســيط العمــر عنــد الــزواإ األول خــالل نفــس الفتــرة الزمنيــة  توافقــت
 .(السابع)انظر الفصل 

 طفـلمـيالد الالعمـر عنـد وسـيط  االختالفات في 10-4 يبين جدول
كمـا أن هنـاك  .الخصـائ  الخلفيـةلـبعض المختلفة وفقًا العمرية  للفئاتاألول 

-أ الموضحة في الملحق جدولعلى مستوى المحافظة المزيد من االختالفات 
فقــط وذلــك  عامــاً  49-25فــي العمــر مبينــة للســيدات  القــيميالحــظ أن و  .4-3

 بالفعل. مولوداً  أنجبنللتأكد من أن نصف السيدات كن قد 

سـنة  22.6 هـو عامة، فإن وسيط العمر عند المولـود األول بصفةو 
ر عمـال فـيفـإن هنـاك اختالفـات كبيـرة  ذلـك،. ومـع 49-25العمر فيللسيدات 

 عند ميالد الطفل األول وسيط العمر  1-4جدول 

 (49-25للسيدات فى الفئة العمرية ) وسيط العمر عند المولود األول
 .2014 خلفية، مصرالخصائ  السنة حسب 

 49-25 العمرالسيدات في  الخلفية الخصائ     

  اإلقامة    

 24.0 حضر
 21.7 ريف

  محل اإلقامة  
 24.6 المحافظات الحضرية

 22.4 وجه بحرى
 23.6 حضر
 22.1 ريف

 21.8 وجه قبلى
 23.5 حضر
 21.1 ريف

 22.9 1محافظات الحدود
  الحالة التعليمية  

 20.7 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 20.7 االبتدائيةالمرحلة لم تتم 
 21.1 االبتدائية/بعض الثانوىالمرحلة أتمت 
 23.8 /فأعلىيةالثانو المرحلة أتمت 

  مؤشر الثروة  
 21.0 أدنى مستوى

 21.4 المستوى الثانى
 22.1 المستوى األوسط
 23.1 المستوى الرابع
 24.7 أعلى مستوى

 22.6 اإلجمالى  
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 سنة 2.3الحضر يبدأن حياتهن اإلنجابية بعد حوالى  فيأنجبت عنده السيدات طفلهن األول بين المجموعات المختلفة. فالسيدات  التي
ريــف الوجــه  فــيدهن األول قبــل الســيدات لــو ينجــبن مو  القبلــيريــف الوجــه  فــيفــإن الســيدات  ،فــى المتوســط. و الريــف فــيمــن مثــيالتهن 

 المحافظات الحضرية. فيأعوام قبل السيدات  3.5 وبحوالي عام بحوالي البحري

صـالت علـى تعلـيم ثـانوي الحانجد أن السـيدات اإلنجاب فيه. حيث  بدأت التي عمروال المرأة تعليم بين واضحة عالقة وهناك
. كمــا أن الالتــي لــم يســبق لهــن االلتحــاق بــالتعليمســنوات مــن الســيدات  ثــالثبعــد حــوالى فــي المتوســط  دهن األوللــو ينجــبن مو  أو أعلــى

وسـيط العمـر عنـد المولـود األول  فـي سـنوات 3.7رق اهنـاك فـف .الثـروة مؤشـرأول مولـود وبـين هناك عالقة قوية بين وسيط العمر عند 
 .في المستوى األعلى لمؤشر الثروة والسيدات في المستوى األدنى لمؤشر الثروةالسيدات  بين

 واألمومة دون سن العشرين الحمل 4-7

لمخـاطر  ةألن األمهات دون سن العشرين وأطفـالهن يكونـون عرضـ ةكبير  ن له اعتبارات صحيةاإلنجاب دون سن العشري إن
 الالتــيتعلــيم اإلنــاث حيــث أن الســيدات علــى خاصــة  ،ةيلــه نتــائج اجتماعيــة عكســ عشــريناألمــراض والوفــاة. كــذلك الحمــل دون ســن ال

 .لعدم إتمام تعليمهن أصبحن أمهات دون سن العشرين أكثر احتماالً 

. األول الطفـل فـى أصـبحن أمهـات أو حوامـل الالتي 19-15العمر  في فئةلسيدات انسبة الضوء على  11-4جدول  لقيي
-أ األمهات المراهقات في الملحق جدولين ب المعلومات التي تعرض االختالفات في مستويات الحمل واألمومة ن هناك مزيد منأكما 
4-4. 

النتــائج الخاصــة بالمســح الســكاني مقارنــة بو  .%11يصــل مســتوى اإلنجــاب للســيدات دون ســن العشــرين إلــى  ،بصــفة عامــةو 
 من، ثابتزيادة هذه النسبة بمعدل بطئ  مالحظ هنجد أن، ة في مصرالمسوح السكانية الصحية السابق ائجتبن 2014مصر  –الصحي 

 .2014في  %11، ثم إلى 2008في  %10إلى 2005في  9%

بـدأن حيـاتهن اإلنجابيـة تزيـد بسـرعة مـع تزايـد العمـر، حيـث  الالتـينسبة السـيدات دون سـن العشـرين  أن 11-4يبين جدول 
 18 هنعمر  للسيدات الالتي %16إلى  عاماً  17 هنعمر  الالتيللسيدات  %8إلى  عاماً  15 هنعمر  الالتيسيدات لل %1 تزايدت من

ـــيللســـيدات  %27، وعامـــا ـــاك أيضـــاً و . عامـــاً  19 هنعمـــر  الالت ـــة اختالفـــات هن المبكـــر )دون مســـتويات اإلنجـــاب  فـــيواضـــحة  معنوي
 ثـالث أضــعاف إلـى يصـل تقريبـاً ( %14المنـاطق الريفيـة نجـد أن مســتوى اإلنجـاب دون سـن العشـرين ) ففـيحسـب اإلقامـة. العشـرين( 
وباألخـذ فــي االعتبــار محـل اإلقامــة، نجـد أن أعلــى مســتوى لألمومـة بــين المراهقـات موجــود فــي  (.%5المنـاطق الحضــرية ) فــيمسـتواه 

 (. وال يختلـف مسـتوى%4لكل منهما( وأقل مستوى موجـود فـي المحافظـات الحضـرية ) %14ريف الوجه البحري وريف الوجه القبلي )
 بطريقة متسقة مع مستوى التعليم أو مؤشر الثروة.دون سن العشرين للسيدات اإلنجاب 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . 51 اإلنجاب

 للمراهقات الحمل واألمومة 11-4جدول 

األول  نالحوامل فى مولوده أو الالتى لديهن أطفال على قيد الحياة 19 -15 الفئة العمرية فى لسيداتنسب ا
 .2014خلفية، مصر ال خصائ الحسب ونسبة الالتى بدأن اإلنجاب 

 19-15نسبة السيدات في العمر            
 الالتى أصبحن:

نسبة الالتى 
 بدأن اإلنجاب

عدد 
 السيدات

      
 الخصائ  الخلفية

لديهن أطفال على 
 قيد الحياة

حوامل فى 
 مولودها األول

     العمر          

15 0.6 0.7 1.3 1055 
16 1.6 1.6 3.2 1069 
17 4.7 3.3 7.9 1043 
18 9.5 6.8 16.3 1045 
19 18.3 9.1 27.4 973 

     اإلقامة     
 1905 5.0 2.1 2.9 حضر
 3304 14.3 5.4 8.9 ريف

     محل اإلقامة     
 689 3.6 1.5 2.0 المحافظات الحضرية

 2338 12.4 4.8 7.6 وجه بحرى
 573 6.5 2.9 3.6 حضر
 1763 14.3 5.4 8.9 ريف
 2131 11.6 4.4 7.3 وجه قبلى
 618 5.1 1.9 3.1 حضر
 1523 14.2 5.4 8.9 ريف

 44 11.0 4.5 6.5 1محافظات الحدود
     الحالة التعليمية     

 204 18.1 6.4 11.7 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 270 16.5 4.3 12.2 االبتدائيةالمرحلة لم تتم 
 3817 8.4 3.1 5.3 عض الثانوىاالبتدائية/بالمرحلة أتمت 
 886 18.7 8.5 10.2 /فأعلىيةالثانو المرحلة أتمت 

     مؤشر الثروة     
 1203 9.2 2.4 6.8 ادنى مستوى

 1107 10.8 4.5 6.3 المستوى الثانى
 873 19.0 7.5 11.5 المستوى االوسط
 1005 13.1 5.1 8.0 المستوى الرابع
 1004 4.0 2.2 1.8 اعلى مستوى

 5185 10.9 4.2 6.7 اإلجمالى     
 محافظتي شمال وجنوب سيناء.ال يتضمن  1          
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 . 53 تفضيالت اإلنجاب

  تفضيالت اإلنجاب
 

 أهم النتائج:
  يريدن تأجيل الطفل  %17طفل آخر أو تم تعقيمهم، وال يريدن متزوجات حاليًا ستة من كل عشر سيدات

 القادم على األقل سنتين.
  ىثلم  ال هيأطفال  3أن األسرة المكونة من يعتبرن السيدات المتزوجات حاليًا في المتوسط. 
 في الحصول على مزيد من األطفال  يرغبواجات حاليًا يعتقدون أن أزواجهن السيدات المتزو  أكثر من خمس

 ن.يريدأكثر مما 
  أطفال في الخمس سنوات السابقة على المسح كان أما غير مرغوب فيه وقت المسح أو لم  6واحد من كل

 يكن مرغوب فيه على اإلطالق.
 طفل لكل  3.5) قل من معدل اإلنجاب الفعلى( أمولود لكل سيدة 2.8) إن معدل اإلنجاب الكلي المرغوب فيه

 2008مصر  –معدل اإلنجاب الكلي المرغوب فيه في وقت المسح السكاني الصحي من  وأعلىسيدة(؛ 
 .(طفل لكل سيدة 2.4)

لتقةدير كةل مةن الحاجةة غيةر الملبةاة لتنسةيم األسةرة  ،أهميةة اتفةى مجتمةم مةا  بصةورة تفصةيلية  لرغبات اإلنجابيةةا دراسةأن 
اإلنجابيةةة،  الرغبةةاتعةن  2014مصةةر  –للتنبةو  باإلنجةةاب فةى المسةةتقبل. ويعةةرف هة ا الفصةةل بيانةةات مةن المسةةح السةكانى الصةةحى و 

تجنةةب كةةل حةةاالت  علةةى اإلنجةاب إ ا تةةم التةةأثير المحتمةةلهة ا الفصةةل  قةةدمي كمةةابةين السةةيدات المصةةريات.  فيةةه وحجةم األسةةرة المرغةةوب
 .الحمل غير المرغوب فيها

 مزيد من األطفال فية الرغب 5-1

الحصول على المعلومات عن تفضيالت اإلنجاب عن طريق سؤال  2014مصر  –تم من خالل المسح السكانى الصحى 
ترى تحبى تخلفى طفل )تانى( وال تفضلى ما تجبيش أى أطفال )تانيين(؟"  السيدات الالتى لم يجرين عملية تعقيم ومتزوجات حاليًا: "يا

 ترى بعد الطفل اللى إنتى مستنياه.... ". وبالنسبة للسيدات الالتى يرغبن فى " يا بالعبارة ت الحوامل، فقد بدأ السؤالأما بالنسبة للسيدا
انتسارها قبل إنجاب طفلهن التالى. أما بالنسبة للسيدات الالتى أجرين  فى مزيد من األطفال تم سؤالهن عن الفترة التى يرغبن إنجاب

على أنهن ال يرغبن فى مزيد من  فى ه ا الفصل يالت اإلنجاب المعروضةضهن فى الجداول الخاصة بتفعملية التعقيم تم تصنيف
 .األطفال

المسح السكانى  اإلنجابية للسيدات المتزوجات حاليًا الالتى تم مقابلتهن فى النوايا 1-5وشكل  1-5يوضح جدول 
أو أجرين عملية تعقيم  (%59مزيد من األطفال ) يرغبن فى إنجابال  إما. غالبية السيدات المتزوجات حاليًا 2014مصر  -الصحى

بين السيدات الالتى يرغبن فى إنجاب طفل  ( يرغبن فى إنجاب طفل آخر. ومن%33. وتقريبًا جميم السيدات المتبقيات )(1%)
ين أو أكثر إلنجاب الطفل التالى إما يرغبن فى االنتسار لمدة سنت -السيدات المتزوجات حالياً  كل من %18- آخر، وجد أن الغالبية

 من %15 - من نصف السيدات الالتى يرغبن فى إنجاب طفل آخر أقلك لك فإن أو غير متأكدات من توقيت إنجاب الطفل التالى. 
يرغبن فى إنجاب طفل آخر بسرعة )في خالل سنتين(. إن تفضيالت اإلنجاب للمستجيبات في المسح  -لسيدات المتزوجات حالياً كل ا

من  %62حيث كان  2008مصر  –لم تختلف كثيرًا عن نسيرتها في المسح السكاني الصحي  2014مصر  –السكاني الصحي 
من السيدات رغبن في  %17لم يرغبن في إنجاب طفل آخر أو تم تعقيمها، و 2008السيدات المتزوجات وقت إجرا  المسح في 

 حااًل.كانوا يرغبوا في طفل آخر  %14تأجيل الطفل القادم و
 

5 
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 تفضيالت اإلنجاب حسب عدد األطفال األحياء 1-5جدول 
سنة حسب الرغبة فى إنجاب مزيد من األطفال، حسب عدد األطفال  49-15للسيدات المتزوجات حاليًا وفى العمر  النسبيالتوزيم 

 .2014 األحيا ، مصر
-15 أجمالي 1عدد األطفال األحيا                    

 +6 5 4 3 2 1 صفر مزيد من األطفال فيالرغبة                  سنة 49
 14.9 0.4 1.9 2.3 5.0 13.5 31.0 90.4 2تريد طفل حاالً                   

 17.1 1.5 1.4 2.4 6.6 23.2 57.3 0.5 3تريد طفل بعد فترة
 1.3 0.0 0.3 0.2 0.7 1.8 3.8 1.0 تريد طفل ولم تحدد الوقت

 4.0 1.2 1.7 2.8 4.5 7.2 1.4 0.4 لم تقرر
 59.1 87.4 88.0 86.4 79.9 52.5 5.3 0.9 ال تريد أطفال آخرين

 1.2 4.9 3.5 2.9 1.0 0.2 0.0 0.0 أجرت عملية تعقيم
 2.4 4.5 3.1 3.0 2.2 1.5 1.2 6.7 ال يمكن أن تحمل

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 بيانات مفقودة
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي         

 20460 885 1364 3132 5469 5465 3056 1089 العدد
 .الحمل الحالي يشملعدد االطفال األحيا   1                   

 .خالل سنتين التاليإنجاب الطفل  فيترغب  2
 .لمدة سنتين أو أكثر التاليتأجيل الطفل  فيترغب  3
 
. وهناك بعدد األطفال األحيا  لدى السيدات بالفعلبقوة  ترتبطاإلنجاب  فيالرغبة أن  1-5جدول يبين متوقم، كما هو 

يرغبن فى  وقت إجرا  المسح الالتى لم يبدأن اإلنجاب من سيدات رغبة محدودة فى مباعدة الطفل األول. تسعة من بين كل عشر
كل عشر أبدين الرغبة فى إنجاب طفل من بين  أكثر من تسعة فإن ن طفل واحدإنجاب طفل بسرعة. ومن بين السيدات الالتى لديه

( هؤال  السيدات يرغبن فى االنتسار لمدة سنتين أو أكثر إلنجاب الطفل التالى. وبين السيدات الالتى لديهن %57أغلب ) إال أنآخر 
لى إبين السيدات الالتى لديهن طفلين  %53من  ،طفالاألإنجاب أطفال تزيد بسرعة بزيادة عدد  عدم ن الرغبة فىإأكثر من طفل، ف

 .أطفال ثالثبين السيدات الالتى لديهن  80%

أجرت   ال تريد أطفال
عملية تعقيم

60.3% 

تريد طفل بعد فترة
17.1% 

تريد طفل حاالً 
14.9% 

تريد طفل ولم تحدد
1.3% 
لم تقرر

4.0% 
ال يمكن أن تحمل

2.4% 

 الرغبة ف   نجاب مزيد من األطفال بين السيدات المتزوجات حاليا   5-1  ل 

2014مصر  -السكانى الصحى  المسح  
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التباينةةات فةةى نسةةبة السةةيدات المتزوجةةات حاليةًا والالتةةى ال يةةرغبن فةةى إنجةةاب أطفةةال آخةةرين أو الالتةةى  2-5جةةدول  عةرفيو 
سةةب السةةيدات . نفرعيةةة فةةى االختالفةةاتمجموعةةات حسةةب  (حةةاليحيةةا  )يشةةمل أى حمةةل األفةةال أجةةرين عمليةةة تعقةةيم حسةةب عةةدد األط

 .1-5-أ جدول ملحقالفي  معروضةعلى مستوى المحافسة الالتي ال يرغبن في مزيد من األطفال 

 تحديد اإلنجاب  فيالرغبة  2-5جدول 
خصائص الحيا  و األطفال حسب عدد األطفال األ مزيد من فيبن ال يرغ الالتي سنة 49-15في العمر  نسبة السيدات المتزوجات حالياً 

 .2014خلفية، مصر ال
         
  1عدد األطفال األحيا           
         
 اإلجمالي +6 5 4 3 2 1 صفر الخصائص الخلفية         
          اإلقامة                  

 63.6 94.9 91.3 92.5 85.4 60.9 7.7 1.6 حضر
 58.6 91.8 91.6 87.8 78.3 47.4 4.1 0.5 ريف

         محل اإلقامة         
 64.9 (82.5) 93.0 95.0 88.3 68.8 8.0 1.0 محافسات حضرية

 63.8 92.2 93.3 92.8 87.3 58.2 5.6 1.2 وجه بحرى
 65.0 (97.8) 88.7 92.8 86.8 61.5 9.2 3.3 حضر

 63.5 91.2 94.2 92.8 87.5 57.2 4.7 0.6 ريف
 54.3 92.9 90.4 83.9 66.6 34.4 3.9 0.6 وجه قبلى

 61.3 97.8 91.4 90.2 81.0 48.8 6.0 1.0 حضر
 51.3 92.0 90.1 81.7 58.4 26.3 3.1 0.4 ريف

 54.0 87.1 85.2 86.0 75.1 40.4 4.4 0.0 2محافسات الحدود
         الحالة التعليمية         

 72.0 91.5 90.8 87.5 79.5 57.5 11.4 1.8 لمدرسةهاب ليسبق لها ال لم 
 68.8 91.8 91.5 88.2 81.2 51.1 6.2 0.0 المرحلة االبتدائية تتملم 

 55.4 91.9 91.3 90.6 79.3 49.2 3.4 0.2 الثانويالمرحلة االبتدائية بعف  أتمت
 55.9 97.1 92.8 90.2 82.0 52.7 4.8 0.9 المرحلة الثانوية فأعلى أتمت

         الحالة العملية         
 67.9 98.5 95.8 91.6 84.2 60.2 9.6 1.5 نقدى عائدتعمل مقابل 

 59.2 91.8 91.0 88.9 80.3 51.6 4.8 0.8 نقدى عائدال تعمل مقابل 
         مؤ ر الثروة         

 64.4 90.6 93.1 86.4 73.3 42.7 5.2 1.5 أدنى مستوى 
 61.4 93.7 90.2 86.5 77.7 43.7 4.4 0.1 المستوى الثاني

 57.3 94.0 90.0 90.7 80.9 49.9 3.8 0.8 المستوى األوسط
 57.9 96.5 89.6 91.3 83.0 56.5 4.8 1.2 المستوى الرابم
 61.7 90.3 95.6 93.4 87.5 63.1 8.2 0.8 أعلى مستوى 

 60.3 92.4 91.5 89.2 80.9 52.8 5.3 0.9 اإلجمالي         
         
 حالة غير مرجحة. 49-25األرقام بين األقواس محسوبة لعدد  .طفالاأل مزيد من إنجاب فيأجرين عملية تعقيم أنهن ال يرغبن  الالتي: اعتبرت السيدات مالحسة         

 .الحالييشمل الحمل عدد األطفال األحيا   1
 شمال وجنوب سينا . محافستيال يتضمن  2

 

لى أن السيدات فةى الحضةر أبةدين الرغبةة فةى تحديةد حجةم األسةرة عنةد عةدد أطفةال أقةل مةن إ 2-5ج في جدول وتشير النتائ
 %47من سيدات الحضر والالتى لديهن طفلين يرغبن فى وقف اإلنجاب بالمقارنة مم  %61 ،السيدات فى الريف. فعلى سبيل المثال

لسةةيدات الالتةةي ا بةةينالحضةةر والريةةف بالنسةةبة للرغبةةة فةةى إنجةةاب أطفةةال  لةةديهن طفلةةين. ويضةةيق الفةةارق بةةينالالتةةى مةةن سةةيدات الريةةف 
يرغبن في مزيد من ال من السيدات في الريف والحضر والالتى لديهن خمس أطفال أو أكثر  %90لديهن عدد أطفال أكبر؛ فأكثر من 

 األطفال.

وجه القبلةى الفى محافسات الحدود وريف  منيالمتزوجات الالتى يق السيدات إنوبالنسر إلى التباينات حسب محل اإلقامة، ف
سةيدات متزوجةات لةديهن ثةالث  10مةن كةل  8أكثةر مةن  ،إنجةاب األطفةال. فعلةى سةبيل المثةال تحديةدقل رغبة فةى األبصفة عامة  هن

ليةة ريةف الوجةه البحةرى ال يةرغبن فةى إنجةاب مزيةد مةن األطفةال )أو أجةرين عم الحضةر و وكةل مةن ،الحضةرية المحافسةاتأطفةال فةى 
فةةةى  %75وجةةه القبلةةى والمةةن السةةيدات المتزوجةةات ولةةديهن ثةةالث أطفةةةال فةةى ريةةف  %58  لةةك، ترغةةةب النقةةيف مةةنتعقةةيم(. وعلةةى 

 اإلنجاب.  تحديدمحافسات الحدود فى 
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توضح النتائج أيضًا أن نسبة السيدات الالتى ال يرغبن فى إنجاب مزيد من األطفال تقل عمومًا مم زيادة المستوى التعليمةى 
لسيدة. ويعكس ه ا النمط إلى حد ما، العالقات المتداخلة بين عمةر السةيدة، الحالةة التعليميةة وتفضةيالتها ل؛نجةاب؛ فمةن المالحةس إن ل

مستويات التعليم أعلى فيما بين السيدات األصغر سنًا مقارنة بالسيدات األكبر سنًا والسيدات األصغر سنًا أكثةر رغبةة فةى إنجةاب طفةل 
 ت األكبر سنًا.  السيدا آخر من

اإلنجةةاب أكثةر قلةةياًل مةن السةةيدات األخريةات بصةةرف يةد حدتعائةد نقةةدى يةرغبن فةةى  مقابةةل سةيدات الالتةةى يعملةنكة لك فةةإن ال
اإلنجةاب تةرتبط طرديةًا بمسةتوى الثةروة بةين السةيدات الالتةي يةد حدتالنسر عن عدد أطفال السيدة. وعلى الجانب اآلخر، فإن الرغبة فةى 

أو أكثر من السيدات ال يرغبن فةي مزيةد مةن  %90ر، فإن ثأطفال أحيا . وبين السيدات الالتي لديهن عدد أطفال أك 5لديهن أقل من 
 األطفال، و لك بغف النسر عن مستوى الثروة.

 العدد األمثل لألطفال 5-2

 ومةن الواضةح أن .فةى هة ا الفصةل علةى رغبةات المسةتجيبات فةى المسةتقبلتفضةيالت اإلنجةاب عةن قشةة السةابقة ركزت المنا
مصةةر  -قةةد حةةاول المسةةح السةةكانى الصةةحيف علةةى  لةةك، اً وبنةةا  .فعةةالً  تفضةةيالت اإلنجةةاب للسةةيدة تتةةأثر بعةةدد األطفةةال الةة ين أنجبةةتهم

مثةةل سةةؤال عةةن العةةدد األالب و لةةك سةةرة السةةيدةألعلةةى الحجةةم الحةةالى  أقةةل اعتمةةاداً يالت اإلنجةةاب ضةةالحصةةول علةةى مقيةةاس لتف 2014
كةان  ىعةدد األطفةال الة  تحديةد عن الحجم األمثل لألسةرة مةن السةيدة القيةام بأصةعب مهمةة وهةى . ويتطلب السؤالبينللمستجي لألطفال

مةن السةيدات  %4وقةد وجةد أن . فعةالً  لةديها ىيمكن أن تختار إنجابه السيدة طوال حياتها بغةف النسةر عةن العةدد )إ ا كةان يوجةد( الة 
 ا يوضح الصعوبة التى مرت بها المستجيبة نتيجة لطبيعة السؤال.إجابة غير عددية على ه ا السؤال مم  كرن

حيةةا . األتوزيةةم السةةيدات الالتةةى سةةبق لهةةن الةةزواا حسةةب العةةدد األمثةةل لألطفةةال وحسةةب عةةدد األطفةةال  3-5يوضةةح جةةدول 
فةال مرتبطةًا بدرجةة كبيةرة بعةدد العدد األمثل لألط ما يكون غالباً  ،ألسباب كثيرةو نه أت كر أن نمن المهم  ،3-5وعند دراسة نتائج جدول 

أكثةةر مةةن السةةيدات  لةةى إنجةةاب عةةدد كبيةةر مةةن األطفةةالإالالتةةى يةةرغبن فةةى أسةةرة كبيةةرة يملةةن  تإن السةةيدا ،سةةيدة. أوالً لالفعلةةى لاألطفةةال 
. ي كرنةه الة ى مفضةلكلما زاد العدد الفعلى لألطفال زاد حجةم األسةرة اللهن ول ا  األمثلالسيدات حجم األسرة  قد تبرر ،. ثانياً األخريات

مةن السةيدات فةى األسةر الصةغيرة، قةد يفضةلن حجةم  سةنا   هن فى المتوسةط أكبةر أسر كبيرة، لديهنن السيدات الالتى إوأكثر من  لك، ف
 سنة السابقة. 30لى إ 20فى الفترة من  المكتسبة أسرة أكبر نسرًا التجاهاتهن

 مةن %29 الزواا يةرغبن فةى أسةرة مةن طفلةين، بينمةا  كةر من السيدات الالتى سبق لهن %37أن  3-5يوضح جدول كما 
مةن  نسةبياً  يالتهن فةى أسةرة مةن أربعةة أطفةال. وعةدد قليةلضةتف  كرنأخرى  %19ثالثة أطفال و أسرة من السيدات أن العدد األمثل هو

األطفةال يفضةةلن عةدد أطفةةال  ن السةةيدات الالتةى أنجةةبن عةددًا كبيةرًا مةةنإ ،كمةا هةةو متوقةمو ن فةةى خمسةة أطفةةال أو أكثةر. بالسةيدات يةرغ
أطفال بين السيدات الالتى  4.4طفل للسيدات الالتى لديهن طفل واحد و 2.7متوسط العدد األمثل لألطفال ما بين حيث يتراوح ، كبير

معةةدل متوسةةط حجةةم طفةةل، وهةةو أكبةةر بقليةةل مةةن  3.0فةةإن متوسةةط حجةةم األسةةرة األمثةةل هةةو وبشةةكل عةةام،  لةةديهن سةةتة أطفةةال أو أكثةةر.
 طفل(. 2.9) 2008مصر  –سرة األمثل وقت إجرا  المسح السكاني الصحي األ

أيضةةًا أن كثيةةرًا مةةن السةةيدات الالتةةي لةةديهن عةةدد كبيةةر مةةن األطفةةال فةةي مصةةر لةةديهن عةةدد مةةن  3-5وتوضةةح نتةةائج جةةدول 
مصةر  -من السيدات المستجيبات فةى المسةح السةكانى الصةحى %46 ،يفضلنه اآلن. فعلى سبيل المثال ىاألطفال أكثر من العدد ال 

أطفةال أو أقةل. وحةوالى ثلثةى السةيدات الالتةى لةديهن خمسةة أطفةال أن حجةم  ةثالثيفضلن  كن أنهن ولديهن أربعة أطفال  كرن 2014
 .فضلاألسرة األصغر هو األ
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 حسب عدد األطفال األحياء العدد األمثل لألطفال 3-5جدول 
سبق لهن  الالتيسبق لهن الزواا حسب العدد األمثل لألطفال ومتوسط العدد األمثل لألطفال للسيدات  الالتي 49-15 للسيدات النسبيزيم التو 

 .2014حيا ، مصر األحسب عدد األطفال  ،الزواا، والسيدات المتزوجات حالياً 
  1 عدد األطفال األحيا                   

 اإلجمالي +6 5 4 3 2 1 صفر العدد األمثل لألطفال                  
 0.4 0.6 0.3 0.5 0.3 0.6 0.2 0.7 صفر                  

1 11.8 3.1 1.9 1.6 0.7 0.4 0.6 2.2 
2 44.3 51.2 52.1 29.2 24.2 17.2 9.0 37.0 
3 18.2 28.0 26.8 42.7 20.9 23.2 18.1 29.1 
4 14.8 11.0 13.2 17.5 38.7 26.0 26.0 19.4 
5 3.0 1.5 1.6 2.9 5.5 15.6 11.0 4.0 
6 + 2.8 2.4 1.5 2.2 4.8 9.3 21.4 3.8 

 4.0 13.4 7.9 4.7 3.6 2.3 2.7 4.3 عدديةغير  إجابة
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي

 21762 949 1444 3314 5727 5755 3330 1242 العدد
         2لألطفالاألمثل  العددمتوسط 

 3.0 4.4 3.8 3.5 3.0 2.6 2.7 2.6 سبق لهن الزواا الالتيللسيدات 
 20883 822 1330 3158 5520 5623 3241 1189 عدد السيدات 

 3.0 4.4 3.8 3.5 3.0 2.7 2.7 2.7 للسيدات المتزوجات حالياً 
 19651 763 1255 2988 5281 5340 2977 1046 عدد السيدات المتزوجات حالياً 

 .الحاليحمل أى يشمل عدد األطفال األحيا   1                  

 .رقميةشمل السيدات الالتى أجبن إجابات غير ت ال اتمتوسطال 2

  

ألطفةةال األمثةةل لعةةدد ال أيضةةًا متوسةةط 4-5ويوضةةح جةةدول 
المعلومةةات عةةن حسةةب الخصةةائص الخلفيةةة، كمةةا أن هنةةاك مزيةةد مةةن 

ملحةةق المتوسةةط العةةدد األمثةةل لألطفةةال علةةى مسةةتوى المحافسةةات فةةي 
واضةح بةين موجةب هناك ارتباط فإن  ،وكما هو متوقم .1-5-أ جدول

األمثةةل عةةدد الألطفةةال وعمةةر السةةيدات حيةةث أن متوسةةط األمثةةل لعةةدد ال
ألطفةال مةن األمثةل لعدد اليزداد متوسط و ألطفال يزداد بزيادة العمر. ل

 3.3سةةنة إلةةى  30عمةةارهن أقةةل مةةن أ طفةةل بةةين السةةيدات الالتةةى  2.8
 .49-45طفل بين السيدات في الفئة العمرية 

ألطفةةال أعلةةى بةةين السةةيدات فةةي األمثةةل لعةةدد الإن متوسةةط 
عةةةدد الأعلةةةى مسةةةتوي لمتوسةةةط قةةةد تةةةم مالحسةةةة الريةةةف عةةةن الحضةةةر. و 

الةةةثالث لقبلةةةى ومحافسةةةات الحةةةدود فةةةي ريةةةف الوجةةةه ا ألطفةةةالاألمثةةةل ل
، علةةى الترتيةةب( بينمةةا تةةم مالحسةةة 3.4و 3.6)لمتضةةمنة فةةي المسةةح ا

 2.7أقةةل متوسةةط فةةي المحافسةةات الحضةةرية وحضةةر الوجةةه البحةةرى )
 طفل لكل منهما(.

 -فةةةةةةي المتوسةةةةةةط -أيضةةةةةةًا إلةةةةةةى أن  4-5ويشةةةةةةير جةةةةةةدول 
السيدات الالتي أتممةن علةى األقةل المرحلةة الثانويةة، والسةيدات الالتةى 

المسةةتوى المتوسةةط  فيمةةا بةةين ينتمةةينالالتةةى و تعملةةن مقابةةل عائةةد نقةةدي 
  ة يرغبن في أقل من ثالثة أطفال.للثرو على والمستوى األ

إن تفضةةةيالت الةةةزوا اإلنجابيةةةة تةةةؤثر بوضةةةوح فةةةي قةةةرارات 
 – الحمةةل للةةزوجين واإلنجةةاب. لةةم يةةتم خةةالل المسةةح السةةكانى الصةةحى

ليةًا مقابلة رجال إال أنه تم سؤال السيدات المتزوجةات حا 2014مصر 
إ ا ما كان الزوا يرغةب فةي عةدد أكبةر، نفةس العةدد، أو عةدد أقةل مةن 

 أغلةةبأن  5-5توضةةح نتةةائج جةةدول  األطفةةال مةةن العةةدد التةةي ترغبةةه.

 ألطفال األمثلامتوسط عدد  4-5جدول 

سبق لهن  الالتيسنة  49-15في العمر ألطفال األمثل للسيدات امتوسط عدد 
 .2014خلفية، مصر الصائص خالسب الزواا، ح

      

 متوسطال الخصائص الخلفية
عدد السيدات الالتي 

 1سبق لهن الزواا

   العمـر      
15-19 2.8 740 
20-24 2.8 2982 
25-29 2.8 4598 
30-34 3.0 3969 
35-39 3.1 3358 
40-44 3.2 2709 
45-49 3.3 2527 
   اإلقامة

 7319 2.9 حضر
 13564 3.1 ريف

   محل اإلقامة
 2655 2.7 المحافسات الحضرية

 10382 2.8 وجه بحرى
 2236 2.7 حضر

 8146 2.8 ريف
 7682 3.4 قبليوجه 

 2334 3.1 حضر
 5348 3.6 ريف

 165 3.4 2محافسات الحدود
   الحالة التعليمية

 4867 3.3 لم يسبق لها ال هاب للمدرسة
 1251 3.2 لم تتم المرحلة االبتدائية

 3663 3.0 الثانويأتمت المرحلة االبتدائية بعف 
 11103 2.8 أتمت المرحلة الثانوية فأعلى

   الحالة العملية
 2888 2.9 تعمل مقابل عائد نقدى

 17996 3.0 ال تعمل مقابل عائد نقدى
   مؤ ر الثروة

 3616 3.4 أدنى مستوى
 4115 3.2 الثانيالمستوى 

 4689 2.9 المستوى األوسط
 4397 2.8 المستوى الرابم

 4066 2.7 أعلى مستوى
 20883 3.0 اإلجمالي

 .رقميةأجبن إجابات غير  الالتييشمل السيدات  ال 1      
 شمال وجنوب سينا . محافستيال يتضمن  2
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يعتقدن أنهن يتفقن مةم أزواجهةن علةى عةدد األطفةال الة ى  (%66) 2014مصر  – المستجيبات في المسح السكاني الصحيالسيدات 
يعتقةدن أن أزواجهةن يفضةلون إنجةاب عةدد مةن األطفةال أكبةر مةن  أكثر من خمةس السةيدات المتزوجةاتفإن ، وبالرغم من  لكيريدونه. 

فضةةله السةةيدات. والسةةيدات الالتةةى  كةةرن أن حجةةم األسةةرة األمثةةل مةةا بةةين اثنةةين أو ثالثةةة أطفةةال أكثةةر احتمةةااًل لةة كر أن تالعةةدد الةة ى 
لالتى  كرن رغبتهن فى أسةرة أصةغر أو أكبةر. وحةوالى ربةم السةيدات الالتةى أزواجهن يشاركهن نفس حجم األسرة األمثل من السيدات ا

  أطفال أو أكثر يعتقدن أن أزواجهن يرغبن في عدد أطفال أكثر. 5 كرن أن عدد األطفال األمثل هو 

 تفضيالت اإلنجاب للزوج حسب عدد األطفال األمثل للزوجة 5-5جدول 

 .2014 ، مصر، حسب عدد األطفال األمثل للزوجةلزوجةامن وجهة نسر  حسب تفضيالت اإلنجاب للزوا للسيدات المتزوجات حالياً  النسبيالتوزيم 

          
    عدد األطفال األمثل للزوجة 
          
 اإلجمالي رقميةإجابات غير  +6 5 4 3 2 1 صفر تفضيالت اإلنجاب للزوا          
          
 65.8 51.1 50.0 60.0 62.1 69.8 68.9 56.8 51.7 عدديرغب بنفس ال          

 23.2 18.6 27.0 25.0 25.9 21.0 22.9 32.7 29.7 يرغب بأكثر
 5.1 4.8 14.4 8.8 7.1 4.4 3.5 2.4 1.9 يرغب باقل

 1.2 1.0 2.7 1.8 1.2 1.4 0.9 0.4 3.0 معقم
 4.7 24.5 5.9 4.4 3.7 3.4 3.7 7.7 13.7 ال يعرف بيانات مفقودة

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي          
 20460 808 772 813 3974 6079 7531 418 65 سبق لهن الزواج الالتيعدد السيدات 

          

 فيه اإلنجاب غير المخطط وغير المرغوب 5-3

. 2014مصةر  -مةن بيانةات المسةح السةكانى الصةحي فيةه يمكن استنباط عدة مؤشرات عن مستوى اإلنجاب غيةر المرغةوب
فةى هة ا الوقةت(،  فيةه تم التخطيط لهة ا المولةود )مرغةوب ما إ ا كان قدأواًل، اإلجابات على سؤال حول التخطيط للمواليد السابقين، أى 

. وعنةد فيةه المرغةوب غيةر عةن اإلنجةابفى وقت الحق( أو غير مرغوب فيه على اإلطالق تعطى مؤشرات  فيه غير مخطط )مرغوب
فيه وقت والدة الطفل  مرغوبالغير أن السيدة قد تبرر الحمل المرغوب فى وقت الحق أو الحمل أن نت كر تفسير ه ه البيانات، يجب 

 والدة الطفل. تبأنه مرغوب طالما تم

حسةب  2014مصر  -التوزيم النسبى للمواليد فى الخمس سنوات السابقة على المسح السكانى الصحي 6-5يوضح جدول 
فةةيهم وقةةت  ا  مةةن المواليةةد فةةى الخمةةس سةةنوات السةةابقة علةةى المسةةح لةةم يكةةن مرغوبةة %16ن إفةة ،حالةةة التخطةةيط للمولةةود. وبصةةفة عامةةة

 –وتعد ه ه النسبة أعلى بقليل عن نسبة السيدات الالتي اقةررن بطفةل غيةر مرغةوب فيةه وقةت إجةرا  المسةح السةكاني الصةحي الحمل. 
( مةن كةل المواليةد، لةم يكةن مرغةوب فةيهم %8المواليد الغير مرغوب فيهم وقت الحمل، أكثر قلياًل من النصف )وبين  (.14%) 2008

 على األطالق.

الترتيةب  ى و  األطفةالترتيب المواليد. أكثر قلياًل مةن ثلةث مباشرة مم نسبة المواليد غير المخطط لهم وقت الحمل زيادة  تزيد
ويتةأثر أيضةًا التخطةيط للمواليةد حسةب  الترتيةب الثةانى. ى و  اليةدفقط بالنسبة للمو  %14بةةةة بالمقارنة  مله اً ن مخططالرابم أو أعلى لم يك

 %47، فعلى سبيل المثةال، وقت الحمل األم األكبر عمرا ترتبط بنسبة أكبر من األطفال غير المرغوب فيهم وبصفة عامة، .ماألعمر 
 مرغوبًا فيهم. كنلم ي 44-40العمر من  فيالمواليد للسيدات  من

جميةم المواليةد  تجنةبتةتم بحسةاب مةا سيصةل إليةه معةدل اإلنجةاب لةو تةم  فيةه الطريقة الثانيةة لقيةاس اإلنجةاب غيةر المرغةوب
معدل اإلنجاب الكلى ولكن مم استبعاد المواليد غيةر  حساب بنفس طريقة اإلنجاب المرغوب فيهمعدل فيهم. يتم حساب  مرغوبالغير 

لمسةتجيبة. الة ى تعتبةره ا البسط. وله ا الغرف، يعرف المواليد غيةر المرغةوب فةيهم زائةد علةى العةدد األمثةل لألطفةالالمرغوب فيهم من 
وبقةدر مةا تكةون السةيدات فى كةل مواليةدهن. ن يرغب نتم اعتبار السيدات الالتى لم ي كرن إجابة عددية للعدد األمثل لألطفال بأنهله ا و 

أكبةر ممةا  ممكن أن يكةون تقدير معدل اإلنجاب المرغوب فيه، أو ان لهاالفعلى سرة أقل من الحجم غير مستعدات ل كر حجم أمثل لأل
 .يجب
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 التخطيط لإلنجاب 6-5جدول 
)يتضمن  الخمس سنوات السابقة على المسح فيسنة  49-15السيدات في العمر لمواليد  النسبيالتوزيم 

 .2014 المولود وعمر األم، مصروترتيب  حسب التخطيط ل؛نجاب حاالت الحمل الحالي(

  التخطيط للمولود               

 ترتيب المولود              
 عند اإلنجاب وعمر األم

 مرغوب فيه
 فى  لك الوقت

مرغوب فيه 
 بعد فترة

غير 
 مرغوب فيه

بيانات 
 مفقودة

 
 اإلجمالي

عدد 
 المواليد

       ترتيب المولود              

1 98.3 1.5 0.2 0.0 100.0 5652 
2 85.6 13.1 1.2 0.1 100.0 5045 
3 80.2 9.5 10.3 0.0 100.0 3724 
4 + 63.2 6.4 30.3 0.1 100.0 3415 

       عند اإلنجاب األم عمر       
 1709 100.0 0.1 0.4 6.3 93.2 20أقل من 

20-24 90.6 8.0 1.4 0.0 100.0 6057 
25-29 84.7 8.7 6.5 0.0 100.0 5555 
30-34 75.3 6.3 18.2 0.1 100.0 2993 
35-39 67.6 3.4 28.9 0.1 100.0 1228 
40-44 53.2 1.3 45.2 0.3 100.0 269 
45-49 * * * * 100.0 25 

 17837 100.0 0.1 8.3 7.4 84.2 اإلجمالي        
 تم ح فها.ل لك و غير مرجحة حالة  25أقل من  عدد حاالتعلى  تشير إلى أن األرقام مبنية * مالحسة:                

        

 هالمرغةوب فية الكلةى نجةاباإل معدل 7-5جدول  يعرف
لةثالث سةنوات السةابقة علةى المسةةح ا ى لفتةرةومعةدالت اإلنجةاب الكلة

 2-5-أ ويعةةةةةرف جةةةةةدول .المختلفةةةةةة الخلفيةةةةةةالمجموعةةةةةات حسةةةةةب 
 علةةى مسةةتوىملحق التباينةةات فةةي نتةةائج اإلنجةةاب المرغةةوب فيةةه البةة

 المحافسات.

ب المرغةةةوب فيةةةه نجةةةد أن معةةةدل اإلنجةةةا ،عامةةةة فةوبصةةة 
المواليةةةةد غيةةةةر  تجنةةةةبهةةةة ا فةةةةإ ا أمكةةةةن ولمولةةةةود لكةةةةل سةةةةيدة.  2.8

ن معةةدل اإلنجةةاب الكلةةى فةةى مصةةر سةةيقل بمقةةدار إالمرغةةوب فةةيهم فةة
السيدات من المحافسات الحضرية األقرب لتحقيق رغبةاتهن . 20%

اإلنجابيةةة، وبةةالرغم مةةن  لةةك، فإنةةه حتةةى بةةين هةةؤال  السةةيدات، فةةإن 
 0.4يتجةةاوز اإلنجةةاب المرغةةوب فيةةه بحةةوالي  معةةدل اإلنجةةاب الكلةةى

الفجةةوة بةةين اإلنجةةاب المرغةةوب فيةةه واإلنجةةاب الفعلةةى  وتصةةلطفةةل. 
يةتممن التعلةيم  الالتةيوالسةيدات ، بين السيدات فى الريف طفل 0.8

مةن دنةى الثالث مجموعةات األ، والسيدات الالتى ينتمين الى ثانوىال
 مستوى مؤشر الثروة.

وة كبيةةةةرة بةةةةين معةةةةدل اإلنجةةةةاب علةةةى الةةةةرغم مةةةةن أن الفجةةةة
 أن هنةةاك مؤشةةرات الكلةةي المرغةةوب فيةةه ومعةةدل اإلنجةةاب الكلةةي إال

فةي مصةر سةوف يةنخفف فةي المسةتقبل إ ا اإلنجةاب  تدل على أن 
و لةك علةى الةرغم تمكنت السيدات من تحقيق تفضيالتهم اإلنجابيةة. 

 2014من حقيقة كون معدل اإلنجاب الكلي المرغوب فيه فةي عةام 
)وهةةةو  2008مةةةن معةةةدل اإلنجةةةاب الكلةةةي المرغةةةوب فيةةةه عةةةام أكبةةةر 

 ، و لك يعد أقل تشجيعًا.(2.4

 معدالت اإلنجاب المرغوب فيه 7-5جدول 
معدالت اإلنجاب الكلى المرغوب فيه، ومعدالت اإلنجاب الكلى فى الثالث سنوات 

 .2014خلفية، مصر الخصائص اللمسح، حسب على االسابقة 

      

 الخصائص الخلفية
معدل اإلنجاب الكلى  

 المرغوب فيه
معدل اإلنجاب 

 الكلى
   اإلقامة      

 2.9 2.4 حضر
 3.8 3.0 ريف

   محل اإلقامة   
 2.5 2.1 محافسات حضرية

 3.4 2.7 وجه بحرى
 3.0 2.4 حضر

 3.6 2.8 ريف
 3.8 3.1 قبليوجه 

 3.2 2.7 حضر
 4.1 3.3 ريف

 3.9 3.4 1محافسات الحدود
   الحالة التعليمية   

 3.8 3.0 لمدرسةلب ا هيسبق لها اللم 
 3.5 2.7 المرحلة االبتدائية تتملم 

 3.5 2.6 الثانويالمرحلة االبتدائية بعف  أتمت
 3.5 2.8 المرحلة الثانوية فأعلى أتمت

   مؤ ر الثروة   
 3.6 2.8 أدنى مستوى

 3.6 2.7 المستوى الثاني
 3.9 3.1 المستوى األوسط

 3.5 2.9 المستوى الرابم
 2.8 2.3 أعلى مستوى

 3.5 2.8 اإلجمالي   
شهر  36-1فترة  في 49-15العمر  فيمالحسة: تعتمد ه ه المعدالت على مواليد السيدات       

 .2-4جدول  فيعرضها  تم التينفس المعدالت  هيالسابقة على المسح. معدالت اإلنجاب الكلى 

 شمال وجنوب سينا . محافستيال يتضمن  1

 



 

 . 60 تفضيالت اإلنجاب 

 

 



 . 61 تنظيم األسرة

 تنظيم األسرة
 

 أهم النتائج:
 59%   في مصر يستخدمن حاليا  وسيلة لتنظيم األسرة، وهذا يمثل انخفاض  من السيدات المتزوجات حاليا

 (.%60) 2008طفيف عما كان عليه الوضع في عام 
  يظل اللولب هو الوسيلة المفضلة بين السيدات، وهذا على الرغم من أن نسبة السيدات الالتي يستخدمن

 حاليا . %30إلى  2008عام  %36قد انخفضت من للولب ا
 على الترتيب(. %9و %16ضعف انتشار الحقن تقريبا  )يصل إلى انتشار الحبوب  إن 
 ( 64تزيد نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة في الوجه البحري% )( عن %63وفي المحافظات الحضرية )

 –دية الثالثة المتضمنة في المسح السكاني الصحي و ( والمحافظات الحد%50نسبتها في الوجه القبلي )
 (.%55) 2014مصر 

  12مستخدمات لوسائل تنظيم األسرة في مصر قد توقفن عن اإلستخدام في خالل فترة  10من كل  3حوالي 
 .من بداية االستخدامشهر 

 13% حوالي ثُلث هذه سائل تنظيم األسرةو متزوجات حاليا  في مصر لديهن حاجة غير ملباة لمن السيدات ال ،
 .اإلنجابالرغبة في تأجيل المولود التالي، والباقي يرغب في تحديد الحاجة تتمثل في 

المسززح  الفصززل أيضززا  نتززائ عززرض ويمسززتويات، التفاوتززات، والتطززور فززي اسززتخددام تنظززيم األسززرة. الهززذا الفصززل علززى  يركززز
وات التززي تحصززل منهززا السززيدات المصززريات علززى المعلومززات حززول المتعلقززة بمعرفززة الوسززائل والقنزز 2014مصززر  –السززكاني الصززحي 

وباإلضزافة إلزى  ة.وسزيلالمعلومات خاصة بمقدمي الخدمة والتي تحصل منها المستخدمات على  ويعرض الفصلوسائل تنظيم األسرة. 
تعتبزززر  وقف عزززن االسزززتخدام.ذلزززي، يعزززرض هزززذا الفصزززل مسزززتويات الحاجزززة غيزززر الملبزززاة لوسزززائل تنظزززيم األسزززرة والعوامزززل المتعلقزززة بزززالت

أحزد المحزددات األساسزية لانجزاب والتزي تعتبزر أيضزا   لفهزمالمعلومات عن االستخدام الحالي لوسائل تنظيم األسزرة مزن أهزم المعلومزات 
 أحد المقاييس األساسية لتقييم نجاح البرنام  القومي لتنظيم األسرة.

 المعرفة بوسائل تنظيم األسرة 6-1

أسزاس قزرار اسزتخدام تنظزيم األسزرة وتحديزد أي وسزيلة تسزتخدم. ويعتبزر تحديزد مسزتو   ىئل تنظيم األسزرة هزبوسا المعرفةإن 
. ولتحديد مسزتو  المعرفزة بتنظزيم األسزرة، 2014مصر –المعرفة بوسائل تنظيم األسرة أحد األهداف الرئيسية للمسح السكاني الصحي 

وسزائل  9وتشزمل هزذه الوسزائل علزى . االثنى عشر من وسائل تنظيم األسرةيلة وسسمعن عن كل قد تم سؤال المستجيبات عما إذا كن 
الزواقي ، (واألقزرا  الموضزعية مزراهموال الحزاجز المهبلزىك)وسزائل مهبليزة )الحبوب، اللولب، الحقن، كبسزوالت تحزت الجلزد،  حديثة وهم

ذا هم )فترة األمان، القذف الخارجي، والرضزاعة الطبيعيزة(. وسائل تقليدية و  3قيم الرجل، ووسائل الطوارئ( والذكري، تعقيم المرأة، تع وا 
. وبالنسززبة أم ال تقززوم الباحثززة بقززرا ة وصززف الوسززيلة وسززؤال السززيدة إذا مززا كانززت قززد سززمعت عنهززاعلززى وسززيلة المسززتجيبة لززم تتعززرف 

وأخيزرا  أتاحزت اإلسزتمارة  أنهزا تعرفهزا. بعزد وصزف الوسزيلة يزتم تسزجيلها أيضزا  علزى سزوا  باالسزم أو السزيدة عليهزاللوسائل التزي تعرفزت 
 .تلقائىأماكن لتسجل الوسائل األخر  التي تعرفها المستجيبة وذكرتها بشكل 

ولم تطرح أسئلة خاصة بمعلومات عن المعرفة المتعمقة عن هذه الوسائل )مثل معرفة السيدة بكيفية استخدام وسيلة معينة(. 
 مجرد السماع عن الوسيلة. هنأبرفة بوسائل تنظيم األسرة يعرف ببساطة ولهذا، فإن التحليل التالي الخا  بالمع
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بززين تقريبززا  أن معرفززة وسززائل تنظززيم األسززرة سززائدة  1-6وضززح جززدول ي
جميزززع السزززيدات المتزوجزززات حاليزززا  فزززي مصزززر. تقريبزززا  جميزززع السزززيدات المتزوجزززات 

مزززن السزززيدات يعزززرفن الكبسزززوالت  %90لزززب والحقزززن، وحاليزززا  يعزززرفن الحبزززوب، اللو 
ونصززف  سززيدات يعززرفن تعقززيم المززرأة، 4مززن بززين كززل  3تحززت الجلززد. وأن حززوالى 

إذ  .الزذكر . كمزا أن السزيدات أقزل معرفزة بالوسزائل األخزر  الواقيالسيدات يعرفن 
يعرفن تعقيم الرجال  %14فقط من السيدات يعرفن الوسائل الموضعية،  %20أن 
أكثززر  هززيفقززط يعززرفن وسززيلة الطززوارئ. تعتبززر إطالززة فتززرة الرضززاعة  %7لى وحززوا

 (.%72) الوسائل التقليدية المعروفة

 المعرفة بفترة اإلخصاب 6-2

لفسزززيولوجية اإلنجزززاب، وخصوصزززا  المعرفزززة  األساسزززيالمبزززدئى إن الفهززم 
ون بالفترة خالل دورة التبويض والتي تكون فيها السيدة أكثر عرضزة للحمزل، قزد يكز

 الززواقيوسززيلة لهززا عالقززة بتوقيززت الممارسززة الجنسززية مثززل  أيمفيززد لضززمان نجززاح 
. كمززا تعتبززر هززذه المعرفززة ضززرورية الخززارجيالززذكر  والوسززائل الموضززعية والقززذف 
 بشكل خا  لممارسة فترة األمان.

إذا كانززت  2014مصززر  –تززرة اإلخصززاب تززم سززؤال جميززع مسززتجيبات المسززح السززكاني الصززحي ولدراسززة معرفززة السززيدات بف
هنزززاي أيزززام محزززددة فزززي الشزززهر تصزززبح فيهزززا السزززيدة أكثزززر عرضزززة للحمزززل إذا مارسزززت 

السزؤال عمزا إذا يجزاب علزى هزذا أجزبن باإل الالتيالعالقة الجنسية. وتم سؤال السيدات 
كانززت هززذه الفتززرة قبززل بززد  الززدورة الشززهرية مباشززرة، خززالل الززدورة الشززهرية، بعززد انتهززا  

 نتصف الفترة بين الدورتين. الدورة مباشرة أم في م

إلزززززى أن فهزززززم دورة التبزززززويض محزززززدود بزززززين السزززززيدات  2-6ويشزززززير جزززززدول 
زوجززات حاليززا  فززي الفئززة العمريززة المصززريات. فقززد وجززد أن أقززل مززن ثلززث السززيدات المت

 2014مصزززر  –المسزززح السزززكاني الصزززحي تزززم مقزززابلتهن فزززي  والالتزززيسزززنة  15-49
يعزززرفن أن احتمزززاالت حزززدوث الحمزززل كبيزززرة إذا مارسزززت السزززيدة العالقزززة الجنسزززية فزززي 
منتصف الفترة بزين الزدورتين. حزوالى ثالثزة مزن بزين كزل عشزر مسزتجيبات لزم يسزتطعن 

دة أكثززر عرضززة للحمززل أو ال يعتقززدن أن فرصززة السززيدة للحمززل تحديززد متززى تكززون السززي
 يمكن أن تتغير خالل دورة التبويض.

 المعرفة بالرضاعة الطبيعية كوسيلة لتنظيم األسرة 6-3

أكثر الوسائل التقليدية لتنظيم األسزرة معرفزة  بزين السزيدات المصزريات.  هيتعد إطالة فترة الرضاعة الطبيعية كما ذكر سابقا  
لرغم من انتشار االعتقاد بأن السيدة التي تطيل فترة الرضاعة تكون محمية من الحمل، إال أنه من الواضزح أن السزيدات المصزريات وبا

غير ملمات إلماما  كامال  بالشروط التي تجعل الرضاعة وسيلة فعالة لتنظيم األسرة. وتشير الدراسزات التزي تمثزل أسزاس القاعزدة إلطالزة 
( أن يكزون الطفزل 1األم التي تمارس الرضاعة لديها درجة عالية مزن الحمايزة مزن الحمزل إذا تزوافرت ثالثزة شزروط  )فترة الرضاعة أن 

( أن يكزون الطفزل يرضزع رضزاعة 3( مازال الطمث منقطع عن األم أي أن الزدورة الشزهرية لزم ترجزع لهزا بعزد، )2ر، )ل من ستة أشهأق
 ضاعه كثيرا  خالل كل من النهار والليل.طبيعية مطلقة أو تقريبا  مطلقة وان يتم إر 

 

 المعرفة بوسائل تنظيم األسرة 1-6جدول 
يعرفن  الالتي 49-15العمر  في نسبة السيدات المتزوجات حاليا

 .2014، مصر حسب الوسيلة لتنظيم األسرة محددةوسائل 
 المعرفة بالوسيلة وسيلةال    
 99.9 ةوسيل أي    
 99.9 وسيلة حديثة أي  

 99.6 الحبوب
 99.4 اللولب
 99.3 الحقن

 90.4 كبسولة تحت الجلد
 19.6 /أقرا  فوارة/ كريممهبليحاجز 
 49.7 الذكر  الواقي

 73.8 تعقيم المرأة
 14.3 تعقيم الرجل

 7.1 وسيلة الطوارئ
 80.8 وسيلة تقليدية أي  

 30.9 فترة األمان
 39.0 خارجيالالقذف 

 71.7 إطالة فترة الرضاعة
 0.5 وسائل تقليدية أخر 

 20460 عدد السيدات المتزوجات حاليا    
 

 المعرفة بفترة اإلخصاب 2-6جدول 
 49-15 العمر في المتزوجات حالياللسيدات  النسبيالتوزيع 

حسب معرفتهن بفترة اإلخصاب خالل دورة التبويض، مصر 
2014. 

 النسبة المعرفة بفترة الخصوبة    
 3.2 قبل الدورة مباشرة    

 0.7 خالل الدورة
 32.4 بعد الدورة مباشرة

 30.4 الوسط بين الدورتين في
 0.5 أخر 
 17.4 وقت أي في

 15.4 ال تعرف
 100.0 اإلجمالي

 20460 سبق لهن الزواج الالتيالسيدات عدد   
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وعززى السززيدات بتلززي الشززروط، فقززد مززد  ومززن أجززل دراسززة 
أسزززئلة عزززن عزززدد  2014مصزززر –تضزززمن المسزززح السزززكاني الصزززحي 

تكززززون فيهززززا السززززيدة محميززززة مززززن الحمززززل إذا أرضززززعت  التززززياألشززززهر 
مولودهززا، ومززا إذا كانززت السززيدة محميززة مززن الحمززل فززي حالززة رجززوع 

انت السيدة محمية من الحمزل فزي الدورة الشهرية لها، وأيضا  ما إذا ك
حالززة إعطززا  الطفززل سززوائل أخززر  أو أغذيززة ناشززفة بخززالف الرضززاعة 
أو إذا كزان الطفزل ينزام طزول الليززل دون رضزاعة ويرضزع عزدد مززرات 

أقزررن  الالتزيقليلة خالل النهار. وقد تم توجيه تلي األسئلة للسزيدات 
مزن  %3، باإلضزافة إلزى (%72) امها أنهن قد سمعن عن إطالزة فتزرة الرضزاعةعند سؤالهن عن المعرفة بوسائل تنظيم األسرة واستخد

لزم يعزرفن وسزيلة إطالزة فتزرة الرضزاعة لكزنهن قزد أشزرن فزي سزؤال عزازل منفصزل أنهزن يعتقزدن أن الرضزاعة قزد تسزاعد  الالتزيالسيدات 
 (. 3-6السيدة على تجنب الحمل )جدول 

وعززى بززالفترة القصززيرة نسززبيا  بعززد الززوالدة التززي تمززنح خاللهززا الرضززاعة أن عززدد قليززل مززن السززيدات علززى  4-6يوضززح جززدول 
من السيدات بصورة صحيحة أن السيدة تكون محميزة مزن الحمزل خزالل السزتة أشزهر األولزى فقزط  %7حماية للسيدة من الحمل. أقرت 

الحمزل إلزى حزين رجزوع الزدورة الشزهرية ( أن الرضاعة تحمزى األم مزن %28التي ترضع خاللها الطفل. وتعتقد أكثر من ربع السيدات )
 من السيدات يعتقدن أن األم تكون محمية من الحمل حتى فطام الطفل. %30لها، كما أن أقل بقليل من 

التي ال تحمي فيها الرضاعة األم من الحمل. تعرف حوالي تسزع  الظروفوتبين النتائ  أن السيدات كن أكثر معرفة  ببعض 
مزن بزين  8وجات حاليا  أن الرضاعة ال تحمي من الحمل في حالة رجوع الزدورة الشزهرية. ووافقزت حزوالي من بين كل عشر سيدات متز 

سيدات على أن األم التي ترضع ال تكون محمية من الحمل في حالة إعطا  الطفل سوائل أخر  أو أغذية ناشفة ووافقت ثالثة  10كل 
من الحمل إذا كان الطفل يرضع مرات قليلة خالل النهار أو ال يرضزع مطلقزا   أرباع السيدات على أن األم التي ترضع ال تكون محمية

 أثنا  الليل.

حسزب الخصزائ   تختلزفأن معرفة السيدات بالشروط التي تجعل األم التي ترضزع محميزة مزن الحمزل  4-6يوضح جدول 
سزنة هزن األقزل  19-15سزيدات فزي الفئزة العمريزة الخلفية، بالرغم من أن االختالفات ليست جوهرية في أغلب األحيان. عموما ، فزإن ال

احتماال  بينما السيدات في المحافظات الحضرية والسيدات في أعلزى مؤشزر للثزروة هزن األكثزر احتمزاال  إلدراي الشزروط التزي تجعزل األم 
 التي ترضع غير محمية من الحمل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 االعتقاد بأن الرضاعة الطبيعية تقلل من فرص الحمل 3-6جدول 
يعتقدن أن  الالتي 49-15العمر  فيللسيدات المتزوجات حاليا  النسبيالتوزيع 
  .2014، مصر قد تساعد السيدة لتجنب الحمل الطبيعية الرضاعة

 النسبة بيعية تقلل من فر  الحملاالعتقاد بأن الرضاعة الط    
 71.7 وسيلة لتنظيم األسرة إطالة فترة الرضاعة تعتبر    

 2.5 تجنب الحمل فيتعتقد أن الرضاعة يمكن أن تساعد السيدة 
 25.8 ال تعتقد أن الرضاعة يمكن أن تساعد السيدة على تجنب الحمل

 100.0 اإلجمالي  
 20460 زواجسبق لهن ال الالتيعدد السيدات 
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 الحمل حول الرضاعة الطبيعية وحماية السيدة من االعتقاد 4-6جدول 
يوافقن على أن الرضاعة الطبيعية تساعد السيدة على تجنب الحمل حسب  الالتييعرفن عن إطالة فترة الرضاعة أو  الالتيحاليا   (49-15) العمر فيللسيدات المتزوجات  النسبيالتوزيع 

محمية من الحمل إذا عادت إليها الدورة، إذا تم ال تكون تقوم بالرضاعة  التيأن السيدة يعتقدن  الالتيعدد أشهر حماية السيدة من الحمل إذا كانت تقوم بالرضاعة، ونسبة السيدات 
ذا كان ينام بالليل بدون رضاعة ويرضع مرات قليلة فقط خالل   .2014، حسب الخصائ  الخلفية، مصر النهارإعطا  الطفل سوائل أو نواشف بجانب لبن األم، وا 

تكون خاللها السيدة محمية من الحمل إذا  التيشهر بعد الوالدة عدد األ                         
  كانت تقوم بالرضاعة الطبيعية 

قلن أن األم غير محمية  الالتينسبة 
 بالرضاعة الطبيعية إذا 

 

                          

 11-6 5-صفر  الخصائ  الخلفية
12  

 أو أكثر

حتى 
عودة 
 الدورة

حتى تتوقف 
األم عن 

عة الرضا
 /فطام الطفل

أخر / ال 
تعرف/ 
بيانات 
  اإلجمالي مفقودة

عودة الدورة 
 الشهرية

إعطا  
الطفل 
 سوائل/
 نواشف 

 الإذا كان الطفل 
يرضع بالليل 
ويرضع مرات 

 قليلة فقط بالنهار 

عدد السيدات 
المتزوجات 

 حاليا  
             العمـر                          

15-19 5.8 10.4 13.8 25.5 25.5 19.0 100.0  83.5 62.9 63.4 426 
20-24 8.2 13.1 15.1 27.1 27.0 9.5 100.0  86.0 74.3 72.1 2060 
25-29 6.7 13.5 16.7 28.7 27.0 7.3 100.0  88.4 77.3 75.6 3475 
30-34 6.7 12.9 17.7 28.0 28.1 6.6 100.0  89.8 79.7 78.9 3042 
35-39 6.0 12.8 17.3 27.5 30.2 6.2 100.0  91.1 80.6 77.7 2495 
40-44 5.8 11.0 19.5 27.9 29.7 6.2 100.0  89.9 79.7 77.8 1966 
45-49 5.4 8.2 19.7 27.6 33.8 5.3 100.0  90.3 79.8 78.8 1716 

             اإلقامة             
 5283 78.2 80.1 92.3  100.0 8.3 26.5 25.8 17.5 14.4 7.5 حضر
 9897 75.5 77.0 87.3  100.0 6.7 30.0 28.9 17.4 11.0 6.0 ريف

             محل اإلقامة             
 2013 84.5 85.5 94.7  100.0 9.4 25.4 25.4 17.4 15.8 6.6 المحافظات الحضرية

 7310 78.3 79.0 86.6  100.0 6.7 32.6 28.3 14.1 11.0 7.2 ه بحر وج
 1590 79.5 80.8 89.9  100.0 6.6 31.4 26.1 14.5 13.2 8.1 حضر
 5720 78.0 78.6 85.6  100.0 6.8 32.9 29.0 14.0 10.4 7.0 ريف
 5740 71.3 74.4 90.2  100.0 7.0 25.3 28.2 21.7 12.4 5.4 قبليوجه 

 1608 69.3 73.0 91.8  100.0 7.9 23.3 26.6 20.7 13.7 7.8 حضر
 4132 72.1 74.9 89.6  100.0 6.6 26.1 28.8 22.0 11.9 4.5 ريف

 117 77.4 77.5 91.5  100.0 14.0 26.0 20.2 14.2 13.7 12.0 1محافظات الحدود
             الحالة التعليمية             

 3434 72.4 75.3 87.3  100.0 4.9 35.3 27.3 20.0 7.9 4.6 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 838 68.7 68.1 84.4  100.0 6.3 27.3 28.7 20.9 8.9 8.0 لم تتم المرحلة االبتدائية

 2569 70.3 72.0 87.0  100.0 7.7 27.8 27.3 20.0 11.2 6.0 الثانويأتمت المرحلة االبتدائية/بعض 
 8338 80.9 82.2 90.9  100.0 8.2 26.6 28.1 15.2 14.6 7.3 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

             الحالة العملية             
 2104 80.6 82.7 92.1  100.0 6.6 25.0 31.4 15.5 14.9 6.6 تعمل مقابل عائد نقد 

 13076 75.8 77.4 88.6  100.0 7.3 29.4 27.2 17.7 11.8 6.5 ال تعمل مقابل عائد نقد 
             مؤشر الثروة             

 2808 75.7 77.1 86.8  100.0 5.8 33.0 25.9 21.1 8.9 5.3 أدنى مستو 
 2998 74.2 76.1 86.4  100.0 5.8 31.1 29.6 18.8 10.0 4.7 الثانيالمستو  

 3313 74.7 76.5 87.6  100.0 6.9 28.8 30.1 15.0 11.9 7.3 المستو  األوسط
 3032 77.7 79.6 90.4  100.0 8.2 26.5 27.2 15.3 14.6 8.3 رابعالمستو  ال

 3028 80.2 81.4 94.1  100.0 9.4 24.9 26.0 17.4 15.4 6.9 أعلى مستو 
 15180 76.5 78.1 89.1  100.0 7.2 28.8 27.8 17.4 12.2 6.5 اإلجمالي             
 مال وجنوب سينا .ش محافظتيال يتضمن  1                          
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توقيت بدء اسـتخدام تنظـيم  االتجاهات نحو 6-4
 األسرة

 2014مصززر  –المسززح السززكاني الصززحي تضززمن 
أسزززئلة عمزززا إذا كزززان مزززن المناسزززب للززززوجين اسزززتخدام وسزززائل 

ولزززود األول. تشزززير ماألول وبعزززد التنظزززيم األسزززرة قبزززل الحمزززل 
سززززبق لهززززن الزززززوا   الالتززززيالنتززززائ  إلززززى أن غالبيززززة السززززيدات 

( في مصر اعتبرن أنه من المناسب للززوجين اسزتخدام 92%)
أفزادت  ،تنظيم األسرة بعد المولزود األول. وعلزى النقزيض تمامزا  

فقط من السيدات أنه من المناسب استخدام تنظيم األسرة  2%
 األول.قبل الحمل 

 أيبززززالرغم مززززن أن عززززددا  قلززززيال  مززززن السززززيدات فززززي 
مجموعزززة مزززن المجموعزززات الفرعيزززة يعتبزززرن أنزززه مزززن المناسزززب 
اسززتخدام تنظززيم األسززرة قبززل المولززود األول، فززإن نتززائ  جززدول 

وجزززود اختالفزززات بزززين المجموعزززات المختلفزززة تشزززير إلزززى  6-5
ولززود بعززد المبالنسززبة إلززى قبززول اسززتخدام وسززائل تنظززيم األسززرة 

الالتززززي يززززرون أن لسززززيدات لنسززززب أعلززززى  أن قززززد وجززززدو األول. 
كانززت اسززتخدام وسززائل تنظززيم األسززرة بعززد أول مولززود مناسززب 
(، %96بزززين السزززيدات فزززي المسزززتو  األعلزززى لمؤشزززر الثزززروة )

فزززي حضزززر الوجززززه البحزززري والمحافظزززات الحضززززرية السزززيدات 
وي أتممززن التعلززيم الثززان الالتززيالسززيدات و لكززل منهمززا(،  95%)

(. كذلي اشتملت المجموعات ذات أدنى نسزبة %94أو أعلى )
يعتبززززرن أنززززه مززززن المناسززززب اسززززتخدام تنظززززيم  الالتززززيللسززززيدات 

األسرة بعد المولزود األول علزى سزيدات فزي أدنزى مؤشزر للثزروة 
لزززم  الالتزززيوالسزززيدات (، %85القبلزززي )(، ريزززف الوجزززه 83%)

 .(%88يسبق لهن الذهاب إلى المدرسة )

 ام الحالي لتنظيم األسرةاالستخد 6-5

 2014مصززززر  –المسززززح السززززكاني الصززززحي نتززززائ  
مزززن السزززيدات المتزوجزززات  %59بصزززفة عامزززة تشزززير إلزززى أن 

. حيث والحقن (. ويعتبر اللولب أكثر الوسائل استخداما  ويليه الحبوب1-6شكل حاليا  وسائل تنظيم األسرة ) حاليا  في مصر يستخدمن
يسزتخدمن حاليزا  الحقزن. وتسزتخدم  %9يعتمدن حاليا  على الحبزوب،  %16حاليا  يستخدمن اللولب،  من السيدات المتزوجات %30أن 

مززن  %2و ذكززرن أنهززن يسززتخدمن حاليززا  تعقززيم المززرأة. %1نسززبة ضززئيلة نسززبيا  مززن السززيدات وسززائل حديثززة أخززر ا فعلززى سززبيل المثززال، 
 السيدات ذكرن استخدام الوسائل التقليدية.

 

 

 توقيت استخدام تنظيم األسرة للمتزوجين حديثا االتجاهات نحو  5-6جدول 
واالتى يعتقدن أنه من المناسب  49-15العمر  فيسبق لهن الزوا   الالتينسبة السيدات 

ئ  خصاالتنظيم األسرة قبل الحمل األول وبعد المولود األول حسب  للزوجين استخدام وسائل
  .2014خلفية، مصر ال
عدد  مالئمة استخدام تنظيم األسرة         

 بعد المولود األول قبل الحمل األول الخصائ  الخلفية       السيدات
    العمـر        

15-19 1.8 89.7 764 
20-24 2.3 91.9 3055 
25-29 1.9 93.1 4753 
30-34 3.1 92.4 4127 
35-39 2.5 92.3 3495 
40-44 1.6 90.5 2864 
45-49 2.7 89.5 2705 

    اإلقامة    
 7623 94.5 3.1 حضر
 14139 90.3 1.9 ريف

    محل اإلقامة    
 2774 94.7 4.2 المحافظات الحضرية

 10664 94.0 2.4 وجه بحر 
 2319 95.1 3.1 حضر
 8346 93.7 2.2 ريف
 8130 87.9 1.7 قبليوجه 

 2421 94.1 2.0 حضر
 5708 85.3 1.6 ريف

 194 89.3 1.3 1محافظات الحدود
    الحالة التعليمية    

 5232 87.5 1.9 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 1334 88.7 2.6 لم تتم المرحلة االبتدائية

 3796 90.8 2.1 الثانويأتمت المرحلة االبتدائية/بعض 
 11400 94.4 2.6 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

    الحالة العملية    
 2964 93.2 3.0 تعمل مقابل عائد نقد 

 18798 91.6 2.3 ال تعمل مقابل عائد نقد 
    مؤشر الثروة    

 3887 83.4 1.9 أدنى مستو 
 4277 90.6 2.1 الثانيالمستو  

 4839 93.5 1.9 المستو  األوسط
 4542 94.8 2.1 المستو  الرابع
 4217 95.5 3.8 أعلى مستو 

 21762 91.8 2.3  جمالياال    
 شمال وجنوب سينا . محافظتيال يتضمن  1        
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 حسب الوسيلة الحالي خداماالست 1-6شكل 

 
 تباينات االستخدام الحالي لتنظيم األسرة حسب اإلقامة 6-5-1

سوا  كزان فزي الريزف  أن مستو  استخدام وسائل تنظيم األسرة يختلف اختالفا  واضحا  حسب محل اإلقامة 6-6جدول يبين 
 1-6-أ لمعلومات عن مستو  استخدام وسائل تنظيم األسرة حسب المحافظات في جزدولوهناي مزيد من ا .أو الحضر ومكان اإلقامة

 .بالملحق

 %57و %61السيدات في الحضر يستخدمن وسائل تنظيم األسرة أكثر من غيرهن في الريف )أن إلى  6-6جدول  ويشير
 القبلززيالوجززه  مززن( %63ات الحضززرية )( والمحافظزز%64فززي الوجززه البحززري )أعلززى علززى الترتيززب(. وتجززدر مالحظززة أن االسززتخدام 

 (.%55) 2014مصر  –المسح السكاني الصحي الثالث المتضمنة في  ( ومحافظات الحدود50%)

( أعلززى بصززورة واضززحة مززن االسززتخدام بززين %59، فززإن االسززتخدام بززين السززيدات فززي الحضززر )القبلززيوبالنسززبة إلززى الوجززه 
ريزف أعلزى بقليزل عزن كان معدل االستخدام بزين السزيدات فزي الفى الوجه البحر ،  وعلى الجانب اآلخر، (.%47السيدات في الريف )

 على الترتيب(. %63و %64نظيره بين السيدات في الحضر )

ويعتبر اللولب أكثر وسائل تنظيم األسرة استخداما  في كل المناطق الجغرافيزة يليزه الحبزوب والحقزن. وتختلزف نسزب اسزتخدام 
يستخدمن اللولب فزي المحافظزات الحضزرية  الالتيغرافية المختلفة. فعلى سبيل المثال، تصل نسبة السيدات المناطق الجحسب اللولب 

ومحافظززات  القبلززيإلززى حززوالى ثالثززة أضززعاف نسززبة السززيدات مسززتخدمات الحبززوب. أمززا فززي المنززاطق األخززر ، فيمززا عززدا ريززف الوجززه 
كانزت نسزبة مسزتخدمات اللولزب  وعلزى الجانزب اآلخزرتخدمات الحبزوب. مسز مستخدمات اللولب يمزثلن حزوالي ضزعفىالحدود، فنجد أن 

على الترتيب( وفي محافظات الحدود الزثالث المتضزمنة فزي  %15و %18) فى ريف الوجه القبلى أكبر من نسبة مستخدمات الحبوب
(، %11ف الوجزه القبلزي )ريزوبالنسزبة إلزى مسزتخدمات الحقزن، كانزت أعلزى نسزبة للسزيدات فزي على الترتيزب(.  %20و %25المسح )

 (.%9السيدات في ريف الوجه البحري ) ا  مباشر  يليها

 

 

 2014مصر  –المسح السكانى الصحى 
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 اإلقامة لتنظيم األسرة حسب الحالياالستخدام  6-6جدول 
 .2014، مصر ومحل اإلقامة حضر( -)ريف حسب اإلقامة حاليا   حسب وسيلة تنظيم األسرة المستخدمة 49-15للسيدات المتزوجات حاليا  وفى العمر  النسبيالتوزيع 

  محل اإلقامة                          
 اإلقامة                         

محافظات 
 حضرية

 وجزه قبلي وجزه بحري
محافظات 

 1الحدود

 
 اإلجمالي ريف حضر اإلجمالي  ريف حضر اإلجمالي ريف حضر الوسائل                      
 58.5 55.0 46.7 58.9 50.3 64.1 62.5 63.8 62.6 57.0 61.3 وسيلة أي                        
 56.9 53.5 44.8 57.1 48.5 62.8 60.9 62.4 60.7 55.5 59.5 وسيلة حديثة أي            

 1.2 0.7 1.0 1.2 1.1 1.4 1.8 1.5 0.7 1.2 1.2 ةأ تعقيم المر 
 16.0 20.1 14.8 17.3 15.5 16.4 18.4 16.9 13.8 15.8 16.5 الحبوب
 30.1 24.6 17.6 30.7 21.5 34.7 34 34.6 38.6 27.8 34.5 اللولب
 8.5 5.8 10.6 6.9 9.5 9.4 5.2 8.5 5.3 9.9 5.8 الحقن

 0.5 1.0 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.6 0.5 0.6 كبسولة تحت الجلد
 0.5 1.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7 0.4 1.3 0.3 0.8 الذكر  الواقي
 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.2 مهبلي/أقرا  فوارة/كريم/مرهمحاجز 

 1.6 1.5 1.9 1.8 1.9 1.3 1.6 1.4 2.0 1.6 1.8 وسائل تقليدية أي             
 0.3 0.2 0.1 0.4 0.2 0.1 0.6 0.2 1.1 0.1 0.7 فترة األمان

 0.3 0.3 0.1 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.4 القذف الخارجي
 1.0 1.1 1.6 1.1 1.5 0.9 0.6 0.8 0.5 1.2 0.7 إطالة فترة الرضاعة

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 وسائل أخر 
 41.5 45.0 53.3 41.1 49.7 35.9 37.5 36.2 37.4 43.0 38.7 ال تستخدم حاليا              
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي             

 20460 185 5375 2254 7629 7919 2179 10098 2547 13375 7084 سبق لهن الزواجالالتي عدد السيدات 
 الجدول. فيعرضها تم  التي هيمالحظة   إذا كان هناي أكثر من وسيلة مستخدمة. فإن الوسيلة األكثر فاعلية فقط                           
 شمال وجنوب سينا . محافظتيال يتضمن  1
 

 السكانية واالجتماعيةخصائص الالتباينات حسب  6-5-2

الحززالي حسززب خصززائ  سززكانية واجتماعيززة متعززددة يمكززن أن تززؤثر علززى  تباينززات مسززتو  االسززتخدام 7-6يتضززمن جززدول 
حاليزززا  بزززين  %21يزيزززد بصزززورة سزززريعة مزززع عمززر السزززيدة، حيزززث زاد مزززن  يالحزززال. وتشزززير النتزززائ  إلزززى أن االسززتخدام اسززتخدام الوسزززائل

سززنة. كززذلي يززرتبط  39-35بززين السززيدات فززي الفئززة العمريززة  %73ليصززل إلززى  19-15السززيدات المتزوجززات حاليززا  فززي الفئززة العمريززة 
يززداد معزدل االسزتخدام ولكن تنظيم األسرة  وجد سيدة بدون أطفال تستخدم وسائلتال  تقريبا   .استخدام وسائل تنظيم األسرة بحجم األسرة

 أطفال. 4-3بين السيدات الالتي لديهن  %74ليصل إلى  السيدة طفلها األول إنجاببمجرد بشكل كبير 

فززي معززدالت االسززتخدام حسززب مسززتو  التعلززيم ضززئيلة نسززبيا . وتعززد معززدالت االسززتخدام متماثلززة تقريبززا  بززين  التباينززاتتعتبززر و 
(. والسززيدات %60) علززىحصززلن علززى التعلززيم الثززانوي أو أ  الالتززي( والسززيدات %59لززم يسززبق لهززن االلتحززاق بززالتعليم ) الالتززيالسززيدات 
وبالنسزززبة للوسزززيلة المفضزززلة،  (.%55أنهزززين االبتدائيزززة أو الزززتحقن بالثانويزززة هزززم األقزززل اسزززتخدام حزززالي لوسزززائل تنظزززيم األسزززرة ) الالتزززي

 بالتعليم أكثر احتماال  الستخدام الحقن من السيدات األكثر تعليما . فالسيدات الالتى لم يسبق لهن االلتحاق

يعملزن مقابزل عائزد نقزدي أعلزى نسزبيا  مزن مسزتواه بزين السزيدات األخريزات  الالتزيوأخيرا  فإن مستو  االستخدام بزين السزيدات 
يعملزن مقابزل عائزد نقزدي عزن غيزرهن  التزيال، على الترتيب(. ويرجزع ذلزي أساسزا  لزيزادة اسزتخدام اللولزب بزين السزيدات %57و 67%)

 من السيدات األخريات.

 



 

 االجتماعية والديموجرافية المختارةلتنظيم األسرة حسب الخصائص  الحالياالستخدام  7-6جدول 
 .2014 ، مصر االجتماعية والديموجرافية المختارةب الخصائ  حس ،حسب وسيلة تنظيم األسرة المستخدمة حاليا   سنة 49-15فى الفئة العمرية للسيدات المتزوجات حاليا   النسبيالتوزيع 

 وسيلة حديثة                                       

وسيلة       أي
 تقليدية

 وسيلة تقليدية
ال      
تستخدم 
 وسيلة حاليا  

 

الالتي عدد السيدات 
 سبق لهن الزوا 

                              
 الخلفيةالخصائ  

 أي
 وسيلة

  وسيلة أي
 حديثة

 تعقيم
 حقن لولب حبوب المرآة

    كبسولة تحت 
 الجلد

 الواقي
 الذكر 

 مهبلي/ حاجز
 أقرا  فوارة/كريم

  فترة
 األمان

القذف 
 الخارجي

 إطالة
 اإلجمالي أخر  فترة الرضاعة

                  العمر                                    
15-19 20.5 18.9 0.0 7.1 9.8 1.7 0.3 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 1.6 0.0 79.5 100.0 746 
20-24 42.3 40.5 0.0 15.4 19.2 5.4 0.3 0.1 0.0 1.7 0.0 0.1 1.6 0.0 57.7 100.0 2980 
25-29 55.2 53.5 0.1 18.3 26.5 7.6 0.6 0.3 0.0 1.8 0.1 0.1 1.5 0.0 44.8 100.0 4610 
30-34 64.6 62.8 0.8 17.5 32.9 10.3 0.6 0.5 0.2 1.8 0.3 0.3 1.2 0.0 35.4 100.0 3981 
35-39 72.6 71.0 2.2 18.2 37.8 11.0 1.0 0.7 0.0 1.6 0.5 0.3 0.8 0.0 27.4 100.0 3282 
40-44 71.0 69.9 2.9 14.6 40.4 10.9 0.3 0.8 0.0 1.1 0.5 0.4 0.2 0.0 29.0 100.0 2579 
45-49 54.0 52.3 2.8 11.1 30.4 6.8 0.4 0.5 0.2 1.6 0.9 0.7 0.0 0.0 46.0 100.0 2282 

                  عدد األطفال األحياء                  
0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.9 100.0 1791 
1- 2 54.3 52.5 0.1 17.1 29.4 4.9 0.3 0.5 0.1 1.9 0.4 0.2 1.3 0.0 45.7 100.0 8287 
3- 4 73.6 72.0 1.8 18.5 38.2 12.0 0.8 0.6 0.1 1.7 0.4 0.3 1.0 0.0 26.4 100.0 8232 
5+ 65.6 63.6 4.3 15.4 26.8 15.5 1.0 0.4 0.2 2.0 0.2 0.5 1.3 0.0 34.4 100.0 2149 
                  الحالة التعليمية                   

 4778 100.0 40.8 0.0 1.1 0.2 0.0 1.3 0.1 0.3 0.5 15.2 26.8 13.2 1.8 57.9 59.2 اب للمدرسةلم يسبق لها الذه
 1207 100.0 42.3 0.0 0.5 0.2 0.1 0.9 0.0 0.1 0.5 9.8 29.5 14.8 2.0 56.8 57.7 لم تتم المرحلة االبتدائية

 3572 100.0 45.3 0.0 1.4 0.2 0.0 1.7 0.0 0.2 0.8 8.7 27.7 14.5 1.2 53.1 54.7 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي
 10902 100.0 40.4 0.0 0.9 0.3 0.6 1.9 0.1 0.7 0.5 5.3 32.4 17.9 0.9 57.7 59.6 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

                  الحـالة العملية                  
 2640 100.0 33.4 0.0 1.1 0.6 1.1 2.7 0.1 1.0 0.6 6.6 36.9 17.3 1.4 63.9 66.6 تعمل بعائد نقدي

 17820 100.0 42.7 0.0 1.0 0.2 0.2 1.5 0.1 0.4 0.5 8.7 29.1 15.8 1.2 55.9 57.3 ال تعمل بعائد نقدي
                  مؤشر الثروة                  

 3625 100.0 44.1 0.0 1.5 0.1 0.0 1.7 0.1 0.3 0.6 13.8 23.8 14.0 1.7 54.2 55.9 أدنى مستو 
 3976 100.0 44.3 0.0 1.1 0.2 0.1 1.4 0.0 0.2 0.6 11.1 26.2 14.9 1.4 54.3 55.7 المستو  الثاني

 4603 100.0 40.6 0.0 1.0 0.3 0.0 1.4 0.1 0.3 0.4 8.7 30.6 17.0 0.9 58.0 59.4 المستو  األوسط
 4268 100.0 40.2 0.0 1.0 0.3 0.4 1.7 0.0 0.5 0.8 6.3 31.9 17.6 1.0 58.1 59.8 المستو  الرابع
 3987 100.0 38.6 0.0 0.6 0.4 1.1 2.1 0.2 1.1 0.4 3.0 37.2 16.1 1.2 59.3 61.4 أعلى مستو 

 20460 100.0 41.5 0.0 1.0 0.3 0.3 1.6 0.1 0.5 0.5 8.5 30.1 16.0 1.2 56.9 58.5 اإلجمالي                  
 مالحظة   إذا كان هناي أكثر من وسيلة مستخدمة. فإن الوسيلة األكثر فاعلية فقط هى التى يتم عرضها فى الجدول.                                    
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وكما هو متوقع، فإن استخدام تنظيم األسرة يزيد مزع زيزادة مسزتو  مؤشزر الثزروة. كزان االسزتخدام الحزالي أعلزى بخمزس نقزاط 
ينتمين إلى المجموعة ذات أدنى مسزتو  الالتي ينتمين إلى المجموعة ذات أعلى مستو  للثروة من السيدات الالتي  مئوية بين السيدات
علززى الترتيززب(. وبززالنظر إلززى العالقززة بززين الثززروة واسززتخدام وسززيلة معينززة، نجززد أن هنززاي عالقززة قويززة  %56و %61لمؤشززر الثززروة )

ينتمزين إلزى المجموعزة فزي أعلزى مسزتو  لمؤشزر الثزروة الالتزي الثزروة. فمزن بزين السزيدات ومباشرة بين مستو  استخدام اللولب ومستو  
ينتمين إلى المجموعة في أدنى مستو  لمؤشر الثروة. أيضا  نجد الالتي بين السيدات  %24يستخدمن اللولب مقارنة بزززز  %37نجد أن 

بين السزيدات  %14حيث ارتفعت نسبة مستخدمات الحبوب من ، متوسطأن االختالفات بين مستخدمات الحبوب حسب مستو  الثروة 
بززين السززيدات الالتززي ينتمززين إلززى المسززتو  الرابززع للثززروة. وعلززى العكززس مززن  %18الالتززي يقعززن فززي أدنززى مسززتو  لمؤشززر الثززروة إلززى 

ينتمزين إلزى المجموعزة تزي الالبزين السزيدات  %14الحبوب واللولب، فإن استخدام الحقزن يتنزاق  مزع زيزادة مسزتو  مؤشزر الثزروةا مزن 
 ينتمين إلى المجموعة ذات أعلى مستو  لمؤشر الثروة.الالتي بين السيدات  %3ذات أدنى مستو  لمؤشر الثروة إلى 

 تطور االستخدام الحالي لتنظيم األسرة 6-6

 1980تطور اإلستخدام الحالي منذ عام  6-6-1

يوضزح جزدول  2014مصزر –فة إلزى بيانزات المسزح السزكاني الصزحي وباستخدام البيانات الخاصة بالمسوح السزابقة باإلضزا
مستويات االسزتخدام بصزورة سزريعة  تعارتف 2-6وكما موضح بشكل . خالل العقود الماضيةتطور االستخدام الحالي في مصر  6-8

فززي مسززح الخصززوبة  وهززى تقريبززا  ضززعف النسززبة المسززجلة %47نجززد أن نسززبة االسززتخدام كانززت  1992فززي الثمانينززات، وبحلززول عززام 
فزي مسزح متابعزة  %60لتصزل إلزى  –لكن بصورة معتدلة  –(. وقد استمرت مستويات االستخدام في االرتفاع %24) 1980المصري 

نجززد أن مسزتويات االسززتخدام لززم تتغيززر بصزورة واضززحة متأرجحززة بززين  2003. ومنززذ عززام 2003مصزر –المؤشزرات السززكانية الصززحية 
 .%60و 59%

24 

38 
47 48 

56 59 60 59 

1980 1988 1992 1995 2000 2005 2008 2014 

 2014مصر    –المسح السكاني الصحى 

2014 - 1980التطور ف  االستخدام الحال  لوسائل تنظيم األسرة  مصر  2-6شكل 

 

التغيرات التي حدثت في معدل استخدام وسائل تنظيم األسرة عبر الزمن. وكانت أكثر التغيرات وضوحا   8-6يوضح جدول 
تظهززر فززي نسززب االعتمززاد علززى اللولززب كوسززيلة لتنظززيم األسززرة فززي الثمانينززات، حيززث كانززت نسززب االعتمززاد علززى اللولززب فززي اواخززر 

 %36 اسزتخداممسزتو  صزل يضزعاف مزا كانزت عليزه فزي بزدايتها، وزادت بزأكثر مزن النصزف فزي التسزعينات، لالثمانينات حزوالي أربزع أ
أن نسززبة اسززتخدام  2014مصززر  –. وتشززير نتززائ  المسززح السززكاني الصززحي 2008، وظلززت ثابتززة بشززكل نسززبي حتززى عززام 2000عززام 

وكان األنخفاض في اسزتخدام اللولزب قابلزه . %30 إلى %36من  2014و 2008في فترة ما بين المسحين  %17اللولب انخفضت بز
ارتفزاع فزي اسزتخدام الحقزن  –وبدرجة أقل  – 2014في  %16إلى  2008في  %12من  –أساسا  ارتفاع في معدل استخدام الحبوب 

 .2014في  %9إلى  2008في  %7من 

 

 نسبة



 . 70 تنظيم األسرة

 لتنظيم األسرةالحالي تطور االستخدام  8-6جدول 
 .2014-1980، مصر حسب وسيلة تنظيم األسرة المستخدمة حاليا   49-15تزوجات حاليا  فى العمر للسيدات الم النسبيالتوزيع 

                        

 الوسيلة

1980 
  مسح

الخصوبة 
  المصر 

1984  
مسح مد  
     ممارسة

تنظيم  طرق
 األسرة

1988 
المسح 
 السكاني
 -الصحي
 مصر

1991 
المسح 
 المصري

لصحة األم 
 والطفل

1992 
المسح   
 السكاني
  -الصحي
 مصر

1995 
 المسح
 السكاني
   -الصحي
 مصر

2000 
المسح 
 السكاني
 -الصحي
 مصر

2003 
مسح متابعة  

المؤشرات 
السكانية 

 رمص-الصحية

2005 
المسح 
 السكاني
 -الصحي
 مصر

2008 
المسح 
 السكاني
 -الصحي
 مصر

2014 
 المسح 

 السكاني
  -الصحي
 مصر

 58.5 60.3 59.2 60.0 56.1 47.9 47.1 47.6 37.8 30.3 24.2 وسيلة أي                        
 56.9 57.6 56.5 56.6 53.9 45.5 44.8 44.3 35.4 28.7 22.8 وسيلة حديثة أي            

 1.2 1.0 1.3 0.9 1.4 1.1 1.1 غ م 1.5 1.5 0.7 تعقيم المرآة
 16.0 11.9 9.9 9.3 9.5 10.4 12.9 15.9 15.3 16.5 16.6 الحبوب
 30.1 36.1 36.5 36.7 35.5 30.0 27.9 24.2 15.7 8.4 4.1 اللولب
 8.5 7.4 7.0 7.9 6.1 2.4 0.5 غ م 0.1 0.3 غ م الحقن

 0.5 0.5 0.8 0.9 0.2 0.0 0.0 غ م غ م غ م غ م كبسولة تحت الجلد
 0.5 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.4 غ م 0.4 0.7 0.3 حاجز مهبلي/أقرا  فوارة/كريم/مرهم

 0.1 0.7 1.0 0.9 1.0 1.4 2.0 غ م 2.4 1.3 1.1 الذكر  الواقي
 1.6 2.7 2.7 3.4 2.2 2.4 2.3 3.3 2.4 1.6 1.4 وسيلة تقليدية أي

 0.3 0.4 0.7 0.8 0.6 0.8 0.7 غ م 0.6 0.6 0.5 فترة األمان
 0.3 0.2 0.3 0.4 0.2 0.5 0.7 غ م 0.5 0.3 0.4 القذف الخارجي

 1.0 2.0 1.6 2.1 1.2 1.0 0.9 غ م 1.1 0.6 غ م لرضاعةإطالة فترة ا
 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 غ م 0.2 0.1 0.3 أخر 

 41.5 39.7 40.8 40.0 43.9 52.1 52.9 62.2 62.2 69.7 75.8 ال تستخدم
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي            

 20460 15396 18187 8445 14382 13710 9153 8406 8221 9158 8012 عدد السيدات
 غ م  المعلومات عن الوسيلة لم يتم جمعها أو لم يتم تسجيلها.                        

 .4 -6، جدول 2009، ووا المصدر  الزناتى 
            

 التطور في تركيبة الوسائل 6-6-2

التغيزرات التزي حزدثت فزي تركيبزة الوسزائل عبزر المستخدمات بدال  من كل السيدات المتزوجات حاليزا ، ويعزرض على  9-6جدول  يركز
أن االنتقزززال مزززن اسزززتخدام الحبزززوب إلزززى اسزززتخدام اللولزززب فزززي العقزززدين توزيزززع المسزززتخدمات حسزززب الوسزززيلة المسزززتخدمة. هزززو الززززمن، و 

من المستخدمات يعتمدن على الحبوب والذي كزان يمثزل حزوالي أكثزر مزن  %70، كان 1980ففي عام  الماضيين واضح في الجدول.
يعتمزدن علزى اللولزب كزن مزن المسزتخدمات حاليزا   %60، فزإن 2008بحلزول عزام و عتمزدن علزى اللولزب. ا  الالتزيأربعة أضزعاف نسزبة 

 %12سزتخدام الحقزن. حيزث نجزد أن يعتمدن على الحبوب. ويتضح أيضا  التغير النسبي السريع في ا كن الالتيمن  %20مقارنة مع 
 .1992فقط في عام  %1و 1995في عام  %5يستخدمن الحقن، مقارنة مع  2008من المستخدمات حاليا  في 

 تطور تركيبة وسائل تنظيم األسرة 9-6 جدول
 .2014-1980يلة المستخدمة، مصروالمستخدمات لوسائل تنظيم األسرة حسب الوس 49-15للسيدات المتزوجات حاليا  وفى العمر  النسبيالتوزيع 

                    

 الوسيلة

1980 
  مسح

الخصوبة 
  المصر 

1984  
مسح مد   

 ممارسة
تنظيم  طرق

 األسرة

1988  
المسح 
 السكاني
 -الصحي
 مصر

1992 
 المسح 

 السكاني
  -الصحي
 مصر

1995 
 المسح 

 السكاني
  -الصحي
 مصر

2000 
 المسح 

 السكاني
  -الصحي
 مصر

2005 
 المسح 

 السكاني
  -الصحي
 مصر

2008 
 المسح 

 السكاني
  -الصحي
 مصر

2014 
 المسح 

 السكاني
  -الصحي
 مصر

 27.4 19.7 16.7 16.9 21.7 27.4 40.5 54.4 68.6 الحبوب                    
 51.4 59.8 61.5 63.4 62.6 59.2 41.6 27.7 15.9 اللولب
 14.5 12.3 11.9 10.9 5.0 1.1 0.3 1.0 0.0 الحقن
 0.8 1.2 1.7 1.7 2.9 4.2 6.3 4.3 4.5 الذكر  الواقي

 2.1 1.8 2.2 2.5 2.3 2.3 4.0 5.0 2.9 تعقيم المرآة
 1.1 0.8 1.5 0.7 0.5 0.9 1.0 2.3 1.3 وسائل حديثة أخر 

 2.8 4.4 4.6 3.9 5.0 4.9 6.3 5.3 5.8 وسائل تقليدية
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي          

 11974 9290 10779 8063 6567 4311 3108 2775 1939 عدد السيدات المتزوجات حاليا  
 .5-6جدول  2009المصدر   الزناتى ووا                      
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الحززظ أن هنززاي تحززول واضززح مززن ويظززل اللولززب هززو الوسززيلة المفضززلة بززين مسززتخدمات وسززائل تنظززيم األسززرة فززي مصززر. ومززع ذلززي، ي
 2008مصزر  –في فترة ما بين المسح السزكاني الصزحي  %51إلى  %60انخفض استخدام اللولب من  .اللولب إلى الحبوب والحقن

مالحظزززة زيزززادة فزززي نسزززبة  تزززم أيضزززا   %27إلزززى  %20، وفزززي الوقزززت ذاتزززه، زادت نسزززبة مسزززتخدمات الحبزززوب مزززن 2014ونظيزززره فزززي 
 .%15لتصل إلى  %12مستخدمات الحقن من 

 تطور االستخدام الحالي حسب محل اإلقامة 6-6-3

ولمزيزد مزن المعلومزات حزول اسزتخدام . 1984تطور االستخدام الحالي حسزب محزل اإلقامزة منزذ عزام  10-6يعرض جدول 
 .2-6-أ وسائل تنظيم األسرة حسب المحافظات المختلفة أنظر المالحق جدول

الستخدام في الحضزر بثبزات خزالل الثمانينزات قبزل ظهزور حالزة االسزتقرار النسزبي فزي ارتفاع مستو  ا 10-6جدول يوضح 
. معزدل االسزتخدام فزي 2003م افزي عز %66التسزعينات، ثزم عزاود فزي التزايزد بطريقزة ثابتزة مزرة أخزر  ليصزل إلزى أعلزى مسزتو   أوائل

قبزل أن يزنخفض مجزددا  إلزى ( %64) 2008ام عزثزم ارتفزع قلزيال  فزي ( %63) 2005عزام فزي  نقزاط مئويزة 3انخفض بمعدل الحضر 
حضزززر الوجزززه و  نجزززد أن المحافظزززات الحضزززرية، الحضزززرية،نزززاطق لمبصزززورة مفصزززلة فزززي اوبزززالنظر إلزززى التطزززور . 2014عزززام  61%

وعزام  2008النخفاض طفيف في معدالت االستخدام لوسائل تنظيم األسرة ما بين عزام  تعرضوا جميعا  البحري، وحضر الوجه القبلي، 
2014. 

، 2000-1984الزيززادة السززريعة فززي نسززبة االسززتخدام لوسززائل تنظززيم األسززرة فززي الريززف خززالل الفتززرة  10-6ويوثززق جززدول 
 2003فزي  %56إلى ارتفع  حيث، 2000. وقد لوحظ ثبات معدالت االستخدام في الريف بعد عام %52إلى  %19حيث زادت من 
وعززام  2008عززدم وجززود تغيززرات تقريبززا  مززا بززين عززام تخدام فززي الريززف وقززد أظهززر معززدل االسزز .2008عززام فززي  %58ووصززل علززى 

2014. 
 تطور استخدام تنظيم األسرة حسب االقامة 10-6 جدول
 .2014-1984، مصرومحل اإلقامةحضر(  –)ريف اإلقامة ومستخدمات لوسائل تنظيم األسرة حسب  49-15للسيدات المتزوجات حاليا  وفى العمر  النسبيالتوزيع 

                    

 اإلقامة

1984  
مسح مد  
     ممارسة

تنظيم  طرق
 األسرة

1988 
المسح 
 السكاني
 -الصحي
 مصر

1992 
المسح   
 السكاني
  -الصحي
 مصر

1995 
 المسح
 السكاني
   -الصحي
 مصر

2000 
المسح 
 السكاني
 -الصحي
 مصر

2003 
مسح متابعة  

المؤشرات 
السكانية 

 رمص -الصحية

2005 
المسح 

 كانيالس
 -الصحي
 مصر

2008 
المسح 
 السكاني
 -الصحي
 مصر

2014 
المسح 
 السكاني
 -الصحي
 مصر

          اإلقامة                    
 61.3 64.3 62.6 65.5 61.2 56.4 57.0 51.8 45.1 حضر
 57.0 57.5 56.8 55.9 52.0 40.5 38.4 24.5 19.2 ريف

          محل اإلقامة          
 62.6 65.2 63.9 68.5 62.7 58.1 59.1 56.0 49.6 ت حضريةمحافظا

 63.8 64.3 65.9 65.2 62.4 55.4 53.5 41.2 34.1 وجه بحري
 62.5 65.5 64.1 66.3 64.9 59.1 60.5 54.5 47.6 حضر
 64.1 63.9 66.5 64.8 61.4 53.8 50.5 35.6 28.5 ريف

 50.3 52.7 49.9 49.4 45.1 32.1 31.4 22.1 17.3 وجه قبلي
 58.9 62.4 60.0 59.8 55.4 49.9 48.1 41.5 36.8 حضر
 46.7 48.4 45.2 44.7 40.2 24.0 24.3 11.5 7.9 ريف

 1 55.0 60.4 55.8 غ م 46.1 44.1 غ م غ م غ م محافظات الحدود

 58.5 60.3 59.2 60.0 56.1 47.9 47.1 37.8 30.3 اإلجمالي          
 م  المعلومات عن الوسيلة لم يتم جمعها أو لم يتم تسجيلها.غ                     

 .6-6، جدول 2009، ووا المصدر  الزناتى 
 شمال وجنوب سينا . محافظتيال يتضمن  1
          

 مصادر وسائل تنظيم األسرة 6-7

 المصادر حسب الوسيلة 6-7-1

ية عزن مصزادر الحصزول علزى وسزائل تنظزيم جمزع معلومزات تفصزيل 2014مصزر –تزم مزن خزالل المسزح السزكاني الصزحي 
ومكززان  اسززماألسززرة. وللحصززول علززى هززذه المعلومززات، تززم توجيززه مجموعززة أسززئلة للسززيدات المسززتخدمات حاليززا  للوسززائل الحديثززة عززن 
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مصزدر وبالنسزبة للسزيدات الالتزي يسزتخدمن وسزائل تعتمزد علزى  .يالمصدر الذي حصلن منه على الوسائل عند بدايزة االسزتخدام الحزال
 يتم الحصول عليها منه بشكل دوري مثل الحبوب والحقزن فقزد تزم سزؤالهن عزن المصزدر الزذي حصزلن منزه علزى الوسزيلة فزي أخزر مزرة.

للسززيدات الالتززي يسززتخدمن حاليززا  وسززيلة حديثززة مززن وسززائل تنظززيم األسززرة حسززب المكززان األحززدث التوزيززع النسززبي  11-6يوضزح جززدول 
بشزكل والواقى الذكر  وتعقزيم المزرأة حديثة المستخدمة، ويعرض أيضا  كل من اللولب والحبوب والحقن الوسيلة الالذي حصلن منه على 

 منفصل.

 مصادر الوسائل الحديثة لتنظيم األسرة 11-6جدول 
 .2014 ، مصرأحدث مصدر وحسب وسائل محددةللمستخدمات حاليا  للوسائل الحديثة لتنظيم األسرة حسب  النسبيالتوزيع 

 1 اإلجمالي ةأ تعقيم المر  الذكر  الواقي حقن لولب حبوب المصدر              

 56.7 21.3 23.3 83.1 62.9 34.4 قطاع حكومي              
 5.8 13.9 0.0 3.2 8.3 1.3 )عام/مركز ( حضريمستشفى 

 9.8 0.0 11.7 8.6 13.6 3.8 وحدة صحية حضرية
 2.2 0.0 0.0 1.6 3.1 1.1 مكتب صحة
 2.1 2.2 0.0 3.4 2.3 1.1 )تكامل( ريفيمستشفى 

 30.8 1.6 11.6 62.3 26.5 25.5 وحدة صحية ريفية
 3.8 0.0 0.0 3.1 5.8 1.0 مركز رعاية أمومة وطفولة

 1.6 0.0 0.0 0.6 2.5 0.5 عيادات متنقلة
 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 مستشفى جامعي/تعليمي

 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 مؤسسة تأمين صحي
 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 مؤسسة عالجية

 0.5 2.7 0.0 0.4 0.6 0.0 وحدات حكومية أخر 
 42.1 78.7 75.2 16.4 37.1 64.9 طب  خاصقطاع        

 0.6 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 منظمة غير حكومية
 42.5 78.7 75.2 16.3 36.1 64.9 طبي خا 

 2.1 20.4 0.0 0.5 3.0 0.0 مستشفى خا /عيادة  
 19.3 57.7 1.4 1.6 32.3 1.5 طبيب خا   
 20.5 0.0 73.8 13.1 0.1 63.1 صيدلية  
 0.3 0.6 0.0 0.1 0.4 0.1 طبي خا  أخر  

 0.2 0.4 0.0 0.1 0.2 0.0 وحدة صحية تبع جامع
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 وحدة صحية تبع كنيسة

 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 أخر        
 0.3 0.0 0.0 1.0 0.3 0.2 آخر ير طبيغ
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 بائع آخر  
 0.2 0.0 0.0 0.9 0.1 0.2 أقارب/أصدقا   

 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 /ال أحدأخر 
 0.1 0.0 1.5 0.0 0.0 0.4 ال تعرف

 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 بيانات مفقودة
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي       

 11638 248 95 1733 6156 3278 سبق لهن الزواجالالتي عدد السيدات 
 والتى ليس لها توزيع منفصل.)حاجز مهبلى/أقرا  فوارة/كريم(  تشمل مستخدمات كبسولة تحت الجلد والوسائل الموضعية 1              
       
فزي مصزر مزازلن أكثزر حصزوال  علزى الوسزيلة التزي يسزتخدمنها مزن القطززاع ، إن مسزتخدمات وسزائل تنظزيم األسزرة عزام بشزكل

. أغلب مستخدمات اللولب والحقن يعتمدن على القطزاع الحكزومي للحصزول علزى (%43) أكثر من القطاع الخا  (%57) الحكومي
مزن بتركيبزه بواسزطة مقزدم خدمزة سزيدات مسزتخدمات ق 10سزيدات لكزل  6الوسيلة. أما بالنسبة للولب فقد أظهزرت النتزائ  أن أكثزر مزن 

مزنهن قزد حصزلن علزى  %83بالقطاع الحكومي، غالبا  بالوحدات الصحية الحضرية والريفية. وبالنسبة لمستخدمات الحقن فقزد وجزد أن 
 %62الوسيلة من مقدم خدمة بالقطزاع الحكزومي. وتعتبزر الوحزدات الصزحية الريفيزة مصزدر رئيسزي للحقزن لتقزديمها الخدمزة ألكثزر مزن 

 .جميعهم مستخدمات الحقن بين من
وعلى عكس اللولب والحقن، فإن غالبية مستخدمات الحبوب والعدد القليل من مسزتخدمي الزواقي الزذكري وتعقزيم المزرأة ذكزرن 
حصولهن أكثر على الوسيلة من القطاع الخا  عن القطاع العام. وتعتبر الصيدليات هي المصدر الرئيسي للحبوب والزواقي الزذكري. 

 قد ذكرت أكثر من ثالث أرباع السيدات الالتي يعتمدن على تعقيم المرأة أن عملية التعقيم قد تمت بواسطة مقدم خدمة خا .و 

 المصادر حسب الوسيلة واإلقامة 6-7-2

حسزب كززل مززن محززل  وللحبززوب واللولززب والحقززن الحديثزة مصزادر وسززائل تنظززيم األسززرةمعلومززات عززن  12-6جززدول  يعزرض
فزي مصزادر الحصزول علزى الوسزيلة التزي تعتمزد عليززه  االختالفزاتبزالملحق معلومزات عزن  6-2-أ كمزا يعزرض جزدول .ومكزان اإلقامزة
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 المستخدمات حسب المحافظات.
ن السزيدات فزي الريزف يفضزلن الزذهاب إلزى القطزاع الحكزومي للحصزول علزى الوسزيلة أ 12-6يوضزح جزدول وبصفة عامة، 

لزى الترتيزب(. كمزا ان نسزبة المسزتخدمات الالتزي يحصزلن علزى الوسزيلة مزن الوحزدات ع %48و %62أكثر من السيدات في الحضر )
 من المستخدمات في ريف الوجه القبلي. %64من المستخدمات في حضر الوجه البحري و %42ومية تتراوح بين كالصحية الح

 مصدر الوسائل الحديثة لتنظيم األسرة حسب اإلقامة 12-6جدول 
 .2014 مصر ومحل اإلقامة، ،ريف(-)حضر اإلقامةحسب  ،مصدرأحدث حسب  المحددة دمات حاليا  للوسائل الحديثة لتنظيم األسرةالتوزيع النسبى للمستخ

  محل اإلقامة                             
محافظات  اإلقامة                           

 حضرية
محافظات  وجزه قبلي  وجزه بحري

 1الحدود
 

  اإلجمالي ريف حضر اإلجمالي  ريف حضر اإلجمالي ريف حضر والمصدر الوسيلة                      
 اللولب                          
 62.9 44.2 69.1 61.7 65.9 65.5 53.2 62.9 59.0 66.3 57.9 قطاع حكومي                        

 37.1 55.8 30.1 38.2 33.6 34.2 46.6 36.8 41.0 33.3 42.0  قطاع خا 
 1.0 1.1 0.2 1.1 0.6 1.1 1.9 1.3 0.9 0.9 1.3 جمعيات أهلية

 35.3 54.7 29.8 36.7 32.7 32.6 44.0 35.0 39.4 32.0 40.2 خا  مستشفى خا /عيادة خاصة/دكتور
 0.4 0.0 0.1 0.4 0.2 0.3 0.7 0.4 0.6 0.3 0.6 3قطاع خا  آخر

 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 صيدلية
 0.3 0.0 0.5 0.1 0.3 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 غير طبى/ال يوجد أخر 

 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 ال تعرف/بيانات مفقودة
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي            
 6156 45 946 691 1638 2747 742 3489 984 3714 2442 د المستخدماتعد
 الحبوب                        
 34.4 30.8 44.6 21.5 37.0 40.9 18.7 35.7 20.3 42.3 20.2 حكوميقطاع                         

 64.9 69.2 54.6 76.4 61.8 58.7 80.2 63.7 79.3 57.1 78.6  قطاع خا 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 جمعيات أهلية

 1.5 0.6 1.2 1.8 1.4 1.1 1.5 1.2 4.2 1.1 2.4 خا  مستشفى خا /عيادة خاصة/دكتور
 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.1 3قطاع خا  آخر

 63.1 68.6 53.4 74.6 60.4 57.6 78.3 62.5 75.0 56.0 76.1 صيدلية
 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.5 0.2 0.0 0.1 0.2 غير طبى/ال يوجد أخر 

 0.6 0.0 0.6 2.1 1.1 0.3 0.6 0.4 0.4 0.4 1.0 ال تعرف/بيانات مفقودة
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي            

 3278 37 795 391 1186 1303 401 1704 351 2111 1167 عدد المستخدمات
 الحقن                        
 83.1 87.9 87.8 72.3 84.5 86.4 65.4 83.6 72.0 87.0 70.4 قطاع حكومي                        

 16.4 12.1 10.3 24.3 13.3 12.7 33.2 15.4 28.0 11.6 27.9  قطاع خا 
 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.2 0.1 0.0 0.4 جمعيات أهلية

 2.1 0.7 0.8 3.4 1.4 1.9 5.6 2.4 4.8 1.4 4.5 خا  مستشفى خا /عيادة خاصة/دكتور
 0.1 0.0 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.6 3قطاع خا  آخر

 13.1 11.4 9.5 20.4 11.8 10.8 26.3 12.9 21.9 10.2 22.5 صيدلية
 1.0 0.0 1.1 3.1 1.5 0.4 1.4 0.5 0.0 0.7 1.6 غير طبى/ال يوجد أخر 

 0.5 0.0 0.8 0.2 0.7 0.5 0.0 0.5 0.0 0.6 0.1 ال تعرف/بيانات مفقودة
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي            

 1733 11 572 155 727 746 113 859 135 1325 408 عدد المستخدمات
 2جمالياإل                        
 56.7 43.1 64.2 50.2 59.3 60.9 42.4 57.0 50.4 61.9 47.7 قطاع حكومي                        

 43.1 56.9 34.8 48.7 39.6 38.7 57.0 42.6 49.5 37.5 51.8  قطاع خا 
 0.6 0.5 0.1 0.6 0.3 0.6 1.2 0.7 0.6 0.4 0.8 جمعيات أهلية

 21.4 26.8 14.3 22.1 17.0 20.8 28.2 22.3 27.6 18.7 26.1 خا  خا /عيادة خاصة/دكتورمستشفى 
 0.3 0.0 0.2 0.3 0.2 0.2 0.6 0.3 0.5 0.2 0.4 3قطاع خا  آخر

 20.5 29.6 20.2 25.7 22.1 17.1 27.1 19.2 20.8 18.1 24.5 صيدلية
 0.3 0.0 0.5 0.4 0.5 0.2 0.3 0.2 0.0 0.3 0.2 غير طبى/ال يوجد أخر 

 0.3 0.0 0.5 0.7 0.6 0.2 0.3 0.2 0.1 0.3 0.3 ال تعرف/بيانات مفقودة
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي            

 11638 99 2409 1288 3697 4969 1328 6297 1546 7420 4218 عدد المستخدمات
 ال يتضمن محافظتى شمال وجنوب سينا . 1                        

 .والوسائل الموضوعية والتى ليس لها توزيع منفصل ، تعقيم المرأة، الواقي الذكريتتضمن مستخدمات الكبسوالت تحت الجلد 2
 تشمل عيادة تبع جامع، كنيسة أو أي قطاع خا  آخر. 3
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ل علزى و مستخدمات وسائل معينة، يظهر أن االعتماد على مصادر القطاع العام للحصزوباألخذ في االعتبار مكان اإلقامة ل
مززن مسززتخدمات اللولززب فززي المنززاطق الريفيززة  %69اللولززب أكثززر شززيوعا  فززي المنززاطق الريفيززة. وعلززى سززبيل المثززال فززي الوجززه القبلززي، 

ق الحضرية. أما محافظات الحدود الثالث المتضمنة في المناط %62يحصلن على اللولب من منشأة صحية حكومية وذلي بالمقارنة بز
أقزل نسزبة لمسزتخدمات اللولزب الالتزي حصزلن عليزه مزن منشزأة صزحية حكوميزة  كزان لهزا 2014مصزر  –في المسح السكاني الصحي 

يحصلن على (. وبالنسبة لكل المناطق، تعتبر الصيدلية هي المصدر الرئيسي بالنسبة لمستخدمات الحبوب مع وجود قلة منهن 44%)
بزين مسزتخدمات  %19يختلف حسزب اإلقامزة مزن  هذه النسبة القليلةالحبوب من وحدات القطاع الحكومي. وبالرغم من ذلي فإن حجم 

الحبززوب، وبغززض النظززر عززن مكززان  ومثززلبالنسززبة لنظيززرتهن فززي ريززف الوجززه القبلززي.  %45الحبززوب فززي حضززر الوجززه البحززري إلززى 
حضزر الوجزه فزي  %65 حيزث يتزراوح مزنحقن يحصزلن عليهزا مزن مصزادر تابعزة للقطزاع الحكزومي، إن معظم مستخدمات الفاإلقامة، 
 .ومحافظات الحدود في ريف الوجه القبلي %88إلى ، البحر 

 تطور مصادر الوسائل الحديثة 6-7-3
اني الصحي والمسح السك 1995مصر  –التطور في مصدر وسائل تنظيم األسرة خالل الفترة بين المسح السكاني الصحي 

وبصزفة عامزة، زادت نسزبة مسزتخدمات  .مستخدمات اللولزبول ستخدمات الوسائل الحديثةلم 13-6جدول في عرض يُ  2014مصر  –
إلززى  1995فززي عززام  %36وسززائل تنظززيم األسززرة الحديثززة الالتززي يعتمززدن علززى القطززاع الحكززومي كمصززدر لوسززائل تنظززيم األسززرة مززن 

انخفززاض وبززالنظر إلززى االختالفززات حسززب اإلقامززة، لززوحظ  .%57لتصززل إلززى  2014م ثززم انخفضززت فززي عززا 2008فززي عززام  60%
 .2014و 2008بين عامي  االعتماد على مقدمي الخدمة في القطاع الحكومي للوسائل الحديثة بين المستخدمات في كل المناطق

حيزث  اتلمسزتخدمابين بة الوسائل تركيإلى حد ما إلى التحول في  االنخفاض في االعتماد على مصادر القطاع العاميرجع 
-6ومزع ذلزي، يبزين جزدول  التي يتم الحصول عليها في المقام األول من الصيدليات.أصبح عدد كبير إلى حد ما يعتمد على الحبوب 

وقززت إجزززرا  المسزززح  %67أن نسززبة مسزززتخدمات اللولززب الالتزززي يحصززلن عليزززه مززن وحزززدات القطزززاع الحكززومي قزززد انخفضززت مزززن  13
 .2014وقت إجرائه في  %63إلى  2008مصر  –صحي السكاني ال

 كمصدر لوسائل تنظيم األسرة حسب اإلقامة الحكوميتطور االعتماد عل  القطاع  13-6جدول 
 .2014-1995، مصر ةومحل اإلقام حضر( –)ريف  حسب اإلقامة حكوميحصلن على الوسيلة من مصدر الالتي نسبة المستخدمات حاليا  للولب ومستخدمات كل الوسائل الحديثة 

 كل الوسائل الحديثة  اللولب                         
                        

 اإلقامة

1995 
المسح 
السكاني 
 -الصحي
 مصر 

2000 
المسح 
السكاني 
 -الصحي
 مصر 

2005 
المسح 
السكاني 
 -الصحي
 مصر 

2008 
المسح 
السكاني 
 -الصحي
  مصر

2014 
المسح 
السكاني 
 -الصحي
  مصر

 1995 
المسح 
السكاني 
 -الصحي
 مصر 

2000 
المسح 
السكاني 
 -الصحي
 مصر 

2005 
المسح 
السكاني 
 -الصحي
 مصر 

2008 
المسح 
السكاني 
 -الصحي
  مصر

2014 
المسح 
السكاني 
 -الصحي
  مصر

            اإلقامة                        
 47.7 50.7 48.0 42.0 34.0  57.9 58.8 54.8 48.7 42.8 حضر
 61.9 66.5 63.2 54.8 37.7  66.3 73.4 67.7 59.4 46.7 ريف

            محل اإلقامة
 50.4 55.3 54.2 43.5 39.7  59.0 63.2 60.5 48.8 46.5 محافظات حضرية

 57.0 60.8 57.2 50.2 35.2  62.9 67.9 62.8 54.9 44.4 وجه بحري
 42.4 46.4 41.5 40.9 27.5  53.2 55.8 48.8 47.5 37.4 حضر
 60.9 65.8 62.6 54.1 38.6  65.5 72.2 67.5 58.0 47.3 ريف

 59.3 60.3 56.8 50.0 32.3  65.9 66.8 60.9 57.3 42.1 وجه قبلي
 50.2 47.4 44.9 40.8 29.6  61.7 53.6 51.8 50.1 39.9 حضر
 64.2 67.9 64.3 56.3 34.8  69.1 77.4 68.1 63.5 44.5 ريف

 1 43.1 56.1 59.6 41.0 25.2  1 44.2 61.0 61.4 44.9 31.3 حدودمحافظات ال
 56.7 59.6 56.6 48.6 35.7  62.9 66.6 61.8 54.0 44.5 اإلجمالي            
 .10 -6، جدول 2009 ،ووا المصدر  الزناتى                         
 ال يتضمن محافظتى شمال وجنوب سينا . 1

  
 نوع الحبوب 6-8

عزززدة اسزززئلة مرتبطزززة بنزززوع الحبزززوب )االسزززم التجزززاري( التزززي تسزززتخدمها  2014مصزززر  –يتضزززمن المسزززح السزززكاني الصزززحي 
عززن نززوع الحبززوب )االسززم التجززاري( التززي تسززتخدمها السززيدات وذلززي بسززؤال مسززتخدمات  السززؤال أوال  السززيدات والتززي سززمعن عنهززا. تززم 

ت المستخدمات في ذكر نوع الحبوب )االسم التجزاري(، فتقزوم الباحثزة بطلزب رؤيزة الحبوب عن نوع الحبوب )االسم التجاري(. فإذا فشل
من مستخدمات الحبوب لم يستطعن ذكر اسم النوع )االسم التجزاري( الزذي يسزتخدمنه  %8إلى أن حوالي  14-6العبوة. ويشير جدول 

 أو يظهرن العبوة.
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يتضززززح أن  14-6وفقززززا  للنتززززائ  المعروضززززة فززززي جززززدول و 
مززن  4فززي مصززر. حيززث أن هززي األكثززر انتشززارا   وسززيبتحبززوب ميكر 

مسززتخدمات للحبززوب أقزززررن بززأنهن يسززتخدمن حاليززا  حبزززوب  10كززل 
أسززززززتخدمن  %14وسززززززيبت، ويايسززززززتخدمن تر  %16، و وسززززززيبتميكر 

 حبوب جنيرا.

إن الحبوب ثنائية الهرمون أو الحبزوب التزي تحتزوي علزى  
هرمزززون األسزززتروجين وهرمزززون البروجسزززتين ممكزززن أن تتعزززارض مزززع 
تكوين اللبن بالنسبة للسيدات الالتي يقمن بالرضاعة الطبيعية وأيضا  

 .Blackburn et al)ممكززن أن يززؤثر علززى مكونززات لززبن الثززدي 

. ونصزززح السزززيدات الالتزززي يقمزززن بالرضزززاعة الطبيعيزززة بأخزززذ (2000
حبزوب أحاديزة الهرمزون والتزي تحتززوي علزى هرمزون البروجسزتين فقززط 
لتجنب اآلثزار الجانبيزة غيزر المرغزوب فيهزا. ولكزي يزتم التأكزد مزن أن 
، السززيدات الالتززي يقمززن بالرضززاعة الطبيعيززة قززد اتززبعن تلززي النصززيحة

يوضززح نززوع الحبززوب حسززب نززوع الهرمززون الززذي  14-6فززإن جززدول 
. تحتويه وتقسيم مستخدمات الحبوب حسب حالزة الرضزاعة الطبيعيزة

 %38ويشير الجدول إلى أنه من بين السيدات الالتي يقمزن بالرضزاعة الطبيعيزة 
باستخدام أنزواع حبزوب مناسزبة للسزيدات الالتزي يقمزن بالرضزاعة الطبيعيزة. أقررن 

المناسبة للسيدات الالتي يقمن بالرضاعة الطبيعية، تكون  ومن بين أنواع الحبوب
علززززى  %15و %19حبززززوب ميكروليززززت هززززي األكثززززر اسززززتخداما  يليهززززا ليفونززززور )

 الترتيب(.

سززززؤال إضززززافي  2014مصززززر  –يتضززززمن المسززززح السززززكاني الصززززحي 
للتأكززد مززن مززد  إدراي السززيدات فززي مصززر عززن وجززود نززوع مززن الحبززوب يناسززب 

 15-6مززة، يشززير جززدول بالرضززاعة الطبيعيززة. بصززفة عا األمهززات الالتززي يقمززن
 49-15فزي العمزر سزيدات سزبق لهزن الززوا  عشزر  مزن كزل 7إلى أن أكثر من 

قززد ذكززرن أنهززن قززد سززمعن عززن حبززوب تناسززب السززيدات الالتززي يقمززن بالرضززاعة 
أي الطبيعية. ولكن بالرغم من ذلي، فإن غالبية تلزي السزيدات لزم يسزتطعن تحديزد 

 الحبوب الذي يناسب األمهات الالتي يقمن بالرضاعة الطبيعية.ع من أنوا نوع 

 األسرة تنظيمالمشاركة في اتخاذ قرارات  6-9

والنتزائ  المعروضزة تم سؤال المستخدمات حاليا  مجموعة من األسئلة عن مشاركتها في قرار اسزتخدام وسزائل تنظزيم األسزرة. 
رن أن لززديهن الززدور الرئيسززي فززي اتخززاذ قززرار اسززتخدام وسززائل تنظززيم األسززرة. المسززتخدمات شززع تقريبززا  كززلأن توضززح  16-6جززدول  فززى

فقززززط مززززن  %2وأشززززارت  (.%75أو بمشززززاركة الزززززو  ) (%23أمززززا بأنفسززززهن ) وكانززززت غالبيززززة المسززززتخدمات قززززد قمززززن باتخززززاذ القززززرار
 المستخدمات حاليا  أن الزو  هو الشخ  المسئول عن اتخاذ قرار االستخدام للوسائل. 

 

 

 

 نوع الحبوب 14-6جدول 
حاليا  حسب نوع الحبوب المستخدمة وحالة لحبوب المستخدمات  النسبيالتوزيع 

 .2014 ، مصرالرضاعة الطبيعية
        

 نوع الحبوب

مستخدمات ويقمن 
حاليا  بالرضاعة 

 الطبيعية

مستخدمات وال 
يقمن حاليا  

 اإلجمالي بالرضاعة الطبيعية
    مناسبة لمن يقمن بالرضاعة        

 9.2 4.4 19.2 ميكروليت
 2.0 0.9 4.3 إكسلتون
 5.8 1.5 14.8 ليفونور
    أنواع أخرى

 40.1 46 27.8 ميكروسيبت
 15.9 18.8 9.9 ترايوسيبت

 14.4 15.5 12.2 جينيرا
 0.2 0.2 0.1 نورديت
 0.1 0.2 0.0 مارفيلون
 2.5 2.5 2.4 سيليست

 0.3 0.3 0.3 كوترابالن 
 1.8 2.0 1.5 أخرى

 7.7 7.8 7.5 /بيانات مفقودةال تعرف
 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي    

 3278 2209 1068 عدد مستخدمات الحبوب
    

الالتي المعرفة بنوع الحبوب المالئم للسيدات  15-6جدول 
 يقمن بالرضاعة الطبيعية

-15في العمر )التوزيع النسبى للسيدات الالتي سبق لهن الزوا  
حسب المعرفة بنوع الحبوب المالئم للسيدات الالتي يقمن ( 49

 .2014 ، مصربالرضاعة الطبيعية
 نوع الحبوب نوع الحبوب    
  لززالحبوب  عن تعرف    

 71.7 لسيدات الالتي يقمن بالرضاعة الطبيعيةا
 4.6 ذكرت النوع الصحيح

 3.1 ذكرت نوع غير صحيح
 64.1 ال تعرف النوع

ال تعرف عن الحبوب التى تالئم السيدات الالتي 
 28.3 يقمن بالرضاعة الطبيعية

 100.0 اإلجمالي  
 21756 دد السيدات الالتي سبق لهن الزوا ع
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 قرارات استخدام وسائل تنظيم األسرة 16-6ل جدو
عن قرار استخدام وسائل تنظيم األسرة، حسب الخصائ  الخلفية، مصر أساسا  للمستخدمات الحاليات حسب الشخ  المسئول  النسبيالتوزيع 
2014 . 

 الالتيعدد السيدات   تنظيم األسرة   المسئول عن قرار استخدام وسائلالشخ               
 اإلجمالي أخري/ بيانات مفقودة الزو  أساسا قرار مشتري المستجيبة أساسا الخصائ  الخلفية             سبق لهن الزوا 

       العمر              
15-19 20.6 77.4 2.1 0.0 100.0 153 
20-24 20.5 77.3 1.5 0.7 100.0 1259 
25-29 21.2 75.4 3.1 0.3 100.0 2546 
30-34 21.9 75.2 2.5 0.5 100.0 2570 
35-39 24.7 72.9 2.1 0.3 100.0 2383 
40-44 22.7 75.3 1.5 0.5 100.0 1830 
45-49 24.1 73.6 1.9 0.4 100.0 1231 

       عدد األطفال األحياء        
0 * * * * 100.0 2 
1 19.7 78.1 1.4 0.8 100.0 1126 
2 21.0 75.5 3.0 0.5 100.0 3376 
3 22.1 75.7 1.9 0.3 100.0 3827 
4+ 25.1 72.5 2.0 0.4 100.0 3642 
       اإلقامة        

 4345 100.0 0.3 1.8 75.6 22.4 حضر
 7629 100.0 0.5 2.5 74.5 22.5 ريف

       محل اإلقامة        
 1595 100.0 0.1 0.5 78.6 20.8 محافظات حضرية

 6438 100.0 0.4 2.3 75.0 22.3 وجه بحري
 1362 100.0 0.4 1.7 74.9 23.0 حضر
 5076 100.0 0.4 2.4 75.0 22.2 ريف

 3839 100.0 0.6 2.9 72.9 23.7 وجه قبلي
 1329 100.0 0.4 3.5 72.2 23.9 حضر
 2510 100.0 0.7 2.6 73.2 23.5 ريف

 102 100.0 0.0 0.3 87.4 12.3 1محافظات الحدود
       تعليميةالحالة ال        

 2829 100.0 0.5 2.6 73.1 23.8 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 697 100.0 1.0 2.0 72.7 24.2 لم تتم المرحلة االبتدائية

 1954 100.0 0.3 2.2 73.6 24.0 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي
 6494 100.0 0.4 2.1 76.3 21.3 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

       الحـالة العملية        
 1758 100.0 0.3 1.2 74.7 23.9 تعمل بعائد نقدي

 10216 100.0 0.5 2.4 74.9 22.2 ال تعمل بعائد نقدي
       مؤشر الثروة        

 2026 100.0 0.7 2.3 71.5 25.5 أدنى مستو 
 2215 100.0 0.6 2.6 73.7 23.1 المستو  الثاني

 2735 100.0 0.3 2.6 75.5 21.6 المستو  األوسط
 2551 100.0 0.4 2.3 75.9 21.4 المستو  الرابع
 2447 100.0 0.2 1.3 77.0 21.5 أعلى مستو 

 11974 100.0 0.4 2.2 74.9 22.5 اإلجمالي        
 ي تم حذفها.حالة غير مرجحة ولذل 25تشير إلى أن األرقام مبنية على عدد حاالت أقل من *  ملحوظة               
 ال يتضمن محافظتى شمال وجنوب سينا . 1
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 اختيار الوسيلة بناء عل  إعطاء معلومات 6-10

إن ضززمان حصززول المسززتخدمات علززى المعلومززات المطلوبززة التخززاذ اختيززار مبنززي علززى معلومززات هززو مكززون حيززوي لبززرام  
لكززي يسززتطعن اتخززاذ القززرارات بشززأن اسززتخدام وسززائل تنظززيم االسززرة  ةلمتاحززاالوسززائل تنظززيم األسززرة. فالبززد مززن ابززالغ المسززتخدمات بكززل 

المالئمززة لظززروفهن. يجززب أيضززا  أن ُيخبززر مقززدمي خززدمات تنظززيم األسززرة جميززع المسززتخدمات عززن األعززراض الجانبيززة التززي يمكززن أن 
هزززذه األعزززراض الجانبيزززة. وهزززذه  يتعرضزززن لهزززا نتيجزززة السزززتخدام وسزززيلة محزززددة ومزززا يجزززب أن تفعلزززه المسزززتخدمات عنزززد حزززدوث أي مزززن

المعلومزات تسززاعد المسززتخدمات للتغلززب علززى األعززراض الجانبيززة باإلضززافة إلززى خفززض معززدالت التوقززف الغيززر ضززرورية للوسززائل التززي 
 تتطلب إمداد بصفة مستمرة.

دمات حاليزا  عزدة أسزئلة تزم تصزميمها لتقيزيم مزا إذا كانزت السزيدات المسزتخ 2014مصزر  –يتضمن المسح السكاني الصزحي 
لوسائل تنظيم األسرة في وقت المسح قزد حصزلن علزى معلومزات كافيزة يسزتطعن بهزا اختيزار الوسزيلة. فقزد تزم سزؤال المسزتخدمات حاليزا  
عمززا إذا كززان مقززدم الخدمززة الززذي حصززلن منززه علززى الوسززيلة قززد اخبززرهن عززن وسززائل تنظززيم األسززرة األخززر ، عززن األعززراض الجانبيززة 

ذا لزم ُتخبزر للوسيلة، أو عما إذ ا كان مقدم الخدمزة قزد نصزح السزيدة بمزا يجزب أن تفعلزه عنزد حزدوث أي مزن هزذه األعزراض الجانبيزة. وا 
المسززتخدمات عززن الوسززائل األخززر  أو عززن األعززراض الجانبيززة خززالل المشززورة، فقززد تززم سززؤالهن عمززا إذا كززان قززد سززبق حصززولهن علززى 

خي الحذر عند تحليل إجابات السيدات لهذه األسئلة حيث أن جميعها أسزئلة معلومات عن هذه الموضوعات من مقدم خدمة. ويجب تو 
أي أن كثيززرا  مززن  ،تخضززع العتبززارات شخصززية. باإلضززافة إلززى أنهززا عرضززة لدرجززة مززن درجززات عززدم المعرفززة نتيجززة ألخطززا  التززذكر

، وقزد 2014مصزر  –السزكاني الصزحي  المستخدمات ذهبن إلى مقدم الخدمة منذ شهور أو حتى سزنين قبزل إجزرا  المقابلزة فزي المسزح
ال يتذكرن بالتفصيل كل األحداث التي مررن بها. ومع ذلي فإن نتائ  هذه األسزئلة تلقزى الضزو  علزى األقزل علزى طبيعزة المشزورة التزي 

 حصلن عليها مستخدمات وسائل تنظيم األسرة من مقدمي الخدمة.

ى إعطززا  معلومززات للمسززتخدمات حاليززا  الالتززي بززدأن اسززتخدام معلومززات عززن اختيززار الوسززيلة بنززا ا  علزز 17-6يوضززح جززدول 
لبيانزات علزى محدوديزة تبزادل المعلومزات بزين كثيزر مزن المسزتخدمات حاليزا  اأو بعزد ذلزي. بصزفة عامزة، تزدل  2009الوسيلة فزي ينزاير 
ش معهزن وسزائل تنظزيم األسزرة مستخدمات قد ذكرن أن مقدم الخدمزة قزد نزاق 10من كل  6. حيث نجد أن أقل من لهم ومقدمي الخدمة

تزم اخبزارهن مزاذا يفعلزن  %35من المستخدمات عزن األعزراض الجانبيزة و %48األخر  بخالف الوسيلة التي حصلن عليها. تم إبالغ 
إذا تعرضن ألي من هذه األعراض الجانبية. وبصفة عامة، ذكرت المستخدمات الالتي حصلن على المعلومات الالزمزة للقيزام باختيزار 

 يلة بأنهن قد حصلن على تلي المعلومات من مقدم الخدمة الذي تم استشارته في بداية االستخدام الحالي.وس

أن نسبة المستخدمات الالتي حصلن على المعلومات المطلوبة للقيام باختيار الوسيلة ال تختلف  17-6أيضا  يوضح جدول 
اختالفزات توجزد فزي نسزبة المسزتخدمات الالتزي حصزلن علزى معلومزات  اختالفا  واضحا  حسب نوع مقزدمي الخدمزة. وقزد لزوحظ أن أكبزر

عزززن األعزززراض الجانبيزززة للوسزززيلة. وبزززالرغم مزززن ذلزززي، فزززإن المسزززتخدمات الالتزززي حصزززلن علزززى الوسزززيلة مزززن الصزززيدلية أقزززل كثيزززرا  مزززن 
 عراض الجانبية.المستخدمات األخريات في الحصول على المعلومات الضرورية للقيام باختيار الوسيلة وخاصة عن األ
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 اختيار الوسيلة بناء  عل  إعطاء المعلومات 17-6جدول 
ذكرن حصولهن على نصيحة عن الالتي و  منذ خمس سنوات سابقة على المسحالحالي بدأن فترة االستخدام الالتي نسبة المستخدمات حاليا  

 .2014لة، مصر موضوعات مختلفة خاصة بالوسيلة التى حصلن عليها. حسب المصدر والوسي
 2 اإلجمالى صيدلية 1 عيادة خاصة مصدر طبى حكومي المعلومات التى تم تقديمها          

 2 الحبوب          

 61.5 46.1 67.3 66.5 تم إعطا  معلومات عن الوسائل األخر           
 56.4 39.8 63.3 61.2 فى بداية فترة االستخدام الحالي

 5.2 6.4 4.0 5.2 خالل فترة االستخدام الحالي فى أ  وقت وليس
 41.9 27.1 50.5 44.6 تم إعطا  معلومات عن األعراض الجانبية

 39.8 24.6 48.5 42.6 فى بداية فترة االستخدام الحالي
 2.1 2.5 2.0 2.0 فى أ  وقت وليس خالل فترة االستخدام الحالي
 29.6 16.3 38.9 31.0 ض الجانبيةتم إعطا  معلومات عن كيفية التصرف مع األعرا

 2370 603 692 1075 المستخدماتعدد 
 2 اللولب          

 60.6 ل.ي 60.6 60.6 تم إعطا  معلومات عن الوسائل األخر           
 56.2 ل.ي 55.3 56.7 بداية فترة االستخدام الحالي في
 4.4 ل.ي 5.3 3.9 وقت وليس خالل فترة االستخدام الحالي أي في

 50.0 ل.ي 53.6 47.7 تم إعطا  معلومات عن األعراض الجانبية
 48.1 ل.ي 52.2 45.5 بداية فترة االستخدام الحالي في
 1.9 ل.ي 1.4 2.3 وقت وليس خالل فترة االستخدام الحالي أي في

 38.2 ل.ي 42.5 35.5 تم إعطا  معلومات عن كيفية التصرف مع األعراض الجانبية
 3496 ل.ي 1332 2162 ستخدماتالمعدد 

 2 الحقن          

 65.9 63.6 65.0 66.2 تم إعطا  معلومات عن الوسائل األخر           
 60.5 49.1 60.9 61.3 بداية فترة االستخدام الحالي في
 5.4 14.5 4.0 4.9 وقت وليس خالل فترة االستخدام الحالي أي في

 54.4 41.2 56.5 55.2 الجانبية تم إعطا  معلومات عن األعراض
 51.1 36.4 56.5 51.6 بداية فترة االستخدام الحالي في
 3.4 4.8 0.0 3.6 وقت وليس خالل فترة االستخدام الحالي أي في

 36.2 22.4 42.4 36.7 تم إعطا  معلومات عن كيفية التصرف مع األعراض الجانبية
 1182 78 105 999 المستخدماتعدد 

 2 اإلجمالي          
 61.6 46.9 63.0 63.3 تم إعطا  معلومات عن الوسائل األخر           

 56.7 39.8 57.9 58.8 بداية فترة االستخدام الحالي في
 4.9 7.1 5.1 4.5 وقت وليس خالل فترة االستخدام الحالي أي في

 47.8 28.1 52.4 48.5 تم إعطا  معلومات عن األعراض الجانبية
 45.6 25.4 51.0 46.0 بداية فترة االستخدام الحالي في
 2.2 2.7 1.4 2.5 وقت وليس خالل فترة االستخدام الحالي أي في

 34.6 16.7 40.7 34.3 تم إعطا  معلومات عن كيفية التصرف مع األعراض الجانبية
 7315 703 2277 4334 المستخدماتعدد 

 . أقاربحصلن على الوسيلة من أصدقا  /الالتي مات مالحظة   تم استبعاد المستخد          
 ل. . ال ينطبق.

 عيادة جامع/كنيسة. طبيب خا /ممرضة،، المستشفى الخا /العيادة مؤسسات غير حكومية/ تتضمن 1
 في فترة الخمس سنوات السابقة عن المسح.بدأن االستخدام  والالتيتتضمن فقط كل المستخدمات حاليا  للوسائل الحديثة  2
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 وسائل تنظيم األسرة معدالت التوقف عن استخدام 6-11

يعتبر معدل التوقف عن استخدام وسزائل تنظزيم األسزرة وأسزباب هزذا التوقزف مزن االهتمامزات الرئيسزية لبزرام  تنظزيم األسزرة. 
وسزيلة، عززدم الرضزا عززن الوسززيلة، بزين األزوا  ولكنهززا عززادة مزا تشززتمل علزى عززدة عوامزل مثززل فشززل ال التوقززفيمكزن أن تتفززاوت أسزباب 

 كبيزززرا   ا  اهتمامزززولى نزززيجزززب أن إذا ارتفعزززت معزززدالت التوقزززف عزززن االسزززتخدام  ارتفزززاع تكلفزززة الوسزززائل. أو ، وعزززدم تزززوفرصزززحيةاعتبزززارات 
 م.االستخدا االستمرار فىبالمشورة والمتابعة لمساعدة السيدات المستخدمات في التغلب على مختلف المشاكل والعوائق من أجل 

بسززؤال  2014مصززر  -ولدراسززة التوقززف عززن االسززتخدام تززم االعتمززاد علززى بيانززات تززم جمعهززا فززي المسززح السززكاني الصززحي 
عن وسيلة تنظيم حيث تم سؤال السيدة لكل فترة استخدام وحتى تاريخ المقابلة.  2009 عن كل فترات االستخدام منذ ينايرالمستجيبات 

خدام )الشهر والسزنة( وتزاريخ التوقزف عزن االسزتخدام )إذا كانزت توقفزت( وسزبب التوقزف. إذا ذكزرت األسرة المستخدمة وتاريخ بد  االست
 . هذه الفترة ستخداما كان يتم سؤالها عن تاريخ بدأ ،2009يناير  فىالسيدة أنها كانت تستخدم وسيلة 

جززودة فززي نهايززة اسززتمارة المسززح وقززد تززم اسززتخدام أسززلوب جززداول الحيززاة لحسززاب معززدالت التوقززف مززن بيانززات النتيجززة المو 
 62-3. وقد تم االعتمزاد فزي حسزاب هزذه المعزدالت علزى أسزاس فتزرات االسزتخدام خزالل الفتزرة مزن 2014مصر  -السكاني الصحي 

. وقزد تزم حسزاب المعزدالت علزى أسزاس معزدالت التوقزف لسزنة واحزدةا أي 2014مصر  –شهرا  السابقة على المسح السكاني الصحي 
شززهرا  األولززى مزززن بززد  اسززتخدام الوسززيلة. وتززم حسززاب هزززذه  12الزززسززبة المسززتخدمات الالتززي تززوقفن عزززن االسززتخدام خززالل أنهززا تمثززل ن

والوسائل التي لم تحسب بشكل منفصزل  .والرضاعة الطبيعية  الحبوب والحقن واللولب هعلى حدكل المعدالت لكل من الوسائل التالية 
م تجميزع أسزباب التوقزف تزجود عدد كافي من فترات االستخدام يضمن حسزاب المعزدالت بدقزة ولضمان و  تم تجميعهم في البند "أخر ".

أعزراض جانبيزة/اعتبارات صزحية،  ،أسزباب أخزر  متعلقزة باإلنجزاب، في ست مجموعات رئيسية وهى  فشل الوسيلة، الرغبزة فزي الحمزل
 أسباب متعلقة بالوسيلة. ،تريد وسيلة أكثر فاعلية

عززدم معرفززة  مززنأي تحيززز يمكززن أن ينززت   لتجنززبتززم إسززقاط شززهر المقابلززة والشززهرين السززابقين لززه  ،ولحسززاب هززذه المعززدالت
أي يتم الحصول عليها بقسمة عدد مرات التوقف عن االستخدام في كل فترة مزن فتزرات  ،الحمل. وهذه المعدالت تراكمية حاالتبعض 

الحصزول  يزتمالفترة. وتزم بعزد ذلزي تجميزع معزدالت التوقزف الشزهرية ل االستخدام )بالشهور المفردة( على عدد شهور التعرض خالل هذه
)أي  مخزاطر متنافسزةعلزى أنهزا  لفترة االسزتخدام على معدالت التوقف خالل سنة. وعند إيجاد هذه المعدالت تم معاملة أسباب التوقف

 حتى تعطى المعدل اإلجمالي. ن هذه المعدالت يمكن تجميعها لألسباب المختلفةإال يمكن حدوثها معا (، وبالتالي ف

فززي مصززر يتززوقفن عززن اسززتخدام  تنظززيم أسززرة مسززتخدمات 10مززن كززل  3أن حززوالى  18-6يوضززح جززدول  ،بصززفة عامززةو 
شزهرا  مزن بزد  االسزتخدام. إن األعزراض الجانبيزة واالعتبزارات الصزحية هزي السزبب الرئيسزي للتوقزف عزن اإلسزتخدام  12الوسيلة خزالل 

 %6(، وأصززبحن حوامززل أثنززا  اسززتخدام الوسززيلة)أي  مززن المسززتخدمات بسززبب فشززل الوسززيلة %4وتوقفززت  (.%11بززين المسززتخدمات )
كنتيجزة ألسزباب أخزر  مرتبطزة باإلنجزاب والتزي تتضزمن إنهزا  العالقزة الزوجيزة، تزوقفن  %5للرغبة في الحمزل، وتوقفن عن االستخدام 

الرضزاعة مسزتخدمات كانت بزين أعلى نسبة للتوقف  نأ المختلفة فقد لوحظ تباعد الممارسة الجنسية وانقطاع الطمث. وبالنسبة للوسائل
فقزط مزن  %14حيزث أن  االسزتخداملتوقزف عزن معزدل ل. ويمثل اللولب أقزل (%38والحقن ) (%42) بوبيليها الح ،(%44) الطبيعية

 من االستخدام. ىشهرا  األول 12الزمستخدمات اللولب يتوقفن عن استخدامه في خالل 
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 شهر 12معدالت التوقف عن االستخدام بعد البداية بـ  18-6ول جد

توقفن عن الالتي بدأن فترة استخدام تنظيم األسرة فى الخمس سنوات السابقة على المسح، نسبة مستخدمات تنظيم األسرة الالتي سنة  49-15من بين السيدات فى العمر 
 .2014تحولن إلى وسيلة أخر . مصر الالتي ب سبب التوقف ونسبة شهرا  بعد بداية االستخدام حس 12االستخدام خالل الز

           
           

 الوسيلة
فشل 
 الوسيلة

الرغبة فى 
 الحمل

أسباب أخر  
 1مرتبطة باالنجاب

أعراض جانبية/ 
 اعتبارات صحية

تريد وسيلة 
 أكثر فاعلية

أسباب أخر  
 2مرتبطة بالوسيلة

أسباب 
 3أخر 

أ  
 4سبب

 التحول إلى
 5وسيلة أخر 

عدد فترات 
 6األستخدام

           
 6232 8.9 41.5 0.7 1.0 3.0 11.0 9.7 8.7 7.6 الحبوب           

 5757 4.6 14.3 0.1 0.1 0.0 7.5 1.0 4.3 1.2 اللولب
 2589 11.3 37.9 0.4 0.7 0.7 20.8 7.1 6.5 1.5 الحقن

 660 21.3 44.3 0.9 8.9 16.3 1.0 0.9 3.8 12.7 اطالة فترة الرضاعة
 554 7.2 17.7 1.3 0.2 3.3 4.6 0.4 5.7 2.2 7أخر 

 15793 8.1 30.1 0.4 0.9 2.1 10.7 5.4 6.4 4.3 كل الوسائل           
           
 شهرا  سابقة على المسح. 62-3بدأت  والتيمالحظة   تم حساب هذه النتائ  باالعتماد على جداول الحياة باستخدام معلومات عن فترات االستخدام            
نها  العالقة الزوجية/ ،تتضمن تباعد الممارسة الجنسية/غياب الزو   1  .االنفصالعدم القدرة على اإلنجاب/سن اليأس وا 
 تتضمن صعوبة الحصول على الوسيلة/بعد المسافة. التكلفة المرتفعة، وغير مالئمة لالستخدام.  2
 فقة الزو .تتضمن اإلجبار وعدم موا  3
 أسباب التوقف عن االستخدام متنافية ومجموعهما في هذا العمود.  4
ت السيدة وسيلة مختلفة في الشهر إذا استخدم اخر فترات االستخدام المتضمنة في هذا العمود هو جز  من فترات التوقف عن االستخدام والمتضمنة في معدل التوقف. ويعتبر التحول إلى وسيلة  5

 لتابعين للتوقف عن االستخدام.وقف عن االستخدام أو إذا إدلت أنها " تريد وسيلة أكثر فاعلية " كسبب للتوقف عن االستخدام وبدأت استخدام وسيلة أخر  خالل الشهرين االتابع للت
  ات االستخدام حيث لم تتوقف السيدات عن االستخدام خالل فترة المالحظة.يشمل عدد فترات االستخدام كال  من فترات االستخدام حيث توقفت السيدات االستخدام خالل فترة المالحظة وفتر  6
 ، كبسوالت تحت الجلد، الواقي الذكري، الحاجز المهبلي/ أقرا  فوارة/ كريم، القذف الخارجي وفترة األمان.تشمل تعقيم المرأة 7
 

بالنسزبة للسزيدات  مزا يمكزناالسزتخدام أعلزى  وتتفاوت أسباب التوقف عن االستخدام حسب الوسيلة المستخدمة. والتوقزف عزن
كانزت نسزبة كمزا . (%13( وكزذلي لفشزل الوسزيلة )%16) الالتي يستخدمن إطالة فترة الرضاعة وذلي لرغبتهن فزي وسزيلة أكثزر فاعليزة

والحقزن  عزن مسزتخدمات اللولزب (%8) أعلزى بزين مسزتخدمات الحبزوب المستخدمات الالتي توقفن عزن االسزتخدام بسزبب فشزل الوسزيلة
مستخدمات الحبوب أكثر احتماال  من مستخدمات الوسائل األخر  للتوقف عن االستخدام للرغبزة فزي كانت لكل منهما(. و  %1)حوالي 

 أعلزى بسزبب األعزراض الجانبيزة أو االعتبزارات الصزحية الحمل أو أسباب أخر  مرتبطة باإلنجاب. وكان معدل التوقف عزن االسزتخدام
 (.%21ستخدمات الحقن )بالنسبة لم ما يمكن

ويعتمد أثر التوقف عن االستخدام بوضوح على مزا إذا كانزت المسزتخدمات قزد تعرضزن لخطزر الحمزل غيزر المرغزوب فيزه أم 
مززن  %8أيضززا  مززد  اسززتخدام المتوقفززات لوسززيلة أخززر  مباشززرة بعززد التوقززف عززن االسززتخدام. بصززفة عامززة،  18-6ال. ويوضززح جززدول 

. كمزززا أن السزززيدات الالتزززي اسزززتخدمن الرضزززاعة شزززهر مزززن االسزززتخدام 12خزززالل أول  مزززن وسزززيلة ألخزززر  المسزززتخدمات قمزززن بالتحويزززل
 الطبيعية كوسيلة لتنظيم األسرة هن أكثر قابلية للتحويل الستخدام وسيلة آخر .

 أسباب التوقف عن استخدام وسائل تنظيم األسرة 6-12

. 2014مصززر  -تهززا مسززتجيبات المسززح السززكاني الصززحي سززباب التوقززف التززي ذكر أكثززر ألتفصززيال   19-6يعززرض جززدول 
حسب األسباب الرئيسية للتوقزف وحسزب كزل  المسحلتوقف في الخمس سنوات السابقة على كل فترات ايوضح الجدول التوزيع النسبي ل

  وسيلة.

عزززن  تزززوقفنسزززتخدام. بصزززفة عامزززة، أربعزززة مزززن كزززل عشزززرة االكانزززت الرغبزززة فزززي الحمزززل أكثزززر األسزززباب شزززيوعا  للتوقزززف عزززن 
حدثت بسبب رغبة المستخدمة فزي الحمزل. كمزا  2014مصر  –االستخدام خالل الخمس سنوات السابقة عن المسح السكاني الصحي 

 . (%35ومستخدمات الحبوب ) (%54ان هذا السبب كان اكثر االسباب ذكرا  بين مستخدمي اللولب للتوقف عن االستخدام )

سززبب األعززراض الجانبيززة والمشززاكل الصززحية. كانززت ت السززابقة علززى المسززح كانززت بس سززنواحززوالى ربززع المتوقفززات فززي الخمزز
الحقن، وكان السبب الثانى األكثر شيوعا  كسبب للتوقف بين  لتوقف بين مستخدماتااألعراض الجانبية/المشاكل الصحية أكثر أسباب 

 اللولب والحبوب.  المستخدمات
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م. استخداال أثنا الحمل غير المرغوب فيه أي أن السيدة أصبحت حامل نتيجة كان من أسباب التوقف  %11، بصفة عامة
 (. %26السيدات المستخدمات للرضاعة الطبيعية هن أكثر احتماال  لذكر فشل الوسيلة كسبب لتوقف االستخدام )كانت و 

 أسباب التوقف عن استخدام وسائل تنظيم األسرة 19-6جدول 
للتوقف وحسب  الرئيسيحسب السبب  ،الخمس سنوات السابقة على المسح فيتخدام وسائل تنظيم األسرة لحاالت التوقف عن اس النسبيالتوزيع 

 .2014الوسيلة. مصر 
 كل الوسائل 1أخر  إطالة فترة الرضاعة الحقن اللولب الحبوب الوسيلة              
 11.2 16.0 25.9 3.6 5.9 17.9 أصبحت حامل وهى تستخدم              

 39.6 29.9 13.3 26.1 53.7 35.4 الحمل فيالرغبة 
 0.6 4.0 0.0 0.7 0.3 0.6 معارضة الزو 

 3.4 7.8 30.7 1.0 0.1 4.7 وسيلة أكثر فاعلية فيالرغبة 
 26.0 24.1 1.4 45.0 26.8 19.2 أعراض جانبية/ اعتبارات صحية

 0.2 1.4 0.1 0.3 0.0 0.3 صعوبة الحصول على الوسيلة/بعد المسافة
 0.1 0.4 0.0 0.1 0.0 0.2 التكلفة مرتفعة

 1.8 1.6 22.3 1.0 0.6 1.3 غير مالئمة لالستخدام
 0.2 0.0 0.1 0.3 0.0 0.3 القضا  والقدر

 0.9 1.4 0.0 1.4 0.9 0.7 عدم القدرة على اإلنجاب/سن اليأس
 8.8 4.4 1.5 10.2 3.1 14.4 تباعد الممارسة الجنسية/غياب الزو 

 1.4 1.8 0.0 1.5 2.1 0.7 عالقة الزوجية/االنفصالأنها  ال
 0.5 0.2 2.8 0.5 0.4 0.3 أخر 

 5.5 6.9 1.9 8.3 6.0 4.0 بيانات مفقودة
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي       

 13636 331 493 2387 5009 5417 عدد حاالت التوقف
 كبسوالت تحت الجلد، الواقي الذكري، الحاجز المهبلي/ أقرا  فوارة/ كريم، القذف الخارجي وفترة األمان.يتضمن تعقيم المرأة،  1              
 

من المتوقفات كان لسبب تباعد الممارسة الجنسية أو غياب الزو . كانت هذه األسباب أكثر ذكرا  بزين السزيدات الالتزى  9%
بالنسزبة إلطالزة فتززرة . للوسززيلةمزن أهززم أسزباب التوقزف  مسزتخدمات عززن الوسزيلة. كزان عززدم رضزا التزوقفن عزن اسزتخدام الحبززوب والحقزن

لالسززتخدام أو  غيززر مالئمززة الوسززيلة بسززبب أن السززيدة وجززدت أنمززن حززاالت التوقززف عززن االسززتخدام  %53كانززت  ،الرضززاعة الطبيعيززة
ارتفاع التكلفة أو صعوبة الحصول على الوسزيلة  أن العوامل المتعلقة بالبرنام  مثل 19-6تريد وسيلة أكثر فاعلية. كما يوضح جدول 

 كأسباب للتوقف عن استخدام الوسائل. تقريبا   لم يتم ذكرها

 الحاجة غير الملباة لتنظيم األسرة 6-13

، وفي الوقت الذي اصزبحت 2008في عام  (MDG) ةقد تم تبنى الحاجة غير الملباة كمؤشر من األهداف اإلنمائية لأللفي
، كزان هنزاي تخزوف مزن أن تعريزف الحاجزة غيزر الملبزاة أصزبح ةالملبزاة مؤشزر مزن مؤشزرات األهزداف اإلنمائيزة لأللفيز فيزه الحاجزة غيزر

، المسززح العنقززودي DHSيزززداد تعقيززدا  مززع مززرور الزززمن وال يززتم دائمززا  حسززابه بززنفس األسززلوب بززين المسززوح السززكانية الصززحية المختلفززة 
ذا كان هناي حاجة إلزى دراسزة التطزور نحزو انخفزاض الحاجزة غيزر الملبزاة بزين الزدول، ، وأي مسوح آخر . و MICSمتعدد المؤشرات  ا 

فقززد ظهززرت ضززرورة تطبيززق تعريززف للحاجززة غيززر الملبززاة بطريقززة تضززمن اتسززاق قياسززها بززين المسززوح. وبعززد فتززرة مززن المراجعززة مززن قبززل 
. ويستخدم هذا التقرير المفهزوم البسزيط الزذي تزم 20121عام مجموعة من خبرا  فنيين، تم تبنى المفهوم الجديد للحاجة غير الملباة في 

 .2014مصر –مراجعته لحساب الحاجة غير الملباة للمسح السكاني الصحي 

وبالنسبة للتعريف الجديد الُمراجع، فإن الحاجزة غيزر الملبزاة لتنظزيم األسزرة يشزمل علزى السزيدات فزي سزن اإلنجزاب الالتزي لزم 
ولكززنهن يززرغبن فززي تأجيززل الطفززل التززالي )المباعززدة( أو إيقززاف اإلنجززاب كليززا  )تحديززد(. تحديززدا ، تعتبززر  يسززتخدمن وسززائل تنظززيم األسززرة

 السيدات الالتي لديهن حاجة غير ملباة للمباعدة إذا كانت 

  ُمعرضززة أن تصززبح حامززل، ال تسززتخدم وسززائل تنظززيم األسززرة، وأيضززا إمززا ال ترغززب فززي أن تصززبح حامززل فززي خززالل العززامين
 ين، أو غير متأكدة في أنها ترغب في أن تصبح حامل.القادم

                                                           
 .  ةملباالة غير لحاجاتقديرات التعديالت الست فى . يشمل التقرير Bradley. Et al., 2012ولمناقشة تفصيلية حول األساس المنطقي ورا  التغيرات في المفهوم، انظر  1
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 .حامل ولكن حمل غير مرغوب فيه في ذلي الوقت 

  في فترة انقطاع الطمث بعزد الزوالدة لمزدة تصزل إلزى عزامين وذلزي بعزد والدة طفزل فزي وقزت غيزر مناسزب وال تسزتخدم وسزائل
 تنظيم األسرة.

 يد إذا كانت تعتبر السيدات الالتي لديهن حاجة غير ملباة للتحد
 .ُمعرضة أن تصبح حامل، ال تستخدم وسائل تنظيم األسرة، وال ترغب في المزيد من األطفال 

 .حامل ولكن ال ترغب في هذا الحمل 

 .في فترة انقطاع الطمث بعد الوالدة لمدة تصل إلى عامين بعد والدة طفل غير مرغوب فيه وال تستخدم وسائل تنظيم األسرة 

تصززنيفهم كسززيدات غيززر قززادرات علززى اإلنجززاب مطلقززا  لززيس لززديهن حاجززة غيززر ملبززاة وذلززي ألنهززن غيززر السززيدات الالتززي تززم 
 امل.و يصبحن ح ألن معرضات

وتعتبززر السززيدات الالتززي يسززتخدمن وسززائل تنظززيم األسززرة لززديهن حاجززة ملبززاة. وتعتبززر السززيدات الالتززي يسززتخدمن وسززائل منززع 
عتبزر السزيدات الالتزي يسزتخدمن وسزائل منزع الحمزل ويزرغبن فزي تهن رغبزة ملبزاة للتحديزد، و الحمل وال يرغبن في المزيد من األطفال لزدي

 تأجيل الحصول علي طفل، أو غير متأكدات في أنهن يرغبن في طفل أخر، لديهن حاجة ملباة للمباعدة.

المتزوجزات حاليزا  الحجم الكلي لكل من الطلب واالحتياجات على خدمات تنظزيم األسزرة بزين السزيدات  20-6يعرض جدول 
بعزض الخصزائ  الخلفيزة الهامزة. ويعزرض  حسزبكزل مزن االحتياجزات والطلزب علزى تنظزيم األسزرة  قيزاس كما يوضح االختالفات في

 معلومات عن الحاجة غير الملباة لتنظيم األسرة حسب المحافظات. بالملحق 4-6-أ جدول

لحاجزة غيزر الملبزاة، الطلزب الكلزي، نسزبة الطلزب الُمشزبع، ، فقزد تزم تعريزف ا20-6وبالنسبة للمؤشرات الموضحة فزي جزدول 
 ونسبة الطلب الُمشبع للوسائل الحديثة كاآلتي 

 :مجموع كال  من الحاجة غير الملباة للمباعدة و الحاجة غير الملباة للتحديد. الحاجة غير الملباة 

  :جمالىو مجموع كال  من الحاجة غير الملباة الطلب الكلي لتنظيم األسرة  االستخدام الكلي لوسائل تنظيم األسرة. ا 

  : مجمزوع الحاجزة غيزر الملبزاة و االسزتخدام الكلزي  االسزتخدام الكلزي لوسزائل تنظزيم األسزرة مقسزوم علزىنسبة الطلـب المششـب
 لوسائل تنظيم األسرة.

  :الحاجزة غيزر الملبزاة  مجمزوع االسزتخدام لوسزائل تنظزيم األسزرة الحديثزة مقسزوم علزىنسبة الطلب المششـب  للوسـائل الحديثـة
 واالستخدام الكلي لوسائل تنظيم األسرة.

من السيدات المتزوجات حاليا  في مصر يعتبزر لزديهن حاجزة غيزر ملبزاة لوسزائل  %13، 20-6وكما هو موضح في جدول 
. باألخزذ فزي عزدد المواليزدتحديزد تنظيم األسرة. تقريبا  ثلث هذه الحاجة تمثل الرغبة في تأجيل المولود التالي، و الباقي يمثل الرغبزة فزي 
مزن السزيدات المتزوجزات،  %71االعتبار السيدات الالتي يستخدمن حاليا وسائل تنظيم األسرة، يمثل الطلب الكلي علزى تنظزيم األسزرة 

جزة غيزر من هذا طلب هو طلب الُمشبع، أساسا  باستخدام وسائل حديثة لتنظيم األسرة. وبصفة عامة، التبزاين فزي مسزتو  الحا %82و
. وكانزت السزيدات فزي ريزف الوجزه القبلزي لزديهن اعلزى حاجزة كبيزرالملباة، حجم الطلب الكلي لتنظيم األسرة ونسبة الطلب الُمشبع لزيس 

 ، على التوالي(.%73و %17غير ملباة وأقل معدل للطلب الُمشبع لتنظيم األسرة )

ومصززر  2005مصززر  –ن المسززح السززكاني الصززحي التقززديرات للحاجززة غيززر الملبززاة فززي كززل مزز 20-6أيضززا  يعززرض جززدول 
التقديرات زيادة طفيفة عن مستويات الحاجة غير الملبزاة فزي وقزت اجزرا  تزيد  .مبنية على التعريف الُمراجع للحاجة غير الملباة 2008

سززيدات غيززر القززادرات علززى المسززحين. واالختالفززات اكبززر بسززبب حقيقززة أن التززواريخ الززواردة فززي النتيجززة لززم يززتم اسززتخدامها فززي تحديززد ال
 اإلنجاب مطلقا  في المدخل الُمراجع لحساب الحاجة غير الملباة.
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 الحاجة والطلب عل  تنظيم األسرة بين السيدات المتزوجات حاليا   20-6جدول 
تنظيم األسرة، الطلب الكلي على تنظيم األسرة، ونسبة الطلب على وسائل منع ولديهم حاجة غير ملباة لتنظيم األسرة، ونسبة من لبى حاجته ل 49-15نسبة السيدات المتزوجات حاليا  في العمر 

 .2014الحمل الملباة، حسب الخصائ  الخلفية، مصر 
                                 

  الحاجة غير الملباة لتنظيم األسرة
الحاجة الملباة لتنظيم األسرة 

  (الحالي)االستخدام 
ى تنظيم الطلب الكلى عل إجمالي

 1األسرة
 

نسبة 
الطلب 
 2المشبع

نسبة 
الطلب 
المشبع 
للوسائل 
 3الحديثة

عدد 
 السيدات

                          
 الخلفية الخصائ 

    بين للمباعدة
 الوالدات

لتحديد 
  اإلجمالي اإلنجاب

    بين للمباعدة
 الوالدات

لتحديد 
  اإلجمالي اإلنجاب

    بين للمباعدة
 اتالوالد

لتحديد 
  اإلجمالي اإلنجاب

                العمر                                
15-19 8.7 0.3 9.0  19.2 1.3 20.5  28.0 1.6 29.6  69.4 63.9 746 
20-24 9.4 1.6 11.0  31.1 11.1 42.3  40.5 12.8 53.3  79.4 76.1 2980 
25-29 7.1 4.8 11.9  23.2 32.1 55.2  30.3 36.8 67.1  82.3 79.6 4610 
30-34 4.1 9.3 13.4  12.5 52.1 64.6  16.6 61.4 78.0  82.8 80.5 3981 
35-39 1.8 10.9 12.6  5.0 67.6 72.6  6.8 78.4 85.2  85.2 83.3 3282 
40-44 0.4 12.1 12.5  1.2 69.8 71.0  1.6 81.9 83.5  85.0 83.7 2579 
45-49 0.2 15.7 15.9  0.2 53.8 54.0  0.4 69.4 69.9  77.2 74.9 2282 

                اإلقامة                
 7084 81.4 83.8  73.2 56.2 16.9  61.3 47.7 13.6  11.8 8.5 3.3 حضر
 13375 79.2 81.4  70.1 51.0 19.0  57.0 43.1 14.0  13.0 8.0 5.1 ريف

                محل اإلقامة                
 2547 82.3 84.9  73.7 57.6 16.2  62.6 49.2 13.4  11.1 8.4 2.7 محافظات حضرية

 10098 84.0 85.9  74.2 56.9 17.3  63.8 50.0 13.8  10.4 7.0 3.5 وجه بحر 
 2179 83.0 85.1  73.4 57.7 15.7  62.5 49.7 12.8  10.9 8.0 2.9 حضر
 7919 84.3 86.2  74.4 56.7 17.7  64.1 50.0 14.1  10.3 6.7 3.6 ريف

 7629 73.1 75.9  66.3 46.0 20.4  50.3 36.3 14.0  16.0 9.6 6.4 قبليوجه 
 2254 78.8 81.3  72.5 53.8 18.7  58.9 44.6 14.4  13.5 9.3 4.3 حضر
 5375 70.3 73.3  63.7 42.7 21.1  46.7 32.9 13.8  17.0 9.8 7.2 ريف

 185 80.9 83.3  66.0 45.4 20.7  55.0 37.8 17.2  11.0 7.6 3.5 4محافظات الحدود
                الحالة التعليمية                 

 4778 79.2 81.0  73.1 63.0 10.1  59.2 52.3 6.9  13.9 10.7 3.2 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 1207 78.9 80.2  72.0 60.8 11.2  57.7 49.5 8.2  14.3 11.3 3.0 لم تتم المرحلة االبتدائية

 3572 78.4 80.9  67.6 48.1 19.5  54.7 40.7 14.1  12.9 7.5 5.4 الثانويأتمت المرحلة االبتدائية/بعض 
 10902 80.9 83.5  71.3 49.0 22.3  59.6 42.1 17.5  11.8 6.9 4.9 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

                مؤشر الثروة                 
 3625 76.1 78.4  71.3 55.2 16.1  55.9 45.4 10.5  15.4 9.8 5.6 أدنى مستو 

 3976 76.8 78.8  70.7 53.6 17.0  55.7 44.2 11.5  15.0 9.4 5.6 المستو  الثاني
 4603 82.3 84.3  70.5 50.5 20.0  59.4 44.0 15.4  11.1 6.5 4.6 المستو  األوسط
 4268 81.9 84.3  70.9 51.1 19.8  59.8 43.4 16.4  11.1 7.7 3.4 المستو  الرابع
 3987 81.9 84.8  72.4 54.3 18.1  61.4 46.6 14.7  11.0 7.7 3.3 أعلى مستو 

 20460 80.0 82.3  71.1 52.8 18.3  58.5 44.7 13.9  12.6 8.1 4.5 2014مصر  –المسح السكانى الصحى                 
 15396 80.1 83.9  71.9 55.3 16.6  60.3 47.1 13.2  11.6 8.2 3.4 2008مصر  –حى المسح السكانى الص

 18187 79.0 82.8  71.5 55.7 15.9  59.2 46.8 12.4  12.3 8.8 3.5 2005مصر  –المسح السكانى الصحى 
 .2012الملباة التي تم شرحها في برادلي، جة غير ملحوظة  أرقام هذا الجدول تمثل المفهوم الُمراجع للحا                                
 الطلب الكلى هو مجموع الحاجة الملباة وغير الملباة. 1
 نسبة الطلب الُمشبع هو عبارة عن الحاجة الملباة/ الطلب الكلي. 2
 ./اقرا  موضعية/مراهم/كريممهبليحاجز اقي الذكري، الوسائل الحديثة تتضمن تعقيم المرأة، تعقيم الرجل، الحبوب، اللولب، الحقن، كبسوالت تحت الجلد، الو  3
 شمال وجنوب سينا . محافظتيال يتضمن  4
 

 أسباب عدم االستخدام 6-14
اي وسززيلة  يسززتخدمنالمسززتخدمات والالتززي ال  المتزوجززات حاليززا  غيززرغيززر الحوامززل توزيززع السززيدات  21-6يعززرض جززدول 

تعتبزر أسزباب عزدم االسزتخدام  .مزيزد مزن االطفزال حسزب السزبب الرئيسزي لعزدم االسزتخداملتنظيم االسرة والالتي ليس لديهن الرغبة فزي 
التزي ذكرتهززا السزيدات الالتززي لززيس لزديهن نيززة اسزتخدام وسززائل تنظززيم األسزرة علززى جانزب كبيززر مززن األهميزة لبززرام  تنظزيم األسززرة حيززث 

 حززوالي ثلثززي وقززد وجززد أن ة للسززيدات غيززر المسززتخدمات.سززاعد علززى تحديززد مجززاالت التززداخالت لززدعم اسززتخدام وسززائل تنظززيم األسززر ت
. تتضزمن هزذه األسزباب عزدم الحاجزة السزتخدام وسزيلة متعلقزة باإلنجزاب االسزتخدام غير المستخدمات لديهن عدة أسزباب لعزدمالسيدات 

س أو ألنزه تزم استئصزال الزرحم أو لوصزولها سزن اليزأ ،(%10لتنظيم األسرة وذلي لعدم قدرة السيدة علزى اإلنجزاب إمزا مؤقتزا  أو مطلقزا )
 (.على الترتيب %20و %5لتباعد الممارسة الجنسية )أو ممارسة جنسية ال توجد أو  ،(11%)
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مززززن السززززيدات غيززززر المسززززتخدمات  %33ذكززززرت وقززززد 
لخززوف مززن األعززراض الجانبيززة ل %12أسززباب مرتبطززة بالوسززيلةا 

صززحية أخززر . أمززا المعارضززة فززي االسززتخدام  العتبززارات %21و
 فقزد كانزت سزببا   -سوا  كانت من المسزتجيبة نفسزها أو زوجهزا  -

 االستخدام. من حاالت عدم نية %5في 

السززيدات إلززى فئتززين عمززريتين  21-6ويصززنف جززدول 
كثر( فززي محاولززة للتعززرف علززى فززأسززنة  30سززنة و 30)أقززل مززن 

كمززا هززو و  .أسززباب عززدم االسززتخدام ومززد  ارتباطهززا بعمززر السززيدة
ذكززززرت السززززيدات غيززززر المسززززتخدمات األكبززززر سززززنا  نقزززز  متوقززززع 

م كأسزباب الحاجة لالستخدام بسبب سن اليأس أو استئصزال الزرح
وقززززد تززززم ذكززززر االعتبززززارات الصززززحية مززززن قبززززل لعززززدم االسززززتخدام. 

 %23)السززيدات األكبززر بحززوالي ضززعف نسززبة السززيدات األصززغر
الالتزي تزوقفن عزن  نسزبة السزيداتوكانزت . على الترتيب( %10و

الخززوف مززن األعزراض الجانبيززة أعلززى قلززيال  مززن االسزتخدام بسززبب 
 %10و %22غر سززنا  )السززيدات األصززب السززيدات األكبززر مقارنززة

  على الترتيب(.

 المستقبل فينية استخدام وسائل تنظيم األسرة  6-15
 والوسيلة المفضلة

للحصززول علززى معلومززات حززول الطلززب علززى خززدمات 
 اسزتخدامتزم سزؤال جميزع السزيدات المتزوجزات حاليزا  وغيزر المسزتخدمات لوسزائل تنظزيم األسزرة فزي وقزت المسزح عزن نيزة  ،تنظيم األسزرة

االسزززتخدام فزززي  ةالتوزيزززع النسزززبي للسزززيدات غيزززر المسزززتخدمات حسزززب نيززز 22-6ئل تنظزززيم األسزززرة فزززي المسزززتقبل. ويوضزززح جزززدول وسزززا
 المستقبل وحسب عدد األطفال األحيا .

 استخدام تنظيم األسرة ف  المستقبل 22-6جدول 
ت لوسائل تنظيم األسرة حسب نية سنة وغير المستخدما 49-15التوزيع النسبى للسيدات المتزوجات حاليا  في العمر 
 .2014مصر  ،االستخدام فى المستقبل وحسب عدد األطفال األحيا 

  1 عدد األطفال األحيا                
 اإلجمالى + 4 3 2 1 صفر نية استخدام تنظيم األسرة فى المستقبل              
 60.1 50.7 62.2 66.5 68.6 44.2 تنو  االستخدام              

 7.4 4.8 5.8 5.5 8.0 16.4 غير متأكدة
 32.4 44.2 31.7 27.7 23.3 39.5 ال تنو  االستخدام

 0.2 0.3 0.2 0.3 0.0 0.0 بيانات مفقودة
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اإلجمال        

 8486 1739 1642 2089 1929 1087 عدد السيدات الالتي سبق لهن الزواج
 .يتضمن الحمل الحالى 1              
 

 نيزةلزيس لزديهن  %32المسزتخدمات، و غيزرمزن السزيدات المتزوجزات حاليزا  و  %60د  توجد نية االستخدام في المستقبل لز 
د حسززب عززداالسززتخدام فززي المسززتقبل أمززا النسززبة المتبقيززة مززن غيززر المسززتخدمات فغيززر متأكززدات مززن نيززتهن. وتختلززف نيززة االسززتخدام 

هزي أعلزى مزا ن نسزبة مزن ذكزرن أنهزن ينزوين االسزتخدام فزي المسزتقبل إغيزر المسزتخدمة. وبصزفة عامزة، فز األطفال األحيا  لزد  السزيدة
أن لزديهن نيزة اسزتخدام  %44ذكرت بين السيدات الالتي ليس لديهن أطفال  ومن (%69) بين السيدات الالتي لديهن طفل واحد تكون

 أسباب عدم استخدام تنظيم األسرة  21-6جدول 
غير مستخدمات حوامل و الغير  49-15في العمر لسيدات المتزوجات حاليا  من بين ا

 لعدم األسباب المختلفةحسب النسبة ، آخرين ب أطفاللتنظيم األسرة وال يرغبن في إنجا
 .2014مصر  ،العمرحسب و  ،االستخدام

 اإلجمالي 49-30 29-15 السبب        
 63.8 62.3 71.2 أسباب مرتبطة باإلنجاب        

 5.1 5.2 4.7 ال توجد ممارسة جنسية
 20.2 19.6 22.9 تباعد الممارسة الجنسية

 10.5 12.4 1.1 ل الرحمسن اليأس/استئصا
 10.1 11.6 2.9 عدم القدرة على اإلنجاب مؤقتا /مطلقا  

 11.0 6.2 34.7 عدم رجوع الحيض منذ آخر مولود
 1.8 1.1 5.3 ما زالت ترضع
 7.9 8.9 3.2 القضا  والقدر

 5.0 4.6 7.0 معارضة االستخدام
 1.7 1.8 1.5 معارضة المستجيبة

 3.0 2.6 4.9 معارضة الزو 
 0.1 0.1 0.5 معارضة آخرين

 0.1 0.2 0.0 محرم دينيا  
 0.1 0.1 0.3 نقص المعلومات

 0.1 0.1 0.3 ال تعرف مصدر
 32.9 35.1 22.1 أسباب مرتبطة بالوسيلة

 20.8 22.9 10.4 اعتبارات صحية
 11.9 12.3 10.1 الخوف من األعراض الجانبية

 0.3 0.4 0.0 صعوبة الحصول على الوسيلة/بعد المسافة
 0.1 0.1 0.0 التكلفة مرتفعة

 0.1 0.1 0.0  متوفرة الوسيلة المفضلة غير
 0.1 0.1 0.0 ال توجد وسيلة متاحة
 0.8 0.7 1.5 غير مالئم لالستخدام

 1.0 1.1 0.1 التأثير على النشاط المعتاد للجسم
 1.4 1.5 1.3 أخر 

 0.9 0.8 1.0 ال تعرف
 2314 1921 393 ق لهن الزوا سب الالتيعدد السيدات     
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أطفززال وقززت المسززح السززكاني  لززديهنواضززح عززن نسززبة السززيدات الالتززي لززيس  انخفززاض. ويمثززل ذلززي سززتقبلوسززائل تنظززيم األسززرة فززي الم
 (. %60والالتي ذكرن أنهن ينوين االستخدام في المستقبل ) 2008مصر  -الصحي 

لزديهن نيززة اسزتخدام وسززائل تنظززيم و السزيدات غيززر المسززتخدمات  تزم سززؤال
أن  23-6. يوضزح جزدول يفضلن استخدامها األسرة في المستقبل عن الوسيلة التي

يخططن لالستخدام يفضزلن اسزتخدام مات والالتي من السيدات غير المستخد 34%
يفضزلن الالتزي إلزى أساسزا   نفيمكن تقسزيمهاللولب. أما عن باقي غير المستخدمات 

 ُخمزس. وحزوالى (%11)فضلن اسزتخدام الحقزن يوالالتي ( %28) استخدام الحبوب
فززي المسززتقبل ذكززرن أنهززن  يخططززن لالسززتخدامالسززيدات غيززر المسززتخدمات والالتززي 

 . وسيلة التي يفضلن استخدامهامتأكدات من الغير 

اتصال غير المستخدمات بالعاملين الميدانيين أو مقدمي  6-16
 الرعاية الصحية

عمززا إذا  2014مصززر  –فززي المسززح السززكاني الصززحي  تززم جمززع بيانززات
العزززاملين فزززي أحزززد كانزززت السزززيدات غيزززر المسزززتخدمات قزززد قمزززن حزززديثا  باالتصزززال ب

قزد يعطزى هزذا االتصززال فرصزة لغيزر المسزتخدمات للمشززورة حزول الحاجزة إلزى اسززتخدام فقزدمي الخدمزة الصززحية. المجتمزع المحلزى أو م
تم سؤال السيدات غيزر المسزتخدمات إذا كانزت قزد تمزت زيزارتهن فزي أي وقزت  ،تنظيم األسرة. ومن أجل الحصول على هذه المعلومات

أو أي فزرد آخزر وتحزدث معهزن  (مثال   رائدة ريفية)لين في مجال تنظيم األسرة خالل الستة أشهر السابقة على المسح من قبل أحد العام
أو عيزادات  خزا عن تنظيم األسرة. وقد تم أيضا  سؤالهن عما إذا كن قد قمزن بزيزارة أي مكزان حكزومي يقزدم خدمزة صزحية أو طبيزب 

ذا ،السابقة على إجرا  المسح رشهأخالل الستة  أي مزن العزاملين فزي  فهزل تحزدث معهزني الخدمزة، كن قد قمزن بزيزارة أي مزن مقزدم وا 
 الزيارات. تليهذه األماكن عن تنظيم األسرة خالل 

بيانات عن نسب السيدات المتزوجات غير المستخدمات والالتي اتصلن بأي من العاملين في مجزال  24-6ويعرض جدول 
ة مززع أحززد العززاملين أو أي مقززدم خدمززة آخززر خززالل السززتة تنظززيم األسززرة أو مكززان يقززدم خدمززة صززحية ونسززبة الالتززي ناقشززن تنظززيم األسززر 

 يوضح االختالفات حسب المحافظات لهذه المؤشرات. في الملحق 5-6-أ كما أن جدولالسابقة على المسح.  أشهر

 ،أعطزائهم معلومزات عزن تنظزيم األسزرة خزالل الزيزارات المنزليزةنسزبيا  مزن السزيدات قزد تزم  قليال   ا  أن عدد 24-6جدول شير ي
ناقش معهم تنظزيم  الميدانيين بواسطة أحد العاملين المستخدمات قد تمت زيارتهن في المنزل فقط من السيدات غير %7حيث وجد أن 

وجززه القبلززي الالميززدانيين واضززحا  بصززورة أعلززى فززى ريززف  العززاملينزيززارات  تكانززحسززب محززل اإلقامززة،  لالختالفززاتأمززا بالنسززبة . األسززرة
 (.%7لعاملين الميدانيين في ريف الوجه البحري )( يتبعها زيارات ا12%)

فرصة غير المستخدمات لمناقشة تنظيم األسرة خالل الزيارات الالتي قمن بها للوحدات  ما هى أيضا   24-6ويوضح جدول 
حية خزالل ات غيزر المسزتخدمات قمزن بزيزارة واحزدة علزى األقزل لمكزان يقزدم خدمزة صزسزيدال الصحية. تشير النتزائ  إلزى أن حزوالى ربزع

السابقة على المسح. وبالنظر عما إذا كان قد تم مناقشة تنظيم األسرة خالل هذه الزيارات، فإن البيانات قد أشارت إلزى أن أشهر الستة 
فقط من السيدات الالتي قامت بزيارة مكان يقدم خدمة صحية قد ناقشت تنظيم األسرة خالل الزيارة. ومع األخزذ فزي االعتبزار كزل  7%

وجزد أن  ،ر المستخدمات الالتي ذكرن مناقشة تنظيم األسرة أثنا  زيارة مقدمة خدمة صحية لهن أو في مكان يقدم خدمة صزحيةمن غي
 السابقة على المسح.أشهر سيدات غير مستخدمات قد ناقشن تنظيم األسرة خالل الستة  8من كل  1

 لىة" إلعطا  معلومات وتحفيز غير المستخدمات عتشير إلى وجود فر  كثيرة "ضائع 24-6وبالرغم من أن نتائ  جدول 
مزاكن تقزديم خزدمات صزحية تزوفر الفزر  ألمن الحذر. حيزث أنزه ليسزت كزل الزيزارات   أخذ هذه المعلومات بشي يجبتنظيم األسرة، ف

 وسيلة تنظيم األسرة المفضلة 23-6جدول 
التوزيع النسبى للسيدات المتزوجات حاليا  وغير المستخدمات 

م األسرة ولكن لديهن نية االستخدام فى المستقبل حسب لتنظي
 .2014مصر  ،الوسيلة المفضلة

 اإلجمالى الوسيلة    
 28.4 الحبوب    

 33.6 اللولب
 10.7 الحقن

 0.2 الحواجز المهبلية
 1.5 الذكر  الواقي

 1.0 تعقيم المرأة
 0.0 فترة اآلمان

 0.1 القذف الخارجى
 0.0 اعةإطالة فترة الرض

 5.9 أخر 
 18.5 غير متأكدة

 100.0 اإلجمال   
 5097 عدد السيدات الالتي سبق لهن الزواج
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فزي/)أو فزي حاجزة مسزتخدمات يزرغبن كزل الالمناسبة إلعطا  معلومات عن تنظيم األسرة أو تقزديم خزدمات تنظزيم األسزرة وأيضزا  ليسزت 
أنزه يمكزن إلزى  تشزير 24-6ن النتزائ  المعروضزة فزي جزدول إإلى( استخدام وسائل تنظيم األسرة فزي وقزت الزيزارة. وبزالرغم مزن ذلزي، فز

 االستفادة من هذه الزيارات لتقديم معلومات ومشورة عن تنظيم األسرة لغير المستخدمات.

 م  مقدم  خدمات تنظيم األسرةلتنظيم األسرة ر المستخدمات غيو  السيدات المتزوجات حاليا   اتصال 24-6جدول 
شهرا  السابقة زيارتهن من أحد العاملين الميدانيين وتم مناقشة تنظيم  6تم خالل الز الالتيسنة وغير المستخدمات لتنظيم األسرة، نسبة  49-15من بين للسيدات فى العمر 

لم  الالتين مكان تقديم الخدمة الصحية ولم يناقشن تنظيم األسرة، ونسبة زر  الالتيلصحية وناقشن تنظيم األسرة، ونسبة ن مكان تقديم الخدمة ازر  الالتيونسبة  ،األسرة
 .2014مصر  ،مكان تقديم الخدمة الصحية، حسب الخصائ  الخلفية فييناقشن تنظيم األسرة مع أحد العاملين الميدانيين أو 

تم  الالتي نسبة السيدات              
زيارتهن من أحد 

العاملين الميدانيين وتم 
 مناقشة تنظيم األسرة

ن مكان تقديم الخدمة زر الالتي نسبة السيدات 
 خالل الستة أشهر السابقة والالتى  الصحية

لم يناقشن الالتي نسبة السيدات 
تنظيم األسرة مع أحد العاملين 
الميدانيين أو فى مكان تقديم 

 الخدمة الصحية

 

    
 لم يناقشن تنظيم األسرة ناقشن تنظيم األسرة لخصائ  الخلفيةا

عدد غير 
 المستخدمات

      العمر            
15-19 6.4 4.6 20.1 90.1 593 
20-24 7.8 9.2 22.0 84.8 1721 
25-29 9.0 10.3 17.6 82.6 2063 
30-34 8.7 7.3 15.4 85.3 1410 
35-39 7.1 7.5 10.6 87.8 899 
40-44 5.2 3.8 8.6 91.6 748 
45-49 3.2 1.8 7.0 95.4 1051 

      حالة الحاجة غير الملباة      
 2579 84.0 14.4 8.7 9.4 حاجة غير ملباة

 1667 84.9 11.1 8.3 8.9 تحديد
 911 82.3 20.5 9.5 10.5 ةباعدم

 5907 88.2 15.9 6.6 6.3 ليس في الحاجة
      اإلقامة      

 2739 93.4 13.2 5.0 2.0 حضر
 5747 83.8 16.5 8.4 9.8 ريف

      محل اإلقامة      
 952 95.3 11.8 4.2 0.5 المحافظات الحضرية

 3660 85.9 14.7 10.0 6.1 وجه بحر 
 817 92.6 11.9 6.6 1.8 حضر
 2843 83.9 15.5 10.9 7.4 ريف
 3790 85.7 17.1 5.5 10.2 وجه قبلى
 926 92.1 15.7 4.2 3.8 حضر
 2865 83.6 17.5 5.9 12.2 ريف

 83 95.5 17.6 4.2 0.3 1محافظات الحدود
      الحالة التعليمية      

 1950 87.6 13.8 5.5 7.6 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 510 88.3 15.1 6.2 6.1 لم تتم المرحلة االبتدائية

 1618 88.5 17.4 5.5 7.7 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانو 
 4408 85.9 15.5 8.8 7.1 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

      مؤشر الثروة       
 1599 84.6 14.7 7.5 9.9 أدنى مستو 

 1761 84.2 16.6 7.3 10.0 المستو  الثانى
 1868 83.8 16.5 9.2 9.0 المستو  األوسط
 1717 88.8 15.7 7.3 5.5 المستو  الرابع
 1540 94.1 13.2 4.8 1.2 أعلى مستو 

 8486 86.9 15.4 7.3 7.3 اإلجمالي       
 ال يتضمن محافظتى شمال وجنوب سينا . 1            

      
 األسرةلرسائل خاصة بتنظيم التعرض  6-17

لقزت الحصول علزى معلومزات عزن نوعيزة الرسزائل اإلعالميزة التزي ت 2014مصر  –وتم من خالل المسح السكاني الصحي 
عن تنظيم األسرة. ويمكن االستفادة من هزذه المعلومزات فزي توجيزه مجهزودات اإلعزالم والتعلزيم واالتصزال فزي منها السيدات المعلومات 
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 البرنام  المصر  لتنظيم األسرة.

ة أو سمعن عن تنظيم األسرة من خالل وسائل اإلعزالم المرئيزالالتي نسبة السيدات المتزوجات حاليا  و  25-6يعرض جدول 
المسموعة )التليفزيون أو الراديو( وأيضا  من خالل وسائل اإلعالم المطبوعة. وقد تم جمع هذه المعلومات في المسح السزكاني الصزحي 

بسؤال المستجيبات عما إذا كن سمعن عن رسائل تنظيم األسرة من مختلف قنوات اإلعالم خالل الستة أشهر السزابقة  2014مصر  –
   على المقابلة.

 التعرض لرسائل خاصة بتنظيم األٍسرة  25-6ول جد
 المقابلةعلى  خالل الستة أشهر السابقة في وسائل اإلعالم المختلفة تنظيم األسرةب خاصةرسائل ل حسب سماعهن أو رؤيتهن 49-15في العمر  المتزوجات حاليا  السيدات  ةنسب

 .2014خلفية، مصر الخصائ  الحسب 
                  

 التليفزيون الراديو ئ  الخلفيةالخصا
الصحف/ 
 المجالت

 /ملصقات
 القادة الدينين ندوات محلية لوحات إرشادية

لم يتعرض أليا  من 
 المصادر الثالثة

عدد 
 السيدات

         العمر                  
15-19 4.5 38.3 1.4 16.8 0.0 0.9 53.7 746 
20-24 4.0 39.8 1.6 20.5 1.0 1.3 50.0 2980 
25-29 5.0 40.1 3.1 21.3 1.3 1.4 50.6 4610 
30-34 5.0 40.3 3.2 18.0 1.8 1.3 52.0 3981 
35-39 4.8 40.3 3.3 15.3 1.5 1.1 53.0 3282 
40-44 5.8 37.2 3.5 14.6 1.7 1.5 57.1 2579 
45-49 5.0 36.6 3.2 12.0 1.1 1.0 59.1 2282 

         حالة الحاجة غير الملباة         

 1667 55.1 1.4 1.7 15.5 2.3 38.3 5.3 تحديد
 911 50.0 1.5 1.0 23.5 3.6 37.7 5.3 ةباعدم

 17881 53.0 1.2 1.4 17.4 3.0 39.5 4.8 ليس في الحاجة
         اإلقامة         

 7084 57.0 0.8 1.1 14.9 3.6 37.1 3.4 حضر
 13375 51.0 1.5 1.5 18.9 2.6 40.5 5.7 ريف

         محل اإلقامة         

 2547 57.5 0.5 0.9 11.3 3.4 37.6 2.1 المحافظات الحضرية
 10098 48.6 1.5 1.3 19.7 3.8 43.3 7.3 وجه بحر 
 2179 51.5 1.1 1.4 18.9 5.8 42.5 6.3 حضر
 7919 47.8 1.5 1.3 20.0 3.3 43.5 7.6 ريف
 7629 57.0 1.3 1.6 16.9 1.7 35.1 2.7 قبليوجه 

 2254 61.0 0.7 1.1 15.4 1.9 32.1 2.1 حضر
 5375 55.3 1.5 1.8 17.6 1.6 36.3 2.9 ريف

 185 73.5 0.2 1.4 7.8 0.7 19.4 0.7 1محافظات الحدود
         الحالة التعليمية         

 4778 62.3 1.2 0.9 10.8 0.5 31.8 3.3 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 1207 57.9 1.0 1.1 14.5 0.8 34.8 3.5 تدائيةلم تتم المرحلة االب

 3572 53.4 0.8 0.7 15.8 1.3 39.4 3.6 الثانويأتمت المرحلة االبتدائية/بعض 
 10902 48.4 1.5 1.8 21.4 4.8 43.1 6.2 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

         الحـالة العملية          

 2640 47.3 2.1 3.9 23.8 7.6 44.1 7.2 تعمل بعائد نقدي
 17820 53.9 1.1 1.0 16.6 2.2 38.6 4.5 ال تعمل بعائد نقدي

         مؤشر الثروة         

 3625 53.6 1.2 1.3 16.8 1.1 37.9 4.8 أدنى مستو 
 3976 52.2 1.8 1.3 17.1 1.9 40.1 3.9 الثانيالمستو  

 4603 50.6 1.3 1.6 19.3 2.8 41.4 5.8 المستو  األوسط
 4268 52.8 1.2 1.3 18.5 3.5 39.6 5.8 المستو  الرابع
 3987 56.5 0.8 1.3 15.6 5.1 37.1 3.8 أعلى مستو 

 20460 53.1 1.3 1.4 17.5 2.9 39.3 4.9 سنة 49-15 اإلجمالي          
 شمال وجنوب سينا . محافظتيال يتضمن  1                  

    
تؤكزد أن التليفزيزون هزو المصزدر الرئيسزي للمعلومزات عزن تنظزيم  25-6  الموضزحة فزي جزدول وكما هزو متوقزع، فزإن النتزائ

األسزرة  مسزنة مزؤخرا  رسزائل عزن تنظزي 49-15من السيدات المتزوجات حاليا  وفى الفئة العمريزة مزن  %40األسرة، حيث شاهد حوالى 
سزيدات شززاهدوا  5مززن  1حزوالى  .تنظززيم األسزرة مززن الراديزو ئلرسزا إلزىفقزط مززن السزيدات اسززتمعن  %5فزي التليفزيزون بالمقارنززة بنسزبة 
لززى عززدد أقززل بكثيززر مززن إ. وتشززير النتززائ  إلززى أن الصززحف والمجززالت تصززل ملصززقات/لوحات إرشززاديةرسززائل عززن تنظززيم األسززرة علززى 
نسزبة قليلزة مزن السزيدات  .تفقط من السيدات قد قزرأن عزن تنظزيم األسزرة فزي الصزحف أو المجزال %3السيدات. فتشير النتائ  إلى أن 
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السزيدات لزم  أكثزر مزن نصزفكمزا أن  كزل منهمزا(. %1حصلوا على معلومات عن تنظيم األسرة من خالل ندوات محليزة وقزادة دينزين )
هززذه النسززبة أعلززى بكثيززر مززن نسززبة تعززد و  .25-6المصززادر المززذكورة فززي جززدول يتعرضززن أل  رسززائل عززن تنظززيم األسززرة عززن طريززق 

 2008مصزر  –المسزح السزكاني الصزحي  لىقررن عدم التعرض لرسائل تنظيم األسرة في فترة الستة أشهر السابقة عالسيدات الالتي أ
(33%.)  

سمعن رسائل عن تنظيم األسرة سزوا  الالتي ، فإن نسبة السيدات المتزوجات حاليا  و 25-6وبالنظر إلى التباينات في جدول 
وكمزا  إلقامة، حيث أن السيدات في الوجه البحر  أكثر تعرضزا  لتلزي القنزوات اإلعالميزة.تختلف حسب محل ا عن التليفزيون أو الراديو

مسزتو  التعليمزي. وتشززير الن التعزرض لمعلومزات عزن تنظزيم األسزرة مزن خززالل وسزائل اإلعزالم المطبوعزة تزيزد مزع زيزادة إهزو متوقزع، فز
، حيث المتضمنة في المسح مالحظته في محافظات الحدود الثالثتنظيم األسرة قد تم النتائ  إلى أن أقل مستو  للتعرض إلى رسائل 

 في فترة الستة أشهر السابقة عن المسح.من المستجيبات في المحافظات الحدودية لم تتعرض إلى رسائل تنظيم األسرة  74%

 3-6، يوضزززح الشزززكل 2005و 2008والمسزززتو  المالحزززظ فزززي  2014وبمقارنزززة مسزززتويات التعزززرض لرسزززائل اإلعزززالم فزززي 
وعلزى سزبيل المثزال، نسزبة السزيدات الالتزي اقزررن در. اكزل المصزلانخفاض واضح فزي التعزرض لرسزائل تنظزيم األسزرة علزى مزر الززمن 

فززي عززام  %40إلززى أقززل مززن  2005فززي عززام  %90التعززرض لرسززائل تنظززيم األسززرة مززن خززالل التليفزيززون قززد انخفضززت مززن حززوالي 
إلزى  2005عزام  %63 قد انخفضت من حوالي الراديوض لرسائل تنظيم األسرة من خالل الالتي اقررن التعر السيدات  ونسبة. 2014

 . 2014عام  5%

63 

89 

21 19 

58 

7 5 

39 

3 

 مجالت/جرائد تليفزيون راديو

 2014مصر  -المسح السكاني الصحى 

 التطور ف  التعرض لرسائل إعالمية عن تنظيم األسرة   3-6شكل 
2014-2005مصر 

2005 2008 2014 
 

 

 نسبة



 . 89 المحددات الوسيطة لإلنجاب 

 المحددات الوسيطة لإلنجاب
 

 أهم النتائج:
 سبق أو أكثر  %93بين السيدات الالتي بلغن سن الثالثين عام أو أكبر، من يعتبر الزواج شائع في مصر؛ ف

 لهن الزواج.
  سنة 20.8سنة هو  49-25وسيط العمر عند الزواج األول بين السيدات في العمر. 
  المتوسط قبل السيدات في المحافظات الحضرية بما يقرب من  يتزوجن فيالسيدات في ريف الوجه القبلي

 أربع سنوات.
  جهن الحاليين أن أزوابأقررن من السيدات الالتي سبق لهن الزواج  %31األقارب شائع؛ فبشكل عام، زواج

 دم.بالبينهم صلة قرابة  أو آخر زوج لهن كان
  دة و/أو االمتناع عن العالقات الجنسية لخطر الحمل بسبب انقطاع الطمث بعد الوال عدم التعرضفترة

 %75أشهر بعد الوالدة، وحوالي  5-4من السيدات يكن غير معرضين لخطر الحمل لمدة  %60؛ قصيرة
 أشهر بعد  الوالدة. 9-8من السيدات يكن غير معرضين لخطر الحمل لمدة 

من أهم هذذ   ا  على اإلنجاب. يعتبر الزواج واحد يتناول هذا الفصل عدد من العوامل األخرى بخالف تنظيم األسرة التى تؤثر
وعادة ما يرتبط الزواج األول عند سن مبكرة فى المجتمذع  .الحمل العامل األساسى لتعرض السيدة لخطر هحيث أنالوسيطة  المحددات

 الذذ  بذالزواج المبكذرأيضذا  تبط مذر  ا  مبكذر  ن اإلنجذابإبطول الفترة التى تتعرض فيها السيدة للحمل وبالتالى ارتفاع مسذتويات اإلنجذاب. 
 واألطفال. اتيؤثر سلبيا  على صحة السيدن الممكن أن م

إلذى أ  مذدى تكذون الزيجذات فذي كمذا يعذرض تعدد الزوجات، حيث يكذون للرجذل أكثذر مذن زوجذة،  مدى هذا الفصل يعرض
 دم بين الزوج والزوجة.  صلةهناك أ  أن مصر بين األقارب 

الطمذذث بعذذد الذذوالدة، التوقذذف عذذن  انقطذذاع ا  تذذؤثر علذذى اإلنجذذاب، متضذذمن قذذدعذذدة عوامذذل أخذذرى  هذذذا الفصذذل يبحذذث وأخيذذرا ،
كل من انقطاع الطمث أو التوقف عن الممارسة الجنسذية فذى فتذرة  حددالطمث. إذ ي وانقطاعالممارسة الجنسية فى فترة ما بعد الوالدة، 

بذين المواليذد وبالتذالى  الفتذرةعلذى ة غير معرضة للحمل بعد الوالدة ومن ثم تذؤثر طول الفترة الزمنية التى تكون فيها السيدما بعد الوالدة 
 مهم وذلك ألنه يحدد نهاية الفترة التى تكون السيدة فيها عرضة لخطر الحمل. انقطاع الطمث كما أنعلى مستويات اإلنجاب. 

لمحذددات الوسذيطة لإلنجذاب والتذى تذم أسئلة عذن اعلى  2014مصر  -المسح السكانى الصحي السيدة فى تمارةاس اشتملت
توجيهها فقط للسيدات الالتى سبق لهن الزواج. إال أن عدد من الجداول التى تسذتعرض المحذددات الوسذيطة فذى هذذا الفصذل تأخذذ فذى 

جذذداول، اإلطذذالق. ولتكذذوين هذذذ  اللذذم يسذذبق لهذذن الذذزواج علذذى االعتبذذار كذذل السذذيدات، أى السذذيدات الالتذذى سذذبق لهذذن الذذزواج والالتذذى 
ى جمذالإ المقام على كل السيدات عن طريق حساب ناتج ضذرب عذدد السذيدات الالتذى سذبق لهذن الذزواج فذى معامذل يمثذل نسذبة اشتمل

السيدات الالتى سبق لهن الزواج والذى تتوافر بياناته فى اسذتمارة األسذرة المعيشذية. كمذا تذم احتسذاب هذذا المعامذل حسذب السيدات إلى 
 رض حسب الخصائص الخلفية.عفئات إذا كانت النتائج تالأو لكل فئة من  للمجتمع ككلفردة، سواء بالنسبة العمر بالسنوات الم
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 الحالة الزواجية 7-1

 %70. وعمومذا ، فذ ن الحاليذة سذنة حسذب الحالذة الزواجيذة 49-15توزيذع كذل السذيدات فذى الفئذة العمريذة  1-7يبين جدول 
 لذذم يسذذبق لهذذن الذذزواج %26و )ال يعشذذن مذذع أزواجهذذن  مطلقذذات أو منفصذذالت %2أرامذذل و %2مذذن كذذل السذذيدات متزوجذذات حاليذذا  و

-15بذين السذيدات فذى الفئذة العمريذة  %85نسبة السيدات الالتى لم يسبق لهن الزواج سريعا  مع السذن، مذن  تتناقص. و على اإلطالق
مذن السذيدات فذي  %93أن  مذن حقيقذةبين السذيدات شيوع الزواج  . يتضح24-20بين السيدات فى الفئة العمرية  %39سنة إلى  19

 . على األقل مرة واحدة أو أكثر سبق لهن الزواجسنة  30العمر 

 الحالة الزواجية الحالية 1-7جدول 
، العمرحسب سنة حسب الحالة الزواجية الحالية و  49 – 15للسيدات في الفئة العمرية  النسبيالتوزيع 
 .2014مصر 

   الحالة الزواجية                   

 
عدد 

 المستجيبين

              
 العمر

 الم يسبق له
 اإلجمالى أرملة منفصلة مطلقة متزوجة الزواج

 السيدات                  
                  15-19 85.3 14.4 0.2 0.2 0.0 100.0  5185 

15-17 93.6 6.2 0.1 0.0 0.0 100.0  3167 
18-19 72.2 27.2 0.3 0.3 0.0 100.0  2018 

20-24 38.9 59.6 0.9 0.4 0.1 100.0  5003 
25-29 12.9 84.5 1.5 0.8 0.3 100.0  5455 
30-34 6.8 89.9 1.9 0.5 1.0 100.0  4429 
35-39 3.1 91.0 2.5 0.8 2.6 100.0  3605 
40-44 2.0 88.3 2.5 0.7 6.6 100.0  2921 
45-49 1.7 83.0 2.9 1.1 11.3 100.0  2751 
 29349  100.0 2.3 0.6 1.6 69.7 25.9 49-15 أجمالي         

         
 30بذين السذيدات أقذل مذن  %1مذع السذن، مذن أقذل مذن  بانتظذام نسبة األرامذل تتزايذدأن  1-7يشير جدول  ،وكما هو متوقع

 أ  فيالسيدات  بين %4ال تزيد عن نسبة المطلقات أو المنفصالت ن أكما . 49-45بين السيدات فى الفئة العمرية  %11سنة إلى 
 .فئة عمرية

أن بعذض السذيدات  1-7سنة. بالرغم مذن أنذه لذيل الشذائع، يوضذح جذدول  18السن القانوني لزواج السيدات في مصر هو 
 سنة. 18سنة تزوجت قبل بلوغها  17-15من السيدات في العمر  %6تزوجت قبل بلوغها هذا السن. عموما، 

أن  2-7. يوضذذح جذذدول معرفذذة مذذدى تعذذدد الزوجذذات بذذين الزيجذذاتلأسذذئلة  2014مصذذر -المسذذح السذذكاني الصذذحي تضذذمن
زوجة واحدة  ، وأن أغلب هؤالء السيدات لدى أزواجهنغيرهن لدى أزواجهن زوجات أخرياتمن السيدات المتزوجات حاليا   %3حوالى 
 .فقطأخرى 

تذذي ذكذذرن أن لذذدى أزواجهذذن زوجذذات جذذات حسذذب الخصذذائص الخلفيذذة. نسذذبة السذذيدات الالزييوضذذح الجذذدول أيضذذا  تعذذدد ال
أخريات تزداد مع العمر وتقل مع مستوى التعليم ومستويات الثروة. وبالنظر إلى االختالفات حسب محل اإلقامة، نجد أن السذيدات فذي 

بشذكل  يذاتقذد ذكذرن أن لذدى أزواجهذن زوجذات أخر  2014مصذر  –الثالث المتضمنة في المسذح السذكاني الصذحي محافظات الحدود 
توخي كبر قليال  من باقي السيدات في باقي المناطق. وعلى الرغم من السيدات ذكرن أن لدى ازواجهن زوجات اخريات، إال أنه يجب أ

 التباينات.الحذر في تفسير أ  من هذ  
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 عدد الزوجات األخريات 2-7جدول 
 .2014لزوجات األخريات، والخصائص الخلفية، مصر سنة حسب عدد ا 49-15التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حاليا  وفي العمر 

   عدد الزوجات األخريات               
 عدد السيدات اإلجمالي ال تعرف +2 1 صفر الخصائص الخلفية              
       العمر              

15-19 98.8 0.7 0.0 0.5 100.0 746 
20-24 99.1 0.9 0.0 0.0 100.0 2980 
25-29 98.3 1.4 0.2 0.0 100.0 4610 
30-34 97.5 2.2 0.2 0.0 100.0 3981 
35-39 96.0 3.7 0.2 0.1 100.0 3282 
40-44 96.2 3.3 0.4 0.1 100.0 2579 
45-49 95.4 4.2 0.2 0.1 100.0 2282 
       اإلقامة       

 7084 100.0 0.1 0.1 2.3 97.5 حضر
 13375 100.0 0.1 0.2 2.4 97.3 ريف

       محل اإلقامة      
 2547 100.0 0.0 0.1 2.2 97.7 المحافظات الحضرية

 10098 100.0 0.1 0.1 2.2 97.6 وجه بحرى
 2179 100.0 0.0 0.1 2.4 97.5 حضر
 7919 100.0 0.1 0.1 2.1 97.6 ريف

 7629 100.0 0.1 0.3 2.7 97.0 قبليوجه 
 2254 100.0 0.2 0.1 2.4 97.4 حضر
 5375 100.0 0.0 0.3 2.8 96.8 ريف

 185 100.0 0.0 0.6 3.9 95.4 1محافظات الحدود
       الحالة التعليمية      

 4778 100.0 0.1 0.4 4.3 95.2 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 1207 100.0 0.0 0.3 3.3 96.4 لم تتم المرحلة االبتدائية

 3572 100.0 0.1 0.1 2.7 97.0 الثانو أتمت المرحلة االبتدائية/بعض 
 10902 100.0 0.0 0.1 1.4 98.5 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

       الحالة العملية      
 2640 100.0 0.1 0.4 2.2 97.3 تعمل مقابل عائد نقدى

 17820 100.0 0.1 0.1 2.4 97.3 ال تعمل مقابل عائد نقدى
       مؤشر الثروة       

 3625 100.0 0.1 0.4 3.9 95.6 وىأدنى مست
 3976 100.0 0.0 0.1 2.9 96.9 الثانيالمستوى 

 4603 100.0 0.1 0.2 1.9 97.8 المستوى األوسط
 4268 100.0 0.1 0.1 1.8 98.0 المستوى الرابع
 3987 100.0 0.0 0.1 1.7 98.2 أعلى مستوى

 20460 100.0 0.1 0.2 2.4 97.3 اإلجمالي      
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 زواج األقارب 7-2

بعذذض المعلومذذات عذذن زواج  3-7حيذذث يعذذرض جذذدول  ر.مصذذ فذذييعتبذذر زواج األقذذارب )أقذذارب الذذدم  مذذن األمذذور الشذذائعة 
زواج األقذذذارب علذذذى مسذذذتوى أقذذذارب الذذذدم حسذذذب بعذذذض الخصذذذائص الخلفيذذذة المختذذذارة. كمذذذا أن هنذذذاك مزيذذذد مذذذن المعلومذذذات المتعلقذذذة بذذذ

 .بالملحق 1-7-أ المحافظات في جدول

خذر زوج أأن أزواجهذن الحذاليين أو  سذبق لهذن الذزواج ذكذرن الالتذيالسذيدات  مذن %31ن  ف 3-7جدول  وكما هو ُمبين في
مذذن الدرجذذة  ارباألقذذارب هذذى زيجذذات بذذين أقذذن زيجذذات بذذيواألرامذذل، تذذربطهن بهذذم صذذلة قرابذذة. وأكثذذر مذذن نصذذف ال بالنسذذبة للمطلقذذات

 األولى. وفى مثل هذ  الزيجات غالبا  ما يكون الزوج قريب من ناحية األب عنه من ناحية األم.

 فذذيحيذذث نجذذد أن أكثذذر مذذن ثلذذث الزيجذذات  ،الحضذذر فذذيالريذذف عنذذه  فذذيزواج األقذذارب أكثذذر انتشذذارا   وكمذذا هذذو متوقذذع، فذذ ن
االعتبذار محذل اإلقامذة،  فذيربع السيدات تذزوجن مذن أقذارب الذدم. وباألخذذ حضر، حوالي ال. وأيضا في بالدم الريف تكون بين األقارب
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. وتصذل الذدم ، حيث أن حذوالى نصذف الزيجذات تذتم بذين أقذاربالقبليريف الوجه  فيقد وجد أن أكبر نسبة من زواج األقارب موجودة 
  . %20لحضرية )  والمحافظات ا%18) البحر حضر الوجه  فيلها  ما يمكننسبة زواج األقارب إلى أقل 

 زواج األقارب  3-7جدول 
 .2014حسب الخصائص الخلفية، مصر ، حسب درجة القرابة للزوج )األخير  سنة 49-15في العمر  سبق لهن الزواج الالتيللسيدات  النسبيالتوزيع 

 دمقريب آخر بال  قرابة من الدرجة الثانية  قرابة من الدرجة االولى                         
قريب آخر 
 بالمصاهرة

عدد السيدات    
سبق  الالتي

 لهن الزواج
                        

 الخصائص الخلفية
من ناحية 

 األب
من ناحية 

  األم
من ناحية 

 األب
من ناحية 

  األم
من ناحية 

 األب
من ناحية 

  األم
ال توجد أية 

 اإلجمالي قرابة
              مرالع                            

15-19 13.1 6.8  7.3 2.7  6.2 2.2 1.6  60.1 100.0 764 
20-24 10.9 6.8  4.9 2.6  4.3 3.3 0.9  66.2 100.0 3055 
25-29 10.5 6.3  3.4 2.0  4.3 3.0 1.4  69.0 100.0 4753 
30-34 10.0 6.4  3.7 3.2  4.2 2.6 1.1  68.8 100.0 4127 
35-39 9.9 5.1  4.7 2.8  3.7 2.5 1.0  70.3 100.0 3495 
40-44 10.0 5.7  4.0 2.7  4.6 2.9 1.1  68.9 100.0 2864 
45-49 10.8 5.7  3.8 2.8  3.8 2.9 1.3  68.9 100.0 2705 
              اإلقامة              

 7623 100.0 76.6  1.0 2.2 2.6  2.1 2.9  5.6 7.0 حضر
 14139 100.0 64.0  1.3 3.2 5.1  2.9 4.8  6.3 12.3 ريف

 
 
 
 
 
 
 
 

 

              محل اإلقامة             
 2774 100.0 79.3  1.0 1.7 1.9  2.6 2.8  5.1 5.5 المحافظات الحضرية

 10664 100.0 74.1  1.2 2.4 3.2  2.4 3.7  5.2 7.8 وجه بحرى
 2319 100.0 80.8  1.1 1.5 2.8  1.7 2.7  4.3 5.1 حضر
 8346 100.0 72.3  1.2 2.7 3.3  2.6 3.9  5.4 8.5 ريف

 8130 100.0 57.4  1.2 3.8 6.3  3.0 5.2  7.5 15.5 وجه قبلى
 2421 100.0 70.0  0.8 3.4 2.9  2.1 3.1  7.3 10.3 حضر
 5708 100.0 52.1  1.3 4.0 7.8  3.4 6.1  7.6 17.7 ريف

 194 100.0 62.8  2.7 2.6 5.5  2.0 4.0  6.3 14.1 1محافظات الحدود
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              الحالة التعليمية             
 5232 100.0 62.2  1.2 3.3 5.3  2.7 4.3  6.6 14.4 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة

 1334 100.0 61.8  0.9 4.3 4.5  2.9 7.5  7.0 11.2 لم تتم المرحلة االبتدائية
 3796 100.0 66.2  1.5 2.4 4.3  2.8 4.7  6.4 11.6 الثانو  أتمت المرحلة االبتدائية/بعض
 11400 100.0 72.8  1.1 2.7 3.7  2.5 3.5  5.6 8.1 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

              الحالة العملية              
 2964 100.0 76.8  1.0 2.2 3.3  2.1 3.0  4.5 7.3 تعمل مقابل عائد نقدى

 18798 100.0 67.1  1.2 3.0 4.4  2.7 4.3  6.3 10.9 مقابل عائد نقدىال تعمل 
              مؤشر الثروة              

 3887 100.0 55.4  1.8 3.6 6.6  3.3 6.2  7.0 16.0 أدنى مستوى
 4277 100.0 62.5  1.2 3.4 5.1  3.3 4.7  6.7 13.0 الثانيالمستوى 

 4839 100.0 68.3  1.1 3.1 4.4  2.6 4.5  5.9 10.1 المستوى األوسط
 4542 100.0 74.0  1.0 2.6 3.1  1.9 3.2  6.0 8.2 المستوى الرابع
 4217 100.0 80.7  0.9 1.6 2.2  2.2 2.3  4.7 5.4 أعلى مستوى

 21762 100.0 68.5  1.2 2.9 4.2  2.7 4.2  6.1 10.4 اإلجمالي              
 شمال وجنوب سيناء. محافظتيال تتضمن  1                            
              

لم يسبق لهن الذهاب للمدرسة إلى بين السيدات الالتي  %37أحد األقارب بالدم من  الزواج من في كذلك تقل فرصة السيدة
مقابذل  السذيدات الالتذي ال يعملذن بين السيدات الحاصالت على مؤهل ثانو  فأعلى. كما أن احتماالت زواج األقارب ترتفذع بذين 26%

عائذد نقذذدى. كمذذا أن نسذذبة زواج السذذيدة مذذن قريذذب بالذدم تقذذل مذذع زيذذادة مسذذتوى الثذذروة، مذذن مقابذذل  عائذد نقذذدى عذذن هذذؤالء الالتذذي يعملذذن
ين إلذى مذن بذين السذيدات الالتذي ينتمذ %18من بين السيدات الالتي ينتمين إلى المجموعة ذات أدنى مستوى لمؤشر الثروة إلذى  43%

 المجموعة ذات أعلى مستوى لمؤشر للثروة.

 العمر عند الزواج األول 7-3
ن  ول. لذذا فذاأل الحمذل فذى مجتمذع مذا ارتباطذا  قويذا  بذالعمر عنذد الذزواج ترتبط الفترة الزمنية التى تتعذرض فيهذا السذيدة لخطذر

 اإلنجاب فى مصر. العمر عند الزواج األول يمكن أن يساعد فى شرح التغيرات فى مستويات  تطور
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من نسبة السيدات الالتى سبق لهذن الذزواج طبقذا  ألعمذار محذددة وكذذلك وسذيط العمذر عنذد الذزواج  كال   4-7ويوضح جدول 
األول حسب العمر الحالى للسيدات. وتبين النتائج زيادة واضحة فى السذن عنذد الذزواج األول بذين الفئذات العمريذة الصذغيرة. ويصذاحب 

سذذن الذذزواج انخفذذاض ملحذذوظ خاصذذة  فذذى نسذذبة السذذيدات الالتذذى يتذذزوجن عنذذد أعمذذار صذذغيرة جذذدا . فنسذذبة السذذيدات  االتجذذا  نحذذو تذذأخر
بذين السذيدات فذى الفئذة العمريذة  %2إلذى  49-45بين السيدات فذى العمذر  %11من سنة قد انخفضت  15الالتى تزوجن عند العمر 

 49-45بذين السذيدات فذى الفئذة العمريذة  %33سذنة قذد انخفضذت مذن  18. كما أن نسبة السيدات الالتى تزوجن عند العمر 20-24
 .24-20بين السيدات فى الفئة العمرية  %17إلى

 العمر عند الزواج األول 4-7جدول 
عند أعمار محددة ووسيط العمر عند الزواج األول حسب  تزوجن ألول مرة الالتيسنة  49-15نسبة السيدات في الفئة العمرية 

 .2014، مصر الحاليالعمر 
لم  الالتينسبة  تزوجن ألول مرة عند أعمار محددة الالتينسبة السيدات                    

 يسبق لهن الزواج
عدد 

 السيدات
وسيط العمر عند 

 25 22 20 18 15 الحاليالعمر              الزواج األول
 السيدات                   
 * 5185 85.3 ل.ى ل.ى ل.ى ل.ى 1.2  15-19                  

 * 5003 38.9 ل.ى ل.ى 39.8 17.4 2.0  20-24
25-29  3.0 18.3 38.5 57.4 80.1 12.9 5455 21.3 
30-34  4.3 21.7 39.4 57.2 77.4 6.8 4429 21.1 
35-39  5.8 24.3 41.9 59.0 78.5 3.1 3605 20.8 
40-44  7.7 27.3 46.3 63.4 80.4 2.0 2921 20.4 
45-49  11.1 33.3 50.4 66.5 81.0 1.7 2751 20.0 

          25-49 5.7 23.8 42.2 59.9 79.4 6.4 19161 20.8 
 ملحوظة: يعرف العمر عند الزواج األول بالعمر عندما بدأت المستجيبة بالعيش مع زوجها األول ألول مرة.                  

 ل.ى: ال ينطبق.
 بداية الفئة العمرية. قبل الوصولألول مرة  الالتى بدأن يعشن مع أزواجهنمن السيدات  %50حذفت ألن اقل من  *

         
سذذذنة بذذذين  20وقذذذد زاد وسذذذيط العمذذذر عنذذذد الذذذزواج األول مذذذن 

سذذنة بذذين السذذيدات فذذي  21.3إلذذى  49-45السذذيدات فذذي الفئذذة العمريذذة 
 .29-25الفئة العمرية 

الذذزواج  دالتباينذذات فذذى وسذذيط العمذذر عنذذ 5-7ويعذذرض جذذدول 
كمذا هذو الخصائص الخلفية. و  حسب 49-25مر في العاألول للسيدات 

في المتوسذط عنذد عمذر أقذل  يملن للزواجالسيدات في الريف  متوقع، ف ن
الذزواج  دويبلذ  وسذيط العمذر عنذ مما يتزوجن عند  السيدات في الحضذر.

يزيذد ، وهذو  سذنة 22.4)الحضر  في 49-25العمر ى األول للسيدات ف
الريذف  فذيلزواج األول للسيدات ن وسيط العمر عند اعأكثر من سنتين ب
 سنة . 20.0)

العمذر عنذد الذزواج األول للسذيدات  فذيوتوجد تباينات واضذحة 
سذذذنة حسذذذب محذذذل اإلقامذذذة. وكمذذذا هذذذو موضذذذح فذذذى  49-25فذذذى العمذذذر 

وسذذذذذذيط العمذذذذذذر عنذذذذذذد الذذذذذذزواج األول للسذذذذذذيدات فذذذذذذي فذذذذذذ ن  5-7جذذذذذذدول 
سذذذنة  أكبذذذر مذذذن نظيذذذر  بذذذين سذذذيدات حضذذذر  23المحافظذذذات الحضذذذرية )

 21.7أو بذذذين سذذذيدات حضذذذر الوجذذذه القبلذذذي )سذذذنة   22وجذذه البحذذذر  )ال
يتذذزوجن  بحذذر ريذذف الوجذذه ال الالتذذي تعشذذن فذذي السذذيداتسذذنة . كمذذا أن 

 20.5أو أكثذر ) بعد السيدات الالتي تعشذن فذي ريذف الوجذه القبلذي بسذنة
 سنة على التوالي . 19.1سنة و

 

 وسيط العمر عند الزواج االول حسب الخصائص الخلفية 5-7جدول 
سنة حسب العمر  49-25وسيط العمر عند الزواج األول للسيدات فى العمر

  .2014، مصر يةخلفالخصائص الالحالى و 
 49-25عمر السيدات  الخصائص الخلفية    
  اإلقامة    

 22.4 حضر
 20.0 ريف

  محل اإلقامة  
 23.0 المحافظات الحضرية

 20.8 وجه بحرى
 22.1 حضر
 20.5 ريف

 19.9 وجه قبلى
 21.9 حضر
 19.1 ريف

 21.0 1محافظات الحدود
  الحالة التعليمية  

 18.6 لها الذهاب للمدرسةلم يسبق 
 18.7 لم تتم المرحلة االبتدائية

 19.4 الثانو أتمت المرحلة االبتدائية/بعض 
 22.3 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

  مؤشر الثروة  
 18.9 أدنى مستوى

 19.6 المستوى الثانى
 20.5 المستوى األوسط

 21.5 المستوى الرابع
 23.2 أعلى مستوى

 20.8 لياإلجما  
 شمال وجنوب سيناء. محافظتيال تتضمن  1    
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د الذزواج األول حسذب الحالذة التعليميذة. حيذث يصذل وسذيط العمذر وجود تباينات كبيرة فى العمر عنذ 5-7يالحظ من جدول 
سذنوات عذن وسذيط العمذر عنذد  3سذنة، وهذو يزيذد بذأكثر مذن  22.3عند الذزواج األول بذين السذيدات الحاصذالت علذى تعلذيم ثذانوى إلذى 

سذنة  ويزيذد  18.7) المرحلذة اإلبتدائيذةلم تذتم سنة  أو  18.6الزواج األول بالنسبة للسيدات الالتى لم يسبق لهن الذهاب إلى المدرسة )
 سنة . 19.4أتممن المرحلة االبتدائية إلى الثانوية ) الالتيسنوات بين السيدات  3بحوالي 

عنذد الذزواج األول بذين  عند الزواج األول يزيذد مذع مسذتوى مؤشذر الثذروة. حيذث يصذل وسذيط العمذر ن وسيط العمر أيضا ، ف
 أعلى مستوى لمؤشر الثروة. فيسنة بين السيدات  23.2سنة بالمقارنة بذذذذ  18.9 ثروة إلىلأدنى مستوى لمؤشر ا فيالسيدات 

 الجنسية وعدم التعرض للحمل فى فترة ما بعد الوالدة وعدم استئناف العالقةانقطاع الطمث  7-4

أساسذذا  بعذذاملين همذذا:  إن مخذذاطر حذذدوث الحمذذل بعذذد الذذوالدة بذذين السذذيدات الالتذذى ال يسذذتخدمن وسذذائل تنظذذيم األسذذرة تتذذأثر
الجنسذية. فالرضذاعة الطبيعيذة تطيذل مذن فتذرة عذدم التعذرض للحمذل بعذد الذوالدة وذلذك ألثرهذا  عدم اسذتئناف العالقذةالرضاعة الطبيعية و 

تذأخير  من الرضاعة لفترات طويلة باإلضذافة إلذى رأخرى  بعد الوالدة. أيضا  ف ن اإلكثا الدورة مرة ةعلى فترة انقطاع الطمث )قبل عود
الجنسذية  اسذتئناف العالقذةيبدأ فيه إعطاء الطفذل األغذيذة المكملذة لهمذا عالقذة ب طالذة فتذرة انقطذاع الطمذث. كمذا أن تذأخير  ىالعمر الذ

بعد الوالدة أيضا  يطيل فترة الوقاية من الحمل. ولغرض المناقشات التالية، توصف السيدات بأنهن غيذر معرضذات للحمذل إذا كذن غيذر 
 ة الجنسية بعد الوالدة.لم يستأنفن العالق حالة انقطاع الطمث أو فيألنهن  إما طورة حدوث الحمل وذلكمعرضات لخ

تكذذون فيهذذا  تمذذت خذذالل الذذثالث سذذنوات السذذابقة علذذى المسذذح والتذذى التذذينسذذبة الذذوالدات  1-7وشذذكل  6-7جذذدول  ويعذذرض
معرضذذات للحمذذل بعذذد الذذوالدة حسذذب عذذدد الشذذهور منذذذ  غيذذر الجنسذذية أو عذذدم اسذذتئناف العالقذذةلطمذذث أو اانقطذذاع فتذذرة األمهذذات فذذى 

عدد محذدد )ل  مذن الشذهور  فى حدثتالتى على نسبة الوالدات  ىالوالدة. وتعتمد هذ  التوزيعات على معلومات عن الوضع الحالى أ
معرضذات للحمذل  ية أو غيذرالجنسذغيذر مسذتأنفات للعالقذة فذى فتذرة انقطذاع الطمذث أو الزلذن التى كانت خاللها األمهذات و قبل المسح 

تمثل خبذرة األمهذات لكذل الذوالدات عنذد نقطذة زمنيذة  ن النتائج المبينة فى الجدول تعتمد على بيانات مقطعية فى وقت المسح. وعليه، ف
هران شذذ كذذل منهذا المعلومذات لفتذذرات زمنيذة طذول تجميذعلمجموعذة األمهذذات عبذر الذزمن. يذذتم تراكميذة  خبذذرةبذدال  مذذن كونهذا تبذين  ةمحذدد
تذم حسذذابها مذن التوزيذذع الحذذالى  6-7جذذدول فذذى أسذفل  ينالمعروضذتقذذديرات الوسذيط والمتوسذذط و التذبذذبات فذذى التقذديرات.  لتقليذذلوذلذك 

أيضا  متوسط الممارسة/الحدث والذى تم الحصول عليه بقسمة عدد األمهات  6-7. ويعرض جدول المعروضة فى الجدول وفقا  للحالة
غير معرضات للحمل على متوسط عدد الوالدات لكل شهر فى فتذرة  الجنسية أولم يستأنفن العالقة  الطمث أو الالتى فى حالة انقطاع

 شهرا  قبل المسح. 36

وكمذا هذو موضذح فذى  ليست طويلة بالنسبة للسيدة المصرية.فى المتوسط وبوجه عام، تعتبر فترة انقطاع الطمث بعد الوالدة 
فذى الشذهرين التذاليين مباشذرة  %95لطمث انخفضت من أكثر مذن ان تكون أمهاتهم فى فترة انقطاع ف ن نسبة المواليد الذي، 1-7شكل 

مذن األمهذات فذى  %36أشذهر تاليذة للذوالدة تظذل  5-4أشهر بعد الوالدة. وبانقضاء فترة مذا بذين  3-2فى الفترة من  %52للوالدة إلى 
. فقذط مذن حذاالت الذوالدة %16األمهذات تظذل بذدون طمذث فذى ن  دة، فذشذهرا  بعذد الذوال 13-12لطمث وبانقضاء ما بين افترة انقطاع 

 التقديمخاصة  ةفترة انقطاع الطمث بنمط الرضاعة الطبيعيلالنسبى  قصرالويرتبط  .شهور 3.4ويصل وسيط فترة انقطاع الطمث إلى 
  .12المبكر لألغذية المكملة )انظر الفصل 

الجنسذية لمذدة عذدم اسذتئناف العالقذة مذن األزواج فذى مصذر يراعذون  ا  ن كثيذر  ف وكما هو الحال في البالد اإلسالمية األخرى،
غيذذر مسذذتأنفات للعالقذذة لنسذذبة الذذوالدات التذذى تكذذون األمهذذات فيهذذا  السذذريعيومذذا  بعذذد الذذوالدة. وتذذنعكل هذذذ  الظذذاهرة فذذى االنخفذذاض  40

 شهور بعد الوالدة. 3-2فى الفترة من  %16إلى شهر   1-0)فى الشهرين التاليين مباشرة للوالدة  %77الجنسية من 
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 انقطاع الطمث وعدم استئناف العالقة الجنسية وعدم التعرض للحمل فى فترة ما بعد الوالدة 6-7جدول 
نسبة المواليد فى الثالث سنوات السابقة على المسح ألمهات حدث لهن انقطاع طمث، عدم استئناف العالقة الجنسية 

 .2014بعد الوالدة حسب عدد الشهور المنقضية بعد الوالدة ووسيط ومتوسط الفترة، مصر وعدم التعرض لحدوث حمل 
 :فترة في ألمهاتنسبة المواليد            

 المواليدعدد 
 1عدم إمكانية الحمل عدم استئناف العالقة الجنسية انقطاع الطمث األشهر بعد الوالدةعدد         
           <2 95.4 77.3 96.7 403 
2-3 52.0 16.3 57.0 534 
4-5 36.3 5.8 39.3 546 
6-7 33.8 4.6 35.9 633 
8-9 24.2 2.4 25.7 666 

10-11 20.2 2.8 22.0 525 
12-13 16.1 2.7 18.0 494 
14-15 10.8 2.5 13.1 551 
16-17 7.6 1.4 8.6 535 
18-19 8.4 2.1 10.4 504 
20-21 4.5 1.8 5.9 581 
22-23 3.5 2.0 5.4 534 
24-25 3.2 3.1 6.3 467 
26-27 3.1 1.0 4.1 520 
28-29 2.2 0.8 3.0 526 
30-31 2.5 1.1 3.6 511 
32-33 2.9 0.7 3.6 577 
34-35 3.3 0.8 4.1 493 
 9600 19.5 6.2 17.7 اإلجمالي     

 ل.ى 3.8 1.7 3.4 الوسيط
 ل.ى 7.5 2.9 6.9 المتوسط

 ل.ى 7.0 2.2 6.4 مارسةمتوسط الحدث/الم
 ملحوظة: التقديرات حول الوضع في وقت إجراء المسح          

 ل.ى: ال ينطبق.
 .أو مازالن لم يستئنافن العالقة الجنسية )أو كلهما  بعد الوالدةفى فترة انقطاع الطمث المواليد ألمهات يشمل  1
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الجنسذية بعذد الذوالدة تذنعكل فذى فتذرة عذدم التعذرض للحمذل بعذد  وعذدم اسذتئناف العالقذةث إن اآلثار المشتركة النقطاع الطمذ
مذذن السذذيدات  %75، وحذوالي للذذوالدة بعذذدأشذهر  5-4الحمذذل بعذد فتذذرة  إلمكانيذذةالسذذيدات معرضذات  مذذن %60، الذوالدة. فبصذذفة عامذة

 . أشهر بعد الوالدة 9-8الحمل في فترة  إلمكانيةمعرضات 

انقطذاع الطمذث والتوقذف عذن الممارسذة الجنسذية وعذدم التعذرض للحمذل بعذد الذوالدة  كل من وسيط فترة 7-7جدول  ويعرض
فى ريذف و في ادنى مستوى لمؤشر الثروة السيدات بين  طولاألتكون فترة عدم التعرض للحمل بعد الوالدة و الخصائص الخلفية.  حسب

شذهرا   3.2ن السذيدات فذي أعلذى مسذتوى لمؤشذر الثذروة ومحافظذات الحذدود )واألقذل بذي شهرا  لكل منهمذا  4.2شهر،  4.5)الوجه القبلى 
فى طول فترة انقطاع الطمذث بعذد  الواضحة . ومعظم التباينات فى فترة عدم التعرض للحمل بعد الوالدة ترجع إلى التبايناتلكل منهما 

 ة بصورة كبيرة بين المجموعات المختلفة من السكان.الجنسية بعد الوالداستئناف العالقة حيث ال يختلف متوسط فترة عدم ، الوالدة

  وسيط فترة انقطاع الطمث, عدم استئناف العالقة الجنسية وعدم التعرض لحدوث حمل بعد الوالدة 7-7جدول 
الثالث  فيبعد الوالدة  وسيط كل من عدد شهور انقطاع الطمث، وعدم استئناف العالقة الجنسية وعدم إمكانية حدوث الحمل

 .2014، مصر خلفيةالخصائص ال، حسب وات السابقة على المسحسن
 وسيط عدد الشهور بالنسبة:         
 عدم إمكانية الحمل عدم استئناف العالقة الجنسية الطمث انقطاع  الخصائص الخلفية        
    العمر        

15-29 3.3 1.7 3.7 
30-49 3.7 1.8 4.1 

    اإلقامة    
 3.4 1.6 3.2 رحض
 3.9 1.8 3.5 ريف

    محل اإلقامة    
 3.4 1.8 3.1 المحافظات الحضرية

 3.6 1.8 3.2 وجه بحرى
 3.4  1.9) 2.9 حضر
 3.6 1.8 3.3 ريف

 4.1 1.6 3.7 وجه قبلي
 3.5  1.3) 3.5 حضر
 4.4 1.7 3.8 ريف

 3.2 ** 3.2 1محافظات الحدود
    الحالة التعليمية    

 4.2 1.8 3.9 يسبق لها الذهاب للمدرسة لم
 3.4 * 3.2 لم تتم المرحلة االبتدائية

 4.2 1.8 3.8 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوى
 3.6 1.7 3.2 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

    الحالة العملية    
 3.8  1.8( 3.5 تعمل مقابل أجر نقد 

 3.8 1.7 3.4 ال تعمل مقابل أجر نقد 
    مؤشر الثروة    

 4.5 1.8 4 أدنى مستوى
 3.9 1.8 3.6 المستوى الثانى

 3.4 1.7 2.9 المستوى األوسط
 3.8 1.8 3.5 المستوى الرابع
 3.2 1.6 3.0 أعلى مستوى

 3.8 1.7 3.4 اإلجمالى    
 حالة غير مرجحة 49-25محسوبة لعدد وال بين األق األرقام مالحظة: تم حساب الوسيط بناء على الحالة الحالية.        
 .حالة غير مرجحة ولذلك تم حذفها 25تشير إلى أن األرقام مبنية على عدد حاالت أقل من  *
 من السيدات تزوجن ألول مرة فى بداية الفئة العمرية. %50حذفت ألن اقل من  **
 .بعد الوالدةفن العالقة الجنسية )أو كلهما  لن لم يستئناو مازاأفى فترة انقطاع الطمث المواليد ألمهات يشمل  1
 ال تتضمن محافظتى شمال وجنوب سيناء. 2
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                                                     انتهاء التعرض للحمل 7-5

سذذن  لحمذذل بلذذو ا لخطذذر علذذى التعذذرض رؤثتذذ التذذي مذذن العوامذذل األخذذرى
بيانذذات عذذن نسذذبة  8-7. ويعذذرض جذذدول بذذين السذذيدات كبذذار السذذن إنقطذاع الطمذذث

من بين السيدات المتزوجذات حاليذا  وغيذر  تى بلغن سن إنقطاع الطمثالسيدات الال
سذذنه فذذأكثر.  30 وفذذي العمذذرفتذذرة انقطذذاع الطمذذث بعذذد الذذوالدة  الحوامذذل ولسذذن فذذى

 2014مصذذر  – ولغذذرض الجذذدول، تعتبذذر المسذذتجيبة فذذي المسذذح السذذكاني الصذذحي
  إذا 1ن: )مذذن الشذذرطين التذذاليي أ وصذذلت إلذذى فتذذرة انقطذذاع الطمذذث إذا تذذوفر  قذذد

  إذا كان 2) ذكرت بنفسها وقت إجراء المقابلة أنها وصلت لفترة انقطاع الطمث أو
قبذذل المسذذح ولكنهذذا غيذذر حامذذل  أكثذذرقذذد انقطذذع عنهذذا الطمذذث لمذذدة سذذتة أشذذهر أو 

 وليست فى فترة انقطاع الطمث بعد الوالدة.

أن عددا  قليال  من  8-7وبناءا  على هذا التعريف، يوضح جدول 
ن  ، فوبالرغم من ذلكتجيبات دون سن األربعين فى فترة انقطاع الطمث. المس

تزيد زيادة سريعة مع زيادة العمر من  الالتي انقطع الطمث عنهن نسبة السيدات
 سنة . 49-48من السيدات فى األعمار األكبر ) %31سنة إلى  41–40بين السيدات فى العمر  8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إنقطاع الطمثسن  8-7جدول 
فترة انقطاع الطمث  في الالتي 49-30العمر  فينسبة السيدات 
 .2014مصر حسب العمر، 

 عدد السيدات 1نسبة انقطاع الطمث العمر      
      30-34 3.1 4127 

35-39 5.5 3495 
40-41 8.1 1229 
42-43 8.5 1103 
44-45 12.5 1176 
46-47 19.3 1004 
48-49 31.0 1057 
 13190 8.9 اإلجمالي   
اع الطمث بعد الوالدة فترة انقط فييشمل السيدات غير الحوامل ولسن  1      

 الالتيأشهر أو أكثر قبل المسح أو  6انقطع عنهن الطمث لمدة  والالتي
 .الطمث انقطاعسن  فيذكرن أنهن 
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 وفيات األطفال ووفيات الرضع
 

 أهم النتائج:
 سنوات السابقة على المسح  4 -معدل وفيات األطفال دون الخامسة من العمر للفترة ما بين صفر نوجد أ

طفاًل مصريًا  37كل  بين وعند هذا المستوى، فإن هناك طفل من ؛مولود 1000حالة وفاة لكل  27هو 
 من العمر. السنة الخامسة غهسوف يتوفى قبل بلو 

  وفيات الطفولة المبكرة في مصر تحدث قبل بلوغ الطفل السنة األولى من  من 10من بين كل  8حوالى
 ( تحدث خالل الشهر األول من العمر. %52نصف الوفيات ) منبقليل أكثر العمر، و 

 ل معدمن  %32بـ مولود، وهو أقل  1000لكل  23دون الخامسة في الحضر  األطفالن معدل وفيات إ
 .مولود( 1000لكل  34)في الريف  وفيات األطفال دون الخامسة

  ،وفاة لكل  38ي )على في الوجه القبلاألكان معدل وفيات األطفال دون الخامسة بالنسبة لمحل اإلقامة
 مولود(. 1000وفاة لكل  20قل في المحافاات الحضرية )األ مولود( وكان 1000

 دون الخامسة  األطفال ن معدل وفياتإ؛ فأعلى طًا وثيقًا بمستويات وفياتارتباقصر الفترة بين الوالدات  رتبطي
مولود، والتى  1000حالة وفاة لكل  56هي أقل من سنتين  عن الوالدة السابقة ةبعد فترة مباعد المولودين
 . سابقةعن الوالدة ال سنوات أو أكثر 4ة األطفال المولودين بعد فترة مباعد أضعاف المستوى بين ةتعتبر ثالث

. كمــا يتنــاول هــذا مصــر فــيألطفــال دون ســن الخامســة ايتنــاول هــذا الفصــل المعلومــات المتعلقــة بمســتويات وتطــور وفيــات 
وفيات  تأثير علىالتي لها  واالقتصادية واالجتماعيةالديموجرافية الفصل أيضًا التباينات في مستويات الوفيات طبقًا لبعض الخصائص 

بيانـات  وتعتبـر قصـر الفتـرة بـين الـوالدات(. صغر عمر األم عنـد الـوالدة أواإلقامة، محل على سبيل المثال، الرضع )وفيات األطفال و 
تقييم الوضع السـكاني الحـالي فـي مصـر. كمـا ل يةأساس 2014مصر  -مستويات الوفيات التي تم حسابها من المسح السكاني الصحي

األطفـال التـي  مجتمع تحديد فئات فإنمجتمع. ولهذا  ىأل التنمية أو توى المعيشةتعتبر مستويات الوفيات أحد المؤشرات األساسية لمس
 .خطر الوفاةل تعرض صغار األطفال ليفي جهود تحسين فرص الحياة لألطفال وتقل يسهمتتعرض لخطر وفاة أكبر 

 تقييم جودة البيانات 8-1
 القســمّا علــى المعلومــات التــي تــم جمعهــا فــي بنــا  2014مصــر  -تقــديرات الوفيــات فــي المســح الســكاني الصــحي تــم حســا 

القســم الخــاص بالتــاريا اإلنجــابي بعــض األســئلة عــن عــدد الــذكور واإلنــاث  ويتضــمن. الســيدة اســتمارةالتــاريا اإلنجــابي مــن بالخــاص 
راض التـاريا اإلنجـابي تلـك األسـئلة اسـتع ىلـيوعدد األطفال المتـوفيين.  ،وعدد الذين يقيمون في مكان آخر ،األحيا  والمقيمين مع األم

التـاريا اإلنجـابي  عـنتركـتت البيانـات التـي تـم جمعهـا وقـد مـن المولـود األول.  ايـةكـل مواليـدها بد تـذكروالذى تم فيه سؤال السيدة بأن 
د السـيدة. وقـد عند الوفاة لكل مولود حي من موالي العمر أو والعمر الحالي الحياة،حالة البقا  على قيد  ،شهر وسنة الميالد ،على النوع

 تم استخدام هذه المعلومات في تقدير معدالت الوفيات مباشرة.

 وقياس وفيات الرضع ووفيات األطفال: وقد تم في هذا الفصل استخدام المعدالت التالية والتي يتم استخدامها لتقييم
 احتمال الوفاة خالل الشهر األول من العمر. وفيات حديثي الوالدة:

 الفرق بين وفيات الرضع ووفيات حديثي الوالدة. ي الوالدة:وفيات ما بعد حديث
 .احتمال الوفاة خالل العام األول من العمر وفيات الرضع:
 احتمال الوفاة بين العام األول والعام الخامس. :وفيات األطفال

 احتمال الوفاة قبل بلوغ الطفل السنة الخامسة من العمر. :وفيات األطفال دون الخامسة

8 
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تــأثر بعــدة عوامــل. تتضــمن هــذه ييــتم حســابها مــن خــالل اســترجاع التــاريا اإلنجــابي للســيدة ي تقــديرات الوفيــات والتــإن دقــة 
عنــد الوفــاة. إن القصــور فــي تســجيل  دقــة تــاريا الوفــاة والعمــر مــدىكــرهم و ذالــذين يــتم  وفيــات األطفــال اكتمــال تســجيل مــدى العوامــل

 تاريا المـيالد علـى تسجيلاألخطا  في  ؤثروت .ات معدالت الوفياتلتأثيره على تقدير  خطورةالمواليد والوفيات يعتبر من أكثر المشاكل 
 الوفاة.  نمطلعمر عند الوفاة على االدقة في تسجيل  يؤثر عدمتطور معدالت الوفيات عبر الفترات التمنية، بينما  نمط

حــديثي الــوالدة التــي تحــدث خــالل األســبوع وفيــات نســبة فــي تســجيل الوفيــات مــن خــالل حســا   القصــور كتشــفويمكــن أن ي  
ذا كـان هنـاك قصـور فـي تسـجيل الوفيـات، فـإن و  الشـهر األول. التي تحدث خـاللالرضع إجمالي وفيات األول من العمر بالنسبة إلى  ا 

بالنسـبة  الـوالدة فيـات حـديثيو و  الـوالدة حـديثيالنسـبة لكـل وفيـات أيـام ب 7النتائج سوف ينتج عنهـا انخفـاض فـي نسـبة الوفيـات أقـل مـن 
كــل وفيــات حــديثي إلــى مــن العمــر بالنســبة  األولــىالوفيــات خــالل الســتة أيــام  نســ بــالملحق  5-يعــرض جــدول د. الرضــعوفيــات  إلــى

 حـديثيبـالملحق نسـبة وفيـات  6-، كما يعرض جـدول د2014مصر  –سنة قبل المسح السكانى الصحى  19-للفترة من صفر الوالدة
وفيات الطفولة المبكرة بالنسـبة لوفيـات حـديثى الـوالدة وكـذلك نسـ   نس وتعتبر  يات الرضع لنفس الفترة التمنية.بالنسبة لكل وف الوالدة

 داخل الحدود المسموح بها بالنسبة لمستوى الوفيات خالل تلك الفترة.بالنسبة لوفيات الرضع  وفيات حديثى الوالدة

 ،حسـ  تـواريا مـيالدهم األطفال وفيات بدراسة توتيعفوفيات. ال تقدير ةدقتسجيل تواريا المواليد أيضًا في  كما تؤثر أخطا 
بعـض حـاالت كـل تسـجيل  ترحيـل فـي يتضح وجـود(. ف4-د في جدول الملحق ح)موض 2008يتضح أن هناك تيادة في الوفيات عام 

ة فـي بعـض الـبالد األخـرى كمـا فـي . وقد اتضح وجود نمط مماثـل فـي بيانـات المسـوح السـكانية الصـحيييناألحيا  والمتوف لمن األطفا
وحتـى  2009من نقـل الباحثـات للمواليـد خـارف الفتـرة التـي يـتم جمـع بيانـات صـحية عنهـا )ينـاير  أن ينتج هذا ولو جتئياً  ؛ ويعتقدمصر

لوفيات فـي اير في تقدإلى تخفيض . وقد أدى هذا النقل الميدان في يقللن من حجم العمل الذى يقمن به ىتاريا المقابلة في المسح( لك
سـنوات السـابقة علـى المسـح. وقـد أوضـحت نتـائج  9 -5لوفيـات فـي الفتـرة ا رتقـدي فـيوتيادة السابقة على المسح الخامسة سنوات فترة 

 أو أقـل. %5 تبلـ دراسة محاكاة تم إجرا ها في بعض الدول التي يتم فيها المسح السـكاني الصـحي أن األخطـا  فـي تقـديرات الوفيـات 
(Macro International Inc. 1993) 

ن المشاكل األخرى الشائعة في جمع بيانات التاريا اإلنجابي وجود تحيت في تسجيل بعض األعمار عند الوفـاة، وخاصـة مو 
للوفيـات إذا كانــت  بــالنمط العمـرىفــي التقـديرات الخاصـة تحيـت  إلـىؤدى تــالوفـاة  دتسـجيل العمــر عنـ أخطـا شــهرًا. إن  12عنـد العمـر 

علـى سـبيل المثـال، يمكـن أن ف .المعدالتلها التي تحس   الفئات العمريةالوفيات بين  تؤدى إلى نقلالتسجيل  ألخطا  الصافيةالنتيجة 
إذا تم تسجيل الطفل الذى توفى خالل السنة األولى من المـيالد علـى  الرضعوفيات  إلىحدث تيادة في تقدير وفيات األطفال بالنسبة ت
لتجنـ  هـذه المشـكلة، فقـد تـم التأكيـد علـى الباحثـات فـي المسـح السـكاني كمحاولـة شـهرًا( أو أكبـر. و  12نة )نه قد توفى عنـد العمـر سـأ

بالتقصـي  هنذلك، فقد تم توجيه إلىعند الوفاة بالشهور لمن هم أقل من عامين. باإلضافة  أن يسجلن العمر 2014مصر  – الصحي
عنـد الوفـاة  عمرن البيانـات الخاصـة بـالإشهرًا". وبـالرغم مـن هـذه اإلجـرا ات، فـ 12" عندما تذكر األم أن العمر عند الوفاة هو "سنة" أو

. (6-دجــدول الملحــق  فــي )موضــحة شــهراً  12تحيــت فــي التســجيل عنــد العمــرل تعرضــت 2014مصــر  -فـي المســح الســكاني الصــحي
لمسـح عنهـا بالنسـبة للوفيـات التـي ا علـى قةسـنوات السـابالخمـس فـي التسـجيل أقـل وضـوحًا للوفيـات خـالل فتـرة  التحيـتن إومع ذلـك، فـ

  حدثت في الماضي.

 مستويات وتطور وفيات الطفولة المبكرة 8-2

حـديثي الـوالدة ووفيـات الرضـع ووفيـات األطفـال دون الخامسـة  دمعدالت وفيـات حـديثي الـوالدة ومـا بعـ 1 -8جدول  يعرض
للوفيـات فـي ي هـذه النتـائج المسـتوى الحـالوتوضـح . 2014 مصـر -السابقة على المسح السـكاني الصـحي سنة 15من العمر خالل الـ

 مصر وتتيح الفرصة لتقييم التطور في وفيات األطفال.
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 الوفيات  مستويات 8-2-1

 1000حالة وفـاة لكـل  27سنوات السابقة على المسح هو  الخمسمعدل وفيات األطفال دون الخامسة من العمر لفترة  كان
السـنة الخامسـة مـن العمـر. كمـا أن  غـهطفـاًل مصـريًا سـوف يتـوفى قبـل بلو  37كل  بين وى، فإن هناك طفل منمولود. وعند هذا المست

مولــود.  1000لكـل  ةحالـة وفــا 14مولــود، أمـا معـدل وفيــات حـديثي الــوالدة فهـو  1000حالـة وفــاة لكـل  22معـدل وفيـات الرضــع هـو 
 مـنبقليـل أكثـر مصر تحدث قبل بلـوغ الطفـل السـنة األولـى مـن العمـر، و وفيات الطفولة المبكرة في  من %80حوالى  ذلك أنويوضح 

  تحدث خالل الشهر األول من العمر. (%52) نصف الوفيات

 معدالت وفيات الطفولة المبكرة 1-8جدول 
معدل وفيات حديثى الوالدة، ما بعد حديثى الوالدة، وفيات الرضع، وفيات األطفال ووفيات 

  2014مصر ترات خمسية سابقة على المسح، األطفال دون الخامسة لف
السنوات السابقة             

 للمسح
وفيات حديثى 

 الوالدة
وفيات ما بعد 
 1حديثى الوالدة

وفيات 
 الرضع

وفيات 
 األطفال

وفيات األطفال دون 
 الخامسة من العمر

            0-4 14 8 22 5 27 
5-9 19 11 30 3 33 
10-14 19 13 33 7 39 
 يتم حسابها عن طريق حسا  الفرق بين معدل وفيات الرضع ومعدل وفيات حديثى الوالدة. 1            
 

 اإلنجابيعلى بيانات التاريخ  اعتمادا   في الوفيات التطور 8-2-2

اني الصـحي تم الحصول على تقديرات الوفيات بأثر رجعى من تاريا الميالد مـن البيانـات التـي تـم جمعهـا فـي المسـح السـك 
. الماضــية ســنة 15لتوضــيح التطــور فــي وفيــات الطفولــة المبكــرة فــي مصــر خــالل الـــ 1-8 جــدولي فــوالمســتخدمة  2014مصــر  –

اســتمرت فـــي أن مســـتويات وفيــات الطفولــة المبكـــرة قــد وبــالرغم مــن وجــود بعـــض التحيــت نتيجــة إلخطـــا  التــذكر، إال أن النتــائج تبــين 
 1000حالـة وفـاة لكـل  33مـن ، %33بحـوالي  وفيـات الرضـع تانخفضـفقد . عشر عامًا السابقةالخمسة خالل ر في مص االنخفاض

مولـود  1000حالـة وفـاة لكـل  22 إلـى( 2004-2000سـنة السـابقة علـى المسـح )أ  فـي حـوالى  14-10 مـا بـين مولود خالل الفترة
دون الخامســة مــن  األطفــال ض معــدل وفيــات(. وقــد انخفــ2014-2010خــالل الخمــس ســنوات الســابقة علــى المســح )أ  فــي حــوالى 

فـي فتـرة الخمـس سـنوات ة حالـة وفـا 27 إلـىسـنة السـابقة علـى المسـح  14-10مولـود فـي الفتـرة  1000حالة وفاة لكل  39العمر من 
 السابقة على المسح.

 على مسوح متعددة اعتمادا   في الوفياتالتطور  8-2-3

فترات تمنية مختلفة.  فيأجريت  مسوحمن مقارنة التقديرات ب ذلكت الوفيات و وهناك طريقة أخرى لتحليل التطور في مستويا
على الدورات الخمس الخاصـة  سابقة متتالية لفترات تمنية خمسيةالطفولة المبكرة تطور معدالت وفيات  1-8وشكل  2-8 يقدم جدول

 40أكثـر مـن فتـرة ات مـع بعضـها الـبعض تغطـى هـذه التقـدير و . 1980 ىومسح الخصـوبة المصـر  مصر في بالمسح السكاني الصحي
 منذ منتصف الستينات.عامًا 

 الخمــس ســنوات بالنســبة لفتــرات بصــفة عامــة أفضــل أحــداث الوفيــات تســجيلمــن المهــم أن نتــذكر عنــد دراســة التقــديرات أن 
ذا فــإن تقــدير فتــرة الخمــس ال يــذكرن وفيــات حــدثت منــذ تمــن بعيــد. ولهــ أو حيــث أن األمهــات غالبــّا مــا ينســين ،الســابقة مباشــرة للمســح

االعتبار خطأ  فيتكون أكثر التقديرات دقة. كما يج  أن يؤخذ  2-8من المسوح المذكورة في جدول  سنوات السابقة مباشرة لكل مسح
 الجدول حيث أن أخطا  المعاينة غالبّا ما تكون كبيرة بالنسبة لمعدالت الوفيات. فيالمعاينة عند تفسير التطور 

مصر خالل العقود  في ملحوااً  أن وفيات الطفولة المبكرة قد انخفضت انخفاضاً  2-8جدول  فيرات المعروضة تؤكد التقدي
فــي عــام أضــعاف نايــره  تقريبــًا تســعةمنتصــف الســتينات  فــيالســابقة. حيــث بلــ  احتمــال وفــاة الطفــل قبــل بلوغــه ســن الخامســة  ربعــةاأل

حيــث تناقصــت المعــدالت بصــفة عامــة  ل،للوفيــات بــين األطفــا  نمط العمــر الــ فــيالتغيــر  2-8جــدول  فــيكمــا يؤكــد التطــور  .2014
مـن الوفيـات بعـد بلـوغ الطفـل عامـه  %40منتصف السـتينات حـدثت  ففيالشهور األولى من الحياة.  فيوتركتت الوفيات بشكل متتايد 

امســة مــن العمــر بعــد أن أتــم فقــط مــن وفيــات األطفــال دون الخ %19حــدثت  ،2014مصــر  -المســح الســكاني الصــحي وفــى  ؛األول
 .شهراً  12الطفل 
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 تطور وفيات الطفولة المبكرة 2-8جدول 
 . 2014 -1965 مصر، تطور وفيات حديثى الوالدة، وفيات الرضع ووفيات األطفال دون الخامسة من مسوح مختارة

                      
 الفترة المرجعية

 
  المسح  مركت الفترة التقريبى

ثى وفيات حدي
  الوالدة

وفيات 
  الرضع

وفيات األطفال 
 دون الخامسة

 27  22  14  2014 مصر -المسح السكانى الصحى  2012   2014 - 2010                      
           2005 – 2009  33  30  19  2014 مصر -المسح السكانى الصحى  2007  

2004 – 2008  28  25  16  2008 مصر -المسح السكانى الصحى  2006  
2001 – 2005  41  33  20  2005 مصر -المسح السكانى الصحى  2003  
2000 – 2004  39  33  19  2014 مصر -المسح السكانى الصحى  2002  
1999 – 2003  39  33  19  2008 مصر -المسح السكانى الصحى  2001  
1996 – 2000  59  48  26  2005 مصر -المسح السكانى الصحى  1998  
1996 – 2000  54  44  24  2000 مصر -المسح السكانى الصحى  1998  
 54  41  21  2008 مصر -المسح السكانى الصحى  1996  1998 – 1994
 81  60  32  2005 مصر -المسح السكانى الصحى  1993  1995 – 1991
 84  66  34  2000 مصر -المسح السكانى الصحى  1993  1995 – 1991
 81  63  30  1995 مصر -المسح السكانى الصحى  1993  1995 – 1991
 85  62  33  1992 مصر -المسح السكانى الصحى  1990  1992 – 1988
 103  74  37  2000 مصر -المسح السكانى الصحى  1988  1990 – 1986
 110  82  44  1995 مصر -المسح السكانى الصحى  1988  1990 – 1986
 102  73  39  1988 مصر -المسح السكانى الصحى  1986  1988 – 1984
 130  97  51  1992 مصر -المسح السكانى الصحى  1985  1987 – 1983
 139  97  45  1995 مصر -المسح السكانى الصحى  1983  1985 – 1981
 167  120  58  1988 مصر -المسح السكانى الصحى  1981  1983 – 1979
 157  108  48  1992 مصر -المسح السكانى الصحى  1980  1982 – 1978
 191  132  59  1980مسح الخصوبة المصرى   1977  1979 – 1975
 203  124  53  1988 مصر -المسح السكانى الصحى  1976  1978 – 1974
 238  146  67  1980مسح الخصوبة المصرى   1972  1974 – 1970
 243  141  63  1980مسح الخصوبة المصرى   1967  1969 – 1965

 .4-10جدول  ،1993،: عبد العايم وآخرون  1980مسح الخصوبة المصرى المصدر :                       
 .4-8و 3-8جدول  ،1989 ،: سيد وآخرون 1988 مصر -المسح السكانى الصحى
 .1-10ول جد ،1993 ،: التناتى وآخرون 1992 مصر -المسح السكانى الصحى
 .1-9جدول  ،1996 ،: التناتى وآخرون 1995 مصر -المسح السكانى الصحى
 .1-10جدول ، 2001 ،: التناتى وواى 2000 مصر -المسح السكانى الصحى
 .1 -10، جدول 2006وواى، : التناتى 2005مصر  -المسح السكانى الصحى
 .1 -10، جدول 2009وواى، : التناتى 2008مصر  -المسح السكانى الصحى
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ـــات فـــي ينـــاتالتبا 4-8و 3-8 الجـــدوالنيعـــرض  ـــة حســـ   الطفولـــة المبكـــرة وفي ـــة واقتصـــادية متغيـــرات ديموجرافي واجتماعي
 التباينات على مستو  المحافاة.فى الملحق  1-8-أويعرض جدول  .مختلفة

  2014مصر  –المسح السكانى الصحى 
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العشــر ســنوات الســابقة علــى المســح لكــى تكــون المعــدالت  لفتــرة ،متغيــراتهــذه ال غلــ ألتقــديرات الوفيــات تــم حســا  قــد و  
التـي تـم حسـ  حجـم الطفـل ن المعـدالت إ. ومـع ذلـك، فـ اتالمعنوية اإلحصـا لضمانفي كل فئة  تمعتمدة على عدد كاف من الحاال
ســابقة علــى العلــى معــدالت الخمــس ســنوات معــدالت الوفــاة لهــذه المتغيــرات  ، وتتعلــقفقــط للمواليــد حــديثاً جمعهــا لهــذه المتغيــرات كانــت 

 .المسح السكاني الصحي

 التباينات االجتماعية واالقتصادية 8-3-1

حسـ  الحضـر والريـف كانـت لصـالح أطفـال الحضـر، فـي مسـتوى وفيـات الطفولـة المبكـرة أن التباينـات  3-8 يوضح جدول
، مثـالسـبيل ال وعلـى .لطفولة المبكرة عن األطفـال فـي الريـفا لمن مراح للوفاة في أ  مرحلةن األطفال في الحضر أقل احتمااًل أأ  
 معـدل وفيـات األطفـال دون الخامسـةمن  %32بـمولود، وهو أقل  1000لكل  23دون الخامسة في الحضر  األطفالن معدل وفيات إ

ي الــوالدة بــين الريــف حــديث ، وجــد أن الفــرق فــي وفيــاتاألطفـال لوفيــات العمــر وبــالنار إلــى نمــط .مولــود( 1000لكــل  34)فـي الريــف 
 فجوة في معدالت وفيات ما بعد حديثى الوالدة ووفيات األطفال. الرًا من الناحية النسبية مثل ليس كبي والحضر جوهرى، ولكن

 قتصاديةاالجتماعية و االخصائص المعدالت وفيات الطفولة المبكرة حسب  3-8جدول 
دة، وفيات الرضع، وفيات األطفال ووفيات األطفال دون الخامسة فى معدل وفيات حديثى الوالدة، ما بعد حديثى الوال

 .2014 مصر ،فترة العشر سنوات السابقة على المسح حس  الخصائص االجتماعية واالقتصادية
            

 الخصائص االجتماعية واالقتصادية 
وفيات حديثى 

 الوالدة
وفيات ما بعد 
 1حديثى الوالدة

وفيات 
 الرضع

وفيات 
 األطفال

وفيات األطفال دون 
 الخامسة من العمر

      اإلقامة            
 23 3 20 7 13 حضر
 34 5 29 11 18 ريف

      محل اإلقامة
 20 2 17 4 14 المحافاات الحضرية

 26 3 23 9 14 وجه بحرى
 21 2 19 9 10 حضر
 28 4 24 8 16 ريف
 38 6 32 13 19 وجه قبلى
 27 5 23 8 14 حضر
 42 7 35 14 21 ريف

 25 6 19 7 12 2محافاات الحدود
      الحالة التعليمية

 41 7 34 13 21 لم يسبق لها الذها  للمدرسة
 42 4 38 17 21 لم تتم المرحلة االبتدائية

 31 4 27 9 17 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوى
 25 3 21 8 14 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

      مؤشر الثروة
 42 6 36 13 23 أدنى مستوى

 34 6 28 12 16 المستوى الثانى
 29 4 25 10 16 المستوى األوسط
 26 4 22 7 15 المستوى الرابع
 19 2 18 6 11 أعلى مستوى

 يتم حسابها عن طريق حسا  الفرق بين معدل وفيات الرضع ومعدل وفيات حديثى الوالدة. 1            
 يتضمن محافاتى شمال وجنو  سينا . ال 2
 

وفـاة لكـل حالـة  38علـى فـي الوجـه القبلـي )األكان معدل وفيـات األطفـال دون الخامسـة محل اإلقامة،  وباألخذ في االعتبار
 3-8يوضـح جـدول  (.2-8مولـود( )أناـر شـكل  1000وفـاة لكـل حالـة  20قـل فـي المحافاـات الحضـرية )األمولود( وكانت  1000
دون الخامســة فــي ريــف  األطفــالمعــدل وفيــات  وصــلويات الوفيــات أعلــى بكثيــر فــي المنــاطق الريفيــة فــي الوجــه القبلــي. حيــث أن مســت

مولود، وهو أعلى من معدل وفيات األطفال دون الخامسة في ريف الوجه البحـر  بحـوالي  1000حالة وفاة لكل  42 إلىالوجه القبلي 
ن الوفيــات فــي ريــف الوجــه مــوكانــت الوفيــات فــي ريــف الوجــه القبلــي أعلــى لكــل األعمــار  (.مولــود 1000 لكــل ةحالــة وفــا 28) 50%

. إن معدل وفيـات تثير االنتباهووفيات  ما بعد حديثي الوالدة بصفة خاصة  األطفال في وفيات الكبيرةالنسبية  إال أن التباينات .البحر 
ضـعف المعـدل فـي ريـف الوجـه أقـل قلـياًل مـن مولـود، وهـو  1000لكـل  ةاحالة وف 14ما بعد حديثي الوالدة في ريف الوجه القبلي هو 

 1000لكــل وفــاة  حــاالت 7) فــي ريــف الوجــه القبلــياألطفــال معــدل وفيــات  كــذلك فــإنمولــود(.  1000لكــل  ةوفــا حــاالت 8البحــر  )
 .مولود( 1000لكل وفاة  حاالت 4ضعف المعدل في ريف الوجه البحر  )وهو تقريبًا  مولود(
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20 
26 

21 
28 

38 

27 

42 

25 

المحافاات 
 الحضرية

محافاات  ريف حضر االجمالى ريف حضر االجمالى
 الحدود

 2014مصر  –المسح السكانى الصحى 

 وفيات األطفال دون الخامسة حسب محل اإلقامة 2-8شكل 

 

هناك فروق جوهرية في الوفيات بين حضر الوجـه البحـر  وحضـر إال أنه مما عليه في الريف،  أقلوبالرغم من وجود فجوة 
نايـره فـي مـن مولـود(  1000حالـة وفـاة لكـل  21معدل وفيات األطفال دون الخامسـة فـي ريـف الوجـه البحـر  ) ر تيقالوجه القبلي. و 

حالـة وفـاة لكـل  27) %22ات الحضـرية وهـو أقـل مـن معـدل وفيـات األطفـال دون الخامسـة فـي حضـر الوجـه القبلـي بحـوالي المحافاـ
 مولود(. 1000

مسـتويات الوفيـات عكسـيًا بالمسـتوى التعليمـي  تـرتبط. 3-8في جدول  األخرىواالقتصادية  االجتماعيةلخصائص لالنسبة وب
ــاً المدرســة  إلــى الــذها لــم يســبق لهــن  ون الخامســة مــن العمــر المولــودين لســيداتمعــدل وفيــات األطفــال د إذ يبلــ لــألم،  ضــعف  تقريب

 1000حالــة وفــاة لكــل  25ومولــود  1000حالــة وفــاة لكــل  41) أعلــى أو المعــدل لألطفــال المولــودين لســيدات أتممــن تعلــيمهن الثــانو 
األدنــى لمؤشــر الثــروة هــم أكثــر احتمــااًل بحــوالي مــرتين أن  توىاألطفــال المولــودين ألمهــات فــي المســ وبالمثــل،الترتيــ (. ى علــ ،مولــود
 األعلى لمؤشر الثروة. السنة الخامسة من العمر من األطفال المولودين ألمهات في المستوى قبل يموتوا

  الديموجرافيةالتباينات  8-3-2

الطفـل،  عنـو والتـي تتضـمن  مختـارةال ةديموجرافيالمتغيرات بعض ال العالقة بين وفيات الطفولة المبكرة و 4-8جدول  يعرض
ن إفــ ،وكمــا هــو متوقــع حجــم الطفــل عنــد المــيالد. ألم فــيورأى االســابقة،  ةوعمــر األم عنــد الــوالدة، وترتيــ  المولــود، والفتــرة بــين الــوالد

مولــود علــى  1000 حالــة وفــاة لكــل 15مولــود و 1000حالــة وفــاة لكــل  17الــوالدة بــين األوالد أعلــى منهــا بــين البنــات )وفيــات حــديثي 
كمـا يتبـين  األوالد.بـين إلـى حـد مـا أعلـى عنـه بين البنـات (. وقد وجد أن معدالت وفيات األطفال في فترة ما بعد حديثي الوالدة الترتي 

حالة وفاة لكل  30أن معدل وفيات االطفال الذكور دون سن الخامسة ال يختلف عن معدل وفيات االطفال االناث دون سن الخامسة )
 مولود(.  1000

أيضًا تأثير صغر عمر األم عند اإلنجا  على مستوى الوفيـات. فاألطفـال المولـودين ألمهـات تقـل  4 -8يالحا في جدول 
 أخذ ترتي  المولـودبو  األطفال المولودين ألمهات أكبر سنًا. من للوفاة عند كل األعمار ةعرض أكثرسنة عند الوالدة  20أعمارهن عن 

ذو  الترتيـ  األول أعلـى معـدل لهـا بـين األطفـال ل حيـث تبلـ  وفيـات األطفـا، أن العالقة عامـة ولكنهـا لسـت خطيـةفي االعتبار، وجد 
بــين المواليــد ذو  الترتيــ  الســابع فــأعلى.  خاصــةً  مرتفــعوقــد وجــد أن معــدالت وفيــات األطفــال . الترتيــ  الســابع فــأعلى واألطفــال ذو 

مولــود  1000حالــة وفــاة لكــل  55ن الخامســة بــين المواليــد ذو  الترتيــ  الســابع فــأعلى دو  وبصــفة عامــة، يبلــ  معــدل وفيــات األطفــال
 المواليد ذو  الترتي  األقل. مولود بين 1000حالة وفاة لكل  34-26مقارنة بــــــ

 األطفـال اتن معـدل وفيـإبصـفة عامـة، فـو  .الـوالدة السـابقة ارتباطـًا وثيقـًا بمسـتويات الوفيـات التمنيـة عـن فتـرةالطـول  يرتبطو 
 ةثالثـ عتبـرتى تـمولـود، وال 1000حالـة وفـاة لكـل  56هـي أقـل مـن سـنتين  عن الوالدة السابقة ةبعد فترة مباعد دون الخامسة المولودين

 الوجه البحرى الوجه القبلى
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في الفصل  ة الواردةجينتال إلى إضافة. عن الوالدة السابقة أكثر أو سنوات 4ة األطفال المولودين بعد فترة مباعد أضعاف المستوى بين
أهميــة  إلــىتشــير هــذه النتــائج و شــهرًا مــن المولــود الســابق،  24تحــدث خــالل  -غيــر األول -جميــع المواليــد خمــس ىرابــع مــن أن حــوالال

 استمرار جهود تشجيع استخدام وسائل تنايم األسرة للمباعدة بين المواليد.

 معدالت وفيات الطفولة المبكرة حسب خصائص ديموجرافية 4-8جدول 
ثى الوالدة، ما بعد حديثى الوالدة، وفيات الرضع، وفيات األطفال ووفيات األطفال دون معدل وفيات حدي

 .2014مصر  ،الخامسة لفترة العشر سنوات السابقة على المسح حس  خصائص ديموجرافية
            

 خصائص ديموجرافية
وفيات حديثى 

 الوالدة
وفيات ما بعد 
 1حديثى الوالدة

وفيات 
 الرضع

وفيات 
 طفالاأل

وفيات األطفال دون 
 الخامسة من العمر

      نوع الطفل            
 30 5 25 8 17 ذكر
 30 4 27 12 15 انثى

      عمر األم عند الميالد      
 41 7 35 18 17 20أقل من 

20-29 16 10 26 3 29 
30-39 16 6 22 6 28 
40-49 (12) (6) (19) * * 

      ترتيب المولود      
1 18 11 29 4 33 
2-3 14 9 23 3 26 
4-6 19 9 28 6 34 
7+ 26 18 44 12 55 

      2الفترة منذ المولود السابق      
 56 6 51 20 31 أقل من سنتين

 28 5 23 9 14 سنتين
 18 3 15 6 9 سنوات 3
 19 4 15 4 11 سنوات فأكثر 4

      3حجم المولود      
 غ م غ م 51 8 43 صغير/صغير جداً 
 غ م غ م 16 9 8 متوسط أو كبير

مولود. * تشير إلى المعدل يعتمد على عدد حاالت أقل  499-250ملحواة: األرقام بين األقواس تعتمد على عدد حاالت             
 مولود لذلك تم خذفه. 250من 
 = بيانات غير متوفرة  غ م

 ديثى الوالدة.دل وفيات الرضع ومعدل وفيات حيتم حسابها عن طريق حسا  الفرق بين مع 1
 تم استبعاد المواليد ذوى الترتي  األول. 2
 .المعدالت لفترة الخمس سنوات السابقة على المسح 3
 

م لتوقــع مــدى التعــرض لخطــر الوفــاة خــالل فتــرة الطفولــة اهــ مؤشــرعنــد المــيالد  حجــم الطفــل أوضــحت نتــائج البحــوث أنو 
، سـؤال األمهـات 2014 مصـر -خالل فترة الخمس سنوات السـابقة علـى المسـح السـكاني الصـحي المواليد بة لكلالمبكرة. وقد تم بالنس

األطفـال الـذين تـم اعتبـارهم مـن  إلـى أن 4 -8جـدول ويشـير  كبيـر. أو صغير جدًا، متوسط أو عما إذا كان الطفل وقت الوالدة صغير
 أو كـانوا أكثـر عرضـة للوفـاة مـن األطفـال الـذين تـم وصـفهم بـأن حجمهـم متوسـط صـغار جـدًا عنـد المـيالد أو قبل أمهاتهم أنهـم صـغار

مولود مقارنة  1000حالة وفاة لكل  51صغار جدًا  أو فيات الرضع لألطفال الذين تم اعتبارهم من قبل أمهاتهم صغاركانت و و . كبير
ر هــذه الفجــوة الكبيــرة بســب  ارتفــاع وفيــات حــديثى وتاهــ .كبــار الحجــم أو ممــن اعتبــروا متوســطين مولــود 1000حالــة وفــاة لكــل  16بـــ

 الوالدة بين األطفال صغار الحجم أو الصغار جدًا.

 وفيات حديثي الوالدة المبكرة 8-4

أيـام األولـى مـن العمـر )وفيـات حـديثي الـوالدة المبكـرة( والوفيـات التـي تحـدث  7تشمل وفيات حديثي الوالدة الوفيات خالل الــ
جمـع بيانـات عـن المواليـد  2014مصـر  –حمـل )المواليـد المـوتى(. وقـد تـم مـن خـالل المسـح السـكاني الصـحي بعد سبعة أشهر مـن ال

الموتى للخمس سنوات السابقة على المسح وتم تسجيلها في النتيجة. ويعد االختالف بين المواليد الموتى ووفيات حديثي الـوالدة المبكـرة 
. وتـرتبط بصـورة والتـي قـد تكـون فـي بعـض األحيـان غيـر واضـحة ات الحياة بعد الوالدةعلى مالحاة وتسجيل عالمحيث يعتمد ، دقيقاً 

دراســة أســبا  أحــد هــذه المؤشــرات أو  قويــة أســبا  وفيــات حــديثي الــوالدة المبكــرة وأســبا  حــدوث مواليــد مــوتى، وبنــا ًا علــى ذلــك فــإن
 .للوفيات قبل وبعد الوالدةي المستوى الفعلاألخرى يمكن يساهم في تفهم 
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وفيـات مـا قبـل الـوالدة للخمـس سـنوات السـابقة معـدل عـدد المواليـد المـوتى ووفيـات حـديثي الـوالدة المبكـرة و  5-8يقدم جـدول 
حالــة لكــل  15حســ  الخصــائص الخلفيــة. وبصــفة عامــة، يبلــ  معــدل وفيــات مــا قبــل الــوالدة  2014علــى المســح الســكاني الصــحي 

 حالة حمل(.      1000حالة لكل  19) 2008عام ي تم مالحاته فى الذى المستو  عنطفيف وهذا ياهر انخفاض  ،حالة حمل 1000

 وفيات ما قبل الوالدة 5-8جدول 
حس   ،ومعدل وفيات ما قبل الوالدة لفترة خمس سنوات سابقة على المسح ،عدد المواليد الموتى ووفيات حديثى الوالدة المبكرة

 .2014مصر الخصائص الخلفية، 
          

 الخصائص الخلفية
عدد المواليد 

 1الموتى
عدد وفيات حديثى 

 2الوالدة المبكرة
معدل وفيات ما 

 3قبل الوالدة
مرات عدد الحمل الذى استمر 

 أشهر أو أكثر 7لمدة 
     عمر االم عند الميالد          

 1477 20 21 9 20أقل من 
20-29 54 93 14 10317 
30-39 36 21 16 3717 
40-49 5 0 23 261 

     4طول فترة الحمل السابقة )بالشهور(     
 4541 17 48 28 الحمل األول

 2635 15 26 13 15أقل من 
15-26 14 28 16 2582 
27-38 9 12 10 2127 
39 + 40 22 16 3887 

     اإلقامة     
 4874 12 32 28 حضر
 10899 16 103 76 ريف

     محل اإلقامة     
 1609 10 6 10 فاات الحضريةالمحا

 7486 15 58 55 وجه بحرى
 1439 11 7 8 حضر
 6048 16 51 47 ريف
 6522 17 70 38 وجه قبلى
 1742 16 19 10 حضر
 4780 17 51 28 ريف

 154 9 1 1 5محافاات الحدود
     الحالة التعليمية     

 2820 17 27 22 لم يسبق لها الذها  للمدرسة
 738 12 5 4 رحلة االبتدائيةلم تتم الم

 2870 20 35 23 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوى
 9344 13 69 55 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

     مؤشر الثروة     
 2839 19 35 19 أدنى مستوى

 3097 16 27 23 المستوى الثانى
 3938 18 40 32 المستوى األوسط
 3291 10 21 12 المستوى الرابع
 2607 12 13 19 أعلى مستوى

 15772 15 135 104 اإلجمالى     
 المولود الميت: الوفاة عند الشهر السابع من الحمل أو بعده. 1          
 أيام لألطفال الذين ولدوا أحيا . 6-وفيات حديثى الوالدة المبكرة هى الوفاة عند عمر صفر 2
 1000معبرًا عنه لكل ، حديثى الوالدة المبكرة إلى عدد مرات الحمل التى استمرت لمدة سبعة شهور أو أكثرمجموع عدد المواليد الموتى ووفيات  3

 .مولود
 شهرًا فأكثر. 48شهر، و 47-36شهر،  35-24شهر،  24تطابق فئات فترة المباعدة بين المواليد لــــ> 4
 ال يتضمن محافاتى شمال وجنو  سينا . 5
 

 مرتفع الخطورة السلوك اإلنجابي 8-5

على قيد الحيـاة. تـتداد خطـورة الوفـاة ل األطفا وخطر بقا  لألمهات األبحاث وجود عالقة قوية بين أنماط اإلنجا  أوضحت
 ذوىبعــد فتــرة مباعــدة قصــيرة و  ولألطفــال المولــودينفــي الســن،  جــداً  الكبيــرات أو مهــات الصــغيرات جــداً األ لمواليــدالطفولــة المبكــرة  فــي
إذا كانـت أكبـر مـن  "اً سنة و"كبيره جد 18م تصنف "صغيرة جدًا" إذا كان عمرها أقل من األن إالتحليل، فهذا الي. ولغرض ترتي  العال
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شـهرًا مـن الـوالدة  24إذا حـدث اإلنجـا  فـي فتـرة أقـل مـن فيتم تحديـدها  " قصيرة المواليد بين سنة عند اإلنجا . أما " فترة مباعدة 34
 أو أكثــر )أ  يكــون ترتيــ  المولــود الرابــع أو أطفــال 3عــالي" إذا كانــت األم قــد ســبق لهــا إنجــا   "ترتيــ  والطفــل ذ يعتبــرالســابقة، و 

 أعلى(.

التوتيع النسبي للمواليد في فترة الخمـس سـنوات السـابقة علـى المسـح ونسـبة السـيدات المتتوجـات حاليـًا  6-8 ويوضح جدول
 في كل فئة الوفياتمقارنة نس  ببين الجدول أيضًا خطر الوفاة النسبي لألطفال يو . ةالمرتفع ةر و عوامل ذات الخطالحس   وقت المسح

علـى  ،ألولاالترتيـ   ىوبالنسـبة للمواليـد ذو  فئـات.ال هـذه بين األطفال الذين ال يقعـون فـي أ  فئـة مـن بنس  الوفياتعالي خطر  ذات
هـذا التحليـل وذلـك ألنهـم ال  فـي العـالي"الخطـر  اتفئـ د فـي"غير موجو فئة  فيفقد تم تضمينهم  ،الرغم من كونهم عرضة لخطر متتايد

 .خطر يمكن تجنبه فييعتبرون 

 الخطورة مرتفع بىالسلوك اإلنجا 6-8جدول 

س  فئات خطر الوفاة المتتايد ونسبة الخطر ح السابقة على المسحخالل الخمس سنوات ألطفال الذين ولدوا ل التوتيع النسبى
 .2014حس  فئات الخطر، مصر  كان الطفل ولد وقت المسح لمتتوجات حاليًا إذاوالتوتيع النسبى للسيدات ا

المواليد فى الخمس سنوات          
نسبة السيدات  لمسحا على السابقة

 نسبة الخطر نسبة المواليد فئات الخطر       1المتتوجات حالياً 

 *1.42 1.00 36.2 غير موجود فى فئات الخطر العالى        
    فئة خطر ال يمكن تجنبها    

 6.8 1.69 29.3 سنة 34-18ل مولود أو  عمر األم عند
    فئة خطر مرتفع واحدة    

 0.4 2.59 2.1 سنة 18 >عمر األم 
 8.9 1.46 2.7 سنة 34 <عمر األم 

 10.7 2.29 10.4 شهر 24 >فترة التباعد 
 12.7 0.77 11.2 3 <ترتي  المولود 

 32.7 1.58 26.3 المجموع الجتئى    
    فئة خطر عالية متعددة    

 0.1 (2.34) 0.2 2شهر 24 > ةباعدالموفترة  18 >العمر 
 0.4 (0.00)  0.3 24 > ةباعدالموفترة  34 <العمر 
 30.4 1.47 5.2 3 <لمولود اوترتي   34 <العمر 
 2.1 4.05 0.4 3 <شهر وترتي  المولود  24 > ةباعدالموفترة  34 <العمر 
 6.1 2.87 2.2 3 <وترتي  المولود  24>  ةباعدالمفترة 

 39.1 1.94 8.2 المجموع الجتئى    
 71.8 1.67 34.5 فى أى فئة خطر    
 100 ل.ى 100 اإلجمالى    

 20460 ل.ى 15668 عدد المواليد
ليد فى فئة خطر عالى معينة إلى نسبة وفيات المواليد الذين ليسوا فى أى فئة خطر مالحاة: نسبة الخطر هى النسبة بين نسبة وفيات الموا        

 حالة غير مرجحة. 49-25األرقام بين األقواس تعتمد على عدد حاالت من  عالى.
 ل.ى : ال ينطبق

شهر، أ 3سنة و 17مسح: العمر أقل من لحالتهن عند والدة الطفل، إذا كان الطفل قد ولد فى وقت ال فى فئات الخطر طبقاً  تم تحديد السيدات 1
 مضت أو أقل وآخر مولود ترتيبه الثالث أو أكثر. اً شهر  15سنة وشهرين، آخر مولود منذ  34العمر أكبر من 

  .3وترتي  المولود أكبر من  18تشمل الفئتين العمر أقل من  2

 تشمل السيدات الالتى أجرين عملية تعقيم. *

 

فئـة واحـدة علـى األقـل مـن فئـات  فـيالخمس سنوات السابقة علـى المسـح كـانوا  فيمن المواليد  %35تشير النتائج إلى أن و 
. كـذلك تعتبـر قصـر الفتـرة بـين المواليـد وترتيـ  العـاليأكثـر مـن عوامـل الخطـر  أو كانوا عرضة لعـاملين %8المحددة و العاليالخطر 

  .المولود األعلى أكثر عوامل الخطر المرتفع الشائعة

مـرة  1.67هـو  العـاليفئـة مـن فئـات الخطـر  أ  فـيخطر الوفاة للطفل الـذى يقـع أن  6-8من جدول الثاني العمود  يوضح
 الوفـاة كانـت نسـ  خطـر ،المفـردة العـالي. ومـن بـين فئـات الخطـر العـاليفئـة مـن فئـات الخطـر  أ  فـيال يقـع ى الـذالطفـل  أعلى عـن

بعد فترة مباعدة سنتين مـن الـوالدة  لألطفال المولودين أو عند الوالدة سنة 18 قل منأ المولودين ألمهات عمرهن أعلى بالنسبة لألطفال
  أ فـيمتعـددة عـن األطفـال الـواقعين  عاليفئات خطر  فيكانت نس  الخطر أعلى بالنسبة لألطفال الواقعين السابقة. وبصفة عامة، 
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 .واحدة عاليفئة خطر 

تـم اســتخدام  وقـد ر المحتمـل للـوالدات بــين السـيدات المتتوجـات حاليــًا.عامـل الخطــ 6-8 جـدولي العمـود االخيـر فــيوضـح و 
أ  مولـود يمكـن أن تحمـل بـه  يقع فيها منذ المولود األخير، وعدد األطفال لتحديد فئة الخطر التي يمكن أن عمر السيدة الحالي، الفترة
شـهرًا قبـل  12مواليد وكـان آخـر مولـود منـذ  4مًا ولديها عا 40إذا كان عمر المستجيبة  ،على سبيل المثالفالسيدة وقت إجرا  المسح. 

مواليـد فـأكثر(  4فئـة الخطـر المتعـددة مـن حيـث كبـر السـن، ارتفـاع عـدد المواليـد ) فـي قـع، فإنهـا سـوف تأصبحت حامـلإجرا  المسح و 
نجا  و   شهرًا من المولود السابق(. 24)أقل من بعد فترة مباعدة قصيرة مولود ا 

 مقومـات إنجـا  لـديهن (%72) غالبيـة السـيدات المتتوجـات حاليـاً  نتائج المسـح السـكاني الصـحي أنتوضح وبصفة عامة، 
كل ثالث سيدات يمكن أن تنج  طفال بفئة خطر واحدة مرتفعة )أساسـًا  بين سيدة واحدة من ىللوفاة. فحوال مخاطر عاليةطفل بنس  

نجـا  متعـددة )أساسـًا كبـر العمـر عنـد اإل ن أن تنجـ  طفـاًل بفئـة مخـاطرمن السـيدات يمكـ %39 ىالترتي  العالي للمولود( بينما حوال
 والترتي  العالي للمولود(.
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 أهم النتائج:
  وذكرت  ،أخر مولودحاالت من  %90صحية للحصول على رعاية الحمل في ال ةخدمالزارت األمهات مقدم

 حمل. خالل فترة ال الموصى عهم أو أكثرلرعاية الحمل رع  زيارات األحصولهن على  83%
  مًا من التيتانوس الوليدي.تما محمينأحياء ذوي الترتيب األخير د يلامو  4من عين كل  3كان 
 87%  صحية. تمت فى منشأةتمت في فترة الخمس سنوات الساعقة على المسح من الوالدات التى 
 أكثر عقليل من نصف الوالدات خالل فترة الخمس سنوات الساعقة على إجراء المسح السكاني الصحي تمت – 

من  %28ن كاحيث  2008 عام في هعما كان عليزيادة حادة  مما يوضحوالدة قيصرية؛ ع 2014مصر 
 والدة قيصرية.ع تتمالوالدات 

 أمهات الالتى أنجعن آخر مولود خالل السنتين الساعقين على المسح  10من عين كل  8 أكثر من حصلت
 الدة لدى مقدم خدمة طعي خالل يومين ععد الوالدة.على رعاية ما ععد الو 

  فقط من حديثى الوالدة تم حصولهم على رعاية ما ععد  %14حيث رعاية ما ععد الوالدة للمواليد أقل انتشارًا
 الوالدة خالل يومين ععد الوالدة.

  يوم من الوالدة. 14من حديثي الوالدة خالل فترة الـــ %95تم أخذ عينة الدم إلختعار الغدة الدرقية من 

لصـحة األم والطلـل. دة علـى قـدر كعيـر مـن األ ميـة وفترة مـا ععـد الـوال الوالدة، أثناء تعتعر الرعاية السليمة خالل فترة الحمل
مجموعـة مـن األسـ لة عـن الرعايـة الصـحية  2014مصـر  –وللحصول على معلومـات عهـذا الصـدد، تضـمن المسـح السـكاني الصـحي 

ذكـرت السـيدة  التـي حصـلت عليهـا السـيدة خـالل الـوالدة وذلـب عالنسـعة لكـل مولـود والمساعدةخالل فترة الحمل، التطعيم ضد التيتانوس 
ت عليهــا لالسـاال عــن رعايـة مــا ععـد الـوالدة التــي حصـمـن خــالل المسـح وتــم أيضـا  أنهـا أنجعتـه خــالل الخمـس سـنوات الســاعقة للمسـح.

 السيدة ومولود ا.

 رعاية الحمل 9-1

 رعاية الحمل رانتشا 9-1-1

ًا  امًا فـي متاععـة الحمـل والتقليـل مـن يعتعر الحصول على الرعاية الصحية خالل فترة الحمل من مقدم خدمة مدرب عنصر  
 مصــدر وتوقيــت تلقــىعيانــات عــن  1-9ويعــرم جــدول  المخــاطر التــي يمكــن أن تتعــرم لهــا األم والطلــل أثنــاء الحمــل وعنــد الــوالدة.

حســـب الخصـــا ف الخلليـــة يعـــرم االختالفـــات فـــي عـــدة ماشـــرات لرعايـــة الحمـــل  2-9عينمـــا جـــدول وتغطيـــة خـــدمات رعايـــة الحمـــل 
جــداول علــى معلومــات لخــر مولــود حــى خــالل الخمــس ســنوات الســاعقة علــى المســح، وعالتــالي لوتعتمــد الماشــرات فــي  ــذ  اارة. المختــ

يمكن أن ال تقارن عالماشرات في تقارير المسوح السكانية الساعقة، والتي كانت تعتمد على جمي  المواليد خالل الخمـس سـنوات السـاعقة 
ع  التقـدم ار حتى تكون ماشرات رعاية األمومـة المعروضـة فـي  ـذا التقريـر متسـقة مـ  الماشـرات التـي تتـعلى المسح. وقد تم  ذا التغي

 .  على معلومات عن آخر مولود للسيدة ولصحة األم والتي تعتمد في حساعها األ داف األنما ية لأللليةنحو تحقيق 

شـخاف التـي رأتهـم السـيدة التـي أنجعـت خـالل جمـ  عيانـات عـن كـل األ 2014مصر  – تم خالل المسح السكانى الصحى 
الخمــس ســنوات الســاعقة علــى المســح. كمــا تــم خــالل المســح الحصــول علــى معلومــات عــن كــل األمــاكن التــي تلقــت فيهــا الســيدة رعايــة 

 . وألنخـر مولـود حـىليعرم معلومات عن مقدمى الخدمة والمصادر التي حصلت فيها السيدة على رعاية حمل  1-9حمل. جدول 
تزيد عن اجمالى نسعة السيدات الالتى حصلن على رعاية  1-9، فإن النسب في جدول السيدة قد ذكرت أكثر من مصدر ومقدم خدمة

9 
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يعـرم  ،تم رايتـه لرعايـة الحمـلع مقدم الخدمة الذى و وعالنسعة لن
رأو طعيــب للرعايــة. عاإلضــافة ســيدات  10مــن عــين كــل  9أن  1-9جــدول 

ـــى  ةمدرعـــممرضـــةبقاعلة  إلـــى أن أكثـــر مـــن ثلـــث الســـيدات رأو للحصـــول عل
لمصـــدر األساســـي للحصـــول علـــى رعايـــة الحمـــل  ـــو . كـــان ارعايـــة الحمـــل

 10حصـلت ثمانيـة مـن عـين كـل حيـث مقدمي الخدمة في القطـاع الخـاف. 
مـن  %14عينمـا حصـلت  .سيدات على رعاية الحمل من مقدم خدمة خاف

 السيدات على الرعاية من مكان حكومي، أساسًا وحدات صحية ريلية.

ومكـــان الحصـــول عاإلضـــافة إلـــى الســـاال عـــن نـــوع مقـــدم الخدمـــة 
مصــــر  –علــــى خدمــــة رعايــــة األمومــــة، تضــــمن المســــح الســــكانى الصــــحى 

أســـ لة عـــن عـــدد مـــرات زيـــارات رعايـــة الحمـــل التـــي حصـــلت عليهـــا  2014
السـيدة للمولــود األخيــر وعــدد الشــهور عنــدما حصــلت الســيدة ألول مــرة علــى 
رعايــة الحمــل. لتكــون أكثــر فاعليــة فيوصــى أن تــرى األم مقــدم الخدمــة علــى 

 وللتأكــد مــن تتعــ  العوامــل )ال ــروف( .مــرات للمتاععــة أثنــاء الحمــل 4األقــل 
التي قد تاثر على الحمل معكرًا، يجب على السيدة عدأ زيـارات رعايـة الحمـل 

مـن كـل  8أكثـر مـن  .معكرًا عقدر األمكان، ويلضل في الثالث أشهر األولى
ي علـــى أمهـــات حصـــلوا علـــى رعايـــة حمـــل منت مـــة للمولـــود األخيـــر، أ 10

زيـــارات متاععـــة حمـــل. ثـــالث أرعـــاع األمهـــات ذكـــروا أن أول زيـــارة  4األقـــل 
 شهور األولى. 3لمتاععة الحمل كانت خالل الـ

التعاينــات فــي ماشــرات تغطيــة رعايــة الحمــل  2-9يوضــح جــدول 
حسب الخصا ف الخللية المختارة. ولمزيد من المعلومات عن التعاينات في 

مــــل أو رعايـــــة حمــــل منت مـــــة حســـــب نســــب الحصـــــول علــــى أي رعايـــــة ح
 عالملحق. 1-9-أجدول  أن رالمحاف ة 

كـل السـيدات الالتـى حصـلن علـى أي رعايـة  2-9يعرم جدول 
وكانـت . 1حمل في آخر مولود حى مـن خـالل طعيـب علـى األقـل مـرة واحـدة

فـــأكثر أقـــل احتمـــااًل للحصـــول علـــى رعايـــة ســـنة  35األمهـــات الالتـــي علغـــن 
، ، علـى الترتيـب(%93-%91و %85) سـناً ر غصـن األمهـات األع حملال

على رعاية حمـل منت مـة.  ر سناً عوحصلت حوالي ثالثة أرعاع السيدات األك
وتقــل نســعة الحصــول علــى أي رعايــة حمــل أو رعايــة حمــل منت مــة معاشــرًة 
مـــــ  ترتيـــــب المولـــــود. ويجـــــب األخـــــذ فـــــي اإلعتعـــــار المعـــــدالت المنخلضـــــة 

ات األكعــر ســنًا واالتــى لــديهن عــدد الســيدللحصــول علــى رعايــة الحمــل عــين 
 رة عالية.و خطذا  ه يعتعر الحمل لهاالء السيداتمواليد كعير وذلب الن

 وخاصــًة رعايـة الحمــل الحمـلاألمهـات فــي المنـاطق الحضــرية أكثـر احتمـااًل للحصــول علـى رعايــة وعالنسـعة لمحـل اإلقامــة، 
محاف ــات  فــىفــي الوجــه القعلــي و  اً طيــة خــدمات رعايــة الحمــل أقــل كثيــر األمهــات فــي المنــاطق الريليــة. إن معــدالت تغ عــنالمنت مــة، 

                                                           

 مقدم الخدمة األكثر تأ ياًل. 2-9للسيدات الالتى ذ عن ألكثر من مقدم خدمة لرعاية الحمل، ويعرم جدول  1 

 رعاية الحمل 1-9جدول 
نسعة السيدات الالتي أنجعن مولود حي فى الخمس سنوات الساعقة على 

مل، مصدر رعاية الحمل لخر المسح حسب نوع مقدم خدمة رعاية الح
مولود حي، والتوزي  النسعى للسيدات حسب عدد زيارات رعاية الحمل 

 .2014ومرحلة الحمل عند أول زيارة لخر مولود، مصر 
  مقدم خدمة طبى لرعاية الحمل    

 90.0 طعيب
 35.8 ممرضة مدرعةبقاعلة

 0.0 داية
  مصدر رعاية الحمل  

 14.4 قطاع حكومي
 1.6 مستشلى حضري

 2.5 وحدة صحية حضرية
 0.4 مكتب صحة

 0.5 مستشلى ريلي )مركزي(
 8.1 وحدة صحية ريلية

 1.0 مركز رعاية األمومة والطلولة
 0.4 حكومى آخر

 0.3 من مة غير حكومية
 80.0 طعى خاف 

 2.9 مستشليب عيادة خاصة
 77.2 طعيب خاف

 0.1 طعي خاف آخر
 0.1 غير طعي آخر 
  عدد زيارات رعاية الحمل    

 9.7 صلر
1 0.6 
2 2.5 
3 4.1 
 82.8 زيارات أو أكثر 4

 0.4 ال تعرفبعيانات ملقودة
 100.0 اإلجمالى  

 9.3 وسيط عدد الزيارات )لالتي حصلن على رعاية حمل(
  عدد شهور الحمل عند زيارة متابعة الحمل األولى  

 9.7 ال توجد رعاية حمل
 75.0 أشهر 4من  أقل
 11.4 أشهر 4-5
 2.7 أشهر 6-7
 0.9 أشهر فأكثر 8

 0.3 ال تعرفبعيانات ملقودة
 100.0 اإلجمالى  

 11391 حياءاألعدد المواليد 
مالح ة : مجموع نسب نوع مقدم خدمة رعاية الحمل ومصدر الحصول على الرعاية     

يث استطاعت السيدات ذكر أكثر أكعر من إجمالي نسعة الحصول على رعاية حمل ح
من مصدربمقدم خدمة رعاية الحمل. وتعتمد األرقام في الجدول على المعلومات 

في فترة الخمس السنوات الساعقة للمسح، لذلب ال يمكن حى الخاصة لخر مولود 
مقارنة  ذة األرقام عاألرقام المذكورة في المسوح السكانية الصحية الساعقة حيث أنها 

 لى جمي  المواليد في فترة الخمس سنوات الساعقة على المسح.تعتمد ع
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عمــا  ــي عليــه فــي المحاف ــات الحضــرية والوجــه العحــري.  2014مصــر  -التــى تضــمنها المســح الســكانى الصــحى  د الــثالثحــدو ال
فعلى سـعيل المثـال،  .ل فترة الحملعلى الرعاية الصحية خال ارتعاط وثيق عاحتمال حصولهاوماشر الثروة الحالة التعليمية لألم وترتعط 

مـن  %88ـفقط من األمهات الالتي لم يسعق لهن الذ اب إلى المدرسة تلقين رعاية صحية منت مة خالل فترة الحمل عالمقارنة عـ 69%
 .علىاألمهات الالتي حصلن علي المرحلة الثانوية أو أ 

 رعاية الحمل حسب الخصائص الخلفية 2-9جدول 
الالتى أنجعن مولود حي في فترة الخمس سنوات الساعقة على المسح حسب مقدم الخدمة أثناء الحمل لخر مولود،  49-15للسيدات في العمر التوزي  النسعى 

 .2014ونسعة الحصول على أي رعاية حمل ورعاية حمل منت مة من مقدم خدمة مدرب، حسب الخصا ف الخللية، مصر 
            
ال توجد رعاية  ملمقدم خدمة رعاية الح 

 اإلجمالي حمل

نسعة الحصول على رعاية حمل من 
عدد  1مقدم خدمة مدرب

 2رعاية حمل  منت مة أى رعاية حمل ممرضةبقاعلة طعيب الخصا ف الخللية           السيدات
        عمر األم عند ميالد الطفل                

 822 87.1 93.3 100.0 6.7 0.6 92.7 20أقل من 
20-34 90.5 0.3 9.2 100.0 90.8 83.3 9371 
35 -49 84.6 0.1 15.3 100.0 84.7 76.6 1197 

        ترتيب المولود        
1 96.4 0.2 3.4 100.0 96.6 93.2 2677 
2-3 90.4 0.3 9.2 100.0 90.8 82.8 6132 
4-5 84.2 0.4 15.3 100.0 84.6 74.6 2135 
 447 60.7 74.1 100.0 25.9 0.0 74.1 فأكثر 6

        اإلقامة        
 3625 87.8 92.8 100.0 7.2 0.1 92.7 حضر
 7766 80.5 89.2 100.0 10.8 0.4 88.8 ريف

        محل اإلقامة        
 1231 90.9 94.1 100.0 5.9 0.0 94.1 المحاف ات الحضرية

 5513 87.1 93.7 100.0 6.3 0.3 93.4 وجه عحرى
 1071 90.1 95.4 100.0 4.6 0.0 95.4 حضر
 4442 86.3 93.3 100.0 6.7 0.4 92.9 ريف

 4540 75.6 85.3 100.0 14.7 0.4 85.0 وجه قعلى
 1263 82.9 89.3 100.0 10.7 0.2 89.1 حضر
 3277 72.8 83.8 100.0 16.2 0.4 83.4 ريف

 107 78.7 86.9 100.0 12.9 0.0 86.9  3محاف ات الحدود
        الحالة التعليمية        

 2027 68.8 80.1 100.0 19.8 0.5 79.6 لم يسعق لها الذ اب للمدرسة
 554 75.3 82.9 100.0 17.1 0.5 82.4 لم تتم المرحلة االعتدا ية

 2076 80.5 89.3 100.0 10.7 0.4 88.9 أتمت المرحلة االعتدا يةبععم الثانوى
 6733 88.4 94.3 100.0 5.7 0.2 94.2 بفأعلىأتمت المرحلة الثانوية

        الحالة العملية        
 1256 88.0 94.4 100.0 5.6 0.2 94.3 تعمل مقاعل عا د نقدى

 10134 82.2 89.8 100.0 10.2 0.3 89.5 ال تعمل مقاعل عا د نقدى
        مؤشر الثروة        

 1959 72.0 83.8 100.0 16.2 0.7 83.2 أدنى مستوى
 2201 76.7 87.1 100.0 12.9 0.4 86.7 المستوى الثانى
 2831 83.5 90.9 100.0 9.1 0.3 90.6 المستوى األوسط
 2446 88.1 93.2 100.0 6.8 0.1 93.1 المستوى الراع 
 1954 93.1 96.1 100.0 3.9 0.1 96.0 أعلى مستوى

 11391 82.8 90.3 100.0 9.7 0.3 90.0 اإلجمالى        
د األرقام أيضًا في الجدول على المعلومات مالح ة: إذا تم ذكر أكثر من مصدر للحصول على رعاية الحمل، يتم األخذ في االعتعار مقدم الخدمة األكثر تأ ياًل فقط في الجدول. وتعتم                

مقارنة  ذة األرقام عاألرقام المذكورة في المسوح السكانية الصحية الساعقة حيث أنها تعتمد على جمي  المواليد  الخاصة لخر مولود في فترة الخمس السنوات الساعقة للمسح، لذلب ال يمكن
 في فترة الخمس سنوات الساعقة على المسح.  

 مقدم خدمة مدرب يتضمن الطعيب أو الممرضةبالقاعلة.  1

 فترة الحمل. زيارات أو أكثر خالل 4لت على تعتعر السيدة حصلت على رعاية حمل منت مة إذا كانت السيدة حص 2
 ال يتضمن محاف تي شمال وجنوب سيناء. 3
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 انتشار تطعيم التيتانوس 9-1-2
ـــتم إعطـــاء الســـيدات حقـــن التطعـــيم ضـــد  ي

لتلـــادى الوفيـــات التيتــانوس خـــالل فتــرة الحمـــل وذلــب 
وقـد اإلصاعة عمرم التيتانوس الوليـدي.  الناتجة عن

اتعـــاع  ميحــدث مــرم التيتــانوس الوليـــدي نتيجــة لعــد
تعقــيم الــالزم عنــد قطــ  الحعــل الســري ععــد ال اتإجــراء

محمــي تمامــًا إذا حصــلت ويعــد آخــر مولــود الــوالدة. 
ــــي: ) خــــر ل( حقنتــــين خــــالل فتــــرة الحمــــل 1األم عل

ــــود حــــي؛ ) ــــى ( حقنتــــين أو أكثــــر 2مول أن تكــــون عل
( 3األخيــرة خــالل ثــالث ســنوات ألخــر مولــود حــي؛ )

ألخيـــرة خـــالل أن تكـــون اعلـــى ثـــالث حقـــن أو أكثـــر 
( أرعــ  حقــن أو 4خمــس ســنوات ألخــر مولــود حــي؛ )

أن تكـــون األخيــــرة خـــالل عشــــر ســــنوات علــــى أكثـــر 
( خمــس حقــن أو أكثــر فــي 5ألخــر مولــود حــي؛ أو )

 أي وقت قعل أخر مولود حي.

 ماشرينالتعاينات في  3-9يوضح جدول 
تطعيم التيتانوس حسب الخصـا ف  نتشاراخاصين ع
الالتــــي حصــــلن علــــى  مهــــات( نســــعة األ1الخلليــــة: )

مــــن حقــــن التيتــــانوس خــــالل فتــــرة حقنتــــين أو أكثــــر 
ــــود حــــي، والتــــي تاكــــد أن الطلــــل  الحمــــل لخــــر مول

ــــدي و) ــــانوس الولي ( نســــب 2محمــــي تمامــــًا مــــن التيت
مولــود ن األخيــر محمــي تمامــًا  الالتــى يعــداألمهــات 

مـــــن التيتـــــانوس ألن أمهـــــاتهن حصـــــلن علـــــى حقـــــن 
أو في وقت معكر خـالل التيتانوس خالل فترة الحمل 

جـــدول حياتهــا، حســب الخصــا ف الخلليــة. يعــرم 
علـــى مســـتوى المحاف ـــة عـــالملحق التعاينـــات  1-9-أ

ــــر  الالتــــى يعــــدفــــي نســــعة الســــيدات  ــــود ن األخي مول
 محمي من التيتانوس الوليدي.

 10ذكـــــرت حـــــوالي ثالثـــــة مـــــن عـــــين كـــــل 
أمهــــات أنهــــن حصــــلن علــــى حقنتــــين أو أكثــــر مــــن 

الل فترة الحمل لخر مولود حي. تطعيم التيتانوس خ
وعاألخــــذ فــــي اإلعتعــــار تــــارين تطعــــيم األمهــــات مــــن 

تمامـًا مـن التيتـانوس الوليـدي. وتقـل نسـعة المواليـد المحميـين  ذو الترتيب األخير محمـى مواليدأرع  التيتانوس، حوالي ثالثة من عين كل 
 عــن المواليــد فــىر احتمــااًل أن يكونــوا محممــين تمامــًا مــن التيتــانوس تمامــًا مــ  زيــادة عمــر األمهــات وترتيــب الطلــل. مواليــد الريــف أكثــ

التي تضمنها المسح أقل الثالث  الحدودفي المحاف ات الحضرية و محاف ات المواليد  وكان ، على الترتيب(.%68و %77الحضر )
 القعلي.احتمااًل أن يكونوا محميين تمامًا من التيتانوس عن المواليد في الوجه العحري والوجه 

 حقن تطعيم التيتانوس  3-9جدول 
والالتي أنجعن مولود حي في فترة الخمس سنوات الساعقة على  49-15من عين السيدات في العمر 

التيتانوس خالل حمل آخر مولود حي، ونسعة المسح، نسعة الالتي حصلن على حقنتين أو أكثر من تطعيم 
السيدات حيث مولود ن األخير محمي تمامًا من التيتانوس الوليدي، حسب الخصا ف الخللية، 

 .  2014مصر
        

 الخصا ف الخللية

نسعة الحصول على 
حقنتين أو أكثر من 
التيتانوس خالل 

 آخر حمل

نسعة السيدات حيث 
مولود ن األخير 

مًا من محمى تما
 1التيتانوس الوليدي 

عدد 
 السيدات

    عمر األم عند ميالد الطفل        
 822 80.0 67.0 20أقل من 

20-34 27.8 75.3 9371 
35 -49 15.4 63.5 1197 

    ترتيب المولود    
1 75.6 76.3 2677 
2-3 16.3 75.4 6132 
4-5 12.4 72.0 2135 
 447 60.3 11.8 فأكثر 6

    عدد زيارات رعاية الحمل      
 1099 63.5 18.5 صلر

1-3 21.2 74.3 812 
 9437 75.7 31.3 زيارات أو أكثر 4

    اإلقامة    
 3625 67.9 26.8 حضر
 7766 77.4 30.5 ريف

    محل اإلقامة    
 1231 63.8 25.3 المحاف ات الحضرية

 5513 75.1 30.9 وجه عحرى
 1071 66.8 26.1 حضر
 4442 77.1 32.0 ريف

 4540 76.6 28.7 وجه قعلى
 1263 72.9 29.1 حضر
 3277 78.0 28.6 ريف

 107 64.6 18.0 2محاف ات الحدود
    الحالة التعليمية    

 2027 75.1 24.9 لم يسعق لها الذ اب للمدرسة
 554 71.2 24.7 لم تتم المرحلة االعتدا ية

 2076 74.1 32.2 م الثانوىأتمت المرحلة االعتدا يةبعع
 6733 74.5 30.1 أتمت المرحلة الثانويةبفأعلى

    الحالة العملية    
 1256 72.3 27.8 تعمل مقاعل عا د نقدى

 10134 74.6 29.5 ال تعمل مقاعل عا د نقدى
    مؤشر الثروة    

 1959 74.0 25.8 أدنى مستوى
 2201 79.1 28.6 المستوى الثانى

 2831 78.0 32.1 وى األوسطالمست
 2446 75.5 31.3 المستوى الراع 
 1954 62.7 27.0 أعلى مستوى

 11391 74.4 29.3 اإلجمالى    
 سيدة. 42االجمالى يتضمن عيانات ملقودة عن زيارات رعاية الحمل لعدد حاالت ملحو ة:         
تانوس خالل حمل آخر مولود حي، أو حقنتين أو أكثر )وأن يتضمن السيدات الالتى حصلن على حقنتين من تطعيم التي 1

ر )أن تكون األخيرة خالل خمس سنوات ألخر ثتكون األخيرة خالل ثالث سنوات ألخر مولود حي(، أو ثالث حقن أو أك
مولود حي(، أو أرع  حقن أو أكثر )أن تكون األخيرة خالل عشر سنوات ألخر مولود حي(، أو خمس حقن أو أكثر في 

 ي وقت قعل أخر مولود حي.أ
 ال يتضمن محاف تي شمال وجنوب سيناء. 2
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 عناصر رعاية الحمل 9-1-3

خمــس ســنوات ، ســاال الســيدات الالتــى لــديهن مولــود حــي خــالل فتــرة ال2014مصــر -خــالل المســح الســكاني الصــحيتــم 
األسـ لة مـا إذا تـم  وتضـمنتالرعاية التي حصـلن عليهـا خـالل فتـرة الحمـل لخـر مولـود. الساعقة على المسح مجموعة من األس لة عن 

حصـلن علـى أي أدويـة لعـالد الديـدان المعويـة وتـم اعالغهـن عمشـاكل الحمـل. ، الحديـد أو شراب أو قمن عشراء أقراف اعطاء األمهات
فتـرة  فـيخالل أى زيارة لمقدم خدمة طعي دم و  عول ةخذ عينأ ،لهن وزنهن، قياس ضغط الدم عما إذا كان قد تم أخذوتم ساالهن أيضًا 

 العناصر المختللة خالل فترة الحمل لخر مولود حي. ىالتي حصلن علنسب السيدات ال 4-9الحمل. يوضح جدول 

فعلـى سـعيل المثـال  ،حيث أنها تعتمد على فهم األمهـات للسـاال 4-9ويجب توخى الحذر عند استنتاد معلومات من جدول 
ل زيارتها لمقدم الخدمة والتـى كذلب تعتمد  ذ  األس لة على مدى تذكر السيدة لما حدث خال .فهم السيدة لما يتضمنه قياس ضغط الدم

تعتعـر  ـذ  النتـا ف مليـدة فـى إلقـاء  ،. وعـالرغم مـن ذلـب2014مصـر  –قد تكون منـذ عـدة سـنوات سـاعقة علـى المسـح السـكانى الصـحي
 الضوء على محتوى الرعاية التى تحصل عليها السيدات المصريات خالل فترة الحمل.

قـراف أو شـراب الحديـد خـالل فتـرة الحمـل. ومـن الناحيـة األخـرى، كـان أ علىأن ثلثي السيدات حصلن  4-9يوضح جدول 
الـدم قياس ضـغط  متاععة فقط من األمهات تم إعطاء ن  ذ  األدوية. وقد تم وزن أو %3األدوية المعوية غير شا  ؛ حيث أن  أعطاء
 8ة التي حصلن عليها. ذكـرت حـوالي أمهات الالتي حصلن على رعاية حمل لخر مولود كجزء من الرعاي 10من عين كل  9لحوالي 

 (%46) قـد تـم إعـالق أقـل مـن نصـف السـيدات أنـه خاصـةوتعتعـر ذو أ ميـة  .مـنهن أمهات أنه تم أخذ عينة عـول ودم 10من عين كل 
 عن العالمات التي يجب متاععتها والتي يمكن أن تسعب مشاكل أثناء الحمل. 

علــى رعايــة حمــل منت مــة أكثــر احتمــااًل فــي الحصــول علــى إجــراءات وكانــت الســيدات الالتــي زرن مقــدم الخدمــة للحصــول 
أي قمــن  -مــن األمهــات الالتــى حصــلن علــى رعايــة حمــل منت مــة  %72اللحــف الروتينــة. فعلــى ســعيل المثــال، حصــلت أو اشــترت 

مـن  %26زيـارات، و 3-1عـــــ مـن األمهـات الالتـي قمـن %54أقراف أو شـراب الحديـد مقارنـة عـــــــ  -عأرع  زيارات أو أكثر لمقدم خدمة
-1فقط من األمهات الالتى حصلن علـى  %30وقد تم مالح ة أن األمهات الالتي لم يحصلن على رعاية حمل ساعقة لخر مولود. 

الالتـى حصـلن علـى رعايـة حمـل  حتـى عـين األمهـاتزيارات رعاية حمل قد تم إعالغهم عن مشاكل الحمل الالتـى يجـب مالح تهـا.  3
 .   زيارات فأكثر(، أقل من النصف حصلن على عالمات الخطر أثناء الحمل 4منت مة )

محتوى الرعاية التى تحصل عليها السيدات حسب الخصا ف الديموجرافية واالقتصادية واالجتماعية أيضًا عناصر ويختلف 
عصــورة كعيــرة مــ  ترتيــب  وتقــل نســعة الالتــى يحصــلن علــى عناصــر رعايــة الحمــل الموصــى عهــا. 4-9األخــرى الموضــحة فــى جــدول 

المولـود. ويعتعــر  ــذا ذو أ ميـة حيــث أن زيــادة ترتيــب المولـود تــرتعط عخطــورة أكعـر لكــل مــن األم والطلــل. وعصـلة عامــة، األمهــات فــي 
نسعة السيدات الالتى حصلن  تالحضر أكثر من السيدات في الريف ذكرًا أنهن حصلن على عناصر رعاية الحمل الموصى عها. وكان

الحـدود محاف ـات و الوجـه القعلـي ناصـر رعايـة الحمـل الموصـى عهـا أعلـى فـي المحاف ـات الحضـرية، والوجـه العحـرى عنهـا فـي على ع
لحمــل ااألقــل احتمــااًل فــي الحصـول علــى رعايــة  ـن فــي ريـف الوجــه القعلــي  األمهــاتالـثالث. وعالمقارنــة عالمنــاطق الجغرافيـة األخــرى، 

لســيدات لتعلــيم ارتلــاع مســتوى التزيــد ع 4-9 ارات الروتينيــة لرعايــة الحمــل الموضــحة فــى جــدول. ووجــد أن إجــراء االختعــصــى عهــاالمو 
لسـيدات اعا ـد نقـدى عـن مواليـد مقاعـل  ن  ذ  الماشرات أكثر شيوعًا عين مواليـد السـيدات الالتـى يعملـنإومستوى ماشر الثروة. كذلب ف

 األخريات.
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 عناصر رعاية الحمل 4-9جدول 
الد الديدان والالتي أنجعن مولود حي في فترة الخمس سنوات الساعقة على المسح، نسعة الالتي حصلن على أقراف أو شراب الحديد وحصلن على أي أدوية لع 49-15دات في العمر من عين السي

في فترة الخمس سنوات الساعقة على المسح، نسعة الحصول على خدمات رعاية حمل المعوية خالل فترة الحمل لخر مولود، من عين السيدات الالتي حصلن على رعاية خالل فترة الحمل لخر مولود 
 .2014محددة، حسب الخصا ف الخللية، مصر

                      

 

من عين السيدات الالتي أنجعن مولود حي في فترة 
الخمس سنوات الساعقة للمسح، نسعة السيدات 

 د على:الالتي حصلن خالل فترة الحمل لخر مولو 

عدد السيدات 
الالتى أنجعن 
مولود حي 
في الخمس 
سنوات 
 الساعقة

 
السيدات الالتي حصلن على رعاية حمل لخر مولود حي في  من عين

 الخمس سنوات الساعقة، نسعة الحصول على الخدمات المختارة

عدد 
السيدات 
الالتي 

حصلن على 
رعاية الحمل 
 لخر مولود

                  

 صا ف الخلليةالخ
 حصلت على أقراف أو

 شراب الحديد
حصلت على أدوية 
  لعالد الديدان المعوية

تم إخعار ا عن 
 الوزن المضاعلات

قياس ضغط 
 تحليل العول الدم

تحليل 
 الدم

           عمر األم عند ميالد الطفل                      
 768 81.4 78.9 91.9 87.5 46.4  822 4.5 67.8 20أقل من 

20-34 66.9 3.4 9371  46.7 88.7 93.7 78.1 80.7 8510 
35 -49 58.8 2.2 1197  44.0 85.9 92.5 76.4 78.4 1014 

           ترتيب المولود           
1 73.4 3.7 2677  50.8 91.6 95.3 84.7 87.7 2586 
2-3 67.4 3.5 6132  46.4 88.5 93.5 78.0 80.5 5567 
4-5 58.5 2.3 2135  41.9 84.9 91.7 71.4 73.6 1807 
 331 63.1 62.0 87.2 79.2 37.9  447 3.0 43.0 فأكثر 6

           عدد زيارات رعاية الحمل             
 ل.ى ل.ى ل.ى ل.ى ل.ى ل.ى  1099 1.2 25.5 صلر

1-3 54.2 2.9 812  29.9 76.6 82.1 57.8 60.5 812 
 9437 82.3 79.7 94.4 89.3 47.8  9437 3.6 71.9 زيارات أو أكثر 4
 42 (83.6) (86.3) (100.0) (95.3) (62.2)  42 (0.0) (62.1( ال تعرفبعيانات ملقودة 
           اإلقامة           

 3362 86.7 86.1 96.2 91.9 49.2  3625 3.1 67.7 حضر
 6929 77.6 74.0 92.1 86.6 45.1  7766 3.4 65.5 ريف

           محل اإلقامة           
 1158 93.8 93.6 98.6 97.4 46.5  1231 4.3 70.8 المحاف ات الحضرية

 5166 83.0 78.9 94.0 90.8 48.1  5513 3.8 72.7 وجه عحرى
 1022 87.4 85.0 96.4 91.2 48.7  1071 2.6 73.8 حضر
 4144 81.9 77.4 93.4 90.7 48.0  4442 4.1 72.4 ريف
 3874 73.3 72.0 91.1 82.3 44.3  4540 2.5 57.0 علىوجه ق

 1128 78.9 79.7 93.5 87.1 52.2  1263 2.4 59.3 حضر
 2746 71.0 68.9 90.1 80.4 41.0  3277 2.5 56.1 ريف

 93 81.8 80.6 93.9 87.0 39.4  107 1.3 64.3 1محاف ات الحدود
           الحالة التعليمية           

 1626 72.6 69.2 88.6 81.8 37.1  2027 3.0 52.1 لها الذ اب للمدرسة لم يسعق
 460 75.6 74.5 93.3 82.8 44.6  554 4.2 51.2 لم تتم المرحلة االعتدا ية

 1854 79.1 75.4 91.3 85.8 44.4  2076 3.1 63.3 أتمت المرحلة االعتدا يةبععم الثانوى
 6352 83.4 81.2 95.3 91.1 49.5  6733 3.4 72.5 أتمت المرحلة الثانويةبفأعلى

           الحالة العملية           
 1186 86.6 84.7 95.8 91.5 53.1  1256 3.3 72.9 تعمل مقاعل عا د نقدى

 9105 79.8 77.1 93.1 87.9 45.5  10134 3.3 65.3 ال تعمل مقاعل عا د نقدى
           مؤشر الثروة           

 1642 71.9 67.8 88.2 78.8 39.2  1959 3.3 55.4 ىأدنى مستو 
 1917 75.6 72.9 90.9 85.6 43.0  2201 3.3 62.1 المستوى الثانى
 2573 79.1 76.8 93.8 88.9 44.8  2831 3.3 68.1 المستوى األوسط
 2280 84.9 81.0 95.2 91.2 50.2  2446 3.4 70.4 المستوى الراع 
 1878 89.9 90.1 98.0 95.2 53.9  1954 3.2 73.5 أعلى مستوى

 10291 80.6 78.0 93.4 88.3 46.4  11391 3.3 66.2 اإلجمالى           
 حالة غير مرجحة. 49-25ملحو ة: األرقام عين األقواس محسوعة لعدد                       

 ال ينطعق. ل.ى:
 ال يتضمن محاف تي شمال وجنوب سيناء. 1
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 أثناء الوالدةالرعاية  9-2
تقلل العادات الصحية والمساعدة الطعية السليمة أثناء الوالدة من مخاطر المضاعلات والعدوى لكل من األم والطلل. وقد تـم 

مكـان العـن  جم  عيانات لكل المواليد فى فتـرة الخمـس سـنوات السـاعقة علـى المسـح 2014مصر  –من خالل المسح السكانى الصحي
ة وعما إذا كانت األم قد تمـت مسـاعدتها مـن قعـل شـخف طعـى مـدرب. وعالنسـعة للـوالدات التـى تمـت داخـل مكـان الوالدالذى تمت فيه 

طعى، تم الساال عن الوقت الذى قضته األم فى  ذا المكان الطعى ععد الوالدة. كما أنه تم ساال جميـ  السـيدات عمـا إذا كانـت الـوالدة 
 قيصرية أم ال.

  مكان الوالدة 9-2-1
مـن جميـ  المواليـد  %87؛ عصـلة عامـة تمـت والدة داخـل مكـان يقـدم خدمـة صـحيةالسيدات أنه تمـت الـوالدة  يةأغلع وذكرت
أن نســـب  5-9صـــحية. يوضــح جــدول فــي منشــأة  2014مصـــر  -ســـنوات الســاعقة علــى المســـح الســكاني الصــحي فــي فتــرة الخمــس

مـر األمهـات. ومـ  ذلـب، تقـل نسـعة المواليـد التـي تـم والدتهـم فـي ال تتغير عصـورة متسـقة مـ  عداخل مكان يقدم خدمة صحية الوالدات 
عـين المواليـد ذوي الترتيـب  %68عين المواليد ذوي الترتيب األول إلـى  %93منشأة صحية عصورة واضحة م  زيادة ترتيب الطلل، من 

ارات رعايـة حمـل. وكانـت والدة األطلـال مـ  زيـادة عـدد زيـمكان يقـدم خدمـة صـحية  السادس فأعلى. وتزداد احتمالية والدة األطلال في
ومحاف ــات الحــدود الــثالث التــي  –وخاصــًة فــي ريــف الوجــه القعلــي  - أقــل شــيوعًا فــي المنــاطق الريليــةمكــان يقــدم خدمــة صــحية  فــي

ــة التعليميــة وماشــر الثــروة معاشــرًة مــنــ، ع 2014مصــر  –المســح الســكانى الصــحيتضــمنها    ه فــي المنــاطق األخــرى. وتــرتعط الحال
 داخل مكان يقدم خدمة صحية.احتمالية الوالدة 

صـحية خدمـة  مكان خاف يقـدم من األطلال فى %60أكثر عقليل من  ةتمت والد الصحية،عالنسعة لمكان تقديم الخدمة  أما
ر الثـروة  ـم المواليد ألمهات ينتمين إلى أعلـى مسـتوى لماشـ مكان حكومي يقدم خدمة صحية. ويعد عينما حوالي رع  الوالدات تمت في

مكـان حكـومي يقـدم (. وقد وجد أن أعلى نسعة للوالدت فـي %73صحية )خدمة  أكثر المواليد الذين تمت والدتهم فى مكان خاف يقدم
 (.%40)الثالث حدود الخدمة صحية في محاف ات 
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 مكان الوالدة  5-9جدول 
 .2014، مصر المختارة خلليةالخصا ف ، وحسب القة على المسح حسب مكان الوالدةفى الخمس سنوات الساعاألحياء التوزي  النسعى للمواليد 

 صحية منشأة           

 اإلجمالى
عدد 
 المواليد

المواليد الذين  نسعة
تمت والدتهم فى 
 منشأة صحية

          
 المنزل خاف حكومي الخصا ف الخللية

أخرىبعيانات 
 ملقودة

        عمر األم عند ميالد الطفل                
 84.7 1468 100.0 0.3 15.0 61.1 23.6 20أقل من 

20-34 25.5 61.7 12.8 0.1 100.0 12868 87.2 
35 -49 28.6 55.8 15.5 0.1 100.0 1332 84.4 

        ترتيب المولود        
1 25.1 67.3 7.5 0.1 100.0 4962 92.5 
2-3 25.8 61.2 12.9 0.1 100.0 7731 87.0 
4-5 25.5 52.5 21.9 0.1 100.0 2452 78.0 
 68.1 524 100.0 0.2 31.7 40.6 27.5 فأكثر 6

        عدد زيارات رعاية الحمل          
 65.2 1534 100.0 0.1 34.7 32.4 32.8 صلر

1-3 29.9 44.9 24.9 0.3 100.0 1165 74.8 
 90.3 12873 100.0 0.1 9.6 66.0 24.4 زيارات أو أكثر 4
 86.7 96 100.0 4.2 9.1 66.0 20.8 ال تعرفبعيانات ملقودة 
        اإلقامة        

 93.7 4845 100.0 0.0 6.3 62.1 31.6 حضر
 83.5 10823 100.0 0.2 16.3 60.7 22.9 ريف

        محل اإلقامة        
 95.0 1599 100.0 0.0 5.0 57.9 37.1 المحاف ات الحضرية

 91.0 7431 100.0 0.1 8.9 70.1 20.9 وجه عحرى
 96.4 1430 100.0 0.0 3.5 71.5 24.9 حضر
 89.7 6001 100.0 0.1 10.2 69.8 19.9 ريف

 79.8 6484 100.0 0.2 20.0 52.0 27.8 وجه قعلى
 90.5 1733 100.0 0.0 9.5 58.3 32.2 حضر
 75.9 4751 100.0 0.2 23.9 49.7 26.1 ريف

 84.1 154 100.0 0.1 15.7 44.1 40.0 1حاف ات الحدودم
        الحالة التعليمية        

 71.1 2798 100.0 0.2 28.8 42.7 28.4 لم يسعق لها الذ اب للمدرسة
 81.9 734 100.0 0.0 18.1 50.1 31.8 لم تتم المرحلة االعتدا ية

 85.6 2847 100.0 0.1 14.3 55.7 29.9 أتمت المرحلة االعتدا يةبععم الثانوى
 92.1 9289 100.0 0.1 7.8 69.2 22.9 أتمت المرحلة الثانويةبفأعلى

        الحالة العملية        
 90.7 1681 100.0 0.3 9.0 64.7 25.9 تعمل مقاعل عا د نقدى

 86.2 13987 100.0 0.1 13.7 60.7 25.5 ال تعمل مقاعل عا د نقدى
        مؤشر الثروة        

 75.1 2820 100.0 0.1 24.7 49.4 25.7 أدنى مستوى
 79.1 3074 100.0 0.2 20.8 53.3 25.8 المستوى الثانى
 88.4 3906 100.0 0.1 11.5 65.7 22.7 المستوى األوسط
 93.1 3279 100.0 0.1 6.8 63.5 29.6 المستوى الراع 
 97.7 2588 100.0 0.0 2.3 73.3 24.4 أعلى مستوى

 86.7 15668 100.0 0.1 13.2 61.1 25.6 اإلجمالى        
 ال يتضمن محاف تي شمال وجنوب سيناء. 1                
 

 المكــان ن فتـرة اإلقامــة فـي  ـذا، إال أينجــعن داخـل مكـان يقــدم خدمـة صـحيةفـي مصـر األمهـات  يــةالـرغم مـن أن أغلععلـى و 
داخـل مولـود حـي فـي فتـرة الخمـس سـنوات السـاعقة علـى المسـح الـذين تمـت والدتهـم  لخـر ىالتوزيـ  النسـع 6-9قصيرة. يوضح جـدول 

(، تقضـي األمهـات فـي المنشـأة %57المواليـد ) تحـاالأغلـب التي قضتها األم في المنشـأة. وفـي لترة الحسب مكان يقدم خدمة صحية 
وكانــت فــى ثلــث حــاالت المواليــد. ســاعات  6مــن أقــل الصــح ى مكثــت األمهــات فــي المكــان وقــد ســاعة ععــد الــوالدة.  24فتــرة أقــل مــن 

األمهـات  عقـى(. وكانـت احتماليـة أن ت%54ساعات إذا لم يحصلن علـى رعايـة الحمـل ) 6األمهات أكثر ذكرًا في اإلقامة فترة أقل من 



 . 117 رعاية األمومة 

ضـر الوجـه العحـري ألمهـات فـي المسـتوى األعلـى لماشـر الثـروة و حا األعلـى عـينساعة ععد الـوالدة  24في المنشأة الصحية أكثر من 
 لكاًل منهما(. 50%)

 الوقت الذى تم تمضيته فى المنشأة الصحية بعد الوالدة  6-9جدول 
حسب و التوزي  النسعى لخر مولود حي وتم والدتهم في منشأة صحية حسب الوقت الذى أمضته أمهاتهم فى المنشأة ععد الوالدة، 

 .2014، مصر المختارة خلليةالخصا ف ال
   أقل من يوم               

ال تعرفب 
 اإلجمالى عيانات ملقودة

المواليد أخر عدد 
الذين تمت والدتهم 
 فى منشأة صحية

        
 الخصا ف الخللية

0 – 5 
 ساعات

6- 23 
 ساعة

 -يوم 
 يومان

أيام أو 3
 أكثر

        عمر األم عند ميالد الطفل              
 716 100.0 0.0 1.9 37.9 25.0 35.2 20أقل من 

20-34 33.2 24.3 40.0 2.3 0.2 100.0 8229 
35 -49 31.3 23.0 39.4 6.1 0.2 100.0 1014 

        ترتيب المولود        
1 26.3 26.8 44.6 2.2 0.1 100.0 2514 
2-3 33.5 23.8 40.0 2.5 0.2 100.0 5435 
4-5 40.8 22.7 33.0 3.4 0.0 100.0 1704 
 306 100.0 0.0 5.3 33.9 19.3 41.4 فأكثر 6

        عدد زيارات رعاية الحمل          
 728 100.0 0.0 2.7 27.2 16.6 53.6 صلر

1-3 43.7 19.0 34.4 2.8 0.1 100.0 606 
 8588 100.0 0.2 2.6 41.2 25.3 30.7 زيارات أو أكثر 4
 36 100.0 0.1 5.7 41.2 14.4 38.6 ال تعرفبعيانات ملقودة 
        اإلقامة        

 3413 100.0 0.2 3.3 43.2 24.6 28.7 حضر
 6546 100.0 0.2 2.3 38.0 24.0 35.5 ريف

        محل اإلقامة        
 1176 100.0 0.1 2.8 45.2 25.2 26.7 المحاف ات الحضرية

 5034 100.0 0.2 2.7 41.8 26.5 28.8 وجه عحرى
 1034 100.0 0.0 3.9 45.8 27.0 23.3 حضر
 4000 100.0 0.3 2.3 40.8 26.4 30.2 ريف

 3657 100.0 0.1 2.7 35.4 20.8 41.1 وجه قعلى
 1148 100.0 0.3 3.4 39.4 21.9 35.0 حضر
 2509 100.0 0.0 2.3 33.6 20.3 43.8 ريف

 91 100.0 0.0 1.4 32.8 22.5 43.3 1محاف ات الحدود
        ةالحالة التعليمي        

 1476 100.0 0.1 3.4 34.1 23.7 38.6 لم يسعق لها الذ اب للمدرسة
 456 100.0 0.4 3.3 32.4 22.4 41.5 لم تتم المرحلة االعتدا ية

 1800 100.0 0.1 2.4 35.7 23.5 38.3 أتمت المرحلة االعتدا يةبععم الثانوى
 6227 100.0 0.2 2.5 42.8 24.7 29.8 أتمت المرحلة الثانويةبفأعلى

        الحالة العملية        
 1141 100.0 0.3 3.0 43.6 23.4 29.6 تعمل مقاعل عا د نقدى

 8818 100.0 0.1 2.6 39.3 24.3 33.6 ال تعمل مقاعل عا د نقدى
        مؤشر الثروة        

 1496 100.0 0.0 3.6 33.2 23.1 40.0 أدنى مستوى
 1758 100.0 0.1 2.2 37.4 21.5 38.8 المستوى الثانى
 2508 100.0 0.2 2.0 37.5 26.4 33.9 المستوى األوسط
 2289 100.0 0.3 2.9 42.8 23.0 31.0 المستوى الراع 
 1906 100.0 0.1 3.0 46.6 26.0 24.3 أعلى مستوى

 9958 100.0 0.2 2.7 39.8 24.2 33.2 اإلجمالى        
  تي شمال وجنوب سيناء.ال يتضمن محاف 1              
 
 المساعدة أثناء عملية الوالدة 9-2-2 

معلومـات حـول الشـخف الـذى سـاعد فـى الـوالدة لكـل المواليـد خـالل فتـرة الخمـس سـنوات السـاعقة علـى  7-9يعرم جدول 
تهـم عواسـطة مقـدم التعاينـات فـي نسـب األطلـال الـذين تـم والدعـالملحق  1-9-جـدول أإجراء المسـح حسـب الخصـا ف الخلليـة. يوضـح 

ذا  خدمة مدرب حسب المحاف ة.  أكثر من شخف فيعرم فى الجدول الشخف األكثر تخصصًا.فى الوالدة  األم ساعدوا 

خـالل فتـرة الخمـس سـنوات السـاعقة علـى إجـراء المسـح، وسـاعدت الممرضـة أو  الـوالداتمـن  %88ساعد الطعيب في والدة 
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 عدت الداية في والدة مع م النسعة المتعقية من المواليد.. وقد ساالوالداتمن  %3القاعلة في والدة 

. وتـزداد مسـاعدة أو ممرضـةبقاعلة طعيـبمـن ويرتعط ترتيب الطلل ارتعاطًا عكسيًا عإحتماالت حصول المواليـد علـى مسـاعدة 
ساعدة الطعية أثناء الوالدة في شخف طعي في الوالدة م  زيادة عدد زيارات رعاية الحمل. أما عالنسعة لإلقامة، يالح  أن أقل نسعة للم

(. وتــزداد نســعة المســاعدة الطعيــة أثنــاء الــوالدة مــ   زيــادة %98( وأعلــى نســعة فــي حضــر الوجــه العحــري )%83ريــف الوجــه القعلــي )
 المستوى التعليمي وماشر الثروة.  

 المساعدة أثناء الوالدة  7-9جدول 
 .2014مصر المختارة،  خلليةالخصا ف الوحسب  ،الساعقة على المسح حسب نوع المساعدة أثناء الوالدة فى الخمس سنواتاألحياء التوزي  النسعى للمواليد 

 المساعدة عواسطة مقدم خدمة طعي                 
 داية

 قريبب
 اإلجمالى ال أحد آخر

 
 عدد المواليد

نسعة المواليد الذين تمت والدتهم 
 ممرضة مدرعةبقاعلة طعيب الخصا ف الخللية       1عواسطة مقدم خدمة مدرب

         عمر األم عند ميالد الطفل                  
 90.7 1468 100.0 0.8 1.0 7.6 4.5 86.2 20أقل من 

20-34 88.7 3.0 7.4 0.7 0.2 100.0 12868 91.7 
35 -49 86.9 3.9 7.9 0.9 0.4 100.0 1332 90.8 

         رتيب المولودت         
1 93.5 2.4 3.6 0.4 0.2 100.0 4962 95.9 
2-3 88.6 3.0 7.4 0.8 0.2 100.0 7731 91.6 
4-5 80.5 5.3 12.6 1.2 0.4 100.0 2452 85.8 
 76.4 524 100.0 0.6 1.2 21.8 5.7 70.7 فأكثر 6

         عدد زيارات رعاية الحمل           
 72.5 1534 100.0 0.8 2.6 24.0 5.6 66.9 صلر

1-3 77.1 4.5 15.9 2.1 0.3 100.0 1165 81.7 
 94.7 12873 100.0 0.1 0.4 4.7 2.9 91.9 زيارات أو أكثر 4
 89.8 96 100.0 4.2 0.0 5.9 0.0 89.8 ال تعرفبعيانات ملقودة 
         اإلقامة         

 96.5 4845 100.0 0.2 0.2 3.1 1.6 94.8 حضر
 89.3 10823 100.0 0.3 1.0 9.4 4.0 85.4 ريف

         محل اإلقامة         
 97.4 1599 100.0 0.0 0.5 2.1 1.4 96.0 المحاف ات الحضرية

 95.1 7431 100.0 0.2 0.4 4.3 2.5 92.6 وجه عحرى
 98.1 1430 100.0 0.2 0.1 1.5 0.6 97.5 حضر
 94.4 6001 100.0 0.1 0.5 5.0 2.9 91.5 ريف

 86.1 6484 100.0 0.4 1.1 12.4 4.6 81.5 وجه قعلى
 94.4 1733 100.0 0.3 0.1 5.3 2.7 91.7 حضر
 83.1 4751 100.0 0.4 1.5 15.0 5.3 77.8 ريف

 89.2 154 100.0 0.7 2.6 7.6 3.5 85.7 2محاف ات الحدود
         الحالة التعليمية         

 79.2 2798 100.0 0.3 2.1 18.4 5.3 74.0 لم يسعق لها الذ اب للمدرسة
 86.8 734 100.0 0.3 0.8 12.0 3.4 83.4 لم تتم المرحلة االعتدا ية

 91.1 2847 100.0 0.5 0.8 7.6 3.4 87.8 أتمت المرحلة االعتدا يةبععم الثانوى
 95.8 9289 100.0 0.1 0.3 3.8 2.6 93.2 أتمت المرحلة الثانويةبفأعلى

         مليةالحالة الع         
 94.6 1681 100.0 0.1 0.4 4.9 2.9 91.6 تعمل مقاعل عا د نقدى

 91.2 13987 100.0 0.2 0.8 7.8 3.3 87.9 ال تعمل مقاعل عا د نقدى
         مؤشر الثروة         

 82.4 2820 100.0 0.5 2.0 15.1 4.8 77.6 أدنى مستوى
 85.9 3074 100.0 0.4 1.2 12.6 5.3 80.5 المستوى الثانى
 93.5 3906 100.0 0.0 0.5 5.9 3.2 90.3 المستوى األوسط
 96.5 3279 100.0 0.3 0.1 3.1 2.0 94.5 المستوى الراع 
 99 2588 100.0 0.0 0.1 0.9 0.7 98.3 أعلى مستوى

 91.5 15668 100.0 0.2 0.8 7.5 3.2 88.3 اإلجمالى         
 .طعيب والممرضة المدرعةيتضمن ال 1                  
 ال يتضمن محاف تي شمال وجنوب سيناء. 2
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 الوالدات القيصرية 9-2-3
على  2014مصر  –تم الحصول في المسح السكاني الصحي

العيانــات  8-9 معلومــات عــن تكــرار الــوالدات القيصــرية. ويعــرم جــدول
. االهامــة الخاصــة عــالوالدات القيصــرية حســب ععــم الخصــا ف الخلليــة

العيانــات الخاصــة عــالوالدات القيصــرية  عــالملحق 1-9-أ جــدوليعــرم و 
 مختللة.حسب المحاف ات ال

تشير النتا ف إلى أن أكثر من نصـف المواليـد األحيـاء فـي فتـرة 
مصـــر  -الخمـــس ســـنوات الســـاعقة علـــى إجـــراء المســـح الســـكاني الصـــحي

والدة قيصرية. السيدات الالتي يلدن في مكان طعى خـاف ع ولدوا 2014
يكــن أكثــر تعرضــًا للــوالدة القيصــرية مــن الســيدات الالتــي يلــدن فــي مكــان 

 20أصغر مـن على الترتيب(. كما أن السيدات  %45و %66حكومي )
لإلنجــاب عــن طريــق الــوالدة األكعــر ســنًا كــن أقــل قلــياًل مــن الســيدات ســنة 

ـــد تمـــت القيصـــرية. مـــن والدات الطلـــل األول عـــن طريـــق والدة  %60 وق
قيصــرية، و ــذا أكثــر مــن ضــعف المعــدل المالحــ  للــوالدات فــي الترتيــب 

والدات تمــت فــي الحضــر كانــت  10ل مــن كـ 6السـادس فــأعلى. كمــا أن 
عـــــين الـــــوالدات فـــــي الريـــــف. وفيمـــــا يخـــــف  %48قيصـــــرية عالمقارنـــــة عــــــ

االختالفات حسب محل اإلقامة، كان حضر الوجه العحري يحتـل المرتعـة 
( يليـــه المحاف ـــات الحضـــرية %71األولـــى عالنســـعة للـــوالدات القيصـــرية )

الحالــة التعليميــة لــألم (. ويزيــد احتمــال الــوالدة القيصــرية مــ  زيــادة 62%)
عنــه كمــا أنــه مرتلــ  قلــياًل عــين الســيدات الالتــي يعملــن مقاعــل عا ــد نقــدي 

الســــيدات األخريــــات. ويتضــــح أن ثلثــــي المواليــــد عــــين الســــيدات فــــي  عــــين
المستوى األعلى لماشر الثـروة تمـت والدتهـم عـن طريـق الـوالدة القيصـرية 

المسـتوى األدنـى لماشـر مـن الـوالدات عـين السـيدات فـي  %38عالمقارنة عــ
 الثروة.

 تطور مؤشرات رعاية الحمل والوالدة 9-3
ماشـــرات رعايـــة الحمـــل  أ ـــم التطـــور فـــي 9-9يعــرم جـــدول 

 1988والــوالدة حســب اإلقامــة فــي اللتــرة عــين المســوح الســكانية الصــحية 
وتختلــــــف قــــــيم المعــــــدالت الخاصــــــة عرعايــــــة الحمــــــل وتطعــــــيم  .2014و

ارير المسوح السكانية الصحية الساعقة عسعب التيتانوس عن ساعقتها في تق
ان  ــذ  المعــدالت معنيــة علــى آخــر مولــود حــي وذلــب عخــالف المعــدالت 
المحســــوعة فــــي المســــوح الســــاعقة والتــــي كانــــت محســــوعة عنــــاء علــــى كــــل  

مـن كونهـا تتسـق مـ   للتأكـد 9-9المواليد في فتـرة الخمـس سـنوات السـاعقة علـى المسـح. وتـم تغيـر ملهـوم المعـدالت المعينـة فـي جـدول 
والتـي  األ ـداف األنما يـة لأللليـةع الخاصـةملهوم ماشـرات رعايـة الحمـل المسـتخدم فـي تتعـ  التقـدم الممحقـق فيمـا يخـف رعايـة األمومـة 

 .تعتمد على آخر مولود للسيدة

الثمانينيات. وعلى إلى أن تغطية رعاية الحمل والوالدة قد زادت عشكل جو ري في مصر منذ  9-9وتشير النتا ف في جدول 
سعيل المثال، نسعة السيدات الالتي حصلن على أي خدمة من خـدمات رعايـة الحمـل أثنـاء حملهـم فـي مولـود م الحـي األخيـر فـي فتـرة 

. وعشـكل مماثـل، فـإن نسـعة المواليـد الـذين 2014عـام  %90إلـى  1988عـام  %57المسح قد زادت مـن  علىالخمس سنوت الساعقة 
  .%92إلى  %35من  2014و 1988ثالث أضعاف في اللترة ما عين المسحين  حوالى تعدة طعية قد زادتمت والدتهم عمسا

  القيصرية اتالوالد 8-9جدول 
كانت الوالدة  التىفى الخمس سنوات الساعقة على المسح  المواليد أحياءنسعة 
 .2014، حسب الخصا ف الخللية المختارة، مصر قيصرية

 عدد المواليد الوالدات القيصرية لليةالخصا ف الخ      
   مكان الوالدة      

 4007 45.3 منشأة صحية حكومية
 9576 65.7 منشأة صحية خاصة

 2085 ل.ى فى المنزلبأخرى
   عمر األم عند ميالد الطفل   

 1468 45.7 20أقل من 
20-34 52.4 12868 
35 -49 52.7 1332 

   ترتيب المولود   
1 60.0 4962 
2-3 51.9 7731 
4-5 38.8 2452 
 524 33.0 فأكثر 6

   اإلقامة   
 4845 60.1 حضر
 10823 48.1 ريف

   محل اإلقامة   
 1599 62.0 المحاف ات الحضرية

 7431 60.3 وجه عحرى
 1430 70.6 حضر
 6001 57.8 ريف

 6484 39.7 وجه قعلى
 1733 50.2 حضر
 4751 35.9 ريف
 154 41.1 1ات الحدودمحاف 

   الحالة التعليمية   
 2798 37.0 لم يسعق لها الذ اب للمدرسة

 734 43.5 لم تتم المرحلة االعتدا ية
 2847 46.4 أتمت المرحلة االعتدا يةبععم الثانوى

 9289 58.5 أتمت المرحلة الثانويةبفأعلى
   الحالة العملية   

 1681 55.9 تعمل مقاعل عا د نقدى
 13987 51.3 ال تعمل مقاعل عا د نقدى

   مؤشر الثروة   
 2820 38.0 أدنى مستوى

 3074 41.8 المستوى الثانى
 3906 52.9 المستوى األوسط
 3279 59.4 المستوى الراع 
 2588 67.2 أعلى مستوى

 15668 51.8 اإلجمالى   
 ال ينطعق. .ى:ل      
 ب سيناء.ال يتضمن محاف تي شمال وجنو  1
  



 . 120 رعاية األمومة 

 تطور مؤشرات رعاية األمومة حسب اإلقامة 9-9جدول 
التيتانوس خالل حملها في آخر مولود حي خالل  من تطعيم ة واحدةمنت مة، وعلى األقل حقن نسعة األمهات الالتي حصلن على رعاية حملمن عين األمهات الالتى حصلن على أي رعاية حمل 

حسب اإلقامة  ،الذين ولدوا ععملية قيصريةنسعة الذين ولدوا على يد مقدم خدمة طعي، و نسعة المواليد األحياء في آخر خمس سنوات قعل المسح ومن عين الخمس سنوات الساعقة على المسح، 
 .2014-1988ريف( ومحل اإلقامة، مصر  -)حضر

محاف ات                      
 حضرية

محاف ات   وجه قعلى    وجه عحرى 
 2 الحدود

 
 اإلجمالى ريف حضر اجمالى  ريف حضر اجمالى ريف حضر ماشرات رعاية األمومة                      
             أى رعاية حمل                           

 57.0 ق.م 48.6 67.8 54.7  43.1 65.8 49.1 76.6 45.6 71.5 1988
 57.1 ق.م 45.4 65.5 50.6  47.5 69.2 53.2 78.2 46.4 72.7 1992
 43.2 ق.م 22.8 54.2 31.5  36.9 67.3 44.8 60.8 29.8 60.6 1995
2000 71.9 44.7 75.9 55.2 70.9 49.2  48.0 68.2 39.9 36.4 55.7 
2005 83.6 63.8 85.5 78.4 89.3 74.9  59.7 77.4 52.4 65.6 71.4 
2008 85.1 67.5 90.1 74.7 81.7 72.6  66.9 81.7 61.0 72.9 74.2 
2014 92.8 89.2 94.1 93.7 95.4 93.3  85.3 89.3 83.8 86.9 90.3 

             1رعاية منتظمة              
 ق.م ق.م ق.م ق.م ق.م  ق.م ق.م ق.م ق.م ق.م ق.م 1988
 24.7 ق.م 10.2 33.3 16.1  13.7 37.8 20.1 51.3 12.0 43.3 1992
1995 50.8 16.1 55.4 29.7 53.2 21.5  19.2 41.1 10.8 29.5 30.4 
2000 54.8 28.3 56.9 40.7 56.0 34.9  29.8 51.7 21.1 23.7 39.0 
2005 76.3 51.0 80.1 66.9 81.3 62.2  47.8 68.3 39.3 54.6 60.6 
2008 80.5 57.9 85.6 67.2 78.5 63.9  57.5 75.6 50.3 66.0 66.5 
2014 87.8 80.5 90.9 87.1 90.1 86.3  75.6 82.9 72.8 78.7 82.8 

             التطعيم ضد التيتانوس             
 ق.م ق.م ق.م ق.م ق.م  ق.م ق.م ق.م ق.م ق.م ق.م 1988
 61.9 ق.م 57.1 61.1 58.1  67.0 72.3 68.4 55.9 62.1 61.5 1992
1995 65.3 71.4 63.0 75.0 69.4 77.0  65.9 65.1 66.2 59.1 68.9 
2000 68.8 74.3 61.5 78.1 73.2 80.0  70.3 74.7 68.5 65.0 72.1 
2005 68.4 82.8 63.9 81.4 72.2 84.3  78.2 70.8 81.3 69.0 77.3 
2008 69.8 85.9 67.1 84.1 72.2 87.6  80.4 71.7 83.9 72.1 79.8 
2014 67.8 79.6 65.5 78.5 69.1 80.8  75.7 69.2 78.2 60.8 75.8 

             المساعدة الطبية أثناء الوالدة             
 34.6 ق.م 14.4 46.9 23.9  23.3 54.4 31.1 64.9 19.1 57.0 1988
 40.7 ق.م 23.0 51.8 29.7  32.5 62.9 39.7 68.3 27.5 62.5 1992
1995 67.9 32.8 69.2 51.4 75.1 43.9  32.2 59.6 22.9 59.3 46.3 
2000 81.4 48.0 83.7 65.1 84.7 58.1  47.8 74.7 38.2 60.4 60.9 
2005 88.7 65.8 90.7 81.6 92.9 78.0  62.6 83.8 54.8 71.8 74.2 
2008 90.2 72.2 92.3 85.3 92.0 83.4  66.4 85.6 59.2 79.1 78.9 
2014 96.5 89.3 97.4 95.1 97.8 94.4  86.1 94.4 83.1 89.2 91.5 

             الوالدات القيصرية             
 ق.م ق.م ق.م ق.م ق.م  ق.م ق.م ق.م ق.م ق.م ق.م 1988
 ق.م ق.م ق.م ق.م ق.م  ق.م ق.م ق.م ق.م ق.م ق.م 1992
1995 10.7 4.2 12.3 7.3 11.3 6.1  3.8 7.9 2.4 3.4 6.6 
2000 16.7 6.3 19.3 11.2 17.7 8.9  6.1 12.6 3.8 5.3 10.3 
2005 29.2 14.6 33.8 24.5 34.9 21.2  11.8 20.4 8.6 14.3 19.9 
2008 37.1 22.0 38.5 30.9 43.2 27.4  19.9 30.9 15.8 20.0 27.6 
2014 60.1 48.1 62.0 60.3 70.6 57.8  39.7 50.2 35.9 41.1 51.8 

: تغطية رعاية الحمل )على األقل زيارة واحدة وعلى األقل ارع  زيارات(. يشيروا إلى رعاية الحمل التي حصلت عليها األم خالل حملها 5.5: إن ماشرات رعاية الحمل تتوافق م  ماشرات األ داف اإلنما ية لألللية ملحو ة                          
، فقد اعتمدت 2014تطعيم تيتانوس واحدة على األقل تشير إلى آخر مولود حي. في تقارير المسموح السكانية الصحية المنشورة الساعقة لعام  في آخر مولود حي. وعالمثل، فإن نسعة األمهات الالتي حصلن على حقنة

 لمعروضة في  ذا الجدول.ات اماشرات انتشار التينانوس الوليدى ورعاية الحمل على جمي  المواليد خالل الخمس سنوات الساعقة للمسح. ولذلب ال يمكن مقارنتها عالماشر 
 ق.م = غير متاح.

 زيارات أو أكثر خالل حملها. 4تعتعر السيدة حصلت على رعاية حمل منت مة إذا كانت قد حصلت على  1
 ال يتضمن محاف تي شمال وجنوب سيناء. 2
 

خيـــرة فـــي حجـــم التغيـــرات األمـــن أجـــل تقيـــيم  2014و  2008علـــى المســـوح الســـكانية الصـــحية مصـــر  1-9شـــكل ال يركـــز
ماشـرات رعايـة الحمـل قـد زادت عشـكل جـو ري خـالل فتـرة السـت سـنوات  أغلـبماشرات التغطية الر يسـية. ويوضـح الشـكل العيـاني أن 

عـام  %90إلى  2008عام  %74عين المسحين. نسعة االمهات الالتي حصلن على أي خدمة من خدمات رعاية الحمل قد زادت من 
 2008عـام  %67صلن على رعاية حمـل منت مـة )أرعـ  مـرات علـى األقـل( زادت  ـي األخـرى مـن ، ونسعة االمهات الالتي ح2014
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على حقنة تطعيم واحدة على األقل ضـد التيتـانوس خـالل  2014عام فى من السيدات  %76حصلت . 2014عام  %83لتصل إلى 
(. كمــا أن أكثــر مــن %80) 2008ام الحمــل فــي آخــر مولــود حــي؛ ومــ  ذلــب،  ــذا يمثــل انخلــام طليــف عــن المعــدل الســا د فــي عــ

وذلـب عمقارنـة  2014من الوالدات قـد تمـت عمسـاعدة أحـد األشـخاف العـاملين فـي مجـال الصـحة )غالعـًا مـا يكـون طعيـب( عـام  90%
 .2014عام  %52إلى  2008عام  %28من  زادت. وعاإلضافة إلى ذلب فإن معدل الوالدات القيصرية 2008عام  %79عـ

74 
67 

80 79 

28 

90 
83 

76 
92 

52 

م على األقل حقنة من تطعي  رعاية حمل منت مة  أي رعاية حمل 
  التيتانوس

المساعدة الطعية أثناء 
   الوالدة

   الوالدة القيصرية

 14 2 -8  2تطور مؤشرات رعاية األمومة  مصر  9-1شكل 

2008 2014 

النسعة

 .آخر مولود خالل فترة الخمس سنوات الساعقة على المسح  
  .حجمي  المواليد خالل فترة الخمس سنوات الساعقة على المس   

 

إلى أن كل مناطق اإلقامة قد سا مت فـي تحسـن أوضـاع ماشـرات رعايـة الحمـل  9-9وتشير النتا ف المعروضة في جدول 
. ومــ  ذلــب، فــإن معــدالت رعايــة الحمــل فــي المنــاطق الريليــة منخلضــة عــن ن يرتهــا فــي المنــاطق 2014إلــى  2008فــي اللتــرة مــن 

 يتخلف عن عاقي المناطق في ماشرات رعاية الحمل. لما زا الحضرية، كما أن الوجه القعلي

 رعاية ما بعد الوالدة 9-4
تعتعــر رعايــة مــا ععــد الــوالدة علــى جانــب كعيــر مــن األ ميــة عالنســعة لــألم وطللهــا. وتوصــي وزارة الصــحة والســكان عضــرورة 

المعلومــات  14-9إلـى  10-9الجـداول مـن الحصـول علـى أول زيـارة لرعايـة مــا ععـد الـوالدة خـالل يــومين مـن عمليـة الـوالدة. وتوضــح 
والخاصة عتغطية خدمات رعاية ما ععد الوالدة لكـل مـن األمهـات  2014مصر  –التي تم الحصول عليها في المسح السكاني الصحي 

حســـب ايـــة مـــا ععـــد الـــوالدة االختالفـــات عـــين العديـــد مـــن الماشـــرات االساســـية لرع عـــالملحق 2-9-أ وحـــديثي الـــوالدة. كمـــا يعـــين جـــدول
 .المحاف ة

 رعاية ما بعد الوالدة لألم 9-4-1
تم ساال السيدات الالتي يلدن فـي مكـان يقـدم خدمـة صـحية أو الالتـي يلـدن خـارد مكـان يقـدم خدمـة صـحية عـن حصـولهن 

حى ععمـل فحـف صـعلى رعاية ما ععد الوالدة. فقد تم ساال السيدات الالتـي ولـدن فـي مكـان صـحي عمـا إذا كـان قـد قـام مقـدم خدمـة 
ذا لم يحدث، فقد تم ساالهن عما إذا كان قد تم حصولهن على رعاية مـا ععـد الـوالدة و ععد الوالدة  لهن قعل مغادرتهن المكان الصحي. وا 

ععد مغادرتهن المكان. فمن الجـا ز عـدم تـذكر أو إدراب السـيدات الالتـي يلـدن فـي مكـان صـحي عحصـولهن علـى رعايـة مـا ععـد الـوالدة 
يقضينها في المكان الصحي. وعالرغم من ذلـب، فـإن غالعيـة السـيدات يمكـن أن تـذكر عدقـة مـا إذا كانـت قـد رأت مقـدم  خالل اللترة التي
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خدمة للحف صحتها قعل مغادرة المكان أم ال، ويلضل  ذا االتجا  في جم  المعلومات عداًل من االفتـرام أن جميـ  السـيدات الالتـي 
 .2ععد الوالدةيلدن في مكان طعي يحصلن على رعاية ما 

التوزي  النسعي للسيدات الالتي انجعن خالل السنتين الساعقتين على إجراء المسح حسب ما إذا كن قـد  10-9يعرم جدول 
ذا كــن قــد حصــلن ، يعــرم الجــدول الوقــت علــى رعايــة حصــلن أو لــم يحصــلن علــى رعايــة مــا ععــد الــوالدة لخــر مولــود حــي لهــن. وا 

ول علــى أول فحـف لمــا ععـد الــوالدة. السـيدات الالتــي اقـررن عــأنهن قـد حصــلن علـى فحــف مـا ععــد المسـتغرق منــذ الـوالدة حتــى الحصـ
 يوم ععد الوالدة تم تصنيلهم على أنهم لم يحصلن على رعاية ما ععد الوالدة. 41الوالدة من مقدم خدمة ععد أكثر من 

لدن خالل فترة السـنتين السـاعقتين عـن سيدات و  10من كل  8إلى أن  2014مصر  – تشير نتا ف المسح السكاني الصحي
المسح قد حصلن علـى رعايـة مـا ععـد الـوالدة عقـب عمليـة الـوالدة نلسـها، وحـوالي كـل  ـذ  السـيدات قـد زرن مقـدم خدمـة صـحية خـالل 

 %11ث أن حيـيومين من الوالدة. تزداد احتمالية الحصول علـى رعايـة مـا ععـد الـوالدة عالنسـعة للـوالدات التـي تمـت فـي منشـأة صـحية. 
فقـط قـد  %7أسـاعي  مـن الـوالدة، و 6فقط من السيدات الالتـي ولـدن خـارد منشـأة صـحية قـد حصـلن علـى رعايـة مـا ععـد الـوالدة خـالل 

حصـلن علـى رعايـة  %91حصلن على الرعاية المطلوعة خالل يومين من الوالدة. ومن عين السـيدات الالتـي ولـدن فـي منشـأة صـحية، 
 لوالدة معاشرة.لالمنشأة التي أنجعن فيها أو خارجها خالل اليومين التاليين  ما ععد الوالدة إما داخل

تغيـر عشـكل تأن احتماليـة حصـول السـيدة علـى رعايـة مـا ععـد الـوالدة خـالل اليـومين التـاليين للـوالدة ال  10-9يوضح جـدول 
السيدات في الحضر عنه في الريف، كما أن السيدات  قل م  ترتيب المولود. وتنتشر رعاية ما ععد الوالدة عينت اكعير م  العمر، ولكنه

الالتي تعشن في ريف الوجه القعلي أقل احتماال للحصول على رعاية ما ععد الوالدة. وتزيد نسعة السيدات الالتي حصلن على رعاية ما 
لـب، فـإن السـيدات الالتـي تعملـن عـأجر ععد الوالدة خالل يومين من الوالدة م  كاًل من مسـتوى التعلـيم وماشـر الثـروة. وعاإلضـافة إلـى ذ

 نقدي تكن أكثر احتماال للحصول على رعاية ما ععد الوالدة خالل يومين من الوالدة عن غير ن من السيدات.

توزي  السيدات الالتي انجعن مولود خالل السنتين السـاعقتين عـن المسـح حسـب مـا إذا كـن قـد حصـلن  11-9يعرم جدول 
لالتي حصلن على رعاية، نوع مقدمة الخدمة الـذي قـام عتقـديم الرعايـة واللحـف. األخير، وعالنسعة  نة لمولود والدعلى رعاية ما ععد ال

وأشـارت النتـا ف إلـى أن تقريعـًا كـل السـيدات الالتـي حصـلن علـى رعايـة مــا ععـد الـوالدة خـالل يـومين مـن الـوالدة قـد فمحـن علـى يـد مقــدم 
 ب.خدمة طعية، وأغلعهم تم فحصه عواسطة طعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، ولذلب فإن نتا ف المسح 2003مصر  –ومسح متاععة الماشرات السكانية الصحية  2000مصر  –تم استخدام االفترام األخير في المسح السكاني الصحي 2  
 الحالي ال تستخدم في المقارنة م  العيانات المنشورة في التقارير الخاصة عهذين المسحين.
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 لألم بعد الوالدة توقيت أول فحص  1-9جدول 
خر مولود حي حسب الوقت ععد الوالدة، لوالدة العلى أول فحف ععد  لألمهات الالتى حصلنالالتي أنجعن مولود خالل السنتين الساعقتين للمسح، التوزي  النسعي  49-15من عين السيدات في العمر 
 .2014مصرمولود حي خالل السنتين الساعقتين للمسح والالتي حصلن على رعاية ما ععد الوالدة خالل أول يومين ععد الوالدة، حسب الخصا ف الخللية، ونسعة السيدات الالتى أنجعن 

 الوقت التى حصلت فيه األم على رعاية ما ععد الوالدة             
ال يوجد 

رعاية ما ععد 
 اإلجمالي 1 الوالدة

تى نسعة السيدات الال
حصلن على رعاية ما 
ععد الوالدة خالل أول 
 يومين ععد الوالدة

عدد السيدات الالتى 
أنجعن مولود خالل 
السنتين الساعقتين 

 للمسح

              

 الخصا ف الخللية
 4أقل من 
 ساعات

4-23 
 يوم 41-7 أيام 6-3 يومين-يوم ساعة

 التعرفب
 عيانات ملقودة

           عمر األم عند ميالد الطفل                      
 546 78.9 100.0 18.5 0.7 1.5 0.4 0.5 13.4 65.1 20أقل من 

20-34 69.0 11.3 1.7 0.5 1.1 0.3 16.2 100.0 81.9 5189 
35 -49 70.0 8.0 2.1 1.5 0.5 0.7 17.2 100.0 80.1 561 

           ترتيب المولود           
1 72.1 13.4 1.7 0.2 1.3 0.5 10.8 100.0 87.2 1840 
2-3 69.3 11.0 1.7 0.5 1.2 0.3 15.9 100.0 82.1 3201 
4-5 64.4 8.6 1.3 1.2 0.2 0.4 23.9 100.0 74.4 1051 
 205 57.9 100.0 39.3 0.0 1.9 0.9 1.1 5.7 51.1 فأكثر 6

           مكان الوالدة           
 5570 91.3 100.0 7.1 0.4 0.9 0.3 1.6 12.5 77.2 منشأة صحية 

 727 6.5 100.0 88.6 0.2 2.5 2.1 1.9 0.5 4.1 مكان آخر
           اإلقامة           

 1930 89.1 100.0 9.2 0.5 0.8 0.5 1.2 9.7 78.2 حضر
 4367 78.2 100.0 19.8 0.3 1.2 0.6 1.8 11.8 64.6 ريف

           محل اإلقامة           
 627 94.0 100.0 4.8 0.5 0.5 0.2 1.2 7.6 85.1 المحاف ات الحضرية

 2962 85.9 100.0 11.6 0.5 1.2 0.8 1.4 15.4 69.1 وجه عحرى
 562 89.9 100.0 7.0 0.9 1.0 1.2 0.7 15.8 73.4 حضر
 2400 85.0 100.0 12.7 0.5 1.2 0.7 1.6 15.3 68.2 ريف

 2648 73.7 100.0 24.7 0.1 1.1 0.4 1.9 7.3 64.4 وجه قعلى
 709 84.3 100.0 14.5 0.1 0.8 0.2 1.5 6.6 76.2 حضر
 1939 69.8 100.0 28.4 0.1 1.3 0.4 2.0 7.6 60.1 ريف

 60 78.7 100.0 20.1 0.0 1.2 0.0 3.5 7.2 67.9 2محاف ات الحدود
           الحالة التعليمية           

 994 66.1 100.0 31.8 0.3 1.1 0.7 1.8 6.9 57.4 لم يسعق لها الذ اب للمدرسة
 284 76.3 100.0 21.8 0.0 0.7 1.2 1.1 11.9 63.3 لم تتم المرحلة االعتدا ية

 1200 80.2 100.0 17.8 0.3 1.1 0.5 1.7 11.2 67.3 أتمت المرحلة االعتدا يةبععم الثانوى
 3819 86.3 100.0 11.7 0.4 1.1 0.5 1.6 12.2 72.5 أتمت المرحلة الثانويةبفأعلى

           الحالة العملية           
 623 87.4 100.0 10.7 0.3 0.3 1.3 2.6 9.2 75.7 تعمل مقاعل عا د نقدى

 5674 80.9 100.0 17.2 0.3 1.2 0.5 1.5 11.4 68.0 ال تعمل مقاعل عا د نقدى
           مؤشر الثروة           

 1061 70.1 100.0 27.2 0.2 1.8 0.7 1.7 10.7 57.7 أدنى مستوى
 1197 72.2 100.0 26.1 0.0 1.0 0.7 1.5 10.0 60.8 المستوى الثانى
 1566 82.6 100.0 15.9 0.4 0.5 0.5 1.7 12.6 68.3 المستوى األوسط
 1410 86.6 100.0 10.6 0.7 1.6 0.5 1.8 11.7 73.1 المستوى الراع 
 1063 95.0 100.0 3.8 0.3 0.6 0.3 1.2 10.1 83.6 أعلى مستوى

 6297 81.5 100.0 16.5 0.3 1.1 0.5 1.6 11.2 68.7 اإلجمالى           
 مالح ة: مقدمى خدمة ما ععد الوالدة تشمل: الطعيب، الممرضةبالقاعلة، الداية وأخرى.             
 يوم من الوالدة.  41تشمل السيدات الالتي حصلن على رعاية ععد  1
 تضمن محاف تي شمال وجنوب سيناء.ال ي 2
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 نوع مقدم خدمة أول رعاية ما بعد الوالدة لألم 11-9جدول 
الالتى أنجعن مولود خالل السنتين الساعقتين للمسح، التوزي  النسعى حسب نوع مقدم خدمة أول رعاية ما ععد الوالدة لألم  49-15من عين السيدات في العمر 

 .2014خللية، مصر الخصا ف ، حسب الدة آخر مولود حيخالل أول يومين ععد وال
ال يوجد رعاية ما ععد  نوع مقدم خدمة صحية أول رعاية ما ععد الوالدة لألم                

الوالدة خالل أول 
 اإلجمالي يومين ععد الوالدة

عدد السيدات الالتي 
أنجعن خالل السنتين 
 الساعقتين للمسح

 الدايةبأخرى ممرضةبقاعلة طعيب ا ف الخلليةالخص        
       عمر األم عند ميالد الطفل              

 546 100.0 21.1 0.5 2.4 76.0 20أقل من 
20-34 79.1 2.8 0.0 18.1 100.0 5189 
35 -49 77.2 2.8 0.1 19.9 100.0 561 

       ترتيب المولود       
1 84.0 3.2 0.0 12.8 100.0 1840 
2-3 79.4 2.5 0.1 17.9 100.0 3201 
4-5 72.0 2.4 0.0 25.6 100.0 1051 
 205 100.0 42.1 0.0 3.9 54.0 فأكثر 6

       مكان الوالدة       
 5570 100.0 8.7 0.0 2.9 88.4 منشأة صحية 

 727 100.0 93.5 0.5 1.7 4.3 مكان آخر
       اإلقامة       

 1930 100.0 10.9 0.0 2.4 86.7 حضر
 4367 100.0 21.8 0.1 2.9 75.1 ريف

       محل اإلقامة       
 627 100.0 6.0 0.0 2.7 91.2 المحاف ات الحضرية

 2962 100.0 14.1 0.1 2.2 83.6 وجه عحرى
 562 100.0 10.1 0.0 2.0 88.0 حضر
 2400 100.0 15.0 0.1 2.3 82.6 ريف

 2648 100.0 26.3 0.0 3.2 70.5 وجه قعلى
 709 100.0 15.7 0.0 1.9 82.5 حضر
 1939 100.0 30.2 0.0 3.6 66.1 ريف

 60 100.0 21.3 0.1 12.6 66.0 1محاف ات الحدود
       الحالة التعليمية       

 994 100.0 33.9 0.0 2.5 63.6 لم يسعق لها الذ اب للمدرسة
 284 100.0 23.7 0.0 5.4 70.9 لم تتم المرحلة االعتدا ية

 1200 100.0 19.8 0.2 3.2 76.8 أتمت المرحلة االعتدا يةبععم الثانوى
 3819 100.0 13.7 0.0 2.5 83.8 أتمت المرحلة الثانويةبفأعلى

       الحالة العملية       
 623 100.0 12.6 0.0 3.4 84.0 تعمل مقاعل عا د نقدى

 5674 100.0 19.1 0.1 2.7 78.1 ال تعمل مقاعل عا د نقدى
       مؤشر الثروة       

 1061 100.0 29.9 0.1 3.8 66.2 أدنى مستوى
 1197 100.0 27.8 0.2 2.7 69.3 المستوى الثانى
 1566 100.0 17.4 0.0 2.7 79.9 المستوى األوسط
 1410 100.0 13.4 0.0 2.4 84.2 المستوى الراع 
 1063 100.0 5.0 0.0 2.2 92.7 أعلى مستوى

 6297 100.0 18.5 0.1 2.8 78.7 اإلجمالى       
 ال يتضمن محاف تي شمال وجنوب سيناء. 1              
 

 رعاية ما بعد الوالدة للطفل 9-4-2
المسح عما إذا كان قد حصل الطلل على رعاية ما ععد  لىتم ساال السيدات الالتي انجعن مولود خالل السنتين الساعقتين ع

ذا أقــرت األم عــأن الطلــل قــد حصــل علــى رعايــة مــا ععــد الــوالدة، تــم جمــ  الــوال دة وذلــب عالنســعة لخــر مولــود تــم انجاعــه خــالل اللتــرة. وا 
فحف للطلل والقا م ععملية اللحف. كمـا تـم سـاال األم عمـا إذا كـان قـد تـم سـحب عينـة دم مـن  لمعلومات عن الوقت الذي تم فيه أو 

كل المواليد األحياء ذات الترتيب األخير )أخر مولود حي(. وقـد وضـعت وزارة الصـحة والسـكان عرنـامف  كعب الطلل وذلب عالنسعة إلى
لتشجي  جمـ  عينـات الـدم مـن كعـب الطلـل معاشـرًة عقـب عمليـة الـوالدة وذلـب لرصـد ومعرفـة مـا إذا كـان  نـاب قصـور فـي عمـل الغـدة 

ذا لم تعالف  ذ  المشكلة عشكل سـري  عقـب الـوالدة، الدرقية، و ي حالة ناتجة عن فشل الغدة الدرقية في القي ام ععملها عشكل صحيح. وا 
النمــو الجســماني للطلــل ومشــاكل فــي الــتعلم  إعاقــةتكــون العواقــب طويلــة األمــد خطيــرة جــدًا عالنســعة للطلــل حيــث يمكــن أن تــادي إلــى 

 واإلدراب.
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السكاني الصحي حسب مـا  حالمس لىالساعقتين ع التوزي  النسعي لخر مولود حي خالل فترة السنتين 12-9يعرم جدول 
ذا كـان قـد حصـل الطلـل علـى الرعايـة، توقيـت أول فحـف.  ويجـب تـوخى إذا كان قد حصل الطلل على رعاية مـا ععـد الـوالدة أم ال، وا 
قـد ال تـدرب  الحذر عند استخدام النتا ف في الجدول حيث أن السيدات لم يكن يصاحعن األطلال عنـد فحـف الطعيـب لصـحة الطلـل أو

 أن الطعيب قام علحف الطلل في  ذ  األثناء.

من األطلال حديثي الوالدة لم يحصلوا علـى أي نـوع مـن انـواع رعايـة مـا ععـد  %78إلى أن  12-9في جدول وتشير النتا ف 
الفــات فــي حصــول خــالل يــومين مــن عمليــة الــوالدة. كمــا تــم مالح ــة أن اكثــر االختمــرة فقــط قــد تــم فحصــهم أول  %14الــوالدة، وأن 

الترتيــب  ذوىمــن المواليــد  %17 فقــد حصــل الطلــل علــى رعايــة مــا ععــد الــوالدة خــالل يــومين مــن الــوالدة قــد  هــرت مــ  ترتيــب الطلــل.
 أو أكثر. 6الترتيب  ذوىمن األطلال  %6األول على رعاية ما ععد الوالدة خالل يومين من الوالدة وذلب عالمقارنة عـ

 اية ما بعد الوالدة للمولودأول رع توقيت 12-9جدول 
وا على رعاية ما ععد الوالدة خالل أول يومين ععد الوالدة، حسب التوزي  النسعي للمواليد ذوي الترتيب األخير خالل السنتين الساعقتين للمسح حسب وقت أول فحف ععد الوالدة، ونسعة المواليد الذين حصل

 .2014الخصا ف الخللية، مصر
ال يوجد  رعاية ما ععد الوالدةأول حصلت فيه األم على  ععد الوالدة التىلوقت ا             

رعاية ما ععد 
 اإلجمالي 1 الوالدة

نسعة المواليد الذين حصلوا 
على رعاية ماععد الوالدة 
 خالل أول يومين ععد الوالدة

عدد المواليد 
خالل السنتين 
 الساعقتين للمسح

              
 الخللية الخصا ف

أقل من 
 ساعة

1-3 
 ساعات

4-23 
 أيام 6-3 يومين-يوم ساعة

ال تعرفب 
 عيانات ملقودة

           عمر األم عند ميالد الطفل                      
 546 13.8 100.0 79.1 0.0 7.1 6.7 1.1 6.1 0.0 20أقل من 

20-34 0.9 4.8 1.3 7.4 7.6 0.3 77.7 100.0 14.4 5189 
35 -49 0.5 5.0 0.7 6.7 7.2 0.0 79.8 100.0 12.9 561 

           ترتيب المولود           
1 0.7 5.8 1.6 8.7 8.9 0.3 74.0 100.0 16.9 1840 
2-3 0.7 4.9 1.4 7.2 7.2 0.3 78.3 100.0 14.2 3201 
4-5 1.0 4.3 0.5 5.3 6.2 0.3 82.5 100.0 11.1 1051 
 205 6.4 100.0 86.2 0.0 7.4 4.2 0.4 1.6 0.2 فأكثر 6

           مكان الوالدة           
 5570 14.9 100.0 77.2 0.3 7.6 7.3 1.3 5.5 0.9 منشأة صحية 

 727 8.5 100.0 84.3 0.0 7.1 6.9 0.8 0.8 0.0 مكان آخر
           اإلقامة           

 1930 15.1 100.0 78.1 0.4 6.5 7.0 1.4 5.5 1.2 حضر
 4367 13.8 100.0 78.0 0.2 8.0 7.3 1.2 4.7 0.6 ريف

           محل اإلقامة
 627 13.3 100.0 80.9 0.8 5.0 5.7 0.8 5.1 1.7 المحاف ات الحضرية

 2962 17.0 100.0 73.5 0.2 9.3 9.3 1.3 5.7 0.7 وجه عحرى
 562 19.4 100.0 70.6 0.2 9.8 10.0 1.8 6.9 0.8 حضر
 2400 16.4 100.0 74.2 0.2 9.2 9.1 1.2 5.5 0.6 ريف

 2648 11.4 100.0 82.2 0.2 6.3 5.4 1.3 4.1 0.6 وجه قعلى
 709 13.0 100.0 81.7 0.2 5.1 5.9 1.4 4.9 0.8 حضر
 1939 10.8 100.0 82.3 0.1 6.7 5.2 1.3 3.9 0.5 ريف

 60 10.6 100.0 84.7 0.4 4.3 4.1 0.8 1.9 3.8 2محاف ات الحدود
           الحالة التعليمية           

 994 9.0 100.0 83.5 0.1 7.4 4.3 0.8 3.2 0.7 لم يسعق لها الذ اب للمدرسة
 284 10.4 100.0 83.6 0.0 6.0 4.2 0.5 5.1 0.6 لم تتم المرحلة االعتدا ية

 1200 13.7 100.0 78.3 0.5 7.5 5.8 1.8 5.3 0.9 أتمت المرحلة االعتدا يةبععم الثانوى
 3819 16.0 100.0 76.1 0.2 7.7 8.7 1.2 5.3 0.7 أتمت المرحلة الثانويةبفأعلى

           الحالة العملية           
 623 15.9 100.0 75.2 0.0 8.8 7.3 1.7 6.4 0.6 تعمل مقاعل عا د نقدى

 5674 14.0 100.0 78.3 0.3 7.4 7.2 1.2 4.8 0.8 ال تعمل مقاعل عا د نقدى
           مؤشر الثروة           

 1061 11.7 100.0 80.4 0.3 7.5 5.3 1.6 4.3 0.6 أدنى مستوى
 1197 12.9 100.0 78.0 0.2 8.9 7.2 0.8 4.6 0.3 المستوى الثانى
 1566 13.6 100.0 79.1 0.1 7.1 7.4 1.2 4.4 0.7 المستوى األوسط
 1410 14.9 100.0 77.4 0.3 7.4 7.9 1.0 5.5 0.6 المستوى الراع 
 1063 18.0 100.0 74.5 0.5 6.9 8.3 1.8 6.2 1.7 أعلى مستوى

 6297 14.2 100.0 78.0 0.3 7.5 7.3 1.2 5.0 0.8 اإلجمالى           
 مالح ة: مقدمى خدمة ما ععد الوالدة تشمل: الطعيب، الممرضةبالقاعلة، الداية وأخرى.                       
 ليد الذين حصلوا على رعاية ععد األسعوع األول من الوالدة. تشمل الموا 1
 ال يتضمن محاف تي شمال وجنوب سيناء. 2
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الذى رأى المولـود فـى  توزي  المواليد خالل فترة السنتين الساعقتين على المسح حسب نوع مقدم الخدمة 13-9يوضح جدول 
قـد  خـالل يـومين مـن الـوالدة األطلـال الـذين حصـلوا علـى رعايـة مـا ععـد الـوالدة . تشـير النتـا ف إلـى أن تقريعـًا كـلأول فحف ععد الـوالدة

 تمت رايتهم عواسطة طعيب. 

مـــن  %95أن  14-9وعــالرغم مـــن أن نســـعة قليلـــة مــن حـــديثي الـــوالدة حصـــلوا علــى رعايـــة مـــا ععـــد الــوالدة، يوضـــح جـــدول 
يوم ععد الوالدة. وتم أخذ عينة دم من كعب األطلـال خـالل األسـعوع األول مـن الـوالدة  14األطلال تم أخد عينة دم من كععهم خالل الـــــ

أطلــال. وكــان المواليــد ذوي الترتيــب الســادس فــأكثر األقــل احتمــااًل فــي أخــذ عينــة دم مــن كعــعهم خــالل  10مــن عــين كــل  8ألكثــر مــن 
كثـر احتمـااًل فـي أخـذ عينـة دم مـن كعـعهم خـالل األسـعوع األول (. وكان المواليد في الوجـه العحـري األ%74األسعوع األول من الوالدة )

 .   (%88) من الوالدة

 ما بعد الوالدة للمولود فحصنوع مقدم خدمة أول  13-9جدول 
، خالل أول يومين ععد والدة آخر مولود حيما ععد الوالدة للمولود  فحفالتوزي  النسعى للمواليد في السنتين الساعقتين على المسح حسب نوع مقدم خدمة أول 

 .2014خللية، مصر الخصا ف حسب ال
ال يوجد رعاية ما ععد  نوع مقدم خدمة صحية أول رعاية ما ععد الوالدة للمولود           

الوالدة خالل أول 
 اإلجمالي يومين ععد الوالدة

عدد المواليد خالل 
السنتين الساعقتين 

 للمسح
 الداية ممرضةبقاعلة طعيب الخصا ف الخللية        
       عمر األم عند ميالد الطفل              

 546 100.0 86.2 0.0 0.0 13.8 20أقل من 
20-34 14.1 0.3 0.0 85.6 100.0 5189 
35 -49 12.9 0.0 0.0 87.1 100.0 561 

       ترتيب المولود       
1 16.6 0.2 0.1 83.1 100.0 1840 
2-3 14.0 0.2 0.0 85.8 100.0 3201 
4-5 10.9 0.2 0.0 88.9 100.0 1051 
 205 100.0 93.6 0.0 0.0 6.4 فأكثر 6

       مكان الوالدة       
 5570 100.0 85.1 0.0 0.2 14.7 منشأة صحية 

 727 100.0 91.5 0.2 0.3 8.0 مكان آخر
       اإلقامة       

 1930 100.0 84.9 0.0 0.1 14.9 حضر
 4367 100.0 86.2 0.0 0.3 13.5 ريف

       محل اإلقامة       
 627 100.0 86.7 0.0 0.0 13.3 المحاف ات الحضرية

 2962 100.0 83.0 0.1 0.4 16.5 وجه عحرى
 562 100.0 80.6 0.0 0.3 19.1 حضر
 2400 100.0 83.6 0.1 0.4 15.9 ريف

 2648 100.0 88.6 0.0 0.1 11.3 وجه قعلى
 709 100.0 87.0 0.0 0.1 12.9 حضر
 1939 100.0 89.2 0.0 0.1 10.7 ريف

 60 100.0 89.4 0.0 0.0 10.6 1محاف ات الحدود
       الحالة التعليمية       

 994 100.0 91.0 0.0 0.0 9.0 لم يسعق لها الذ اب للمدرسة
 284 100.0 89.6 0.0 0.7 9.7 لم تتم المرحلة االعتدا ية

 1200 100.0 86.3 0.0 0.0 13.7 أتمت المرحلة االعتدا يةبععم الثانوى
 3819 100.0 84.0 0.0 0.3 15.7 أتمت المرحلة الثانويةبفأعلى

       الحالة العملية       
 623 100.0 84.1 0.0 0.6 15.4 تعمل مقاعل عا د نقدى

 5674 100.0 86.0 0.0 0.2 13.8 ال تعمل مقاعل عا د نقدى
       مؤشر الثروة       

 1061 100.0 88.3 0.0 0.3 11.4 أدنى مستوى
 1197 100.0 87.1 0.0 0.2 12.7 المستوى الثانى
 1566 100.0 86.4 0.1 0.3 13.3 المستوى األوسط
 1410 100.0 85.1 0.0 0.2 14.7 المستوى الراع 
 1063 100.0 82.0 0.0 0.2 17.9 أعلى مستوى

 6297 100.0 85.8 0.0 0.2 14.0 اإلجمالى       
 ال يتضمن محاف تي شمال وجنوب سيناء. 1              
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 عينة الدم من كعب الطفل 14-9جدول 

 .2014مصرب الخصا ف الخللية، التوزي  النسعي للمواليد ذوى الترتيب األخير خالل السنتين الساعقتين للمسح حسب ما ذكرته األم عن وقت أخذ عينة دم من كعب الطلل، حس

      
 أخذ عينة الدم من كعب الطلل توقيت       

لم يتم أخذ 
 اإلجمالي عينة الدم

نسعة المواليد الذين تم 
أخذ عينة الدم من كععهم 

 يوم من الوالدة 14خالل 

عدد المواليد خالل 
السنتين الساعقتين 

 للمسح
            

 الخصا ف الخللية

في يوم ميالد 
 الطلل

أيام ععد  1-6
 الوالدة

يوم  7-13
 ععد الوالدة

يوم أو  14
 أكثر 

التعرفبعيانات 
 1 ملقودة

          عمر األم عند ميالد الطفل                    

 546 94.7 100.0 4.9 0.5 0.0 11.5 83.1 0.0 20أقل من 
20-34 0.0 83.4 11.4 0.6 0.6 4.0 100.0 94.8 5189 
35 -49 0.0 82.1 11.7 0.5 0.5 5.3 100.0 93.7 561 

          ترتيب المولود          
1 0.0 83.6 11.1 0.5 0.7 4.1 100.0 94.7 1840 
2-3 0.1 84.5 11.2 0.5 0.5 3.3 100.0 95.8 3201 
4-5 0.0 80.7 12.0 0.5 0.6 6.2 100.0 92.8 1051 
 205 88.6 100.0 10.2 0.0 1.2 14.2 74.4 0.0 فأكثر 6

          مكان الوالدة          
 5570 94.9 100.0 3.9 0.6 0.5 11.1 83.8 0.0 منشأة صحية 

 727 93.0 100.0 6.6 0.2 0.2 14.0 79.1 0.0 مكان آخر
          اإلقامة          

 1930 94.3 100.0 4.5 0.7 0.6 10.5 83.7 0.0 حضر
 4367 94.9 100.0 4.1 0.5 0.5 11.8 83.1 0.0 ريف

          محل اإلقامة          
 627 91.5 100.0 6.3 0.7 1.4 10.4 81.2 0.0 المحاف ات الحضرية

 2962 96.5 100.0 2.6 0.7 0.3 8.3 88.1 0.1 وجه عحرى
 562 95.2 100.0 3.6 1.2 0.0 8.2 87.0 0.0 حضر
 2400 96.7 100.0 2.3 0.6 0.4 8.4 88.3 0.1 ريف
 2648 93.6 100.0 5.5 0.4 0.5 15.0 78.6 0.0 ىوجه قعل
 709 96.0 100.0 3.5 0.2 0.3 12.1 83.9 0.0 حضر
 1939 92.7 100.0 6.3 0.4 0.6 16.1 76.6 0.0 ريف

 60 92.7 100.0 6.0 0.5 0.8 15.4 77.3 0.0 2محاف ات الحدود
          الحالة التعليمية          

 994 92.4 100.0 6.3 0.7 0.6 12.5 79.9 0.0 رسةلم يسعق لها الذ اب للمد
 284 91.5 100.0 6.3 1.5 0.7 11.0 80.5 0.0 االعتدا يةالمرحلة لم تتم 
 1200 94.2 100.0 4.8 0.5 0.5 13.3 80.8 0.1 االعتدا يةبععم الثانوىالمرحلة أتمت 
 3819 95.7 100.0 3.4 0.5 0.5 10.6 85.1 0.0 بفأعلىيةالثانو المرحلة أتمت 

          الحالة العملية          
 623 96.5 100.0 2.7 0.3 0.5 12.1 84.3 0.1 تعمل مقاعل عا د نقدى

 5674 94.5 100.0 4.4 0.6 0.5 11.3 83.2 0.0 ال تعمل مقاعل عا د نقدى
          مؤشر الثروة          

 1061 91.2 100.0 7.1 0.9 0.8 15.5 75.7 0.0 أدنى مستوى
 1197 95.7 100.0 3.7 0.5 0.1 12.4 83.1 0.2 المستوى الثانى
 1566 95.7 100.0 3.5 0.3 0.5 9.7 86.0 0.0 المستوى األوسط
 1410 95.6 100.0 3.6 0.6 0.2 10.6 85.0 0.0 المستوى الراع 
 1063 94.5 100.0 3.9 0.6 1.0 9.7 84.8 0.0 أعلى مستوى

 6297 94.7 100.0 4.2 0.6 0.5 11.4 83.3 0.0 اإلجمالى          
 العيانات الملقودة. أو تعرف ما إذا تم أخذ الدم أم ال الحاالت المستجيعة التي تتضمن  1                    
 ال يتضمن محاف تي شمال وجنوب سيناء. 2
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 . 129 الجوانب الصحية األخرى 

  رخى األصحية الجوانب ال
 

 أهم النتائج:
  في حصولهن على الرعاية عائق واحد على األقل  أنهن يواجهن ثلثي السيدات الالتي سبق لهن الزواجذكرت

الصحية الخاصة بهن. وكانت العوامل األكثر شيوعًا التي ذكرتها السيدات أنها تمثل مشكلة كبيرة هي نقص 
  (.%48م خدمة صحية )( وعدم توافر مقد%54األدوية )

 ( 8نسبة قليلة من السيدات% ) وكانت أعلى نسبة تغطية تم  التأمين الصحى.أنواع أى نوع من لديهن
( والسيدات في أعلى مستوى لمؤشر %14مالحظتها بين السيدات الالتى حصلن على تعليم ثانوى فأعلى )

 (.%18الثروة )
 7  عن فيروس نقص المناعة  قد سمعن 59-15عمرية فى الفئة ال سيدات سبق لهن الزواج 10من كل

 فقط من السيدات لديهم معرفة شاملة وصحيحة عن مرض اإليدز. %5 المكتسبة/اإليدز. ومع ذلك،

عررن عردد مررن الجوانرب الصررحية األخرررى ذات  2014 مصررر –مررن المسرل السرركاني الصرحي  يعررض هررذا الفصرل معلومررات
عرن مردى انتشرار الترأمين الصرحى برين و أنهرا مشركلة كبيررة لحصرولها علرى الرعايرة الصرحية  أهمية وتشمل المعوقات التي ذكرت السيدة

عرن مسررتوى الروعي براألمراض المنقولرة جنسرريًا  2014مصرر –الصرحي بيانرات مرن المسرل السرركاني  التطررق للررىتم ير. وأيضرًا السريدات
يعتبررر مرررض نقررص المناعررة وأخيرررًا،  مررراض المنقولررة جنسرريًا.وأعررراض األوفقررًا للتقيرريم الررذاتي ألمررراض المنقولررة جنسرريًا ا مرردى انتشررارو 

لفيرروس حرد  هرذا المررض نتيجرة تواجر  العرالم اليروم. ويى )اإليدز( أحرد أهرم المشراكل الصرحية الرئيسرية وتحرديات التنميرة التر المكتسبة
مصر، فإن هناك احتياج ى المكتسبة ف نقص المناعة المكتسبة عند األفراد. وبالرغم من انخفاض نسبة اإلصابة بفيروس نقص المناعة

المسرل السركاني تضرمن بطررق انتقرال فيرروس نقرص المناعرة المكتسربة/اإليدز وطررق الحمايرة.  لمصرريينالصحيحة ل معرفةالللتأكد من 
واالتجاهررات  اإليدز/مرررض نقررص المناعررة المكتسرربةب مسررتوى وعرري المسررتجيبات لتقيرريم مجموعررة مررن األسررئلة  2014مصررر –الصررحي 

 جاه األشخاص المصابين باإليدز.ت

 حصول السيدات على الىعاية الصحية 10-1
الضوء على موضوع هام هو نوع المعوقات التي يمكرن أن تواجههرا السريدات  2014 مصر –ألقى المسل السكاني الصحي 

الرزواج وفري الفئرة العمريرة في حصولهن على الرعاية الصرحية. وللحصرول علرى هرذه المعلومرات، ترم سرؤال السريدات الالتري سربق لهرن 
والالتي تم مقابلتهن في المسل عما لذا كانت العوامل اآلتية تمثل مشكلة كبيرة في حصولهن على نصيحة أو عالج طبي لذا  15-49

خرذ األذن للرذهاب للعرالج، الحصررول علرى نقرود للعرالج، المسرافة للوحردة الصررحية، البرد مرن أخرذ وسريلة مواصررالت، أأصربن برالمرض  
القلرق مرن مقردم خدمرة صرحية، و عردم وجرود أ  القلق منعدم وجود سيدة تقدم خدمة صحية، القلق من الرغبة في الذهاب بمفردها،  عدم

 عدم توافر األدوية.

الالترري وافقررن أن هررذه العوامررل تمثررل  2014مصررر –المسررل السرركاني الصرحي نسررب المسررتجيبات فرري  1-10يوضرل جرردول 
مرن العوامرل  علرى األقرلعاية. ويوضل الجدول أيضرًا نسربة السريدات الالتري يعتبررن أن عامرل واحرد مشكلة كبيرة في حصولهن على الر 

التباينات في المعوقات التري يمكرن أن تواجههرا السريدات فري بالملحق  1-10-أيعوق حصولهن على الرعاية الصحية. ويعرض جدول 
  .على حسب المحافظة حصولهن على الرعاية الصحية

( وعرردم ترروافر مقرردم %54األكثررر شرريوعًا الترري ذكرررت السرريدات أنهررا تمثررل مشرركلة كبيرررة هرري نقررص األدويررة ) وكانررت العوامررل
( وعردم وجرود سريدة تقردم %31سريدات عردم رغبرتهن فري الرذهاب بمفرردهن ) 10مرن برين كرل  3(. ذكررت حروالي %48خدمة صحية )
سريدات الحاجرة لتردبير وسريلة مواصرالت  5مرن برين كرل  ( كعوائرق لحصرولهن علرى الرعايرة. وأقررت حروالي سريدة%29خدمة صرحية )

السيدات  ذكرتهاوبعد المسافة للوحدة الصحية كمشاكل كبيرة. وكان الحصول على نقود أو أخذ األذن للذهاب للعالج أقل العوائق التي 
علرى األقرل كمشركلة كبيررة ، على الترتيب(. وقد أشارت ثلثي السريدات للرى وجرود عرائق واحرد %7و %11في حصولهن على الرعاية )

 في حصولهن على الرعاية الصحية.
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 مشاكل الحصول على الىعاية الصحية 1-10جدول 
سنة الالتى ذكرن وجود مشاكل كبيرة فى الحصول على الرعاية الصحية لهن عندما يصبن بالمرض حسب نوع  49-15ى سبق لهن الزواج فى العمر تنسبة السيدات الال

 .2014مصر  ،ئص الخلفيةالمشكلة، حسب الخصا
 مشاكل الحصول على الرعاية الصحية                       
                      

 الخصائص الخلفية

أخذ األذن 
بالذهاب الى 

 للعالج
أخذ نقود 
 للعالج

المسافة 
للوحدة 
 الصحية

ال بد من أخذ 
وسيلة 
 مواصالت

ال تريد 
الذهاب 
 بمفردها

عدم وجود 
 مقدم خدمة

 سيدة

عدم وجود 
مقدم 
 خدمة

عدم 
وجود 
 أدوية

مشكلة واحدة على 
األقل للحصول على 

 الرعاية الصحية
عدد 
 السيدات

           العمى الحالى                       
15-19 9.5 9.2 21.5 23.8 45.9 34.8 54.9 61.1 73.7 764 
20-24 8.5 9.9 17.3 20.6 37.7 31.8 49.9 56.2 70.9 3055 
25-29 8.0 10.5 18.6 21.5 33.4 29.2 48.2 54.5 69.2 4753 
30-34 7.6 10.8 18.9 22.0 30.8 30.9 47.0 53.1 68.4 4127 
35 -39 6.6 11.0 17.6 19.7 26.5 26.6 46.9 53.7 66.3 3495 
40-44 6.3 9.9 16.6 18.5 26.5 25.6 44.8 51.1 64.2 2864 
45-49 6.0 10.9 18.6 22.1 28.0 26.6 45.5 53.3 67.6 2705 

           عدد األطفال األحياء            
 1948 69.2 54.5 50.7 29.7 36.4 20.2 18.1 9.0 7.9 صفر

1-2 6.8 9.5 16.6 19.9 30.1 27.6 46.3 52.7 66.7 8848 
3-4 6.9 10.9 18.3 20.6 30.1 29.2 46.4 53.7 68.0 8673 
 2293 73.4 59.7 53.5 31.9 35.6 27.1 23.7 14.2 10.5 فأكثر 5
           الحالة الزواجية           

 20460 68.2 53.9 47.5 29.0 31.5 20.9 18.1 10.2 7.4 متزوجة حالياً 
 1302 67.5 56.0 46.8 26.5 27.1 21.8 18.4 15.4 6.4 أرملة/مطلقة/منفصلة

           اإلقامة           
 7623 63.0 49.6 42.3 22.9 23.6 16.2 13.8 8.9 4.6 حضر 

 14139 70.9 56.4 50.3 32.1 35.4 23.5 20.5 11.3 8.8 ريف
           محل اإلقامة           

 2774 56.9 43.6 36.9 20.7 16.6 13.1 11.4 6.1 3.5 محافظات حضرية
 10664 64.0 49.6 42.7 28.4 27.4 18.9 16.1 8.0 5.2 وج  بحرى
 2319 59.3 45.7 37.9 23.5 23.3 15.0 12.6 7.6 4.2 حضر
 8346 65.3 50.6 44.1 29.7 28.6 20.0 17.1 8.1 5.5 ريف

 8130 77.1 63.2 57.2 32.4 41.2 26.1 23.0 15.3 11.5 وج  قبلى
 2421 72.7 59.3 51.7 24.9 31.2 20.6 17.4 13.3 6.1 حضر
 5708 79.0 64.8 59.5 35.6 45.5 28.4 25.3 16.2 13.7 ريف

 194 78.3 60.6 51.8 25.7 32.9 29.1 24.0 6.6 4.9 1محافظات الحدود
           الحالة التعليمية            

 5232 72.7 57.8 51.3 33.9 36.4 27.0 23.3 16.6 11.3 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 1334 76.3 59.7 52.7 32.9 36.5 26.4 24.1 17.6 10.6 لم تتم المرحلة االبتدائية
 3796 74.5 61.3 52.0 30.6 36.4 23.7 20.8 11.4 7.7 بعض الثانوىأتمت المرحلة االبتدائية/

 11400 62.9 49.1 43.6 25.5 26.6 16.6 14.3 6.5 5.0 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى
           الحالة العملية            

 2964 58.4 45.7 40.0 21.5 20.8 15.7 13.3 8.3 4.0 تعمل مقابل عائد نقدى
 18798 69.7 55.3 48.6 30.0 32.9 21.8 18.9 10.8 7.9 مقابل عائد نقدى ال تعمل

           مؤشى الثىوة           
 3887 75.1 58.9 52.5 33.5 41.6 29.6 25.9 17.6 13.6 أدنى مستو 

 4277 72.2 59.4 53.5 31.0 33.6 22.8 20.3 12.8 9.7 المستوى الثاني
 4839 68.6 53.8 46.6 32.2 34.2 21.4 18.4 9.0 6.5 المستوى األوسط
 4542 67.1 53.7 45.8 26.8 27.2 18.7 16.0 8.5 4.8 المستوى الرابع
 4217 58.2 44.5 39.5 21.0 20.4 13.0 11.0 5.5 2.9 أعلى مستو 

 21762 68.1 54.0 47.5 28.9 31.3 20.9 18.2 10.5 7.3 اإلجمالى           
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1                      
 

. وكانررت السرريدات فرري الريررفوجرود مشرركلة كبيرررة واحرردة علررى األقررل مرن السرريدات فرري لذكرررًا نسرربيًا  الحضررر أقررلالسريدات فرري 
ى الرعايرة فري حصرولهن علر علرى األقرلواحرد  عرائقوجود ل ذكراً المحافظات الحضرية أقل ذكرًا والسيدات في ريف الوج  القبلي األكثر 

الصحية. وكما هو متوقع، السيدات الالتي حصلن على تعليم عالي والسيدات الالتي يعملرن مقابرل عائرد نقرد  أقرل ذكررًا بوجرود مشركلة 
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كبيررة فري حصرولهن علرى الرعايرة الصرحية مرن السريدات األخريرات. وتقرل أيضرًا نسربة السريدات الالتري ذكررن مشركلة كبيررة واحردة علررى 
 ن على الرعاية الصحية مع زيادة مؤشر الثروة.األقل في حصوله

فعلررى والترري تعتبرهررا السرريدات كمشرراكل كبيرررة.  مررن المشرراكل محرردد لعررددالضرروء علررى بعررض التباينررات  1-10ويلقرري جرردول 
وافر األدويررة تررعرردم  فررى ذكررر فرري الحضرررمررن السرريدات  أكثررر -ريررف الوجرر  القبلرري فرريوخاصررًة   –الريررف سرربيل المثررال، السرريدات فررى 

عدم الرغبة فى الذهاب بمفردها من العوائق التى وقد كان  في حصولهن على الرعاية الصحية. ةومقدمي الخدمة الصحية كمشكلة كبير 
  من السيدات فى المناطق األخرى.كثيرًا  أكثر ريف الوج  القبلي فىذكرتها السيدات 

 تغطية التأمين الصحيمد   10-2
التأمين الصحي. وتشرير النترائ  بتغطية ال حجم مجموعة من األسئلة لتقييم 2014مصر  –تضمن المسل السكاني الصحي 

(. ومن برين 2-10أى نوع من التأمين الصحى )جدول لديهن  49-15فقط من السيدات الالتى سبق لهن الزواج وفى العمر  %8 أن
( أو مرن خررالل هيئرة الترأمين الصررحي %55مرن خررالل العمرل ) فري الترأمين الصررحي، قرد ترم تغطيررة معظمهرن السريدات الالتري يشررتركن

(41%.) 

 التغطية بالتأمين الصحى 2-10جدول 
 .2014نسبة من يتم تغطيتهم بأنواع مختلفة من التأمين الصحى، مصر  همومن بين تأمين صحى، ولهن 49-15فى العمر و للسيدات الالئى سبق لهن الزواج التوزيع النسبى 

                  
 

يهم أى نسبة من لد
 تغطية بتأمين صحى

 
من بين المستجيبين الذين لديهم تأمين صحى، نسبة الذين 

 أقروا أن التأمين الصحى تابع لر 

 عدد من لديهم تأمين صحى
              

 الخصائص الخلفية
عدد 

 المستجيبين
هيئة التأمين 

 الصحى
نظام عالج 
 نقابات تابع العمل

تأمين 
 أخرى تجارى

         العمى الحالى                   
15-19 2.3 764 * * * * * 17 
20-24 2.5 3055 56.7 37.8 7.2 0.3 0.0 75 
25-29 6.3 4753 38.9 54.1 7.8 2.1 1.4 301 
30-34 8.7 4127 36.0 59.8 4.7 0.9 1.3 359 
35 -39 10.1 3495 41.5 55.7 4.5 0.8 2.8 351 
40-44 10.3 2864 44.7 52.8 4.9 0.1 0.7 295 
45-49 13.7 2705 37.7 56.4 6.0 1.2 0.8 371 

         الحالة الزواجية         
 1641 1.3 1.2 5.6 55.0 40.2 20460 8.0 متزوجة حالياً 

 130 2.1 0.0 5.5 51.6 46.4 1302 10.0 أرملة/مطلقة/منفصلة
         اإلقامة         

 949 1.2 1.5 6.7 58.5 37.1 7623 12.5 حضر 
 822 1.6 0.6 4.3 50.4 44.7 14139 5.8 ريف

         محل اإلقامة         
 318 2.2 1.8 6.0 61 36.3 2774 11.5 محافظات حضرية

 886 1.4 0.5 5.0 49 45.7 10664 8.3 وج  بحرى
 325 0.5 0.7 6.8 53.4 41.6 2319 14 حضر
 562 1.8 0.3 4.0 46.4 48.1 8346 6.7 ريف

 539 1.0 1.5 6.0 60.2 35.1 8130 6.6 وج  قبلى
 286 0.9 1.8 7.0 61.6 33.2 2421 11.8 حضر
 253 1.2 1.3 4.9 58.6 37.2 5708 4.4 ريف

 27 0.0 3.5 7.9 64.1 34.6 194 14.1 1محافظات الحدود
         الحالة التعليمية          

 47 9.1 2.3 0.0 55.1 35.3 5232 0.9 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 24 * * * * * 1334 1.8 لم تتم المرحلة االبتدائية

 86 3.8 1.4 1.8 39.7 53.5 3796 2.3 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوى
 1614 1.0 0.9 5.9 55.7 40.2 11400 14.2 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

         مؤشى الثىوة         
 106 4.1 3.1 1.8 53.8 41.0 3887 2.7  أدنى مستو 

 141 1.3 0.0 7.1 50.8 43.3 4277 3.3 المستوى الثاني
 339 1.7 0.5 3.9 53.4 42.3 4839 7.0 المستوى األوسط
 446 0.6 0.4 4.4 52.0 44.6 4542 9.8 المستوى الرابع
 739 1.3 1.7 7.2 57.9 36.9 4217 17.5 أعلى مستو 

 1771 1.4 1.1 5.5 54.8 40.6 21762 8.1 ىاإلجمال         
 تم حذفها.لذلك و غير مرجحة حالة  25أقل من عدد حاالت على  تشير للى أن األرقام مبنية * مالحظة                   
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1
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ت فري الحضرر عنر  برين السريدات فري الريرف. تغطية التأمين الصحي مرع زيرادة العمرر وكانرت أعلرى برين السريداحجم زداد يو 
وكانت مستويات تغطية التأمين الصحي أعلى بشكل ملحوظ بين السيدات الالتي حصلن على التعليم الثانو  فأعلى عن  برين السريدات 

و الحرال مرع التعلريم، ذو  التعليم األقل. وكما هو متوقع، تزداد مستويات تغطية التأمين الصحي مباشرًة مع زيادة مؤشرر الثرروة. كمرا هر
 بين السيدات في أعلى مستوى لمؤشر الثروة مقارنة بالسيدات األخريات. أكثر للغايةكان هناك معدل تغطية 

 منقولة جنسيا  ال األمىاض 10-3

خرالل مقابلرة السريدات الالتري سربق  السرؤال عرن العديرد مرن األسرئلة ،2014مصرر  -تم من خالل المسرل السركاني الصرحي
سرمعن عرن قرد ترم سرؤال السريدات مرا لذا كرن فري البدايرة . وآخرر لصرابة بهرا ألمراض المنقولة جنسياً باتقييم الوعى من أجل ج لهن الزوا
خرالل منقولرة جنسريًا  ؤالهن أيضًا عما لذا كن قد أصبن بعدوىسأيضًا تم كما . تصال الجنسياإل من خالل تنقليمكن أن التي  العدوى

ضافة للى ذلك، تم سؤالهن عما لذا كن قد أصربن بالتهابرات أو قررى فرى الجهراز التناسرلى أو أصربن برإفرازات شهرًا الماضية. باإل 12الررر
مهبليرة فررى العررام الماضرى. وقررد تررم سرؤال السرريدات الالتررى أصرربن برأعراض عرردوى منقولررة جنسريًا أسررئلة لضررافية مرتبطرة بررأى عررالج تررم 

نتائ  هذه األسئلة، وذلك ألن تسجيل لفرازات غير طبيعية  تفسيرخى الحذر فى البح  عن  لعالج هذه العدوى أو األعراض. ويجب تو 
أو التهابات أو قرى مهبلية ليس بالضرورة أن تحدد بوضوى أمراض معدية منقولة جنسيًا لردى السريدات. وبرالرغم مرن ذلرك، فرإن النترائ  

التناسررلى والبحرر  عررن المسرراعدة الطبيررة لعررالج هررذه  تقرردم نظرررة عررن مرردى وعررى السرريدات برراألعراض غيررر الطبيعيررة الخاصررة بالجهرراز
  األعراض.

 ويعرردمررن السرريدات المتزوجررات حاليررًا قررد سررمعن عررن األمررراض المنقولررة جنسرريًا.  %75أن  3-10توضرل النتررائ  فررى جرردول 
 (.%59) 2008 مصر -مستوى الوعي باألمراض المعدية المنقولة جنسيًا أعلى مما كان علي  في وقت المسل السكاني الصحي

المعرفررة برراألمراض األخرررى المنقولررة جنسرريًا بوضرروى حسررب الخصررائص الخلفيررة. فعلررى سرربيل المثررال، السرريدات فررى وتختلررف 
وكانررت أيضررًا  ، علررى الترتيررب(.%70و %84الحضررر يعرررفن عررن األمررراض المعديررة المنقولررة جنسرريًا أكثررر مررن السرريدات فررى الريررف )

البحر  أكثر معرفة باألمراض المعدية المنقولة جنسريًا بكثيرر عرن السريدات فري الوجر  القبلري  السيدات في المحافظات الحضرية والوج 
ومحافظررات الحرردود. وقررد زادت مسررتويات الرروعي برراألمراض المعديررة المنقولررة جنسرريًا بصررورة واضررحة مررع زيررادة مسررتوى التعلرريم ومؤشررر 

 الثروة.

فقررط مررن السرريدات قررد أصرربن بعرردوى مررن خررالل الممارسررة  %3 ، نجررد أن3-10وبالنسرربة للررى النتررائ  الموضررحة فررى جرردول 
 مصررر -شررهرًا السرابقة علرى لجرراء المسررل. ويعتبرر المعردل مثررل المسرتوى الرذ  ورد فري المسررل السركاني الصرحي 12الجنسرية خرالل الرر

فرازات مهبليررة غيررر وبالنسرربة ألعررراض األمررراض المنقولررة جنسرريًا، ذكرررت أكثررر بقليررل مررن خمررس السرريدات لصررابتهن بررإ(. 2%) 2008
طبيعية لها رائحة كريهة وذكرت ربع السيدات لصابتهن بالتهابات أو قرى مهبلية. وتعتبر معدالت اإلصابة بأعراض األمرراض المنقولرة 

 الفهرررم يعكرررس بعررض سررروء ممرراوالمسررروى السرركانية السرررابقة  2008 مصررر –جنسرريًا أعلرررى مررن المسرررتوى فرري المسرررل السرركاني الصرررحي 
 تعرضهن لألمراض المعدية المنقولة جنسيًا أو أعراض األمراض المنقولة جنسيًا.تقريبًا ة عامة، ذكرت ثل  السيدات ألسئلة. وبصفل

عرن بالبحر  ثلثري السريدات الالتري تعرضرن لألمرراض المعديرة المنقولرة جنسريًا وأعرراض األمرراض المنقولرة جنسريًا  وقد قامت
 %55ج يستشررن مقردم خدمرة طبري خراص أكثرر مرن مقردم خدمرة طبري حكرومي )عالج طبي. وكانرت السريدات الالترى بحرثن عرن عرال

، على الترتيب(. وبصفة عامة كانت التباينات في نسب السيدات االتي بحرثن عرن عرالج صرغيرة. حير  أن السريدات فري الفئرة %13و
الالترري لررم يسرربق لهررن االلتحرراق  والسرريدات 49-45عررن العررالج بينمررا السرريدات فرري الفئررة العمريررة  األكثررر بحثرراً  كررن 19-15العمريررة 

 (.على الترتيب %61و %76بالتعليم أقل بحثًا عن العالج )
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  أعىاض األمىاض المنقولة جنسيا  و  انتشاى اإلصابة باألمىاض المنقولة جنسيا 3-10جدول 
ذكرن لصابتهن باألمراض المنقولة ى ونسبة الالئى أن تنتقل من خالل االتصال الجنسيمكن ى سمعن عن أمراض معدية التى نسبة الالت( 49-15في العمر )من بين السيدات المتزوجات حاليا 

ى نسبة السيدات الالتومن بين السيدات الذين ذكرن أصابتهن باألمراض المنقولة جنسيًا أو أعراض األمراض المنقولة جنسيًا.  ،شهرًا الماضية 12في الر أعراض األمراض المنقولة جنسياً أو  جنسياً 
 .2014 مصرية المختارة، حسب الخصائص الخلف،ثن عن عالج حسب نوع مقدم الخدمةبح
                      

 
نسبة السيدات 

المتزوجات حاليا 
سمعن عن ى والالت

التى أمراض معدية و 
يمكن أن تنتقل من 

صال خالل اإلت
 الجنسي

ذكرن أصابتهن باألمراض و المتزوجات نسبة السيدات 
 12ى /أعراض األمراض المنقولة جنسيا فاً المنقولة جنسي

 شهرًا الماضية

عدد 
السيدات 

المتزوجات 
 حاليا

وذكرن المتزوجات نسبة السيدات 
أصابتهن باألمراض المنقولة 

 /أعراض األمراض المنقولة جنسياً جنسياً 
 بحثن عن عالج منى الالتو 

عدد السيدات 
ذكرن ى الالت

لصابتهن 
باألمراض 
المنقولة 
 جنسياً 

راض /أع
األمراض 
المنقولة 
 جنسياً 

                

 الخصائص الخلفية

األمراض 
المنقولة 
 جنسياً 

أفرازات 
مهبلية غير 

 طبيعية

 أو التهابات
ى قرى ف

الجهاز 
 التناسلي

منقولة  أمراض
جنسيًا،     
افرازات مهبلية، 

 قرىالتهابات أو 
مقدم ى أ

 خدمة طبي

مقدم ى أ
ى خدمة طب
 حكومي

مقدم ى أ
ى خدمة طب

تابع للقطاع 
 الخاص/

هيئات غير 
 حكومية

           العمى الحالى                       
15-19 58.4 2.9 24.9 31.9 37.6 746 75.6 3.2 71.7 280 
20-24 74.1 3.1 27.1 30.6 38.1 2980 72.5 11.0 61.6 1137 
25-29 78.3 3.2 24.5 26.9 34.6 4610 70.6 14.0 57.5 1593 
30-34 78.8 3.0 23.0 25.4 32.7 3981 67.8 12.1 55.6 1302 
35 -39 77.7 2.3 21.5 23.6 30.3 3282 65.5 17.0 49.2 995 
40-44 72.9 1.9 18.3 21.1 27.4 2579 61.8 15.1 47.0 706 
45-49 68.0 2.2 15.3 17.9 23.5 2282 61.4 16.9 45.1 535 

           اإلقامة           
 2137 55.1 14.7 69.5 7084 30.2 24.5 21.2 2.8 84.2 حضر 

 4411 55.0 12.9 67.4 13375 33.0 25.3 22.9 2.6 70.3 ريف
           محل اإلقامة           

 690 49.9 16.8 66.9 2547 27.1 22.8 19.5 1.8 82.8 محافظات حضرية
 3193 52.1 14.8 66.2 10098 31.6 22.4 23.4 4.0 79.1 وج  بحرى
 658 55.8 12.7 67.7 2179 30.2 21.4 22.3 4.5 88.4 حضر
 2535 51.1 15.3 65.8 7919 32.0 22.6 23.7 3.9 76.5 ريف

 2614 60.0 10.9 70.7 7629 34.3 29.4 21.8 1.3 67.7 وج  قبلى
 751 58.9 14.3 73.1 2254 33.3 29.1 21.6 2.5 81.9 حضر
 1863 60.4 9.5 69.8 5375 34.7 29.5 21.9 0.8 61.8 ريف

 51 56.2 16.1 71.8 185 27.6 23.9 20.6 0.4 59.2 1محافظات الحدود
           الحالة التعليمية            

 1277 47.1 14.1 61.0 4778 26.7 21.7 17.1 1.5 46.2 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 432 44.2 20.1 63.4 1207 35.8 29.0 24.1 3.6 60.6 لم تتم المرحلة االبتدائية

 1330 54.8 14.4 69.1 3572 37.2 30.1 25.7 2.8 70.7 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوى
 3510 59.3 12.0 70.9 10902 32.2 24.4 23.3 3.2 90.9 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

           الحالة العملية            
 845 54.1 11.2 65.4 2640 32.0 24.2 22.1 4.2 88.6 قدىتعمل مقابل عائد ن

 5703 55.1 13.8 68.5 17820 32.0 25.2 22.3 2.5 73.1 ال تعمل مقابل عائد نقدى
           مؤشى الثىوة           

 1183 54.5 11.8 66.1 3625 32.6 25.9 21.5 1.4 58.0 أدنى مستو 
 1309 52.2 14.8 66.7 3976 32.9 26.1 22.3 2.2 64.0 المستوى الثاني

 1524 56.0 13.5 69.1 4603 33.1 24.9 23.8 3.3 76.9 المستوى األوسط
 1399 54.1 14.7 68.0 4268 32.8 25.5 23.6 3.2 81.6 المستوى الرابع
 1132 58.6 12.0 70.5 3987 28.4 23.0 19.9 3.3 92.9 أعلى مستو 

 6548 55.0 13.4 68.1 20460 32.0 25.0 22.3 2.7 75.1 اإلجمالى
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1                      
 

 المعىفة بفيىوس نقص المناعة المكتسبة/ اإليدز 10-4

المسرل المستجيبات فري للحصول على معلومات عن مدى انتشار المعرفة بفيروس نقص المناعة المكتسبة/اإليدز، تم سؤال 
سؤال عام عما لذا كانوا قد سمعوا عن المرض. وقد تم سؤال الذين عرفوا عن فيروس نقرص المناعرة  2014مصر –صحي السكاني ال
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تتضرمن مررا لذا كران مرن الممكرن خفرض فرصرة اإلصرابة بفيرروس اإليردز عررن ى المكتسربة/اإليدز أسرئلة لضرافية عرن طررق الحمايرة والتر
الرواقى الررذكرى فرى كرل مرررة وقرت ممارسرة الجررنس، واالمتنراع عرن ممارسررة طريرق ممارسرة الجرنس مررع شرخص واحرد مخلررص، اسرتخدام 

أن  مرن الممكرن لشرخص يبردو بصرحة جيردة أن  كن يعتقدنعما لذا  لخاطئة، تم أيضًا سؤال المستجيبياتالجنس. ولمعرفة االعتقادات ا
مشرراركة الطعررام مررع شررخص  أو سيكررون مصرراب بفيررروس اإليرردز، ومررا لذا كرران يمكررن لصررابة شررخص باإليرردز عررن طريررق لررد  النررامو 

المسررل المعرفررة الشرراملة بفيررروس نقررص المناعررة ى فرر سررئلة لتقيرريم مرردى معرفررة المسررتجيبياتمصرراب باإليرردز. وتسررتخدم لجابررات هررذه األ
أن المعرفرة برأن اسرتخدام الرواقى الرذكرى و  المكتسبة/اإليدز. وتعررف المعرفرة الشراملة بفيرروس نقرص المناعرة المكتسربة/اإليدز علرى أنهرا

يبردو بصرحة جيردة ى برأن الشرخص الرذى الوع يمكن أن يقلل من فرصة اإلصابة بفيروس اإليدز،واحد غير مصاب يكون هناك شريك 
عرن  أن فيرروس نقرص المناعرة المكتسربة/اإليدز يمكرن أن ينتقرل ، و رفض االعتقرادين الخراطئيناإليدزيمكن أن يكون مصاب بفيروس 

  طريق لد  الناموس ومشاركة الطعام.

المعرفرة الشراملة بفيرروس  ومردى فيروس نقرص المناعرة المكتسربة/اإليدزمعلومات عن مستوى الوعي ب 4-10يعرض جدول 
 التباينات في هذه المؤشرات على مستوى المحافظة.بالملحق  2-10-أويوضل جدول اإليدز حسب الخصائص الخلفية المختارة. 

عرن  نقد سرمع 49-15الفئة العمرية ى ف الالتي سبق لهن الزواجمن السيدات  %69أن  4-10تائ  فى الجدول توضل الن
لال أن نسرربة  بمرررض اإليرردزيهم معرفررة أساسررية دالكثيررر مررن السرريدات لرروعلررى الرررغم مررن أن  فيررروس نقررص المناعررة المكتسرربة/اإليدز.

السرريدات أكثررر اعتقررادًا أن تحديررد كمررا أن . بشرركل عررام منخفضررة كانررتصررابة يمكررن مررن خاللهررا تقليررل مخرراطر اإلى المعرفررة بررالطرق الترر
 10مرن برين كرل  4حروالي وقد وجرد أن (. %58وسيلة لخفض طرق انتقال الفيروس ) هىممارسة الجنس لشخص واحد غير مصاب 

 5فقررط مررن بررين كررل  سرريدةت رفضررجيرردة يمكررن أن يكررون مصرراب باإليرردز. و يبرردو بصررحة ى بررأن الشررخص الررذ ى وعررىالسرريدات علرر مررن
مشراركة الطعرام  أو عتقادين الخاطئين أن فيرروس نقرص المناعرة المكتسربة/اإليدز يمكرن أن ينتقرل عرن طريرق لرد  النراموساإلالسيدات 

  .مرض اإليدزصحيحة عن و من السيدات لديهم معرفة شاملة  %5 بصفة عامة،و . شخص مصابمع 

فرى السريدات ى ن وعلحسب الخصائص الخلفية.  اإليدزلمعرفة بمؤشرات المستويات المختلفة لى فالتباينات  4-10يعرض 
 ،االختالفرات حسرب محرل اإلقامرةى رتيرب(. برالنظر للرتالى علر ،%80و %64) الحضررفرى السريدات  بوضروى عرن أقل باإليدزالريف 
ى عرن براقثال  التري تضرمنها المسرل ى والمحافظرات الحدوديرة الرالقبل الوج يف فى ر كل السيدات بين  أقلى باإليدز هو أن الوع يتبين

 .مؤشر الثروةمستوى و ى التعليمى مع ارتفاع المستو  ى باإليدزالوعى مستو يزيد  هو متوقع، كما. األخرىالمناطق 
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 المعىفة بمىض اإليدز  4-10جدول 
التى أجبن على األسئلة التلقينية بأن الشخص يمكن أن يقلل من خطورة لصابت  بفيروس اإليدز الالتى سمعن عن اإليدز، ونسبة ال 49-15نسبة السيدات الالتى سبق لهن الزواج فى العمر 

واالمتناع عن الجنس، ونسبة الالتى أجبن على األسئلة التلقينية بأن الشخص الذى يبدو بصحة جيدة مخلص،  ، شريكممارسة الجنس مع شخص واحد فقط غير مصابو باستخدام الواقى الذكرى، 
معرفة شاملة  نب، ونسبة الالتى لديهن يكون مصاب بفيروس اإليدز، ونسبة الالتى يعرفن ان فيروس اإليدز ال يمكن انتقال  عن طريق لد  الناموس أو مشاركة الطعام مع شخص مصايمكن أ

 .2014باإليدز حسب الخصائص الخلفية، مصر 
                      

 

نسبة 
الالتى 

سمعن عن 
 اإليدز

السيدات الالتى ذكرن أن األشخاص يمكن أن نسبة 
نسبة الالتى  يقللون من خطورة اإلصابة بفيروس اإليدز عن طريق 

يعرفن أن 
الشخص يمكن 
أن يبدو بصحة 
جيدة ولكن  
 مصاب باإليدز

نسبة الالتى يعرفن أن 
اإليدز ال يمكن انتقال  

 من خالل 

نسبة الالتى 
يرفضن اعتقادين 
خاطئين ويعرفن 

ص أن الشخ
يمكن أن يبدو 
بصحة جيدة 
ولكن  مصاب 

 باإليدز

نسبة الالتى 
لديهن 
معرفة 
شاملة 
 1باإليدز

 
              

 الخصائص الخلفية

استخدام الواقى 
الذكرى فى كل 
مرة عند ممارسة 

 الجنس

ممارسة 
الجنس مع 
شخص واحد 
 غير مصاب

استخدام الواقى الذكرى 
وممارسة الجنس مع 

غير  شخص واحد
 مخلص مصاب

لد  
 الناموس

مشاركة 
الطعام مع 
شخص 
 مصاب

 عدد
 السيدات

           العمى                      
15-19 49.9 15.9 38.1 13.7 27.6 16.7 20.1 11.1 3.2 764 
20-24 68.4 19.4 56.5 18.2 37.2 20.5 25.1 16.7 3.6 3055 
25-29 72.9 21.0 61.7 19.7 39.3 20.1 22.1 20.2 4.2 4753 
30-34 73.7 20.8 62.6 19.7 41.2 18.0 21.0 22.5 5.1 4127 
35-39 72.3 20.2 60.2 18.9 37.8 18.1 18.9 21.6 4.8 3495 
40-44 67.4 19.8 56.4 18.3 36.5 15.8 16.4 22.3 5.6 2864 
45-49 61.6 18.2 51.5 16.8 34.0 15.3 15.4 19.4 4.3 2705 

           الحالة الزواجية           
 20460 4.6 20.3 20.3 18.3 38.1 18.7 58.4 20.0 69.7 متزوجة

 1302 4.0 18.4 18.3 16.1 31.6 16.9 53.1 18.8 65.2 غير متزوجة
           اإلقامة           

 7623 6.5 26.5 18.0 17.3 42.1 23.6 67.9 25.1 79.7 حضر
 14139 3.5 16.8 21.3 18.6 35.3 15.9 52.8 17.2 63.8 ريف

           محل اإلقامة           
 2774 7.3 27.8 15.5 20.4 43.1 27.9 66.2 29.9 80.2 المحافظات الحضرية

 10664 3.8 21.1 20.5 17.6 39.1 15.4 59.4 16.7 72.7 وج  بحر 
 2319 5.1 27.8 20.0 15.4 44.5 17.9 69.9 19.1 83.3 حضر
 8346 3.4 19.2 20.6 18.2 37.6 14.7 56.5 16.0 69.7 ريف

 8130 4.5 16.5 21.5 18.3 34.1 19.6 53.8 20.8 61.7 وج  قبلي
 2421 6.8 23.8 18.9 15.7 38.3 24.2 67.6 25.3 75.9 حضر
 5708 3.5 13.4 22.6 19.4 32.3 17.6 47.9 18.9 55.7 ريف

 194 7.3 20.2 12.2 12.2 33.6 19.2 51.6 20.5 56.8 2محافظات الحدود
           الحالة التعليمية           

 5232 1.1 7.3 15.7 13.6 20.1 9.1 28.9 10.1 37.1 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 1334 2.6 12.7 20.2 17.4 31.0 13.0 44.2 13.9 52.4 لم تتم المرحلة االبتدائية

 3796 3.3 16.4 22.5 20.2 35.3 15.9 51.8 17.4 63.5 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانو 
 11400 6.8 28.3 21.4 19.7 47.4 24.5 75.3 26.0 88.2 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

           الحالة العملية            
 2964 8.6 31.4 17.4 17.8 47.5 25.3 74.0 26.8 85.2 تعمل مقابل عائد نقد 

 18798 3.9 18.5 20.6 18.2 36.2 17.5 55.6 18.8 66.9 ال تعمل مقابل عائد نقد 
           مؤشى الثىوة           

 3887 2.2 12.2 19.7 16.7 29.4 13.3 40.7 14.6 50.1 أدنى مستوى
 4277 3.2 15.0 20.7 17.9 33.1 15.7 47.4 16.9 57.4 المستوى الثاني

 4839 3.9 17.8 22.8 19.8 36.7 16.5 58.4 17.7 70.9 المستوى األوسط
 4542 5.2 23.2 20.0 18.1 41.2 19.7 65.3 21.2 76.2 المستوى الرابع
 4217 8.1 32.5 17.1 18.0 47.5 27.6 76.9 29.2 90.4 أعلى مستوى

 21762 4.5 20.2 20.1 18.2 37.7 18.6 58.1 19.9 69.4 49-15إجمالى السيدات فى العمى            
بفيروس اإليدز، المعرفة بأن الشخص يمكن أن يبدو بصحة جيدة ولكن  المقصود بالمعرفة الشاملة هو معرفة أن استخدام الواقى الذكرى وممارسة الجنس مع شخص واحد غير مصاب من الممكن أن يقلل فرصة اإلصابة  1                      

 .مصاب باإليدز، ورفض اعتقادين خاطئين شائعين
 تي شمال وجنوب سيناء.ال يتضمن محافظ 2
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 من األم للطفل فيىوس اإليدز المعىفة بنقل عدو   10-5
 –المسررل السرركاني الصررحي ى فرر األم لطفلهررا، تررم سررؤال المسررتجيبيات لتقيرريم مرردى وعررى السرريدات بطرررق انتقررال اإليرردز مررن

أن حرروالي ، 5-10جرردول ال. وكمررا يوضررل الرضرراعة الطبيعيررة أثنرراءعمررا لذا كرران الفيررروس المسرربب لنيرردز يمكررن انتقالرر   2014مصررر
. الرضراعة الطبيعيرةأثناء يمكن انتقال   اإليدز أن فيروسن يعرف سنة 49-15الفئة العمرية ى فالالتي سبق لهن الزواج و السيدات ثل  

 نرراء الحمررلاألم للررى الطفررل أث مررن فيررروس اإليرردزخطررر انتقررال أنرر  يمكررن تقليررل تعرررف نسرربة صررغيرة مررن السرريدات بررالرغم مررن ذلررك و 
أن الفيرروس يمكرن انتقالر  من السيدات يعررفن  فقط %15. وبصفة عامة، يمكن أن تأخدها األم أثناء الحمل باستخدام أدوية مخصصة

، لن وعمومراً ويمكرن تجنرب انتقرال الفيرروس مرن األم للرى لطفرل بتقرديم أدويرة مخصصرة خرالل الحمرل.  من األم للى الطفل أثناء الحمل
 ستوى المعرفة من امكانية انتقال الفيروس من األم للى الطفل والحماية من  صغيرة.االختالفات في م

 المعىفة بمنع انتقال فيىوس نقص المناعة المكتسبة من األم للطفل  5-10جدول 
وتعرفن من األم للى الطفل عن طريق الرضاعة الطبيعية، الالتى يعرفن أن فيروس نقص المناعة المكتسبة يمكن انتقال   49-15فى العمر  الالتى سبق لهن الزواج نسبة السيدات

 .2014حسب الخصائص الخلفية، مصر أن خطر انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة من األم للطفل يمكن أن ينخفض بتناول األم لعقار خاص أثناء الحمل، 
  أن   نسبة االتى يعرفن           
          

 الخصائص الخلفية

ال فيروس يمكن انتق
نقص المناعة المكتسبة 

 الرضاعة الطبيعية أثناء 

يمكن تقليل خطر انتقال الفيروس من 
األم للى الطفل عن طريق تعاطى األم 

 ألدوية خاصة خالل فترة الحمل

يمكن انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة عن طريق 
تقليل خطر انتقال الفيروس من األم للى الرضاعة الطبيعية و 

 عن طريق تعاطى األم ألدوية خاصة خالل فترة الحمل الطفل
عدد 
 السيدات

     العمى          
15-19 26.7 17.4 15.0 764 
20-24 31.8 23.3 17.2 3055 
25-29 33.4 23.0 15.7 4753 
30-34 34.1 22.2 14.9 4127 
35-39 33.3 20.2 13.6 3495 
40-44 30.4 18.7 12.9 2864 
45-49 28.5 19.7 13.6 2705 

     الحالة الزواجية     
 20460 14.9 21.4 32.3 متزوجة

 1302 12.8 18.7 28.3 غير متزوجة
     اإلقامة     

 7623 13.5 20.4 34.1 حضر
 14139 15.4 21.7 31.0 ريف

     محل اإلقامة     
 2774 11.9 17.3 32.0 المحافظات الحضرية

 10664 14.9 21.7 34.9 وج  بحر 
 2319 15.9 22.9 41.0 حضر
 8346 14.6 21.3 33.2 ريف

 8130 15.7 22.2 28.7 وج  قبلي
 2421 13.1 21.5 30.3 حضر
 5708 16.8 22.4 28.0 ريف

 194 10.3 19.3 19.2 1محافظات الحدود
     الحالة التعليمية     

 5232 11.7 14.5 19.8 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 1334 12.5 17.3 24.7 تتم المرحلة االبتدائيةلم 

 3796 15.2 20.4 30.8 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانو 
 11400 16.3 25.1 39.0 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

     الحالة العملية      
 2964 16.1 25.6 38.6 تعمل مقابل عائد نقد 

 18798 14.6 20.6 31.0 ال تعمل مقابل عائد نقد 
     مؤشى الثىوة     

 3887 15.5 20.5 25.8 أدنى مستوى
 4277 15.4 20.9 28.9 المستوى الثاني

 4839 15.5 22.2 33.8 المستوى األوسط
 4542 14.9 22.1 34.1 المستوى الرابع
 4217 12.6 20.4 37.0 أعلى مستوى

 21762 14.8 21.3 32.1 49-15إجمالى السيدات فى العمى     
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 2          
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 المصابين بمىض اإليدز  نحوتجاهات ال الموافقة على  10-6
أسرئلة لتقيريم االتجاهرات المرتبطرة  2014مصرر  -الصرحىى المسرل السركانى عرن اإليردز فر نسمع الالتيتم سؤال السيدات 
الالتري سربق لهرن الرزواج وفري السيدات  نصفأن  6-10جدول ى ير النتائ  الموضحة فربة/اإليدز. وتشربفيروس نقص المناعة المكتس

 شرررراءالمنرررزل. ونسرررب السررريدات الالترررى لرررديهن اسرررتعداد لى االسرررتعداد لرعايرررة قريرررب مصررراب باإليررردز فررر نلرررديه 49-15الفئرررة العمريرررة 
 ،%17و %19)أقرل بكثيرر التردريس ى رار فردرسة مصابة باإليدز باالستمالسماى لم   أو ،خضروات طازجة من صاحب متجر مصاب

 تاألسرررة بفيرروس نقررص المناعرة المكتسرربة. وقرد وافقررى فرمصرراب شرخص  مسرتعدة لقبررولسرريدات  5سرريدة مرن بررين كرل الترتيرب(. ى علر
فقررط مررن السرريدات علررى األربعررة مؤشرررات كلهررا، ممررا يشررير للررى وجررود درجررة مررا مررن االتجاهررات المرتبطررة بفيررروس نقررص المناعررة  2%
  ى.المجتمع المصر ى مكتسبة/اإليدز بصفة عامة فال

 المصابين بفيىوس نقص المناعة المكتسبة  نحوتجاهات ال الموافقة على  6-10جدول 
 نحوهن على اتجاهات نسبة السيدات الالتى عبرن عن موافقتالالتى سمعن عن فيروس نقص المناعة المكتسبة/اإليدز،  49-15فى العمر  الالتى سبق لهن الزواج السيداتمن بين 

 .2014األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة حسب الخصائص الخلفية، مصر 
نسبة الالتى  نسبة السيدات الالتي                

عبرن عن 
موافقتهن على 
كل االتجاهات 

 األربعة

عدد الالتى 
سمعن عن 

فيروس نقص 
المناعة 

 المكتسبة/اإليدز

          

 الخصائص الخلفية

لديهن االستعداد لرعاية 
أحد أفراد األسرة المصاب 
بفيروس نقص المناعة 
 المكتسبة فى المنزل

سيشترين خضروات 
طازجة من صاحب 
محل مصاب بفيروس 
 نقص المناعة المكتسبة

يعتقدن أن المدرسة 
المصابة بفيروس نقص 
المناعة المكتسبة البد أن 

 يسمل لها بالتدريس

حتفاظ بسر أن ترفض اال
أحد أفراد األسرة أصيب 
بفيروس نقص المناعة 

 المكتسبة
       العمى              

15-19 56.7 22.4 16.7 24.3 1.8 381 
20-24 52.3 19.1 14.5 19.6 1.0 2090 
25-29 51.4 19.9 16.7 20.4 1.7 3466 
30-34 49.4 17.8 16.7 18.8 1.2 3042 
35-39 49.3 19.1 18.5 20.5 2.0 2526 
40-44 49.6 20.2 20.9 20.4 1.6 1931 
45-49 52.3 19.2 18.1 19.3 1.1 1667 

       الحالة الزواجية       
 14254 1.5 19.8 17.4 19.4 50.8 متزوجة

 849 1.4 22.7 17.3 16.8 50.3 غير متزوجة
       اإلقامة       

 6079 1.6 20.6 18.4 19.0 44.6 حضر
 9024 1.4 19.6 16.7 19.4 54.9 ريف

       محل اإلقامة       
 2224 2.4 25.4 20.0 19.1 45.0 المحافظات الحضرية

 7749 1.3 15.0 16.3 20.5 53.1 وج  بحر 
 1931 1.1 14.3 16.6 19.5 47.1 حضر
 5818 1.3 15.2 16.2 20.9 55.0 ريف

 5020 1.4 25.0 17.8 17.4 50.1 وج  قبلي
 1837 1.2 20.9 18.0 18.6 41.8 حضر
 3182 1.5 27.4 17.7 16.8 54.9 ريف

 110 2.2 29.3 20.1 15.5 38.2 1محافظات الحدود
       الحالة التعليمية       

 1941 1.4 24.2 12.9 14.9 56.7 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 699 2.9 24.5 16.4 17.2 51.6 لم تتم المرحلة االبتدائية

 2411 1.5 21.0 14.4 17.8 47.4 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانو 
 10052 1.4 18.6 19.0 20.6 50.4 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

       الحالة العملية        
 2526 1.7 19.2 24.8 22.6 50.6 تعمل مقابل عائد نقد 

 12577 1.4 20.1 15.9 18.6 50.8 ال تعمل مقابل عائد نقد 
       مؤشى الثىوة       

 1947 1.7 23.6 17.6 18.8 57.7 أدنى مستوى
 2453 1.6 23.4 14.1 18.5 56.0 المستوى الثاني

 3430 1.3 17.0 16.1 20.9 53.5 المستوى األوسط
 3462 1.3 18.0 18.3 18.1 49.2 المستوى الرابع
 3811 1.6 20.3 19.7 19.5 43.0 أعلى مستوى

 15103 1.5 20.0 17.4 19.2 50.8 49-15ى السيدات فى العمىإجمال
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 2              
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 المكتسبة/اإليدزالمعىفة بمصدى لرختباى فيىوس نقص المناعة  10-7
هرو المعرفرة باألمراكن و  2014-مصرر ى الصرحى بمرض اإليدز تم تقييمر  أثنراء المسرل السركانى يوجد جانب أخر هام للوع

الالتري سربق لهرن الرزواج وفري  مرن السريدات %12أن  7-10يوضرل جردول يتروافر بهرا اختبرار فيرروس نقرص المناعرة المكتسربة. ى الت
كانرت المعرفرة بمصردر و  ب للير  إلجرراء اختبرار فيرروس نقرص المناعرة المكتسربة.اذهالر يمكرنسرنة يعررفن مكران  49-15الفئة العمريرة 
ى ( والسيدات الالت%22)ى يعملن مقابل عائد نقدى الالتما يمكن بين السيدات  تبار فيروس نقص المناعة المكتسبة أعلىيتوافر ب  اخ

 (.%18ينتمين للى أعلى مستوى لمؤشر الثروة )

 المعىفة بمكان يتوافى فيه ارختباى فيىوس نقص المناعة المكتسبة  7-10جدول 
الذين يعرفون مكان يتوافر في  اختبار فيروس نقص  49-15فى العمر  الالتى سبق لهن الزواج السيداتنسبة 

 .2014مصر  المناعة المكتسبة حسب الخصائص الخلفية،،
      

 الخصائص الخلفية
نسبة الذين يعرفون مكان يتوافر في  
 عدد السيدات اختبار فيروس نقص المناعة المكتسبة

   العمى      
15-19 8.7 764 
20-24 11.4 3055 
25-29 12.2 4753 
30-34 12.3 4127 
35-39 13.9 3495 
40-44 12.8 2864 
45-49 11.3 2705 

   الحالة الزواجية   
 20460 12.3 متزوجة

 1302 11.5 غير متزوجة
   اإلقامة   

 7623 13.8 حضر
 14139 11.4 ريف

   محل اإلقامة   
 2774 16.3 المحافظات الحضرية

 10664 12.5 بحر وج  
 2319 13.5 حضر
 8346 12.2 ريف

 8130 10.5 وج  قبلي
 2421 10.9 حضر
 5708 10.3 ريف

 194 11.7 1محافظات الحدود
   الحالة التعليمية   

 5232 5.0 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 1334 7.5 لم تتم المرحلة االبتدائية

 3796 10.9 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانو 
 11400 16.5 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

   الحالة العملية    
 2964 21.8 تعمل مقابل عائد نقد 

 18798 10.7 ال تعمل مقابل عائد نقد 
   مؤشى الثىوة   

 3887 10.2 أدنى مستوى
 4277 9.1 المستوى الثاني

 4839 12.0 المستوى األوسط
 4542 12.2 المستوى الرابع
 4217 17.5 أعلى مستوى

 21762 12.2 49-15إجمالى السيدات فى العمى   
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 2      
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 مصادى المعلومات عن اإليدز 10-8

 حصرلنعرن اإليردز عمرا لذا  الذين ذكررن أنهرم قرد سرمعنو  2014مصر –المسل السكاني الصحي المستجيبات في تم سؤال 
مرن السريدات قرد حصرلوا  %22أن  8-10معلومات عن اإليدز خالل الستة أشهر السابقة على لجراء المسل. يوضرل جردول ى على أ

ترم الحصرول منهرا علرى المعلومرات خرالل تلرك ى سؤال عن المصدر )المصادر( التالعند و على معلومات عن اإليدز خالل تلك الفترة. 
مرن السريدات الرزوج، قريرب آخرر أو الجيرران كمصردر الحصرول  %11وذكررت . ليفزيرونسريدات التال مرن %90ت أكثرر مرن الفترة، ذكر 

أو أقل أنهن حصلن على المعلومات من مصادر أخررى معروضرة  %4على المعلومات عن فيروس نقص المناعة/اإليدز بينما ذكرت 
 .8-10في جدول 

 مصادى المعلومات عن اإليدز  8-10ول جد
الالتى يعرفن عن اإليدز وسمعن، شاهدن أو حصلن على أى معلومات عن اإليدز فى الستة أشهر السابقة على المسل ونسبة السيدات  49-15العمر فى  ن الزواجالالتى سبق لهنسبة السيدات 

 .2014الالتى حصلن على معلومات عن اإليدز خالل الستة اشهر الماضية وذكرن مصادر متعددة للمعلومات حسب الخصائص الخلفية، مصر 
نسبة السيدات                        

الالتى يعرفن 
ن هلو حصذكرن و 

على معلومات 
 عن اإليدز حديثاً 

عدد 
السيدات 
الالتى 

يعرفن عن 
 اإليدز

  نسبة السيدات الالتى شاهدن/سمعن/حصلن على معلومات عن اإليدز من 
عدد السيدات         

الالتى حصلن 
على معلومات 
 عن اإليدز حديثاً 

   األتصال مع مقدم خدمة صحى           
                

 التليفزيون الخصائص الخلفية
وسائل لعالمية 

 1أخرى
أ  
 مصدر

زيارة 
 منزلية

زيارة الوحدة 
 الصحية

 زوج/أقارب آخرين/
 أصدقاء/جيران

 اجتماعات محلية/
 أخرى

           العمى                      

15-19 14.9 381 86.4 6.8 2.4 0.0 2.4 13.3 7.7 57 
20-24 20.7 2090 90.9 2.9 2.1 0.2 1.9 14.5 2.3 433 
25-29 20.5 3466 94.5 3.9 4.4 0.0 4.4 9.9 2.7 709 
30-34 21.9 3042 93.6 3.3 2.5 0.0 2.5 12.2 2.8 667 
35-39 22.3 2526 96.3 3.6 3.6 0.7 3.6 7.7 1.5 564 
40-44 22.2 1931 93.5 4.3 1.4 0.1 1.4 9.7 2.9 429 
45-49 24.2 1667 94.7 5.3 2.6 0.0 2.6 9.4 1.2 403 

           الحالة الزواجية           
 3085 2.3 10.8 2.9 0.2 3.0 3.9 93.9 14254 21.6 متزوجة

 178 2.9 7.2 1.6 0.0 1.6 3.1 93.6 849 20.9 غير متزوجة
           قامةاإل           

 1382 2.6 7.8 2.2 0.0 2.3 4.8 95.6 6079 22.7 حضر
 1881 2.2 12.6 3.3 0.2 3.4 3.2 92.7 9024 20.8 ريف

           محل اإلقامة           
 517 2.7 8.0 1.3 0.0 1.3 4.6 96.9 2224 23.3 المحافظات الحضرية

 1768 2.1 10.2 3.9 0.2 3.9 4.2 93.1 7749 22.8 وج  بحر 
 464 2.6 8.9 3.7 0.1 3.8 6.6 93.2 1931 24.0 حضر
 1304 2.0 10.6 4.0 0.2 4.0 3.3 93.1 5818 22.4 ريف

 952 2.7 12.9 1.8 0.2 1.9 2.9 93.6 5020 19.0 وج  قبلي
 379 2.9 6.3 1.6 0.0 1.6 3.1 96.7 1837 20.6 حضر
 574 2.7 17.2 1.9 0.4 2.1 2.7 91.6 3182 18.0 ريف

 24 0.0 2.3 1.3 0.0 1.3 1.3 96.8 110 21.9 2محافظات الحدود
           الحالة التعليمية           

 359 1.2 16.1 0.9 0.0 0.9 1.3 91.9 1941 18.5 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 133 0.4 11.4 0.0 0.0 0.0 0.8 96.5 699 19.0 لم تتم المرحلة االبتدائية

 421 0.6 11.0 1.3 0.1 1.5 1.4 93.8 2411 17.5 ة االبتدائية/بعض الثانو أتمت المرحل
 2350 3.0 9.6 3.6 0.2 3.6 4.9 94.1 10052 23.4 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

           الحالة العملية            
 671 4.6 8.9 7.8 0.6 8.0 8.2 90.9 2526 26.6 تعمل مقابل عائد نقد 

 2591 1.8 11.0 1.6 0.0 1.6 2.7 94.7 12577 20.6 مقابل عائد نقد ال تعمل 
           مؤشى الثىوة           

 409 1.6 17.2 3.4 0.1 3.5 2.8 88.8 1947 21.0 أدنى مستوى
 438 1.1 12.3 2.4 0.2 2.4 2.4 94.2 2453 17.9 المستوى الثاني

 711 1.3 10.6 3.9 0.4 4.0 4.0 93.8 3430 20.7 المستوى األوسط
 735 3.6 10.2 2.4 0.0 2.4 2.8 94.3 3462 21.2 المستوى الرابع
 969 3.1 7.3 2.5 0.0 2.6 5.7 95.7 3811 25.4 أعلى مستوى

 3262 2.4 10.6 2.9 0.1 2.9 3.9 93.9 15103 21.6 49-15إجمالى السيدات فى العمى           
 اديو، الصحف، المجالت، المنشورات، المطبوعات والملصقات.تتضمن الر  1                      

 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 2
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  حة الطفلص
 

 أهم النتائج:
  أصغر من المتوسط. أخرين أنهم  %12من األطفال أنهم صغيرين جدًا بينما تم اعتبار  %5اعتبرت أمهات

 كيلو جرام. 2.5أقل من  %16 األطفال الذين ُذكر وزنهم وقت الوالدة، كان وزنومن بين 
 ،مراض، أى أنهم قد تلقوا طعم ضد األجميع من األطفال قد تم تطعيمهم ضد  %91وجد أن  بصفة عامة

 الدرن )بى سى جى( وطعم الحصبة وثالث جرعات من كل من طعم الثالثى وشلل األطفال.
 14%  من األطفال دون سن الخامسة قد أصيبوا بأعراض أمراض الجهاز التنفسي الحادة خالل األسبوعين

هؤالء األطفال، لحوالى ثلثى ج السابقين للمسح. وقد تم استشارة مقدم خدمة صحية للحصول على عال
 طفال على مضادات حيوية.من األ %63وحصل 

  من األطفال دون سن الخامسة باإلسهال خالل  %14يعتبر اإلسهال أيضًا مرض شائع، حيث أصيب
باإلسهال بواسطة مقدم خدمة من األطفال المصابين  %55األسبوعين السابقين للمسح. وقد تم عالج 

 محاليل معالجة الجفاف. على نوعًا من %30حصل و ، ىمضاد حيو  من األطفال %37 وتم أعطاءصحية، 

خطيط وتقييم برامج صحة الطفل. والمتعلقة بتالهامة  2014 مصر –يعرض هذا الفصل نتائج المسح السكاني الصحي 
 الذى يعد من ،انخفاض وزن المواليد للحد منمفيدة للبرامج التي تسعى  بياناتم حديثى الوالدة جوزن المولود وحتقدم المعلومات عن 

التي تسبب وفيات الطفولة المبكرة. ويمكن أيضًا تجنب العديد من الوفيات خالل المراحل األولى لحياة الطفل األساسية المخاطر 
األمراض. صابة ببعض زمة ضد األمراض والتأكد من حصول األطفال على العالج والرعاية الالزمة عند اإلالبتوفير التطعيمات ال

طعيمات بين األطفال المتضمنة في هذا الفصل من المعلومات المفيدة في تقييم تغطية برنامج توتعتبر المعلومات عن مستوى ال
عن انتشار وعالج مجموعة من أمراض الطفولة المسح السكاني الصحي معلومات من التطعيم المصري. أخيرًا، يتضمن هذا الفصل 

 أمراض الجهاز التنفسي الحادة، والحمى.شمل اإلسهال، تالشائعة و 

 حجم ووزن الطفل عند الميالد 11-1
عن وزن  2009لجميع المواليد منذ يناير  2014 مصر –تم الحصول على معلومات من خالل المسح السكاني الصحي 

، فقد تضمن المسح معروف دائماً  ال يكونوزن الطفل عند الميالد الطفل عند الميالد من سجالت مكتوبة أو مما ذكرته األم. حيث أن 
سؤال للحصول على تقدير األمهات لحجم جميع األطفال عند الميالد. أي، ما إذا كان الطفل صغير جدًا، أصغر من المتوسط، أو 

 يعتمد على ، المتوسط، أو الكبير والالحجم الصغير للمولوداألم  رؤيةأن هذا التقييم يعتمد على  تذكرفي المتوسط أو أكبر. من المهم 
 تعريف محدد.

ذا كان معروف لجميع المواليد خالل فترة إوزن المولود و معلومات عن تقييم األمهات لحجم المولود  1-11يعرض جدول 
أنهم صغيرين جدًا من األطفال  %5الخمس سنوات السابقة للمسح. أما بالنسبة لتقييم حجم الطفل عند الميالد، قد اعتبرت أمهات 

 %61أنه استطاعت األمهات ذكر الوزن وقت الوالدة لـــــ 1-11أخرى أنهم أصغر من المتوسط. يوضح جدول  %12بار بينما تم اعت
 كيلو جرام وقت الوالدة. 2.5كناقصى وزن، أي أن الوزن أقل من  %16ومن بين هؤالء المواليد، تم تصنيف من الوالدات. 
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 حجم ووزن الطفل عند الوالدة 1-11جدول 
ل الخمس سنوات السابقة على المسح ع النسبى للمواليد األحياء فى الخمس سنوات السابقة على المسح حسب تقدير األم لحجم المولود عند الوالدة، ونسبة المواليد األحياء خالالتوزي

كيلو جرام،  2.5وزنهم أقل من الذين يبلغ ن تم تسجيل وزنهم، نسبة األطفال الذين تم تسجيل وزنهم عند الميالد، ومن بين للمواليد األحياء خالل الخمس سنوات السابقة على المسح الذي
 .2014حسب الخصائص الخلفية، مصر 

نسبة المواليد  التوزيع النسبي لجميع المواليد األحياء حسب حجم الطفل عند الميالد           
الذين تم 

تسجيل وزنهم 
 1عند الميالد 

هم عند للمواليد الذين تم تسجيل وزن 
 1الميالد

                  
 الخصائص الخلفية

صغير 
 جدا

أصغر من 
 المتوسط

فى المتوسط أو 
 أكبر

بيانات  ال تعرف/
 عدد المواليد اإلجمالي مفقودة

نسبة األطفال وزنهم أقل 
 عدد المواليد كيلو جرام 2.5من 

          عمر األم عند ميالد الطفل                    
 824 16.3 1468 56.1 100.0 0.5 80.2 13.3 6.0   20أقل من 

20-34 4.7 11.7 83.2 0.3 100.0 62.2 12868 15.5 8008 
35-49 4.0 10.3 85.4 0.3 100.0 59.0 1332 15.1 786 

          ترتيب المولود          
1 4.8 13.6 81.2 0.4 100.0 66.9 4962 16.2 3319 
2-3 4.6 11.1 83.9 0.3 100.0 61.4 7731 15.1 4750 
4-5 4.8 10.9 83.9 0.5 100.0 54.2 2452 15.7 1330 
 220 13.8 524 42.0 100.0 0.0 86.6 8.4 5.1 فأكثر 6

          اإلقامة          
 3382 14.5 4845 69.8 100.0 0.5 85.3 10.4 3.9 حضر
 6236 16.0 10823 57.6 100.0 0.3 82.2 12.4 5.1 ريف

          محل اإلقامة          
 1199 14.5 1599 75.0 100.0 0.0 87.4 9.0 3.6 محافظات حضرية

 5021 14.3 7431 67.6 100.0 0.4 81.9 13.1 4.7 وجه بحرى
 1059 11.7 1430 74.0 100.0 0.8 82.7 12.7 3.7 حضر
 3962 15.0 6001 66.0 100.0 0.3 81.7 13.2 4.9 ريف

 3326 17.6 6484 51.3 100.0 0.4 83.5 11.0 5.1 وجه قبلى
 1076 17.3 1733 62.1 100.0 0.6 85.6 9.7 4.1 حضر
 2251 17.7 4751 47.4 100.0 0.3 82.7 11.5 5.4 ريف

 71 19.1 154 46.4 100.0 0.3 86.3 7.1 6.3 2محافظات الحدود 
          الحالة التعليمية           

 1231 19.6 2798 44.0 100.0 0.4 82.1 12.0 5.6 ب للمدرسةلم يسبق لها الذها
 381 18.4 734 51.9 100.0 0.1 81.4 13.2 5.3 لم تتم المرحلة االبتدائية

 1606 18.5 2847 56.4 100.0 0.5 80.0 13.3 6.2 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوى
 6400 13.8 9289 68.9 100.0 0.3 84.5 11.1 4.0 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

          الحالة العملية           
 1193 11.8 1681 71.0 100.0 0.5 84.5 11.4 3.6 تعمل مقابل عائد نقدى

 8425 16.0 13987 60.2 100.0 0.3 83.0 11.8 4.9 ال عمل مقابل عائد نقدى
          مؤشر الثروة          

 1324 18.7 2820 47.0 100.0 0.6 79.5 12.7 7.3 أدنى مستوي
 1626 17.3 3074 52.9 100.0 0.2 82.8 12.0 5.0 المستوى الثاني

 2438 15.9 3906 62.4 100.0 0.3 82.2 13.1 4.4 المستوى األوسط
 2250 14.2 3279 68.6 100.0 0.5 84.5 10.7 4.3 المستوى الرابع
 1980 12.8 2588 76.5 100.0 0.2 87.2 9.9 2.7 أعلى مستوي

 9618 15.5 15668 61.4 100.0 0.4 83.1 11.8 4.7 اإلجمالى          
 يعتمد على سجالت مكتوبة أو مما ذكرته األم. 1                    
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 2
 

ات حجم الطفل ووزن التباينات في مؤشر  كانت أعلى، 1-11ل على مستوى المجموعات الفرعية المعروضة في جدو 
أو أصغر من جدًا أنهم صغار  لمؤشر الثروةمستوى من األطفال في أدنى  %20المولود في مؤشر الثروة. قد اعتبرت أمهات 

لمؤشر الثروة. ومن بين األطفال المعروف لهم الوزن وقت الوالدة، تنخفض مستوى من األطفال في أعلى  %13المتوسط مقارنة بـــــ
لمؤشر مستوى في أعلى  %13لمؤشر الثروة إلى مستوى في أدنى  %19كيلو جرام من  2.5وزنهم أقل من  الذين يبلغ نسبة األطفال

 الثروة.

 تطعيمات األطفال  11-2
أوصت إرشادات منظمة الصحة العالمية الخاصة بتطعيمات الطفولة بأن يحصل جميع األطفال خالل العام األول من 

ضد الدرن؛ ثالث جرعات من طعم الثالثى للحماية من الدفتيريا، السعال الديكى والتيتانوس؛ ثالث  العمر على تطعيم )بى سى جى(
جرعات من طعم شلل األطفال، وطعم الحصبة خالل العام األول من الحياة. وباإلضافة إلى هذه التطعيمات األساسية، فقد أوصى 
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 .من طعم االلتهاب الكبدى الفيروسى ث جرعاتالبرنامج المصرى لتطعيمات األطفال بأن يأخذ األطفال ثال

 2014مصر -عن التطعيمات خالل المسح السكاني الصحي جمع بيانات 11-2-1
يتم فى مصر جمع بيانات عن تسجيل التطعيمات األساسية إما فى شهادة ميالد الطفل أو فى البطاقة الصحية له. ولجمع 

، تم سؤال األمهات أن يظهرن للباحثة شهادة 2014مصر  -ح السكانى الصحىالبيانات الخاصة بمدى تغطية التطعيمات فى المس
نقل تواريخ  يتم للطفل، شهادة الميالد و/أو البطاقة الصحيةتوافر  . وعند2009الميالد و/أو البطاقة الصحية لكل طفل ولد منذ يناير 

م أن تظهر أى من شهادة الميالد أو البطاقة الصحية )أو أن التطعيمات من المستند )المستندات( إلى االستمارة. أما إذا لم تستطع األ
يتم سؤال األمهات مجموعة من األسئلة لتحديد ما إذا كان الطفل قد حصل على التطعيمات، كان تكون التطعيمات غير مسجلة(، 

ذا كان قد تم أخذها فيتم السؤال عن عدد الجرعات.  وا 

 ولة الشائعةالتطعيمات األساسية ضد أمراض الطف 11-2-2
معلومات عن مدى انتشار التطعيمات طبقًا لمصدر المعلومات، أى شهادة ميالد الطفل و/أو البطاقة  2-11يعرض جدول 

شهرًا فقط وذلك للتأكيد على  29-18الصحية أو ما ذكرته األم. وتقتصر نتائج الجدول على األطفال الذين تبلغ أعمارهم ما بين 
في لها تغطية التطعيمات  والتي تم عرض شهر 23-12تختلف هذه الفئة العمرية عن الفئة العمرية  مستويات التغطية الحديثة.

وذلك ألن  2014مصر –شهرًا في المسح السكاني الصحي  29-18وقد تم الحساب للفئة العمرية  المسوح السكانية الصحية السابقة.
 12اف والحصبة األلمانية بحيث ال ُتعطى الجرعة األولى منه قبل سن برنامج التطعيمات المصري يطبق حاليًا تطعيم الحصبة، النك

 شهرًا.

 التطعيمات حسب مصدر المعلومة 2-11جدول 
حسب مصدر المعلومة )وثيقة التطعيم  فى أى وقت قبل المسح معيناً  شهر الذين تلقوا تطعيماً  29-18نسبة األطفال فى العمر 

 .2014مصر  ،طعيمهم قبل بلوغهم الشهر الثامن عشر من العمر، ونسبة الذين تم تأو ما ذكرته األم(
 18ببلوغه العمر  تم تطعيمهم فى أى وقت قبل المسح على حسب:       

شهر حصل على 
 1التطعيم 

 وثيقة التطيعم التطعيم        
 أى من المصدرين ما ذكرته االم

 99.1 99.1 41.0 58.1 الدرن          
 99.4 99.4 41.2 58.2 2 1الثالثى 
 98.7 98.8 40.8 58.0 2 2الثالثى 
 96.2 97.1 39.6 57.5 2 3الثالثى 

 94.4 94.4 36.8 57.7 3شلل صفر
 98.0 98.0 39.4 58.6 1شلل األطفال 
 97.3 97.4 38.9 58.5 2شلل األطفال 
 95.8 96.6 38.4 58.2 3شلل األطفال 

 98.7 98.8 40.7 58.1 1الكبد الفيروسى 
 97.8 97.9 40.1 57.8 2الكبد الفيروسى 
 94.1 94.9 38.4 56.5 3الكبد الفيروسى 

 82.0 95.8 39.5 56.4 الحصبة
 80.2 91.0 35.7 55.4 4كل التطعيمات األساسية 

 78.0 88.7 34.3 54.4 كل التطعيمات والكبدى الفيروسى
 0.5 0.0 0.0 0.0 ال توجد تطعيمات

 3121 3121 1292 1829 العدد األطف     
مر بالنسبة لألطفال الذين تم جمع معلومات عنهم عن طريق ما تذكره األم، فإن نسب التطعيمات التى تم الحصول عليها فى العام األول من الع 1          

 اعتبرت مثلها مثل األطفال الذين كانت تطعيماتهم مسجلة فى شهادة الميالد/ البطاقة الصحية.
 طفال الذين حصلوا على تطعيم الثالثي يشمل األطفال الذين حصلوا على تطعيم الخماسي.األ 2
 شلل األطفال صفر : هو تطعيم شلل األطفال الذى يعطى للطفل عند الوالدة. 3
ثالث جرعات من الطعم الثالثى  يتم اعتبار الطفل أنه تم تطعيمه بالكامل إذا تلقى طعم الدرن، طعم الحصبة أو الحصبة األلماني/الغدة النكافية، 4

 وثالث جرعات من طعم الشلل.
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معلومات عن نسب األطفال الذين تم تطعيمهم فى أى وقت حتى وقت إجراء  2-11توفر الثالثة أعمدة األولى من جدول 
أو ما ذكرته األم. أما  المسح حسب مصدر المعلومات عن التطعيمات، أي من خالل بطاقة مكتوبة )شهادة الميالد/البطاقة الصحية(

شهرًا، وهو العمر الذى يجب أن يكون الطفل عنده قد  18العمود الرابع فيركز على نسبة األطفال الذين تم تطعيمهم ببلوغهم العمر
 18تلقى جميع التطعيمات الموصى بها. بالنسبة لألطفال الذين لهم تطعيمات مسجلة، فإن نسبة األطفال الذين تم تطعيمهم حتى عمر

شهرًا قد تم حسابها على أساس تاريخ ميالد الطفل والتاريخ الذى تلقى فيه تطعيم معين كما هو مسجل فى بطاقة التطعيمات. أما 
شهرًا  18بالنسبة لألطفال الذين تم جمع معلومات عنهم عن طريق تذكر األم، فإن نسب التطعيمات التى تم الحصول عليها فى الـــ

 ت مثلها مثل األطفال الذين كانت تطعيماتهم مسجلة.األولى من العمر اعتبر 

شهرًا. أما بالنسبة لبقية  29-18من األطفال فى الفئة العمرية  %59شهادة الميالد و/أو البطاقة الصحية متاحة لـ كانت
 األطفال فإن المعلومات عن التطعيمات اعتمدت على ما ذكرته األم فقط.

رنامج المصرى لتطعيمات الطفولة واسع التغطية. فمن بين األطفال فى الفئة العمرية أن الب 2-11وتبين النتائج فى جدول 
من األطفال فى الفئة  %96كان مستوى التغطية لطعم الدرن )بى سى جى( منتشرًا تقريبًا بين كل األطفال، وحصل  .شهراً  18-29

ونفس النسبة حصلت  %97جرعات من طعم الثالثى شهرَا على طعم الحصبة. وبلغت نسبة الحاصلين على ثالث  29-18العمرية 
من األطفال قد تم تطعيمهم ضد هذه األمراض، أى أنهم  %91. وبصفة عامة، على الثالث جرعات من شالل األطفال الموصى بها

 الدرن )بى سى جى( وطعم الحصبة وثالث جرعات من كل من طعم الثالثى وشلل األطفال. قد تلقوا طعم ضد

تطعيم الكبدى الفيروسى ضمن البرنامج المصرى لتطعيمات الطفولة منذ منتصف التسعينات. ويبين جدول  وقد تم إدخال
من األطفال على الجرعة الثالثة من طعم  %95أن مستويات التغطية تعتبر عالية أيضًا لطعم الكبدى الفيروسى حيث حصل  11-2

شهرًا على تطعيم كامل ضد الكبدى الفيروسى  29-18فى العمر من األطفال  %89الكبدى الفيروسى. وبصفة عامة، فقد حصل 
 باإلضافة إلى الستة أمراض األخرى التى يمكن الوقاية منها.

مع النسب الموجودة فى العمود الرابع من  2-11وأخيرًا، فإنه يمكن مقارنة النسب الموجودة فى العمود الثالث من جدول 
 10من كل  8من العمر. وبصفة عامة، فقد حصل  شهر 18م تطعيمهم قبل بلوغهم لتقييم نسب األطفال الذين ت 1-11جدول 

 شهرًا. 18شهرًا على كل التطعيمات الضرورية )بإستثناء الكبدى الفيروسى( ببلوغهم  29-18أطفال فى العمر

تويات مسبالملحق  1-11-أمستويات التطعيمات حسب الخصائص الخلفية المختارة. يقدم جدول  3-11 جدول يعرض
وجد أن التباينات ومع األخذ في االعتبار التغطية الواسعة لبرنامج التطعيمات في مصر، التطعيمات على مستوى المحافظة. ب التغطية

نسب  تختلفمحل اإلقامة، حيث  في أن أكبر تفاوتاتغيرة. وقد تم مالحظة ص 3-11في معدالت التطعيمات المعروضة في جدول 
في محافظات الحدود الثالث التي  %95في ريف الوجه القبلي إلى  %87لى جميع التطعيمات المطلوبة من األطفال الذين حصلوا ع

 تضمنها المسح.



 

 التطعيمات حسب الخصائص الخلفية 3-11جدول 
  .2014مصر ، خلفيةالخصائص ال سح )حسب وثيقة التطعيم أو ما ذكرته األم(، حسبتم رؤية تطعيماتهم المسجلة ونسبة الذين تلقوا  تطعيمات محددة في وقت المالذين  اً شهر  29-18نسبة األطفال فى العمر

تم اإلطالع على                                            
 وثيقة التطعيم

كل      ى الفيروسىالكبد األطفال  شلل 1 الثالثى 
 3التطعيمات

 كل التطعيمات
 والكبدى الفيروسى

ال يوجد 
 تطعيمات

 
 عدد األطفال  2الحصبة 3 2 1  3 2 1 صفر  3 2 1 الدرن الخصائص الخلفية                                  
                     النوع                                          

 1580 0.0 89.0 90.9  95.5 95.4 98.3 99.0  96.4 97.5 98.2 94.5  97.1 99.1 99.4 99.2 60.6 ذكر
 1541 0.0 88.4 91.2  96.2 94.4 97.5 98.6  96.7 97.3 97.8 94.4  97.2 98.5 99.4 99.0 56.5 أنثى

                     ترتيب المولود
1 58.5 98.9 99.7 98.8 97.5  95.5 98.3 97.5 97.1  98.5 97.9 95.4 96.3  92.6 90.5 0.0 1011 
2-3 57.8 99.2 99.2 98.8 97.0  93.6 98.0 97.5 96.4  98.7 97.9 94.7 96.0  90.4 87.8 0.0 1532 
4-5 61.0 99.3 99.3 98.6 96.5  94.2 97.1 96.6 95.6  99.3 97.5 94.9 94.7  89.6 87.9 0.1 481 
6+ 61.4 100.0 100.0 99.9 98.7  97.5 99.2 99.1 99.1  99.2 99.1 94.3 93.6  91.7 87.2 0.0 96 

                     اإلقامة
 938 0.1 89.7 91.4  95.2 96.3 98.6 99.0  96.8 97.4 98.0 93.7  98.2 99.4 99.7 99.6 53.7 حضر
 2183 0.0 88.3 90.9  96.1 94.4 97.6 98.7  96.5 97.4 98.0 94.7  96.6 98.6 99.3 98.9 60.7 ريف

                     محل اإلقامة
 301 0.0 91.3 93.3  95.3 95.6 97.7 98.6  97.5 98.4 99.4 94.0  97.5 99.1 100.0 100.0 51.6 لحضريةالمحافظات ا
 1520 0.0 90.1 92.8  96.2 95.9 98.2 98.9  97.8 98.3 98.6 93.7  98.3 99.4 99.6 99.1 61.8 وجه بحرى

 309 0.2 86.4 88.5  94.0 95.9 98.3 98.3  95.7 96.1 96.8 91.7  98.4 99.4 99.4 98.8 58.3 حضر
 1211 0.0 91.0 93.9  96.8 95.9 98.2 99.0  98.4 98.8 99.0 94.2  98.3 99.5 99.6 99.2 62.7 ريف

 1268 0.0 86.4 88.3  95.5 93.6 97.6 98.6  94.8 96.1 96.9 95.4  95.5 98.0 99.1 98.9 56.6 وجه قبلى
 311 0.0 91.1 92.2  96.1 97.2 99.8 100.0  97.3 97.6 97.8 95.4  98.7 99.8 99.9 100.0 51.0 حضر
 957 0.0 84.9 87.0  95.3 92.5 96.8 98.2  94.0 95.7 96.6 95.4  94.5 97.4 98.8 98.6 58.4 ريف

 31 0.1 90.4 95.2  97.4 93.8 98.8 99.0  97.0 98.2 98.9 96.9  98.6 98.8 99.2 99.2 53.5 4محافظات الحدود 
                     لتعليميةالحالة ا

 533 0.1 85.7 87.5  94.3 91.8 96.2 98.0  96.0 97.3 98.1 94.3  93.0 96.4 98.3 99.2 60.9 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 126 0.0 83.1 85.8  96.3 93.4 96.3 98.4  93.5 94.6 95.7 92.8  94.0 98.4 99.9 98.6 58.1 لم تتم المرحلة االبتدائية

 569 0.0 86.6 88.2  93.3 94.3 97.2 97.9  95.8 96.7 97.3 92.1  96.0 98.5 99.3 98.4 61.3 أتمت المرحلة االبتدائية/ بعض الثانوى
 1894 0.0 90.6 93.2  97.0 96.1 98.7 99.3  97.2 97.9 98.3 95.3  98.8 99.6 99.7 99.3 57.2 أتمت المرحلة الثانوى / فأعلي

                     الحالة العملية
 337 0.2 90.3 91.8  96.6 97.0 98.5 99.1  97.7 98.0 98.3 94.1  97.4 99.1 99.1 98.6 53.9 تعمل مقابل عائد مادي

 2784 0.0 88.5 90.9  95.7 94.7 97.8 98.7  96.4 97.3 97.9 94.5  97.1 98.8 99.4 99.2 59.2 ال تعمل مقابل عائد مادي
                     مؤشر الثروة
 527 0.0 82.4 85.7  92.4 89.7 94.7 97.3  95.7 96.7 97.9 94.1  93.2 96.8 98.8 98.6 60.1 أدنى مستوي

 628 0.0 90.1 92.1  96.7 94.9 98.8 98.8  97.3 98.5 98.8 94.3  96.5 98.9 99.3 99.5 63.3 المستوى الثاني
 795 0.0 89.1 92.0  96.9 95.5 98.4 99.2  96.5 97.2 97.7 94.0  98.0 99.2 99.5 99.5 58.9 المستوى األوسط
 669 0.1 90.3 92.3  96.9 96.3 98.3 98.7  96.2 97.0 97.4 95.4  98.3 99.2 99.7 98.5 57.1 المستوى الرابع
 503 0.0 90.9 92.1  95.4 97.6 98.9 99.4  97.3 97.7 98.2 94.5  99.1 99.7 99.7 99.4 52.8 أعلى مستوي

 3121 0.0 88.7 91.0  95.8 94.9 97.9 98.8  96.6 97.4 98.0 94.4  97.1 98.8 99.4 99.1 58.6 اإلجمالى                     
 شلل األطفال صفر : هو تطعيم شلل األطفال الذى يعطى للطفل عند الوالدة.                                          
 حصلوا على تطعيم الثالثي يشمل األطفال الذين حصلوا على تطعيم الخماسي.األطفال الذين  1
 الحصبة اإللمانى( –الغذة النكافية  –األطفال الذين حصلوا على تطعيم الحصبة يتضمن )الحصبة  2
 نكافية، ثالث جرعات من الطعم الثالثى وثالث جرعات من طعم الشلل.يتم اعتبار الطفل أنه تم تطعيمه بالكامل إذا تلقى طعم الدرن، طعم الحصبة أو الحصبة األلماني/الغدة ال 3
 يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء.ال  4
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  أمراض الجهاز التنفسى الحادة 11-3
تعتبر أمراض الجهاز التنفسى وخصوصًا االلتهاب الرئوى من األسباب الشائعة لوفيات الرضع وصغار األطفال في مصر. 

 المبكر والعالج بالمضادات الحيوية أن يحول دون حدوث نسبة كبيرة من الوفيات بسبب هذا المرض. ويمكن للتشخيص

 انتشار أمراض الجهاز التنفسى الحادة 11-3-1

المسح السكاني لتحديد األطفال دون سن الخامسة الذين أصيبوا بأمراض الجهاز التنفسي الحادة، تم سؤال األمهات خالل  
وبالنسبة ثالثة أسئلة. السؤال األول لتحديد األطفال الذين أصيبوا بالسعال خالل األسبوعين السابقين للمسح.  2014 مصر –الصحي 

لألطفال الذين أصيبوا بالسعال تم سؤالهم سؤال ثانى عما إذا كان الطفل يتنفس أسرع من المعتاد، مع التنفس القصير والسريع )كرشة 
وبة فى التنفس خالل فترة المرض خالل األسبوعين السابقين للمسح. فإذا أجابت األم بأن الطفل نفس( أو إذا كان الطفل قد واجه صع

كان يتنفس أسرع من المعتاد أو وجد صعوبة فى التنفس، يتم السؤال عما إذا كان السبب فى ذلك هو وجود مشكلة فى الصدر أو 
 انسداد أو رشح باألنف. 

من األطفال دون الخامسة  %27 أن 4-11جدول بين ي
(. 4-11السابقين للمسح )جدول  أصيبوا بالسعال خالل األسبوعين

أو صعوبة  بسرعةمصاحب ولكل هؤالء األطفال كان السعال 
حوالى نصف األطفال  صدر.التنفس المرتبط بمشاكل في ال

كان لديهم أعراض  –من كل األطفال  %14المصابين بالكحة 
أمراض الجهاز التنفسى الحادة في األسبوعين السابقين على المسح 

أو صعوبة التنفس المرتبط أي أن لديهم كحة مصحوبة بسرعة 
 .بمشاكل في الصدر

وبالنظر إلى النتائج الخاصة بأمراض الجهاز التنفسى 
حادة، يجب مالحظة عدة أمور. أواًل، تختلف نسبة انتشار أمراض ال

الجهاز التنفسى حسب الموسم، ولهذا فإن النتائج المعروضة تمثل 
 2014 مصر –المسح السكاني الصحي الوضع وقت إجراء 

( وليس فى أى وقت 2014 يونيةإلى  أبريل منتصف )حوالى من
البيانات معرضة لوجود أخطاء بالرغم من أن قصر الفترة المرجعية )أسبوعين( يقلل  آخر من العام فى مصر. أيضًا يالحظ أن هذه

 - 2014 مصر –المسح السكاني الصحي من احتمال وجود تلك األخطاء. وتعتبر تلك األعراض التى تم جمع المعلومات عنها فى 
مناسبة ليست الالمات االلتهاب الرئوى، ولكنها من ع -السعال المصاحب بصعوبة أو سرعة فى التنفس والمرتبط بمشكلة فى الصدر

لتقييم وجود أمراض أخرى لها عالقة بالجهاز التنفسى )السعال واألنفلونزا، التهاب الربو الشعبى، التهاب األذن، التهاب الحلق 
ميع مشاكل أمراض ال تتيح بيانات عن مدى انتشار ومعالجة ج 2014 مصر –المسح السكاني الصحي السبحى(. ولذلك فإن نتائج 

ح و المس مع 2014 مصر –المسح السكاني الصحي الجهاز التنفسى الحادة التى تصيب األطفال. وأخيرًا ال يمكن مقارنة نتائج 
على ما إذا كانت األم قد اعتبرت السؤال المسوح السابقة  في هذهألنه لم يتم  أو ما قبله 2000تم تنفيذها في عام  ةالصحي ةالسكاني
 ال وسرعة أو صعوبة التنفس مرتبطين بمشكلة فى الصدر.أن السع

 

 

 

 انتشار السعال 4-11جدول 
لنسبي لألطفال أقل من خمس سنوات الذين أصيبوا بالسعال خالل األسبوعين التوزيع ا

 .2014السابقين على المسح، مصر 
 النسبة السعال وأعراض السعال    
 27.3 السعال    

 18.1 السعال، مع التنفس السريع والقصير أو وجود صعوبة في التنفس
 4.3 انسداد أو رشح باألنف 

 6.3 در فقطمرض متعلق بالص
 7.3 كليهما

 0.2 ال تعرف/ بيانات مفقودة
 9.2 سعال بدون تنفس سريع وقصير أو وجود صعوبة في التنفس

 72.6 ال يوجد سعال
 0.1 ال تعرف/ بيانات مفقودة

 100.0 النسبة اإلجمالية  
 15293 عدد األطفال

صعوبة في التنفس والمتعلق  ب بتنفس سريع و قصير أوو حعتبر السعال المصيمالحظة :     
 بالصدر من أعراض أمراض الجهاز التنفسي الحادة. 
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 االستشارة، العالج والممارسات الغذائية 11-3-2

الالتى أصيب أطفالهن بأمراض الجهاز التنفسى الحادة إذا كن قد بحثن عن نصيحة أو عالج للمرض. تم سؤال السيدات 
أمراض أعراض المصابين باألطفال كثر من ثلثي دمة صحى ألمقدم خ استشارة ه قد تمإلى أن 5-11يشير جدول بصفة عامة، 

 %52الخاص أكثر بحوالي ثالثة مرات من مقدم الخدمة الحكومي )خدمة ال وقامت األسر باستشارة مقدم. الجهاز التنفسي الحادة
 از التنفسي الحادة.أمراض الجهأعراض من األطفال المصابين ب %10، على الترتيب(. وقد تم استشارة الصيدليات لــــ%17و

مــن األطفــال المصــابين بــأعراض أمــراض  %92اإلجــراء الــذى تــم لعــالج المــرض. فقــد تــم إعطــاء  6-11ويوضــح جــدول 
وكانـت أدويـة السـعال أطفـال علـى المضـادات الحيويـة.  10مـن بـين كـل  6وحصل أكثر مـن الجهاز التنفسى الحادة نوعًا من العالج. 

 .، على الترتيب(%54و %62لألطفال المصابين بأعراض أمراض الجهاز التنفسي الحادة ) خداماً هى األكثر است وخوافض الحرارة

أيضًا تم السؤال عن الممارسات الغذائية خالل فترة المرض، حيث يوصى أن يحصل األطفال على كمية أكبر من السوائل 
إلى أن اإلجراء الذى يتم أخذه عند مرض  6-11جدول خالل فترة المرض، وأال تقل كمية الطعام عن المعتاد. وتشير النتائج فى 

. فاألطفال المصابون بأمراض الجهاز التنفسى الحادة يتم إعطاؤهم كمية سوائل الموصى به الطفل بأمراض الجهاز التنفسى هو عكس
األطفال كمية من  (. أيضًا كان هناك ميل واضح إلعطاء%5( أو ال يتم إعطاؤهم سوائل على اإلطالق )%58أقل من المعتاد )

فقط من األطفال المصابين بأعراض أمراض الجهاز التنفسي الحادة نفس كمية الطعام  %15الطعام أقل من المعتاد؛ بينما تم إعطاء 
 .المعتادة أو أكثر

 

 

 

 

 

االستشارة الطبية لألطفال المرضى بأعراض أمراض الجهاز  5-11جدول 
 التنفسي الحادة

أعراض أمراض الجهاز التنفسي الحادة، نسبة االطفال الذين  من بين األطفال الذين لديهم
 .2014حصلوا على نصيحة أو عالج من مصادر محددة خالل فترة اإلصابة، مصر 

 النسبة  مصدر االستشارة الطبية    
 68.1 أي مقدم خدمة صحية    

 17.2 أي مقدم خدمة صحية من القطاع الحكومي   
 6.6 مستشفى حضرى

 1.2 دة صحية حضريةوح
 0.2 مكتب صحة

 1.3 مستشفى ريفى
 7.0 وحدة صحية ريفية

 0.4 مركز رعاية أمومة وطفولة
 0.8 حكومية أخرى

 52.0 أي مقدم خدمة صحية من القطاع الخاص  
 0.4 غير حكومى
 51.7 طبى خاص

 1.9 مستشفى/عيادة خاصة
 49.8 طبيب خاص

 10.0 صيدلية  
 0.1 غير طبى آخر

 2079 عدد األطفال المرضى  
 مالحظة: مجموع النسب ال يساوي اإلجمالي حيث أنه من الممكن أن يكون هناك أكثر من إجابة.    

الغذائية لألطفال المصابين و  يةالعالجاالممارسات  6-11جدول 
 بأعراض أمراض الجهاز التنفسى الحادة

ن بأعراض أمراض الجهاز نسبة األطفال األقل من خمس سنوات المصابي
التنفسى الحادة والذين تم إعطاؤهم أدوية متعددة للعالج، التوزيع النسبى 

 .2014 ، مصرحسب الممارسات الغذائية خالل فترة المرضلألطفال 
 النسبة الممارسات العالجية    
  إعطاء أدوية    

 92.4 أى دواء )أدوية(
 62.8 أى مضاد حيوى
 43.5 حبوب/شراب

 30.5 حقن
 53.7 مضاد للحمى

 61.5 دواء كحة
 5.9 أخرى/دواء غير معروف

 7.6 لم يعطى دواء
 2079 عدد األطفال المرضى  

  المعطاه السوائل كمية  
 19.2 نفس الكمية المعتادة

 17.5 أكثر من المعتاد
 36.7 أقل من المعتاد

 20.9 أقل كثيرا من المعتاد
 5.2 ال يشرب شيئا
 0.5 بيانات مفقودة

  المعطاه الغذاء كمية  
 14.4 نفس الكمية المعتادة

 0.5 أكثر من المعتاد
 38 أقل من المعتاد

 28.2 أقل كثيرا من المعتاد
 9.6 توقف عن األكل
 8.9 لم يبدأ األكل بعد

 0.4 بيانات مفقودة
 100.0 اإلجمالى  

 2079 المرضى طفالعدد األ
تم إعطاؤهم ال تساوى اجمالى نسبة الذين تم إعطاؤهم أدوية متعددة الذين  ةنسب مالحظة:    

 ألنه من الممكن أن يكون هناك أكثر من دواء. أى دواء )أدوية(
 



 . 148 صحة الطفل 

 التباينات فى مدى انتشار أمراض الجهاز التنفسى الحادة وكيفية التعامل مع المرض 11-3-3

لمســــح لخــــالل األســــبوعين الســــابقين تشــــار أمــــراض الجهـــاز التنفســــى الحــــادة التباينــــات فــــى مــــدى ان 7-11يعـــرض جــــدول 
حســـب التـــي حصـــل عليهـــا األطفـــال المصـــابين بـــأعراض أمـــراض الجهـــاز التنفســـي الحـــادة الخاصـــة باالستشـــارة والعـــالج والممارســـات 

صــائص الخلفيــة الموضــحة فــي أغلــب الخ حســبورة كبيــرة صــال يختلــف انتشــار أمــراض الجهــاز التنفســي الحــادة بالخصــائص الخلفيــة. 
فــي محافظــات  اً أقــل انتشــار فســي الحــادة نتلأمــراض الجهــاز ا أنوجــد حيــث محــل اإلقامــة؛ حســب  كانــت تباينــات أكبــرالجـدول. وجــد أن 

، علـى الترتيـب(. ويقـل انتشـار أمـراض الجهـاز %15و %5التي تضمنها المسـح وأعلـى معـدل فـي ريـف الوجـه القبلـي )الثالث حدود ال
بين األطفال فـي أعلـى مسـتوى  %9بين األطفال في أدنى مستوى لمؤشر الثروة إلى  %16الحادة مع زيادة مؤشر الثروة، من  التنفسي

 لمؤشر الثروة.

 انتشار ومعالجة أمراض الجهاز التنفسى الحادة، حسب الخصائص الخلفية 7-11جدول 
نسبة الذين حصلوا على رعاية صحية، ومن بين األطفال المصابين لمسح، لخالل األسبوعين السابقين  ى الحادةراض أمراض الجهاز التنفسالمرضى بأعطفال دون الخامسة نسبة األ
 ، حسبالذين لم يحصلوا على استشارة أو عالج والذين حصلوا على زيادة فى السوائل المقدمة، والذين حصلوا على زيادة/نفس كمية الطعام المقدمةمضادات حيوية، و  وأعطوا

 .2014 مصر، خلفيةالئص خصاال
                        

نسبة األطفال  
 المصابين
بأمراض 

الجهاز التنفسى 
 الحادة

عدد األطفال   
أقل من         

 سنوات 5

  استشارة مقدم صحة
األطفال المصابين بأمراض الجهاز  من بين

 :نسبةالتنفسى الحادة 
    عدد

 األطفال
 المرضى

                  

 الخصائص الخلفية
 أى مقدم
 1،2خدمة 

مقدم خدمة    
 1حكومى

مقدم خدمة 
  1،2خاص

أخذ 
مضادات 
 حيوية

عدم وجود 
استشارة/ 
 عالج

زيادة  
السوائل 
 المقدمة

زيادة/ نفس 
كمية الطعام 

 المقدمة
            عمر الطفل بالشهور                        

 248 13.0 13.3 19.7 61.6  51.3 15.2 66.3 1982 12.5 6أقل من 
6-11  15.0 2434 67.0 19.3 49.0  63.0 23.7 18.6 15.2 365 

12-23  13.7 4040 70.1 17.9 53.1  63.5 17.5 18.7 16.4 554 
24-35  12.9 3052 71.8 16.3 57.2  63.8 16.9 20.4 15.2 393 
36-47 13.2 2257 60.7 13.4 48.9  59.2 24.2 16.4 12.8 297 
48-59  14.7 1528 70.4 20.9 50.1  65.0 20.3 14.2 15.2 224 

            النوع            
 1195 16.7 17.3 19.2 63.5  54.5 16.2 69.6 8038 14.9 ذكر
 885 12.6 17.9 21.0 61.8  48.7 18.6 66.1 7255 12.2 أنثى

            اإلقامة            
 555 11.6 22.8 17.7 63.8  48.3 21.5 68.9 4755 11.7 حضر
 1525 16.1 15.6 20.8 62.4  53.4 15.7 67.8 10538 14.5 ريف

            محل اإلقامة            
 176 9.8 27.2 18.3 59.7  48.9 24.3 72.5 1571 11.2 المحافظات الحضرية

 1029 16.4 14.7 18.4 66.5  56.4 14.0 69.4 7278 14.1 وجه بحرى
 199 14.0 13.2 19.2 66.2  45.9 20.5 65.7 1408 14.1 حضر
 830 17.0 15.0 18.2 66.6  58.9 12.4 70.3 5870 14.1 ريف

 866 14.2 19.0 22.2 59.2  47.6 19.6 65.8 6292 13.8 وجه قبلى
 175 10.8 28.7 15.2 65.4  51.1 19.6 69.5 1693 10.3 حضر
 691 15.1 16.5 23.9 57.6  46.8 19.6 64.8 4599 15.0 ريف

 8 (9.5) (23.0) (21.9) (47.6)  (38.8) (24.4) (60.4) 151 5.1  3محافظات الحدود
            الحالة التعليمية            

 386 12.8 18.1 23.5 59.0  43.3 21.5 63.6 2710 14.2 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 98 15.6 20.3 29.2 46.4  50.9 14.8 65.7 716 13.6 لم تتم المرحلة االبتدائية

 466 11.8 15.3 22.7 58.4  48.0 23.0 68.8 2760 16.9 انوىأتمت المرحلة االبتدائية/بعض الث
 1130 16.8 18.0 16.8 67.3  56.8 13.6 69.6 9107 12.4 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

            الحالة العملية            
 215 15.5 25.7 18.5 65.2  51.2 18.4 68.4 1646 13.0 تعمل مقابل عائد نقدى

 1865 14.8 16.6 20.1 62.5  52.1 17.1 68.1 13647 13.7 مقابل عائد نقدىال تعمل 
            مؤشر الثروة            

 429 12.6 17.3 25.5 53.0  47.1 17.8 63.9 2732 15.7 أدنى مستوى
 436 14.4 12.8 25.0 60.1  46.4 18.0 62.6 2994 14.6 المستوى الثانى

 525 17.5 18.2 16.8 69.1  57.5 16.2 72.8 3808 13.8 المستوى األوسط
 461 15.1 20.8 15.3 67.4  54.6 18.7 72.4 3207 14.4 المستوى الرابع
 228 14.0 19.1 16.6 62.6  54.4 14.0 67.1 2552 8.9 أعلى مستوى

 2079 14.9 17.5 20.0 62.8  52.0 17.2 68.1 15293 13.6 اإلجمالى            
  حالة غير مرجحة. 49-25مالحظة: األرقام بين األقواس محسوبة لعدد                         
 يمكن أن يتضمن أكثر من مصدر حيث أنه من الممكن أن يكون هناك أكثر من إجابة.  1
 ال تشمل الصيدلية والمصادر الغير طبية. 2
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 3
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تتخــذها األســر عنــد إصــابة الطفــل  ىين العوامــل األكثــر ارتباطــًا باالختالفــات فــي اإلجــراءات التــاإلقامــة مــن بــمحــل وكــان 
تختلف نسبة االطفال المصـابين بـأعراض أمـراض الجهـاز التنفسـي  أنه 7-11بأعراض أمراض الجهاز التنفسي الحادة. يوضح جدول 

فــي  %73فــي محافظــات الحــدود الــثالث التــي تضــمنها المســح إلــى  %60الحــادة وحصــلوا علــى نصــيحة مــن مقــدم خدمــة صــحية مــن 
از التنفسي الحادة المحافظات الحضرية. وتتراوح نسبة الحصول على مضادات حيوية لعالج األطفال المصابين بأعراض أمراض الجه

 في ريف الوجه البحري. %67في محافظات الحدود إلى  %48من 

محل اإلقامة. ل وفقاً  أما بالنسبة للعادات الغذائية أثناء اإلصابة بالتهاب الجهاز التنفسى الحادة، وجد أن بعض الفروق الكبيرة أيضا
المصابين بأمراض الجهاز التنفسى األطفال  ه تم أعطاءأنرًا ذكأكثر في المحافظات الحضرية وحضر الوجه القبلي  األمهات كانت
 احتماالً ، على الترتيب(. على الجانب األخر، كان األطفال في هذه المناطق أقل %29و %27كمية سوائل أكبر من المعتاد ) الحاد

 .أكثرفي الحصول على نفس كمية الطعام أو 

 الحمى 11-4

. حيث تساهم الحمى في زيادة مستوى سوء خطيرةعتبر الحمى تلطفولة األخرى و يصاحب الحمى غالبًا عدد من أمراض او 
للمواليد خالل فترة الخمس سنوات السابقة على المسح، عما إذا أصيب طفلهن بالحمى تم سؤال األمهات التغذية وزيادة الوفيات. 

عن انتشار الحمى  2014 مصر –الصحي المسح السكاني معلومات من  8-11خالل األسبوعين السابقين للمسح. يعرض جدول 
 بين األطفال الصغار واستخدام المضادات الحيوية.

أمهات  توذكر الخامسة بالحمى خالل األسبوعين السابقين للمسح. سن أطفال دون  4أصيب حوالي طفل من بين كل 
الحادة و/أو األسهال )البيانات غير  حوالي نصف األطفال المصابين بالحمى أنهم كانوا مصابين بأعراض أمراض الجهاز التنفسي

أن نسبة األطفال المصابين بالحمى ال تختلف مع عمر أو نوع الطفل. وكان األطفال في الريف  8-11(. يوضح جدول معروضة
( ومحافظات الحدود الثالث %19أكثر تعرضًا للحمى بقليل من األطفال في الحضر. وكان انتشار الحمى في المحافظات الحضرية )

لمؤشر الثروة أكثر احتمااًل مستوى األطفال في أدنى وكان لكاًل منهما(.  %27( أقل من الوجه البحري أو الوجه القبلي )16%)
، %20و %30لمؤشر الثروة )مستوى أعلى للتعرض للحمى خالل األسبوعين السابقين للمسح السكاني الصحي عن األطفال في 

 على الترتيب(.

من األطفال المصابين بالحمى قد حصلوا على نصيحة أو عالج من مقدم خدمة صحية.  %68أن  8-11يوضح جدول 
األطفال المصابين بالحمى على مضادات حيوية. وكانت نسبة األطفال المصابين بالحمى وحصلوا على استشارة  من %65وحصل 

 في محافظات الحدود.قل األمقدم خدمة صحية ومضادات حيوية 
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 نتشار وعالج الحمىا 8-11جدول 
الذين حصلوا على نسبة  ومن بين األطفال المصابين بالحمى،لمسح، لالسابقين األطفال المصابين بالحمى خالل األسبوعين  طفال دون سن الخامسة،  نسبةمن بين األ

 .2014 مصر، خلفيةالخصائص ال ة كعالج، حسباستشارة أو عالج من مكان يقدم خدمة صحية أو مقدم خدمة صحية، ونسبة الذين حصلوا على مضادات حيوي
 من بين األطفال دون الخامسة والمصابين بالحمى:  من بين األطفال دون سن الخامسة:               

              
 الخصائص الخلفية

نسبة المصابين 
  عدد األطفال بالحمى

نسبة الذين حصلوا على نصيحة أو عالج 
 1خدمة صحية  من مكان صحي أو مقدم

نسبة الذين حصلوا على 
 مضادات حيوية

عدد 
 األطفال

       عمر الطفل بالشهور              
 520 64.3 69.0  1982 26.2 6أقل من 

6-11  26.5 2434  69.6 68.3 644 
12-23  25.5 4040  68.2 66.0 1029 
24-35  25.8 3052  68.7 62.4 788 
36-47 26.0 2257  65.9 66.1 587 
48-59  26.5 1528  64.7 63.5 406 

       النوع       
 2111 67.5 71.3  8038 26.3 ذكر
 1862 62.6 64.1  7255 25.7 أنثى

       اإلقامة       
 1105 64.4 67.6  4755 23.2 حضر
 2868 65.5 68.1  10538 27.2 ريف

       محل اإلقامة       
 304 64.1 69.7  1571 19.3 يةالمحافظات الحضر 

 1929 71.2 71.8  7278 26.5 وجه بحرى
 378 65.8 69.8  1408 26.8 حضر
 1551 72.5 72.2  5870 26.4 ريف

 1717 58.8 63.5  6292 27.3 وجه قبلى
 406 63.8 64.2  1693 24 حضر
 1311 57.3 63.2  4599 28.5 ريف

 24 50.6 57.5  151 15.5  2محافظات الحدود
       الحالة التعليمية       

 762 60.9 65.1  2710 28.1 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 198 53.3 61.3  716 27.7 لم تتم المرحلة االبتدائية

 779 63.5 66.2  2760 28.2 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوى
 2234 68.3 70.1  9107 24.5 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

       الحالة العملية       
 400 72.6 66.8  1646 24.3 تعمل مقابل عائد نقدى

 3573 64.4 68.1  13647 26.2 ال تعمل مقابل عائد نقدى
       مؤشر الثروة       

 829 58.0 61.6  2732 30.3 أدنى مستوى
 794 68.0 68.4  2994 26.5 المستوى الثانى

 998 66.7 70.7  3808 26.2 المستوى األوسط
 847 68.6 72.8  3207 26.4 المستوى الرابع
 506 64.1 63.9  2552 19.8 أعلى مستوى

 3973 65.2 67.9  15293 26.0 اإلجمالى       
 يشير إلى مصدر االستشارة األول وال يشمل الصيدلية أو مقدم خدمة غير طبي. 1              
 وجنوب سيناء. ال يتضمن محافظتي شمال 2
 

 اإلسهال 11-5

يعتبر الجفاف الناجم عن اإلسهال الحاد سببًا أساسيًا للوفاة بين صغار األطفال. والعالج البسيط والفعال للجفاف هو الزيادة 
حلول المحاليل الخاصة بمعالجة الجفاف. ومالفورية فى كمية السوائل التى يتناولها الطفل عن طريق الفم وذلك باستخدام بعض 

، محلول معالجة الجفاف وهو سائل معالجة الجفاف يمكن ان يتضمن استخدام محلواًل معد تجاريًا فى عبوات تحضر من محلول الملح
أو محلواًل يتم تحضيره بالمنزل من خليط يتكون من السكر والملح والماء. وزيادة كمية أى أنواع أخرى من السوائل المعطاة معبأ مسبقًا 
 اإلصابة باإلسهال تعتبر وسيلة أخرى لمنع الجفاف. للطفل أثناء

 

 



 . 151 صحة الطفل 

 2014مصر  -وقد تم فى المسح السكانى الصحى
ن سؤال األمهات عما إذا كان أى من أطفالهن ممن دو 

الخامسة قد أصيب باإلسهال خالل فترة األسبوعين السابقين 
ذا كان الطفل قد أصيب باإلسهال فيتم سؤال األم عن  للمسح. وا 
اإلجراءات المتخذة لعالج اإلسهال والممارسات الغذائية أثناء 

 اإلصابة به.

 انتشار اإلسهال 11-5-1

نسبة األطفال دون الخامسة من  9-11ويبين جدول 
لذين أصيبوا باإلسهال أو اإلسهال الذى يصاحبه وجود العمر ا

دم فى البراز، فى أى وقت خالل فترة األسبوعين السابقين على 
المسح. ويعتبر وجود دم فى البراز من أعراض مرض اإلسهال 
)الدوسنتاريا(. وباألخذ فى االعتبار البيانات المعروضة فى 

ن أن تكون ممك، يجب مالحظة أن تلك البيانات 9-11جدول 
معرضة لوجود أخطاء نظرا ألنها تعكس مفهوم األم حول 
أعراض مرض الطفل. وبما أن هناك اختالفات موسمية فى 
أنماط اإلصابة باإلسهال، فإنه يجب تذكر أن النسب الموجودة 

توضح انتشار اإلسهال وقت إجراء المسح  9-11فى جدول 
يونية  -)أى الفترة بين أبريل 2014مصر -السكانى الصحى

 الوضع فى أى وقت آخر من السنة فى مصر.( وليس 2014

 5من بين األطفال األقل من  %14ونجد أن 
أصيبوا باإلسهال خالل األسبوعين السابقين للمسح  قد سنوات

نسبة السكانى الصحى بمصر، وكان هناك دم فى البراز لدى 
وبصورة عامة، وجد أن التباينات  .المرضى من األطفال قليلة

في انتشار اإلسهال حسب الخصائص الخلفية طفيفة. حيث 
ذكر أعلى معدل إصابة بالمرض بين األطفال في ريف الوجه 

، على %17و %18)القبلي وأدنى مستوى لمؤشر الثروة 
 الترتيب(.

 االستشارة، العالج والممارسات الغذائية 11-5-2
 -تم توفير معلومات فى المسح السكانى الصحى

اإلجراءات التى تتخذ عند إصابة الطفل عن  2014مصر 
باإلسهال خالل األسبوعين السابقين للمسح. ويشير جدول 

صحية  بمنشأةإلى أنه يتم تقديم النصيحة أو العالج  11-10
وقد تم استشارة  .وحدة صحية حكومية %14باستشارة مقدم خدمة خاص و %42، حيث قام من حاالت اإلصابة باإلسهال %55فى 

 من األطفال المصابين باإلسهال. %12ت للحصول على العالج لـــالصيدليا

بالرغم عندما أصيب باإلسهال.  والممارسات الغذائية الطفلبيانات عن األدوية أو العالج الذى أخذه  11-11يقدم جدول 

 انتشار اإلسهال  9-11جدول 
لمسح لنسبة األطفال دون الخامسة والذين أصيبوا باإلسهال خالل األسبوعين السابقين 

 .2014 خلفية، مصرالخصائص ال حسب
        

 الخصائص الخلفية
كل أنواع 
 اإلسهال

إسهال يصاحبه 
 وجود دم

عدد 
 ألطفالا

    عمر الطفل بالشهور        
 1982 0.6 15.4 6أقل من 

6-11  13.6 0.6 2434 
12-23  14.1 0.8 4040 
24-35  14.2 1.0 3052 
36-47 12.1 0.6 2257 
48-59  15.5 1.1 1528 

    النوع    
 8038 0.8 14.4 ذكر
 7255 0.8 13.6 أنثى

    مصدر مياه الشرب    
 14269 0.8 14.2 1محسن

 369 0.5 15.6 غير محسن
 656 0.1 10.0 بيانات مفقودة األفراد غير مقيمين عادة/أخرى

    نوع دورة المياه    
 13049 0.8 13.9 2محسنة

 1589 0.9 16.4 غير محسنة
 656 0.1 10.0 األفراد غير مقيمين عادة/أخرى/بيانات مفقودة

    اإلقامة    
 4755 0.7 12.2 حضر
 10538 0.8 14.9 ريف

    محل اإلقامة    
 1571 0.5 11.1 المحافظات الحضرية

 7278 0.7 12.7 وجه بحرى
 1408 0.7 12.7 حضر
 5870 0.7 12.8 ريف

 6292 1.0 16.3 وجه قبلى
 1693 0.9 12.7 حضر
 4599 1.0 17.7 ريف

 151 0.7 10.1 3محافظات الحدود
    الحالة التعليمية    

 2710 1.3 16.4 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 716 1.0 15.5 لم تتم المرحلة االبتدائية

 2760 1.0 16.0 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوى
 9107 0.6 12.6 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

    الحالة العملية    
 1646 1.0 12.1 تعمل مقابل عائد نقدى

 13647 0.8 14.3 ائد نقدىال تعمل مقابل ع
    مؤشر الثروة    

 2732 1.2 17.1 أدنى مستوى
 2994 0.5 15.6 المستوى الثانى

 3808 1.1 13.3 المستوى األوسط
 3207 0.6 13.8 المستوى الرابع
 2552 0.6 10.3 أعلى مستوى

 15293 0.8 14.0 اإلجمالى    
ب المحسنة بأنها المصادر التى تقدم مياه شرب آمنة، وتشمل المصادر يمكن تعريف مصادر مياه الشر  1        

المحسنة المياه التى يتم الحصول عليها عن طريق المواسير بالمنزل، حنفية عامة، بئر بماسورة مياه، 
 بئر مغطى أو نبع مغطى ومياة األمطار والمياة المعبأة.

ة إذا كان لديها دورة مياة أفرنجى بسيفون أو تعتبر األسرة المعيشية لديها مرافق صرف صحى محسن 2
غير مشتركة مع أسر أخرى ويتم الصرف من خالل صرف عام أو بيارة أو خزان  ،بلدى بسيفون

 )طرنش(.
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 3
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بوجود عبوات محلول ملحى  لديهم معرفة 49-15سيدات الالتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية  10من بين كل  9من حقيقة أن 
الذين يعانوا من اإلسهال تلقوا محلواًل معد  فقط من األطفال %28 إال أن ،(البيانات غير موضحةيمكن أن تستخدم لمعالجة الجفاف )

من  %2محلول معالجة الجفاف معد مسبقًا وحصل من الحاالت تلقى الطفل  %6معالجة الجفاف. وفى باستخدام عبوة من أمالح 
 %30وبصفة عامة، تم استخدام محلول معالجة الجفاف لعالج  من الملح والسكر أى محلول )معد فى المنزل(. محلولطفال على األ

 (.1-11من األطفال )شكل 

ال ينصح باستخدام المضادات الحيوية ومضادات اإلسهال لعالج اإلسهال فى األطفال الصغار، فإن  ،وعلى الرغم من ذلك
 .تلقوا مضادًا لإلسهال %17األطفال المصابين باإلسهال، من  %37ــــعطاء المضادات الحيوية ليبين إ  11-11جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االستشارة الطبية والممارسات العالجية خالل  10-11جدول 
 اإلصابة باإلسهال

من بين األطفال المصابين باإلسهال، نسبة االطفال الذين حصلوا على 
 .2014ترة اإلصابة، مصر نصيحة أو عالج من مصادر محددة خالل ف

 النسبة مصدر االستشارة الطبية    
 55.3 أي مقدم خدمة صحية    

 14.3 أي مقدم خدمة صحية من القطاع الحكومي   
 5.1 مستشفى حضرى

 1.0 وحدة صحية حضرية
 0.2 مكتب صحة

 0.8 مستشفى ريفى
 6.2 وحدة صحية ريفية

 0.4 مركز رعاية أمومة وطفولة
 0.6 كومية أخرىح

 42.2 أي مقدم خدمة صحية من القطاع الخاص  
 0.3 غير حكومى
 41.9 طبى خاص

 2.4 مستشفى/عيادة خاصة
 39.8 طبيب خاص

 11.8 صيدلية
 0.5 غير طبى آخر

 2147 عدد األطفال المرضى  
اك مالحظة: مجموع النسب ال يساوي اإلجمالي حيث أنه من الممكن أن يكون هن    

 أكثر من إجابة.
 

 باإلسهال لألطفال المصابينلغذائية وا يةالعالجالممارسات  11-11جدول 
نسبة األطفال األقل من خمس سنوات المصابين اإلسهال والذين تم إعطاؤهم عبوات 
محلول محلول الجفاف واألدوية األخرى لعالج اإلسهال، التوزيع النسبى حسب 

 .2014 ، مصرترة المرضالممارسات الغذائية خالل ف
 النسبة العالج والممارسات الغذائية    
  إعطاء أدوية    

 82.8 أى دواء/عالج آخر 
 29.8 محلول معالجة الجفاف

 28.4 عبوة محلول معالجة الجفاف
 5.8 محلول معالجة الجفاف معبأ مسبقاً 

 2.2 المحلول المعد بالمنزل
 36.9 مضاد حيوى )حبوب، شراب، حقن(

 16.7 مضاد للتقلصات
 0.7 محاليل بالوريد

 1.7 زنك
 6.4 دواء غير معروف )حبوب، شراب، حقن(

 2.5 عالج بالمنزل
 33.2 عالج آخر

 17.2 ال يوجد دواء/تم إعطاء عالج آخر/بيانات مفقودة
 2147 المرضى طفالعدد األ  
  المعطاه السوائل كمية  

 29.1 نفس الكمية المعتادة
 23.6 أكثر من المعتاد
 27.9 أقل من المعتاد

 14.2 أقل كثيرا من المعتاد
 5.2 ال يشرب شيئا
 0.1 بيانات مفقودة

  المعطاه الغذاء كمية  
 19.2 نفس الكمية المعتادة

 1.0 أكثر من المعتاد
 32.9 أقل من المعتاد

 23.7 أقل كثيرا من المعتاد
 9.2 توقف عن األكل

 14.0 ألكل بعدلم يبدأ ا
 100.0 النسبة اإلجمالية  

 2147 المرضى طفالعدد األ
تم إعطاؤهم أى دواء ال تساوى اجمالى نسبة الذين تم إعطاؤهم أدوية متعددة الذين  ةنسب مالحظة:    

 ألنه من الممكن أن يكون هناك أكثر من دواء. )أدوية(
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55 

30 
37 

معد /اعطاء محلول معالجة الجفاف استشارة مقدم خدمة صحية
 بالمنزل

 اعطاء مضادات حيوية

الممارسات العالجية بين األطفال المصابين باإلسهال  1-11شكل 

2014مصر  -السكاني الصحي  المسح

النسبة

 

المصابين باإلسهال على التغذية المناسبة، لذلك ينصح بإعطاء الطفل كمية من الطعام من المهم أيضًا أن يحصل األطفال 
الممارسات الغذائية لغالبية األطفال  إلى أن 11-11أكثر من المعتاد أو مساوية لكمية الطعام المعتادة على األقل. يشير جدول 

 فقد وجد انه تم زيادة السوائل المعطاة للطفل خالل فترة اإلصابة باإلسهال وافق مع الممارسات المطلوبة.المصابين باإلسهال ال تت
حوالي وقد وجد أنه فى . تم زيادة السوائل فقط في حوالى ربع األطفال المصابين باإلسهالاألطفال فقط المصابين باإلسهال.  لربع

بينما  ،(%14( أو أنه أخذ كمية سوائل أقل بكثير من المعتاد )%5ذ أى سوائل )الحاالت ذكرت األمهات أن الطفل لم يأخخمس 
الممارسات الغذائية خالل فترة اإلصابة باإلسهال غير و  من األطفال حصلوا على كمية سوائل الى حد ما أقل من المعتاد. 28%

أكثر من نصف األطفال ذكرت  فى -ات المطلوبةوهي من الممارس –خالل فترة اإلصابة  بداًل من استمرار إطعام الطفلو . سليمة
  من األطفال على أي طعام على اإلطالق. %9حصلوا على كمية طعام أقل من المعتاد، ولم يحصل أنهم ( %57األمهات )

 خالل اإلصابة باإلسهالالتباينات فى التغذية والممارسات العالجية  11-5-3
حصل أغلب األطفال في كل  عالج األطفال المصابين باإلسهال.دمة لطرق المستخالاينات في التب 12-11يوضح جدول 
. أال أن احتمال ذهاب الطفل المصاب باإلسهال لمقدم خدمة أو الرعاية أو العالج من اإلسهال نوعًا منالمجموعات الفرعية على 

فعلى سبيل حسب محل اإلقامة. كانت وجد أن اكبر التباينات  ، وقديختلف مع كثير من الخصائص الخلفيةحصوله على عالج 
في محافظات  %43استشارة مقدمي الخدمة لحوالي ثلثي األطفال المصابين باإلسهال مقارنة بـــــ المثال، في المحافظات الحضرية تم

أحتمال حصول الطفل المصاب باإلقامة أيضًا مكان يرتبط  .2014 مصر –المسح السكاني الصحي الحدود الثالث التي تضمنها 
على العالج واإلجراءات الخاصة بمعالجة الجفاف. كانت نسبة األطفال المصابين باإلسهال الذين حصلوا على محلول  اإلسهالب

على التوالى(.  %54و  %52معالجة الجفاف أو زيادة السوائل األعلى بين األطفال في حضر الوجه البحرى وحضر الوجه القبلى )
 على التوالى(. %38و%39لمحفاظات الحضرية ومحافظات الحدود الثالث )هذا العالج كان األقل شيوعًا في ا
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 استشارة مقدمى خدمة صحية ومعالجة اإلسهال، حسب الخصائص الخلفية 12-11جدول 
ل معالجة الجفاف، أو أي عالج آخر ونسبة الذين لم لمسح، نسبة الذين حصلوا على رعاية صحية، محلو لخالل األسبوعين السابقين  الذين أصيبوا باإلسهالطفال دون الخامسة من بين األ

 .2014 مصر، خلفيةالخصائص ال ، حسبيحصلوا على أي عالج
 محلول معالجة الجفاف ةيصحخدمة استشارة مقدم                                  

زيادة 
 السوائل

محلول 
معالجة 
الجفاف
 / زيادة
 السوائل

 عالج آخر

اليوجد 
 عالج

 عدد
 الاألطف

 المرضى

                        

 الخصائص الخلفية
 أى مقدم
 حكومى 1خدمة

 
  2خاص

محلول 
معالجة 
الجفاف
/ سائل 
معبأ 
 مسبقاً 

المحلول 
المعد 
 بالمنزل

أي من 
 المحلولين

زيادة/ 
نفس 
كمية 
 الطعام

مضاد 
حيوي 
 حقن/
 حبوب/
 شراب

حقن/حبوب/ 
شراب/ زنك/ 
محاليل 
بالوريد/ 
 مضاد

 التقلصات

عالج 
بالمنزل
/ عالج 
 آخر

                عمر الطفل بالشهور                                
 306 9.9 32.4 22.5 38.8 21.1 39.7 18.5 27.9 1.8 26.6  44.0 12.1 55.2 6أقل من 

6-11  58.4 15.6 44.3  31.8 2.2 32.7 23.2 47.7 21.2 35.7 29.5 36.0 8.3 331 
12-23  53.6 14.5 40.2  27.1 2.3 28.0 23.1 43.7 18.1 35.2 25.1 36.0 11.9 568 
24-35  53.7 10.3 44.9  31.0 2.2 33.0 26.8 49.4 20.9 35.2 19.9 32.8 13.0 432 
36-47 55.6 18.0 39.1  24.9 2.4 27.2 24.8 44.4 20.2 44.8 23.9 37.9 7.7 272 
48-59  57.8 17.6 40.3  27.9 1.9 29.3 24.3 45.3 21.5 34.5 20.4 40.5 8.3 237 

                النوع                
 1159 8.7 35.8 24.7 38.0 20.3 46.1 23.3 31.4 2.8 29.8  44.6 13.9 57.3 ذكر
 987 12.3 35.3 22.5 35.7 20.1 44.1 23.8 27.8 1.5 26.7  39.3 14.7 53.0 أنثى

                إلقامةا                
 579 9.8 44.4 23.1 34.3 17.5 48.7 30.6 27.8 2.4 26.1  43.0 16.2 58.7 حضر
 1568 10.6 32.3 23.9 37.9 21.2 43.9 21.0 30.5 2.1 29.2  41.9 13.5 54.0 ريف

                محل اإلقامة                
 175 7.4 51.5 25.7 33.3 15.4 38.8 25.1 22.7 1.7 22.4  51.5 13.9 65.5 المحافظات الحضرية

 928 11.2 32.5 20.2 34.5 21.4 46.3 22.2 34.0 1.8 33.1  41.3 13.8 53.7 وجه بحرى
 179 13.2 37.4 21.5 31.6 18.0 52.0 26.5 37.1 2.3 34.8  38.6 15.4 53.1 حضر
 749 10.7 31.4 19.9 35.2 22.2 45.0 21.1 33.2 1.7 32.7  42.0 13.4 53.8 ريف

 1029 10.1 35.6 26.5 39.8 20.0 45.3 24.6 27.3 2.6 25.3  41.6 14.7 55.2 وجه قبلى
 216 8.9 45.1 22.0 37.5 18.5 54.3 38.8 24.3 2.8 22.5  40.4 18.8 58.6 حضر
 813 10.5 33.1 27.7 40.4 20.3 42.9 20.8 28.0 2.5 26.0  41.9 13.6 54.3 ريف

 15 9.9 38.2 26.5 31.0 19.5 38.2 25.0 22.5 6.3 16.2  31.7 14.3 42.9  3دودمحافظات الح
                الحالة التعليمية                

 445 14.4 32.2 25.4 35.3 22.5 42.8 22.0 28.0 1.6 26.6  34.2 18.2 51.1 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 111 9.9 36.1 29.2 33.7 27.8 44.5 22.8 25.6 2.0 24.6  34.7 13.6 48.3 لم تتم المرحلة االبتدائية

 442 11.1 33.2 19.8 38.2 17.6 44.7 20.8 30.7 3.0 29.2  42.4 18.3 59.4 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوى
 1148 8.5 37.7 24.0 37.3 19.6 46.3 25.3 30.5 2.1 29.1  46.0 11.2 56.0 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

                مؤشر الثروة                
 468 10.4 30.0 24.1 36.0 22.5 38.7 15.3 29.4 3.1 27.0  40.2 12.7 52.1 أدنى مستوى

 468 10.9 34.5 25.8 36.9 21.9 49.8 24.0 32.7 1.6 31.6  42.5 16.1 56.1 المستوى الثانى
 507 10.8 32.1 22.9 34.5 22.2 46.5 24.8 30.9 2.4 29.6  37.1 14.7 50.9 المستوى األوسط
 442 7.6 39.4 21.1 42.9 14.3 46.8 27.7 28.6 1.9 28.1  46.8 15.7 61.8 المستوى الرابع
 262 13.2 47.8 25.0 33.0 19.3 43.1 28.2 24.8 1.8 23.1  47.3 10.4 57.1 أعلى مستوى

 2147 10.4 35.6 23.7 36.9 20.2 45.2 23.6 29.8 2.2 28.4  42.2 14.3 55.3 اإلجمالى                
 يمكن أن يتضمن أكثر من مصدر حيث أنه من الممكن أن يكون هناك أكثر من إجابة.  1                                
 ال تشمل الصيدلية والمصادر الغير طبية. 2
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 3
 

إلى التباينات في الممارسات الغذائية بين هؤالء األطفال. وبغض النظر عن المجموعات الفرعية،  13-11يشير جدول 
على كمية طعام مناسبة خالل فترة اإلصابة باإلسهال، أي حصلوا على كمية  -%4في المتوسط  –حصل نسبة صغيرة من األطفال 

ائل الذي و كمية السستخدام محلول معالجة الجفاف هام حيث أنه يزيد مع استمرار الطعام. كما تم ذكره مسبقًا، إن ا أكبرسوائل 
ذا تم األخذ في االعتبار محلول معالجة الجفاف وزيادة السوائل، نجد أن يحصل عليه الجسم خالل اإلصابة باإلسهال. من  %8 وا 

 لجة الجفاف و/أو زيادة كمية السوائل(.مع استمرار الطعام )محلول معا أكبرعلى كمية سوائل  حصلوا األطفال المصابين باإلسهال



 

 حسب الخصائص الخلفية ،الممارسات الغذائية أثناء اإلصابة باإلسهال 13-11جدول 
بة األطفال الذين تم إعطائهم كمية أكبر من السوائل واستمروا في األكل خالل فترة اإلسهال، ونسبة لكمية المعتادة، نسالتوزيع النسبي لألطفال دون الخامسة المصابين باإلسهال في األسبوعين السابقين للمسح حسب كمية السوائل والطعام المعطاه مقارنة مع ا

 .2014ة، مصر األطفال الذين استمروا في األكل وحصلوا على محلول معالجة الجفاف و/أو كمية أكبر من السوائل خالل فترة اإلسهال، حسب الخصائص الخلفي
 كمية الطعام المعطاة كمية السوائل المعطاه                                     

نسبة الذين تم 
إعطائهم كمية 

أكبر من السوائل 
 واستمروا باألكل

نسبة الذين استمروا باألكل 
وتم إعطائهم محلول معالجة 
الجفاف و/أو كمية أكبر من 

 السوائل

عدد األطفال 
المصابين 
 باإلسهال

                                

 الخصائص الخلفية

نفس 
الكمية 
 المعتادة

أكثر من 
 المعتاد

أقل من 
 المعتاد

أقل كثير 
من 
 المعتاد

ال يشرب 
 شيئاً 

 ال تعرف/
  اإلجمالي بيانات مفقودة

نفس 
الكمية 
 المعتادة

أكثر من 
 المعتاد

أقل من 
 المعتاد

أقل كثير 
من 
 المعتاد

ال يأكل 
 شيئاً 

لم يبدأ 
األكل 
 لياإلجما بعد

                   عمر الطفل بالشهور                                      
 306 8.6 3.6 100.0 16.6 9.7 19.7 32.9 1.5 19.6  100.0 0.6 6.9 12.5 27.8 18.5 33.8 6أقل من 

6-11  27.6 23.2 28.3 13.9 7.0 0.0 100.0  20.7 0.5 31.5 24.2 7.7 15.4 100.0 4.2 9.1 331 
12-23  27.7 23.1 29.7 15.5 4.0 0.0 100.0  16.8 1.2 34.8 24.5 8.2 14.4 100.0 4.6 7.1 568 
24-35  27.2 26.8 28.3 11.3 6.3 0.0 100.0  20.3 0.6 33.3 22.1 9.9 13.8 100.0 3.1 9.1 432 
36-47 28.7 24.8 27.3 15.3 3.9 0.0 100.0  19.0 1.2 33.0 25.3 10.0 11.5 100.0 5.9 7.4 272 
48-59  32.3 24.3 22.9 17.4 3.1 0.0 100.0  20.7 0.8 29.4 27.5 10.4 11.2 100.0 4.9 8.4 237 

                   النوع
 1159 8.6 4.5 100.0 14.3 9.5 23.9 31.9 0.8 19.5  100.0 0.0 4.9 15.1 27.2 23.3 29.5 ذكر
 987 7.7 4.0 100.0 13.7 8.8 23.4 34.1 1.2 18.9  100.0 0.2 5.6 13.1 28.7 23.8 28.6 أنثى

                   نوع اإلسهال
 2025 8.2 4.3 100.0 14.4 8.4 23.4 33.3 1.0 19.5  100.0 0.1 5.3 13.8 28.2 23.0 29.6 غير مصحوب بدم

 122 9.1 4.3 100.0 7.4 22.5 29.5 25.9 0.4 14.2  100.0 0.0 3.5 20.3 23.1 32.6 20.6 مصحوب بدم
                   اإلقامة

 579 8.7 5.0 100.0 13.0 11.6 27.9 30.2 1.3 16.1  100.0 0.0 5.4 13.1 27.2 30.6 23.7 حضر
 1568 8.0 4.0 100.0 14.4 8.3 22.2 33.9 0.9 20.4  100.0 0.1 5.2 14.5 28.1 21.0 31.1 ريف

                   محل اإلقامة
 175 5.8 2.5 100.0 8.3 16.1 28.2 31.9 0.7 14.7  100.0 0.0 10.4 11.6 31.9 25.1 21.0 الحضرية المحافظات
 928 9.7 4.1 100.0 13.5 8.2 19.3 37.6 0.9 20.5  100.0 0.2 5.6 12.4 31.5 22.2 28.2 وجه بحرى
 179 11.2 5.4 100.0 12.7 12.7 21.8 34.9 1.6 16.4  100.0 0.0 4.4 10.9 33.7 26.5 24.5 حضر
 749 9.4 3.8 100.0 13.7 7.1 18.7 38.2 0.7 21.5  100.0 0.2 5.9 12.7 31.0 21.1 29.1 ريف
 1029 7.3 4.8 100.0 15.5 8.9 26.9 28.8 1.1 18.9  100.0 0.0 4.0 16.2 24.0 24.6 31.3 وجه قبلى
 216 9.2 6.9 100.0 17.0 7.0 32.7 24.7 1.5 17.0  100.0 0.0 2.1 15.8 18.3 38.8 25.0 حضر
 813 6.8 4.2 100.0 15.1 9.3 25.3 29.9 1.0 19.4  100.0 0.0 4.5 16.3 25.5 20.8 32.9 ريف

 15 2.6 0.0 100.0 8.7 10.0 24.9 37.1 1.6 17.9  100.0 0.0 4.5 16.0 23.8 25.0 30.7  1محافظات الحدود
                   الحالة التعليمية
 445 9.2 3.4 100.0 12.2 8.8 21.2 35.4 0.7 21.8  100.0 0.0 5.6 13.0 31.1 22.0 28.4 لذهاب للمدرسةلم يسبق لها ا

 111 9.6 5.9 100.0 10.6 7.4 19.8 34.4 1.7 26.1  100.0 0.0 4.4 13.0 20.7 22.8 39.1 لم تتم المرحلة االبتدائية
 442 7.6 3.4 100.0 18.6 10.9 24.6 28.3 0.0 17.6  100.0 0.0 6.2 17.7 27.3 20.8 28.1 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوى

 1148 7.9 4.8 100.0 13.3 8.8 24.7 33.6 1.4 18.2  100.0 0.2 4.8 13.4 27.5 25.3 28.8 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى
                   الحالة العملية

 199 7.6 4.4 100.0 6.9 9.4 29.0 34.4 1.3 19.0  100.0 0.0 2.6 16.2 21.3 33.4 26.5 تعمل مقابل عائد نقدى
 1948 8.3 4.3 100.0 14.7 9.1 23.2 32.7 0.9 19.3  100.0 0.1 5.5 14.0 28.5 22.6 29.4 ال تعمل مقابل عائد نقدى

                   مؤشر الثروة
 468 6.0 4.1 100.0 16.8 9.2 22.3 29.1 0.8 21.8  100.0 0.0 5.3 15.7 27.3 15.3 36.4 أدنى مستوى

 468 11.2 5.4 100.0 12.1 9.3 23.1 33.6 1.3 20.7  100.0 0.0 4.5 11.4 31.6 24.0 28.6 المستوى الثانى
 507 9.1 4.0 100.0 13.7 8.7 18.9 36.5 0.8 21.4  100.0 0.3 4.0 14.1 27.1 24.8 29.8 المستوى األوسط
 442 7.0 3.4 100.0 14.6 10.3 29.2 31.6 0.9 13.4  100.0 0.0 7.0 17.4 24.3 27.7 23.5 المستوى الرابع
 262 7.1 4.5 100.0 11.9 7.9 27.3 33.5 1.4 17.8  100.0 0.0 5.8 11.0 29.8 28.2 25.1 أعلى مستوى

 2147 8.2 4.3 100.0 14.0 9.2 23.7 32.9 1.0 19.2  100.0 0.1 5.2 14.2 27.9 23.6 29.1 اإلجمالى                   
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1                   
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 . 156 صحة الطفل 

 التخلص من براز األطفال 11-6
ألنه ال يتم عادة التخلص منه بطريقة سليمة. وللحصول  عيشيةبيئة األسرة الم فى، التلوثفى غالبًا يتسبب  األطفالراز بإن 

عن كيفية التخلص من  2009سؤال السيدات الالتى لديهن طفل واحد على األقل مولود منذ يناير على بيانات متعلقة بهذا الشأن، تم 
 البراز فى آخر مرة تبرز فيها أصغر أطفالهن.

( %45أن الطفل إما أنه يستخدم دورة المياه أو المرحاض عند التبرز )ذكرت غالبية األمهات  أن 14-11يوضح جدول 
(. فى حين أن األمهات الالتى ذكرن طرق أخرى للتخلص من البراز ذكرن %16دورة المياه أو المرحاض ) أو أنه يتم إلقاء البراز فى
من كل األطفال. وكانت نسبة األطفال  %61(. وبصفة عامة، يتم التخلص من البراز بآمان فى %37) أنه يتم إلقاؤه فى القمامة

د مع زيادة عمر الطفل. ومن المدهش، أن النسبة كانت أقل فى الحضر الذين ذكروا طرق آمنة للتخلص من البراز بصفة عامة تزي
عنها فى الريف. وتنخفض نسبة الذين ذكروا الممارسات اآلمنة للتخلص من البراز بصفة عامة مع مؤشر الثروة. وهذا النمط يمكن أن 

 سر األغنى. ات التى تستخدم مرة واحدة بين األسر فى الحضر واألضيرجع إلى استخدام أكثر للحفا

 التخلص من براز األطفال 14-11جدول 
سنوات والذين يقيمون مع أمهاتهم حسب طريقة التخلص من آخر براز للطفل، ونسبة األطفال الذين يتم التخلص من برازهم بطريقة آمنة، حسب  5التوزيع النسبى لألطفال الصغار األقل من 

 .2014الخصائص الخلفية، مصر 
    كيفية التخلص من براز الطفل                         
                        

 الخصائص الخلفية

الطفل يستخدم 
دورة المياه/ 
 المرحاض

 تلقى/
تشطف فى دورة 
 تدفن المياة/ المرحاض

تلقى/ 
تشطف فى 
 المصرف

تلقى فى 
 القمامة

تترك فى 
 أخرى الهواء

ال تعرف 
/بيانات 
 اإلجمالى مفقودة

طفال الذين نسبة األ
يتم التخلص من 
 1برازهم بطريقة آمنة

عدد 
 األطفال

            عمر الطفل بالشهور                        
 1460 20.5 100.0 0.0 0.1 0.3 76.4 2.7 0.0 19.2 1.3 6أقل من 

6-11  2.7 25.1 0.0 4.4 67.2 0.3 0.3 0.0 100.0 27.9 1796 
12-23  23.0 25.0 0.2 2.8 48.5 0.3 0.1 0.1 100.0 48.1 2948 
24-35  74.2 10.9 0.0 0.7 13.9 0.2 0.0 0.0 100.0 85.1 2246 
36-47 91.8 3.9 0.0 0.4 3.4 0.6 0.0 0.0 100.0 95.7 1699 
48-59  96.2 1.6 0.0 0.2 1.8 0.2 0.0 0.0 100.0 97.8 1123 

            نوع دورة المياه
 9636 60.9 100.0 0.0 0.1 0.2 37.1 1.7 0.0 15.8 45.1 2محسنة

 1155 64.0 100.0 0.0 0.6 1.1 30.2 4.1 0.2 16.7 47.1 غير محسنة
 481 50.5 100.0 0.0 0.0 0.0 46.4 3.1 0.0 16.6 33.9 األفراد غير مقيمين عادة/بيانات مفقودة

            اإلقامة
 3600 56.4 100.0 0.1 0.0 0.2 42.1 1.2 0.0 12.5 44.0 حضر
 7671 62.9 100.0 0.0 0.1 0.4 34.3 2.3 0.1 17.6 45.2 ريف

            محل اإلقامة
 1221 57.4 100.0 0.0 0.0 0.2 40.5 1.9 0.0 13.0 44.4 المحافظات الحضرية

 5460 56.5 100.0 0.1 0.1 0.2 40.8 2.3 0.1 9.0 47.5 وجه بحرى
 1064 52.0 100.0 0.2 0.1 0.0 46.9 0.8 0.0 6.7 45.4 حضر
 4395 57.6 100.0 0.0 0.1 0.3 39.3 2.7 0.1 9.6 48.0 ريف

 4484 66.6 100.0 0.0 0.2 0.4 31.2 1.6 0.0 24.9 41.7 وجه قبلى
 1255 58.4 100.0 0.0 0.0 0.2 40.4 1.0 0.0 16.1 42.3 حضر
 3229 69.8 100.0 0.0 0.2 0.5 27.6 1.9 0.1 28.3 41.5 ريف

 107 75.4 100.0 0.2 0.0 0.1 24.1 0.2 0.3 31.2 43.9  3دودمحافظات الح
            الحالة التعليمية

 1991 72.2 100.0 0.0 0.1 0.6 24.4 2.8 0.1 22.4 49.7 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 548 65.3 100.0 0.0 0.0 0.9 31.6 2.3 0.0 16.6 48.6 لم تتم المرحلة االبتدائية

 2052 60.1 100.0 0.1 0.2 0.3 37.2 2.1 0.0 17.7 42.4 البتدائية/بعض الثانوىأتمت المرحلة ا
 6680 57.3 100.0 0.0 0.1 0.2 40.7 1.7 0.1 13.4 43.8 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

            الحالة العملية
 1244 60.2 100.0 0.0 0.0 0.3 38.4 1.0 0.0 11.4 48.8 تعمل مقابل عائد نقدى

 10028 60.9 100.0 0.0 0.1 0.3 36.6 2.1 0.1 16.5 44.3 تعمل مقابل عائد نقدى ال
            مؤشر الثروة

 1929 71.6 100.0 0.0 0.2 1.1 23.2 3.8 0.3 25.4 45.9 أدنى مستوى
 2180 68.5 100.0 0.0 0.3 0.3 28.7 2.2 0.0 20.3 48.2 المستوى الثانى

 2801 60.2 100.0 0.0 0.0 0.2 38.0 1.6 0.0 14.4 45.8 المستوى األوسط
 2416 53.7 100.0 0.0 0.0 0.1 44.7 1.5 0.0 11.4 42.3 المستوى الرابع
 1944 51.2 100.0 0.1 0.0 0.0 47.5 1.2 0.0 9.5 41.7 أعلى مستوى

 11272 60.8 100.0 0.0 0.1 0.3 36.8 2.0 0.1 15.9 44.8 اإلجمالى
 دورة مياة أو المرحاض أو يدفن. يعتبر التخلص من براز األطفال بطريقة آمنة إذا استخدم الطفل دورة المياة أو المرحاض، إذا تم التخلص من البراز بإلقاءة أو تشطف في  1                        
 سيفون، غير مشتركة مع أسر أخرى ويتم الصرف من خالل صرف عام أو بيارة أو خزان )طرانش(. تعتبر األسرة المعيشية لديها مرافق صرف صحي محسنة إذا كان لديها دورة مياة أفرنجي بسيفون أو بلدي ب 2
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 3

 



 . 157 والسيدات تغذية األطفال، الشباب 

 ، الشباب والسيداتاألطفالتغذية 
 

 ج:ئأهم النتا
  الذين ولدوا خالل السنتين السابقتين على المسح من األطفال  %96الرضاعة الطبيعية شائعة في مصر؛

 شهرًا. 17وسيط فترة الرضاعة هو كان سبق وتم ارضاعهم طبيعيًا و السكانى الصحى 
 أطفال تغذية  10من بين كل  6ورة المثلى؛ حيث تلقى وكانت ممارسات الرضاعة الطبيعة لست دائمًا بالص

أطفال رضاعة مطلقة،   10فقط من بين كل  4ما قبل الرضاعة الطبيعية بعد الوالدة، وقد تم إرضاع 
 .ستخدام زجاجة بحلمةابأطفال دون سن الستة أشهر تم ارضاعهم  10من بين كل  3وحوالي 

  لرضع ى لمعايير الممارسات المتعلقة بتغذية اوفقًا للحد األدنربع األطفال قد تم تغذيتهم  أقل منوجد أن
 الخاصة بالتنوع الغذائي وتكرار الوجبات. وصغار األطفال

 يعانون من  %8يعاني طفل من بين كل خمسة أطفال مصريين من التقزم )قصر القامة بالنسبة لعمرهم(، و
من  %15لوزن ) نحافة بالنسبة لعمرهم(. ويعاني ناقصي ا %6الهزال أو النحافة ) نحافة بالنسبة لطولهم(، و

شهرًا  59-6ربع األطفال في الفئة العمرية  وكاندانة بالنسبة لعمرهم(. باألطفال من زيادة في الوزن )
 باألنيميا.مصابين 

  سنة زيادة في الوزن أو السمنة. وكانت الفتيات 19-5يعاني أكثر من ثلث الفتيات والشباب في الفئة العمرية 
الفئة العمرية  نفسسنة إلى حد ما أكثر احتمااًل باإلصابة باألنيميا من الشباب في  19-5الفئة العمرية  فى
 ، على الترتيب(.%18و 21%)

  من السيدات  %48؛ تعتبر 49-15إن السمنة شائعة بين السيدات الالتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية
 . من زيادة في الوزن %37بدينات وتعاني 

  سيدات سبق لهن الزواج من األنيميا.  4تعاني حوالي سيدة من بين كل 

دون  طفالألل 2014 مصر -التي تم جمعها خالل المسح السكاني الصحي  الحالة التغذويةبيانات  هذا الفصل يعرض
. أواًل يقدم هذا مصرفي سنة  49-15سنة والسيدات الالتي سبق لهن الزواج في العمر  19-5، والشباب في العمر سن الخامسة

لرضع وصغار لالفصل عددًا من الموضوعات الخاصة بالممارسات المتعلقة بالتغذية والتي لها أهمية في ضمان التغذية السليمة 
األطفال وتتضمن تلك الموضوعات البدء المبكر للرضاعة الطبيعية، الرضاعة الطبيعية المطلقة خالل الستة أشهر األولى من العمر، 

حتى عمر عامين وأكثر، تقديم األغذية المكملة المالئمة خالل الستة أشهر األولى من العمر، تكرار إطعام الطفل الرضاعة  كمالتاس
لألكل الناشف/ شبه الناشف، والتنوع في األنظمة الغذائية المتبعة. كما يعرض هذا الفصل بيانات عن استهالك األطعمة الغنية 

وذلك لكل من السيدات  األغذية الدقيقة الوقائية حديد وفيتامين أ، و غذية الدقيقة المكملة للألاية بالحديد، و بفيتامين أ واألغذية الغن
 .الطبخفي  ىلملح اليودواستخدام األسر ل ،واألطفال

سبق  ثم يعرض هذا الفصل المقاييس الخاصة بمستويات الحالة التغذوية واألنيميا لكل مجموعة من المجموعات الثالثة التي
سنة ولكل السيدات التي سبق لها الزواج  19-0ذكرها. تم جمع البيانات الخاصة بالوزن والطول في المسح لكل األطفال في العمر 

األنيميا مبنية على بسنة لتستخدم هذه البيانات في المؤشرات الخاصة بالحالة التغذوية، كما أن النتائج الخاصة  49-15في العمر 
سنة ولكل السيدات  19شهور إلى  6ألنيميا التي تمت في العينة الفرعية لألسر المعيشية لكل األطفال في العمر من نتائج اختبارات ا

 سنة. 49-15التي سبق لها الزواج في العمر 

 الرضاعة الطبيعية واألغذية المكملة 12-1
ائية المحدد الرئيسي للحالة التغذوية إن نمط تغذية الرضع له تأثير هام على صحة األطفال. كذلك تعتبر العادات الغذ

. كما وتؤدى إلى نمو أفضل للطفل مخاطر التعرض للمرض والوفاة بين األطفالمن  حيث أن التغذية المثالية تقلللألطفال الصغار، 

12 
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بط بإطالة فترة أن ممارسة الرضاعة الطبيعية لها تأثير على خصوبة األم. إذ أن تكرار مرات الرضاعة الطبيعية لفترات طويلة يرت
 انقطاع الطمث بعد الوالدة وبالتالي إطالة الفترة بين الوالدات وتقليل الخصوبة.

 الرضاعة الطبيعية بدء  12-1-1

في الرضاعة المبكرة إفراز الهرمون الذى يساعد  حفزتف مهمًا لكل من األم والطفل.البدء المبكر للرضاعة الطبيعية  يعد
والذى  "السرسوب"لبن ويعرف أول سائل يأتي من الثدي ب. تقلص الرحم بعد الوالدةعلى أيضًا المبكرة  الرضاعة حفزتإنتاج اللبن. و 

الرضاعة هي عملية إعطاء  قبلوتعتبر تغذية ما . والذى بدوره يمنح مناعة طبيعية للطفل الرضيع الوالدةبعد أيام قالئل من يوجد 
ألنها تحد من مرات غير محببة هذه الممارسة  وتعتبر بغزارة،قبل تدفق لبن األم سوائل أخرى للطفل من فترة ما بعد الوالدة وحتى 

 رضاعة الطفل الرضيع وتعرض الطفل لخطر العدوى.

خر المواليد األحياء خالل فترة العامين السابقين بدء الرضاعة الطبيعية بالنسبة آل معلومات عن 1-12يعرض جدول 
شير النتائج إلى أن تقريبًا كل األطفال المصريين يرضعون رضاعة طبيعية لفترة من . وت2014مصر  –للمسح السكاني الصحي 

من األطفال في كل أو أكثر  %94 حيث أن ،ن التباينات في نسب األطفال الذين سبق لهم الرضاعة تعتبر صغيرةكما أالوقت. 
 سبق لهم الرضاعة الطبيعية.فرعية مجموعة 

وا الرضاعة الطبيعية بعد الوالدة مباشرة؛ أاألطفال الذين سبق لهم الرضاعة قد بد بينمن  غالبيةالأن  1-12يوضح جدول و 
األم خالل ساعة من الوالدة.  ىمن األطفال على ثد %27و األم خالل اليوم األول ىمن األطفال على ثد %79حيث تم وضع 

 %61مازالت شائعة؛ حيث تلقى  الرضاعة الطبيعية قبلا وبالرغم من البدء المبكر للرضاعة الطبيعية لغالبية األطفال، فإن تغذية م
 الرضاعة الطبيعية خالل أول ثالثة أيام بعد الوالدة. قبلمن األطفال المولودين في السنتين السابقتين للمسح تغذية ما 

رضاعة في الحصول على الفي منشأة صحية  ضعف حظ األطفال الذين ولدوا لهم زل كانالمنلذين ولدوا في األطفال ا
ومع ذلك، ليس هناك سوى اختالف بسيط في نسبة الذين بدأ ، على الترتيب(. %24و %48الطبيعية خالل ساعة من الوالدة )

على الرغم من أن صحية.  في منشأة منزل والذين ولدوافي غضون يوم واحد من الوالدة بين األطفال الذين ولدوا في الإرضاعهم 
إال أن ، ةصحي منشأةهي أكثر شيوعا بين األطفال الذين ولدوا في المنزل من أولئك الذين ولدوا في  "بلبن "السرسوبممارسات التغذية 
 مصر -المسح السكاني الصحي محافظات الحدود الثالثة المتضمنة في  وكانت، على الترتيب(. %62و %56) الفرق ليس كبيراً 

 .(%50) ( وأقل نسبة أطفال حصلوا على لبن "السرسوب"%36أعلى نسبة في إرضاع األطفال خالل ساعة من الوالدة ) 2014
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 بدء الرضاعة الطبيعية 1-12جدول 
دة؛ ومن ل ساعة من الوالدة، وخالل يوم من الوالمن بين آخر مولود تمت والدته خالل السنتين السابقين على المسح، نسبة الذين سبق لهم الرضاعة الطبيعية ونسبة الذين بدأوا الرضاعة خال
 .2014الخصائص الخلفية، مصر بين آخر مولود تمت والدته خالل السنتين السابقين على المسح وسبق لهم الرضاعة الطبيعية، ونسبة الذين تلقوا أغذية قبل الرضاعة، حسب 

                
  من بين آخر مولود حي تمت والدته خالل السنتين السابقين على المسح 

مولود تمت والدته خالل السنتين ومن بين آخر 
 السابقين على المسح وسبق لهم الرضاعة الطبيعية

                
 الخصائص الخلفية

نسبة الذين سبق 
 لهم الرضاعة

نسبة الذين بدؤا الرضاعة 
 خالل ساعة من الوالدة

نسبة الذين بدؤا الرضاعة 
   1خالل يوم من الوالدة

عدد آخر 
  مولود

صلوا على نسبة الذين ح
 2تغذية قبل الرضاعة

عدد آخر مولود سبق 
 لهم الرضاعة الطبيعية

        النوع                
 3190 60.6  3338 77.9 26.7 95.6 ذكر
 2838 61.8  2959 79.4 27.5 95.9 أنثى

        المساعدة أثناء الوالدة        
 5602 61.6  5855 78.4 25.5 95.7 3شخص طبى مدرب

 368 55.0  384 82.3 50.3 96.0 داية
 46 (57.1)  48 74.3 41.1 97.2 أخرى

 8 *  8 * * * ال يوجد
 3 *  3 * * * بيانات مفقودة

        مكان الوالدة        
 5303 61.8  5550 78.1 24.4 95.6 منشأة صحية

 702 56.2  724 81.7 47.8 96.9 المنزل
 23 (64.0)  23 (88.3) (20.4) (99.9) أخرى

        اإلقامة        
 1814 61.2  1930 80.1 24.4 94.0 حضر
 4213 61.1  4367 77.9 28.3 96.5 ريف

        محل اإلقامة        
 588 64.9  627 78.7 16.4 93.7 محافظات حضرية

 2835 58.6  2962 78 26.6 95.7 وجه بحرى
 527 58.6  562 78.6 24.8 93.9 حضر
 2308 58.6  2400 77.9 27.0 96.1 ريف

 2546 63.4  2648 79 30.0 96.2 قبلى وجه
 668 59.9  709 82.5 30.6 94.3 حضر
 1878 64.7  1939 77.7 29.7 96.9 ريف
 58 49.6  60 86.9 36.0 97.2 4الحدود محافظات

        الحالة التعليمية        
 956 59.4  994 78.5 30.7 96.2 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة

 279 62.8  284 75.5 28.8 98.3 لم تتم المرحلة االبتدائية
 1138 59.3  1200 76.0 28.3 94.8 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوى

 3654 62.1  3819 79.6 25.7 95.7 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى
        الحالة العملية        

 597 59.4  623 82.6 29.5 95.8 عائد نقدىتعمل مقابل 
 5431 61.4  5674 78.1 26.8 95.7 ال تعمل مقابل عائد نقدى

        مؤشر الثروة        
 1017 66.3  1061 77.4 27.9 95.9 أدنى مستوى

 1152 64.2  1197 76.2 28.5 96.3 المستوى الثاني
 1511 57.8  1566 80.4 30.9 96.4 المستوى األوسط
 1345 57.0  1410 79.4 24.8 95.4 المستوى الرابع
 1002 63.1  1063 78.7 22.3 94.3 أعلى مستوى

 6028 61.2  6297 78.6 27.1 95.7 اإلجمالى        
حالة غير مرجحة.  49 -25األرقام بين األقواس محسوبة لعدد عما إذا كان حي أو ميت في وقت المقابلة.  مالحظة: تعتمد البيانات في هذا الجدول على آخر مولود خالل السنتين السابقين على المسح بغض النظر                

 تم حذفها.و  حالة 25أقل من * تشير إلى أن األرقام مبنية على عدد حاالت غير مرجحة 
 .بدأوا الرضاعة خالل ساعة من الوالدةتشمل األطفال الذين  1
 أغذية أخرى غير لبن األم خالل الثالثة أيام األولى. األطفال الذين تم إعطائهم 2
 يشمل طبيب أو ممرضة / قابلة. 3
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 4 

 
 

 



 . 160 تغذية األطفال، الشباب والسيدات 

 تقديم األغذية المكملة 12-1-2

أي  ؛قتصبر األطفبال علبى الرضباعة الطبيعيبة المطلقبةية أشهر األولى من العمر، يجبب أن أنه خالل الستعلى توصية م الت
ويرجببع عببدم تشببجيع إعطبباء . ناشببفةأغذيببة مكملببة )بمببا فببي ذلببك المبباء فقببط( أو  ىإعطببائهم لبببن الثببدي فقببط وعببدم تنبباول أي سببوائل أخببر 

المبكببر للسببوائل األخببرى أو األطعمببة يزيببد مببن تعببرض الطفببل الرضببيع فالتقببديم  سببن مبكببرة لعببدة أسببباب. فببيأغذيببة مكملببة  أيالطفببل 
فبإن األغذيببة المكملبة للبببن الثبدي والتببي تعطببى ذلك كبب .آخبر سبوء التغذيببة خطببراً يعتبببر . كمبا راض اإلسببهالللجبراثيم والتببي قبد تببؤدى ألمب
 .هبذه األغذيبة المكملبة فبي شبكل سبوائل تكانب إذاالرضيع بالسبعرات الحراريبة التبي يحتاجهبا، خاصبة إلمداد للطفل قد تكون غير كافية 

ن إعطاء األطفال أغذية مكملة في مرحلة مبكرة قد يؤدى إلبى اإلقبالل إف ،ية مص الثديوبما أن إدرار لبن الثدي يتأثر بقوة وتكرار عمل
 .لزيادة مخاطر سوء التغذية ةوأيضا يكون الطفل عرض ،من نزول لبن الثدي

من عن حالة الرضاعة الحالية لألطفال األحياء دون الثانية  2014مصر  –تم جمع معلومات في المسح السكاني الصحي 
البببذين يعيشبببون مبببع أمهببباتهم ومبببا إذا تبببم إعطبببائهم أي سبببوائل أو أغذيبببة ناشبببفة خبببالل األرببببع وعشبببرين سببباعة السبببابقة للمسبببح. و العمبببر 

 2-12يببة للرضبباعة الطبيعيببة واألغذيببة المكملببة والموضببحة فببي جببدول العمر نمبباط األسببتنباط معلومببات عببن اسببتخدمت هببذه البيانببات ال
األولبى مبن  ةبعبد السبنإلى مبا غالبية من األطفال المصريين يستمرون في الرضاعة الطبيعية ر البيانات إلى أن اليشت. و 1-12والشكل 
 طفبالأكثبر مبن رببع األ أن وجبدو  ،رضاعة طبيعيةيرضعون  اً شهر  17-12أطفال في العمر  10من كل  7فقد وجد أن حوالى  العمر.

  .الزالوا يرضعون من الثدي شهراً  23-18في العمر 

 %71ن أ 2-12ويوضح جبدول عامة في الطفولة المبكرة في مصر.  ستولكن لي شائعة طبيعية المطلقةتعتبر الرضاعة ال
 نسبببة مببن يرضببعون رضبباعة طبيعيببة مطلقببة ومببع ذلببك، فببإنلبببن الثببدي فقببط.  نمببن األطفببال الرضببع وعمببرهم أقببل مببن شببهرين يتنبباولو 

أطفبال يبتم إرضباعهم رضباعة  8مبن كبل  1جبد أن حبوالى أشبهر ن 5-4عنبد عمبر و  تنخفض بصورة سبريعة ببين األطفبال األكببر سبنًا.
 طبيعية مطلقة.

 2014 مصر -المسح السكاني الصحي  نجد أن نتائج ،الرضاعة الطبيعية المطلقة انتشاروباإلضافة إلى المعلومات حول 
منظمة الصحة العالميبة وصبندوق  وقد أوصتاألكبر سنًا.  الوقت المناسب لألطفال فى تسمح بتقييم ما إذا كانت األغذية المكملة تقدم

حيبث أن لببن األم فبي هبذه المرحلبة ال  ،أشبهرسبتة األغذية المكملبة عنبد عمبر يتلقى األطفال من المهم أن بأنه  األمم المتحدة لألطفال
أو عنببد عمببر سببتة أشببهر  فببي مصببر إلببى أن غالبيببة األطفببال 1-12وشببكل  2-12التغذيببة الالزمببة للطفببل. وتشببير نتببائج جببدول  ريببوف

لبم  طفبالاأل مبن %23، فبإن شبهرأ 8-6أغذية أخرى أو لبن خبارجي باإلضبافة إلبى لببن الثبدي. ومبع ذلبك فعنبد العمبر مبن  أكبر يتلقوا
أي وا لبم يتنباول طفبالمبن األ %8ن إ، فباً شبهر  11-9وعنبد العمبر مبن  ،ة باإلضبافة إلبى لببن الثبديناشفة أو شببة ناشبفأي أغذية ل يتناو 

 شفة.نا هأو شب ناشفةأغذية 

 

 

 

 

 

 

 



 . 161 والسيدات تغذية األطفال، الشباب 

 حالة الرضاعة الطبيعية حسب العمر 2-12جدول 
طفال األقل من سنتين ويستخدمون زجاجة التوزيع النسبى ألصغر األطفال أقل من سنتين ويعيشون مع أمهاتهم حسب حالة الرضاعة الطبيعية ونسبة الذين يرضعون حاليا ونسبة جميع األ

 . 2014بحلمة، حسب عمر الطفل باألشهر، مصر 
      حالة الرضاعة الطبيعية                          
                        

 العمر باألشهر
ال يرضع 
 طبيعيا

رضاعة 
طبيعية 
 مطلقة

رضاعة 
طبيعية مع 
 ماء فقط

رضاعة طبيعية 
سوائل/ مع 

 1عصير

رضاعة 
طبيعية مع 
 لبن آخر

رضاعة 
طبيعية مع 
 اإلجمالى أغذية مكملة

ن نسبة الذي
يرضعون 

 حاليا

عدد أصغر األطفال 
األقل من سنتين 
 ويعيشون مع أمهاتهم

نسبة الذين 
يستخدمون 
 زجاجة بحلمة

عدد األطفال 
األقل من 
 سنتين

                        0-1 3.4 70.6 5.8 9.6 10.7 0.0 100.0 96.6 397 28.3 401 
2-3 5.6 43.0 21.7 9.0 16.8 4.0 100.0 94.4 531 30.1 538 
4-5 10.4 13.3 24.8 10.2 9.5 31.9 100.0 89.6 532 35.8 550 
6-8 9.1 3.2 12.4 4.2 3.0 68.1 100.0 90.9 960 25.7 964 
9-11 13.6 1.3 3.6 1.8 1.2 78.5 100.0 86.4 836 23.2 852 

12-17 27.5 0.5 2.1 1.1 0.3 68.4 100.0 72.5 1500 14.3 1581 
18-23 72.3 0.1 0.4 0.1 0.0 27.1 100.0 27.7 1448 8.0 1615 
            0-3 4.6 54.8 14.9 9.2 14.2 2.3 100.0 95.4 928 29.3 939 
            0-5 6.7 39.7 18.5 9.6 12.5 13.1 100.0 93.3 1460 31.7 1489 
6-9 9.0 3.0 10.6 3.7 2.6 71.1 100.0 91.0 1281 24.7 1291 

12-15 20.0 0.7 2.5 0.6 0.2 75.9 100.0 80.0 996 15.2 1038 
            12-23 49.5 0.3 1.3 0.6 0.2 48.1 100.0 50.5 2948 11.1 3197 
            20-23 79.6 0.0 0.1 0.0 0.0 20.3 100.0 20.4 982 6.8 1113 
واألطفال الذين تم تصنيفهم على أساس أنهم يرضعون ويشربون الماء فقط ال يقومون بأخذ أى أغذية مكملة. وتعتبر فئات ال  .(السابقةليوم السابق والليلة " )اساعة 24" إلىالطبيعية  مالحظة: تشير حالة الرضاعة                        

. لذا %100طابع هرمى ومتعلقة ببعضها، والنسب الخاصة بهم تعطى إجمااًل يرضع طبيعيًا، رضاعة طبيعية مطلقة، رضاعة طبيعية مع ماء فقط، سوائل، لبن آخر، واألغذية المكملة )ناشف أو شبه ناشف( ذات 
ن تلقوا ماء فقط. وأى أطفال حصلوا على أغذية مكملة يتم تصنيفهمفإن األطفال الذين تلقوا لبن األم وسوائل ولم يتلقوا لبن آخر ولم يتلقوا أغذية مكملة يتم تصنيفهم فى فئة رضاعة طبيعية مع سوائل حت فى  ى وا 

 هذه الفئة طالما أنهم يرضعون بصورة جيدة.
 تتضمن السوائل العصير، مشروبات عصير، مرقة )شربة( أو أي سوائل أخرى. 1
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بأسببتخدام زجاجببة الببذين يرضببعون أقببل مببن سببنتين و نسببب األطفببال ي معلومببات عببن االختالفببات فبب 2-12 يقببدم أيضببًا جببدول
، وحببوالي رببع األطفبال فببي سببتخدام زجاجبة بحلمبهباأطفببال تبم إرضباعهم  10مبن كبل  3شبهر حببوالي فمبن ببين دون سببن سبتة أ. بحلمبه
 .زجاجة بحلمهباستخدام شهر تم أيضًا إرضاعهم  11-6العمر 

عدد من المؤشرات الهامة التي تلخص حالة تغذيبة األطفبال وفقبًا لتوصبيات ممارسبات التغذيبة الخاصبة  2-12يوضح شكل 
طفببال الصببغار. وتشببير المؤشببرات الخاصبببة بالرضبباعة الطبيعيببة المطلقببة المتضببمنة فببي الشببكل إلببى أن غالبيبببة بكببل مببن الرضببع واأل

مبن األطفبال دون عمبر السبت  %40األطفال ال يتم إرضاعهم رضاعة طبيعية مطلقبة لمبدة السبت شبهور الموصبى بهبا. وبشبكل عبام، 
 فقط يحصلون فقط على لبن الثدي. %13شهور  5-4ي العمر شهور تم إرضاعهم رضاعة طبيعية مطلقة، وبالنسبة لألطفال ف

أيضًا معلومات عن مبدى انتشبار الرضباعة الطبيعيبة. حيبث يقبع ثلثبي األطفبال فبي هبذه الفئبة أي انهبم  2-12 ويوفر الشكل

ى ذلبك، يعبرض يحصلون على رضاعة طبيعية مطلقة أو يحصلون على إما مياه أو سوائل غير لبنية بجانبب الرضباعة. وباإلضبافة إلب
شبهور قبد  8-6من األطفال في العمبر  %77بيانات عن توقيت بدأ إعطاء الطفل أغذية تكميلية؛ فكما هو موصى به،  2-12الشكل 

إلبى أن الرضباعة  2-12تم إعطائهم أطعمة ناشبفة أو شببه ناشبفة أو طريبة. وتشبير مؤشبرات اسبتمرار الرضباعة المعروضبة فبي شبكل 
نة األولى من العمر وذلك بالنسبة إلى معظم األطفال. ومع ذلك، ببلوغ األطفبال سبن العبامين يكبون معظبم تستمر بشكل جيد خالل الس

 .ستخدام زجاجة بحلمهاباألطفال قد تم فطامهم. كما أن طفل من بين كل خمس أطفال مصريين يتم إرضاعه 

تنفيبببذ مقيببباس شبببامل لمبببدى  2-12شبببكل المعبببروض فبببي  يبببوفر مؤشبببر الرضببباعة الطبيعيبببة المناسببببة للفئبببة العمريبببةأخيبببرًا، 
ويبتم تصبنيف األطفبال علبى أنهبم يحصبلون  أغذيبة تكميليبة.توقيبت ببدء إعطباء الطفبل و ة بالرضاعة الطبيعية المطلقة علقالمتلتوصيات ا

العمبر  أشبهر ويحصبلون علبى رضباعة طبيعيبة مطلقبة أو فبي 5-0على الرضاعة الطبيعية المناسبة للفئة العمرية إذا كبانوا فبي العمبر 
شببهر ويحصببلون علببى أغذيببة تكميليببة بجانببب الرضبباعة الطبيعيببة. حببوالي نصببف األطفببال المصببريين يحصببلون علببى رضبباعة  6-23

 طبيعية بشكل مناسب.
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 وسيط فترة وتكرار الرضاعة الطبيعية 12-1-3

وسببيط مببدة الرضبباعة  عببن معلومببات 3-12يعببرض جببدول 
، والرضببباعة الطبيعيبببة المطلقبببة، والرضببباعة الطبيعيبببة الكاملبببة الطبيعيبببة

السبكاني الصببحي  لمسبحالبثالث سبنوات السبابقة لة فتبر ي ببين األطفبال فب
 .2014مصر  –

شببببهرًا. وفببببى  17.1 الرضبببباعة الطبيعيببببة فتببببرةوسببببيط يعتبببببر 
المتوسببببط، فببببإن األطفببببال يببببتم إرضبببباعهم رضبببباعة طبيعيببببة مطلقببببة أو 
يرضببعون أساسببًا رضبباعة كاملببة لفتببرة أقببل مببن السببتة أشببهر الموصببى 

رضباعة يرضبعون  البذين لألطفبال الرضباعة الطبيعيبة فتبرةوسيط بها؛ و 
شبببهرًا ووسبببيط فتبببرة الرضببباعة الطبيعيبببة لألطفبببال  1.8مطلقبببة  طبيعيبببة

، البذين يغلبب علبيهم الرضباعةالذين يرضعون أساسًا رضاعة كاملبة أو 
 4.1أي عندما يتم إعطباء األطفبال سبوائل أخبرى باإلضبافة إلبى اللببن، 

 شهرًا.

 فبببي مببببدة الرضبببباعة ةبشبببكل عببببام، ال توجبببد اختالفببببات كبيببببر 
. حيبث 3-12الطبيعية بين المجموعات الجزئيبة الموضبحة فبي جبدول 

مبببدة للرضببباعة الطبيعيبببة ببببين األطفبببال البببذين لبببم تلتحبببق  أطبببولكانبببت 
شبهر( وكانبت المبدة األقصبر ببين األطفبال فبي  18.3أمهاتهم بالتعليم )

شببببببهر(.  15.9الثالثبببببة المتضببببببمنة فبببببي المسبببببح )محافظبببببات الحبببببدود 
المطلقة وجدت أقصر مدة في المحافظبات  وبالنسبة للرضاعة الطبيعية

 الحضرية.

 اختالف النظام الغذائي بين األطفال 12-2
 مصبببر –فبببي المسبببح السبببكاني الصبببحي  تبببم سبببؤال السبببيدات

يعببيم مببع  والالتببي لببديهن طفببل واحببد علببى األقببل دون الثانيببة 2014
والتبي اسبتهلكها  عن أنواع األطعمة والسبوائل التبي اسبتهلكنها أسئلة األم
غر أطفالهن خالل األربع وعشرين ساعة السابقة للمسح. وتم سبؤال أص

األمهات أيضًا عن عدد المبرات التبي أكبل فيهبا الطفبل طعبام ناشبف أو 
 شبه ناشف خالل نفس الفترة.

ال  ،وتخضبببع نتبببائج هبببذه األسبببئلة إلبببى عبببدد مبببن القيبببود. أوالً 
 %25تنطببببق هبببذه األسبببئلة علبببى جميبببع األطفبببال والسبببيدات. فنجبببد أن 

قبببد تبببم اسبببتبعادهم وذلبببك ألنهبببم ليسبببوا  الثانيبببةتقريببببًا مبببن األطفبببال دون 
ضبع بيانبات النظبام الغبذائي لكبل مبن السبيدات واألطفبال ألخطباء التبذكر. تخو أو ألنهم ال يعيشون مع أمهباتهم.  السنتيناألصغر تحت 

ئل إذا كان يتم إطعبام الطفبل مبن أشبخاص أخبرين فقد ال تقدر األم على ذكر كل ما يأخذه الطفل من طعام أو سوا ،باإلضافة إلى ذلك
عبن أنبواع  2014مصبر  –المسح السكاني الصبحي ي فإن البيانات التي تم جمعها ف ،خالل نفس الفترة. وعلى الرغم من هذه المشاكل

 .األطفال بين الرضع وصغارطفال كانت ذات فائدة في تقييم اختالف النظام الغذائي األاألطعمة والسوائل التي استهلكها 

 وسيط فترة الرضاعة الطبيعية 3-12جدول 
وسيط فترة أى رضاعة، الرضاعة الطبيعية المطلقة، والرضاعة األساسية بين 

ا فى الثالث سنوات السابقة على المسح، حسب الخصائص األطفال الذين ولدو 
 .2014الخلفية، مصر 

        
 

ين وسيط فترة الرضاعة الطبيعية )أشهر( ب
 األطفال المولودين فى الثالث سنوات السابقة1

        
 الخصائص الخلفية

أى رضاعة 
 طبيعية

رضاعة طبيعية 
 مطلقة

الرضاعة 
 2الكاملة

    النوع        
 4.1 1.8 17.5 ذكر
 4.0 1.9 16.8 أنثى

    اإلقامة    
 3.7 1.6 16.6 حضر
 4.2 1.9 17.4 ريف

    محل اإلقامة    
 3.7 1.2 16.0 محافظات حضرية

 3.9 1.8 17.0 وجه بحرى
 3.5 (1.9) 16.7 حضر
 4.0 1.8 17.1 ريف
 4.3 1.9 17.6 وجه قبلى
 3.9 (1.6) 16.9 حضر
 4.5 2.0 17.8 ريف

 4.2 * 15.9 3محافظات الحدود
    الحالة التعليمية    

 5.4 1.8 18.3 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 3.2 * 16.6 لم تتم المرحلة االبتدائية

أتمت المرحلة االبتدائية/بعض 
 4.1 1.9 17.5 الثانوى

 3.9 1.8 17.0 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى
    الحالة العملية    

 3.1 (1.8) 17.7 تعمل مقابل عائد نقدى
 4.2 1.8 17.1 ال تعمل مقابل عائد نقدى

    مؤشر الثروة    
 4.6 1.9 17.6 المستوى األدنى
 4.8 2.1 17.6 المستوى الثاني

 3.9 1.6 17.3 المستوى األوسط
 3.9 1.9 17.0 المستوى الرابع

 3.2 1.6 16.0 المستوى األعلى
 4.1 1.8 17.1 ىاإلجمال    
مالحظة: يعتمد وسيط الفترات الرضاعة على توزيع نسب المواليد حسب الشهور منذ الوالدة         

في وقت المسح. يتضمن األطفال األحياء والمتوفين وقت المسح. األرقام بين األقواس 
تشير حالة غير مرجحة يقع الوسيط في فئة فترات الرضاعة لها. *  49-25محسوبة لعدد 

يقع الوسيط في فئة  .حالة غير مرجحة 25إلى أن األرقام مبنية على عدد حاالت أقل من 
 فترات الرضاعة لها ولذلك تم حذفها.

ليس بالضرورة أن يكون آخر األطفال المولودين وآخر األطفال الذين يعيشون حاليًا مع األم  1
 هم الذين يرضعون حاليًا.

 طلقة أو الحصول على لبن األم وماء، سوائل غير اللبن.يتضمن الرضاعة الطبيعية الم 2
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 3
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 األطعمة والسوائل المستهلكة من قبل الرضع وصغار األطفال 12-2-1

فيجببب أكببل  .الغذائيببةجميببع المببواد  الحصببول علببىتتضببمن التغذيببة المناسبببة أن يببتم إطعببام األطفببال طعامببًا متنوعببًا لضببمان 
لفواكبه والخضبراوات وخصوصبًا تلبك الغنيبة بفيتبامين ا الفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين أ يوميًا. وعلى الرغم من أهمية أكل كمية مبن

من بعض األغذية الدقيقة المحددة )منظمة الصحة العالمية/صندوق  تالدراسات أثبتت أنها تكون غير كافية لمواجهة االحتياجا نأ، فإ
، أو أكلهبا بقبدر المسبتطاع. وتعتببر (. وبالتالي، فقد ُنصح بأكل اللحوم، الدواجن، السمك أو البيض يوميباً 1998األمم المتحدة للطفولة 

الببدهون ذات أهميببة أيضببًا فببي غببذاء األطفببال الرضببع والصببغار ألنهببا تمببنح األحمبباض الدهنيببة الالزمببة، تسببهل امتصبباص الفيتامينببات 
 .من كثافة الطاقة الغذائية واستساغتها )كفيتامين أ(، وتحسن نية القابلة للذوبانالده

األقبل مبن عبامين  سبتهلكها أصبغر أطفبالهنامن السيدات حبول األطعمبة والسبوائل التبي  معلوماتعلى  4-12جدول  وُيبنى
فببإن نسبب األطفبال الببذين يسبتهلكون األطعمببة والسبوائل فببي  ،األرببع وعشببرين سباعة السبابقة للمسببح. وكمبا هببو متوقبعخببالل  مبن العمبر

. وكبان األطفبال دا األلببان واألطعمبة الخاصبة بالرضبع، وذلبك فيمبا عبالمجموعات المختلفة الموضحة في الجدول تزيد مبع عمبر الطفبل
وبصفة عامبة، إن أغلبب  .توقفوا عن الرضاعة ًا لألنواع المختلفة من األطعمة عن األطفال الذيناستهالك ذين ال يزالون يرضعون أقلال

طعمبببة المصبببنوعة مبببن الجبببذور هبببي األطعمبببة المكونبببة مبببن الحببببوب، واأل سبببواء كبببانوا يرضبببعون أم الاألطعمبببة التبببي يتناولهبببا األطفبببال 
 والدرنات والجبنة، والزبادي، واألطعمة األخر المكونة من منتجات األلبان.

 األغذية والسوائل التى استهلكها األطفال فى اليوم أو الليلة السابقة على المقابلة 4-12جدول 
محددة من مجموعات األطعمة فى اليوم أو الليلة السابقة على إجراء المقابلة، حسب حالة الرضاعة الطبيعية  ويعيشون مع أمهاتهم والذين استهلكوا أنواع سنتيننسبة أصغر األطفال أقل من 

 .2014والعمر، مصر 
أى طعام  طعام ناشف أو شبه ناشف  السوائل                               

ناشف/ 
أو شبه 
 ناشف

عدد 
 األطفال

                            
لعمر ا

 باألشهر
أغذية 
 أطفال

ألبان 
 1أخرى

 سوائل
  2أخري

أغذية مقواه 
خاصة 
 باألطفال

طعام 
مصنوع من 

 3الحبوب

خضروات /فواكه
غنية    
 4بفيتامين أ

فواكه/ 
خضروات 

 أخري

طعام مصنوع 
من الجذور/ 

 درنيات

طعام مصنوع 
من البقوليات أو 

 المكسرات

لحوم/ 
سمك/ 
 بيض دواجن

جبن/ زبادي/ 
ت أو منتجا

 ألبان أخري
 األطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية                              
                              0-1 9.4 1.7 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 383 
2-3 14.6 6.3 14.2 0.0 0.6 0.3 0.4 0.6 0.2 0.3 0.6 2.4 4.2 502 
4-5 11.8 7.1 28.8 6.6 11.4 3.4 4.1 6.1 0.8 1.7 1.8 23.6 35.6 476 
6-8 6.8 13.3 46.5 10.9 40.4 13.1 20.2 28.4 8.5 8.8 16.0 50.1 74.9 873 
9-11 3.4 16.5 59.8 6.2 60.8 22.0 35.6 43.0 16.9 24.9 24.1 59.1 90.8 723 

12-17 1.7 20.2 70.8 3.8 78.5 32.3 43.9 54.0 26.0 39.1 33.3 58.5 94.4 1087 
18-23 0.8 24.4 73.1 1.7 84.8 34.5 56.3 62.5 35.7 47.3 39.7 58.7 97.9 400 
               6-23  3.4 18.0 61.6 6.1 64.4 24.8 36.9 45.3 20.2 28.3 27.1 56.3 88.5 3083 
 4445 65.7 41.9 19.0 19.8 14.1 32.1 26.0 17.6 45.9 4.9 48.4 14.1 6.1 اإلجمالي               
 األطفال الذين ال يرضعون رضاعة طبيعية                              
                              0-1 * * * * * * * * * * * * * 13 
2-3 (60.1) (24.0) (15.9) (9.8) (9.8) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (10.5) (10.5) 30 
4-5 67.7 20.1 25.0 11.2 16.1 3.5 4.5 11.1 2.6 6.3 10.6 21.4 42.9 55 
6-8 45.2 37.5 42.3 20.5 36.4 7.2 20.9 18.6 5.4 10.5 12.4 51.0 77.9 87 
9-11 31.3 46.8 65.7 10.8 65.3 21.2 28.6 54.9 20.9 23.4 31.3 63.2 87.6 113 

12-17 7.5 34.2 76.7 7.5 85.4 38.0 53.0 59.3 26.7 49.9 33.9 62.4 97.5 413 
18-23 0.9 34.1 81.0 2.2 89.8 48.0 61.9 63.8 34.5 58.3 41.0 64.8 99.6 1047 
               6-23  6.9 35.2 76.9 5.1 84.2 41.5 55.3 59.7 30.1 51.3 37.1 63.3 97.1 1661 
 1759 93.2 60.7 35.3 48.7 28.5 56.7 52.3 39.3 80.2 5.3 73.7 34.2 10.1 اإلجمالي               
حالة غير مرجحة. * تشير إلى أن األرقام مبنية على عدد  49 -25ساعة" )اليوم السابق والليلة السابقة(. األرقام بين األقواس محسوبة لعدد  24إلى "والطعام المستهلك مالحظة : تشير حالة الرضاعة الطبيعية                               

 حالة غير مرجحة ولذلك تم حذفها. 25حاالت أقل من 

 تشمل األلبان األخرى اللبن الطازج، المعلب، ولبن البودرة من األبقار أو الحيوانات األخرى. 1 
 اليشمل الماء فقط. 2
 تشمل األغذية المكملة للطفل. 3
 بطاطا وهي ذات لون برتقالي أو أصفر من الداخل، المانجو، البابايا، والمشمم. تشمل قرع عسلى، 4
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 لاطفع واألللرض التغذية المالئمة 12-2-2

البببدء المبكببر بإطعببام األطفببال األغذيببة الناشفة/الشبببه ل اطفبباألصببغار ع و المتعلقببة بالتغذيببة المالئمببة للرضببتضببم الممارسببات 
كميات الطعام وتكرار عدد مرات األكل كلما كبر عمر الطفل مبع اإلقبالل مبن الرضباعة. وتبم وضبع  ناشفة من عمر ستة أشهر وزيادة

)منظمبة الصبحة  شبهراً  23-6الفئبة العمريبة مبن ألطفبال فبي اوصبغار ع بالتغذيبة المالئمبة للرضبالممارسات المتعلقبة إرشادات خاصة ب
 (.2005ية ومنظمة الصحة العالم 2003األمريكية/منظمة الصحة العالمية 

لممارسات المتعلقة جودة ا يعد مفيد في تقييموالذى  لممارسات المتعلقة بالتغذية المالئمةمؤشرًا موجزًا ل 5-12يعرض جدول 
لهبم الحبد  بالتغذيبةلممارسبات المتعلقبة نسب األطفال التبي وصبلت ا اتالمؤشر  وتعرض هذهفي مصر.  صغار األطفاللرضع و ا بتغذية

التغذيببة )أي، عببدد مببرات أكببل  وتكببراراألطعمببة )أي، عببدد مجموعببات األطعمببة المسببتهلكة(  تنببوعخاصببة بكببل مببن األدنببى للمعببايير وال
ًا إذا تنبباول هبببؤالء غببذاء مناسبببتنبباول لبببن الثببدي أو بدائلبببه. ويعتبببر األطفببال الببذين يرضببعون رضبباعة طبيعيبببة يتلقببون  وأيضبباً الطفببل( 

لقوا أطعمة أو سوائل غير لبن الثدي مرتين يوميًا على األقل وذلك لألطفال الرضع األطفال على األقل أربع مجموعات من األطعمة وت
شبهرًا. أمبا األطفبال البذين  23-9أشهر وعلى األقل ثالث مرات يوميًا وذلك لألطفال في الفئبة العمريبة مبن  8-6في الفئة العمرية من 

إذا تنببباولوا لببببن أو منتجبببات األلببببان مبببرتين علبببى األقبببل يوميبببًا،  ال يرضبببعون رضببباعة طبيعيبببة فيبببتم اعتببببارهم أنهبببم تغبببذوا تغذيبببة مناسببببة
ويتناولون أطعمة ناشفة أو شبه ناشفة من أربع مجموعات غذائية على األقل من غير المجموعبات التبي تشبمل األلببان ومنتجاتهبا، وأن 

 يكونوا يتناولون الطعام ثالث مرات على األقل يوميًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مارسات الغذائية للرضع وصغار األطفالالم 5-12جدول 
الليلة السابقة على دد مرات أخذ الوجبات خالل اليوم أو شهرًا والذين تم إطعامهم باالعتماد على ثالث ممارسات غذائية للرضع وصغار األطفال بناء على حالة الرضاعة، عدد من مجموعات الطعام وع 23-6نسبة أصغر األطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم وفى العمر من 

  .2014إجراء المسح حسب الخصائص الخلفية، مصر 
                                  

 
 23-6من بين األطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية في العمر 

  شهرًا، نسبة الذين يتم إطعامهم:
شهرًا،  23 -6من بين األطفال الذين ال يرضعون رضاعة طبيعية في العمر 

 :شهرًا، نسبة الذين يتم إطعامهم 23-6من بين جميع األطفال في العمر   بة الذين يتم إطعامهم:نس
                                  

 الخصائص الخلفية

4   +
مجموعة 

 1طعام

العدد األدنى 
لمرات 
 2األكل

+ مجموعة طعام 4
والعدد  األدنى 
 لمرات األكل

عدد األطفال الذين 
ة طبيعية يرضعون رضاع

  شهر 23-6فى العمر 

لبن أو 
منتجات 
 3األلبان

4   +
مجموعة 

 1طعام

العدد األدنى 
لمرات 
 2األكل

      3مع وجود 
ممارسات             

 4 مالئمة

عدد األطفال الذين ال 
يرضعون رضاعة طبيعية 

  5شهر 23-6فى العمر  

/البدائل لبن األم 
المالئمة للبن 

 6األم

4   +
مجموعة 

 1طعام

العدد األدنى 
لمرات 
 7األكل

      3مع وجود 
ممارسات             

 مالئمة

عدد األطفال 
في العمر 

 شهراً  6-23
                 العمر باألشهر                                  

6-8 13.4 59.4 13.4 873  75.8 11.6 73.4 4.0 87  97.8 13.3 60.7 12.5 960 
9-11 30.1 48.1 24.2 723  77.9 33.1 76.8 10.3 113  97.0 30.5 52.0 22.3 836 

12-17 45.2 59.1 36.1 1087  45.1 58.1 63.1 13.0 413  84.9 48.8 60.2 29.7 1500 
18-23 58.7 66.4 46.3 400  34.2 66.8 64.1 16.0 1047  52.4 64.5 64.8 24.4 1448 
                 النوع

 2495 23.5 61.2 42.5 80.3  833 14.3 67.4 59.6 41.1  1662 28.1 58.1 33.9 ذكر
 2249 23.1 59.2 43.9 79.1  827 14.1 63.0 59.3 43.1  1421 28.3 56.9 35.0 أنثى
                 اإلقامة

 1492 23.4 64.3 43.4 80.6  583 15.6 70.0 56.7 50.3  908 28.5 60.6 34.9 حضر
 3252 23.2 58.4 43.1 79.3  1077 13.4 62.6 60.9 37.6  2175 28.1 56.3 34.2 ريف

                 محل اإلقامة
 489 27.5 69.7 47.1 81.8  206 18.8 73.3 54.3 56.9  283 33.9 67.0 41.8 محافظات حضرية

 2248 23.3 63.6 44.2 79.7  816 15.5 71.1 62.0 44.2  1432 27.7 59.3 34.1 وجه بحرى
 441 21.2 64.6 43.7 81.3  175 15.4 76.4 62.7 53.0  266 25.1 56.8 31.2 حضر
 1807 23.7 63.3 44.3 79.4  641 15.5 69.7 61.8 41.8  1166 28.3 59.8 34.8 ريف

 1961 22.2 54.2 40.7 79.2  620 10.7 55.0 57.2 34.3  1342 27.5 53.8 33.0 وجه قبلى
 538 21.1 59.6 39.0 78.8  193 11.7 61.1 52.6 40.9  345 26.4 58.7 31.5 حضر
 1424 22.6 52.2 41.3 79.4  427 10.3 52.3 59.3 31.4  997 27.8 52.1 33.5 ريف

 45 28.6 53.6 58.1 77.0  19 23.1 56.9 77.6 44.8  26 32.5 51.3 44.2 8محافظات الحدود
                 الحالة التعليمية

 726 23.5 54.3 43.5 78.3  225 11.2 56.3 62.4 29.8  502 29.0 53.5 35.0 لمدرسةلم يسبق لها الذهاب ل
 213 18.7 53.1 35.7 82.8  64 11.0 55.7 49.5 42.9  149 22.0 52.0 29.7 لم تتم المرحلة االبتدائية

 898 19.0 57.4 37.0 81.3  295 10.7 64.5 52.0 43.0  603 23.0 53.9 29.6 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوى
 2905 24.9 63.1 45.6 79.4  1076 16.0 67.9 61.4 44.4  1829 30.2 60.4 36.2 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

                 الحالة العملية
 492 26.8 62.8 48.2 77.6  178 17.0 66.6 68.8 38.1  314 32.3 60.7 36.5 تعمل مقابل عائد نقدى

 4252 22.9 59.9 42.6 80.0  1483 13.9 65.0 58.3 42.6  2769 27.7 57.2 34.2 ابل عائد نقدىال تعمل مق
                 مؤشر الثروة

 767 25.0 57.8 43.9 80.9  232 15.0 64.2 60.9 36.8  535 29.4 55.0 36.5 أدنى مستوى
 921 21.3 54.7 40.3 78.8  301 14.0 60.4 60.2 35.0  620 24.8 51.9 30.6 المستوى الثاني

 1158 22.7 59.7 43.2 79.3  383 12.5 60.9 62.5 37.4  775 27.8 59.0 33.6 المستوى األوسط
 1059 22.5 59.2 43.7 77.4  397 9.9 64.1 56.3 39.7  662 30.0 56.2 36.1 المستوى الرابع
 839 25.8 70.8 45.0 83.3  346 20.8 76.1 58.0 59.7  492 29.3 67.0 35.8 أعلى مستوى

 4744 23.3 60.2 43.2 79.7  1661 14.2 65.2 59.4 42.1  3083 28.2 57.6 34.4 اإلجمالي
 . البقوليات والمكسرات.7. اللحوم، الدواجن، األسماك، القشريات )أعضاء من اللحوم(. 6. البيض. 5. الفواكة والخضروات األخرى. 4الفواكة والخضروات الغنية بفيتامين أ. . 3. األطعمة المصنوعة من الحبوب، الجذور، والدرنيات. 2. لبن أخر غير لبن الثدى، الجبن أو الزبادى. 1مجموعات الطعام :  1                                  

 شهرًا. 23-9أشهر وثالث مرات على األقل لألطفال فى العمر  8-6أو شبه ناشف مرتان على األقل للرضع فى العمر  بالنسبة لألطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية، العدد األدنى لمرات األكل هو حصول األطفال على طعام ناشف 2
 يشمل أغذية أطفال، لبن طازج أو معبأ أو بودرة، والزبادى مرتين أو أكثر. 3
 ألطفال على طعام ناشف أو شبه ناشف أو طعام مصنوع من اللبن أربعة مرات على األقل في اليوم.بالنسبة لألطفال الذين ال يرضعون رضاعة طبيعية، العدد األدنى لمرات األكل هو حصول ا 4
 األكل، وحصلوا على طعام ناشف أو شبه ناشف على األقل أربعة مجموعات طعام وال يتضمن مجموعة اللبن أو منتجات األلبان. ى األقل فى اليوم، تلقوا العدد األدنى لمراتيعتبر األطفال الذين ال يرضعون رضاعة طبيعية يتلقون الثالث ممارسات الغذائية المالئمة إذا تلقوا اللبن أو منتجات األلبان مرتين عل 5
 يشمل األطفال الذين يرضعون أو الذين ال يرضعون ويتلقون أغذية األطفال، لبن طازج، معبأ أو بودرة مرتين أو أكثر. 6
 .4و 2رات األكل في اليوم حسب عمرهم وحالة الرضاعة كما تم شرحه في الهامم رقم يتم إطعام األطفال العدد األدنى لم 7
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 8 
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شببهرًا ممبن يعيشبون مببع  23-6عمبر مبن المببن صبغار األطفبال فببي  %80، فبإن 5-12ووفقبًا للنتبائج الموضبحة فببي جبدول 
علبى غبذاء كبافي ومتنبوع، أي  %43للمسح، وحصل  خالل األربع وعشرين ساعة السابقة لبن الثدي أو بدائله حصلوا علىأمهاتهم قد 

مبن األطفبال  %60وتنباول بناًء على أعمارهم وحالة الرضاعة الطبيعية،  من عدد مالئم من مجموعات األطعمةأنهم قد تناولوا أطعمة 
مببن األطفببال قببد تببم  %23ت الغذائيببة الببثالث معببًا، نجببد أن . وبشببكل عببام، وبأخببذ الممارسبباالحببد األدنببى مببن المببرات المالئمببة لعمببرهم

الخاصبة ببالتنوع الغبذائي وتكبرار الوجببات )شبكل  صغار األطفباللرضع و ا لممارسات المتعلقة بتغذيةتغذيتهم وفقًا للحد األدنى لمعايير ا
12-3.) 
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 الحد األدنى لنظام غذائي مقبول الحد األدنى لمرات األكل الحد األدنى للتنوع الغذائي
 شهراً  23-6جميع األطفال في العمر  األطفال الذين ال يرضعون األطفال الذين يرضعون

2014مصر  -السكاني الصحي  المسح

النسبة

 
لبى حبد  لعبدد مبرات األكبلالحد األدنبى حظًا في الحصول على  لأقأن األطفال الذين يرضعون  3-12وكما يوضح شكل  وا 

األطفبال فبإن وبالرغم من ذلك وبصفة عامة، األطفال الذين ال يرضعون. بمقارنة  للتنوع الغذائىما أقل في الحصول على الحد األدنى 
  .المقبولة الذين يرضعون أكثر احتمااًل من الذين ال يرضعون في الحصول على الحد األدنى للتغذية

تقترب الممارسبات الغذائيبة بشبكل ختالفات في الممارسات الغذائية حسب الخصائص الخلفية فإن نسبة األطفال وبالنسبة لال
بين األطفال في العمر مبن  %30 أعلى مستوى عند لتصل إلى كلما زاد عمر الطفلعام إلى الحد األدنى لمعايير الممارسات الغذائية 

 ال تعطي أنماط متسقة. 5-12ع في الممارسات الغذائية بالنسبة لباقي الخصائص المبينة في جدول . والتنو شهر 15-17

 المكملة لألطفال الصغارالعناصر الغذائية الدقيقة  12-3
قصور العناصر الغذائية وينتج  يعتبر قصور العناصر الغذائية الدقيقة مساهمًا أساسيًا في أمراض الطفولة ووفيات األطفال.

 العناصببر الغذائيببة الدقيقببةواالنتفبباع غيببر الكببافي مببن  العناصببر الغذائيببة الدقيقببة مببن التنبباول الغيببر كببافي لألطعمببة الغنيببة بهببذه دقيقببةال
بيانبات عبن تقيبيم  2014مصبر  –، أو العوامبل األخبرى فبي الغبذاء. ويتبيح المسبح السبكاني الصبحي الطفيليات المتاحة بسبب العدوى،
لعناصبر الغذائيبة الدقيقبة ا، و األسر المعيشبية باليود في جملح المعالكال الدقيقة العناصر الغذائيةة لمعالجة نقص عدد من الجهود الجاري

 .واستخدام األدوية للتخلص من الديدان بين النساء واألطفال الصغار)فيتامين أ والحديد(  ةالمكمل

 باليود جالملح المعالاستخدام  12-3-1

ومببن  .تسبباعد الغببذة الدرقيببة فببي أداء وظيفتهببا بصببورة طبيعيببةالتببي  عناصببر الغذائيببة الدقيقببةمببن ال مهمبباً  اً يعتبببر اليببود عنصببر 
إن نقبص اليبود أثنباء الحمبل يمكبن أن يبؤدى إلبى إجهباض )سبقط( وخلبل  القمباءة )الخلبل العصببي(يؤدى إلبى المعروف أن نقص اليود 
وتببأخر البلببوغ فببي سببن وفيببات األطفببال خطببر ، والدة جنببين ميببت وزيببادة ، توقببف النمببو، الببوالدة المبكببرة، العقببمفببي النمببو داخببل الببرحم

إلبى اليبود فبي  . يحتاج الجسم عمومًا لكمية ضئيلة من اليبود، ولكبن هنباك زيبادة فبي الحاجبةالمراهقة، وتضخم الغذة الدرقية في البالغين

 األطفالصغار رضع و لا لتغذيةمؤشرات الحد األدنى  3-12شكل 
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 .الملح باليود للتغلب على نقص اليود بالجسملجة لمعا اً تبنت مصر برنامجولقد . والرضاعة، ونمو الطفل الحملوهى مراحل معينة، 

المختبارة فبي العينبة الفرعيبة إلجبراء  األسبرة المعيشبيةالطعبام داخبل وقد تم قياس كمية اليود الموجود في الملح المسبتخدم فبي 
ومحلببول  ثابببتمببن زجاجببة مببن محلببول النشببا الجهبباز القيبباس تكببون ي. و 2014مصببر  –السببكاني الصببحي فببي المسببح  اختبببار األنيميببا
يتم وضع نقطة من محلول النشا على عينة الملح من األسرة المعيشية مما يبؤدى إلبى تغييبر لبون الملبح. وتقبوم  حيث. حامض ضعيف

لببون الملببح بخريطببة األلببوان الموجببودة لتحديببد  بمضبباهاةالتببي تقببوم بببإجراء االختبببار  2014 مصببر -المسببح السببكاني الصببحي باحثببة 
 .مستوى اليود

من األسر المعيشبية  %91تستخدم  ،وبصفة عامةمن األسر المؤهلة.  %96تم اختبار الملح في  أنه 6-12دول يعرض ج
التبي تببم عمبل اختبببار الملببح لهبا كببانوا يسبتخدمون ملببح معببالج بباليود. وكانببت النسبببة األقبل لألسببر التبي تسببتخدم ملببح معبالج ببباليود بببين 

( وكانت أعلبى نسببة ببين األسبر فبي المسبتوى األعلبى لمؤشبر الثبروة واألسبر الموجبودة %81األسر في المستوى األدنى لمؤشر الثروة )
 لكل منهما(. %98في المحافظات الحضرية )

 وجود الملح المعالج باليود فى األسرة المعيشية 6-12جدول 
سر احتواء الملح على اليود، نسبة األار من بين جميع األسر المعيشية المؤهلة إلختبار الملح، نسبة اآلسر المعيشية التى تم فيها اختب

المعيشية التى تم فيها اختبار سر األالمعيشية لديها ملح ولكن لم يتم اختباره، ونسبة التى ليس لديهما ملح في األسر المعيشية؛ ومن بين 
 . 2014الخلفية، مصر  احتواء الملح على اليود، نسبة األسر المعيشية التي يتوفر لديها ملح معالج باليود، حسب الخصائص

                
 

من بين جميع األسر المعيشية في العينة الفرعية إلختبار األنيميا، 
  نسبة:

من بين األسر المعيشية التى تم 
 إجراء اختبار الملح بها:

                
 الخصائص الخلفية

تم إجراء اختبار 
 الملح بها

لديها ملح ولكن 
 لم يتم إختباره

ملح/  لديهاال يوجد 
 بيانات مفقودة

عدد األسر 
  المعيشية

نسبة توافر الملح 
 المعالج باليود

عدد األسر 
 المعيشية

        اإلقامة                
 3744 96.3  3891 2.7 1.1 96.2 حضر
 5356 87.1  5575 3.0 1.0 96.1 ريف

        محل اإلقامة        
 1511 97.8  1561 2.7 0.5 96.8 محافظات حضرية

 4240 89.5  4445 3.5 1.1 95.4 وجه بحرى
 1066 95.4  1114 3.0 1.4 95.6 حضر
 3174 87.5  3331 3.7 1.0 95.3 ريف

 3274 89.3  3381 2.0 1.1 96.8 وجه قبلى
 1122 94.9  1168 2.2 1.7 96.1 حضر
 2152 86.4  2213 1.9 0.9 97.2 ريف

 75 94.6  78 3.6 0.9 95.5 1محافظات الحدود 
        مؤشر الثروة        

 1472 80.7  1532 3.2 0.7 96.1 أدنى مستوى
 1708 85.0  1793 3.7 1.1 95.3 المستوى الثاني

 1872 90.8  1938 2.5 0.9 96.6 المستوى األوسط
 2015 95.7  2103 2.9 1.2 95.8 المستوى الرابع
 2032 98.4  2099 2.1 1.1 96.8 أعلى مستوى

 9099 90.9  9466 2.9 1.0 96.1 اإلجمالي        
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1                

 

 العناصر الغذائية الدقيقة بين األطفال الصغارتناول  12-3-2

أنبواع لكميبات كافيبة مبن صغار اللتقييم مدى تناول األطفال  2014مصر  - الصحي السكانييمكن استخدام بيانات المسح 
العناصبر الغذائيبة الدقيقبة ويعتببر هامبًا جبدًا بالنسببة أحبد ن أ فيتبامي يعبداليبود. كفيتبامين أ، والحديبد و  من العناصر الغذائيبة الدقيقبة ةماه

يببة مثببل الحصبببة، حمايببة الجسببم ضببد بعببض األمببراض المعد يوالتطببور. كببذلك يعتبببر فيتببامين أ هامببًا أيضببًا فبب ،، النمببوالطبيعببيللنظببر 
نقبص الحديبد  .يالليلب يالبصر مثل العش يخلل ف يأ مصاحبًا لفقد البصر الكلى أو أوأمراض اإلسهال. ويكون النقص الحاد لفيتامين 

إلبى إبطباء نقبص الحديبد يبؤدي . و ؤثر على ما يقبدر بنحبو مليباري شبخصالذي يفي العالم  نقص المواد الغذائية األكثر انتشاراً  أحدهو 
فإن الكميات الكافية من اليود مهمبة لمنبع اإلعاقبة الذهنيبة  ،وكما نوقم سابقاً . زيادة معدالت االعتالل والوفياتبو المعرفي ويرتبط النم

أداة لتحسين تغذية األطفال من خالل معالجة الطفيليات  توفرلتخلص من الديدان با الخاصة األدويةوأخيرًا،  وتقلل من وفيات األطفال.
 .الدقيقة العناصر الغذائيةسبب شائع لنقص تكون التي المعوية، و 
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مؤشببرات عديبدة مفيببدة لتقيببيم مبدى تلقببى األطفببال غبذاء كبباف مببن فيتبامين أ والحديببد واليببود. وتتضببمن  7-12جببدول  عبرضي
مين أ. كما يعبرض هذه المؤشرات نسبة أصغر األطفال أقل من سنتين والذين يعيشون مع أمهاتهم وتناولوا فواكه وخضراوات غنية بفيتا

ي واألدويببة الخاصببة بببالتخلص مببن الديببدان خببالل التكميلبب أفيتببامين شببهرًا وتنبباولوا  59-6الجببدول نسبببة األطفببال فببي الفئببة العمريببة مببن 
ر الستة أشهر السابقة للمسح وتناولوا الحديد التكميلي خالل السبعة أيام السابقة للمسح. ويعرض الجبدول أيضبًا نسببة األطفبال فبي العمب

  شهر الذين يعيشون في أسر معيشية تستخدم ملح معالج باليود. 6-59

 تناول العناصر الغذائية الدقيقة بين األطفال  7-12جدول 
لليلة السابقة على المسح، ومن بين شهرًا ويعيشون مع أمهاتهم، نسبة الذين استهلكوا أطعمة غنية بفيتامين أ وأطعمة غنية بالحديد خالل اليوم أو ا 23-6من بين أصغر األطفال فى العمر 

السبعة أيام السابقة، والذين  شهرًا، نسبة الذين تم إعطائهم فيتامين أ تكميلى خالل الستة أشهر السابقة على المسح، و الذين تم إعطائهم عنصر الحديد التكميلي خالل 59-6األطفال فى العمر 
شهرًا ويعيشون في األسرة المعيشية التي تم إجراء اختبار احتواء الملح على  59-6تة أشهر السابقة على المسح، ومن بين األطفال في العمر تم إعطائهم أدوية لعالج الديدان المعوية خالل الس

 .2014اليود، نسبة األطفال الذين يعيشون فى أسر معيشية لديها ملح معالج باليود، حسب الخصائص الخلفية، مصر 
                        

 
 23-6من بين أصغر األطفال فى العمر 
  شهرًا: 59-6من بين جميع األطفال في العمر   شهرًا ويعيشون مع أمهاتهم:

 59-6ومن بين األطفال في العمر 
شهرًا ويعيشون في األسرة المعيشية التي 

 تم إجراء اختبار الملح بها:
                        

 الخصائص الخلفية

نسبة استهالك 
أطعمة غنية 

بفيتامين أ خالل 
ساعة  24الب

 1السابقة

نسبة استهالك 
أطعمة غنية 
بالحديد خالل 

ساعة  24الب
 2السابقة

عدد 
  األطفال

نسبة الذين تم 
إعطائهم فيتامين أ 
التكميلي خالل 
الستة أشهر 

 السابقة

نسبة الذين تم 
إعطائهم عنصر 
الحديد التكميلي 

أيام  7خالل الببب
 السابقة

لذين تم نسبة ا
إعطائهم أدوية 
الديدان المعوية 
خالل الستة أشهر 

 3السابقة
عدد 
  األطفال

نسبة الذين يعيشون في 
أسر معيشية لديها ملح 

 عدد األطفال 4معالج باليود
            العمر باألشهر                        

6-8 27.9 20.9 960  15.9 10.0 1.5 964  87.0 281 
9-11 48.6 41.5 836  23.0 9.6 4.1 852  90.8 298 

12-17 69.6 60.7 1500  20.6 9.0 5.0 1581  91.2 508 
18-23 81.6 73.3 1448  20.3 8.5 7.7 1615  91.1 580 
 999 90.3  3089 11.4 7.1 16.1  ل.ى  ل.ى  ل.ى  24-35
 972 89.7  3079 14.9 7.0 14.8  ل.ى  ل.ى  ل.ى  36-47
 906 89.6  2623 16.1 6.0 13.6  ل.ى  ى ل. ل.ى  48-59

            النوع            
 2395 89.9  7226 11.0 8.0 16.8  2495 52.9 60.9 ذكر
 2149 90.4  6579 10.6 7.2 16.7  2249 53.3 61.3 أنثى

            حالة الرضاعة الطبيعية            
 1032 90.4  3228 4.6 9.3 20.2  3083 45.3 53.3 يرضع طبيعياً 

 3506 90.0  10548 12.6 7.1 15.6  1661 67.6 75.6 ال يرضع طبيعياً 
 6 *  28 * * *  0 * * بيانات مقفودة

            عمر األم عند الوالدة            
15-19 56.8 51.3 191  19.2 7.5 3.7 263  89.2 85 
20-29 61.7 53.6 2996  16.4 7.3 10.8 8046  89.5 2669 
30-39 60.6 52.6 1429  17.3 8.0 10.8 4907  91.5 1588 
40-49 60.3 49.5 127  15.4 8.1 12.9 589  87.4 203 
            اإلقامة            

 1488 96.4  4331 8.7 9.2 17.0  1492 52.7 60.4 حضر
 3056 87.0  9474 11.8 6.9 16.6  3252 53.3 61.4 ريف

            محل اإلقامة            
 484 98.1  1435 7.4 10.4 15.9  489 53.2 62.4 محافظات حضرية

 2190 89.3  6597 13.1 8.1 18.7  2248 57.8 63.7 وجه بحرى
 463 97.2  1293 11.0 9.2 20.2  441 56.6 60.8 حضر
 1727 87.2  5304 13.6 7.9 18.4  1807 58.0 64.4 ريف

 1821 88.7  5636 9.0 6.4 14.7  1961 47.4 57.5 وجه قبلى
 515 93.8  1528 7.8 8.2 15.7  538 48.3 57.5 حضر
 1306 86.7  4108 9.4 5.7 14.4  1424 47.1 57.5 ريف

 48 96.7  137 7.8 3.8 12.7  45 66.3 73.1 5محافظات الحدود 
 

 .....تابع           
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 )تابع(  7-12جدول 
 
                        

 
 23-6من بين أصغر األطفال فى العمر 
  شهرًا: 59-6من بين جميع األطفال في العمر   شهرًا ويعيشون مع أمهاتهم:

 59-6ومن بين األطفال في العمر 
شهرًا ويعيشون في األسرة المعيشية التي 

 تم إجراء اختبار الملح بها:
                        

 يةالخصائص الخلف

نسبة استهالك 
أطعمة غنية 

بفيتامين أ خالل 
ساعة  24الب

 1السابقة

نسبة استهالك 
أطعمة غنية 
بالحديد خالل 

ساعة  24الب
 2السابقة

عدد 
  األطفال

نسبة الذين تم 
إعطائهم فيتامين أ 
التكميلي خالل 
الستة أشهر 

 السابقة

نسبة الذين تم 
إعطائهم عنصر 
الحديد التكميلي 

م أيا 7خالل الببب
 السابقة

نسبة الذين تم 
إعطائهم أدوية 
الديدان المعوية 
خالل الستة أشهر 

 السابقة
عدد 
  األطفال

نسبة الذين يعيشون في 
أسر معيشية لديها ملح 

 عدد األطفال 4معالج باليود
            الحالة التعليمية                                     

 767 82.0  2451 8.2 5.0 14.8  726 52.6 61.5 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 222 83.8  648 9.8 4.4 18.4  213 44.1 47.4 لم تتم المرحلة االبتدائية
 أتمت المرحلة االبتدائية/

 826 89.2  2469 9.6 6.2 15.3  898 47.2 57.0 بعض الثانوى
 2728 93.1  8237 12 9.1 17.6  2905 55.7 63.3 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

             الحالة العملية            
 520 93.3  1525 11.3 9.9 18.5  492 58.6 66.7 تعمل مقابل عائد نقدى

 4024 89.7  12279 10.7 7.3 16.5  4252 52.5 60.4 ال تعمل مقابل عائد نقدى
            مؤشر الثروة

 795 79.3  2450 10.7 5.2 14.5  767 52.0 60.0 المستوى األدنى
 853 86.1  2732 10.7 5.7 15.5  921 50.9 58.2 المستوى الثاني

 1131 88.8  3420 13.8 7.2 17.0  1158 53.8 63.4 المستوى األوسط
 987 96.9  2871 9.1 8.6 17.2  1059 53.0 60.1 المستوى الرابع

 777 98.6  2331 8.7 11.8 19.6  839 55.5 63.4 المستوى األعلى
 4544 90.1  13805 10.8 7.6 16.7  4744 53.1 61.1 اإلجمالي            
* تشير إلى أن األرقام مبنية على تذكر األم. ية التخلص من الديدان مبنية على ملحوظة: المعلومات عن فيتامين أ بناًء على تذكر األم وبطاقة التطعيمات )إذا توفرت(. أما المعلومات عن عنصر الحديد التكميلي أو أدو                         

 حالة غير مرجحة ولذلك تم حذفها. 49-25عدد حاالت 
 ل.ى : ال ينطبق.

 ، الخضروات، الفواكة.بايا والمشممالبا، المانجو، الداكنة يتضمن اللحوم )اللحوم العضوية(، سمك، دواجن، بيض، القرع العسلى، البطاطا الصفراء أو الحمراء، الجزر، الخضروات ذات األوراق الخضراء 1
 يتضمن اللحوم )اللحوم العضوية(، سمك، دواجن وبيض. 2
 ادة ما تستخدم للديدان الطفيلية والبلهارسيا.‘أدوية التخلص من الديدان المعوية  3
 سر المعيشية في العينة الفرعية إلختبار األنيميا مؤهلين إلختبار الملح.  يستبعد األطفال الذين يعيشون في أسر معيشية لم يتم اختبار احتواء الملح على اليود، حيث كانت األ 4
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 5
 

أطفبال  10مبن كبل  6 شهر ويعيشون مع أمهباتهم، 23-6إلى أن من بين األطفال األصغر في العمر  7-12يشير جدول 
بقليل يستهلكون أطعمة غنية بالحديد يوميًا. ويزيبد تنباول األطعمبة الغنيبة بفيتبامين يستهلكون أطعمة غنية بفيتامين أ وأكثر من النصف 

أ والحديد مع زيادة عمر األطفال ويرتفع أيضًا بين األطفال الذين ال يرضعون عن األطفال الرضع، مما يعكبس زيبادة التنبوع فبي طعبام 
الثالثبة محافظبات الحبدود ل من فيتبامين أ والحديبد أعلبى مبا يمكبن فبي األطعمة الغنية بك مستويات تناولعتبر تاألطفال عقب الفطام. و 

 المتضمنة في المسح وأقل ما يمكن في الوجه القبلي.

تلقوا كبسولة فيتبامين  أقروا أنهم شهرًا قد 59-6من األطفال في الفئة العمرية  %17أن  7-12بصفة عامة، يوضح جدول 
شبهر، علبى البرغم مبن أن  18شبهور و 9كبسوالت فيتامين أ لألطفال عنبد بلبوغهم العمبر  ، ومن سياسات وزارة الصحة والسكان تقديمأ

شبهور السبابقة علبى المسبح أكببر قلبياًل مبن ببين نسببة  6شهر المؤهلين للحصول على فيتامين أ فبي البب 24-9نسبة األطفال في العمر 
 األطفال األصغر واألكبر.

كبر المعوية خالل الستة أشهر السابقة على المسبح السبكاني الصبحي. وقبد ذُ على أدوية لعالج الديدان  بحصولهم %11 أقر
من األطفال قد حصلوا على بعض من أشكال الحديبد التكميلبي )حببوب، شبراب أو نقبط( خبالل األسببوع السبابق علبى المسبح.  %8أن 

ول األطفبال علبى أدويبة البتخلص مبن الحديبد التكميلبي مبع زيبادة عمبر الطفبل بينمبا يبزداد نسببة حصب عنصبر وتقل نسبة الحصول علبى
الديدان المعوية مع زيادة عمر الطفل. وبصبورة عامبة، إن التباينبات فبي معبدالت الحصبول علبى المكمبالت الغذائيبة أو أدويبة البتخلص 

 ليست كبيرة. ىالمجموعات الفرعية الديمجرافية واالجتماعية األخر  بينمن الديدان المعوية 
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أسببر معيشببية تببم اختبببار الملببح فببى  شببهرًا يعيشببون 59-6العمببر مببن فببى  األطفببال %90ن أ 7-12يوضببح جببدول  ًا،أخيببر 
 فى.المستخدم لديها وتبين أنه يحتوى على يود كا

 األمهاتتناول العناصر الغذائية الدقيقة بين  12-3-3

يستفيد األطفال البذين يرضبعون له فوائد مهمة لكل من السيدات وأطفالهن. و  ةتناول السيدات للعناصر الغذائية الدقيقة الكافي
. ويحمببى عنصببر الحديببد التكميلببى أخصوصببًا فيتببامين  ،رضبباعة طبيعيببة مببن العناصببر الغذائيببة الدقيقببة المكملببة التببى تتناولهببا األمهببات

وفيببات  شببرتتناولببه السببيدات أثنبباء الحمببل األم والرضببيع مببن األنيميببا. ومببن المقببدر أن خمببس وفيببات مببا قبببل ومببا بعببد الببوالدة وعُ ى الببذ
وكمبا  ،والدة طفبل نباقص البوزن. وأخيبراً  أو وينتج عن األنيميبا أيضبًا تزايبد خطبر البوالدة المبكبرة األمهات ترجع إلى أنيميا نقص الحديد.

 .الغير مباشرة فيرتبط نقص اليود بعدد من نتائج الوالدات ،هو موضح سابقاً 

الحديبد خبالل و  ،أ نى تلقى السبيدات كميبات كافيبة مبن فيتباميتقييم مدفى  عددًا من المقاييس المفيدة 8-12ويتضمن جدول 
سيدات أنجببن مولبود حبي خبالل الخمبس سبنوات السبابقة علبى المسبح  10من بين كل  3توضح النتائج أن حوالي  فترة الحمل، واليود.

ظ أن السبيدات فبي محافظبات على جرعة من الفيتامين أ خالل أول شهرين بعد والدة أخر مولود حبي خبالل هبذه الفتبرة. ويالحبحصلن 
 جرعة فيتامين أ. أنهن حصلن علىقل ذكرًا في كن األ 2014مصر -الحدود الثالث المتضمنة في المسح السكاني الصحي

السيدات ممن أنجبن خبالل الخمبس سبنوات  ثلثي حوالينجد أن  ،خالل الحملى االعتبار عنصر الحديد التكميلى وباألخذ ف
وحصبلت ثلبث السبيدات  لهبنى شراب الحديد خبالل الحمبل السبابق آلخبر مولبود  حب أو رن أنهن أخذن أقراصقد ذك السابقة على المسح

السبيدات  فبى الوجبه البحبري، المقيمبات السبيدات أن كبل مبناإلشبارة إلبى . ويجبدر يومبًا أو أكثبر 90على عنصر الحديد التكميلي لفتبرة 
 أو شبرابألخبذ أقبراص  حتمباالً ااألكثبر  كنمستوى لمؤشر الثروة فى أعلى  يقعنى تأعلى والسيدات الال ى أوأتممن التعليم الثانو ى الالت

وقد وجد أن أقل نسبة للسبيدات الالتبي ذكبرن أنهبن حصبلن علبى عنصبر الحديبد التكميلبي  خالل الحمل من السيدات األخريات. الحديد
-40مبن التعلبيم االبتبدائى والسبيدات فبي الفئبة العمريبة  بين السيدات الالتي لم يسبق لهن االلتحاق بالتعليم أو حصلن فقط على بعض

 سنة. 49

(. ومبن %3أن نسبة قليلة من السيدات أخذن أدوية التخلص مبن الديبدان المعويبة خبالل فتبرة الحمبل ) 8-12يوضح جدول 
أنجببن  ممبنيدات سب 10مبن ببين كبل  9ستخدم ملح غنبي بباليود؛ حيبث تعبيم تالجانب اآلخر، تعيم أغلب األمهات في أسر معيشية 

 الملح الغني باليود.بها أخر مولود حي خالل الخمس سنوات السابقة على المسح في أسر معيشية يتوفر 
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 تناول العناصر الغذائية الدقيقة بين األمهات  8-12جدول 
ة، نسبة الالتى حصلن على جرعة فيتامين أ فى الشهرين األولين بعد والدة آخر مولود، وأنجبن مولود في الخمس سنوات السابق 49-15من بين السيدات الالتي سبق لهن الزواج في العمر

لعالج الديدان المعوية خالل فترة الحمل آلخر  التوزيع النسبي حسب عدد األيام التي حصلن فيها على أقراص أو شراب الحديد خالل فترة الحمل آلخر مولود، ونسبة الالتي حصلن على أدوية
وأنجبن مولود في الخمس سنوات السابقة ويعشن في األسرة المعيشية التي تم إجراء اختبار احتواء الملح على اليود، نسبة  49-15من بين السيدات الالتي سبق لهن الزواج في العمرمولود، و 

 .2014الالتي يعشن فى أسر معيشية لديها ملح معالج باليود، حسب الخصائص الخلفية، مصر 
                        

  
نسبة الالتي 
تلقين جرعة 
فيتامين أعقب 

  1الوالدة

عدد األيام التى تناولت فيها أقراص/شراب الحديد خالل فترة الحمل 
 آلخر مولود:

نسبة السيدات 
الالتى حصلن 
على أدوية 
التخلص من 
الديدان خالل 
فترة الحمل 
 آلخر مولود

 

من بين السيدات الالتي أنجبن 
الخمسة أشهر مولود خالل 

السابقة، والالتي يعشن في أسر 
 معيشية تم إجراء اختبار الملح بها:

                    

 89-60 60> ال يوجد الخصائص الخلفية
90 
 فأكثر

ال تعرف/   
بيانات 
 اإلجمالي مفقودة

عدد 
 السيدات

نسبة الذين يعيشون 
في أسر معيشية لديها 

 2ملح معالج باليود
عدد 

 يداتالس
            العمر                        

15-19 26.0 31.6 25.5 7.2 34.0 1.7 100.0 5.4 348 87.1 118 
20-29 30.3 31.8 20.8 7.8 38.1 1.6 100.0 3.6 6288 89.7 2074 
30-39 33.3 34.5 20.5 8.1 34.5 2.5 100.0 3.0 4189 91.6 1359 
40-49 30.3 44.4 19.1 6.7 26.5 3.3 100.0 1.8 566 88.0 195 

            اإلقامة            
 1232 96.5 3625 3.1 100.0 1.7 43.2 7.3 15.9 31.9 27.9 حضر
 2515 87.1 7766 3.4 100.0 2.1 32.8 8.1 23.0 34.1 32.8 ريف

            محل اإلقامة            
 412 98.1 1231 4.3 100.0 1.2 47.8 7.1 15.0 29.0 27.1 محافظات حضرية

 1815 89.7 5513 3.8 100.0 2.4 40.3 8.8 21.7 26.8 32.3 وجه بحرى
 376 96.8 1071 2.6 100.0 2.2 46.8 8.7 16.7 25.7 29.1 حضر
 1440 87.8 4442 4.1 100.0 2.5 38.8 8.8 22.9 27.1 33.0 ريف
 1481 88.6 4540 2.5 100.0 1.7 27.6 6.9 21.3 42.5 31.4 وجه قبلى
 423 94.6 1263 2.4 100.0 1.7 35.6 6.3 16.2 40.2 27.9 حضر
 1057 86.1 3277 2.5 100.0 1.7 24.5 7.1 23.3 43.4 32.7 ريف

 39 95.9 107 1.3 100.0 2.9 42.1 6.8 13.2 35.0 22.2 3محافظات الحدود
            الحالة التعليمية            

 628 82.2 2027 3.0 100.0 1.2 21.8 7.8 21.6 47.5 30.9 لمدرسةلم يسبق لها الذهاب ل
 196 82.8 554 4.2 100.0 1.8 25.4 5.4 19.6 47.8 28.4 لم تتم المرحلة االبتدائية

 691 89.0 2076 3.1 100.0 1.7 33.0 6.4 22.4 36.4 32.1 أتمت المرحلة االبتدائية/ بعض الثانوى
 2231 93.5 6733 3.4 100.0 2.3 42.2 8.5 20.0 27.0 31.3 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

            الحالة العملية            
 428 93.2 1256 3.3 100.0 2.7 40.1 7.9 22.6 26.7 36.2 تعمل مقابل عائد نقدى

 3319 89.8 10134 3.3 100.0 1.9 35.6 7.8 20.5 34.2 30.6 ال تعمل مقابل عائد نقدى
            مؤشر الثروة            

 628 79.1 1959 3.3 100.0 2.2 23.5 8.3 22.1 43.9 30.8 المستوى األدنى
 708 85.6 2201 3.3 100.0 1.6 28.4 7.9 24.5 37.6 33.5 المستوى الثاني

 939 89.5 2831 3.3 100.0 2.2 36.3 7.4 22.7 31.5 33.0 المستوى األوسط
 829 97.0 2446 3.4 100.0 2.0 41.6 7.8 19.4 29.2 30.0 المستوى الرابع

 642 98.5 1954 3.2 100.0 1.8 50.2 8.1 13.8 26.0 28.3 المستوى األعلى
 3747 90.2 11391 3.3 100.0 2.0 36.1 7.8 20.7 33.4 31.3 اإلجمالى             
 فى الشهرين األولين بعد الوالدة. 1                        
 األنيميا مؤهلين إلختبار الملح.  عد السيدات الالتي يعشن في أسر معيشية لم يتم اختبار احتواء الملح على اليود؛ حيث كانت األسر المعيشية في العينة الفرعية إلختبار يستب 2
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 3
 

 الحالة التغذوية لألطفال الصغار، الشباب والسيدات 12-4
لتقيبيم الحالبة  2014مصبر –أن يستخدم مقاييس الطول والوزن التي تم الحصول عليهبا مبن المسبح السبكاني الصبحي يمكن 

سبنة، والسبيدات الالتبى سببق لهبن  19-5التغذوية لألطفال دون سبن الخامسبة، الشبباب البذين لبم يسببق لهبم البزواج وفبي الفئبة العمريبة 
. وكان فريق مدرب خصيصًا مسئول عن أخذ قياسات البوزن والطبول خبالل المسبح. سنة في مصر 49-15الزواج وفي الفئة العمرية 

المسبح فبي األسبر المعيشبية المختبارة فبي عينبة المؤهلين والسيدات الالتي سبق لهن الزواج  ، الشبابوقد تم جمع القياسات من األطفال
 Shorr" ركة ببببببطة شبول بواسببببببع بيانبات الطبببة فبى جمببببببببمستخدمات القيباس البببببببباج لوحببببم إنتبب. وقد ت2014مصر  -السكاني الصحي 

Production"  شهرًا فى الوضع راقبدين علبى لوحبة القيباس، بينمبا  24خصيصًا لالستخدام فى المسح. وقد تم قياس األطفال األقل من
على بيانات الوزن باستخدام ميزان ضوئى بشاشبة  تم قياس األطفال األكبر سنًا، الشباب والسيدات فى وضع الوقوف. وقد تم الحصول

 ".SECA"سيكا شركة رقمية تم تصميمه وصناعته بواسطة 
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 األطفال صغار بين  ةالحالة التغذوي 12-4-1

 جمع بيانات 2014مصر  -المسح السكانى الصحي تم فىوه. وقد نمالحالة التغذوية هى المحدد األساسى لصحة الطفل و 
تم جمع مقاييس  سنوات فى مصر. 5 أقل منطول والتى تساهم فى تقييم الحالة التغذوية لألطفال الصغار عن مقاييس الوزن وال

 مصر -المسح السكاني الصحي ويقيمون فى األسر المعيشية المختارة فى عينة  من العمرخامسة الدون  الوزن والطول لكل األطفال
 مقاييس الوزن والطولتم الحصول على  دوق .فى المسح نمقابلته تتم التىليسوا أبناء السيدات ال . وتشمل النتائج أطفال2014

 -بالمسح السكاني الصحي  فى تلك الفئة العمرية والمتواجدين فى األسر المعيشية )عدد غير مرجح( طفالً  15565بمن ال %99لب
حساب مؤشرات الوزن  من ولم نتمكن(. %0.1وكانت بيانات العمر مفقودة لعدد قليل من األطفال )وقت إجراء المسح.  2014 مصر

. 1مما ينبغى أعلى أو أقلأما ول بعتبر غير مقيالطول  وأن مقايس الوزن أ وذلك بسببوالطول لطفل واحد من بين كل عشرة أطفال، 
الغير  تلك النسبة 2014مصر  –س الوزن والطول لهم غير مقبولة في المسح السكانى الصحى م قياتماثل نسبة األطفال التي ت

النسبة الغير مقبولة في المسح السكانى الصحى  أعلى منبينما تعد إلى حد ما  2008مصر  –مقبولة في المسح السكانى الصحى 
 والعمر الطولو تم جمع بيانات الوزن  األطفال الذينعلى التالى ومن ثم يركز التحليل على الترتيب(.  %6و %10) 2005مصر  –

 .املة ومقبولةلهم وكانت هذه البيانات ك
نسبب  9-12وجبدول  4-12، يعبرض شبكل 2014مصبر –وباستخدام بيانات البوزن والطبول مبن المسبح السبكاني الصبحي 

ية حسب الخصبائص الخلفيبة األطفال الذين تم تصنيفهم أنهم يعانون من سوء التغذية حسب ثالثة مؤشرات الوزن والطول للحالة التغذو 
( الببوزن بالنسبببة 2( الطببول بالنسبببة للعمببر؛ )1)القياسببية المعروضببة فببي الشببكل والجببدول كبباآلتي: . وكانببت الثالثببة مؤشببرات المختببارة
فبإن قياسبات مؤشبرات البوزن والطبول البثالث فببى  ولتحديبد األطفبال البذين يعبانون مببن سبوء التغذيبة، ( البوزن بالنسببة للعمبر.3للطبول؛ )

والتببي تببم تببم اسببتحداثها بواسببطة منظمببة الصببحة العالميببة  التببى لنمببواتببم مقارنتهببا بمعببايير  2014مصببر  -السببكانى الصببحى  سببحالم
اإلشبارة  ب(. ويج2006ببيانات تم جمعها من خالل دراسة مرجعية للنمو متعددة المراكز )منظمة الصحة العالمية، ستخدام تحديدها با

نشرها في تقارير المسبو  السبكانية الصبحية  بالمعلومات التي تم 2014مصر –ه ال يمكن مقارنة نتائج المسح السكاني الصحي إلى أن
 .2والسابقة لها حيث أنه تم استخدام مجتمع مرجعي مختلف في هذه المسو  2005التي تم اجراءها في عام 

يكببون مقيبباس فاألطفببال الببذين  بقيبباس محببددات مختلفببة إلبى حببد مببا للحالببة التغذويببة. كببل مؤشببر مببن المؤشببرات الثالثببة يقبومو 
المرجعى يعتبرون قصيرى القامة من وسيط المجتمع ى( معيار انحراف  2-) ينيانحرافين معيار  سالب أقل من لعمر لهمالطول بالنسبة ل

مببن  ى(معيببار انحببراف  3-)انحببراف معيببارى  3 سببالب مصببابين بببالتقزم. أمببا األطفببال الببذين يقعببون تحببت أقببل مببن أو بالنسببة ألعمببارهم
مة حاد. والتقزم )قصر القامة بالنسبة للعمر( فى نمو األطفال يكون نتيجبة لعبدم حصبول المرجعى يعتبر لديهم قصر قاالمجتمع وسيط 

 اإلصابة بمرض مزمن. أو نتيجة لتكرار العدوى أو الطفل على الغذاء المتوازن لمدة زمنية طويلة

للطبول  س البوزن بالنسببةببالطول. األطفبال البذين تكبون مقبايي االجسبم وعالقتهب كتلبةيقوم مقياس الوزن بالنسبة للطبول بقيباس 
، بينما الذين لديهم هزال أو يعانون من نحافةالمرجعى من وسيط المجتمع  ى(معيار  انحراف 2-انحرافين معياريين ) سالب أقل منلهم 

يعبانون مبن المرجعبى مبن وسبيط المجتمبع  ى(معيبار انحبراف  3-)معيبارى انحبراف  3 سبالب زانهبم بالنسببة ألطبوالهم عبنأو  تقل مقاييس
قببد تكببون نتيجببة والتببى  ،خببالل الفتببرة السببابقة مباشببرة للمسببحالكببافى حصببول الطفببل علببى الغببذاء  عببدممببن  النحافببةنببتج ت .ةشببديد حافببةن

 .بسبب نقص توافر الطعام أو إلصابة الطفل بسلسلة من األمراض المتعاقبة

لبوزن بالنسببة للطبول. األطفبال البذين يكبون مركببا لكبل مبن الطبول بالنسببة للعمبر وا اً يعتبر مقياس الوزن بالنسبة للعمر مؤشر 
يعتببرون أقبل مبن المرجعبى مبن وسبيط المجتمبع  ى(معيبار انحبراف  2-انحرافيين معياريين ) أقل من سالبمقياس وزنهم بالنسبة لعمرهم 

                                                           
كان لديهم عدد أكبر من حاالت الوزن والطول الغير  2014مصر  –ين بجمع بيانات الوزن والطول في المسح السكانى الصحى يجب ذكر أن ثالث من القائم 1

 اآلخرين. 26مقبولة من الب
وافقة عليه بواسطة منظمة ات الصحية بالواليات المتحدة األمريكية وتم المءلالحصاى تم تحديده بواسطة المركز الدولى دولى المرجعال قد تم استخدام المجتمع 2

 2005لتقييم الحالة التغذوية لألطفال في تقاريير المسو  السكانية الصحية التي أجريت في عام  الصحة العالمية ومركز الواليات المتحدة األمريكية لمراقبة المرض
ات ءلالحصاى الخاص بالمركز الدولى مجتمع المرجعبه بواسطة الالثالثة مؤشرات للحالة التغذوية الذي تم حسا د الملحقب 7-جدول د ويتضمن. والسابقة لها

 الصحية بالواليات المتحدة األمريكية/منظمة الصحة العالمية/مركز الواليات المتحدة األمريكية لمراقبة المرض.
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من وسيط المجتمبع  (ىمعيار انحراف  3-)معيارى انحراف  3 أقل من سالببينما األطفال الذين تكون مقاييسهم  ،الوزن المالئم لعمرهم
بسبببب  ،يمكببن أن يكببون الطفببل نبباقص الببوزن بالنسبببة لعمببرهو ن بببنقص حبباد فببى الببوزن بالنسبببة للعمببر. يفببإنهم يعتبببرون مصببابالمرجعببى 

 .فى نفس الوقت نحيفو  بسبب أنه قصير القامة أو النحافة ، أوالتقزم
البذين يكبون ببين األطفبال الصبغار. وتقبدم نسببة األطفبال وترتبط أيضبًا العواقبب الصبحية السبلبية بالزيبادة فبي البوزن والسبمنة 

انحراف معياري أعلى من وسيط الوزن بالنسبة للطول مقياس لمبدى انتشبار هبذه المشبكلة فبي  2مقياس وزنهم بالنسبة لطولهم أكبر من 
الوزن بالنسبة للعمر دليل آخر انحراف معياري أعلى من وسيط  2مصر. وتوفر نسبة األطفال بمقياس وزنهم بالنسبة لعمرهم أكبر من 

مقارنبة مبع مصبادر البيانبات األخبرى والتبي ال يبتم قيباس لل؛ وتعتببر هبذه المعلومبات مفيبدة وجبود السبمنةزيادة وزن األطفبال و مدي  ىعل
 .الطول بها

لدرجة المعيارية قدم متوسط الدرجة المعيارية إحصاءات وصفية تمثل الحالة التغذوية لألطفال في المجتمع. توضح اتأخيرًا، 
. حيث تعتبر الحالة التغذوية لمجتمع المسبح بمتوسبط الدرجبة نقطة قاطعةالحالة التغذوية لمجتمع المسح والمجتمع ككل بدون استخدام 

للنمبو مجتمبع القياسبي ة، نقص الوزن في المتوسط أسبوء مبن الالمعيارية أقل من صفر، أي ذات قيمة سالبة، للتقزم )قصر قامة(، نحاف
 منظمة الصحة العالمية.خالص بال

بببين  سببوء تغذيبة مببزمنح وجببود تضبي 2014مصببر -الصببحى السبكاني ببالنظر إلببى بيانبات الطببول بالنسبببة للعمبر فببى المسببح
وجبد  منظمة الصبحة العالميبة،الخاص بلنمو األطفال  القياسيباالعتماد على المقارنات مع المجتمع األطفال المصريين. بصفة عامة، 

أما بالنسببة للبنمط العمبري، يصبل  .قصر قامة حاديعانون من  %10يعانون من التقزم و أقل من خمس سنواتألطفال من ا %21أن 
ن التقببزم كببا ،4-12شببكل كمببا يشببير  (. ومببع ذلببك،%25شببهرًا ) 23-18نسبببة التقببزم إلببى أعلببى حببد بببين األطفببال فببي الفئببة العمريببة 

فبال فبي الحضبر أكثبر احتمبااًل بقليبل فبي أن يعبانوا مبن التقبزم عبن األطفبال فبي وكبان األط. أشبهر 6أقل من االطفال  واضح حتى بين
( عبببن بببباقي %26، علبببى الترتيبببب(. أمبببا بالنسببببة لمحبببل اإلقامبببة، كانبببت نسببببة التقبببزم أعلبببى فبببي الوجبببه القبلبببي )%21و %23الريبببف )

وال  .أقل تعليماً زم من األطفال الذين أمهاتهم قإلى الت احتماالً  الثانوى أو أعلى أقلأمهاتهم التعليم  أكملتالمناطق. وكان األطفال الذين 
 يختلف سؤ التغذية المزمن بوضو  مع مؤشر الثروة.
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ملحوظة: التقزم يعكس سوء التغذية المزمن، النحافة 
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 التغذية المزن والحاد أو كالهما.

58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 14 12 10 8 6 4 2 0 16 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

40 

 العمر )بالشهور(

 النسبة

 النحافة نقص الوزن التقزم
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 الحالة التغذوية لألطفال 9-12جدول 
والوزن بالنسبة  ،الطول بالنسبة للعمر، الوزن بالنسبة للطول :للحالة التغذوية الطول والعمرللوزن و لثالثة مقاييس  تغذية طبقاً ال أنهم يعانون من سوءنسبة األطفال دون الخامسة من العمر والذين تم تصنيفهم 

 .2014 ، مصرالخلفية للطفلخصائص الحسب  ،للعمر
  بالنسبة للعمر الوزن  الوزن بالنسبة للطول  1بالنسبة للعمر الطول                               
                              

 الخلفيةالخصائص 

نسبة األطفال 
 3-أقل من 

انحراف 
 معيارى

نسبة األطفال 
 2-أقل من 

انحراف 
 2معيارى

متوسط 
الدرجة 
  المعيارية

نسبة األطفال 
 3-أقل من 

انحراف 
 معيارى

نسبة األطفال 
 2-أقل من 
 انحراف
 2معيارى

نسبة األطفال 
 2أعلى من +

  انحراف معيارى

متوسط 
الدرجة 
  ةالمعياري

نسبة األطفال 
 3-أقل من 

انحراف 
 معيارى

نسبة األطفال 
 2-أقل من 
 انحراف
 2معيارى

نسبة األطفال 
 2أعلى من +
انحراف 
  معيارى

متوسط 
الدرجة 
 المعيارية

 عدد
 األطفال

               العمر باألشهر                              
 1198 0.2- 5.6 8.2 2.6  0.3 19.5 14.4 7.9  0.4- 19.6 8.7 أشهر  6أقل من 

 822 0.0 4.7 6.1 1.4  0.2 13.9 9.6 4.6  0.0 16.4 7.7 أشهر 6-8
 734 0.0 3.5 5.1 0.8  0.3 13.9 6.6 2.9  0.2- 18.9 10.2 أشهر 9-11

 1402 0.0 4.7 5.5 0.9  0.3 12.9 9.0 2.8  0.4- 21.3 9.8 أشهر 12-17
 1470 0.0 4.5 5.4 1.4  0.4 15.6 9.1 3.9  0.7- 24.6 12.9 أشهر 18-23
 2810 0.0- 4.7 6.4 1.6  0.4 15.6 8.4 4.0  0.6- 21.6 11.1 أشهر 24-35
 2826 0.1- 3.2 4.5 1.2  0.4 13.9 7.7 3.4  0.7- 22.5 8.7 أشهر 36-47
 2340 0.2- 3.3 4.3 1.0  0.4 14.2 5.7 2.5  0.8- 21.5 8.6 أشهر 48-59
               النوع

 7034 0.1- 4.2 5.9 1.3  0.4 15.3 8.4 3.8  0.6- 22.8 10.7 ذكر
 6567 0.0 4.0 5.1 1.3  0.4 14.3 8.5 3.8  0.5- 19.9 8.8 أنثى

               3الفترة بين المواليد باألشهر
 4201 0.0 4.8 5.2 1.3  0.4 15.6 7.9 3.5  0.6- 21.2 10.7 4المولود األول

 1766 0.2- 3.0 7.0 1.8  0.3 13.5 9.9 4.4  0.7- 23.1 11.0 شهر 24أقل من 
 4472 0.1- 3.3 5.1 1.4  0.4 14.7 8.9 3.8  0.6- 21.6 8.9 شهر 24-47
 3029 0.0 4.7 5.6 1.0  0.4 15.0 7.9 4.0  0.5- 20.7 9.1 فأكثر  48

               3حجم المولود عند الميالد
 583 0.4- 3.3 8.2 2.1  0.3 16.7 9.2 3.4  0.9- 29.6 13.4 صغير جداً 

 1535 0.2- 4.5 7.1 1.5  0.3 13.6 8.8 4.4  0.7- 26.3 12.9 صغير
 11309 0.0 4.1 5.1 1.3  0.4 15.0 8.4 3.8  0.5- 20.4 9.1 متوسط أو كبير
 39 (0.5-) (0.0) (9.7) (0.1)  (0.4) (5.9) (0.7) (0.1)  (1.5) (40.2) (26.4) بيانات مفقودة

               لة مقابلة األم فى المسححا
 13469 0.1- 4.1 5.5 1.3  0.4 14.9 8.5 3.8  0.6- 21.5 9.8 قوبلت

 60 0.2- 8.6 13.4 5.3  0.2 15.2 7.4 5.7  0.6- 22.2 12.7 لم تقابل وفى االسرة المعيشية
 72 0.3 11.3 4.3 0.4  0.8 11.8 1.2 0.4  0.4- 12.6 10.6 5لم تقابل وليست فى األسرة المعيشية

               6الحالة التغذوية لألم
 39 (0.4) (0.0) (4.3) (0.0)  0.1 (0.0) (0.2) (0.0)  (0.6) (9.9) (5.1) (18.5نحيف )مؤشر كتلة الجسم >
 2409 0.3- 3.0 7.2 1.9  0.3 13.0 9.7 4.2  0.7- 23.5 10.4 (24.9-18.5طبيعي )مؤشر كتلة الجسم 

 9224 0.0 4.2 5.1 1.2  0.4 15.2 8.0 3.6  0.5- 21.0 9.5 (25≤ي الوزن/سمنة )مؤشر كتلة الجسم زياددة ف
               اإلقامة

 4181 0.1- 4.9 5.7 1.4  0.4 16.1 8.8 3.9  0.6- 23.0 10.9 حضر
 9420 0.1- 3.8 5.4 1.3  0.4 14.3 8.2 3.7  0.6- 20.7 9.3 ريف

               محل اإلقامة
 1376 0.0 5.9 4.3 0.7  0.3 14.7 8.6 3.6  0.3- 19.0 8.1 محافظات حضرية

 6444 0.1 5.6 4.2 1.2  0.5 16.5 8.4 3.9  0.3- 17.9 8.3 وجه بحرى
 1209 0.1 7.1 4.3 1.8  0.4 17.3 8.9 4.7  0.4- 19.3 9.0 حضر
 5236 0.1 5.3 4.2 1.0  0.5 16.3 8.3 3.7  0.3- 17.6 8.1 ريف
 5650 0.3- 1.9 7.3 1.7  0.3 13.2 8.3 3.7  1.0- 26.2 12.0 وجه قبلى
 1523 0.3- 2.4 8.1 1.8  0.4 16.8 9 3.6  1.0- 29.8 15.0 حضر
 4127 0.4- 1.8 6.9 1.6  0.3 11.9 8 3.8  1.0- 24.8 10.9 ريف

 131 0.1- 5.0 6.7 0.9  (0.2) 8.3 14.1 5.9  0.1 15.1 6.0 7محافظات الحدود 
               الحالة التعليمية 

 2424 0.2- 2.9 6.5 1.1  0.3 13.3 9.4 4.3  0.7- 24.5 10.8 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 658 0.2- 3.8 7.1 1.8  0.4 12.7 7.3 2.7  0.8- 25.7 10.9 لم تتم المرحلة االبتدائية

 2422 0.2- 3.9 6.9 1.7  0.4 15.7 8.4 3.8  0.7- 24.2 11.9 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوى
 8027 0.0 4.5 4.7 1.3  0.4 15.3 8.3 3.8  0.5- 19.4 8.7 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

               مؤشر الثروة
 2454 0.2- 3.0 5.9 1.3  0.4 15.6 7.4 3.6  0.8- 24.1 11.1 المستوى األدنى
 2660 0.1- 3.1 5.6 1.2  0.4 12.8 8.1 3.2  0.7- 23.1 9.8 المستوى الثاني

 3384 0.0 4.0 5.3 1.2  0.3 13.9 8.8 4.0  0.4- 18.1 8.0 المستوى األوسط
 2866 0.0 5.1 5.7 1.4  0.4 15 9.3 4.3  0.5- 20.0 9.5 المستوى الرابع

 2237 0.0 5.4 5.0 1.6  0.5 17.7 8.2 3.6  0.6- 23.4 11.3 المستوى األعلى
 13601 0.1- 4.1 5.5 1.3  0.4 14.9 8.4 3.8  0.6- 21.4 9.8 اإلجمالى 

الخاص بنمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية ى . تم حساب كل مؤشر بداللة عدد وحدات االنحراف المعيارى من وسيط المجتمع المرجعى الدولالجدول مبنى على األطفال الذين أمضوا الليلة السابقة على المقابلة باألسرة المعيشيةمالحظة:                               
حصاءات الصحية بالواليات المتحدة األمريكية/مركز الواليات المتحدة لمراقبة . وبالتالى فإن المؤشرات فى هذا الجدول غير قابلة للمقارنة مع المجتمع المرجعى الذى يتم استخدامه من قبل والخاص بالمركز الدولى لإل2006المطبق فى 

 حالة غير مرجحة.  49 -25األرقام بين األقواس محسوبة لعدد  .رض/منظمة الصحة العالمية. الجدول مبنى على األطفال الذين لديهم تواريخ ميالد ثابتة )شهر وسنة( ومقاييس الوزن والطولالم
 سم؛ وتم قياس الطول في وضع واقفًا لجميع األطفال اآلخرين. 85ن عمر الطفل غير معروف وطول الطفل أقل من تم قياس الطول لألطفال دون سن سنتين في وضع راقدين، أو في عدد قليل من الحاالت عندما يكو  1
 .الخاص بنمو الطفل لمنظمة الصحة العالميةوسيط المجتمع المرجعى من  انحراف معيارى 3-تشمل األطفال أقل من  2
 يستبعد األطفال الذين لم يتم مقابلة أمهاتهم. 3
 م )ثالثة توائم... إلخ( المولودون أواًل تم جمعهم فى الترتيب األول ألنهم ال توجد فترة بينهم.التوائ 4
 تشمل األطفال الذين ُتوفيت أمهاتهم. 5
بت طفل خالل الشهرين السابقين. الحالة التغذوية لألم المعبر عنها بمؤشر كتلة الجسم معروضة في جقد تم استبعاد األطفال الذين يتم قياس وزن أمهاتهم، األطفال الذين لم يتم مقابلة أمهاتهم، واألطفال الذين كانت أمهاتهم حامل أو أن 6

 .11-12جدول 
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 7
 يسجل أمهاتهم في جدول األسرة المعيشية. تم مقابلتهن، تم الحصول على المعلومات من استمارة األسرة المعيشية. ويستبعد األطفال الذين لملم بالنسبة للسيدات الالتى  8
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شهور واألطفال في  6مصابين بنحافة. وقد كانت أعلى نسبة نحافة بين األطفال أقل من  %8أن  9-12أيضًا جدول  يبين
ان نسبببة األطفببال المصببابين بزيببادة الببوزن أو السببمنة أي مببن كبب لكببل منهمببا(. وعلببى النقببيض، كانببت %14محافظببات الحببدود الببثالث )

. ويعكس تبأثير سبؤ التغذيبة %15 االنحراف المعيارى من المجتمع المرجعى لمنظمة الصحة العالمية 2الوزن بالنسبة للطول أكثر من 
من األطفال دون الخامسة يعتبروا ناقصبى البوزن بالنسببة للعمبر. وببالنظر إلبى محبل اإلقامبة كانبت نسببة نقبص  %6الحاد والمزمن أن 

 .والوجه البحرى ن المحافظات الحضريةعفي الوجه القبلى ومحافظات الحدود الثالث  الوزن أعلى إلى حد ما

ألطفبببال المسبببتجيبات الالتبببي تمبببت مقبببابلتهن فبببي الفتبببرة ببببين المسبببح السبببكاني  تغذويبببةالحالبببة ال تطبببور 5-12 شبببكليعبببرض 
ع فبي نسببة التقبزم بالمقارنبة للمسبو  أن هنباك تراجب سبنوات 5ببين األطفبال أقبل مبن  . وتوضح النتائج2014وعام  2000الصحي عام 

. وبببالرغم مببن ذلببك، فقببد زادت نسبببة األطفببال الببذين 2008مصببر  –السببابقة، خاصببًة فببي المسببح السببكاني الصببحي  ةالصببحي ةالسببكاني
ولكببن يجببب الحببذر فببي تفسببير التطببورات، خاصببًة  .2014فببي عببام  %8إلببى  2000فببي عببام  %3يعببانون مببن النحافببة تببدريجيًا، مببن 

التباينات في العينة. وتستحق الزيادة فبي نسببة  ينات صغيرة نسبيًا ومن ممكن أن يعكس ذلكوالنحافة، حيث أن التبا قص الوزننتطور 
 مزيد من البحث لتحديد العوامل التي أدت إلى ذلك. 2014وتابعه انخفاض في عام  2008التقزم في عام 
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 (نقص الوزن)الوزن بالنسبة للعمر  (النحافة)الوزن بالنسبة للطول  (التقزم)الطول بالنسبة للعمر 
2000 2005 2008 2014 

 معيارين ينانحراف من أقل التغذوية الحالة لديهم الذين العمر من الخامسة دون األطفال نسبة
.العالمية الصحة لمنظمة 2006 الطفل نمو معايير متوسط من

   2-14 2مصر  تطور الحالة التغذوية لألطفال دون سن الخامسة، 12-5شكل 

2014مصر  -المسح السكاني الصحي 
 

 سنة  19-5ية بين األطفال في الفئة العمرية الحالة التغذو  12-4-2

 الفئببة الببزواج فببى مجمببع مقبباييس الببوزن والطببول للشببباب الببذى لببم يسبببق لهبب 2014 مصببر -تببم فببى المسببح السببكانى الصببحى
مببن  %94مببن الفتيببات و %95عببن العمببر لببببببسببليمة وبصببفة عامببة، تتببوافر مقبباييس للطببول والببوزن ومعلومببات  سببنة. 19-5 يببةالعمر 
 ب المؤهلين لقياس الوزن والطول )البيانات غير موضحة(.الشبا

سبنة، بينمبا يعبرض  19-5فبي الفئبة العمريبة  هن الزواجالالتى لم يسبق ل الحالة التغذوية للفتيات 1-10-12يوضح جدول 
 .لنفس الفئة العمريةالذين لم يسبق لهم الزواج نتائج الشباب  2-10-12جدول 

 19-5فبي الفئبة العمريبة  جسبم فبي تقيبيم الحالبة التغذويبة لألطفبال البذين لبم يسببق لهبم البزواجوقد تبم اسبتخدام مؤشبر كتلبة ال
سبنة بالطريقبة المسببتخدمة  19-5سبنة. وتماثبل الطريقبة التبي تببم اسبتخدامها فبي حسباب مؤشببر كتلبة الجسبم لألطفبال فبي الفئببة العمريبة 

وبالرغم من ذلك،  (.2بالكيلوجرام على مربع الطول بالمتر )كجم/م يتم حساب مؤشر كتلة الجسم عن طريق قسمة الوزنحيث للبالغين؛ 
ة تختلف طريقة تقييم الحالة التغذوية باستخدام قيم مؤشر كتلبة الجسبم. بالنسببة للببالغين، يبتم اسبتخدام نفبس النقباط الفاصبلة لتقيبيم الحالب

سنة، يعتبر تقييم الحالة التغذوية محدد حسبب  19-5لعمرية التغذوية بغض النظر عن العمر أو النوع. أما بالنسبة لألطفال في الفئة ا
 عمر ونوع الطفل، ويعكس التباينات العمرية والنوعية الكبيرة في كتلة الجسم بين األطفال.

 

 نسبة
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 19-5الحالة التغذوية للفتيات في العمر  1- 1-12جدول 
 .2014حسب فئات الحالة التغذوية مبنية على مستويات مؤشر كتلة الجسم، حسب الخصائص الخلفية، مصر سنة 19-5التوزيع النسبي لإلناث الالتي لم يسبق لهن الزواج في العمر 

 سمنة  زيادة في الوزن  طبيعي  نحافة  نحافة حادة                         

 اإلجمالي

عدد اإلناث 
الالتي لم يسبق 

 1لهن الزواج 

                    

 الخلفيةالخصائص 

نسبة أقل من 
انحراف  3-

  معيارى

نسبة أقل من 
انحراف  2-

  معيارى

 2-نسبة بين 
 انحراف معياري و

  انحراف معيارى 1+

- 1+) بيننسبة 
انحراف  ( 2+

  معيارى

من  نسبة أعلى
انحراف  2+

 معيارى
            العمر                        

 6141 100.0 11.0  21.8  64.7  1.5  1.0 سنوات 5-9
 5470 100.0 8.5  27.4  62.2  1.5  0.4 سنة 10-14
 4214 100.0 8.7  33.6  57.3  0.3  0.1 سنة 15-19

            الحالة التغذوية لألم            
 12 100.0 *  *  *  *  * (18.5نحيف )مؤشر كتلة الجسم >
 1295 100.0 4.7  19.5  72.6  2.1  1.2 (24.9-18.5طبيعي )مؤشر كتلة الجسم 

 11119 100.0 10.4  26.7  61.1  1.2  0.6 (25≤زياددة في الوزن/سمنة )مؤشر كتلة الجسم 
األم في األسرة المعيشية وهناك بيانات مفقودة عن 

 1762 100.0 7.1  27.3  64.1  1.1  0.4 مؤشر كتلة الجسملها
 1638 100.0 9.9  33.6  56.2  0.3  0.1 األم ليست في األسرة المعيشية/لم يتم تحديد األم

            اإلقامة            
 5684 100.0 9.7  28.5  60.1  1.2  0.5 حضر
 10140 100.0 9.4  26.0  62.8  1.1  0.6 ريف

            محل اإلقامة            
 1972 100.0 7.8  25.8  65.2  0.9  0.3 محافظات حضرية

 7295 100.0 13.0  30.5  55.0  0.8  0.6 وجه بحرى
 1748 100.0 12.8  30.8  54.6  1.0  0.8 حضر
 5548 100.0 13.1  30.5  55.1  0.7  0.6 ريف

 6415 100.0 6.1  23.1  68.5  1.7  0.6 وجه قبلى
 1889 100.0 8.8  29.4  59.6  1.8  0.3 حضر
 4526 100.0 5.0  20.5  72.3  1.7  0.6 ريف

 141 100.0 5.1  24.7  68.0  1.3  0.8 2افظات الحدود مح
            3لألمالحالة التعليمية             

 4600 100.0 7.7  26.1  64.2  1.4  0.6 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 1183 100.0 8.6  26.6  63.8  0.9  0.3 لم تتم المرحلة االبتدائية

 2422 100.0 10.0  25.7  62.4  1.3  0.7 الثانوى أتمت المرحلة االبتدائية/بعض
 6917 100.0 10.5  27.1  60.6  1.1  0.6 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

األم ليست في األسرة المعيشية/ لم يتم تحديد األم/ 
 702 100.0 10.7  35.1  53.9  0.3  0.0 بيانات مفقودة

            مؤشر الثروة            
 3406 100.0 7.3  25.6  65.3  1.1  0.7 ستوى األدنىالم

 3482 100.0 9.2  24.2  64.8  1.5  0.4 المستوى الثاني
 3003 100.0 10.9  26.3  61.0  1.0  0.8 المستوى األوسط
 3049 100.0 10.9  30.1  57.4  1.1  0.5 المستوى الرابع

 2884 100.0 9.5  28.9  60.0  1.1  0.5 المستوى األعلى
 15825 100.0 9.5  26.9  61.9  1.2  0.6 اإلجمالى            
دولى الخاص بنمو الطفل لمعيارى من وسيط المجتمع المرجعى الالجدول مبنى على الفتيات الذين أمضوا الليلة السابقة على المقابلة باألسرة المعيشية. تم حساب كل مؤشر بداللة عدد وحدات االنحراف ا 1                        

  حالة ولذلك تم حذفها. 25مبنية على عدد حاالت أقل من  والمراهقين في سن المدرسة لمنظمة الصحة العالمية. الجدول مبنى على الشباب الذين مقاييس الوزن والطول سليمة. * تشير إلى أن األرقام
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 2
 لالتى لم تتم مقابلتهن، تم الحصول على المعلومات من استمارة األسرة المعيشية.بالنسبة للسيدات ا 3
 

وقبد تببم اسببتخدام طريقببة مشببابه بببين األطفبال دون سببن الخامسببة، قببد تببم مقارنببة مؤشبر كتلببة الجسببم التببي تببم اشببتقاقها للشببباب 
مرجببع منظمببة  -مببع مجتمببع مرجعببي دولببي 2014 مصببر -المسببح السببكاني الصببحي والفتيببات باسببتخدام قياسببات الببوزن والطببول فببي 

. وقبد تبم اسبتخدام النقباط الفاصبلة التاليبة فبي (de Onis et al. 2009) الصبحة العالميبة لنمبو األطفبال والمبراهقين فبي سبن المدرسبة
 تحديد الشباب والفتيات الذين يعانون من مشاكل تغذوية:

 القياسي لمنظمة الصحة العالميةلنمو الى من وسيط انحراف معياري أع 2مؤشر كتلة الجسم<              سمنة:
 لمنظمة الصحة العالميةلنمو القياسي امؤشر كتلة الجسم< ا انحراف معياري أعلى من وسيط     زيادة في الوزن:
 لمنظمة الصحة العالمية  لنمو القياسي اانحراف معياري أقل من وسيط  2مؤشر كتلة الجسم>       ناقص الوزن:
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 19-5للشباب في العمر الحالة التغذوية  2- 1-21جدول 

 .2014مستويات مؤشر كتلة الجسم، حسب الخصائص الخلفية، مصر مبنية علىسنة حسب فئات الحالة التغذوية  19-5لم يسبق لهن الزواج في العمر  للشباب الذينالتوزيع النسبي 

 سمنة  ة في الوزنزياد  طبيعي  نحافة  نحافة حادة                         

 اإلجمالي

الشباب عدد 
لم يسبق الذين 

 1 لهن الزواج

                    

 الخلفيةالخصائص 

نسبة أقل من 
انحراف  3-

  معيارى

نسبة أقل من 
انحراف  2-

  معيارى

 2-نسبة بين 
 انحراف معياري و

  انحراف معيارى 1+

- 1+) بيننسبة 
انحراف  ( 2+

  معيارى

من  نسبة أعلى
انحراف  2+

 معيارى
            العمر                        

 6556 100.0 15.1  20.5  60.7  2.6  1.1 سنوات 5-9
 5820 100.0 9.9  28.4  59.3  1.8  0.6 سنة 10-14
 4789 100.0 4.9  25.2  69.0  0.5  0.3 سنة 15-19

            الحالة التغذوية لألم            
 30 100.0 (2.3)  (17.7)  (73.3)  (2.6)  (4.1) (18.5نحيف )مؤشر كتلة الجسم >
 1358 100.0 8.3  21.1  66.1  3.1  1.4 (24.9-18.5طبيعي )مؤشر كتلة الجسم 

 11936 100.0 11.8  25.3  60.5  1.7  0.7 (25≤زياددة في الوزن/سمنة )مؤشر كتلة الجسم 
وهناك بيانات مفقودة عن  األم في األسرة المعيشية

 1793 100.0 9.7  23.2  63.7  2.3  1.1 مؤشر كتلة الجسملها
 2048 100.0 5.2  23.4  70.9  0.5  0.0 األم ليست في األسرة المعيشية/لم يتم تحديد األم

            إلقامةا            
 6085 100.0 11.3  25.7  60.6  1.7  0.6 حضر
 11081 100.0 10.1  23.9  63.6  1.8  0.7 ريف

            محل اإلقامة            
 2130 100.0 9.7  23.9  64.9  1.0  0.5 محافظات حضرية

 7997 100.0 13.9  28.1  55.8  1.5  0.6 وجه بحرى
 1823 100.0 14.7  28.8  54.4  1.5  0.6 حضر
 6174 100.0 13.7  27.9  56.3  1.5  0.6 ريف

 6897 100.0 6.9  20.4  69.6  2.2  0.9 قبلى وجه
 2060 100.0 10.0  25.0  61.5  2.7  0.7 حضر
 4838 100.0 5.5  18.5  73.1  2.0  0.9 ريف

 141 100.0 7.2  27.2  62.4  2.3  0.9 2 محافظات الحدود
            3لألمالحالة التعليمية             

 5174 100.0 8.0  24.0  65.4  1.9  0.7 ةللمدرس يسبق لها الذهاب لم
 1232 100.0 9.1  24.2  64.5  1.8  0.5 لم تتم المرحلة االبتدائية

 2619 100.0 11.0  23.0  63.5  1.7  0.8 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوى
 7317 100.0 12.7  25.5  59.2  1.7  0.8 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

في األسرة المعيشية/ لم يتم تحديد األم/ األم ليست 
 823 100.0 7.1  23.9  68.1  0.8  0.0 بيانات مفقودة

            مؤشر الثروة            
 3709 100.0 7.8  22.1  67.4  1.7  1.0 المستوى األدنى
 3669 100.0 9.7  23.5  64.4  1.9  0.5 المستوى الثاني

 3440 100.0 11.4  25.6  60.2  2.0  0.7 المستوى األوسط
 3221 100.0 11.8  26.3  59.7  1.7  0.6 المستوى الرابع

 3127 100.0 12.3  25.5  60.1  1.4  0.6 المستوى األعلى
 17165 100.0 10.5  24.5  62.5  1.7  0.7 جمالىاإل            
بنمو الطفل  جعى الدولى الخاصن أمضوا الليلة السابقة على المقابلة باألسرة المعيشية. تم حساب كل مؤشر بداللة عدد وحدات االنحراف المعيارى من وسيط المجتمع المر الذي شبابالجدول مبنى على ال 1                        

 حالة غير مرجحة. 49 -25األرقام بين األقواس محسوبة لعدد  .سليمة الذين مقاييس الوزن والطول الشبابالجدول مبنى على  والمراهقين في سن المدرسة لمنظمة الصحة العالمية.

 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 2
 بالنسبة للسيدات الالتى لم تتم مقابلتهن، تم الحصول على المعلومات من استمارة األسرة المعيشية. 3

 
سببنة، بغببض  19-5أطفببال فببي الفئببة العمريببة  10مببن بببين كببل  6أن حببوالي  2-10-12و 1-10-12توضببح النتببائج فببي الجببدوالن 

أو أقبل مبن األطفبال مبن النحافبة أو  %2النظر عن نوع الطفل، يقعوا في نطباق مؤشبر كتلبة الجسبم الطبيعبي بالنسببة لعمبرهم. ويعباني 
عبانين مبن ي %10( و%27سبنة مبن زيبادة فبي البوزن ) 19-5من نحافة شديدة. وعلبى النقبيض، تعباني رببع الفتيبات فبي الفئبة العمريبة 
( تماثل نظيرتها بين الفتيات. ومبن ببين %11( أو السمنة )%25السمنة. وقد وجد أن نسبة الشباب الذين يعانون من زيادة في الوزن )

الفتيات، تزداد نسبة الالتي يعانين من زيادة في الوزن أو السمنة مع زيادة العمبر. وقبد لبوحظ نمبط عكسبى ببين الشبباب. وكبان الشبباب 
اتهم لها مؤشر كتلة جسم طبيعي والشباب المقيمين في ريف الوجه القبلي هم األقل احتمااًل في أن يعبانوا مبن زيبادة فبي البوزن التي أمه

 أو السمنة.
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 49-15الالتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية  الحالة التغذوية للسيدات 12-4-3

( والالتبي تبم مقبابلتهن فبي المسببح %99الالتبي سببق لهبن البزواج )جميبع السببيدات لقبد تبم جمبع بيانبات البوزن والطبول تقريببًا 
معلومبات عببن مؤشبرين للحالبة التغذويبة للسبيدات حسبب الخصبائص الخلفيببة.  11-12. يقبدم جبدول 2014مصبر –السبكاني الصبحي 

الل الشببهرين السببيدات الحوامببل والسببيدات الالتببى أنجبببن خبب .بببالملحق 3-12-أنفببس المقبباييس حسببب المحافظببة فببي جببدول تعببرض و 
 السابقين لم يتم تضمينهم في الجدول.

 لسيداتلالحالة التغذوية  11-12جدول 
سم، متوسط مؤشر كتلة الجسم، ونسبة الالتى لديهن مستويات محددة لمؤشر كتلة، حسب  145، نسبة من طولهن أقل من 49-15في الفئة العمرية و  الالتى لم يسبق لهن الزواج من بين السيدات

 .2014 مصر ، ،ص الخلفيةالخصائ
 1(2مؤشر كتلة الجسم )كجم/م  الطول                           
                          

 خلفيةالخصائص ال

نسبة من هن 
أقل من  

 سم145
عدد  
  السيدات 

متوسط 
مؤشر كتلة 

 الجسم

18.5-
24.9 
 )طبيعى(

أقل من 
18.5 
 )نحافة(

17.0-18.4 
)نحافة 
 بسيطة(

 17قل من أ
)نحافة متوسط 
 ونحافة حادة(

فأكثر  25.0
)وزن زائد أو 

 بدانة(
25.0-29.9 

 )وزن زائد(
فأكثر  30.0

 عدد السيدات )بدانة(
             العمر                          

15-19 0.6 755  26.2 47.1 0.6 0.5 0.1 52.3 34.7 17.6 441 
20-29 0.4 7740  28.2 24.6 0.4 0.3 0.1 74.9 43.2 31.8 6129 
30-39 0.5 7559  30.6 11.6 0.1 0.0 0.1 88.3 37.3 50.9 6976 
40-49 0.5 5521  32.4 6.6 0.1 0.1 0.1 93.3 28.0 65.3 5474 
             اإلقامة             

 6790 49.7 38.5 88.2 0.0 0.0 0.0 11.8 30.5  7549 0.3 حضر
 12231 47.2 35.3 82.6 0.1 0.2 0.4 17.1 30.2  14027 0.5 ريف
             محل اإلقامة             

 2496 47.3 39.7 87.0 0.1 0.0 0.1 12.9 30.1  2741 0.3 المحافظات الحضرية
 9438 54.0 32.9 86.9 0.1 0.1 0.2 12.9 31.0  10594 0.4 وجه بحرى
 2083 55.0 35.8 90.8 0.0 0.0 0.0 9.2 31.1  2306 0.3 حضر
 7355 53.7 32.1 85.8 0.1 0.1 0.2 14.0 31.0  8288 0.4 ريف

 6923 40.6 40.0 80.6 0.1 0.3 0.4 19.0 29.3  8050 0.7 وجه قبلى
 2116 47.7 39.5 87.2 0.0 0.1 0.1 12.7 30.2  2395 0.4 حضر
 4806 37.5 40.2 77.7 0.2 0.4 0.6 21.7 28.9  5655 0.8 ريف

 164 42.0 39.5 81.5 0.1 0.0 0.2 18.4 29.3  190 0.4 2ودمحافظات الحد
             الحالة التعليمية             

 4792 52.0 33.1 85.0 0.2 0.1 0.3 14.6 30.7  5187 0.6 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 1203 53.4 33.8 87.2 0.1 0.0 0.1 12.7 31.1  1329 1.3 لم تتم المرحلة االبتدائية

 3209 46.0 36.3 82.3 0.1 0.3 0.3 17.3 30.1  3759 0.4 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوى
 9816 46.3 38.5 84.8 0.0 0.2 0.2 15.0 30.0  11300 0.3 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

             الحالة العملية             
 2752 51.3 37.6 88.9 0.1 0.2 0.3 10.8 30.6  2943 0.3 تعمل مقابل عائد نقدى

 16268 47.6 36.3 83.8 0.1 0.1 0.2 15.9 30.2  18633 0.5 ال تعمل مقابل عائد نقدى
             مؤشر الثروة             

 3427 44.8 35.3 80.1 0.2 0.3 0.5 19.4 29.8  3844 0.6 أدنى مستوى
 3728 47.5 35.4 82.9 0.1 0.2 0.3 16.9 30.2  4243 0.7 المستوى الثانى

 4207 48.4 34.8 83.2 0.1 0.3 0.4 16.4 30.3  4801 0.4 المستوى األوسط
 3917 51.6 36.5 88.1 0.0 0.0 0.0 11.9 30.8  4516 0.4 المستوى الرابع
 3742 47.8 40.5 88.3 0.0 0.0 0.0 11.7 30.2  4171 0.2 أعلى مستوى

 19021 48.1 36.5 84.6 0.1 0.2 0.2 15.2 30.3  21576 0.5 14 2اإلجمالي              
 14547 39.6 38.4 78.0 0.1 0.4 0.5 21.5 29.2  16404 0.9 8  2اإلجمالي 
 17169 46.6 33.2 79.8 0.1 0.4 0.5 19.7 30.1  19308 0.8 5  2اإلجمالي 
 13624 40.8 36.4 77.2 0.0 0.5 0.5 22.3 29.3  15354 1.3    2اإلجمالي 

 (.2مالحظة : يتم حساب مؤشر كتلة الجسم عن طريق قسمة الوزن بالكجم على مربع الطول بالمتر )كجم/م                          
 البيانات غير متضمنة السيدات الحوامل أو السيدات التى أنجبن خالل أقل من شهرين. 1
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 2
 

بيانبببات الطبببول للسبببيدات ويحبببدد السبببيدات ذوي القامبببة القصبببيرة  لبببىع 11-12األول المعبببروض فبببي جبببدول  يعتمبببد المؤشبببر
تعتببر صغر حجم الحوض، ولذلك يزيد خطر وصعوبة البوالدة. بخاصًة، يرتبط قصر القامة بصفة والمرتبط بمخاطر صحية مرتفعة. و 

والمؤشببر الثبباني هببو  سببم. 145هببو  -ارهببا فببى حالببة تغذويببة خطببرةيمكببن اعتب أى الطببول الببذى إذا قببل عنببه طببول السببيدة -نقطببة القطببع
أمبا علبى الجانبب اآلخبر لمؤشبر كتلبة  لتقييم نقص الطاقة المبزمن.لمؤشر كتلة الجسم  18.5مؤشر كتلة الجسم. وتستخدم نقطة القطع 

إذا كبان مؤؤشبر  ببدينات السبيداتتببر كمبا تع 29.9و 25يعانين مبن وزن زائبد إذا تبراو  مؤشبر كتلبة الجسبم ببين تعتبر السيدات  الجسم،
 .30كتلة الجسم يتعدى 
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تبم تصبنيفهن فبي  49-15من السيدات الالتي سببق لهبن البزواج فبي الفئبة العمريبة  %1أن أقل من  11-12يوضح جدول 
كتلبة الجسبم  مخاطر تغذوية وذلك لقصر قامتهن. ومبن الناحيبة األخبرى، إن زيبادة البوزن والسبمنة شبائع ببين السبيدات؛ حيبث أن مؤشبر

 (.%48( أو بدينات )%37أو أعلى ويعتبرن يعانين من زيادة في الوزن ) 25.0لغالبية السيدات 

وتتزايبببد نسبببب السبببيدات الالتبببى تبببم  .للسبببيدات فبببى مصبببر الجسبببمالتباينبببات فبببى طبببول وقيببباس كتلبببة  11-12يعبببرض جبببدول 
 19-15 يبةالعمر الفئة بين السيدات فى  %52مع عمرهن، من  بدينات طردياً  يعانين من زيادة في الوزن أو أنهن تصنيفهن على أنهن

 بببأن يببتم تصببنيفهن علببى أنهببن بقليببل . وتعتبببر السببيدات فببى الحضببر أكثببر احتمبباالً 49-40 يببةالعمر الفئببة بببين السببيدات فببى  %93إلببى 
يعبانين مبن زيبادة  هن علبى أنهبنالالتبى تبم تصبنيف السبيدات بدينات مبن السبيدات فبى الريبف، ونسببةيعانين من زيادة في الوزن أو أنهن 

 حضر الوجه البحرى.فى  %91لى إفى ريف الوجه القبلى  %78بدينات تتراو  بين  في الوزن أو أنهن

فببي المسببح السببكاني  49-15أخيببرًا، معلومببات عببن الحالببة التغذويببة للسببيدات الالتببى سبببق لهببن الببزواج فببي الفئببة العمريببة 
معروضببة فببي أسببفل  2008مصببر -، والمسببح السببكاني الصببحي2005مصببر -حي، المسببح السببكاني الصبب2000مصببر  –الصببحي 
طفيفة في نسبة السيدات الالتي يعانين مبن زيبادة فبي البوزن أو السبمنة فبي الثالثبة مسبو .  تذبذبات. وقد وجد أن هناك 11-12جدول 

زيبادة فبي البوزن أو السبمنة خبالل فتبرة  فبي مصبر يعبانين مبنأو أكثبر وبصفة عامة، ومع ذلك، توضح النتائج أن ثالثة أرباع السيدات 
 (.2014-2000المسو  )

 الصغار، الشباب والسيداتمستويات األنيميا لألطفال  12-5
إن الحديبد هبام فبي نقبل األكسبجين إلبى الهيموجلبوبين )الحديبد( فبي البدم. انخفاض تركيبز ب هي حالة تتسم فقر الدم )األنيميا(

ن انخ فاض األكسجين في األنسجة واألجهزة عند انخفاض مستوي الهيموجلوبين )الحديد( هبو المسبئول األنسجة واألجهزة في الجسم. وا 
على الكثير من األعراض التي يعاني منها األشخاص المصابين باألنيميا )فقر الدم(. وتشبمل العواقبب الناتجبة عبن األنيميبا )فقبر البدم( 

تببرتبط بضببعف  هبباقلببق علببي األطفببال حيببث أنواالنيميببا تببدعو للمببراض. ضببعف عببام فببي الجسببم، التعببب المتكببرر، وانخفبباض مقاومببة األ
 النمو البدني والعقلي. وبصفة عامة، فإن أخطار اإلصابة بالمرض والوفاة تزداد بين األفراد الذين يعانون من األنيميا )فقر الدم(.

ديبد( فبي عينبة فرعيبة مبن ثلبث قياسبات مباشبرة لمسبتوى الهيموجلبوبين )الح 2014مصبر  –ويشمل المسح السكاني الصحي 
سببنة والسببيدات الالتببي سبببق لهببن الببزواج فببي الفئببة  19-أشببهر 6وكببان جميببع األطفببال فببي الفئببة العمريببة  األسببر المعيشببية فببي المسببح.

 ويعيشون في األسر المعيشية مؤهلين إلختبار األنيميا. قد تم جمبع عينبات دم بواسبطة أنابيبب شبعرية لكبل فبرد مؤهبل 49-15العمرية 
يبتم أخبذ الموافقبة مبن الوالبد/ الوالبدة أو أي مسبئول كبان سبنة،  14-0بعد أخذ الموافقة. وفي حالة مبا إذا كبان الطفبل فبي الفئبة العمريبة 

استخدم تم وقد يتم أخذ الموافقة من كاًل من الوالد أو المسئول والطفل. فكان سنة،  19-15آخر أما بالنسبة لألطفال في الفئة العمرية 
 )الحديد( في العينة. ( الختبار مستوي الهيموجلوبينHemoCueهيموكيو )ال جهاز

 شهرا   59-6عمر مستويات األنيميا بين األطفال في ال 12-5-1

 شببهرًا حسببب الخصببائص الخلفيببة المختببارة. 59-6 فببى العمببر مسببتويات األنيميببا بالنسبببة لألطفببال 12-12 يعببرض جببدول
مبن األطفبال لبديهم  %10من األنيميا. وقبد وجبد أن  درجة مامن صغار كل أربعة أطفال  يعانى أكثر من طفل من بين ،وبصفة عامة

يزداد احتمال إصابة األطفال فى الريف باألنيميا عن األطفال فى الحضبر أنيميا متوسطة، والنسبة المتبقية تم تصنيفهم بأنيميا بسيطة. 
لتعبببرض لألنيميبببا مبببن لالث وريبببف الوجبببه القبلبببي أكثبببر احتمبببااًل واألطفبببال فبببي محافظبببات الحبببدود البببث علبببى الترتيبببب(. ،%23و 29%)

 ، على الترتيب(.%30و %45األطفال في المناطق األخرى )

وبالنسبببة لتطببور مسببتويات األنيميببا بببين األطفببال الصببغار، تماثببل نسبببة األطفببال دون سببن الخامسببة المصببابون باألنيميببا فببي 
(، ولكبن تعتببر أقبل مبن %30) 2000مصبر  –وقبت المسبح السبكاني الصبحي نظيرتها فبي  2014مصر  –المسح السكاني الصحي 

 (.%49) 2005مصر  –المستوى الذي ُذكر في المسح السكاني الصحي 
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 شهرا   59-6انتشار األنيميا بين االطفال في العمر  12-12جدول 
 .2014 خلفية، مصرالصائص خالحسب  ،األنيمياب شهرًا الذين تم تصنيفهم كمصابين 59-6نسبة األطفال في العمر 

 حالة األنيميا حسب مستوى الهيموجلبين في الدم             
            

 الخصائص الخلفية
 أي أنيميا

 جم/ديسيلتر( 11<)
-10.0بسيطة )

 جم/ديسيلتر( 10.9
 9.9-7.0متوسطة )

 جم/ديسيلتر(
 حادة 

 جم/ديسيلتر( 7.0<)
عدد 
 االطفال

      باألشهرالعمر             
6-8 41.6 24.6 17.0 0.0 256 
9-11 49.2 28.2 21.0 0.0 291 

12-17 41.4 19.5 21.8 0.1 497 
18-23 34.5 23.1 11.3 0.0 572 
24-35 24.7 17.3 7.4 0.0 1009 
36-47 18.5 13.3 5.2 0.0 995 
48-59 16.1 13.6 2.5 0.0 898 

      النوع      
 2377 0.0 10.4 16.7 27.2 ذكر
 2140 0.0 8.4 18.9 27.3 أنثى

      حالة مقابلة األم فى المسح      
 4460 0.0 9.6 17.8 27.4 قوبلت

 29 (0.0) (0.0) (21.0) (21.0) لم تقابل وفى االسرة المعيشية
 29 (0.0) (2.4) (8.3) (10.7) 1لم تقابل وليست فى األسرة المعيشية

      اإلقامة      
 1460 0.0 6.3 16.8 23.1 حضر
 3057 0.0 11.0 18.2 29.2 ريف

      محل اإلقامة      
 450 0.0 3.9 17.5 21.4 محافظات حضرية

 2201 0.0 11.2 16.4 27.5 وجه بحرى
 461 0.0 9.5 15.6 25.1 حضر
 1740 0.0 11.6 16.6 28.1 ريف

 1818 0.0 8.6 19.2 27.9 وجه قبلى
 524 0.0 5.2 16.9 22.0 حضر
 1294 0.0 10.0 20.2 30.2 ريف

 48 0.0 14.7 29.9 44.5 2محافظات الحدود
      3لألمالحالة التعليمية       

 769 0.0 9.9 17.9 27.8 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 223 0.0 7.5 21.3 28.8 لم تتم المرحلة االبتدائية

 818 0.0 10.4 19.5 29.9 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوى
 2679 0.0 9.3 17.0 26.3 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

      مؤشر الثروة      
 805 0.0 12.8 21.2 34.0 أدنى مستوى

 853 0.0 11.4 21.5 32.9 المستوى الثاني
 1120 0.0 8.7 15.0 23.8 المستوى األوسط
 984 0.0 8.7 16.5 25.3 المستوى الرابع
 755 0.0 5.7 15.6 21.3 أعلى مستوى

 4517 0.0 9.5 17.8 27.2 اإلجمالي      
. يعتمد انتشار األنيميا على مالحظة : الجدول مبنى على األطفال الذين أمضوا الليلة السابقة على المقابلة باألسرة المعيشية والذين تم إجراء إختبار األنيميا لهم            

حالة غير  49 -25األرقام بين األقواس محسوبة لعدد جم/ديسيلتر(. . تم قياس الهيموجلبين بالجرامات لكل ديسيلتر)لالرتفاعوالمعدل  مستويات الهموجلبين في الدم
 مرجحة

 تشمل األطفال الذين ُتوفيت أمهاتهم. 1
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 2
 ويستبعد األطفال الذين لم تسجل أمهاتهم في جدول السرة المعيشية. المعلومات من استمارة األسرة المعيشية. تم مقابلتهن، تم الحصول علىلم بالنسبة للسيدات الالتى  3
 

 

 سنة 19-5عمر مستويات األنيميا بين األطفال في ال 12-5-2

-5ة العمرية في الفئالذين لم يسبق لهم الزواج مستويات األنيميا للفتيات والشباب  2-13-12و 1-13-12يقدم الجدوالن 
سبنة إلبى حبد مبا أكثبر احتمبااًل فبي التعبرض لألنيميبا  19-5سنة حسب الخصائص الخلفية المختارة. إن الفتيات في الفئة العمريبة  19

-5، على الترتيب(. وبغض النظبر عبن النبوع، إن أغلبيبة األطفبال فبي الفئبة العمريبة %18و %21من الشباب في تلك الفئة العمرية )
األنيميا لديهم أنيميا بسيطة. ويرتبط العمر باحتمالية إصبابة الطفبل باألنيميبا. ومبن ببين الفتيبات، وكانبت نسببة اإلصبابة المصابين ب 19
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(. ومببن بببين %14سببنة ) 11-10( واألقببل بببين األطفببال فببي الفئببة العمريببة %25سببنة ) 14-12باإلنيميببا األعلببى فببي الفئببة العمريببة 
واألقبل ببين  -نمبط مماثبل ببين الفتيباتهو و  -(%22سنة ) 19-15األعلى في الفئة العمرية هي  صابة باإلنيميااإلالشباب، فإن نسبة 

(. وبالنظر للتباينات في اإلقامة، وجد أن أعلى معدل لألنيميا بين الفتيات والشباب فبي %10سنة ) 11-10األطفال في الفئة العمرية 
 الثالث التي تضمنها المسح.محافظات الحدود 

  سنة 19-5ي العمر فانتشار األنيميا بين الفتيات  1-13-12جدول 
وتم تصنيفهم كمصابات باألنيميا، حسب الخصائص  19 -5نسبة اإلناث الالتى لم يسبق لهن الزواج فى العمر 

 ،2014الخلفية، مصر 
 1حالة األنيميا حسب مستوى الهيموجلبين في الدم             
            

 حادة متوسطة بسيطة أى أنيميا الخصائص الخلفية
عدد اإلناث الالتي لم 

 يسبق لهن الزواج
      العمر            

5-9 21.4 19.2 2.2 0.0 2037 
10-11 13.9 13.1 0.8 0.0 753 
12-14 24.5 24.1 0.4 0.0 1053 
15-19 21.0 20.1 0.8 0.1 1341 
      اإلقامة      

 1901 0.0 1.1 17.5 18.7 حضر
 3282 0.1 1.3 20.7 22.1 ريف
      محل اإلقامة      

 627 0.0 1.8 18.2 20.0 المحافظات الحضرية
 2369 0.1 0.8 16.9 17.8 وجه بحرى
 590 0.0 0.9 12.4 13.2 حضر
 1779 0.1 0.8 18.3 19.3 ريف

 2135 0.0 1.5 22.8 24.4 وجه قبلى
 657 0.0 0.7 21.1 21.7 حضر
 1479 0.0 1.9 23.6 25.5 ريف

 52 0.0 2.0 26.2 28.2 2 محافظات الحدود
      3لألمالحالة التعليمية       

 1423 0.1 1.3 21.4 22.8 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 377 0.0 1.4 19.0 20.5 لم تتم المرحلة االبتدائية

 820 0.0 1.3 20.1 21.4 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوى
 2312 0.0 1.0 18.0 19.0 المرحلة الثانوية/فأعلىأتمت 

األم ليست فى األسرة المعيشية/لم يتم 
 251 0.0 2.4 23.3 25.7 تحديد األم/ بيانات مفقودة

      مؤشر الثروة      
 1073 0.0 1.9 24.6 26.5 أدنى مستوى

 1137 0.2 1.5 21.4 23.1 المستوى الثانى
 1000 0.0 1.0 18.8 19.8 المستوى األوسط
 992 0.0 0.9 16.0 16.8 المستوى الرابع
 982 0.0 0.9 16.4 17.3 أعلى مستوى

 5183 0.0 1.3 19.6 20.9 اإلجمالي      
ألنيميا لهن. مالحظة : الجدول مبنى على الفتيات الالتي أمضين الليلة السابقة على المقابلة باألسرة المعيشية والالتي تم إجراء إختبار ا            

 جم/ديسيلتر(.تم قياس الهيموجلبين بالجرامات لكل ديسيلتر) .يعتمد انتشار األنيميا على مستويات الهموجلبين في الدم والمعدل لقيم أعلى
تر؛ جم/ديسيل 11.5>سنة: أى أنيميا  11-5( 1النقاط القاطعة لتحديد مستويات األنيميا بين الفتيات تختلف حسب العمر كما يلى: ) 1

سنة: اى أنيميا  19 – 12( 2جم/ديسيلتر. ) 7.0>جم/ديسيلتر؛ وحادة  9.9- 7.0جم/ديسيلتر؛ متوسطة  11.4 -10.0بسيطة 
 جم/ديسيلتر. 7.0جم/ديسيلتر؛ حادة > 9.9-7.0جم/ديسيلتر؛ متوسطة  11.9 – 10.0جم/ديسيلتر؛ بسيطة  12.0>
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 2
 .ومات من استمارة األسرة المعيشيةمقابلتهن، تم الحصول على المعلتم لم لسيدات الالتى بالنسبة ل 3
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  سنة 19-5انتشار األنيميا بين الشباب الذكور في العمر  2-13-12جدول 
 ،2014فية، مصر وتم تصنيفهم كمصابين باألنيميا، حسب الخصائص الخل 19 -5نسبة الذكور الذين لم يسبق لهن الزواج فى العمر 

 1حالة األنيميا حسب مستوى الهيموجلبين في الدم           
          

 متوسطة بسيطة أى أنيميا الخصائص الخلفية
عدد الذكور الذين لم 
 يسبق لهن الزواج

     العمر          
5-9 17.0 16.2 0.9 2208 

10-11 10.2 9.4 0.8 819 
12-14 17.6 17.1 0.6 1166 
15-19 21.7 15.1 6.6 1675 
     اإلقامة     

 2087 2.2 14.7 16.9 حضر
 3782 2.6 15.3 17.9 ريف
     محل اإلقامة     

 700 2.6 17.1 19.7 المحافظات الحضرية
 2661 1.9 13.5 15.3 وجه بحرى
 612 1.8 12.9 14.7 حضر
 2049 1.9 13.6 15.5 ريف

 2459 3.0 16.2 19.2 وجه قبلى
 748 2.0 13.5 15.5 حضر
 1711 3.4 17.4 20.8 ريف

 49 3.9 22.1 26.0 2محافظات الحدود 
     3لألم الحالة التعليمية     

 1794 4.2 16.6 20.8 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 430 2.6 15.1 17.6 لم تتم المرحلة االبتدائية

 880 1.8 17.6 19.4 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوى
 2490 1.4 13.9 15.2 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

 275 2.3 8.7 11.0 األم ليست فى األسرة المعيشية/لم يتم تحديد األم/ بيانات مفقودة
     مؤشر الثروة     

 1278 4.5 19.4 23.9 أدنى مستوى
 1240 1.9 14.5 16.4 المستوى الثانى

 1178 1.8 13.4 15.1 المستوى األوسط
 1141 1.6 15.9 17.5 المستوى الرابع
 1032 2.1 11.7 13.8 أعلى مستوى

 5869 2.4 15.1 17.5 اإلجمالي     
تشار األنيميا يعتمد ان مالحظة : الجدول مبنى على الذكور الذين أمضوا الليلة السابقة على المقابلة باألسرة المعيشية والذين تم إجراء إختبار األنيميا لهم.          

 جم/ديسيلتر(.على مستويات الهموجلبين في الدم والمعدل لقيم أعلى. تم قياس الهيموجلبين بالجرامات لكل ديسيلتر)
 -10.0جم/ديسيلتر؛ بسيطة  11.5>سنة: أى أنيميا  11-5( 1النقاط القاطعة لتحديد مستويات األنيميا بين الفتيات تختلف حسب العمر كما يلى: ) 1

 – 10.0جم/ديسيلتر؛ بسيطة  12.0>سنة: اى أنيميا  14 – 12( 2جم/ديسيلتر. ) 7.0جم/ديسيلتر؛ وحادة > 9.9- 7.0جم/ديسيلتر؛ متوسطة  11.4
 – 12.0جم/ديسيلتر؛ بسيطة  13.0>سنة: اى أنيميا  19 – 15( 3جم/ديسيلتر. ) 7.0جم/ديسيلتر؛ حادة > 9.9-7.0جم/ديسيلتر؛ متوسطة  11.9
 جم/ديسيلتر. 9.0جم/ديسيلتر؛ حادة > 11.9-9.0يلتر؛ متوسطة جم/ديس 12.9

 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 2
 مقابلتهن، تم الحصول على المعلومات من استمارة األسرة المعيشية. تم لم بالنسبة للسيدات الالتى  3
 

 سنة 49-15العمرية  السيدات الالتي سبق لهن الزواج في الفئةمستويات األنيميا بين  12-5-3

ببين السبيدات الالتبي  2014مصبر –مستويات األنيميا في المسح السبكاني الصبحي معلومات حول  14-12جدول  يعرض
ببالملحق مسبتويات األنيميبا  2-12-أحسبب الخصبائص الخلفيبة المختبارة. يعبرض جبدول  49-15سبق لهن الزواج فبي الفئبة العمريبة 
 .بين السيدات على مستوى المحافظة

من السيدات أنهم مصبابات باألنيميبا. وكمبا هبو الحبال لألطفبال، وجبد أن الغالبيبة العظمبى  %25وبصفة عامة، تم تصنيف 
 14-12فقبط مبن السبيدات ببأن لبديهم أنيميبا متوسبطة. توضبح النتبائج فبي جبدول  %2من السيدات لديهن أنيميا بسيطة. وتبم تصبنيف 

ميا بين السيدات على مستوى المجموعات الفرعية، حيث تم مالحظة أكبر التباينات في محل أن هناك تباينات محدودة في انتشار األني
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محافظببات ( واألقببل بببين السببيدات فببي %31بببين السببيدات فببي ريببف الوجببه القبلببي ) هببو ذلببك الببذى اإلقامببة. إن معببدل األنيميببا األعلببى
 .(%20) 2014مصر  –الثالث التي تضمنها المسح السكاني الصحي الحدود 

 انتشار األنيميا بين السيدات الالتى سبق لهن الزواج 14-21جدول 
 .2005سنة حسب العد الفعلى والمصابين باألنيميا، ، حسب الخصائص الخلفية، مصر  49-15نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج في العمر 

 حالة األنيميا حسب مستوى الهيموجلبين في الدم             
            

 الخصائص الخلفية

 12.0أي أنيميا )غ. >
 11.0جم/ديسيلتر؛  >

 جم/ديسيلتر(  

 11.9-10.0بسيطة )غ. 
-10.0جم/ديسيلتر؛   

 جم/ديسيلتر(   10.9

 9.9-7.0متوسطة )غ. 
 10.9-7.0جم/ديسيلتر؛  

 جم/ديسيلتر(  

 7.0حادة )غ. >
 7.0جم/ديسيلتر؛  >

 عدد السيدات جم/ديسيلتر(  
      العمر            

15-19 24.8 22.9 1.9 0.0 256 
20-29 24.6 23.0 1.6 0.0 2578 
30-39 26.6 24.6 2.1 0.0 2497 
40-49 24.2 21.3 2.8 0.1 1831 
      عدد األطفال األحياء      

 599 0.0 2.4 20.9 23.3 صفر
1 24.7 22.9 1.9 0.0 1057 
2-3 24.5 23.0 1.6 0.0 3507 
4-5 26.5 23.7 2.8 0.0 1597 
 401 0.1 4.1 26.1 30.3 فأكثر 6
      حالة الحمل      

 727 0.0 4.3 16.3 20.6 حامل
 1448 0.0 0.9 27.4 28.2 ترضع )ليست حامل(
 4986 0.0 2.1 22.9 25.0 ليست حامل وال ترضع

      استخدام اللولب      
 1962 0.1 1.9 25.3 27.3 نعم
 5199 0.0 2.2 22.3 24.4 ال
      اإلقامة      

 2501 0.0 1.4 23.3 24.7 حضر
 4660 0.0 2.5 23.0 25.5 ريف
      محل اإلقامة      

 870 0.0 0.6 20.5 21.2 المحافظات الحضرية
 3508 0.0 2.7 19.4 22.1 وجه بحرى
 765 0.0 1.8 22.1 23.9 حضر
 2743 0.0 2.9 18.6 21.6 ريف

 2715 0.1 1.8 28.9 30.7 وجه قبلى
 829 0.0 1.6 27.4 28.9 حضر
 1886 0.1 1.8 29.5 31.4 ريف

 68 0.0 3.0 17.2 20.2 1محافظات الحدود 
      الحالة التعليمية      

 1700 0.0 2.3 22.3 24.6 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 452 0.0 2.4 18.8 21.2 لم تتم المرحلة االبتدائية

 1261 0.0 3.0 23.7 26.7 مرحلة االبتدائية/بعض الثانوىأتمت ال
 3748 0.0 1.6 23.8 25.5 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

      الحالة العملية      
 957 0.0 1.7 22.4 24.0 تعمل مقابل عائد نقدى

 6204 0.0 2.2 23.2 25.4 ال تعمل مقابل عائد نقدى
      مؤشر الثروة      

 1258 0.0 3.6 26.0 29.6 ستوىأدنى م
 1414 0.0 2.3 24.0 26.3 المستوى الثانى

 1628 0.1 2.4 20.9 23.4 المستوى األوسط
 1515 0.0 1.2 20.5 21.8 المستوى الرابع
 1347 0.0 1.0 25.0 26.0 أعلى مستوى

 7161 0.0 2.1 23.1 25.2 14 2اجمالى       
 6289 0.3 6.5 32.7 39.4 5  2اجمالى 
 7575 0.3 4.6 22.7 27.7    2اجمالى 

 . (جم/ديسيلتريتم قياس الهيموجلوبين بالجرام لكل ديسيلتر )مالحظة: تم تعديل انتشار األنيميا لقيم أعلى وحسب حالة التدخين إذا كانت معلومة             
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1
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  ختان اإلناث 
 

 أهم النتائج:
 والالتى تم مقابلتهن في  49–15من السيدات الالتى سبق لهن الزواج وفى الفئة العمرية  %92 تم ختان

 . مصر – المسح السكاني الصحي
 سنوات 10و 7بين العمر قد تم ختانهن نات ات الالتى سبق لهن الزواج والمختكان أكثر من نصف السيد ،

 .سنة 15لسيدات تم ختانهن قبل بلوغهن وتقريبًا جميع ا
  2014مصر  – المسح السكاني الصحيفى بنات ال بينتوضح المعلومات التي تم جمعها عن حالة الختان 

تم  سنة 19-0وبالرغم من ذلك، فأكثر من خمس البنات فى الفئة العمرية أن ممارسة الختان تنخفض. 
 ختانهن.

 ُتجرى لهناألمهات لختان بناتهن الالتى لم  ةيالحالي لختان البنات ونن الوضع وباألخذ في االعتبار كاًل م 
في سيتم ختانهن  سنة 19-0ثر من نصف البنات في الفئة العمرية كأ أن قد تم تقديرفعملية الختان، 

 .المستقبل
  البنات بإجراء عملية الختان بين  واأكثر احتمااًل أن يقوم الصحى األشخاص الذين يعملون فى المجالوكان

 .(%38) بين السيداتعنه  (82%)
  من بين كل  6أكثر بقليل من نصف السيدات يعتقدن أن ختان اإلناث مطلوب وفقا لتعاليم الدين. وحوالي و

ستمر. كما أن حوالي نصف السيدات يعتقدن ان ت أنسيدات يعتقدن أن ممارسة عملية الختان البد  10
 استمرار ممارسة الختان. يفضلونالرجال 

على الرغم  مازال منتشرهذا التقليد ب وااللتزامفى مصر منذ عهد الفراعنة،  ة الطهارة( تقليدًا منتشرختان اإلناث )عملييعتبر 
بالحصول على معلومات من جميع  2014مصر  –. وقد قام المسح السكانى الصحى أن الحكومة تمنع ممارسة ختان اإلناث
سنة أو أقل. وفى حال ما  19المسح أيضًا بسؤال السيدات عن حالة الختان لبناتهن فى العمر  المستجيبات عن حالة الختان. وقد قام

إذا كانت السيدة أو البنات مختنات، تم توجيه أسئلة إضافية عن العمر الذى اجريت فيه عملية الختان وعن الشخص الذى قام 
 ختان اإلناث عند السيدات. بإجرائها. كما تم من خالل المسح جمع معلومات عن االتجاهات نحو

 الالتى سبق لهن الزواجانتشار ختان االناث بين السيدات  1 – 13
الالتى  49-15معلومات عن انتشار ختان اإلناث بين السيدات الالتى سبق لهن الزواج في العمر  1-13جدول  يعرض

 بالملحق 1-13-أجدول ويعرض مختارة. حسب الخصائص الخلفية ال 2014مصر  –تمت مقابلتهن في المسح السكانى الصحى 
 .عن التبيانات في انتشار الختان بين السيدات الالتى سبق لهن الزواج حسب المحافظة إضافية معلومات

من السيدات الالتى سبق لهن  %92 تم ختانأن ممارسة ختان االناث تنتشر انتشارا واسعا فى مصر؛  1–13يؤكد جدول 
 %86السيدات فى الريف ) احتمااًل إلجراء عملية الختان عن السيدات فى الحضر أقل وتعد .سنة 49–15فى الفئة العمرية و الزواج 

مصر  –المسح السكانى الصحى الثالث التى تضمنها  ، على الترتيب(. كما أن هذه العادة أقل شيوعًا فى محافظات الحدود%95و
 ( عنها فى المناطق األخرى فى مصر. 70%) 2014
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عميلة الختان تقل مع أن  1-13وأيضًا يوضح جدول 
بين  أيضاً المستوى التعليمى بشكل ملحوظ كما تقل  ارتفاع

 المستوياتنها فى لمؤشر الثروة عمستوى  السيدات فى أعلى
 . (علىأو أ  %92 مقارنة مع %81)لثروة ا األخرى لمؤشر

 خبرة السيدات بالختان 2 – 13

تممم سممؤال السمميدات الالتممى تممم ختممانهن عممن عمممرهن عنممد  
 2-13م بعمليمة الختمان. يعمرض جمدول ئقماالالختان ونوع الشخص 

سمنة  49-15توزيع السيدات الالتى تم ختمانهن وفمى الفئمة العمريمة 
السمميدات الالتممى حسممب العمممر عنممد الختممان. كممان أكثممر مممن نصممف 

 10و 7بمممين العممممر قمممد تمممم ختمممانهن تمممات نسمممبق لهمممن المممزواج ومخت
. سممنة 15، وتقريبمًا جميممع السميدات تمم ختممانهن قبمل بلموغهن سمنوات

ويعكمس ذلمك سمنوات.  10.5همو  كما أن وسيط العممر عنمد الختمان
قبممل أو عنممد البلممو  حقيقممة أن فممى مصممر، عممادة يممتم ختممان اإلنمماث 

 (.2002)الجبالى وآخرون 

م بعمليمممة الختمممان، يوضمممح ئقممماالبالشمممخص وفيمممما يتعلمممق 
السمممميدات الالتممممى تممممم أكثممممر بقليممممل مممممن نصممممف أن  3-13جممممدول 
( ذكممرن أن الدايممة كانممت مسممئولة عممن هممذه العمليممة. %52ختممانهن )

علمممى يمممد شمممخص طبمممى المتبقيمممات وقمممد تمممم ختمممان أغلمممب السممميدات 
إلمى حمد مما  األشمخاص الطبمين الممدربونوكمان  .)باألساس طبيمب(

بمممإجراء عمليمممة الختمممان بمممين السممميدات فمممي  واأكثمممر احتممممااًل أن يقومممم
 ، على الترتيب(.%35و %44في الريف ) مالحضر عنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السيدات الالتى سبق لهن الزواج  انتشار ختان اإلناث بين 1 -13جدول 
  49 -15فى العمر 

وتم ختانهن حسب  49 -15نسبة السيدات الالتى سبق لهن الزواج فى العمر 
 .2014الخصائص الخلفية المختارة، مصر 

      
 خلفيةال خصائصال

نسبة الالتى 
 تم ختانهن

عدد السيدات الالتى سبق لهن 
 49 -15فى العمر الزواج 

   العمر      
15-19 87.6 764 
20-24 87.5 3055 
25-29 90.0 4753 
30-34 93.3 4127 
35-39 94.8 3495 
40-44 95.1 2864 
45-49 95.0 2705 
   اإلقامة   

 7623 86.3 حضر
 14139 95.4 ريف

   محل اإلقامة   
 2774 81.7 المحافظات الحضرية

 10664 92.9 وجه بحري
 2319 86.4  حضر     
 8346 94.7  ريف     

 8130 95.5 وجه قبلي
 2421 92.1 حضر     
 5708 97.0 ريف     

 194 69.5  1محافظات الحدود
   الحالة التعليمية   

 5232 97.2 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 1334 97.3 لم تتم المرحلة االبتدائية

 3796 94.0 تدائية/بعض الثانويأتمت المرحلة االب
 11400 88.8  أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى

   الحالة العملية   
 2964 90.3 تعمل مقابل عائد نقدى 

 18798 92.6 ال تعمل مقابل عائد نقدي
   مؤشر الثروة   

 3887 97.0 أدنى مستوى
 4277 97.0 المستوى الثاني
 4839 94.4 المستوى األوسط
 4542 91.5 المستوى الرابع
 4217 81.4 أعلى مستوى

 21762 92.3 اإلجمالي    
 ال تتضمن محافظتى شمال وجنوب سيناء. 1      
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 حسب اإلقامة 49 -15العمر عند الختان بين السيدات الالتى سبق لهن الزواج فى العمر  2 -13جدول 
حسب اإلقامة الالتى تم ختانهن حسب العمر عند الختان ووسيط العمر عند الختان،  49 -15نسبى للسيدات الالتى سبق لهن الزواج فى العمر التوزيع ال
 .2014ومحل اإلقامة، مصر  ريف(-)حضر

محافظات                                
 حضرية

محافظات  وجه قبلي  وجه بحري 
 1الحدود

 
 اإلجمالي ريف حضر اإلجمالي  ريف حضر اإلجمالي  ريف حضر العمر عند الختان                        
 0.6 1.6 1.4 1.4 1.4  0.1 0.1 0.1  0.2 0.6 0.6 3أقل من                            
3- 4 1.0 0.9 1.4  0.3 0.3 0.3  1.7 1.2 1.9 1.4 1.0 
5- 6 7.3 7.4 8.9  4.1 3.3 4.3  11.0 8.8 12.0 11.4 7.4 
7- 8 13.5 13.3 15.0  11.4 10.5 11.7  15.4 14.6 15.7 13.4 13.4 
9- 10 40.7 41.0 37.9  45.7 44.7 46.0  35.8 40.3 33.9 39.5 40.9 
11- 12 25.2 24.3 24.5  27.3 29.3 26.9  21.3 22.8 20.7 19.1 24.6 
13- 14 4.8 5.5 4.4  5.4 6.0 5.3  5.4 4.1 5.9 2.9 5.3 
15- 17 2.0 2.9 1.7  2.6 3.0 2.5  2.9 1.5 3.4 0.8 2.6 
18-19 0.1 0.1 0.2  0.0 0.0 0.1  0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 
 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1  0.0 0.1 0.0  0.0 0.0 0.0 فأكثر 20

 4.2 9.7 5.0 5.3 5.1  3.1 2.7 3.0  5.8 3.9 4.7 ال تعرف/ بيانات مفقودة
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 إجمالى النسبة              

 20076 135 5536 2229 7765  7906 2003 9909  2267 13493 6582 العدد
 10.5 10.3 10.3 10.3 10.3  10.6 10.7 10.6  10.3 10.5 10.4 وسيط العمر

 ال تتضمن محافظتى شمال وجنوب سيناء. 1                            
  

 الشخص القائم بعملية الختان بين السيدات الالتى سبق لهن الزواج حسب اإلقامة 3-13جدول 
 ريف(-حسب اإلقامة )حضرالالتى تم ختانهن حسب الشخص القائم بعملية الختان،  49-15 العمرالتوزيع النسبى للسيدات الالتى سبق لهن الزواج فى 

 .2014ومحل اإلقامة، مصر 
محافظات                                

 حضرية

محافظات  وجه قبلي  وجه بحري 
 1الحدود

 
 اإلجمالي ريف حضر اإلجمالي  ريف حضر اإلجمالي  ريف حضر الشخص القائم بالختان                        
 31.2 29.8 26.6 32.4 28.3  31.4 33.9 31.9  38.2 29.3 35.0 طبيب                            

 6.7 6.4 4.8 8.0 5.7  6.5 9.6 7.2  8.5 5.8 8.7 ممرضة/عاملين بالصحة آخرين
 51.8 60.4 64.5 55.2 61.8  44.6 45.3 44.7  48.2 52.9 49.6 داية

 5.6 0.8 2.9 2.4 2.8  9.5 5.7 8.7  1.9 6.8 3.2 حالق صحة
 3.1 0.2 0.1 0.1 0.1  6.4 3.7 5.8  1.4 3.8 1.6 غجرية
 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1  0.1 0.1 0.1  0.0 0.1 0.1 أخرى

 1.5 2.4 1.0 1.8 1.3  1.6 1.7 1.6  1.7 1.4 1.8 / بيانات مفقودةال يعرف
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 إجمالى النسبة              

 20076 135 5536 2229 7765  7906 2003 9909  2267 13493 6582 العدد
 ل وجنوب سيناء.ال تتضمن محافظتى شما 1                            
 

 البنات انتشار عمليات الختان بين 3 – 13
 بسمؤال السميدات 2014 مصمر -الصمحي المسمح السمكانى قمام ،بهمنالخاصة الختان  ضافة إلى سؤال السيدات عن حالةباإل

المسممح. أي، تممم  سمنة وقممت إجممراء 20عممن تمماريم كاممل لختممان بنمماتهن األقممل مممن  49-15الالتمى سممبق لهممن الممزواج وفمى الفئممة العمريممة 
 19 –صممفر  ى فممى العممرعلممى حمد فتماةلمديهن علممى األقمل فتمماة واحمدة علمى قيممد الحيماة عممن عمليمة الختممان لكمل التممى السميدات السمؤال 
 فى المستقبل. بناتهنلم تجرى لهن عملية الختان تم سؤالهن عن النية الجراء هذه العملية ل بناتهنن أذكرن الالتى . والسيدات سنة

. 19-0ممن  لختمان بمين البنماتا نتشمارال الحالى مستوىلمباشر للتقدير  يقدم األساسالتاريم الكامل للختان  ال عنوأن السؤ 
 19-0بنممت فممى الفئممة العمريممة  23090أقممررن حالممة الختممان لممم  2014مصممر  –المسممح السممكانى الصممحى بوجممه عممام، فممإن مسممتجيبات 

وتقمميم فممى أسممر المسممح سممنة  19-0 بنممت فممى الفئممة العمريممة 24525جمممالى إل طبقممًا للعممد الفعلممى لسممكانا مممن %94؛ ويمثممل ذلممك سممنة
 .1)غير معروضة فى جدول(

                                                           
 سنة فأكثر أو لسن على قيد الحياة. 50أمهاتهن كن  ألنالتى لم يتم جمع بيانات عنهن سنة ال 19-0ال يتضمن التقرير عدد صغير من اإلناث في العمر  1
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 4–13باسمممتخدام بيانمممات تمممماريم الختمممان، يعمممرض جممممدول  
حسمب سمنة  20انتشار الختان بين البنات األقل من مدى بيانات عن 

أن حموالي واحمدة  4-13تبين النتائج فمي جمدول  .العمر الحالي للبنت
كممما . اتممم ختانهممسممنة  19-0بنممات فممى الفئممة العمريممة  5مممن بممين كممل 

كلممممما ك زيممممادة حممممادة فممممي معممممدل الختممممان البيانممممات أن هنمممما  توضممممحأ
 10. فواحمدة فقمط ممن بمين كمل بلغن وأ بلو السن  من الفتيات اقتربت

. وممممع ذلمممك، يتزايمممد اتمممم ختانهمممسمممنوات  9-8بنمممات فمممي الفئمممة العمريمممة 
بممين الفتيممات فممي  %27انتشممار الختممان بممين البنممات األكبممر عمممرًا، مممن 

( بمممين %68ى )سمممنة ليصممل إلممى أعلمممى مسممتو  12-10الفئممة العمريممة 
 سنة. 19-18البنات فى الفئة العمرية 

سمممنة بعمممد  19-0العديمممد ممممن اإلنممماث فمممي العممممر لمممم يصمممل 
 للعممممر المممذى يمممتم عنمممده ختمممان اإلنممماث فمممي مصمممر، باإلضمممافة إلمممى أن

مسممتوى انتشممار الختممان ى تقممدير إلجممماليشممتمل علممى  4- 13جممدول 
ى تم ختانهن والبنات الالتمى نسبة البنات الالت ه النسبة عن طريق إضافة. وتم حساب هذسنة المتوقع ختانهن 19-0في العمر لبنات ل

سمنة متوقمع ختمانهن فمي  19-0ممن البنمات فمي العممر  %56لم يتم ختانهن ولكن أمهاتهن أبمدين نيمتهن لختمانهن. وتشمير التقمديرات أن 
متوقعمة للختمان حسمب عممر البنمت، يتبمين أن هنماك وبالنظر إلى االختالفات في النسب ال. المستقبل، وهو ضعف نسبة المختنات حالياً 

سممنة إلممى  19-18بممين البنممات فممي العمممر  %70انخفمماض ثابممت فممي نسممب السمميدات صممغار السممن التممي سمميتم ختممانهن فممي مصممر، مممن 
 بين البنات حاليًا في العمر أقل من خمس سنوات. %50حوالى 

كمما رافيمة واالقتصمادية االجتماعيمة وعممر البنمت. مؤشمرات ختمان اإلنماث حسمب الخصمائص الديموج 5 – 13يعرض جدول 
 بالملحق بيانات عن انتشار عمليات الختان بين البنات على مستوى المحافظة. 1-13-أيوضح جدول 

ممن البنمات فمى الفئمة  %39اإلقاممة واحتممال ختمان البنمت. حيمث أن مكمان بوجه عام، تشير النتائج إلى االرتباط الوثيق بين 
. وبالنظر إلمى االختالفمات حسمب فى الريف %65بم ذكرته األم مقارنة  وفقًا لماسيتم ختانهن  أو فى الحضر مختناتو  19-0العمرية 

ى ( وحضممر الوجممه البحممر %31محممل اإلقامممة، فممإن االنتشممار المتوقممع لختممان اإلنمماث سمميكون أقممل مسممتوى فممى المحافظممات الحضممرية )
  (.%75)ى ( وأعلى فى ريف الوجه القبل34%)

 

 

 

 

 

 

 

 نسب انتشار وتوقع ختان اإلناث بين البنات 4-13جدول 
والالتى تم ختانهن، ونسبة الالتى لم يتم ختانهن  19 -0نسبة البنات فى العمر 

سبة المتوقع ختانهن باألخذ فى ولكن لدى أمهاتهن نية ختانهن فى المستقبل، والن
 .2014االعتبار حالة الختان الحالية ونية األم، حسب العمر الحالى للبنت، مصر 

          

 العمر الحالى للبنت
نسبة 
 المختنات

 نسبة األمهات الالتي
 لديهن نية ختان 
 بناتهن فى المستقبل

النسبة 
المتوقع 
 عدد البنات ختانهن 

          0-2 0.4 50.7 51.1 4548 
3-4 1.2 48.5 49.7 2707 
5-6 2.8 46.3 49.1 2873 
7-8 6.9 46.6 53.5 2363 
9-10 14.1 43.1 57.2 2275 
11-12 32.0 26.5 58.5 2188 
13-14 50.3 13.1 63.4 2031 
15-17 61.1 5.7 66.8 2628 
18-19 67.9 1.8 69.6 1478 
 23090 56.3 34.9 21.4 اإلجمالى     
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 نسبة انتشار وتوقع ختان اإلناث بين البنات حسب الخصائص الخلفية 5 -13جدول 
 .2014ونية األم حسب العمر الحالى للبنت، حسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر  للبنت فى االعتبار حالة ختان اً خذأوالالتى تم ختانهن، ونسبة المتوقع ختانهن  19 -0نسبة البنات فى العمر 

  اإلجمالي  سنة 19 -18  سنة 17 -13  سنة 12 -9  سنوات 9أقل من                                            
                                          

 الخصائص الخلفية
نسبة 
 المختنات

النسبة المتوقع 
 1ختانها

عدد 
  اإلناث

نسبة 
 المختنات

النسبة المتوقع 
 1ختانها

عدد 
  ناثاإل

نسبة 
 المختنات

النسبة المتوقع 
 1ختانها

عدد 
  اإلناث

نسبة 
 المختنات

النسبة المتوقع 
 1ختانها

عدد 
  اإلناث

نسبة 
 المختنات

النسبة المتوقع 
 1ختانها

عدد 
  اإلناث

                     عمر األم                                          
  175 61.2 0.5  ل.ى ل.ى ل.ى  ل.ى ل.ى ل.ى  ل.ى ل.ى ل.ى  175 61.2 0.5  19 -15
  1836 56.4 0.9  ل.ى ل.ى ل.ى  ل.ى ل.ى ل.ى  5 * *  1831 56.3 0.8  24 -20
25- 29  1.5 48.5 4094  17.5 66 387  (38.1) (76.1) 28  * * 2  3.1 50.2 4511  
30- 34  2.5 49.1 3437  21 58.2 1455  57.8 70.6 557  * * 27  13.5 53.9 5475  
35- 39  3.6 50.8 1966  22.1 55.1 1408  57.6 67.6 1625  74.4 76.2 313  29.2 58.6 5312  
40- 44  6.2 52.5 764  27.3 58.1 783  55.2 63.1 1476  67.8 69.2 591  40.8 60.8 3615  
45-49  6.2 58.7 223  28.5 57.7 425  55.9 61.5 972  63.2 65.4 546  47.2 61.5 2165  

                     اإلقامة                     
  7705 39.2 15.3  520 50.6 48  1635 45.9 37.7  1492 39.8 15.9  4058 34.8 1.8 حضر
  15385 64.8 24.5  958 79.9 78.6  3023 75.8 66.5  2970 66.9 26.4  8433 58.4 2.6 ريف

                     محل اإلقامة                     
  2639 31 10.8  171 42.8 40.1  550 34.7 27.9  523 27.7 10.2  1395 29.4 0.6 ات الحضريةالمحافظ

  10659 51.6 17.2  701 67.2 64.8  2127 61.1 50.1  2046 53.9 14.7  5785 45.3 0.3 وجه بحري
  2326 34.2 10.8  165 47.7 44.0  491 38.1 27.7  472 40.2 8.3  1198 28.4 0.3  حضر     
  8333 56.4 19.0  536 73.2 71.2  1636 68.1 56.8  1574 58.1 16.7  4587 49.7 0.3  ريف     

  9566 68.9 29.1  593 80.7 80.0  1935 79 71.7  1857 71.2 35.4  5181 63 5.1 وجه قبلي
  2623 51.8 23.6  177 61.1 59.7  570 62.9 55.2  480 52.7 29.1  1396 45.8 4.3 حضر     
  6943 75.4 31.2  416 89.1 88.6  1366 85.7 78.6  1377 77.6 37.6  3784 69.4 5.5 ريف     

  226 38.5 17.7  14 46.5 45.9  46 50.2 46.3  36 33.8 21.2  131 34.9 3.8  2محافظات الحدود
                     لألم الحالة التعليمية                     

  6160 74.4 34.8  642 81 79  1659 79 68.5  1344 73.6 30.5  2514 70.2 3.5 ق لها الذهاب للمدرسةلم يسب
  1568 69.3 32.0  133 81.9 80.1  411 75.3 67.7  360 72.7 26.6  665 61.3 3.4 لم تتم المرحلة االبتدائية

  3921 62.8 21.9  246 71.3 70.0  707 65.4 56.5  776 62.7 28.4  2192 61 3.1 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي
  11442 42.5 12.6  458 49.2 47.5  1882 51.0 43.2  1982 42.6 14.9  7119 39.8 1.6  أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

                     لألم الحالة العملية                     
  3233 46.6 21.3  252 62.9 60.4  795 54.6 47.9  689 48.2 18.5  1497 38.8 2.0 تعمل مقابل عائد نقدى 

  19857 57.9 21.4  1226 71 69.4  3863 67.5 58.1  3773 59.6 23.7  10994 52.4 2.4 ال تعمل مقابل عائد نقدي
                     مؤشر الثروة                     

  4832 75.9 34.2  415 86.7 84.7  1154 82.9 73.6  1001 76.5 34.3  2261 70.1 4.9 أدنى مستوى
  4926 69.6 26.9  304 79.9 79.1  1077 77.1 66.5  1009 70.6 27.5  2536 64.7 3.6 المستوى الثاني
  4911 56.9 18.2  235 72.6 71.5  796 69.8 61.3  886 60.3 21.8  2993 51.2 1.5 المستوى األوسط

  4476 46.2 15.5  270 57 55.2  830 55.4 46  806 44.9 16.4  2571 42.5 1.2 ابعالمستوى الر 
  3946 26.4 9.5  254 39.9 36.9  801 29.9 23.9  760 27.3 9.7  2131 23.1 0.8 أعلى مستوى

  23090 56.3 21.4  1478 69.6 67.9  4658 65.3 56.4  4462 57.9 22.9  12491 50.8 2.4 اإلجمالي                      
 حالة غير مرجحة.  49-25األرقام بين األقواي تعتمد على حالة غير مرجحة وتم حذفها.  25مالحظة: * تشير إلى أن الرقم يعتمد على أقل من                                           

 .قل.ى : ال ينطب
  نهن ولكن لدى أمهاتهن نية ختانهن في المستقبل.تتضمن البنات المختنات والبنات الالتى م يتم ختا 1
 ال تتضمن محافظتى شمال وجنوب سيناء. 2
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وتقل نسبة البنات المختنات حاليًا أو المتوقع ختانهن فى المستقبل مع ارتفماع المسمتوى التعليممى لممم ومسمتوى مؤشمر الثمروة 
مممن  %26أن ى عنممه بمين السمميدات األخريمات. وممن الجممدير بالمذكر، وكانمت أقمل بممين السميدات الالتمى يعملممن ويحصملن علممى عائمد نقمد

مسمتوى الممن البنمات فمى  %76سنة مقارنة مع  20األعلى لمؤشر الثروة يتوقع أن يتم ختانهن عند وصولهن لسن  المستوىالبنات فى 
 دنى لمؤشر الثروة.األ

 -ات لختان بنماتهن ممن خمالل المسمح السمكاني الصمحياألمه ونيةوأخيرًا، تتوافر معلومات عن الوضع الحالي لختان البنات 
. سمنة 17-0للفئمة العمريمة ممن  2014مصمر  -، و المسمح السمكاني الصمحي2008مصمر  -، المسح السكاني الصمحي2005مصر 

سمنة والالتمى ذكمرت  17-0هنماك انخفماض فمي نسمب الفتيمات فمي الفئمة العمريمة أن  1-13يشمير شمكل نتائج الثالث مسوح  وبأستخدام
وقمد تمم مالحظمة االنخفماض فمي . 2014عمام  %18إلمى  2005فمي عمام  %28أمهاتهن أنهن تم ختانهن بالفعل في وقت المسح ممن 

 . سنة في كل من الحضر والريف 17-0نسبة الختان بين البنات من 

28 

21 

32 

24 

19 

27 

18 

13 

21 

 الريف الحضر االجمالى
 2014مصر  -المسح السكانى الصحى  2008مصر  -المسح السكانى الصحى  2005مصر  -المسح السكانى الصحى 

14 2 -5  2مصر  سنة   - 1تطور نسبة المختنات فى العمر  13-1ش ل 

2014مصر  -السكاني الصحي  المسح

النسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 2 -5  2سنة  مصر   1- تطور نسبة المختنات في العمر  1-13ش ل 
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 لبناتبين االختان  خبرة 4 – 13

ختنممت فيممه ى عممن العمممر الممذ 2014مصممر  –المسممح السممكانى الصممحى سممؤال المسممتجيبات فممى  كجممزء مممن تمماريم الختممان، تممم
 19-0توزيمع البنمات المختنمات فمى الفئمة العمريمة  6-13قمام بعمليمة الختمان لكمل بنمت مختنمة. ويعمرض جمدول ى البنت، والشخص المذ

سمنوات  10و  9والثلمث كمن بمين سنوات،  ثمانو  خمسر ما بين العمكانوا تم ختانهن الذين البنات  ربعسنة حسب العمر عند الختان. 
سمنوات، مممع  10.4وقمد كمان وسميط العممر عنمد الختمان سمنة.  15وتقريبمًا كمل البنمات كمن مختنمات قبمل بلمو  سممن المم. عنمدما تمم ختنمانهن

 التمى تتضممنها المسمح المثالث ى ومحافظمات الحمدودالبنات أكثمر احتممااًل ألن يكمن مختنمات عنمد عممر أصمغر بالوجمه القبلم مالحظة أن
 المتوسط.  عنى بالوجه البحر إلى حد ما عمر أكبر عند و 

 سنة حسب اإلقامة 19- العمر عند الختان بين البنات فى العمر  6 -13جدول 
مصر  ،الخصائص الخلفية الالتى ذكرت أمهاتهن أنه تم ختانهن حسب العمر عند الختان ووسيط العمر عند الختان، حسب 19 -0التوزيع النسبى للبنات فى العمر 

2014. 
                               

محافظات 
 حضرية

 وجه قبلى  وجه بحرى 
محافظات 
 1الحدود

 
 اإلجمالي ريف حضر اإلجمالي  ريف حضر اإلجمالي  ريف حضر العمر عند الختان                        
                            0-2 3.2 3.6 0.5  0.1 0.1 0.1  5.9 5.5 6.0 14.1 3.5 
3-4 3.0 3.5 0.6  0.5 0.7 0.4  5.6 4.8 5.8 5.2 3.4 
5-6 11.7 9.6 12.2  2.7 2.4 2.8  14.6 14.7 14.6 16.1 10.1 
7-8 13.6 14.3 10.7  7.6 3.9 8.2  18.7 18.4 18.8 15.9 14.1 
9-10 34.1 32.4 42.1  38.4 33.3 39.2  28.2 31.0 27.4 30.3 32.8 
11-12 28.4 28.7 28.9  40.1 46.2 39.2  21.2 21.8 21.1 14.2 28.6 
13-14 4.2 5.8 3.0  8.0 8.7 7.8  4.1 3.1 4.3 3.3 5.4 
15-17 1.2 1.3 1.4  1.6 3.3 1.3  1.1 0.3 1.3 0.0 1.3 
18-19 0.0 0.0 0.0  0.1 0.0 0.1  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.7 0.9 0.7 0.4 0.6  0.8 1.5 0.9  0.5 0.8 0.7 ال تعرف/بيانات مفقودة
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 إجمالى النسبة              

 4946 40 2167 619 2786  1585 251 1836  284 3768 1178 العدد
 10.4 8.8 9.4 9.6 9.5  11 11.4 11  10.4 10.4 10.3 وسيط العمر

 ال تتضمن محافظتى شمال وجنوب سيناء. 1                            
 

عمليمات الختمان قمام بإجرائهما أشمخاص ممدربون من  %82أن  7-13أما بالنسبة للشخص القائم بعملية الختان، يبين جدول 
يعملون فى المجال الطبى. كما أن الغالبية الباقية من عمليمات الختمان قمد قاممت بإجرائهما الدايمة. وقاممت الدايمة بمإجراء عمليمات الختمان 

اطق األخممرى؛ ومممع ذلممك فحتممى فممى هممذه وريممف الوجممه القبلممى عنهمما فممى المنممالحممدود الممثالث التممى تضمممنها المسممح محافظممات  أكثممر فممى
 .شخص طبىالمناطق فإن معظم عمليات الختان قام بإجرائها 

 الشخص القائم بعملية الختان بين البنات حسب اإلقامة   -13جدول 
 .2014ومحل اإلقامة، مصر  ريف(-)حضر حسب اإلقامةالالتى ذكرت أمهاتهن أنه تم ختانهن، حسب الشخص القائم بالختان،  19 -0التوزيع النسبى للبنات فى العمر 

                               
محافظات 
 حضرية

 وجه قبلى  وجه بحرى 
محافظات 
 1الحدود

 
 اإلجمالي ريف حضر اإلجمالي  ريف حضر اإلجمالي  ريف حضر الشخص القائم بالختان                        
 74.0 66.9 67.2 73.7 68.7  80.4 81.5 80.5  85.4 72.7 78.3 طبيب                            

 7.9 8.1 8.1 9.8 8.5  6.7 10.5 7.2  6.8 7.5 9.1 ممرضة/عاملين بالصحة آخرين
 16.1 25.0 23.5 15.8 21.8  9.3 6.4 8.9  6.3 17.6 11.5 داية

 1.4 0.0 0.8 0.7 0.8  2.7 1.1 2.5  1.1 1.6 0.9 حالق صحة
 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0  0.5 0.0 0.4  0.4 0.2 0.1 ريةغج

 0.3 0.0 0.4 0.1 0.3  0.4 0.5 0.4  0.0 0.4 0.2 ال يعرف/بيانات مفقودة
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 إجمالى النسبة              

 4946 40 2167 619 2786  1585 251 1836  284 3768 1178 العدد
 ال تتضمن محافظتى شمال وجنوب سيناء. 1                            
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 ختان اإلناث تأييد استمرارية  5 – 13

ممارسمة يؤيمد جممع بيانمات عمن ممدى اعتقماد السميدات المصمريات أن المدين  2014مصمر -تمم فمى المسمح السمكانى الصمحى 
عمن رأيهمن . وباإلضافة إلى ذلك، تمم سمؤال السميدات ا كانت عادة ختان اإلناث يجب أن تستمر أم الما إذاتجاهات السيدات عالختان و 

نتائج همذه األسمئلة حسمب الخصمائص الخلفيمة المختمارة. ويعمرض  8-13يعرض جدول  .ةما إذا كان الرجال يؤيدون استمرار هذه العاد
 فاوت بين المحافظات في تأييد ختان اإلناث.بالملحق معلومات تفصيلية إضافية على مدى الت 2-13-جدول أ

( %52) سمنة 49–15لهمن المزواج وفمى الفئمة العمريمة أن أكثر بقليل من نصف السميدات الالتمى سمبق  8–13ويبين جدول 
ممن سميدات يعتقمدن أن ممارسمة عمليمة الختمان البمد لهما  10ممن بمين كمل  6حموالي ناث مطلوب وفقا لتعاليم الدين. يعتقدن أن ختان اإل

. كمممما أن حممموالي نصمممف غيمممر متأكمممدات %11و ممممن السممميدات يعتقمممدن أن ممارسمممة عمليمممة الختمممان يجمممب أن تتوقمممف %31االسممتمرار، 
 السيدات يعتقدن ان الرجال يؤيدون استمرار ممارسة الختان.

 االتجاهات نحو استمرار ختان اإلناث  8-13جدول 
حسب اتجاهاتهن  49 -15ويعتقدن أن الختان من تعاليم الدين والتوزيع النسبى للسيدات الالتى سبق لهن الزواج فى العمر  49 -15نسبة السيدات الالتى سبق لهن الزواج فى العمر

 .2014واعتقادهن حول اتجاهات الرجال نحو استمرار ممارسة ختان اإلناث، حسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر 
 نسبة الالتي                         

 ن أن الختانذكر 
 من تعاليم الدين

 اعتقاد السيدات حول اتجاهات الرجال  اتجاهات السيدات نحو الختان
عدد السيدات فى 

 49 -15العمر 
                    
 إجمالى النسبة غير متأكدة يتوقف يستمر  إجمالى النسبة غير متأكدة يتوقف يستمر خلفيةالخصائص ال
             العمر                        

15-19 53.0 59.1 26.7 14.2 100.0  52.1 18.3 29.6 100.0 764 
20-24 48.2 55.6 31.8 12.5 100.0  50.5 22.2 27.3 100.0 3055 
25-29 49.1 53.8 34.5 11.7 100.0  47.7 26.9 25.4 100.0 4753 
30-34 50.9 57.2 32.2 10.7 100.0  48.6 27.7 23.7 100.0 4127 
35-39 52.9 60.2 29.2 10.6 100.0  50.6 25.2 24.2 100.0 3495 
40-44 54.9 61.2 29.2 9.6 100.0  51.9 24.6 23.5 100.0 2864 
45-49 56.2 61.1 29.9 9.1 100.0  50.8 26.3 22.8 100.0 2705 

            اإلقامة            
 7623 100.0 24.3 37.7 38.0  100.0 10.4 45.7 43.9 41.8 حضر
 14139 100.0 25.0 18.8 56.2  100.0 11.2 23.5 65.3 57.1 ريف

            محل اإلقامة            
 2774 100.0 26.2 41.9 31.9  100.0 9.3 52.4 38.3 38.4 المحافظات الحضرية

 10664 100.0 28.3 24.9 46.8  100.0 13.9 30.4 55.6 53.8 وجه بحري
 2319 100.0 27.3 37.8 34.9  100.0 13.4 46.4 40.2 43.2 ضرح

 8346 100.0 28.6 21.4 50.1  100.0 14.1 26.0 59.9 56.8 ريف
 8130 100.0 19.5 20.2 60.2  100.0 7.5 24.8 67.7 53.8 وجه قبلي
 2421 100.0 19.0 32.9 48.2  100.0 8.6 37.2 54.2 44.8 حضر
 5708 100.0 19.8 14.9 65.4  100.0 7.1 19.5 73.4 57.7 ريف

 194 100.0 25.6 36.4 37.9  100.0 11.1 46.9 42.0 33.5 1محافظات الحدود
            الحالة التعليمية            

 5232 100.0 23.1 15.5 61.5  100.0 10.3 17.1 72.6 59.7 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 1334 100.0 23.5 18.4 58.1  100.0 10.9 18.9 70.2 60.7 لم تتم المرحلة االبتدائية

 3796 100.0 24.8 20.3 54.9  100.0 11.8 26.0 62.3 55.0 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي
 11400 100.0 25.6 32.6 41.8  100.0 11.0 41.0 48.0 45.9 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

            الحـالة العملـية            
 2964 100.0 22.9 33.9 43.3  100.0 9.6 38.7 51.7 47.4 تعمل مقابل عائد نقدي

 18798 100.0 25.0 24.1 50.9  100.0 11.1 30.1 58.7 52.4 ال تعمل مقابل عائد نقدي
            مؤشر الثروة            

 3887 100.0 21.9 14.6 63.5  100.0 9.0 16.7 74.4 60.5 أدنى مستوى
 4277 100.0 23.3 15.9 60.8  100.0 9.9 20.6 69.4 59.4 المستوى الثاني
 4839 100.0 26.9 21.5 51.6  100.0 12.9 26.7 60.4 55.3 المستوى األوسط
 4542 100.0 26.9 29.9 43.2  100.0 12.6 37.1 50.3 47.8 المستوى الرابع
 4217 100.0 24.0 44.8 31.2  100.0 9.7 54.5 35.7 35.8 أعلى مستوى

 21762 100.0 24.7 25.4 49.8  100.0 10.9 31.3 57.8 51.7 اإلجمالي            
 ال تتضمن محافظتى شمال وجنوب سيناء. 1                        
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ن منمذ منتصمف تأييد السميدات الالتمى سمبق لهمن المزواج لممارسمة الختمانحو  باألنخفاضاتجاه أن هناك  2-13 شكليوضح 
فممى وقممت  %58إلممى  1995فممى  %82. فنسممبة السمميدات الالتممى يعتقممدن أن ممارسممة الختممان البممد أن تسممتمر انخفضممت مممن التسممعينات

 2014فمي أقل اعتقمادًا بمأن الرجمال يريمدون اسمتمرار ممارسمة الختمان حاليًا . كما أن السيدات 2014مصر  -المسح السكانى الصحى 
 إال أنوبممممالرغم مممممن أن االنخفمممماض فممممي تأييممممد السمممميدات لممارسممممة الختممممان مشممممجع،  .(علممممى الترتيممممب %61و %50)1995مقارنممممة بممممم 

من السيدات الالتمى سمبق  %58، 2014، في طفيفاً كان  2014و 2008االنخفاض في تأييد السيدات لممارسة الختان بين المسحين 
  .2008 في %63الم لهن الزواج ذكرن أن الختان يجب أن يستمر أقل من مستوى

. وكمان تأييمد ممارسمة 8–13جمدول في فى نسبة تأييد ختان اإلناث بين الفئات المختلفة للسيدات وقد كانت هناك اختالفات 
محافظمات و حضر الوجه البحرى  – المحافظات الحضريةبالختان أكثر انتشارًا بين السيدات بالريف عنه فى الحضر. وكانت السيدات 

األكثمر ذكمرًا بمأن ممارسمة الختمان يجمب أن تتوقمف واألقمل اعتقمادًا أن الرجمال يفضملون اسممتمرارها.  نها المسمحالمثالث التمى تتضمم الحمدود
تقل بصورة عامة مع ارتفماع المسمتوى التعليممى ومسمتوى  لالتى يعتقدن أن الختان مطلب دينياً أن نسبة السيدات ا 8-13يوضح جدول 
اسممتمرار ممارسممة الختممان أو االعتقمماد بممأن الرجممال السمميدة تأييممد  مممع احتمممال عكسممياً  أيضمماً تممرتبط هممذه الخصممائص وكانممت  مؤشممر الثممروة.

 يفضلون استمرارها.
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تعتقد أن الرجال يؤيدن أستمرار الختان تريد أستمرار ختان اإلناث
 

 2014مصر  -المسح السكانى الصحى 
1995 2000 2005 2008 2014 

  نسبة

 

 ختان اإلناث االتجاهات نحو 13-6

 -، اشتمل المسح السكانى الصحىحول ختان اإلناثالسيدات جاهات ومعتقدات تحول ا الفهممن على قدر أكبر للحصول  
الختممان حيممث كممان يممتم سممؤال السمميدات عممن موافقتهمما أو عممدم موافقتهمما علممى كممل عبممارة.  ممارسممة عممن عبمماراتعلممى عممدة  2014مصممر 

العوامل التى عادة تكمون ممن األسمباب الرئيسمية لتأييمد عمليمة الختمان يالمزوج يفضمل أن تكمون زوجتمه مختنمةي  اوكانت هناك عبارتين يبين
ارات األخممرى كانممت متعلقممة باالعتبممارات الصممحية المرتبطممة بممارسممة الختممان: يالمموالدة تكممون اكثممر صممعوبة ويالختممان يمنممع الزنمماي. العبمم

 ي. يسبب مضاعفات حادة قد تؤدى إلى وفاة البنتللمختناتي ويالختان يمكن أن 

والمذين يوافقمون  سمنة 49–15الالتى سبق لهن الزواج وفى الفئة العمرية  التباينات فى نسبة السيدات 9–13ويعرض جدول 
علمى  اتالتباينات في مستوى الموافقة علمى العبمار  بالملحق 2-13-أجدول حسب الخصائص الخلفية المختارة. يوضح  ةعلى كل عبار 

 مستوى المحافظات.

التطور فى االتجاهات المتعلقة نحو ختان اإلناث بين السيدات  2-13ش ل 
 14 2 -1995  مصر 15-49الالتى سبق لهن الزواج فى العمر 
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أن نصممف السمميدات الالتممى سممبق لهممن الممزواج يمموافقن أن الممزوج يفضممل أن تكممون زوجتممه  9-13توضممح النتممائج فممي جممدول 
(. وتشمير النتمائج أيضمًا إلمى أن عمدد كبيمر ممن السميدات %46ن النصف مباشرًة يعتقدن أن ممارسمة الختمان تمنمع الزنما )أقل مو مختنة، 

. نسممبة قمد تمؤدى إلمى وفماة البنمت يموافقن أن ممارسمة الختمانممن السميدات  %54يمدركن المخماطر المرتبطمة بعمليمة الختمان، حيمث أن 
 ن الوالدة تكون أكثر صعوبة للسيدات المختنات عن باقى السيدات.يعتقدون أ( %9من السيدات )نسبيًا قليلة 

فمى الحضمر واالكثمر تعليمما أو فمى أعلمى  الالتي سمبق لهمن المزواج والمقيممات أن السيدات 9-13وتوضح النتائج في جدول 
أن الختمان يمنمع الزنما. كمما أقل احتماال عمن غيمرهن ألن يعتقمدن أن المزوج يفضمل أن تكمون زوجتمه مختنمة أو  كنمستوى لمؤشر الثروة 

  أن هذه المجموعات أيضًا كانوا أكثر احتماال لالعتقاد بأن الختان قد يؤدى الى العديد من المشاكل الصحية الخطيرة للبنت.

 المعتقدات حول ختان اإلناث  9-13جدول 
ختان اإلناث حسب  عن نوعةالمت ويوافقن على بعض الجمل 49 -15نسبة السيدات الالتى سبق لهن الزواج فى العمر 

 .2014الخصائص الخلفية المختارة، مصر 
            
 خلفيةالخصائص ال

الزوج 
 يمنع الزنا يفضل

يمكن أن يؤدى 
 إلى الوفاة

صعوبة 
 الوالدة

الالتى سبق لهن  عدد السيدات
 49 -15فى العمر الزواج و 

      العمر            
15-19 53.5 43.7 50.6 9.7 764 
20-24 51.8 44.4 51.6 9.0 3055 
25-29 46.2 43.9 55.5 9.1 4753 
30-34 48.7 44.8 55.1 9.6 4127 
35-39 48.9 47.9 54.2 9.5 3495 
40-44 51.6 49.1 52.5 9.2 2864 
45-49 52.9 50.3 53.6 10.4 2705 

      اإلقامة      
 7623 9.0 64.8 36.2 36.7 حضر
 14139 9.7 48.0 51.7 56.7 ريف

      محل اإلقامة      
 2774 9.6 68.3 35.8 31.2 المحافظات الحضرية

 10664 6.9 50.4 44.1 46.5 وجه بحري
 2319 6.2 62.7 32.8 33.5 حضر
 8346 7.1 46.9 47.2 50.1 ريف

 8130 12.8 53.5 53.2 60.5 وجه قبلي
 2421 11.0 62.8 40.8 46.3 حضر
 5708 13.6 49.5 58.4 66.5 ريف

 194 6.2 54.8 26.1 38.8 1محافظات الحدود
      الحالة التعليمية      

 5232 10.8 41.5 56.8 62.9 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 1334 10.8 44.8 56.3 62.0 لم تتم المرحلة االبتدائية

 3796 10.4 51.2 49.3 53.8 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي
 11400 8.4 61.5 39.3 40.8 المرحلة الثانوية/فأعلىأتمت 

      الحـالة العملـية      
 2964 7.9 61.4 41.3 41.6 عائد نقديمقابل تعمل 

 18798 9.7 52.7 47.1 51.0 عائد نقديمقابل ال تعمل 
      مؤشر الثروة      

 3887 11.8 41.1 56.3 65.3 أدنى مستوى
 4277 10.5 44.8 56.9 61.5 المستوى الثاني
 4839 9.0 51.1 47.8 50.3 المستوى األوسط
 4542 8.1 60.4 41.6 43.4 المستوى الرابع
 4217 8.2 71.0 29.4 29.4 أعلى مستوى

 21762 9.4 53.9 46.3 49.7 اإلجمالي      
 ال تتضمن محافظتى شمال وجنوب سيناء. 1            
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 عن الختان التعرض لمعلومات  -13
ممارسمة ختمان اإلنماث  نمما اذا كانمت السميدات ناقشم 2014مصمر  -نتائج المسمح السمكانى الصمحي 10-13يعرض جدول 

لمعلومممات السميدات تعممرض عمن  تممع األقمارب، األصممدقاء او الجيمران خمالل السممنة السمابقة علمى المسممح. ويقمدم أيضمًا الجممدول معلومما
 السابقة على المسح.  ى المعلومات حول الختان خالل السنةعلمن خاللها  تحول ختان اإلناث والقنوات التى حصل

 عن ختان اإلناث حسب الخصائص الخلفية التعرض لمعلومات  1-13جدول 
عن ختان اإلناث خالل السنة الالتى ناقشن ختان اإلناث مع أقاربهن، أصدقائهن، أو جيرانهن وحصلن على معلومات  49-15نسبة السيدات الالتى سبق لهن الزواج فى العمر 

مصادر هذه المعلومات حسب الخصائص الخلفية  السيدات حسبنسبة  ،ومن بين السيدات الالتى حصلن على معلومات خالل السنة السابقة على المسح ،السابقة على المسح
 .2014المختارة، مصر 

نسبة السيدات                          
الالتى ناقشن 

ث ختان اإلنا
مع أقاربهن، 
أصدقائهن، أو 

 جيرانهن

 نسبة من
 تلقين

 معلومات
 حديثة عن
 ختان
 اإلناث

عدد السيدات  / سمعت منه السيدات عن ختان اإلناثشاهدتأخر مصدر  
الالتى سبق لهن 
الزواج وتلقين 
 معلومات
 حديثة عن
 ختان اإلناث

                  

 خلفيةالخصائص ال

عدد 
السيدات 

التى ال
سبق لهن 
 التليفزيون الزواج

وسائل 
 إعالم
 1أخرى

أى 
 اتصال

خالل زيارة 
منزلية من 
أحد 

العاملين فى 
 الصحة

فى مكان 
طبى من 
قبل أحد 
العاملين 
 فى الصحة

الزوج/ 
أقارب 
آخرون/ 
 أصدقاء/
 جيران

اجتماع 
محلي/ 
 مسجد/
كنيسة/ 
 أخرى

            العمر                        
15-19 19.4 23.7 764 65.0 1.3 4.3 1.2 3.1 51.0 2.7 181 
20-24 22.6 30.0 3055 74.5 2.3 4.0 1.4 2.6 38.4 2.7 916 
25-29 26.2 34.7 4753 74.2 2.4 5.6 2.4 3.2 41.0 2.0 1651 
30-34 31.8 38.6 4127 73.3 2.1 7.1 2.2 5.0 44.6 2.7 1591 
35-39 33.3 39.4 3495 72.2 3.1 9.1 3.2 6.1 43.2 3.7 1378 
40-44 29.5 35.9 2864 76.7 2.5 9.0 3.5 5.6 38.6 3.4 1029 
45-49 23.3 32.5 2705 77.0 3.4 5.9 1.6 4.5 34.4 3.4 880 

            اإلقامة            
 2727 2.5 33.5 4.6 1.9 6.4 2.9 79.4 7623 35.8 24.6 حضر
 4900 3.2 45.1 4.5 2.7 7.0 2.4 71.2 14139 34.7 29.4 ريف

            محل اإلقامة            
 839 1.4 31.8 4.8 1.5 6.0 4.5 79.9 2774 30.2 17.2 المحافظات الحضرية

 4008 2.6 39.5 5.3 2.2 7.3 3.1 76.3 10664 37.6 30.8 وجه بحري
 946 2.5 34.2 5.2 2.0 6.9 3.5 81.5 2319 40.8 29.2 حضر
 3062 2.6 41.2 5.3 2.3 7.5 2.9 74.7 8346 36.7 31.3 ريف

 2735 3.9 46.0 3.4 3.0 6.2 1.2 69.2 8130 33.6 27.5 وجه قبلي
 908 3.4 33.9 3.9 2.3 6.2 0.8 77.4 2421 37.5 28.7 حضر
 1827 4.1 52.0 3.1 3.3 6.2 1.4 65.1 5708 32.0 27.0 ريف

 46 2.8 39.3 4.4 2.2 6.7 1.5 69.6 194 23.7 17.8 2محافظات الحدود
            الحالة التعليمية            

 1495 2.7 50.0 3.6 2.4 5.9 0.8 67.0 5232 28.6 25.6 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 452 1.9 48.8 4.3 0.8 5.1 1.3 66.2 1334 33.9 29.4 لم تتم المرحلة االبتدائية

 1287 2.1 42.2 4.9 2.5 7.3 1.9 71.2 3796 33.9 27.0 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي
 4393 3.3 36.8 4.7 2.6 7.1 3.5 78.2 11400 38.5 28.8 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

            الحـالة العملـية            
 1278 5.7 39.4 8.1 3.9 11.4 5.8 72.9 2964 43.1 33.2 عائد نقديمقابل تعمل 

 6350 2.4 41.3 3.8 2.1 5.8 1.9 74.4 18798 33.8 26.9 عائد نقديمقابل ال تعمل 
            مؤشر الثروة            

 1349 3.3 49.7 3.8 2.3 6.0 1.9 67.2 3887 34.7 31.1 أدنى مستوى
 1441 2.6 45.9 3.8 2.6 6.3 1.4 72.1 4277 33.7 28.2 المستوى الثاني
 1661 2.9 43.8 4.3 2.6 6.9 3.1 72.2 4839 34.3 28.6 المستوى األوسط
 1610 3.3 36.3 5.6 2.8 8.2 2.6 77.5 4542 35.5 25.5 المستوى الرابع
 1565 2.5 30.7 4.8 1.6 6.3 3.5 80.5 4217 37.1 25.7 أعلى مستوى

 7627 2.9 41.0 4.5 2.4 6.8 2.5 74.1 21762 35.0 27.7 اإلجمالي            
 تشمل الراديو، الجرائد، المجالت، المنشورات، المطبوعات أو الملصقات . 1                        

 ال تتضمن محافظتى شمال وجنوب سيناء. 2
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ناقشمن ممارسمة ختمان  49-15أكثر بقليل ممن ربمع السميدات الالتمى سمبق لهمن المزواج وفمي الفئمة العمريمة تشير النتائج أن و  
السمابقة  اً شمهر  12الجيران وحوالي ثلث السميدات حصملن علمى معلوممات عمن ختمان اإلنماث خمالل المممممم اإلناث مع األقارب، األصدقاء او

ساسمممى علمممى المسمممح. وممممن بمممين السممميدات االتمممى ذكمممرن حصمممولهن علمممى معلوممممات عمممن ممارسمممة الختمممان، كمممان التليفزيمممون المصمممدر األ
 على الترتيب(.    ،%41و %74الزوج، األقارب، األصدقاء أو الجيران ) للمعلومات ويليه

لمم  10-13مؤشمرات المرتبطمة بمالتعرض لمعلوممات عمن الختمان المعروضمة فمي جمدول الوبصفة عامة، فإن االختالفات في 
األقل احتممااًل أن يناقشمن ختمان اإلنماث الثالث التى تضمنها المسح تكن كبيرة. فالسيدات في المحافظات الحضرية ومحافظات الحدود 

والسمميدات فممي محافظممات  19-15، علممى الترتيممب(. والسمميدات فممي الفئممة العمريممة %18و %17اء أو الجيممران )مممع األقممارب، األصممدق
 لكاًل منهما(. %24الحدود األقل حصواًل على معلومات عن ختان اإلناث في السنة السابقة على المسح )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . 197 رفاهية األطفال 

 رفاهية األطفال
 

 أهم النتائج:
  ملتحقين بالمدرسة  من األطفال في سن التعليم االبتدائي %92أن هناك  االلتحاق الصافىتظهر نسب

 من األطفال في سن التعليم الثانوي ملتحقين بالمدرسة. %78و
  مع لمدرسة، سنة، ال يوجد هناك فجوة بين الجنسين في نسب االلتحاق با 15من بين األطفال تحت العمر

ملتحقين بالمدرسة بغض النظر عن نوعهم، أما بالنسبة لألعمار األكبر  أطفال 10من كل  9أكثر من وجود 
 اسرع بين االناث عنه بين الذكور.مع مالحظة معدل انخفاض االلتحاق بالمدارس تقل، فإن نسبة سنًا 

 7%  طة االقتصادية أو القيام ببعض قد اشتركوا في أداء بعض األنشسنة  17-5فى العمر من األطفال
 األعمال المنزلية لمدة تزيد عن المدة التي تعتبر مناسبة للطفل و/أو قد قاموا بالعمل في ظروف خطرة.

 93%  اجراء المقابلة  علىسنة تم ضبط سلوكهم في فترة الشهر السابق  14-1من األطفال في العمر
ضرب مرات متعددة الأى أن تم تم ضربهم سجلوا أنه  أطفال 8من كل  1باستخدام اساليب عنيفة، وحوالي 

 وبقوة قدر اإلمكان.

إمكانية تقييم مستوى رفاهية األطفال في  2014 مصر -تتيح البيانات التي تم الحصول عليها من المسح السكاني الصحي
. كما تم جمع معلومات عن للوالدينالحياة على قيد ترتيبات المعيشة لألطفال وحالة البقاء و  تسجيل المواليد عن مصر. فقد تم السؤال

تم جمع مدى انتشار اإلصابات والحوادث واإلعاقات بين األطفال الصغار. ولكون موضوع التحاق األطفال بالتعليم أمر بالغ األهمية، 
وأخيرًا،  تدائية والثانوية.األطفال بكل من المرحلة االب لتحاقوا مستويات التحاق األطفال الصغار بمرحلة ما قبل التعليم بيانات عن

 لألطفال. ضبط السلوكعمالة األطفال وعلى ممارسات  انتشار ظاهرة مدى كل من الضوء علىالمسح  ألقى

 تسجيل األطفال 14-1
تسجيل المواليد عند الميالد أمر بالغ األهمية وذلك لضمان حصول الطفل على كافة حقوقه القانونية وتقديم الحماية له من 

(. وتعد شهادة الميالد بمثابة بطاقة الطفل الشخصية والقانونية، وال تنحصر أهمية هذه الشهادة في فترة UNICEF 2013ولة )قبل الد
كالتحاق الطفل في التعليم ، ولكنها مهمة كأثبات أيضا حينما يبلغ الطفل مرحلة النضوج كالبحث عن عمل، الزواج،  الطفولة فقط

 ء.التصويت، الورث، ملكية الشرا

، تم سؤال المستجيب في األسرة إذا كان الطفل لديه ةلكل طفل دون الخامسة من العمر ومسجل في جدول األسرة المعيشي 
 سنوات 5أن تقريبًا كل األطفال تحت عمر  1-14يوضح جدول  شهادة ميالد، إذا كان ال، يتم السؤال ما إذا كان الطفل تم تسجيله.

(. وباإلضافة إلى ذلك، تقريبًا كل األطفال الذين تم تسجيلهم لديهم شهادة %99قد تم تسجيلهم )في مصر  المقيمين عادة باألسرة
حتى بين األطفال في  ولكناألطفال في ريف الوجه القبلي أقل احتمااًل من أن يكون لهم شهادة ميالد عن باقي األطفال، كان ميالد. و 

  لم يكونوا مسجلين. %2 أقل من هذه المناطق
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 سنوات 5األقل من  األطفال بين تسجيل المواليد 1-14ول جد
لعد الفعلي الذين تم تسجيل والدتهم مع السلطات المدنية، حسب الخصائص ل وفقاً نسبة األطفال دون سن الخامسة من العمر 

 .2014الخلفية، مصر 
  األطفال اللذين تم تسجيل والدتهم:           
 عدد األطفال نسبة المسجلين نسبة من ال يمتلك شهادة ميالد نسبة من لديه شهادة ميالد يةالخصائص الخلف          
          

     العمر
 6289 98.9 0.7 98.2 2أقل من 

2-4 99.7 0.0 99.7 8567 
     النوع     

 7817 99.5 0.3 99.2 ذكر
 7039 99.3 0.4 98.9 انثى

     
     اإلقامة

 4583 99.7 0.2 99.4 حضر
 10273 99.3 0.3 98.9 ريف

     
     محل اإلقامة

 1495 99.7 0.0 99.7 محافظات حضرية
 7092 99.5 0.3 99.3 وجه بحرى

 1356 99.5 0.3 99.2 حضر   
 5737 99.5 0.2 99.3 ريف   

 6117 99.1 0.5 98.7 وجه قبلي
 1649 99.7 0.4 99.3 حضر   
 4468 98.9 0.5 98.4 ريف   

 152 99.5 0.1 99.4 1محافظات الحدود
     

     مؤشر الثروة
 2612 98.5 0.2 98.3 أدنى مستوى 
 2891 99.5 0.4 99.1 المستوى الثاني

 3758 99.6 0.5 99.2 المستوى األوسط
 3165 99.4 0.3 99.1 المستوى الرابع
 2429 99.8 0.1 99.7 أعلى مستوى 

     
 14856 99.4 0.3 99.1 اإلجمالي

 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1          
 

 اليتمو ترتيبات المعيشة لألطفال  14-2
علتتى أستئلة عتتن ترتيبتتات المعيشتة وحالتتة البقتتاء علتى قيتتد الحيتتاة للوالتتدين،  2014مصتتر  –اشتتمل المستتح الستتكاني الصتحي 

ستتنة، كتتأن يكتتون أحتتد الوالتتدين قتتد تتتوفي أو كالهمتتا، أو ابتتن  18ستتن  وذلتتك إلمتتدادنا بالمعلومتتات الخاصتتة بمتتدى يتتتم األطفتتال تحتتت
  بويه، على الرغم من كون أحدهم أو كالهما قد توفي.أبالتبني، أي أن يعيش الطفل مع أشخاص غير 

 .ستنة يعيشتون متع ابتويهم 18أطفال مصتريين تحتت ستن  10من كل  9أكثر من إلى أن  2-14يشير جدول بشكل عام، و 
فقط من األطفال ال يعشن مع آبائهم الطبيعيتين )أي التذين أنجتبن األطفتال(. وتقريبتًا  %1التبني قليل جدًا، حيث أن هناك  وقد وجد أن

فقتتط متتن األطفتتال أيتتتام بفقتتد أحتتد األبتتوين، وكتتان أغلتتب هتتؤالء األطفتتال قتتد فقتتدوا  %4ستتنة يتتتيم األبتتوين.  18ال يوجتتد طفتتل تحتتت ستتن 
 األب.

صتتغيرة جتتدًا، ومتتع ذلتتك، وكمتتا هتتو متوقتتع نستتبة األطفتتال األيتتتام تتتزداد بزيتتادة  2-14فتتي جتتدول  المعروضتتة التباينتتاتمعظتتم 
بتتين  %10ستتنوات إلتتى  5لألطفتتال أقتتل متتن  %1عمتتر الطفتتل. نستتبة األطفتتال أيتتتام األب أو األم أو كالهمتتا قتتد زادت متتن أقتتل متتن 

 سنة ال يعيشوا مع أبويهم الطبيعيين. 17-15من األطفال في السن  %4سنة. كما أن  17إلى  15األطفال في السن من 
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 ترتيبات المعيشة لألطفال واليتم 2-14جدول 
ن فقدوا أحد للذيلعد النظري على حسب ترتيبات المعيشية وحالة البقاء للوالدين، ونسب األطفال اللذين ال يعيشوا مع والديهم الطبيعيين، ونسب األطفال اوفقًا لسنة  18التوزيع النسبي لألطفال أقل من 

 .2014األبوين أو كالهما، وفقًا للخصائص الخلفية، مصر 
                 
                 
 

يعيشوا 
مع 
 األبوين

يعيشوا مع األم ولكن 
  ليس مع األب

يعيشوا مع األب 
  ال يعيشوا مع الوالدين  ولكن ليس مع األم

نسبة األطفال 
اللذين ال 
يعيشوا مع 
أحد الوالدين 

 لطبيعيينا

نسبة 
األطفال 

اللذين فقدوا 
أحد األبوين 
 1أو كالهما

عدد 
 األطفال

             
             

 الخصائص الخلفية
األب على 
 قيد الحياة

األب 
  متوفي

األم على 
 قيد الحياة

األم 
  متوفية

األبوين على 
 قيد الحياة

األب فقط على 
 قيد الحياة

األم فقط على 
 ياةقيد الح

األبوين 
 متوفيان

بيانات مفقودة 
 اإلجمالي عن األب/األم

                 
                 

                 العمر
0-4 96.7 2.3 0.5  0.2 0.1  0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.2 0.6 14856 
 6289 0.3 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1  0.1 0.2  0.3 2.3 97.1 2أقل من    
   2-4 96.4 2.3 0.6  0.2 0.2  0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.3 0.9 8567 
5-9 94.3 2.4 1.8  0.5 0.4  0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.4 2.4 13130 

10-14 90.7 2.4 4.5  0.8 0.8  0.5 0.1 0.2 0.1 0.1 100.0 0.8 5.5 11773 
15-17 84.3 2.0 7.6  0.8 1.3  3.2 0.2 0.2 0.3 0.1 100.0 3.9 9.5 6540 

                 
                 النوع

 24063 3.6 0.5 100.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4  0.6 0.5  2.9 2.2 93.3 ذكر
 22236 3.7 1.4 100.0 0.0 0.1 0.1 0.1 1.1  0.5 0.5  2.9 2.4 92.2 انثى

                 
                 اإلقامة

 15514 4.1 0.7 100.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.6  0.7 0.7  3.2 2.8 91.8 حضر
 30785 3.4 1.0 100.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.8  0.4 0.5  2.7 2.0 93.2 ريف

                 
                 محل اإلقامة

 5264 3.3 0.7 100.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.6  0.5 0.6  2.7 4.0 91.5 محافظات حضرية
 21518 3.5 1.0 100.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.8  0.7 0.6  2.6 2.1 93.0 وجه بحرى

 4623 4.7 0.8 100.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.6  1.2 0.9  3.2 2.2 91.6 حضر   
 16895 3.2 1.0 100.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.8  0.5 0.5  2.4 2.1 93.4 ريف   

 19075 3.9 0.9 100.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.7  0.4 0.5  3.3 2.1 92.8 وجه قبلي
 5394 4.4 0.7 100.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.5  0.6 0.7  3.6 2.2 92.2 حضر   
 13682 3.7 1.0 100.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.8  0.3 0.4  3.1 2.0 93.0 ريف   

 441 3.1 0.4 100.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3  0.7 0.4  2.4 1.2 94.9 2محافظات الحدود
                 

                 مؤشر الثروة
 9589 4.0 1.0 100.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.7  0.5 0.5  3.2 1.9 92.8 وى أدنى مست

 9674 4.0 0.9 100.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.7  0.4 0.5  3.4 2.6 92.1 المستوى الثاني
 9981 3.3 1.2 100.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.8  0.5 0.4  2.5 2.0 93.5 المستوى األوسط
 9134 3.8 1.2 100.0 0.0 0.1 0.1 0.1 1.0  0.6 0.8  2.9 2.5 92.0 المستوى الرابع
 7921 3.0 0.4 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3  0.7 0.5  2.3 2.6 93.5 أعلى مستوى 

                 
 39759 2.7 0.4 100.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3  0.4 0.5  2.1 2.4 94.2  15إجمالي األطفال أقل من 

                 
 46299 3.6 0.9 100.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.7  0.5 0.5  2.9 2.3 92.8  18طفال أقل من إجمالي األ

                 
 ملحوظة: الجدول مبني على اسلوب العد النظري أي المقيمين عادة في االسرة المعيشية.                 
 واآلخر قد فقدت بيانات البقاء على قيد الحياة بالنسبة له. ىم قد توفيتضمن األطفال اللذين فقدوا األب، أو األم أو كالهما، أو أحده 1
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 2
 

     اإلصابات والحوادث واإلعاقة بين األطفال الصغار  14-3
 5علتتى أستتئلة عديتتدة خاصتتة لبحتتث متتدى تعتترض األطفتتال تحتتت العمتتر  2014مصتتر  –أشتتتمل المستتح الستتكاني الصتتحي 

 سنوات. 10بالنسبة لألطفال تحت العمر  باإلعاقةوات إلى اإلصابات أو الحوادث. كما أشتمل المسح على أسئلة خاصة سن

 سنوات واللذين تعرضوا إلى إصابات أو حوادث ومن بين هؤالء األطفال 5نسبة األطفال تحت العمر  3-14يعرض جدول 
طبيتتة. وعلتتى التترغم متتن أن هتتذه البيانتتات توضتتح متتدى انتشتتار اإلصتتابات  يعتترض الجتتدول نستتبة متتن أحتتتاج إلتتى رعايتتة التتذين أصتتيبوا

والحوادث بين األطفال الصغار المصريين إال أنه يجب توخي بعض الحذر عند تفسير بعض النتائج. فالمستجيب على استمارة األسترة 
جابتتة علتتى األستتئلة الخاصتتة يمكتتن أن يكتتون شتتخص غيتتر مناستتب لإ 2014مصتتر  –المعيشتتية الخاصتتة بالمستتح الستتكاني الصتتحي 

باإلصابات أو الحوادث الخاصة بين األطفال وذلك ألنه قتد يكتون لتيس لديته معرفتة كاملتة بتتاريا تعترض األطفتال الصتغار فتى األسترة 
  .المعيشية لإصابات أو الحوادث. كما أن أخطاء التذكر تؤثر بشكل كبير على البيانات الخاصة باإلصابات أو الحوادث
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من األطفال تحت العمر  %4إلى أن المستجيبين داخل األسرة المعيشية قد أبلغن أن هناك  3-14بشكل عام، أشار جدول 
إلصتابة أو حادثتة كتانوا فتي  ذُكتر تعرضتهمأطفتال  10متن كتل  8متن سنوات قد سبق لهم التعرض إلصابة أو حادثة. كما أن أكثر  5

حاجة إلى رعاية صحية. وال تتأثر نسبة األطفال الصغار اللذين تعرضوا إلصابة أو حادثة كثيرًا مع تغير الخصائص الخلفية. كمتا أن 
( وأقتل متا %94ن فتي ريتف الوجته القبلتي )نسبة األطفال الذين تعرضوا إلصابة وكانوا في حاجة إلى رعاية صحية كانت أكبر ما يمكت

 (.%63يمكن في المحافظات الحضرية )

ة وكانوا في حاجة إلى رعاية صحية إلى أن المستجيبين كانوا يركتزون صاباللذين تعرضوا إلارتفاع نسبة األطفال وقد يرجع 
ى فتعهتا لة. كمتا أشتارت اإلجابتات التتي تتم جمعلى الحوادث أو اإلصابات الخطرة التي تعرض لها الطفتل ختالل استتجابتهم لهتذه األستئ

السؤال الخاص بنوع اإلصابة التي تعرض لها الطفل إلى أن المستجيبين داخل األسترة المعيشتية غالبتا متا كتانوا يركتزون علتى المشتاكل 
(، والكسور %46الجروح ). وكانت أكثر اإلصابات والحوادث انتشارًا بين األطفال اللذين تعرضوا إلصابة أو حادثة هي األكثر خطورة

أو أقتتل متن األطفتتال قتد تعرضتن ألنتتواع أخترى متتن اإلصتابات أو الحتوادث بحستتب متا ذكتتر  %2وحتوالي  ،(%20(، والحتروق )36%)

 اإلصابات والحوادث 3-14جدول 
لعد النظري الذين سبق لهم التعرض إلصابات أو حوادث، ومن بين هؤالء األطفال نسب اللذين تعرضوا إلى ل وفقاً سنوات  5نسبة األطفال األقل من 

 2014إصابات أو حوادث وكانوا في حاجة إلى الرعاية الصحية كنتيجة لتلك اإلصابات أو الحوادث، مصر 
          

 الخصائص الخلفية
نسبة األطفال اللذين سبق لهم 
 التعرض إلصابة أو حادثة

عدد 
 األطفال

نسبة األطفال اللذين سبق لهم التعرض إلصابة 
 أو حادثة واحتاجوا إلى رعاية طبية

عدد 
 األطفال

          
     العمر

 111 77.6 6289 1.8 2أقل من 
2-4 6.1 8567 83.1 522 

     النوع     
 390 83.2 7817 5.0 ذكر
 243 80.5 7039 3.5 انثى

     اإلقامة     
 159 78.2 4583 3.5 حضر
 474 83.5 10273 4.6 ريف

     محل اإلقامة     
 56 63.4 1495 3.8 محافظات حضرية

 378 79.2 7092 5.3 وجه بحرى
 58 82.4 1356 4.3 حضر   
 319 78.7 5737 5.6 ريف   

 196 93.2 6117 3.2 ليوجه قب
 41 (92.3) 1649 2.5 حضر   
 155 93.5 4468 3.5 ريف   

 4 * 152 2.3 1محافظات الحدود
     مستوى تعليم األم     

 95 77.7 2674 3.5 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 50 (82.5) 718 7.0 لم تتم المرحلة االبتدائية

 116 85.1 2676 4.3 ويأتمت المرحلة االبتدائية/ بعض الثان
 369 82.1 8710 4.2 أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى

 3 * 78 4.2 2لم ُيحدد
     مؤشر الثروة     

 135 81.7 2612 5.2 أدنى مستوى 
 139 80.7 2891 4.8 المستوى الثاني

 155 88.9 3758 4.1 المستوى األوسط
 132 83.1 3165 4.2 المستوى الرابع

 73 69.9 2429 3.0 وى أعلى مست
 634 82.1 14856 4.3 اإلجمالي     
 .حذفهاحالة غير مرجحة، ولذلك تم  25* تشير إلى أن االرقام مبنية على عدد حاالت أقل من  .حالة غير مرجحة 49 -25األرقام بين األقواس محسوبة لعدد ملحوظة:           
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1
 تجمع هذه البيانات بسبب أن الفرد إما متوفي أو لم يكن عضو في األسرة المعيشية أو كان زائرًا.لم   2
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 معيشية )غير معروضة فى الجدول(.المستجيب داخل كل أسرة 

معلومتتات خاصتتة باإلعاقتتة بتتين األطفتتال تتتم ستتؤال المستتتجيب داختتل األستترة المعيشتتية عتتن كتتل طفتتل متتن وللحصتتول علتتى 
سنوات المسجلين فى جدول األسرة المعيشية عمتا إذا كتان يعتاني متن إعاقتة بدنيتة أو عقليتة  9إلى  0األطفال اللذين يتراوح عمرهم من 

متتن  %1انشتطته اليوميتة كغيتره متن األطفتال فتي نفتس ستنه. وكتان أقتل متن أو أي نتوع آختر متن أنتواع اإلعاقتات التتي تعوقته عتن أداء 
ستنة يعتانون متن إحتدى اإلعاقتات التتي تعتوقهم عتن أداء انشتطتهم اليوميتة )البيانتات غيتر معروضتة(. وكانتت  9-0األطفال في العمر 

 إعاقتات حركيتة (األطفتال ذوي اإلعاقتة متن %40)اإلعاقات الذهنية متضمنة مرض التوحتد أنواع اإلعاقات التي لدى األطفال تتضمن 
 .(%8) و إعاقات بصرية (،%9) ، إعاقات سمعية(%32) ، إعاقات في الكالم(28%)

     التعليم  14-4
إن برامج تعليم الطفولة المبكرة مهم للتأكد 
متتن أن الطفتتل وصتتل إلتتى إمكانيتتته الكاملتتة. تضتتمن 

أستتتتئلة  2014مصتتتتر  –المستتتتح الستتتتكانى الصتتتتحى 
ستتنوات  5-3متتا كتتان الطفتتل فتتى العمتتر  لتحديتتد إذا

كان ملتحق حاليتًا بريتاض األطفتال، حضتانة مدرستة 
أو أى برنامج آخر إلعداده للتعليم اإلبتدائى، وكذلك 

 17-6االلتحتتتاق بتتتالتعليم لألطفتتتتال فتتتي العمتتتر متتتتن 
 سنة.

 تعليم الطفولة المبكرة 14-4-1

إن بتترامج تعلتتيم الطفولتتة المبكتترة مهتتم فتتى 
تعلتتتتتتيم اإلبتتتتتتتدائى. تضتتتتتتمن المستتتتتتح إعتتتتتتداد الطفتتتتتتل لل
أستئلة لتحديتد إذا  2014مصتر  –السكانى الصتحى 

ستنوات كتان ملتحتق  5-3ما كتان الطفتل فتى العمتر 
حاليتتتتتتًا بريتتتتتتاض األطفتتتتتتال، حضتتتتتتانة مدرستتتتتتة أو أى 

ذا لتتم يكتتن إ برنتتامج آختتر إلعتتداده للتعلتتيم اإلبتتتدائى.
الطفتتتتل ملتحتتتتق بحضتتتتانة مدرستتتتة، يتتتتتم طتتتترح ستتتتؤال 

ن ستتبق لتته االلتحتتاق بتتأى نتتوع متتن لتحديتتد متتا إذا كتتا
 4-14برامج تعليم الطفولة المبكرة. ويعترض جتدول 

 نتائج هذه األسئلة.

 5-3وبصتفة عامتتة فتقريبتتًا ثلثتتى األطفتتال 
ستتنوات ستتبق لهتتم المشتتاركة فتتى بعتتض بتترامج تعلتتيم 
الطفولتتتة المبكتتترة، وتقريبتتتًا نصتتتف األطفتتتال فتتتى نفتتتس 

ض الفئتتتتتة العمريتتتتتة التحقتتتتتوا بحضتتتتتانة مدرستتتتتة، ريتتتتتا
أطفتتال، أو أى برنتتامج آختتر إلعتتداد الطفتتل للمدرستتة 

نسبة الملتحقتين حاليتًا بتبعض  .وقت المسح اإلبتدائى
بتتترامج تعلتتتيم الطفولتتتة المبكتتترة تتزايتتتد متتتع العمتتتر متتتن 

ر وال يوجد تقريبًا تفاوت فى نسبة التحاق األطفتال ببرنتامج بتين الحضتسنوات  5بين األطفال  %59إلى سنوات  3بين األطفال  32%

 تعليم الطفولة المبكرة  4-14جدول 
لعد النظري الذين سبق لهم االلتحاق والملتحقين حاليًا بأى ل وفقاً  سنوات  5 -3نسبة األطفال في العمر من 

 .2014نوع من برامج تعليم الطفولة المبكرة، حسب الخصائص الخلفية، مصر 
        

 الخصائص الخلفية

الذين سبق لهم نسبة 
االلتحاق ببرامج تعليم 

 1الطفولة المبكرة

الملتحقين حاليًا نسبة 
ببرامج تعليم الطفولة 

 عدد األطفال 1مبكرةال
    العمر        

 3041 32.1 50.6 سنوات 3
 2633 51.7 68.0 سنوات 4
 3086 58.8 77.8 سنوات 5
    النوع    

 4572 47.5 66.0 ذكر
 4188 47.3 64.7 انثى

    اإلقامة    
 2838 46.3 66.2 حضر
 5922 47.9 65.0 ريف

    محل اإلقامة    
 951 45.8 66.6 ريةمحافظات حض

 4200 59.6 80.9 وجه بحرى
 858 53.2 79.8 حضر   
 3342 61.2 81.1 ريف   

 3519 33.8 47.1 وجه قبلي
 981 41.7 54.8 حضر   
 2538 30.8 44.1 ريف   

 90 27.1 47.6 2محافظات الحدود
    مستوى تعليم األم    

 1813 29.8 48.9 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 478 40.4 60.1 لم تتم المرحلة االبتدائية

 1458 43.3 60.6 أتمت المرحلة االبتدائية/ بعض الثانوي
 4930 55.8 73.2 أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى

 81 46.3 76.8 األم لم تكن موجودة بالمنزل/بيانات مفقودة
    مؤشر الثروة    

 1616 33.6 47.8 أدنى مستوى 
 1741 41.2 58.1 انيالمستوى الث

 2130 56.9 74.7 المستوى األوسط
 1799 52.4 72.1 المستوى الرابع
 1474 50.1 71.6 أعلى مستوى 

 8760 47.4 65.4 اإلجمالي    
 يتضمن الملتحقين حاليًا ببرامج تعليم الطفولة المبكرة 1        
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 2
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كانوا أقل إحتمااًل لإلتحاق فى أى محافظات الحدود الثالث والريف. إال أن األطفال المقيمين فى الوجه القبلى، خصوصًا الريف، وفى 
شكل من تعليم الطفولة المبكترة متن األطفتال اآلخترين. وكمتا هتو متوقتع، فتإن مشتاركة األطفتال فتى برنتامج تعلتيم الطفولتة المبكترة تتزايتد 

 مع مستوى تعليم األم ومع مؤشر الثروة إال أن النمط غير موحد. بصفة عامة

 التعليم اإلبتدائى والثانوى 14-4-2

عتتدة مؤشتترات تفيتتد فتتي تقيتتيم نستتبة االلتحتتاق فتتي كتتل متتن المرحلتتة االبتدائيتتة والثتتانوي ومقارنتتة نستتب  5-14ويعتترض جتتدول 
 توزيع هذه المؤشرات حسب المحافظات.بالملحق  1-14-أ ر الثروة. كما يعرض جدولااللتحاق على حسب النوع واإلقامة ومؤش

متة لاللتحتتاق بتالتعليم بتين األطفتتال فتي ستتن التعلتيم الرستمي. كمتتا تعتد نستتبة اتعتد نستب االلتحتتاق الصتافية أحتد المؤشتترات اله
األعمار، ُمعبر عنها كنستبة مئويتة متن الستكان فتي ستن  االلتحاق اإلجمالى أحد المؤشرات التي تفيد عملية االلتحاق بالتعليم بين جميع

السن وفتوق الستن. وألغتراض حستاب هتذه المؤشترات، يعتبتر  دونالتعليم الرسمي. والفرق بين المؤشرين يعبر عن نسب التحاق من هم 
يها إجراء المسح، أي السنة الدراسية األطفال ملتحقين بالمدرسة بانتظام إذا كانوا قد التحقوا في أي وقت خالل السنة الدراسية التي تم ف

2013/2014. 

كتتذلك علتتى مؤشتتر الفجتتوة النوعيتتة، أو متتا يعتترف بنستتبة اإلنتتاث بالنستتبة للتتذكور فتتي كتتل متتن المرحلتتة  5-14ويشتتمل جتتدول 
ذا لتتم يكتتن هنتتاك فتتحجتتم الفجتتوة بتتين الجنستتين فتتي نستتب الحضتتورالفجتتوة النوعيتتة إلتتى يشتتير مؤشتتر االبتدائيتتة والثانويتتة. و  رق بتتين . وا 

الجنسين، يكون مؤشر الفجوة النوعية مساويًا إلى الواحد الصحيح، أما إذا كان هناك عدم تكافؤ يميتل إلتى تفضتيل التذكور تقتترب قيمتة 
 الصفر، أما إذا كان هناك عدم تكافؤ يميل إلى تفضيل اإلناث تزيد قيمة هذا المؤشر عن الواحد الصحيح. عنالمؤشر 

ستن الطفتل وقتت  تتضتمن 5-14 فتي جتدولونستب االلتحتاق اإلجمتالى  نسب االلتحاق الصافى الطريقة المستخدمة لحساب
أ العتام الدراستي المدرسة عندما بدااللتحاق بفيه ب بلغوا السن الذي يسمح لهملألطفال الذين لم ي. تسمح هذه الطريقة بداية العام الدراسي

إذا تتتم  .معتتدل االلتحتتاقاستتتبعادها متتن حستتاب براستتي ووقتتت إجتتراء المستتح بتتين بدايتتة العتتام الدالتتذهاب إلتتى المدرستتة  ستتن ابلغتتو ولكتتن 
تضمين هؤالء األطفال في السكان الذين ُيحسب لهم هذه المعدالت، تكون النتائج الخاصة بنسب االلتحاق بالمدارس أقل متن معتدالتها 

 ذلتك علتى الترغم متنفتل مؤهتل لتدخول المدرستة. الحقيقية. وتعتمد هتذه المنهجيتة علتى معرفتة معلومتات عتن العمتر التذي يكتون فيته الط
المستتح الستتكاني المتتدارس الحكوميتتة والخاصتتة، واعتمتتد بكتتل متتن  بالتحتتاق األطفتتال الخاصتتة العمتتر بعتتض التبتتاين فتتي متطلبتتاتهنتتاك 

 الخاصة بالتحاقهم بالمدارس الحكومية. والشروطعلى العمر الخاص باألطفال  2014 –الصحي مصر 

متن األطفتال  %92أن إلتى  شتيري والتذى ،%92قد بلغت  بالمرحلة االبتدائية سبة االلتحاق الصافىأن ن 5-14جدول  يبين
ستتنة قتتد التحقتتوا بالمدرستتة. أمتتا بالنستتبة للمرحلتتة الثانويتتة فكانتتت نستتبة االلتحتتاق الصتتافى منخفضتتة خاصتتة بالنستتبة  11-6فتتي العمتتر 

درستة. وال تختلتف نستبة االلتحتاق الصتافى فتي المرحلتة االبتدائيتة متنهم ملتحقتين بالم %78ستنة حيتث أن  17-12لألطفال في العمتر 
بين األطفال حسب اإلقامة أو مؤشر الثروة. أن نسبة االلتحاق الصافى بالنسبة للمرحلة الثانوية أعلى في المناطق الحضترية عنهتا فتي 

(. أمتتا ريتتف الوجتته %86حضتتر الوجتته البحتري )المنتاطق الريفيتتة. تتتم مالحظتة أعلتتى نستتبة لاللتحتتاق الصتافي فتتي المرحلتتة الثانويتة فتتى 
كانتتت بهتتم أقتتل نستتبة التحتتاق صتتافى  2014مصتتر  –القبلتتي والمحافظتتات الحدوديتتة الثالثتتة الُمتضتتمنة فتتي المستتح الستتكاني الصتتحي 

 بالنسبة للمرحلة الثانوية. كما أن نسب االلتحاق بالمرحلة الثانوية تزداد مع مؤشر الثروة.

فتي االلتحتاق الصتافى يتجتاوز هتذا الترقم نستبة . 101تدائيتة، كانتت نستبة االلتحتاق اإلجمتالى هتي وعلى مستوى المرحلتة االب
ويتضتتمن هتتذا عتتدد األطفتتال اللتتذين هتتم ختتارج الستتن القتتانوني ولكتتنهم ملتحقتتين بالمرحلتتة االبتدائيتتة.  نقتتاط مئويتتة، 8بتتتالمتتدارس االبتدائيتتة 

ممتتا يشتتير إلتتى أن نستتبة نقطتتة مئويتتة،  11بتتتااللتحتتاق الصتتافى ق اإلجمتتالى نستتبة وعلتى مستتتوى المرحلتتة الثانويتتة، تتجتتاوز نستتبة االلتحتتا
 .ةاالبتدائي رحلةالم عنها فيفي المرحلة الثانوية  درسة هي أكثر شيوعاً للم الرسمي خارج عن السن سنفي التحاق األطفال 
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 نسب االلتحاق بالمدارس 5-14جدول 
لى لألفراد الفعليين لألسر المعيشية على حسب النوع ومستوى االلتحاق بالمدارس ومؤشر الفجوة النوعية، على نسب االلتحاق الصافى ونسب االلتحاق االجما

 .2014حسب الخصائص الخلفية، مصر 
          
 2نسبة االلتحاق اإلجمالى  1نسبة االلتحاق الصافى           
 3مؤشر الفجوة النوعية اإلجمالي إناث ذكور  3مؤشر الفجوة النوعية الياإلجم إناث ذكور الخصائص الخلفية                    
 التعليم االبتدائي                    
          اإلقامة                    

 0.99 99.2 98.6 99.6  1.01 91.6 91.9 91.3 حضر
 0.97 101.3 99.6 102.9  0.99 92.8 92.3 93.3 ريف

          اإلقامة محل          
 0.97 98.4 97.0 99.7  1.00 90.8 90.7 90.8 محافظات حضرية

 0.98 101.5 100.5 102.5  1.00 93.6 93.7 93.6 وجه بحرى
 1.01 100.1 100.5 99.7  1.01 93.1 93.8 92.5 حضر   
 0.97 102.0 100.6 103.3  1.00 93.8 93.6 93.9 ريف   

 0.97 100.1 98.6 101.6  0.99 91.5 90.9 92.0 وجه قبلي
 0.99 99.2 98.8 99.5  1.01 91.1 91.7 90.6 حضر   
 0.96 100.5 98.5 102.4  0.98 91.6 90.7 92.6 ريف   

 0.97 99.2 97.5 100.8  0.95 90.8 88.3 93.0 5محافظات الحدود
          مؤشر الثروة          

 0.95 99.8 97.3 102.3  0.99 91.2 90.5 91.8 أدنى مستوى 
 0.97 99.3 97.9 100.6  0.98 91.5 90.7 92.3 المستوى الثاني

 0.97 104.1 102.7 105.5  1.00 94.7 94.7 94.7 المستوى األوسط
 1.00 100.5 100.5 100.5  1.01 92.7 93.4 92.2 المستوى الرابع
 0.99 98.9 98.2 99.6  1.00 91.9 91.8 92.0 أعلى مستوى 

 0.98 100.6 99.3 101.8  1.00 92.4 92.2 92.6 اإلجمالي          
 4التعليم الثانوي                    
          اإلقامة                    

 1.00 93.3 93.4 93.2  1.03 81.5 82.6 80.5 حضر
 0.90 85.4 81.0 89.6  0.95 75.5 73.4 77.5 ريف

          محل اإلقامة          
 1.01 93.8 94.0 93.6  1.00 80.8 80.9 80.8 محافظات حضرية

 0.97 91.1 89.6 92.6  1.00 81.1 81.2 81.1 وجه بحرى
 1.00 95.9 95.8 96.0  1.03 85.6 86.8 84.5 حضر   
 0.96 89.6 87.6 91.6  0.99 79.7 79.4 80.0 ريف   

 0.89 83.6 78.9 88.3  0.94 73.1 70.8 75.3 وجه قبلي
 1.01 90.7 91.1 90.2  1.05 78.7 80.8 76.7 حضر   
 0.84 80.6 73.8 87.4  0.89 70.7 66.7 74.7 ريف   

 0.85 80.5 74.1 87.4  0.85 72.2 66.6 78.3 5محافظات الحدود
          مؤشر الثروة          

 0.90 79.6 75.4 83.8  0.94 70.9 68.7 73.1 أدنى مستوى 
 0.93 84.4 81.2 87.6  0.99 74.4 74.0 74.8 توى الثانيالمس

 0.94 88.6 85.9 91.0  0.96 78.3 76.8 79.7 المستوى األوسط
 0.96 89.4 87.7 91.0  0.99 78.0 77.7 78.3 المستوى الرابع
 0.99 102.8 102.0 103.6  1.01 89.6 89.9 89.4 أعلى مستوى 

 0.94 88.3 85.5 90.9  0.98 77.7 76.7 78.6 اإلجمالي          
سنة( وملتحقين بالمدرسة. كما تعرف نسبة االلتحاق الصافى  11-6تعرف نسبة االلتحاق الصافى في المرحلة االبتدائية على أنها نسبة األفراد في العمر المناسب للمرحلة االبتدائية ) 1                    

 .%100سنة( وملتحقين بالمدرسة. وبالتعريف ال يمكن أن تتجاوز نسبة االلتحاق الصافى  17-12في العمر المناسب للمرحلة الثانوية ) في المرحلة الثانوية فهي نسبة األفراد
مناسب للمرحلة. كما تعرف معدل العمر التعرف نسبة االلتحاق اإلجمالى في المرحلة االبتدائية على انها إجمالي عدد الطالب في المرحلة االبتدائية معبرًا عنه بنسبة من أفراد  2

ب للمرحلة. ويمكن أن تتجاوز نسبة االلتحاق االلتحاق االجمالى في المرحلة الثانوية على أنها إجمالي عدد الطالب في المرحلة الثانوية معبرًا عنه بنسبة األفراد فى العمر المناس
 ن القانوني للمرحلة التعليمية وفوقه يحضرون في المرحلة التعليمية.إذا كان هناك زيادة معنوية في عدد الطالب تحت الس %100االجمالى 

صافى للذكور. كما أن مؤشر الفجوة النوعية في يعرف مؤشر الفجوة النوعية في المرحلة االبتدائية على انه نسبة االلتحاق الصافى في المرحلة االبتدائية لإناث على نسبة االلتحاق ال 3
 بة االلتحاق الصافى لإناث في المرحلة الثانوية على نسبة االلتحاق الصافى للذكور.المرحلة الثانوية هو نس

 يشمل المستوى األعدادى والثانوى 4
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 5
 

 على أن هناك فجوة في الحضتور بتين الجنستين. حيتث أن قيمتة مؤشتر بسيطةوعلى مستوى المرحلة االبتدائية، هناك دالئل 
قيمتة مؤشتر التكتافؤ بتين الجنستين  كانتت واحتد صتحيح، وكانتت االلتحاق الصتافىالتكافؤ بين الجنسين للمرحلة االبتدائية بالنسبة لنسبة 

. وعلتى مستتوى المرحلتة الثانويتة، كانتت قيمتة مؤشتر التكتافؤ بتين االلتحتاق االجمتالى( بالنستبة لنستبة 0.98قريبة متن الواحتد الصتحيح )
( بالنستبة 0.94، وكانتت أقتل قلتياًل متن الواحتد الصتحيح )االلتحاق الصافى ن الواحد الصحيح وذلك بالنسبة إلى نسبة الجنسين قريبة م

فتي ريتف االلتحتاق االجمتالى . وكانت أبرز قيم مؤشر التكافؤ بين الجنسين في المرحلة الثانوية بالنسبة لنسب االلتحاق االجمالىلنسبة 
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، علتتى الترتيتتب(. وهتتذا يشتتير إلتتى أن نستتب األطفتتال التتذين هتتم ختتارج الستتن 0.85و 0.84) التتثالث الوجتته القبلتتي ومحافظتتات الحتتدود
 في المرحلة الثانوية وملتحقون كانت أكبر إلى حدما بين الذكور عنها بين اإلناث في هذه المناطق.اللتحاق القانوني ل

تقيتيم ة علتى حستب كتل متن العمتر والنتوع. ستن 24-6التفصيلية للمجتمع فتي العمتر  االلتحاقمعدالت  1-14يعرض شكل 
. ويوضتح والعمتر دون الرجتوع إلتى المستتوى التعليمتي نتوعللات محتددة المشاركة في التعلتيم متن قبتل األفتراد فتي فئت نسب هذه المعدالت

اختالفتتات بتتين ستتنة، متتع عتتدم وجتتود  14التتنمط الظتتاهر فتتي الشتتكل أن المشتتاركة فتتي التعلتتيم كانتتت مرتفعتتة بالنستتبة لألفتتراد فتتي العمتتر 
بالنستتبة لكتتل متتن  %90فتتي المتتدارس إلتتى متتا دون  االلتحتتاقستتنة، انخفضتتت نستتبة  15التتذكور واإلنتتاث. وبالنستتبة لألفتتراد فتتي العمتتر 
 بالنسبة لألعمار األكبر خاصة بين اإلناث عنها بين الذكور. االلتحاقالذكور واإلناث. واستمر االنخفاض في نسب 

 سنة 24-6فئات العمر للمجتمع الفعلي  بحس االلتحاقمعدالت  1-14شكل   
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 عمالة األطفال 14-5
تتتتم إعتتتداده بواستتتطة منظمتتتة األمتتتم بعمالتتتة األطفتتتال علتتتى نمتتتوذج ختتتاص  2014مصتتتر  – اشتتتمل المستتتح الستتتكاني الصتتتحي

معلومتتات  جمتتعنمتتوذج هتتذا ال ويتتتم فتتى. 1(MICS( لصتتالح برنتتامج المستتح العنقتتودي متعتتدد المؤشتترات )UNICEF) المتحتتدة للطفولتتة
وعتدد الستاعات التتي قضتاها الطفتل فتي هتذا العمتل ختالل فتترة األستبوع  -إذا كتان قتد قتام بعمتل–تخص نوع العمل الذي قام به الطفتل 

السابق على وقت إجتراء المستح. تتم تجميتع البيانتات عتن كتاًل متن األنشتطة االقتصتادية )العمتل بعائتد أو بتدون عائتد ألحتد األفتراد غيتر 
تمتتين لألستترة المعيشتتية و/أو فتتي مزرعتتة أو مشتتروع ختتاص باألستترة( واألعمتتال المنزليتتة )كتتالطبا أو التنظيتتف أو رعايتتة األطفتتال أو المن

جلب الحطب أو المياه(. كما يحتوي النموذج على معلومات تخص األعمال التي تتم في ظتروف خطترة. ويتتم اعتبتار العمتل خطتر إذا 
ليتتتة: حمتتتل أحمتتتال ثقيلتتتة، العمتتتل بتتتأدوات خطيتتترة أو معتتتدات ثقيلتتتة، العمتتتل بالمرتفعتتتات، العمتتتل متتتع كتتتان يحتتتتوي علتتتى أحتتتد المهتتتام التا

 الكيماويتتات أو المتتواد المتفجتترة، التعتترض لألتربتتة أو التتدخان أو الغتتاز أو الحتترارة المرتفعتتة أو البتترودة الشتتديدة أو األصتتوات العاليتتة أو
 آمانهم.و ار بصحة األطفال االهتزازات، أو أي ظروف عمل أخرى من شأنها اإلضر 

تتتم وضتتع هتتذا النمتتوذج داختتل استتتمارة األستترة المعيشتتية الخاصتتة بالمستتح الستتكاني الصتتحي لواحتتد فقتتط متتن األفتتراد اللتتذين لتتم 
المستتتتجيب علتتى استتتمارة األستترة المعيشتتتية ونظتترًا ألن بعينتتة المستتح.  2داختتل كتتل أستترة معيشتتتية 17-5يستتبق لهتتم التتزواج فتتي العمتتتر 

                                                           

 .http://www.childinfo.org/mics.htmlلمزيد من المعلومات عن برنامج المسح العنقودي متعدد المؤشرات ونموذج عمالة األطفال أنظر:  1 
هي اختيار طفل واحد في  2014مصر  –كانت الخطوة األولي الستيفاء النموذج الخاص بعمالة األطفال وضبط سلوك األطفال في المسح السكاني الصحي  2 

ذا كانت األسرة المعيشية تحتوي على أكثر من طفل في الفئة العمرية، يتم اخ 17-1العمر  تيار أحدهم سنة ليتم السؤال عنه في هذه النماذج وفقًا لعمر الطفل. وا 
ذا كان الطفل المختار في الفئة العمرية  جداوليق استخدام "ر عن ط فاء النموذج الخاص بعمالة األطفال. وباألخذ في االعتبار عملية سنة، تم استي 17-5كيش". وا 

ألطفال في العمر اختيار طفل واحد فقط في كل أسرة معيشية، تم ترجيح بيانات النموذج الخاص بضبط السلوك. وتم حساب أوزان الترجيح استنادًا على مجتمع ا
 سنة طبقًا ألسلوب العد النظري. 1-17
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 . 205 رفاهية األطفال 

ال يكون على دراية كاملة باألنشتطة االقتصتادية أو األعمتال المنزليتة قد ح السكاني الصحي )عادًة ما يكون رب األسرة( الخاصة بالمس
 . ، فمن الممكن أن يوجد بعض التحيز في البيانات الخاصة بعمالة األطفالالتي يقوم بها الطفل المختار

ستتتنة اللتتتذين قتتتد اشتتتتركوا فتتتي أنشتتتطة  17-5فتتتي العمتتتر  نستتتبة األطفتتتال التتتذين لتتتم يستتتبق لهتتتم التتتزواج 6-14يوضتتتح جتتتدول 
 العنقوديتة قام برنتامج المستوحاقتصادية سواء كانت داخل المنزل أو خارجه حسب عمر الطفل وعدد الساعات التي قضاها في العمل. 

ى الفئات التاليتة بنتاءًا علتى تصنيف األطفال اللذين اشتركوا في انشطة اقتصادية خالل األسبوع السابق عن المسح إلب متعدد المؤشرات
 عمر الطفل وعدد الساعات التي قضاها في العمل:

  ساعة عمل واحدة أو أكثر 11-5العمر : 
  ساعة عمل أو أكثر 14:  14-12العمر 
  ساعة عمل أو أكثر 43:  17-15العمر 

ة أكبتر متن الفتترات المتذكورة ستابقًا اجتراء المستح لفتتر  علتىالطفل الذي قام بتنفيذ نشاط اقتصادي خالل فترة األستبوع الستابق 
 حسب العمر يتم اعتباره مشترك في عمالة األطفال.

أن هناك نسبة صغيرة نسبيًا من األطفال المصريين مشتتركين فتي نتوع متن أنتواع األنشتطة االقتصتادية  6-14يوضح جدول 
ستنة لتصتل إلتى  11-5بتين األطفتال فتي العمتر  %3قد ارتفعت النستبة متن و ألحد األفراد خارج المنزل أو في مشروع خاص باألسرة؛ 

 سنة.  17-15بين األطفال في العمر  15%

 %3وباألخذ في االعتبار عدد ساعات العمل التي قضاها الطفل في احد االنشطة االقتصادية التتي تتم إقرارهتا للطفتل، فتإن 
 17-15متتن األطفتال فتتي العمتتر  %3ستتنة، و 14-12طفتال فتتي العمتر متتن بتتين األ %4ستنة، و 11-5فقتط متتن األطفتال فتتي العمتتر 

االختالفتتات بتتين المجموعتتات ستتنة تتتم اعتبتتارهم يعملتتون لفتتترات أطتتول فتتي أعمتتالهم عتتن فتتترات التتتي تعتبتتر مناستتبة لهتتم وفقتتًا ألعمتتارهم. 
أن تكون أعلتى المعتدالت  المستغرب ليس من ليست كبيرة. أيضاً  عمالة األطفالفي مستوى ة األطفال شاركفيما يخص نسب مالفرعية 

 سنة(. 17-15بين األطفال في العمر  %11سنة، و 14-12بين األطفال في العمر  %18بين األطفال غير الملتحقين بالمدارس )

ستنة فتي األعمتال  17-5معلومتات عتن اشتتراك األطفتال اللتذين لتم يستبق لهتم التزواج فتي العمتر  7-14كما يعترض جتدول 
النشاط االقتصادي بالنسبة إلى  وبأستخدام أسلوب مماثل للذى استخدمة المعيشية خالل فترة األسبوع السابق عن المسح. المنزلية لألسر 

العمل التي يؤدي فيها الطفتل األعمتال المنزليتة بحستب متا إذا تصنيف عدد ساعات  منهجية فئات عمر محددة في ال استخدمتأعاله، 
 ات العمر وساعات العمل كاآلتي:. وكان تقسيم فئال مأ كانت مناسبة

  ساعة عمل أو أكثر 28:  14-12والعمر  11-5العمر 
  ساعة عمل أو أكثر 43:  17-15العمر 

الطفتتل التتذي قتتام بأعمتتال منزليتتة لعتتدد ستتاعات أكبتتر متتن العتتدد المتتذكور ستتابقًا حستتب العمتتر يتتتم اعتبتتاره مشتتترك فتتي عمالتتة 
 األطفال.

األطفتتال المصتتريين مستتئولين عتتن القيتتام بتتبعض األعمتتال المنزليتتة. وكانتتت هنتتاك  إلتتى أن العديتتد متتن 7-14يشتتير جتتدول 
 11-5اختالفتتات بتتين األطفتتال فتتي مستتتويات المشتتاركة فتتي األعمتتال المنزليتتة حستتب العمتتر؛ ومتتع ذلتتك، حتتتى بتتين األطفتتال فتتي العمتتر 

ألقتتل ختتالل فتتترة األستتبوع الستتابق عتتن اجتتراء ( مستتئولين عتتن القيتتام بتتبعض األعمتتال المنزليتتة علتتى ا%54ستتنة، كتتان غالبيتتة األطفتتال )
فقتتط متتن  %1المستتح. ومتتع ذلتتك، عتتدد قليتتل متتن األطفتتال قتتد تجتتاوزوا عتتدد الستتاعات التتتي تعتبتتر مناستتبة للطفتتل للقيتتام بأعمتتال منزليتتة. 

 عتبر مناسبة لسنهم.األطفال في أي مجموعة من المجموعات العمرية الثالثة قد اشتركوا في اعمال منزلية لمدة تزيد عن المدة التي ت
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 مشاركة األطفال في األنشطة االقتصادية 6-14جدول 
 .2014، حسب فئات العمر، وحسب الخصائص الخلفية، مصر على المسح في األنشطة االقتصادية خالل االسبوع السابق مشاركتهمسنة حسب  17-5نسبة األطفال اللذين لم يسبق لهم الزواج في العمر 

                  
 

نسبة األطفال في 
سنة  11-5العمر 

في نشاط ركوا اشو 
اقتصادي لمدة 
 ساعة على األقل

 
 14-12نسبة األطفال في العمر 

  ركوا في:اشو 
 17-15نسبة األطفال في العمر 

  في:ركوا اشو 
                

 الخصائص الخلفية

عدد األطفال 
في العمر 

 سنة 5-11

نشاط اقتصادي 
لمدة أقل من 

 ساعة 14

نشاط اقتصادي 
ساعة  14لمدة 

 أو أكثر

عدد األطفال 
-12في العمر 

 سنة 14

نشاط اقتصادي 
لمدة أقل من 

 ساعة 43

نشاط اقتصادي 
ساعة  43لمدة 

 أو أكثر
-15عدد األطفال في العمر 

 سنة 17
         النوع                  

 3351 4.5 13.8 3574 4.7 4.9 8930 3.9 ذكر
 3130 2.2 9.7 3429 3.9 3.7 8687 2.7 انثى

         اإلقامة         
 2245 2.9 5.4 2545 2.0 1.1 5935 0.4 حضر
 4236 3.7 15.2 4457 5.7 6.2 11682 4.8 ريف

         محل اإلقامة         
 793 3.5 3.1 860 0.9 0.6 2084 0.1 محافظات حضرية

 2884 2.8 11.8 3122 3.8 5.0 8246 3.9 وجه بحرى
 663 2.3 5.2 755 1.5 1.8 1714 0.0 حضر   
 2221 3.0 13.7 2367 4.5 6.1 6532 5.0 ريف   

 2754 4.1 14.4 2956 5.8 4.8 7112 3.6 وجه قبلي
 763 3.1 8.1 897 3.3 1.0 2051 1.1 حضر   
 1991 4.5 16.9 2059 7.0 6.5 6061 4.6 ريف   

 50 0.7 2.6 64 5.6 0.2 175 0.3 1محافظات الحدود
         االلتحاق بالمدرسة         

 5271 1.6 9.8 6532 3.4 4.3 13074 4.0 ملتحق بالمدرسة
 1210 11.1 20.2 471 17.7 5.6 4544 1.4 غير ملتحق بالمدرسة

         مستوى تعليم األم         
 2500 5.5 17.6 2440 5.3 6.67 4641 6.1 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة

 543 5.4 16.5 547 8.2 5.9 1252 3.3 لم تتم المرحلة االبتدائية
 874 3.7 11.2 1028 5.4 3.3 2864 3.1 أتمت المرحلة االبتدائية/ بعض الثانوي

 2358 0.4 4.8 2800 2.0 2.3 8580 2.0 أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى
 205 6.2 11.0 187 9.2 6.6 281 1.3 2لم ُيحدد

         مستوى تعليم األب         
 1433 6.1 19.5 1365 7.3 7.2 2872 6.5 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة

 623 3.9 19.2 608 6.0 10.0 1702 3.5 لم تتم المرحلة االبتدائية
 1001 5.3 10.0 1233 4.5 3.8 3201 3.5 أتمت المرحلة االبتدائية/ بعض الثانوي

 2763 0.9 6.7 3172 2.6 2.7 8925 2.4 أعلىأتمت المرحلة الثانوية/ ف
 661 4.6 11.9 624 4.6 2.2 917 1.7 2لم ُيحدد

         بقاء الوالدين على قيد الحياة         
 5908 3.2 11.7 6505 4.3 4.4 17131 3.3 كالهما حي
 459 4.3 13.6 409 5.3 1.7 406 2.1 األب متوفي
 103 7.6 10.6 77 0.0 11.9 76 3.3 األم متوفية

 10 * * 6 * * 1 * كالهما توفى
 2 * * 6 * * 3 * ال يعرف/بيانات مفقودة

         مؤشر الثروة         
 1641 4.9 27.1 1738 9.7 12.1 3478 11.7 أدنى مستوى 
 1538 3.9 10.8 1488 3.9 4.3 3811 2.8 المستوى الثاني

 1088 3.7 7.4 1133 2.6 1.1 3936 1.0 المستوى األوسط
 1031 1.9 4.5 1362 1.7 1.2 3451 0.8 المستوى الرابع
 1183 1.8 2.1 1287 1.9 0.1 2941 0.2 أعلى مستوى 

 6481 3.4 11.8 7002 4.3 4.3 17618 3.3 اإلجمالي         
ة عمالة التى وضعها اليونيسيف في برنامج المسح العنقودى متعدد المؤشرات. لمزيد من المعلومات عن المسح العنقودى متعدد المؤشرات وبرنامج وحدتستند الفئات العمرية المستخدمة في هذا الجدول على التصنيفات ملحوظة:                   

 .حذفهاحالة غير مرجحة، ولذلك تم  25* تشير إلى أن االرقام مبنية على عدد حاالت أقل من  .http://mics.unicef.orgاألطفال 
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1
 بسبب أن الفرد إما متوفي أو لم يكن عضو في األسرة المعيشية أو كان زائرًا.تجمع هذه البيانات لم   2
 
 

 

 

http://mics.unicef.org/
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 مشاركة األطفال في األعمال المنزلية 7-14جدول 
 .2014، حسب فئات العمر، وحسب الخصائص الخلفية، مصر على المسح في األعمال المنزلية خالل االسبوع السابق مشاركتهمسنة حسب  17-5في العمر نسبة األطفال اللذين لم يسبق لهم الزواج 

                    
 

-5نسبة األطفال في العمر 
  في:ركوا اشو سنة  11

-12نسبة األطفال في العمر 
  في:ركوا اشو  14

-15لعمر نسبة األطفال في ا
  في:ركوا اشو  17

                    

 الخصائص الخلفية

أعمال منزلية 
لمدة تقل عن 

 ساعة 28

أعمال منزلية 
 28لمدة 

 ساعة أو أكثر

عدد األطفال 
في العمر 

 سنة 5-11

أعمال منزلية 
لمدة تقل عن 

 ساعة 28

أعمال منزلية 
 28لمدة 

 ساعة أو أكثر

عدد األطفال 
في العمر 

 ةسن 12-14

أعمال منزلية 
لمدة تقل عن 

 ساعة 43

أعمال منزلية 
 43لمدة 

 ساعة أو أكثر
عدد األطفال في العمر 

 سنة 15-17
          النوع                    

 3351 0.7 61.8 3574 1.6 67.7 8930 0.5 53.0 ذكر
 3130 1.2 64.8 3429 1.3 68.2 8687 0.5 53.9 انثى

          اإلقامة          
 2245 0.7 64.3 2545 1.3 69.2 5935 0.2 48.2 حضر
 4236 1.0 62.6 4457 1.5 67.2 11682 0.7 56.1 ريف

          محل اإلقامة          
 793 0.2 64.1 860 0.5 67.5 2084 0.2 45.7 محافظات حضرية

 2884 0.7 64.2 3122 0.7 68.2 8246 0.3 57.2 وجه بحرى
 663 0.7 66.2 755 0.2 69.2 1714 0 51.8 حضر   
 2221 0.7 63.7 2367 0.8 67.8 6532 0.4 58.6 ريف   

 2754 1.4 61.5 2956 2.4 68.2 7112 0.9 51.7 وجه قبلي
 763 1.4 62.5 897 2.6 71.2 2051 0.2 47.3 حضر   
 1991 1.4 61.4 2059 2.3 66.8 6061 1.2 53.4 ريف   

 50 0.0 69.1 64 7.5 54.6 175 0.2 40.7 1محافظات الحدود
          االلتحاق بالمدرسة          

 5271 0.8 63.8 6532 1.2 68.8 13074 0.6 58.6 ملتحق بالمدرسة
 1210 1.7 60.5 471 4.0 55.8 4544 0.3 38.6 غير ملتحق بالمدرسة

          مستوى تعليم األم          
 2500 0.6 61.0 2440 1.6 63.6 4641 0.9 54.7 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة

 543 1.2 68.8 547 1.9 70.6 1252 0.5 67.3 لم تتم المرحلة االبتدائية
 874 1.4 68.6 1028 1.1 72.3 2864 0.9 54.1 أتمت المرحلة االبتدائية/ بعض الثانوي

 2358 0.9 62.6 2800 1.0 69.4 8580 0.2 50.7 أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى
 205 2.7 59.2 187 5.6 72.1 281 0.4 49.6 2لم ُيحدد

          مستوى تعليم األب          
 1433 0.6 61.5 1365 0.4 62.0 2872 0.3 51.4 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة

 623 0.5 66.6 608 4.6 72.5 1702 0.4 64.3 لم تتم المرحلة االبتدائية
 1001 1.8 62.7 1233 1.4 71.6 3201 0.8 58.5 الثانوي أتمت المرحلة االبتدائية/ بعض
 2763 1.0 63.2 3172 1.3 67.8 8925 0.5 50.7 أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى

 661 0.6 64.9 624 1.4 70.4 917 0.1 48.1 2لم ُيحدد
          بقاء الوالدين على قيد الحياة          

 5908 0.9 63.2 6505 1.3 68.0 17131 0.5 53.5 كالهما حي
 459 0.8 64.1 409 2.0 67.5 406 0 54.1 األب متوفي
 103 3.3 59.5 77 7.8 63.5 76 0 46.3 األم متوفية

 10 * * 6 * * 1 * * كالهما توفى
 2 * * 6 * * 3 * * ال يعرف/بيانات مفقودة

          مؤشر الثروة          
 1641 0.6 59.6 1738 3.1 67.3 3478 0.9 60.4 أدنى مستوى 
 1538 1.8 66.0 1488 1.0 69.4 3811 0.9 53.6 المستوى الثاني

 1088 0.6 62.3 1133 0.2 65.4 3936 0.3 55.0 المستوى األوسط
 1031 0.5 62.4 1362 1.7 67.0 3451 0.3 50.9 المستوى الرابع
 1183 0.9 66.1 1287 0.5 70.5 2941 0.2 45.8 أعلى مستوى 

 6481 0.9 63.2 7002 1.4 68.0 17618 0.5 53.4 اإلجمالي          
لمؤشرات وبرنامج وحدة عمالة د من المعلومات عن المسح العنقودى متعدد اتستند الفئات العمرية المستخدمة في هذا الجدول على التصنيفات التى وضعها اليونيسيف في برنامج المسح العنقودى متعدد المؤشرات. لمزيملحوظة:                     

 .حذفهاحالة غير مرجحة، ولذلك تم  25تشير إلى أن االرقام مبنية على عدد حاالت أقل من *  .http://mics.unicef.orgاألطفال 
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1
 إما متوفي أو لم يكن عضو في األسرة المعيشية أو كان زائرًا. بسبب أن الفردتجمع هذه البيانات لم   2
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واللتذين يقومتوا بأعمتال منزليتة ستواء المشتركين فتي أنشتطة أقتصتادية بين المعلومات الخاصة باألطفال  8-14يجمع جدول 
ألطفال اللذين يعملون في ظتروف في فئات التصنيف حسب العمر التي سبق ذكرها ي الجداول السابقة أو أقل أو أعلى منها، وكذلك ا

 بالملحق بيانات مؤشرات عمالة األطفال حسب المحافظات. 2-14-أخطرة، كإجمالي مؤشر لعمالة األطفال. ويعرض جدول 

ستنة كتانوا قتد اشتتركوا فتي القيتام بأنشتطة اقتصتادية وهتم  17-5من األطفال في العمر  %4أن هناك  8-14يوضح جدول 
قد اشتركوا في اداء االعمال المنزلية وهم في الفئة المناستبة لستنهم أو أكبتر منهتا. كمتا أن  %1هم أو أكبر منها. في الفئة المناسبة لسن

ركوا فتي عمالتة األطفتال أي فتي القيتام اشتمتن األطفتال قتد  %7ة. وبشتكل عتام، من األطفال كانوا يعملون في ظتروف خطتر  %6هناك 
 د عن الحد المناسب لهم بالنسبة لعمرهم و/أو قد عملوا في ظروف خطرة. بأنشطة اقتصادية أو أعمال منزلية لمدة تزي

، علتتى الترتيتتب(. %3و %9كمتتا أن نستتب عمالتتة األطفتتال كانتتت أعلتتى فتتي المنتتاطق الريفيتتة عنهتتا فتتي المنتتاطق الحضتترية )
ن األطفتال فتي بتاقي المنتاطق. تبتين فاألطفال في ريف الوجه القبلي كانوا أكثر إحتمااًل لتصنيفهم في فئة عمالة األطفتال عتن غيترهم مت

أيضتًا أن نستب عمالتة األطفتال تقتل متع زيتادة المستتوى التعليمتي لكتل متن األب واألم. كمتا أن هتذه النستب تزيتد بتين األطفتال التذين قتتد  
ضمن فئتة عمالتة  فقدوا آبائهم خاصة في حالة فقد األم. كما أن مؤشر الثروة كان على عالقة قوية مع احتمالية ان يتم تصنيف الطفل

فتتي المستتتوى األعلتتى لمؤشتتر  %2فتتي المستتتوى االدنتتى لمؤشتتر الثتتروة إلتتى  %18األطفتتال، حيتتث تتتنخفض نستتب عمالتتة األطفتتال متتن 
 الثروة.
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 عمالة األطفال 8-14جدول 
، ونسب األطفال على المسح االسبوع السابق تصادية أو األعمال المنزلية خاللفي األنشطة االق مشاركتهمسنة حسب  17-5لذين لم يسبق لهم الزواج في العمر نسبة األطفال ا

 .2014ركين في عمالة األطفال خالل األسبوع السابق، حسب الخصائص الخلفية، مصر الذين عملوا في ظروف خطرة خالل االسبوع السابق، ونسبة األطفال المشا
                  

 

أنشطة  ركوا فيااألطفال اللذين ش
اقتصادية لعدد ساعات كامل خالل 

  األسبوع السابق:

في أعمال منزلية ركوا اشاألطفال اللذين 
لعدد ساعات كامل خالل األسبوع 

األطفال  السابق:
الذين عملوا 
في ظروف 

 2خطرة
 عمالةإجمالي 

 األطفال

عدد األطفال 
-5في العمر 

 سنة 17
            

 الخصائص الخلفية
ئة السن تحت ف

 1المحدد
في فئة السن المحدد 

  أو أعلى منها
تحت فئة السن 

 1المحدد
في فئة السن المحدد 

 أو أعلى منها
         النوع                  

 15855 8.1 6.8 0.8 99.2  4.2 95.8 ذكر
 15246 5.8 4.4 0.8 99.2  2.9 97.1 انثى

         العمر         
5-11 96.7 3.3  99.5 0.5 2.6 3.9 17618 

12-14 95.7 4.3  98.6 1.4 6.7 8.5 7002 
15-17 96.6 3.4  99.1 0.9 12.7 13.8 6481 

         اإلقامة         
 10725 2.9 2.2 0.5 99.5  1.3 98.7 حضر
 20376 9.1 7.4 1.0 99.0  4.7 95.3 ريف

         محل اإلقامة         
 3738 1.8 1.4 0.2 99.8  1.0 99.0 محافظات حضرية

 14252 6.8 5.7 0.5 99.5  3.7 96.3 وجه بحرى
 3132 2.3 2.1 0.2 99.8  0.9 99.1 حضر   
 11120 8.1 6.8 0.5 99.5  4.5 95.5 ريف   

 12822 8.7 6.8 1.4 98.6  4.2 95.8 وجه قبلي
 3711 4.5 3.0 1.0 99.0  2.0 98.0 حضر   
 9111 10.4 8.3 1.5 98.5  5.1 94.9 ريف   

 289 3.6 1.5 1.8 98.2  1.5 98.5 3محافظات الحدود
         االلتحاق بالمدرسة         

 24876 6.5 5.1 0.8 99.2  3.3 96.7 ملتحق بالمدرسة
 6225 8.8 7.6 0.8 99.2  4.5 95.5 غير ملتحق بالمدرسة

         مستوى تعليم األم         
 9581 11.6 9.8 1.0 99.0  5.7 94.3 الذهاب للمدرسة لم يسبق لها

 2342 9.4 7.7 1.0 99.0  5.0 95.0 لم تتم المرحلة االبتدائية
 4766 6.8 5.5 1.0 99.0  3.7 96.3 أتمت المرحلة االبتدائية/ بعض الثانوي

 13738 3.2 2.2 0.5 99.5  1.7 98.3 أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى
 674 11.2 9.0 2.5 97.5  5.0 95.0 4لم ُيحدد

         مستوى تعليم األب         
 5670 11.7 10.2 0.4 99.6  6.6 93.4 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة

 2934 9.8 8.3 1.3 98.7  4.1 95.9 لم تتم المرحلة االبتدائية
 54350 7.6 5.9 1.1 98.9  4.0 96.0 أتمت المرحلة االبتدائية/ بعض الثانوي

 14860 4.3 3.2 0.8 99.2  2.2 97.8 أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى
 2202 7.2 6.2 0.6 99.4  3.4 96.6 4لم ُيحدد

         بقاء الوالدين على قيد الحياة         
 29543 6.8 5.5 0.8 99.2  3.5 96.5 كالهما حي
 1274 9.0 8.1 0.9 99.1  4.0 96.0 األب متوفي
 256 12.5 8.9 3.7 96.3  4.0 96.0 األم متوفية

 16 * * * *  * * كالهما توفى
 12 * * * *  * * ال يعرف/بيانات مفقودة

         مؤشر الثروة         
 6851 18.0 14.9 1.3 98.7  9.5 90.5 أدنى مستوى 
 6837 7.1 5.6 1.2 98.8  3.3 96.7 المستوى الثاني

 6157 3.5 2.9 0.4 99.6  1.8 98.2 المستوى األوسط
 5844 2.5 1.8 0.6 99.4  1.2 98.8 المستوى الرابع
 5412 1.7 1.1 0.4 99.6  0.9 99.1 أعلى مستوى 

 31101 7.0 5.6 0.8 99.2  3.6 96.4 اإلجمالي         
وضعها اليونيسيف في برنامج المسح العنقودى متعدد المؤشرات. لمزيد من المعلومات عن المسح العنقودى متعدد تستند الفئات العمرية المستخدمة في هذا الجدول على التصنيفات التى ملحوظة:                   

 .حذفهاغير مرجحة، ولذلك تم حالة  25تشير إلى أن االرقام مبنية على عدد حاالت أقل من *  .http://mics.unicef.orgاألطفال المؤشرات وبرنامج وحدة عمالة 
 يشمل اؤلئك الذين لم يشاركوا أطالقًا. 1

لعمل مع المواد الكيمائية أو المتفجرات، والتعرض للغبار تعتبر األحمال خطرة إذا كانت تنطوى على تحمل أحمال ثقيلة، العمل مع األدوات الخطرة أو تشغيل لمعدات ثقيلة والعمل على ارتفاعات، وا 2
 والحرارة الشديدة أو الرطوبة والضوضاء الصاخبة أو االهتزازات أو أى ظروف أخرى تعتبر سيئة لصحة وسالمة الطفل والغازاتواألبخرة 

 .ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء 3
 لم تجمع هذه البيانات بسبب أن الفرد إما متوفي أو لم يكن عضو في األسرة المعيشية أو كان زائرًا.  4
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 ضبط سلوك الطفل 14-6

ببرنتتامج ختتاص آختتر علتتى نمتتوذج  2014مصتتر  – الستتكاني الصتتحي ت استتتمارة األستترة المعيشتتية الخاصتتة بالمستتحاشتتتمل 
( لمناقشتة الطترق التتي تتتم متن خاللهتا UNICEF) األمتم المتحتدة للطفولتة( التابع لمنظمتة MICSح العنقودي متعدد المؤشرات )المس

عمليتتة ضتتبط ستتلوك األطفتتال. ويختتص هتتذا النمتتوذج طفتتل واحتتد فقتتط لتتم 
. حيتث يتتم 3سنة داخل االسترة معيشتية 14-1يسبق له الزواج في العمر 

ألستتترة المعيشتتتية )وغالبتتتًا متتتا يكتتتون رب ستتتؤال المستتتتجيب علتتتى أستتتتمار ا
األسرة( سلسلة من األسئلة المنفصلة عتن الستلوكيات التتي يستتخدمها هتو 
أو أحتد أفتراد األستترة المعيشتية فتي عمليتتة ضتبط ستلوك الطفتتل ختالل فتتترة 
الشهر السابق عتن وقتت اجتراء المقابلتة. أن البيانتات التتي تتم جمعهتا متن 

نخفضتتة عتتن نستتب استتتخدام األستتاليب هتتذا النمتتوذج قتتد تعطتتي تقتتديرات م
المختلفة في تقويم سلوك األطفال عندما يكتون هنتاك مشتاكل ستلوكية لهتم 

تصرفات صحيحة وذلك بسبب عدم حضتور با يقومون مأو تشجيعهم عند
أو وعتتي المستتتجيب علتتى استتتمارة األستترة المعيشتتية ختتالل الشتتهر الستتابق 

 قويم سلوك الطفل.عن المقابلة لكل المواقف التي تم من خاللها ت

أستتتتتتتلوب مختلتتتتتتتف يتتتتتتتتم  11أن هنتتتتتتتاك  9-14يبتتتتتتتين جتتتتتتتدول 
سنة ختالل  14-1استخدامهم في عملية ضبط سلوك االطفال في العمر 

هتتتتذه  قتتتتد تتتتتم تصتتتتنيففتتتتترة الشتتتتهر الستتتتابق عتتتتن وقتتتتت اجتتتتراء المقابلتتتتة. و 
االساليب إلى مجموعتين أحدهم غير عنيف واآلخر عنيف. وكانتت أكثتر 

لمستخدمة في ضبط سلوك الطفتل هتو القيتام بالشترح الطرق غير العنيفة ا
متتن األطفتتال قتتد تتتم  %85للطفتتل استتباب كتتون تصتترفه خطتتأ؛ حيتتث أن 

 استخدام هذا األسلوب معهم في عملية ضبط سلوكهم. 

أما فيما يخص األساليب العنيفة، كانت أكثر هذه األساليب استخدامًا هو الصراخ أو التحدث بصوت عاِل مع الطفل؛ حيث 
أطفال تم ضبط سلوكهم في فترة الشتهر الستابق عتن وقتت اجتراء المقابلتة باستتخدام هتذا االستلوب. كمتا أن  10بين كل  9أكثر من  أن

العقاب الجسدي كان يستخدم بشكل كبير في عملة ضبط سلوك االطفال. وكانت اكثر اساليب العقاب الجستدي المستتخدمة فتي ضتبط 
( أو %46(، يليها هز الطفتل )%55عن المقابلة هو ضرب الطفل على يده أو ذراعه أو ساقه ) سلوك االطفال في فترة الشهر السابق

أطفتال تتم ضتربهم علتى المتؤخرة أو جتزء آختر متن  4متن كتل  1حتوالى . (%41أو األذن ) ضرب الطفل على الوجه، الرأس أو الرجل
 بهم كالضرب مرات متعددة وبقوة قدر اإلمكان.أطفال تم ضر  9من كل  1حوالي الجسم بشئ حاد على سبيل المثال )حزام(. 

-أأساليب المستتخدمة عمليتة ضتبط ستلوك األطفتال حستب الخصتائص الخلفيتة. كمتا يوضتح جتدول  10-14يوضح جدول 
 في الملحق االختالفات في أساليب ضبط السلوك حسب المحافظات. 14-3

 

                                                           

هي اختيار  2014مصر  –انت الخطوة األولي الستيفاء النموذج الخاص بعمالة األطفال وضبط سلوك األطفال في المسح السكاني الصحي كما ذكر سابقًا، ك 3 
ذا كانت األسرة المعيشية تحتوي على أكثر من طفل في الفئة العمر  17-1طفل واحد في العمر  ية، يتم سنة ليتم السؤال عنه في هذه النماذج وفقًا لعمر الطفل. وا 
ذا كر اختيار أحدهم عن ط سنة، تم استيفاء النموذج الخاص بضبط سلوك األطفال.  14-1ن الطفل المختار في الفئة العمرية ايق استخدام "جداول كيش". وا 

حساب أوزان الترجيح استنادًا على وباألخذ في االعتبار عملية اختيار طفل واحد فقط في كل أسرة معيشية، تم ترجيح بيانات النموذج الخاص بضبط السلوك. وتم 
 سنة طبقًا ألسلوب العد النظري. 17-1مجتمع األطفال في العمر 

 ضبط سلوك األطفال 9-14جدول 
لعد النظري الذين تم استخدام أحد لسنة وفقًا  14-1نسبة األطفال في العمر 

أساليب ضبط السلوك معهم في الشهر السابق عن وقت اجراء المقابلة، مصر 
2014. 

 اإلجمالي أسلوب ضبط السلوك  
  أساليب ضبط السلوك غير العنيفة    

رمان الطفل من شيء يحبه، ابعاد بعض المزايا عنه، أو ح
 45.5 حرمانه من مغادره المنزل

 84.8 توضح أن سلوك الطفل كان خطأ
 37.8 إعطاء الطفل شيء آخر ليفعله

  أساليب ضبط السلوك العنيفة  
  العقاب النفسي

 88.0 الصراخ أو التحدث بصوت عاِل مع الطفل
 63.0 كسول أو أي شيء ُمشابه وصف الطفل بأنه غبي أو

  العقاب الجسدي  
 46.1 هز الطفل

 54.8 ضرب الطفل على يديه أو ذراعه أو ساقه
 36.8 ضرب الطفل على جزئه السفلي باليد فقط

ضرب الطفل على جزئه السفلي أو أي جزء من جسده 
 23.4 بحزام أو فرشة شعر أو عصا أو أي شيء صلب آخر

  الشديد العقاب الجسدي  
 41.2 ضرب أو صفع الطفل على الوجه أو الرأس أو األذنين

 11.1 ضرب الطفل بشدة وبتكرارية
 2.9 ال يوجد أى أسلوب/بيانات مفقودة

 36216 عدد األطفال  
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 حسب الخصائص الخلفية ضبط سلوك األطفال 10-14جدول 
 .2014سنة حسب طريقة ضبط السلوك التي تعرض لها الطفل خالل الشهر السابق للمقابلة، حسب الخصائص الخلفية، مصر  14-1فال في العمر نسبة األط

  سنة اللذين تعرضوا إلى: 14-1نسبة األطفال في العمر                
              

 الخصائص الخلفية
أساليب ضبط السلوك 

 طغير العنيفة فق
أي عقاب 

 نفسي
أي عقاب 
 جسدي

أي عقاب 
 جسدي شديد

أي وسيلة عنيفة 
 لضبط السلوك

عدد األطفال في العمر 
 سنة 1-14

       النوع              
 18504 93.4 43.4 78.2 91.6 3.8 ذكر
 17711 92.6 43.0 77.8 90.6 4.4 انثى

       العمر       
1-2 4.5 85.6 76.3 33.4 89.4 6113 
3-4 2.2 94.3 87.5 48.8 96.2 5483 
5-9 3.1 93.5 83.5 47.5 95.1 12849 

10-14 5.8 89.8 68.5 41.1 91.1 11771 
       اإلقامة       

 12208 92.4 36.9 75.0 90.9 4.8 حضر
 24008 93.3 46.5 79.5 91.2 3.7 ريف

       محل اإلقامة       
 4116 93.0 33.9 74.6 91.7 4.7 محافظات حضرية

 16970 93.4 45.1 78.4 91.4 3.6 وجه بحرى
 3674 93.1 37.7 74.9 91.5 4.5 حضر   
 13297 93.5 47.2 79.4 91.4 3.4 ريف   

 14773 92.5 43.9 78.5 90.6 4.5 وجه قبلي
 4230 90.9 39.3 75.3 89.6 5.4 حضر   
 105437 93.1 45.8 79.8 91.0 4.1 ريف   

 357 93.8 33.2 75.8 91.8 1.2 1الحدودمحافظات 
       االلتحاق بالمدرسة       

 19606 93.0 43.4 74.9 91.6 4.7 ملتحق بالمدرسة
 16610 93.0 43.0 81.7 90.5 3.3 غير ملتحق بالمدرسة

       مستوى تعليم األم       
 9270 93.3 48.2 79.8 91.4 3.5 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة

 2323 92.5 51.0 79.2 90.8 5.5 م تتم المرحلة االبتدائيةل
 5951 93.8 51.4 82.2 91.8 3.3 أتمت المرحلة االبتدائية/ بعض الثانوي

 18156 92.9 37.3 76.0 91.0 4.3 أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى
 517 85.3 32.5 60.9 82.7 9.8 2لم ُيحدد

       مستوى تعليم األب       
 5611 93.4 48.4 80.0 91.2 3.3 يسبق لها الذهاب للمدرسةلم 

 3280 95.3 53.0 82.1 93.8 2.6 لم تتم المرحلة االبتدائية
 6548 93.7 49.9 82.2 91.8 3.7 أتمت المرحلة االبتدائية/ بعض الثانوي

 18876 92.5 38.3 75.8 90.8 4.5 أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى
 19016 89.8 37.5 71.6 87.3 6.0 2لم ُيحدد

       بقاء الوالدين على قيد الحياة       
 35139 93.2 43.5 78.4 91.2 4.0 كالهما حي
 890 87.6 37.7 68.5 85.0 7.0 األب متوفي
 170 79.0 24.0 46.8 79.0 14.6 األم متوفية

 7 * * * * * كالهما توفى
 10 * * * * * ال يعرف/بيانات مفقودة

       مؤشر الثروة       
 7300 92.6 49.2 79.3 90.6 4.1 أدنى مستوى 
 7468 93.8 50.7 81.4 91.8 3.6 المستوى الثاني

 8001 93.6 44.7 79.8 91.6 3.4 المستوى األوسط
 7282 93.6 38.9 77.4 91.8 4.0 المستوى الرابع
 6164 91.0 30.4 70.7 89.4 5.6 أعلى مستوى 

 36216 93.0 43.2 78.0 91.1 4.1 اإلجمالي       
( اخذ امتيازات من الطفل، وحرمانه من شيء يحبه، أو عدم السماح للطفل بمغادرة المنزل. 1ملحوظة: تضمنت ممارسات ضبط سلوك األطفال غير العنيفة واحد أو أكثر مما يلي: )              
( الصراخ أو التحدث بصوت عاِل مع 1شيء آخر للقيام به. وشمل العقاب النفسي أحد اإلجراءات التالية أو كليهما: )( إعطاء الطفل 3( توضح أن سلوك الطفل كان خطأ. أو )2)

ي ( الضرب، أو صفع الطفل على الجزء السفل2( هز الطفل؛ )1( وصف الطفل بأنه غبي، كسول أو أي شيء ُمشابه. وتضمن العقاب الجسدي واحد أو أكثر مما يلي: )2الطفل أو )
( ضرب الطفل على الجهة، أو الذراع أو الساق. 4( ضرب الطفل على الجزء السفلي أو جزء آخر من الجسم بالحزام، فرشاة للشعر، عصا أو غيرها من االدوات الصلبة. )3باليد؛ )

( ضرب الطفل مرارًا وتكرارًا بشدة. وتضمن أي طريقة عنيفة 2و األذنين )( ضرب أو صفع الطفل على الوجه أو الرأس، أ1وتضمن العقاب الجسدي الشديد واحدة من التالية أو كليهما: )
 لضبط سلوك الطفل استخدام أي نوع من العقاب النفسي و/أو أي نوع من العقاب الجسدي.

 .حالة غير مرجحة، ولذلك لم تم عرضها 25* تشير إلى أن االرقام مبنية على عدد حاالت أقل من 
 .وجنوب سيناءال يتضمن محافظتي شمال  1
 لم تجمع هذه البيانات بسبب أن الفرد إما متوفي أو لم يكن عضو في األسرة المعيشية أو كان زائرًا.  2
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فقتط متن  %4ضتبط ستلوك األطفتال، إجمتااًل هنتاك  أن األباء يستخدمون أستاليب مختلفتة فتي عمليتة 10-14يوضح جدول 
عهم في عملية ضبط سلوكهم اثنتاء فتترة الشتهر الستابق عتن وقتت اجتراء المقابلتة. كمتا األطفال تم استخدام احد األساليب غير العنيفة م

قتد تتم استتخدام شتكل متن  14-5أطفتال فتي العمتر  10متن كتل  9تم استخدام كل من العقاب النفسي والجسدي بشكل شتائع. وجتد أن 
أطفال قد تم  10من كل  8ة ضبط سلوكهم. حوالي اشكال العقاب النفسي معهم خالل الشهر السابق عن وقت اجراء المقابلة في عملي
متن األطفتال فتي العمتر  %93أطفتال.  10متن كتل  4عقابهم جسديًا كما أن هناك عقاب جسدي عنيف قد تم استخدامه مع أكثتر متن 

لمقابلتة. سنة قد تتم ضتبط ستلوكهم عتن طريتق استتخدام احتد األستاليب العنيفتة إمتا نفستية او جستدية ختالل الشتهر الستابق عتن ا 1-14
-14وبشكل عام، ال توجد اختالفات كبيرة في استخدام اساليب ضبط السلوك المختلفة بين المجموعات الجزئيتة الموضتحة فتي جتدول 

 . ومن المالحظ أنه ال يوجد اختالفات في استخدام العقاب الجسدي حسب نوع الطفل.10

 ترتيبات رعاية األطفال 14-7

 Grossmanدهم أو متع أطفتتال صتغار آختترين يزيتتد متن فتترص تعترض الطفتتل لتتألذى )متن المعتتروف أن تترك األطفتتال بمفتتر 

على سؤالين يتم توجيههم للمستتجيب للتعترف علتى متا إذا كتان األطفتال  2014مصر  –(. وقد احتوى المسح السكاني الصحي 2000
 10تركتوا فتي رعايتة طفتل آختر أقتل متن  سنوات قد تركوا بمفردهم خالل االسبوع الستابق عتن وقتت اجتراء المقابلتة أو قتد 5تحت عمر 

ستتنوات بتتدون وجتتود شتتخص بتتالغ يتتراقبهم. وبأختتذ هتتذين المؤشتترين معتتًا، نحصتتل علتتى مقيتتاس لمتتدى حصتتول الطفتتل علتتى رعايتتة غيتتر 
سنوات قد تركوا  5من األطفال تحت عمر  %4بشكل اجمالي أن هناك  11-14مناسبة لهم في حالة غياب الوالدين. ويعرض جدول 

ستتنوات ألكثتتر متتن ستتاعة ختتالل األستتبوع الستتابق عتتن وقتتت اجتتراء المقابلتتة. كمتتا أن  10أو فتتي رعايتتة طفتتل آختتر تحتتت العمتتر  بمفتتردهم
ستنوات ألكثتر متن ستاعة كانتت  10سنوات وقد تركوا بمفردهم أو في رعاية طفل آخر تحت العمتر  5أعلى نسبة لألطفال تحت العمر 

 (.%7في المستوى األدنى لمؤشر الثروة )
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 ترتيبات رعاية األطفال 11-14جدول 
ونسبة سنوات ألكثر من ساعة،  10سنوات طبقًا للتعداد الفعلى الذين يتركون بمفردهم أو في رعاية طفل آخر تحت العمر  5نسبة األطفال أقل من 

 .2014مصر سبوع السابق على المسح، سنوات ألكثر من ساعة خالل األ 10الذين يتركون بمفردهم أو في رعاية طفل آخر تحت العمر 
          

 الخصائص الخلفية 
يترك وحيد خالل 

 األسبوع 

يترك في رعاية طفل آخر 
سنوات ألكثر  10أقل من 

 سبوعاألخالل  ساعةمن 

بمفرده أو في رعاية طفل يترك 
سنوات ألكثر  10تحت العمر 

 عدد األطفال سبوعاأل من ساعة خالل
     العمر          

 6289 3.4 1.7 2.6 أقل من سنتين
 8567 4.6 2.2 3.6 سنوات 2-4
     النوع     

 7817 4.3 2.0 3.3  ذكر
 7039 4.0 2.0 3.0  أنثى

     اإلقامة     
 4583 2.7 1.3 2.1 حضر
 10273 4.8 2.3 3.6 ريف

     محل اإلقامة     
 1495 1.7 1 1.3 محافظات حضرية

 7092 4.5 2.6 3.4 وجه بحرى
 1356 3.9 2.7 2.7 حضر   
 5737 4.7 2.6 3.5 ريف   

 6117 4.3 1.6 3.4 وجه قبلي
 1649 2.5 0.4 2.3 حضر   
 4468 4.9 2.1 3.8 ريف   

 152 1.8 0.1 1.8 1محافظات الحدود
     التعليم     

 2674 5.8 3.4 4.1 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 718 5.9 3.2 4.2 االبتدائيةلم تتم المرحلة 

 2676 3.6 1.1 3.4 أتمت المرحلة االبتدائية/ بعض الثانوي
 8710 3.6 1.8 2.7 أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى

 78 1.8 1.8 1.8 2غير محدد
     مؤشر الثروة     

 2612 7 3.3 5.3 أدنى مستوى 
 2891 4.9 2.4 3.7 المستوى الثاني

 3758 3.9 1.9 3.1 المستوى األوسط
 3165 2.8 1.4 2.1 المستوى الرابع
 2429 2.2 1.1 1.6 أعلى مستوى 

 14856 4.1 2 3.2 اإلجمالي     
 .ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء 1          
 لم تجمع هذه البيانات بسبب أن الفرد أما متوفى أو لم يكن عضزًا باألسرة المعيشية أو كان زأئرًا. 2
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  والصحية  ديموجرافيةالتمكين المرأة والنتائج 
 

 أهم النتائج:
 15%  شهر السابقة.  12الـــمن السيدات المتزوجات حاليًا في مصر يعملن حاليًا أو قمن بأي عمل خالل

 فقط يعملن بدون عائد. %13عائد، أساسًا عائد نقدي؛ وضين االالتي يعملن ويتقالسيدات وأغلب 
 يتخذن القرار في كيفية التصرف في  نقديالمتزوجات حاليًا والالتي يحصلن على عائد  السيداتغالبية  إن

 (.%63( أو بمشاركة أزواجهن )%29إما بأنفسهن ) نالعائد الخاص به
  ،مع أغلبية السيدات وتشارك ثالثة أرباع السيدات في قرار كيفية التصرف في العائد الذي يحصل عليه الزوج

 (.%69المشاركة مع الزوج )ذكرن أن القرار تم ب
 نالقرارات الخاصة بالرعاية الصحية لهفي  -في أغلب األحيان بمشاركة أزواجهن  - تشارك أغلب السيدات 

 (.%67(، والمشتريات األساسية لألسرة )%71زيارة األصدقاء أو األقارب )، (83%)
 على أن ضرب الزوجة ُمبرر 49-15 وتوافق حوالى ثلث السيدات الالتى سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 

في أحدى الحاالت التالية على األقل: إذا خرجت دون أن تخبره، إذا أهملت األطفال، إذا جادلته، إذا رفضت 
ذا حرقت الطعام. ،ممارسة الجنس معه  وا 

  كذلك و ، التي تشارك فيها السيدة األسرةالخاصة بقرارات المؤشرات تمكين المرأة والتي تعتمد على عدد من
للسيدة لوسيلة لتأجيل باالستخدام الحالي ترتبط لضرب الزوجة  ربر مُ التي تعتقد السيدة أن هناك عدد األسباب 

 .استخدام خدمات الصحة اإلنجابيةكذلك األمثل، الحاجة لتنظيم األسرة، و  عدد األطفال، الحمل

ات عن الفروق بين الجنسين في المهن، معلوم علىالسيدات في مصر، ويشمل  وضع يتناول هذا الفصل بيانات عن
، المشاركة في إتخاذ القرار داخل األسرة المعيشية، والعائد النسبي للزوج لكية األصولفي العائد النقدي، موالحصول والتصرف 

تشارك ى التوالزوجة. وأيضًا يكشف هذا الفصل عن كيفية حساب بعض من مؤشرات تمكين المرأة حيث ترتبط عدد من قرارت األسرة 
الديموجرافية والصحية، ويشمل استخدام وسائل تنظيم األسرة، الحاجة بالنتائج  فيها السيدة واتجاهات السيدات نحو العنف ضد المرأة

 غير الملباة لتنظيم األسرة، والحصول على رعاية األمومة.

 وأشكال العائد الحالة العملية 15-1

بيانات من المسح السكاني  1-15مؤشر هام لتمكين المرأة. يعرض جدول  – وخاصًة العمل مقابل عائد نقدي –إن العمل 
وعن أنواع العائد الذى تحصل عليه  49-15عن الحالة العملية للسيدات المتزوجات حاليًا في الفئة العمرية  2014مصر  –الصحي 

شهر السابقة.  12قمن بأي عمل خالل الـــــمن السيدات المتزوجات حاليًا في مصر يعملن حاليًا أو  %15قد وجد أن و السيدات. 
من بين كل  فقط حوالي واحدةحيث أن  -فأكثر 35وخاصًة بين السيدات في العمر  -يعملن بزيادة العمر يالسيدات الالت وتزداد نسبة

من  8ث أن أكثر من ، حييعملن يأخذن عائد مقابل العمل الذى يقمن بهالالتي ذكرن أنهن يعملن. وبصورة عامة، السيدات سيدات  5
هم األقل حصواًل على عائد نقدي مقابل العمل  24-20سيدات يحصلن على عائد نقدي. والسيدات في الفئة العمرية  10بين كل 

  الذي يقمن به.
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 الحالة العملية والعائد النقدى للسيدات المتزوجات حاليا   1-15 جدول
شهرًا السابقة، والتوزيع النسبى للسيدات المتزوجات  12الالتى عملن في أى وقت خالل الـسنة  49-15في العمر نسبة السيدات المتزوجات حاليًا 

 .2014العمر، مصر حسب ، شهرًا السابقة حسب نوع العائد 12حاليًا الالتى عملن خالل الـ
            
  من بين المستجيبات المتزوجات حالياً  

ليًا الالتى عملن خالل التوزيع النسبى للسيدات المتزوجات حا
 شهرًا السابقة حسب نوع العائد 12الـ

 اإلجمالى
عدد 

 المستجيبات

                  
 العمر

نسبة الالتى عملن خالل 
 شهرًا السابقة 12الـ

عدد 
  المستجيبات

نقدى 
 فقط

عائد نقدى 
 عينى فقط وعينى

ال تأخذ 
 عائد

 ال تعرف
 /بيانات مفقودة

                      15-19 3.1 746  * * * * * 100.0 23 
20-24 5.3 2980  67.1 2.8 0.7 29.3 0.0 100.0 157 
25-29 13.0 4610  87.6 1.1 0.5 10.8 0.0 100.0 600 
30-34 17.1 3981  86.7 1.7 0.3 11.2 0.0 100.0 682 
35-39 19.6 3282  83.2 2.9 0.4 13.3 0.2 100.0 642 
40-44 20.6 2579  82.8 4.1 0.8 12.3 0.0 100.0 532 
45-49 22.9 2282  85.7 1.7 0.7 11.9 0.0 100.0 522 
 3158 100.0 0.0 13.0 0.5 2.3 84.1  20460 15.4 اإلجمالى           
 .حذفهاغير مرجحة ولذلك تم  25ملحوظة: * تشير إلى أن األرقام مبينة على عدد حاالت أقل من                       
 

 والعائد النسبيالتصرف في العائد النقدي  15-2

الذى تحصل  تصرف السيدة فى العائد عن األسئلة التى تعبر مجموعة من 2014مصر  -يشمل المسح السكانى الصحي
ومشاركتها فى قرار التصرف فى العائد الذى يحصل عليه الزوج.  ،عائد زوجهابمقدار العائد الذى تحصل عليه السيدة مقارنة  ،عليه

كانت السيدة يمكنها لتمكين السيدة، خاصة إذا  اكثر احتماالً  يلعمل والعائد المادإن الها تأثير على تمكين السيدة. جميع هذه النتائج و 
. ويكون إذا ما كان العائد الذى تحصل عليه السيدة كبير بالنسبة لعائد الزوجوأيضًا  ،التصرف بنفسها فى العائد الذى تحصل عليه

 الذى يحصل عليه الزوج. لهن كلمة في التصرف في العائدن اتمكين السيدات واضح إذا ك

 دات في العائد النقدي الذى تحصل عليهرف السيصت 15-2-1

، شهرًا السابقة 12التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حاليًا والالتى وحصلن على عائد نقدى خالل الـ 2-15يوضح جدول 
ه سيدة بالنسبة للعائد الذي يحصل عليال الذي تحصل عليه لعائدا كذلك نسبةحصل عليه و تالمتصرف في العائد الذي الشخص  حسب

للزوج. بالنسبة للقرار عن كيفية التصرف فى العائد الذى تحصل عليه السيدة، فإن غالبية السيدات المتزوجات حاليًا والالتى يحصلن 
قد و (. %63( أو بمشاركة أزواجهن )%29العائد الخاص بهن بأنفسهن ) يكيفية التصرف ف إما يتخذن القرار في على عائد نقدى

المسح السكاني الصحي  مقارنةب القرار في كيفية التصرف في العائد الذي تحصل عليه احأصأنهن أساسًا زادت نسبة الالتى ذكرن 
 ي كيفية التصرف في العائد الخاص بهن.فقط من السيدات أنهن أساسًا يتخذن القرار ف %19 ذكرن حيث 2008مصر  –

أن غالبيــة الســيدات العــامالت يحصــلن علــى  2-15أمــا بالنســبة لمقــدار العائــد الــذى تحصــل عليــه الســيدات، يوضــح جــدول 
حـوالى واحـدة فقـط مـن بـين كـل  عائد نقدى أقل من أزواجهـن بصـرف النظـر عـن المجموعـة الفرعيـة التـى ينتمـين إليهـا. وبصـفة عامـة،

ى مــن ( أو يحصـلن علــى عائـد نقــدى أعلـ%23ثـالث سـيدات ذكــرن أنهـن يحصــلن تقريبـًا علـى نفــس العائـد الــذي يحصـل عليــه الـزوج )
 (.%9أزواجهن )
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  السيدة تصرف فى العائد الذى تحصل عليه السيدة والمقدار النسبى لعائدلا 2-15جدول 
ية التصرف شهرًا السابقة على المسح، حسب الشخص الذى يقرر كيف 12والالتى حصلن على عائد نقدى من عملن خالل الـسنة  49-15المتزوجات حاليًا فى العمر التوزيع النسبى للسيدات 

 .2014، فى العائد، حسب عائد السيدة أكثر أو أقل من عائد الزوج، حسب الخصائص الخلفية
عدد   العائد الذى تحصل عليه السيدة بالمقارنة بعائد الزوج:  :الشخص الذى يقرر كيفية التصرف فى العائد                             

السيدات 
المتزوجات 
 حاليًا 

                          

 السيدة الخصائص الخلفية
بالمشاركة 
 أخرى الزوج مع الزوج

بيانات 
 اإلجمالى مفقودة

تحصل على 
  عائد أعلى

تحصل على   
 عائد أقل

تحصل على  
 نفس العائد

الزوج ال يحصل 
  على عائد

ال تعرف/ 
 اإلجمالى بيانات مفقودة

              العمر                            
15-19 * * * * * 100.0 * * * * * 100.0 12 
20-24 33.9 58.3 5.3 2.5 0.0 100.0 7.3 67.8 15.6 3.0 6.3 100.0 110 
25-29 25.2 64.7 9.3 0.5 0.3 100.0 9.6 61.1 25.1 0.8 3.4 100.0 532 
30-34 29 63.9 5.2 0.0 1.9 100.0 7.9 62.1 23.5 2.4 4.1 100.0 604 
35-39 33.2 61.0 4.1 0.0 1.7 100.0 8.0 66.0 19.8 2.3 3.9 100.0 553 
40-44 30.3 62.9 5.9 0.0 0.9 100.0 11.5 59.6 23.6 1.7 3.6 100.0 463 
45-49 28.5 64.0 5.5 0.0 2.0 100.0 9.7 58.7 24.6 2.0 4.9 100.0 456 

              عدد األطفال األحياء              
0 35.5 56.8 4.9 2.7 0.0 100.0 8.3 66.1 20.9 0.1 4.7 100.0 165 
1-2 28.3 63.9 6.6 0.4 0.8 100.0 8.6 61.0 25.2 1.6 3.6 100.0 1088 
3-4 28.7 63.7 5.7 0.0 1.9 100.0 9.7 61.7 22 2.2 4.4 100.0 1266 
5 + 33.9 59.2 6.0 0.0 0.9 100.0 8.5 66.4 18.3 3.2 3.6 100.0 209 

              اإلقامة              
 1226 100.0 3.3 2.3 24.8 61.7 8.0 100.0 1.0 0.1 4.2 60.9 33.7 حضر
 1502 100.0 4.7 1.6 21.4 62.3 10.1 100.0 1.5 0.5 7.5 64.7 25.8 ريف

              محل اإلقامة              
 371 100.0 1.0 2.8 22.7 65.8 7.6 100.0 0.0 0.0 3.1 58.1 38.8 الحضرية المحافظات
 1561 100.0 5.6 2.0 25 57.6 9.8 100.0 1.8 0.4 8 67.6 22.2 وجه بحرى
 459 100.0 5.7 2.7 28.8 54.6 8.1 100.0 1.8 0.1 5.9 68.0 24.2 حضر
 1103 100.0 5.5 1.8 23.4 58.8 10.5 100.0 1.9 0.5 8.9 67.4 21.4 ريف

 764 100.0 2.4 1.2 18.9 68.9 8.6 100.0 0.9 0.3 3.6 56.1 39.1 وجه قبلى
 374 100.0 2.6 1.3 22.6 65.4 8.2 100.0 1.2 0.0 3.6 55.4 39.8 حضر
 391 100.0 2.3 1.1 15.3 72.3 9.1 100.0 0.6 0.6 3.6 56.8 38.4 ريف

 31 100.0 1.8 1.5 20 71.5 5.2 100.0 0.0 0.8 0.8 61.1 37.3 1محافظات الحدود
              الحالة التعليمية              

 346 100.0 6.2 3.8 18.2 63.7 8.2 100.0 1.1 0.0 7.1 60.4 31.3 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 106 100.0 5.6 4.9 11.5 69.8 8.2 100.0 1.8 0.0 6.7 54.9 36.6 لم تتم المرحلة االبتدائية

 المرحلة االبتدائية أتمت
 193 100.0 1.1 6.3 21 60.7 10.9 100.0 0.0 2.7 6.7 62.3 28.4 /بعض الثانوى

 2083 100.0 3.9 1.0 24.5 61.5 9.1 100.0 1.4 0.2 5.7 63.9 28.8 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى
              مؤشر الثروة              

 249 100.0 5.0 1.5 17.7 63.4 12.5 100.0 1.5 0.0 9.7 56.1 32.7 أدنى مستوى
 381 100.0 4.3 2.2 20.1 65.7 7.7 100.0 1.0 0.0 4.9 64.9 29.2 المستوى الثانى

 575 100.0 4.0 2.4 23.2 62.3 8.2 100.0 1.9 0.8 9.3 62.4 25.6 المستوى األوسط
 668 100.0 5.4 2.5 21.8 59.8 10.5 100.0 1.6 0.6 4.8 67.6 25.4 المستوى الرابع
 854 100.0 2.6 1.0 26.4 61.7 8.3 100.0 0.7 0.0 4.2 61.0 34.1 أعلى مستوى

 2728 100.0 4.0 1.9 22.9 62.0 9.1 100.0 1.3 0.3 6.0 63.0 29.4 اإلجمالى              
 .حذفهاغير مرجحة ولذلك تم  25من ملحوظة: * تشير إلى أن األرقام مبينة على عدد حاالت أقل                             
 ال يتضمن محافظتى شمال وجنوب سيناء. 1
 

 العائد النقدي الذي يحصل عليه الزوج التصرف في  15-2-2

ليـه ولكـن فـي العائـد النقـدي الـذي يحصـلن عفقـط علـى تصـرف السـيدات  2014مصـر  –ال يركز المسح السكاني الصـحي 
لمتزوجات حاليًا في القرارات الخاصة بكيفية التصرف في العائد النقدي الذي يحصل عليـه الـزوج. شمل مشاركة السيدات اأيضًا امتد لي

أن ثالثـة أربـاع السـيدات شـاركن فـي القـرار الخـاص بكيفيـة التصـرف فـي العائـد الـذي يحصـل عليـه الـزوج، مـع  3-15ويوضـح جـدول 
هناك تغيرات بسيطة في نمـط التصـرف فـي العائـد الـذي يحصـل عليـه (. %69أغلبية السيدات أن القرار تم بالمشاركة مع الزوج )ذكر 

من السيدات ذكرن أنهن شاركن الزوج في قـرار التصـرف فـي العائـد الـذي يحصـل عليـه الـزوج  %71حيث أن  2008عام  ذالزوج  من
 حصل عليه.من السيدات أن الزوج وحده أساسًا كان له القرار في كيفية التصرف في العائد الذي ي %22و ذكرت 
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أمـا بالنسـبة للتباينــات حسـب الخصــائص الخلفيـة، وجــد أن السـيدات فـي المســتوى األعلـى لمؤشــر الثـروة كــن األكثـر ذكــرًا أن 
(. وكانـت نسـبة السـيدات الالتـي ذكـرن أنهـن يشـاركن %80قرار كيفيـة التصـرف فـي العائـد الخـاص بـالزوج بـتم بالمشـاركة مـع السـيدة )

سـنة، السـيدات الالتـي  19-15ي العائـد الـذي يحصـل عليـه أقـل مـا يمكـن بـين السـيدات فـي الفئـة العمريـة الزوج في كيفيـة التصـرف فـ
أطفال أو أكثر، السيدات في ريف الوجه القبلي، السيدات الالتي لم يسبق لهن االلتحاق بـالتعليم، والسـيدات فـي أدنـى مسـتوى  5لديهن 

 موعات الفرعية كان القرار ُيتخذ بالمشاركة هو السائد.لمؤشر الثروة. وعلى الرغم من ذلك، كل هذه المج

 التصرف فى العائد الذى يحصل عليه الزوج  3-15جدول 
سنة الالتى يحصل أزواجهن على عائد، حسب الشخص الذى يقرر كيفية التصرف فى العائد  49-15المتزوجات حاليًا فى العمر التوزيع النسبى للسيدات 

 .2014 ، مصرحسب الخصائص الخلفيةالذى يحصل عليه الزوج، 
عدد السيدات   :صاحب القرار األساسى فى كيفية التصرف فى العائد الذى يحصل عليه الزوج                 

 اإلجمالى بيانات مفقودة أخرى الزوج بالمشاركة مع الزوج السيدة الخصائص الخلفية               المتزوجات حالياً 
        العمر                

15-19 2.9 56.4 32.6 8.1 0.0 100.0 737 
20-24 4.6 66.7 24.5 4.2 0.1 100.0 2953 
25-29 5.6 69.1 22.5 2.8 0.0 100.0 4581 
30-34 6.6 69.8 22.1 1.5 0.0 100.0 3944 
35-39 8.3 70.0 20.7 0.9 0.0 100.0 3249 
40-44 8.3 69.3 21.9 0.5 0.0 100.0 2554 
45-49 7.8 69.5 22.4 0.2 0.1 100.0 2236 

        عدد األطفال األحياء        
0 4.5 64.6 27 3.8 0.1 100.0 1769 
1-2 5.4 70.8 21.1 2.6 0.0 100.0 8215 
3-4 7.4 69.8 21.4 1.4 0.0 100.0 8161 
5 + 9.6 59.1 30.3 1.0 0.0 100.0 2110 

        اإلقامة        
 7013 100.0 0.0 0.7 18.6 73.8 6.9 ضرح

 13241 100.0 0.0 2.8 24.9 65.9 6.4 ريف
        محل اإلقامة        

 2519 100.0 0.1 0.2 17.8 79.0 2.9 المحافظات الحضرية
 10027 100.0 0.0 2.0 19.8 72.3 5.7 وجه بحرى
 2160 100.0 0.0 1.0 17.0 74.7 7.2 حضر
 7866 100.0 0.0 2.3 20.6 71.7 5.3 ريف

 7526 100.0 0.0 2.7 28.1 60.2 9.0 وجه قبلى
 2231 100.0 0.0 0.8 20.8 67.1 11.2 حضر
 5295 100.0 0.0 3.6 31.2 57.2 8.1 ريف

 182 100.0 0.1 0.9 25.8 71.9 1.3 1محافظات الحدود
        الحالة التعليمية        

 4697 100.0 0.0 2.5 30.9 58.5 8 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 1185 100.0 0.2 2.8 27 62.7 7.3 لم تتم المرحلة االبتدائية

 3533 100.0 0.0 3.5 25.5 63.5 7.5 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوى
 10840 100.0 0.0 1.3 17.8 75.3 5.6 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

        مؤشر الثروة        
 3577 100.0 0.0 4.4 31.4 57.8 6.4 ىأدنى مستو 

 3933 100.0 0.0 2.8 27.8 62.6 6.7 المستوى الثانى
 4555 100.0 0.1 1.8 21.5 70.1 6.6 المستوى األوسط
 4221 100.0 0.0 1.4 20.5 71.4 6.7 المستوى الرابع
 3967 100.0 0.0 0.3 13.6 79.7 6.4 أعلى مستوى

 20254 100.0 0.0 2.1 22.7 68.6 6.6 اإلجمالى        
 ال يتضمن محافظتى شمال وجنوب سيناء. 1                
 

 العائد الذي تحصل عليه السيدات مقارنة بالعائد الذي يحصل عليه الزوج 15-2-3

لسـيدات صـرف امـن المتوقـع أن يـرتبط بمـدى تالسيدات بالنسبة للعائد الذي يحصل عليه الزوج  هالعائد الذي تحصل علي إن
التوزيـع النسـبي للسـيدات  4-15جـدول  يعـرض ،ولدراسـة هـذا االرتبـاطفي العائد الذي يحصلن عليه والعائد الذي يحصل عليه الـزوج، 

عليـه  نيحصـلن علـى عائـد نقـدي حسـب صـاحب القـرار األساسـي فـي كيفيـة التصـرف فـي العائـد الـذي يحصـلالالتـى  المتزوجات حالياً 
 حســب صــاحب القــرار األساســي فــي كيفيــة التصــرف فــي العائــد الــذي يحصــل عليــه الــزوج، حســبت حاليــًا وتوزيــع الســيدات المتزوجــا

 تصور السيدات عن حجم عائد الذي تحصل عليه بالنسبة للعائد الذي يحصل عليه الزوج.
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كن فــي قــرار عائــد نقــدي أكثــر احتمــااًل أن يشــار  ويحصــلن علــى الالتــي يعملــنوكمــا هــو متوقــع، توضــح النتــائج أن الســيدات 
عائـد نقـدي مقابـل  ن علـىال يحصـل الالتـيأو  الالتـي ال يعملـنكيفية التصرف في العائـد الـذي يحصـل عليـه الـزوج أكثـر مـن السـيدات 

قـرار التصـرف فـي  يشاركن الزوج فـيأو أكثر من السيدات العامالت والالتى يحصلن على عائد نقدي أنهن  %85عملهن. فقد ذكرت 
مـن السـيدات الالتـى ال يعملـن أو ال يحصـلن علـى  %70مقارنـة بـأكثر بقليـل مـن بمفـردهن يتخـذن القـرار ليـه أو العائد الذي يحصـل ع

 عائد نقدي مقابل عملهن.

 الذى يحصل عليه الزوجو تصرف فى العائد الذى تحصل عليه السيدة ال 4-15جدول 

التوزيع و شهرًا السابقة حسب الشخص الذى يقرر كيفية التصرف فى العائد،  12تى حصلن على عائد نقدى خالل الـوالالسنة  49-15المتزوجات حاليًا فى العمر التوزيع النسبى للسيدات 
سنة الالتى يحصل أزواجهن على عائد، حسب الشخص الذى يقرر كيفية التصرف فى العائد الذى يحصل عليه الزوج، حسب  49-15المتزوجات حاليًا فى العمر النسبى للسيدات 

 .2014 مصر، ة بين العائد الذى تحصل عليه السيدات ويحصل عليه األزواجالعالق

                              

 

 الشخص الذى يقرر كيفية التصرف فى العائد
عدد   :الذى تحصل عليه السيدة

السيدات 
المتزوجات 

 حالياً 

الشخص الذى يقرر كيفية التصرف فى 
د عد  :حصل عليه الزوجيالذى  العائد

السيدات 
المتزوجات 

 حالياً 

           
           

 السيدة عائد السيدة بالنسبة لعائد الزوج

بالمشاركة 
 السيدة اإلجمالي أخرى الزوج مع الزوج

بالمشاركة 
 اإلجمالى أخرى الزوج مع الزوج

             
 248 100.0 0.4 15.1 70.2 14.3 248 100.0 0.9 6.4 60.3 32.4 تحصل على عائد أعلى             

 1693 100.0 0.3 13.9 79.5 6.3 1693 100.0 0.5 7.1 58.3 34 تحصل على   عائد أقل
 625 100.0 0.7 6.4 90.4 2.5 625 100.0 0.1 3.4 80.4 16.1 تحصل على  نفس العائد

 0 ل.ى ل.ى .ىل ل.ى ل.ى 52 100.0 0.0 4.2 57.3 38.5 الزوج ال يحصل على عائد أو ال يعمل
 429 100.0 7.8 19.1 64.1 8.9 0 ل.ى ل.ى ل.ى ل.ى ل.ى السيدة تعمل ولكنها ال تحصل على عائد نقدى

 17149 100.0 2.2 24.5 66.8 6.5 0 ل.ى ل.ى ل.ى ل.ى ل.ى السيدة ال تعمل
 110 100.0 2.6 10.4 78.0 9.0 110 100.0 0.0 3.7 45.3 22.4 ال تعرف/ بيانات مفقودة

             
 20254 100.0 2.1 22.7 68.6 6.6 2728 100.0 1.6 6.0 63.0 29.4 1اإلجمالى

             
 ل.ى: ال ينطبق.             
 

 التــى ارات التصــرف فــي العائــدر قــ علــىمقــدار العائــد النســبي للســيدات مقارنــة بــأزواجهن  تــأثيرأيضــًا  4-15يوضــح جــدول 
نسبة الالتى ذكرن أن قرارت التصـرف فـي العائـد الـذي تحصـل عليـه السـيدة والعائـد الـذي يحصـل عليـه الـزوج تُتخذ، وخاصًة المتعلقة ب

أن قــرار التصــرف فــي العائــد الــذي يحصــل عليــه  كــن األكثــر ذكــراً  الالتــي يعملــنتــتم بالمشــاركة بينهمــا. فعلــى ســبيل المثــال، فالســيدات 
علـى عائـد أقـل أو أكبـر مـن  نحصـلإذا كـن ي مقارنـة مـاقريبـا علـى نفـس عائـد الـزوج ن تحصـلن يإذا كـ مـع السـيدة الزوج يـتم بالمشـاركة

أكثــر إحتمــااًل أن  أيضــاً  ، علــى الترتيــب(. الســيدات الالتــي يحصــلن تقريبــا علــى نفــس عائــد الــزوج%70، و%80، %90عائــد الــزوج )
علـى عائـد أكبـر أو أقـل مـن عائـد  نحصـلإذا كـن ي امقارنـة بمـ بمشاركة الزوج تحصل عليهيتخذن قرار كيفية التصرف في العائد الذي 

 ، على الترتيب(.%58، و%60، %80الزوج )

 ملكية السيدات لمجموعة من األصول المختارة  15-3

ألســر المعيشــية، ويشــمل الحمايــة ضــد إيجــابي علــى الــه تــأثير  –وخاصــًة األصــول ذات قيمــة عاليــة  -إن ملكيــة األصــول 
مصدر التمكين االقتصـادي وتقـديم الحمايـة فـي حالـة الطـالق أو اإلنفصـال.  ،وخاصة للسيدات ،ية األصول. تعتبر ملكمالياإلنهيار ال
ملكيـة خاصـة، ملكيـة ) رض ومنـزلعـن ملكيـة السـيدات أل 2014مصـر  –معلومـات مـن خـالل المسـح السـكاني الصـحي جمع وقد تم 

أن عدد قليل من السيدات فـي مصـر  –صائص الخلفية النظر عن الخ صرفب – 5-15و خاصة ومشتركة(. يوضح جدول أركة تمش
 %2و نـزليمتلكن م 49-15فقط من السيدات الالتى سبق لهن الزواج في الفئة العمرية  %5يمتلكن أرض أو مسكن. وبصفة عامة، 

 يمتلكن أرض.
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 ملكية األصول 5-15جدول 
 .2014 مصرنة، حسب ملكيتهن للمسكن واألرض، حسب الخصائص الخلفية، س 49-15الالتى سبق لهن الزواج فى العمر التوزيع النسبى للسيدات 

 نسبة الالتى يمتلكن مسكن:                         
نسبة الالتى ال 
 يمتلكن مسكن

 نسبة الالتى يمتلكن أرض: 
نسبة الالتى ال 

 رضأيمتلكن 

عدد السيدات  
الالتى سبق 
 لهن الزواج

                  
 بالمشاركة بمفردها لخصائص الخلفيةا

 بمفردها
 بالمشاركة بمفردها اإلجمالى وبالمشاركة

 بمفردها
 اإلجمالى وبالمشاركة

            العمر                        
15-19 2.4 1.6 0.2 95.8 100.0 0.9 1.1 0.0 98.0 100.0 764 
20-24 1.1 1.1 0.6 97.2 100.0 0.3 0.8 0.1 98.8 100.0 3055 
25-29 0.9 1.4 0.4 97.2 100.0 0.6 0.6 0.1 98.8 100.0 4753 
30-34 1.6 1.6 0.5 96.3 100.0 0.5 0.6 0.1 98.8 100.0 4127 
35-39 2.1 2.5 0.4 94.9 100.0 0.5 1.5 0.0 97.9 100.0 3495 
40-44 2.8 3.6 0.5 93.1 100.0 1.3 1.1 0.1 97.5 100.0 2864 
45-49 4.0 4.8 0.8 90.4 100.0 1.6 1.5 0.4 96.5 100.0 2705 

            اإلقامة            
 7623 100.0 98.8 0.1 0.7 0.5 100.0 95.1 0.5 2.2 2.2 حضر
 14139 100.0 97.9 0.1 1.1 0.9 100.0 95.3 0.5 2.4 1.8 ريف

            محل اإلقامة            
 2774 100.0 99.3 0.0 0.6 0.2 100.0 95.4 0.4 2.1 2.0 المحافظات الحضرية

 10664 100.0 97.7 0.2 1.1 1.0 100.0 94.2 0.5 2.7 2.7 وجه بحرى
 2319 100.0 97.6 0.3 1.0 1.0 100.0 92.8 0.6 2.8 3.7 حضر
 8346 100.0 97.7 0.1 1.2 1.0 100.0 94.5 0.4 2.6 2.4 ريف

 8130 100.0 98.4 0.1 0.9 0.6 100.0 96.6 0.6 1.9 0.9 وجه قبلى
 2421 100.0 99.2 0.0 0.5 0.2 100.0 96.9 0.5 1.8 0.9 حضر
 5708 100.0 98.1 0.1 1.1 0.7 100.0 96.5 0.6 2.0 0.9 ريف

 194 100.0 99.3 0.0 0.5 0.2 100.0 96.4 0.3 1.2 2.2 1محافظات الحدود
            الحالة التعليمية            

 5232 100.0 98.2 0.1 0.9 0.8 100.0 94.7 0.6 2.9 1.8 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 1334 100.0 97.9 0.2 1.0 0.9 100.0 93.5 0.6 3.3 2.5 لم تتم المرحلة االبتدائية

 3796 100.0 98.3 0.1 1.0 0.7 100.0 96.3 0.4 1.8 1.5 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوى
 11400 100.0 98.1 0.1 1.0 0.7 100.0 95.3 0.5 2.1 2.1 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

            شهرا  السابقة( 12العمل )خالل الـ            
 18248 100.0 98.4 0.1 0.8 0.7 100.0 95.8 0.5 2.0 1.7 ال تعمل

 3071 100.0 97.5 0.2 1.4 1.0 100.0 91.9 0.8 3.8 3.5 تعمل بعائد نقدى
 440 100.0 94.1 0.4 3.7 1.8 100.0 94.1 0.7 2.9 2.4 نقدىغير تعمل بعائد 

            مؤشر الثروة            
 3887 100.0 96.2 0.1 1.9 1.8 100.0 94.3 0.4 2.9 2.4 أدنى مستوى

 4277 100.0 98.2 0.0 1.0 0.8 100.0 95.0 0.5 2.7 1.8 المستوى الثانى
 4839 100.0 98.5 0.2 0.8 0.5 100.0 95.9 0.6 1.8 1.7 المستوى األوسط
 4542 100.0 98.9 0.1 0.6 0.4 100.0 95.9 0.3 2.2 1.5 المستوى الرابع
 4217 100.0 98.8 0.1 0.8 0.3 100.0 94.9 0.7 2.1 2.3 أعلى مستوى

 21762 100.0 98.2 0.1 1.0 0.7 100.0 95.2 0.5 2.3 1.9 اإلجمالى            
 حاالت.  3لعملية لـملحوظة: اإلجمالى يشمل بيانات مفقودة عن الحالة ا                        
 ال يتضمن محافظتى شمال وجنوب سيناء. 1
 

 دور السيدات في اتخاذ القرارات 15-4

تمكينهن. لتقييم دور السيدات لالهامة  العواملحياتهم الشخصية من  علىاتخاذ القرارات التي تؤثر  علىإن مقدرة السيدات   
الرعايــة خاصــة ب بقــرارات مشــاركتهنعــن  أســئلة 2014مصــر  –كاني الصــحي المســح الســ تضــمنالمتزوجــات حاليــًا فــي اتخــاذ القــرار، 

معلومـات عـن مشـاركة السـيدة فـي  6-15يعرض جدول ، المشتريات األساسية لألسرة، وزيارة األصدقاء أو األقارب. ألنفسهنالصحية 
بـالملحق معلومـات عـن االختالفـات فـي مـدى مشـاركة السـيدة فـي  1-15-االثالث قرارات حسب الخصائص الخلفية. ويعرض جدول أ

 القرارات حسب المحافظة.

 %80ات. أكثـر مــن قــرار الهـذه كــل نـوع مــن تخـاذ يـة الســيدات المتزوجـات حاليــًا يشـاركن فــي إأن غالب 6-15يوضـح جــدول 
تخــذن قــرار زيــارة ، وثالثــة أربــاع الســيدات ي(%68) ( أو بمشــاركة الــزوج%15خــذن قــرار رعــايتهن الصــحية بمفــردهن )ذكــرن أنهــن يت

قــرار الخــاص بالمشــتريات الفــي مشــاركة  أقــلالســيدات وتكــون (. %64( أو بمشــاركة الــزوج )%11األصــدقاء أو األقــارب بمفــردهن )
( أو %6ولكــن حتــي فــي هــذه األنــواع مــن القــرارات، فــإن ثلثــى الســيدات ذكــرن أنهــن يتخــذن هــذه القــرارات بمفــردهن ) ،ةاألساســية لألســر 
 (.%61بمشاركة الزوج )
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  اتخاذ القرارات فيمشاركة السيدة  6-15جدول 
اتخاذ  يف النهائي الرأيحسب الشخص صاحب سنة  49-15فى العمر المتزوجات حاليًا للسيدات  النسبيالتوزيع 

 .2014 ، مصرالقرارات، حسب نوع القرار
                

 السيدة القرار
بالمشاركة 
 اإلجمالي أخرى شخص آخر الزوج مع الزوج

عدد السيدات 
 المتزوجات حالياً 

 20460 100.0 0.1 0.9 16.2 68.1 14.6 الرعاية الصحية للسيدة                
 20460 100.0 0.3 2.3 29.9 61.0 6.4 شراء طلبات كبيرة لألسرة
 20460 100.0 0.2 1.3 22.8 64.4 11.3 زيارة األسرة أو األقارب

        

التوزيع النسبي لعدد السيدات المتزوجات حاليًا حسب عدد القرارات التي قاموا بالمشاركة في اتخاذها.  1-15يوضح شكل 
قد شاركن في اتخاذ قرارين،  %19واع من القرارات داخل األسرة المعيشية، من السيدات في عملية اتخاذ الثالث ان %59يشارك 

 من السيدات لم يشاركن في أي عملية اتخاذ للثالث انواع من القرارات. %10قد شاركن في عملة اتخاذ قرار واحد فقط.  %12و

10 12 
19 

59 

0 1 2 3 

 2014مصر  -المسح السكانى الصحى 

 عدد القرارات التى شاركت فى  تخاذها السيدات المتزوجات حاليا   15-1شكل 

 

وجات حاليًا الالتي ذكرن أنهن بمفردهن أو بالمشاركة مع الغير كان التباينات في نسب السيدات المتز  7-15 يعرض جدول
يزداد احتمال مشاركة السيدات في اتخاذ القرارات داخل األسرة المعيشية بزيادة عمر لهن الرأي النهائي بشأن القرارات المختلفة. 

اركة في عملية اتخاذ مثل هذه القرارات مقارنًة . والسيدات في الريف، خاصة في الوجه القبلي وفى محافظات الحدود أقل مشةالسيد
. للسيدة بغيرهن من السيدات. تزداد نسبة مشاركة السيدات في عملية اتخاذ القرارات داخل األسرة المعيشية بزيادة المستوى التعليمي

ثروة اشاروا إلى أنهم قد من السيدات في أعلى مستوى لمؤشر ال %74تختلف أيضًا بوضوح مع مؤشر الثروة؛ فعلى سبيل المثال، 
من السيدات في اقل مستوى للثروة. كما أن السيدات الالتي يعملن مقابل  %44شاركوا في اتخاذ الثالث انواع من القرارات بالمقارنة بـ

 عائد نقدى أكثر احتمااًل عن غيرهن من السيدات لذكر أن لهن كلمة في مختلف القرارات.

 

 

 

 

 

 نسبةال

 راراتعدد الق



 . 222 والصحية ديموجرافيةتمكين المرأة والنتائج ال 

 فى اتخاذ القرارات حسب الخصائص الخلفيةمشاركة السيدة  7-15جدول 
بمفردهن أو بالمشاركة مع أزواجهن، حسب يتخذن القرار سنة الالتى ذكرن أنهن  49-15نسبة السيدات المتزوجات حاليًا فى العمر 

 .2014 ، مصرالخصائص الخلفية
عدد السيدات    تتخذ القرار فى               

المتزوجات 
 حالياً 

            
 الخصائص الخلفية

رعايتها 
 الصحية

شراء طلبات 
 كبيرة لألسرة

زيارة األسرة أو 
 األقارب

كل القرارات 
 الثالثة

وال قرار من 
 القرارات الثالثة 

       العمر              
15-19 73.0 53.2 64.3 44.6 18.7 746 
20-24 81.5 63.2 70.8 54.4 12.4 2980 
25-29 82.2 66.3 74.6 57.8 10.8 4610 
30-34 83.4 67.8 76.1 59.8 10.0 3981 
35-39 85.0 71.0 79.6 61.8 8.2 3282 
40-44 83.4 69.8 78.3 61.5 9.3 2579 
45-49 83.7 71.2 78.7 62.2 9.3 2282 

       عدد األطفال األحياء
0 79.2 60.9 72.5 53.7 14.1 1791 
1-2 83.5 69.0 75.9 59.9 9.7 8287 
3-4 84.3 69.1 77.4 60.9 9.0 8232 
5 + 76.8 60.1 71.0 51.1 15.4 2149 

       اإلقامة
 7084 6.4 67.3 82.7 75.0 88.3 حضر
 13375 12.5 54.4 72.0 63.4 79.8 ريف

       محل اإلقامة
 2547 5.8 68.4 84.2 76.1 89.3 المحافظات الحضرية

 10098 8.9 61.4 77.0 70.5 83.4 وجه بحرى
 2179 5.8 68.0 83.5 75.5 88.2 حضر
 7919 9.7 59.6 75.2 69.1 82.0 ريف
 7629 13.8 52.3 71.2 60.6 79.8 قبليوجه 

 2254 7.5 66.2 80.5 74.2 87.5 حضر
 5375 16.4 46.5 67.3 54.9 76.6 ريف

 185 15.1 55.1 73.4 61.9 79.3 1محافظات الحدود
       الحالة التعليمية

 4778 17.0 48.8 67.9 57.8 74.0 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 1207 14.8 54.3 68.6 62.6 79.4 لم تتم المرحلة االبتدائية

 3572 12.4 53.4 71.4 63.1 79.6 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوى
 10902 6.3 65.5 81.3 73.6 88.0 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

       شهرا  السابقة( 12العمل )خالل الـ
 17300 11.4 56.7 74.1 65.4 81.5 ال تعمل

 2728 3.4 74.1 87.1 81.5 91.9 تعمل بعائد نقدى
 428 13.1 47.7 67.7 58.4 76.2 تعمل بعائد غير نقدى

       مؤشر الثروة
 3625 18.3 43.6 64.9 53.4 71.9 أدنى مستوى

 3976 14.5 51.1 70.4 60.2 77.3 المستوى الثانى
 4603 9.5 59.6 75.1 68.6 83.5 المستوى األوسط
 4268 7.1 63.8 78.9 72.2 87.4 المستوى الرابع
 3987 3.6 74.2 88.0 80.9 92.1 أعلى مستوى

 20460 10.4 58.8 75.7 67.4 82.7 اإلجمالي       
 حاالت.  3عملية لـيشمل بيانات مفقودة عن الحالة ال اإلجماليملحوظة:               
 شمال وجنوب سيناء. محافظتيال يتضمن  1
 

 اتجاهات السيدات نحو ضرب الزوجة 15-5
األسري. وباإلضافة إلى جمع معلومات حول  العنف قبول مدى المجتمع هو في المرأة هناك مؤشر آخر من مؤشرات مكانة

بقياس اتجاهات  2014مصر  -قام المسح السكاني الصحي تعرض المرأة الفعلي للعنف األسري )أنظر الفصل السادس عشر(، 
الحاالت التالية:  فيبرر أن يضرب زوجته إذا كن يعتقدن أن الزوج لديه مُ ضرب الزوجات وذلك عن طريق سؤالهن عما  نحوالسيدة 

ذا حرقت الطعا، و ، إذا أهملت األطفال، إذا جادلته، إذا رفضت ممارسة الجنس معهأذنهإذا خرجت دون   8-15ويعرض جدول  .ما 
هذه البيانات حسب  2-15-معلومات عن اتجاهات السيدات نحو ضرب الزوجات حسب الخصائص الخلفية، كما يعرض جدول أ

 المحافظة.

 49-15السيدات الالتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية  من %36أن  8-15وتوضح البيانات المعروضة في جدول 
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كما أن السيدات تبدوا اكثر تقباًل . الزوجة لضرب مبرركالعوامل التي تم ذكرها  تلك من األقل لىع واحد عامل على وافقن سنة
األطفال؛ حيث أن تقريبًا واحدة من كل أربع  أو إهمال الزوج إخبار بدون لضرب الزوجات في حالة ما إذا كان الُمبرر هو الخروج
 أحد هذه المواقف. سيدات ترى أن الزوج له ُمبرر أن يقوم بضرب زوجته في

أطفال أو أكثر، والالتي يسكن في ريف الوجه القبلي،  5نصف السيدات الالتي سبق لهن الزواج أو أكثر والالتي لديها 
أن ضرب الزوجة ب وافقن والسيدات الالتي يعملن بأجر عيني أو بدون أجر على اإلطالق، والالتي في المستوى األدنى لمؤشر الثروة

د على األقل من األسباب المذكورة. كما أن نسبة السيدات الالتي وافقن أن هناك على األقل سبب واحد من األسباب لسبب واح بررمُ 
المذكورة يبرر للزوج ضرب زوجته تكون أقل ما يمكن بين السيدات الالتي في المستوى األعلى لمؤشر الثروة والسيدات الالتي يعشن 

 الترتيب(. على %14و %12في المحافظات الحضرية )

 اإلتجاهات نحو ضرب الزوجة  8-15جدول 
سنة والالتى وافقن أن الزوج له مبرر لضرب او عقاب زوجته ألسباب محددة،  49-15نسبة السيدات الالتى سبق لهن الزواج فى العمر 

 .2014حسب الخصائص الخلفية، مصر 
نسبة الموافقات على  :الزوج له مبرر لضرب او عقاب زوجته إذا هى                 

ضرب الزوج لزوجته 
 لسبب واحد على األقل

عدد السيدات 
الالتى سبق 
 لهن الزواج

            
 الخصائص الخلفية

أحرقت 
 جادلته الطعام

خرجت بدون 
 إذنه

أهملت 
 األطفال

رفضت ممارسة 
 الجنس معه

        العمر                
15-19 10.2 17.6 33.5 32.8 25.0 46.1 764 
20-24 6.6 13.6 28.1 26.3 19.5 39.1 3055 
25-29 6.4 11.0 22.5 21.0 17.0 32.7 4753 
30-34 6.6 12.0 24.6 23.5 19.7 34.8 4127 
35-39 7.0 12.6 25.0 23.1 19.4 34.6 3495 
40-44 7.0 12.0 25.4 24.8 19.5 34.7 2864 
45-49 8.1 15.7 27.9 26.3 25.2 37.7 2705 

        عدد األطفال األحياء
0 7.0 11.4 26.3 23.7 19.5 36.4 1948 
1-2 5.3 10.6 21.1 20.1 16.2 30.8 8848 
3-4 7.3 12.5 25.6 24.3 20.6 36.0 8673 
5 + 12.5 23.0 41.6 39.5 31.5 52.4 2293 

        الزواجية الحالة
 20460 35.8 19.9 24.2 25.6 12.8 6.9 متزوجة حاليا

 1302 33.2 20.2 23.1 24.0 12.0 8.1 أرملة/مطلقة/ منفصلة
        اإلقامة
 7623 20.3 10.2 13.0 14.0 6.2 3.2 حضر
 14139 43.9 25.1 30.1 31.7 16.3 9.0 ريف

        محل اإلقامة
 2774 14.0 8.4 8.6 9.5 4.5 2.5 المحافظات الحضرية

 10664 32.5 18.5 20.7 20.3 9.9 5.2 وجه بحرى
 2319 21.3 11.0 12.6 12.8 5.6 2.6 حضر
 8346 35.6 20.6 23.0 22.4 11.1 6.0 ريف

 8130 47.4 25.8 34.1 37.9 19.5 10.9 وجه قبلى
 2421 26.7 11.8 18.5 20.4 8.9 4.5 حضر
 5708 56.2 31.7 40.8 45.4 23.9 13.6 ريف

 194 26.3 10.2 13.4 20.2 7.5 2.1 1محافظات الحدود
        الحالة التعليمية

 5232 53.1 33.4 38.6 41.8 23.4 13.1 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 1334 50.2 31.8 39.0 40.1 23.3 12.2 لم تتم المرحلة االبتدائية

 3796 41.7 21.6 29.1 30.7 15.0 8.6 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوى
 11400 24.0 11.7 14.1 14.7 5.9 3.0 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

        شهرا  السابقة( 12العمل )خالل الـ
 18248 37.0 20.5 25.3 26.8 13.4 7.1 ال تعمل

 3071 24.1 13.2 14.7 15.1 6.6 4.4 تعمل بعائد نقدى
 440 62.3 39.4 43.0 45.4 30.3 20.8 نقدىغير تعمل بعائد 
        مؤشر الثروة

 3887 59.6 37.4 43.8 47.1 27.5 15.6 أدنى مستوى
 4277 49.3 27.9 34.3 37.0 17.8 9.7 المستوى الثانى

 4839 36.3 19.3 23.6 23.2 10.6 5.7 المستوى األوسط
 4542 24.1 11.3 15.2 16.2 7.0 3.7 المستوى الرابع
 4217 11.5 5.5 6.0 6.8 2.7 1.4 أعلى مستوى

 21762 35.7 19.9 24.1 25.5 12.8 7.0 اإلجمالى        
 حاالت.  3ملحوظة: اإلجمالى يشمل بيانات مفقودة عن الحالة العملية لـ                
 ال يتضمن محافظتى شمال وجنوب سيناء. 1
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 مؤشرات تمكين المرأة 15-6
المؤشر  ،السيدةتمكين  يلخصانالحصول على مؤشرين  2014مصر  –بيانات المسح السكاني الصحي يمكن من خالل 

شارك في عملية اتخاذها سواء بمفردها أو بالمشاركة تاألول يأخذ في االعتبار عدد قرارات األسرة المعيشية التي أفادت السيدة بأنها 
ني عالقة طردية مع تمكين المرأة. أما المؤشر الثا هناكأن ويفترض مع زوجها، ويأخذ هذا المؤشر قيمة تقع ما بين الصفر والثالثة، 

فيكون مبني على إجمالي عدد األسباب التي تتخذها المرأة كمبرر للتعرض للضرب من قبل الزوج. وهذا المؤشر يأخذ قيمة من تقع 
 مع تمكين المرأة. ويرتبط عكسياً بين الصفر والخمسة، 

-15في الفئة العمرية العالقة بين المؤشرين الخاصين بتمكين المرأة بين السيدات المتزوجات حاليًا و  9-15جدول  يوضح
سنة. وكما هو متوقع، فإن نسبة السيدات الالتي رفضن كل األسباب التي من شأنها تبرير عملية ضرب الزوجات من قبل  49

أزواجهن تزداد مع زيادة عدد القرارات التي شاركت المرأة في عملية اتخاذها. أيضًا يتضح أن نسبة السيدات الالتي شاركن في كل 
 األسباب التي تراها مبررًا لتعرض الزوجة للضرب من قبل زوجها. انخفاض عددلخاصة باألسرة المعيشية تقل مباشرًة مع القرارات ا

 تمكين المرأةمؤشرات  9-15جدول 
سنة الالتى شاركن فى اتخاذ القرارات ونسبة الالتى  49-15نسبة السيدات المتزوجات حاليًا فى العمر 

ضرب او عقاب زوجته ألسباب محددة، حسب قيمة كل مؤشر من مؤشرات وافقن أن الزوج له مبرر ل
 .2014لسيدات، مصر ل يةعملالحالة ال

        

 يةعملحالة المؤشرات ال

نسبة الالتى 
شاركن فى 
 اتخاذ القرارات

نسبة الالتى وافقن أن 
الزوج له مبرر لضرب 

 او عقاب زوجته
عدد السيدات 
 المتزوجات حالياً 

عدد السيدات الالتى شاركن فى اتخاذ         
    1القرارات

 2126 42.9 ل.ى 0
 6298 53.4 ل.ى 1-2
 12035 73.6 ل.ى 3
أن الزوج له  ذكرت فيها سباب التىعدد األ   ل.ى 

    2 مبرر لضرب او عقاب زوجته
 13132 ل.ى 67.5 0
 4067 ل.ى 45.6 1-2
 2409 ل.ى 41.0 3-4
 852 ل.ى 39.3 5

 ل.ى: ال ينطبق.        

 .7-15أنظر قائمة القرارات فى جدول  1
 .8-15أنظر قائمة األسباب فى جدول  2

 

 المرأة وضعاإلستخدام الحالي لوسائل تنظيم األسرة حسب  15-7
سرة وقرار استخدامهن لوسائل تنظيم األ الالتى يرغبنهالحصول على عدد األطفال  فىإن قدرة السيدات المتزوجات حاليًا 

التي ال تستطع التحكم في بعض األمور التي تخص حياتها قد  ةإن السيد. وتحديد نوع الوسيلة تتأثر بمدى تحكمها في حياتها الخاصة
أن تشعر بالحاجة إلى اختيار وسائل تنظيم األسرة تستطيع  كما يمكناتخاذ القرارات الخاصة بعملية إنجابها.  قدرة علىتكون أقل 
 ة أو التي ال تحتاج الحصول على موافقة الزوج او التنسيق معه عند استخدامها.بسهول استخدامها

العالقة بين مؤشرات تمكين المرأة واالستخدام الحالي لوسائل تنظيم األسرة بين السيدات المتزوجات  10-15ويعرض جدول 
بين السيدات  %49ي شاركت السيدة في اتخاذها من حاليًا. وبشكل عام، فإن استخدام وسائل تنظيم األسرة يزيد مع عدد القرارات الت

بين السيدات الالتي شاركن في عملية اتخاذ الثالث انواع من القرارات. كما أن  %61الالتي لم يشاركن في اتخاذ أي قرارات إلى 
نسبة  وترتفع ات اللولب؛العالقة بين مؤشر اتخاذ القرارات و استخدام نوع معين من وسائل تنظيم األسرة تظهر بوضوح بين مستخدم

من بين السيدات الالتي لم يشاركن في عملية اتخاذ اي قرار من  %21السيدات الالتي يستخدمن الحبوب كوسيلة لتنظيم األسرة من 
 بين السيدات الالتي شاركن في عملية اتخاذ الثالث قرارات. كما ان هناك زيادة صغيرة في نسبة %32قرارات االسرة المعيشية إلى 
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مستخدمات الحبوب مع عدد القرارات التي شاركت في اتخاذها، كما ان استخدام الحقن قد انخفض بشكل صغير مع انخفاض عدد 
 القرارات التي تشارك في اتخاذه السيدة.

 المرأةتمكين االستخدام الحالى حسب  10-15جدول 
 .2014الحالى لوسائل تنظيم األسرة، حسب مؤشرات الحالة العملية للسيدات، مصر  سنة حسب االستخدام 49-15نسبة السيدات المتزوجات حاليًا فى العمر 

                  
أى 
وسيلة 
 تقليدية

 الوسائل الحديثة      
ال 

تستخدم 
 حالياً 

 
عدد 

السيدات 
 المتزوجات

                
 أى وسيلة مؤشرات الحالة العملية

أى وسيلة 
 الحقن بوبالح اللولب حديثة

وسائل أخرى 
 اإلجمالى 1حديثة للسيدات

عدد السيدات الالتى شاركن فى اتخاذ                       
           2القرارات

0 48.6 46.7 14.0 21.0 10.0 1.7 1.8 51.4 100.0 2126 
1-2 56.9 55.5 15.7 28.7 8.6 2.4 1.5 43.1 100.0 6298 
3 61.1 59.4 16.5 32.4 8.1 2.3 1.7 38.9 100.0 12035 
عدد األسباب التى ذكرت فيها أن الزوج له            

           3 مبرر لضرب او عقاب زوجته
0 60.7 59.0 16.5 32.9 7.1 2.4 1.7 39.3 100.0 13132 
1-2 56.7 55.3 15.8 27.0 10.2 2.3 1.4 43.3 100.0 4067 
3-4 54.0 52.3 15.5 23.7 11.4 1.8 1.6 46.0 100.0 2409 
5 46.3 44.9 10.6 19.0 13.6 1.8 1.3 53.7 100.0 852 
 20460 100.0 41.5 1.6 2.3 8.5 30.1 16.0 56.9 58.5 اإلجمالى           

 ها فى الجدول.ملحوظة: إذا كان هناك أكثر من وسيلة مستخدمة، فإن الوسيلة األكثر فاعلية فقط هى التى يتم عرض                      
 كبسوالت تحت الجلد، تعقيم المرأة، حاجر مهبلى/مراهم/كريم. 1
 .7-15أنظر قائمة القرارات فى جدول  2
 .8-15أنظر قائمة األسباب فى جدول  3
 

وكما هو متوقع، فإن استخدام وسائل تنظيم األسرة ترتبط عكسيًا بعدد المبررات المستخدمة في تبرير تعرض الزوجة 
بين السيدات  %61أن نسبة السيدات الالتي يستخدمن أي وسيلة لتنظيم األسرة قد انخفضت من  10-15يوضح جدول  للضرب.

بين السيدات الالتي وافقن على تعرض الزوجة للضرب في  %46الالتي يرون أنه ال يوجد أي سبب يبرر للزوج ضرب زوجته إلى 
ة. وبالمثل للنمط الخاص بمؤشر اتخاذ القرارات، فإن العالقة بين عدد الخمس حاالت التي تم استخدامهم كمبرر لضرب الزوج

األسباب التي تؤخذ كمبرر لضرب الزوجات تظهر بوضوح بين مستخدمات اللولب. كما ان استخدام الحقن يبدوا أكثر انتشارًا من 
ى الترتيب(. وكما لوحظ في وقت عل %11و %14استخدام الحبوب بين السيدات الالتي قبلوا بالخمس مبررات لضرب الزوجة )

 الزوج. إخفاءها من يسهل التي وسائل تنظيم األسرة استخدام من تمكناً  أقل هم الذين النساء اتجاه منه جزء في يعكس قد سابق، هذا

 المرأة وضعالحجم األمثل لألسرة والحاجة غير الملباة حسب  15-8
 لديهم غير الملباة ةحاجاللسيدات المتزوجات حاليًا و ل ألطفالمدى اختالف متوسط العدد االمثل ل 11-15يوضح جدول 

 لوسائل تنظيم األسرة حسب مؤشرات تمكين المرأة.

ويقل متوسط العدد األمثل لألطفال بزيادة مؤشر مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرارات داخل األسرة المعيشية. وتريد 
طفل في المتوسط، بينما تريد السيدات الالتي شاركن في عملية  3.3رارات داخل األسرة السيدات الالتي لم يشاركن في عملية اتخاذ الق

طفل في المتوسط. كما ان نمط تغير متوسط حجم األسرة األمثل حسب عدد األسباب التي تبرر ضرب  2.9اتخاذ الثالث قرارات 
إن متوسط حجم األسرة األمثل بين السيدات فال أكثر. رغبة في الحصول على أطالزوجة رشح أن تكون السيدات األقل تمكينًا أكثر 

بين السيدات الالتي  2.9بالمقارنة بـ 3.6التي تم ذكرهم هو جميع األسباب الالتي وافقن على أن للزوج مبرر ان يضرب زوجته في 
 رفضن تعرض الزوجة للضرب تحت أي سبب من الخمس أسباب.
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 تمكين المرأةة غير الملباة لتنظيم األسرة حسب العدد األمثل لألطفال والحاج 11-15جدول 
سنة ونسبة السيدات المتزوجات حاليًا فى  49-15متوسط عدد األطفال األمثل للسيدات المتزوجات حاليًا فى العمر 

 .2014سنة ذوات الحاجة غير الملباة لتنظيم األسرة، حسب الحالة العملية للسيدات، مصر  49-15العمر 
              
متوسط  

عدد 
األطفال 
 1األمثل

 
نسبة السيدات المتزوجات حاليًا ذوات 

عدد  2الحاجة غير الملباة لتنظيم األسرة
السيدات 
المتزوجات 

 حالياً 

          
 التمكينمؤشرات 

عدد 
 السيدات

للمباعدة بين 
 الوالدات

لتحديد 
 اإلجمالى اإلنجاب

شاركن فى اتخاذ  عدد السيدات الالتى              
       3القرارات

0 3.3 1997 5.9 8.4 14.3 2126 
1-2 3.1 6032 4.9 8.5 13.5 6298 
3 2.9 11622 3.9 7.9 11.9 12035 
عدد األسباب التى ذكرت فيها أن الزوج        

       4 له مبرر لضرب او عقاب زوجته
0 2.9 12682 4.1 7.5 11.6 13132 
1-2 3.2 3895 4.9 8.2 13.1 4067 
3-4 3.3 2290 4.9 10.0 14.9 2409 
5 3.6 784 6.6 12.3 18.9 852 
 20460 12.6 8.1 4.5 19651 3.0 اإلجمالى       

 المتوسط ال يشمل السيدات الالتى أجبن إجابات غير عددية. 1              
 األسرة.للتعرف على مفهوم الحاجة غير الملباة لتنظيم  20-6أنظر جدول  2
 .7-15أنظر قائمة القرارات فى جدول  3
 .8-15أنظر قائمة األسباب فى جدول  4
 

بين السيدات  %14أن الحاجة غير الملباة أظهرت أيضًا عالقة مع مؤشرات تمكين المرأة. تقل الحاجة غير الملباة من 
أنواع من القرارات. التبيانات في مستوى الحاجة  3في رك تبين السيدات التي تش %12الالتى يشاركن في أي من قرارات األسرة إلى 

من السيدات الالتى وافقن على أن هناك مبرر لضرب  %19غير الملباة مع عدد األسباب المبررة لضرب الزوجة أكثر وضوحًا، 
ر لضرب الزوجة ألى سبب بر بين الزوجات الالتى ال يعتبرن أن هناك مُ  %11الزوجة لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم األسرة مقارنة بـ

 من األسباب.

 رعاية الصحة اإلنجابية وتمكين المرأة 15-9
نسب السيدات الالتي حصلن على خدمات رعاية حمل، رعاية والدة، ورعاية ما بعد الوالدة حسب  12-15جدول  يعرض

تناسب أكثر أهداف مات الرعاية الصحية التي مؤشرات تمكين المرأة. ومن المتوقع أن تكون السيدات األكثر تمكينًا أكثر طلبًا على خد
، بما في ذلك األمومة اآلمنة. كما أن كل مؤشرات رعاية األمومة تتغير كما هو متوقع مع مؤشرات تمكين المرأة، صحتهم اإلنجابية

ا بعد الوالدة من أحد هذه العالقة بشكل خاص في مؤشر رعاية ما بعد الوالدة. نسبة السيدات الالتي حصلن على رعاية ممع ارتباط 
بين السيدات الالتي لم يشاركن في عملية اتخاذ أي من الثالث قرارات  %71العاملين بالصحة خالل يومين من الوالدة قد زادت من 

قرارات. وباإلضافة إلى ذلك، فإن معدل ال جميعبين السيدات الالتي شاركن في عملية اتخاذ  %84داخل األسرة المعيشية إلى 
بين السيدات الالتي لم يوافقن على تعرض الزوجة للضرب من قبل الزوج  %85على رعاية ما بعد الوالدة قد انخفض من  الحصول

 المذكورة. يعتقدن أن ضرب الزوجة مبرر في جميع الخمسة أسباببين السيدات الالتي  %65إلى  ألي من األسباببرر تحت أي مُ 
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 ين المرأةتمكالصحة اإلنجابية حسب  12-15جدول 
سنة وأنجبن مواليد أحياء فى الخمس سنوات السابقة على المسح والالتى حصلن على رعاية  49-15نسبة السيدات المتزوجات حاليًا فى العمر 

 .2014، مصر تمكين المرأةحمل، ومساعدة أثناء الوالدة ورعاية ما بعد الوالدة من مقدم خدمة طبية آلخر مولود، حسب مؤشرات 
          

 التمكينمؤشرات 

نسبة الالتى حصلن 
على رعاية حمل من 
 1مقدم خدمةن طبية

نسبة الالتى حصلن على 
مساعدة أثناء الوالدة من 

 2مقدم خدمةن طبية

حصلن على رعاية ما بعد 
الوالدة من مقدم خدمة طبية 
 خالل ساعتين من الوالدة

عدد السيدات المتزوجات 
حاليًا ولديهن طفل حى 

 س سنوات السابقةفي الخم
عدد السيدات الالتى شاركن فى اتخاذ           

     3القرارات
0 85.2 86.1 70.7 1248 
1-2 89.0 90.2 76.6 3526 
3 92.2 94.2 83.9 6411 
عدد األسباب التى ذكرت فيها أن الزوج      

     4 له مبرر لضرب او عقاب زوجته
0 93.0 94.8 84.7 7181 
1-2 87.6 88.6 74.2 2282 
3-4 84.7 86.6 70.7 1274 
5 79.1 82.1 64.6 447 
 11184 80.2 92.1 90.4 اإلجمالى     

 مقدم الخدمة يشمل الطبيب و الممرضة/القابلة. 1          
 .بصرف النظر عن مكان الوالدةة. يومين بعد الوالد لتشمل السيدات الالتى حصلن على فحص ما بعد الوالدة من طبيب أو ممرضة/قابلة خالل أو  2
 7.-15أنظر قائمة القرارات فى جدول  3
 .8-15أنظر قائمة األسباب فى جدول  4
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 . 229 العنف األسرى 

  العنف األسري
 

 أهم النتائج:
  أنهن تعرضن  49-15سبق لهن الزواج في الفئة العمرية  الالتيذكرت ثالثة من بين كل عشر سيدات

تعرضن للعنف  %19للعنف الجسدي، و تعرضنأنهن  %25الزوج، وذكرت من قبل عنف اللبعض صور 
 تعرضن للعنف الجنسي. %4النفسي، و

  شهرا  السابقة.  12، أي خالل الـــــاالزواجقبل من  حديثا  عنف قعة تعرضن لواحوالي خمس السيدات 
  نتيجة بأذى  أصبنمن الزوج الجنسي تعرضن للعنف الجسدي أو سيدات  3كل أكثر من واحدة من بين

 حدث لهن جروح خطيرة.  %7للعنف، و
  تعرضهن للعنف الزواج سبق لهن  الالتيإن الزوج هو أكثر شيوعا في ارتكاب العنف، ولكن ذكرت السيدات

ب /زوجة األنأمهاتهذكرن أن  %31؛ خالل الزوج أشخاص أخرين ارتكبن العنفمن  عام 15منذ العمر 
  ذكرن األب/زوج األم. %26قمن بضربهن، و

  من السيدات أنهن تعرضن للعنف الجسدي خالل فترة الحمل. %7وأقرت 
  مع العنف؛ للتعامل للحصول على مساعدة لجأن  15ـالـــ بلوغهم سنثلث السيدات الالتي تعرضن للعنف منذ

 لمساعدتهن.  ألسرةومعظم السيدات الالتي طلبن مساعدة بحثن عن ا

انتهاك لحقوق اإلنسان األساسية، وباإلضافة إلى ذلك فإن هناك تزايد على مستوى عالم  يعتبر العنف األسرى ضد السيدات
اء الصحية، التأثير على األجيال، والنتائج الديموجرافية الناتجة عن هذا العنف تلقى الضوء على األعب التيأعداد البحوث  في

(United Nations General Assembly, 1991; WHO, 2014). 

نموذجا  تم  2014مصر -فقد تضمن المسح السكاني الصحي، سرياألأ ولدراسة مدى تعرض السيدات المصريات للعنف 
في مصر. وبدأ النموذج بسلسلة من  استخدامهوقد تم  المسوح السكانية الصحية العالميامج لكي يستخدم في برنتصميمه خصيصا  

األسئلة تم توجيهها للسيدات لقياس مدي غيرة األزواج ومحاوالت الزوج في تقليل اتصالهن بأسرتهن أو صديقاتهن. بالنسبة للسيدات 
ين، أما بالنسبة للسيدات المطلقات، األرامل أو المنفصالت، فكانت األسئلة المتزوجات حاليا ، فكانت األسئلة تشير إلى األزواج الحالي

من األسئلة عن تعرض السيدات للعنف  مجموعة، تضمن النموذج من قبل األزواجانتشار عنف مدى . ولتقيم مرتبطة بالزوج األخير
تعرضن للعنف عن الجروح  الالتيم سؤال السيدات ت وقدالجسدي، النفسي، والجنسي والتي ارتكبها الزوج الحالي أو الزوج األخير. 

 فن منسري، تم سؤال السيدات عما إذا كن يخالتي حدثت لهن كنتيجة للعنف األسري. وبصرف النظر عن التعرض للعنف األأ 
ر خمو زواج الشرب األسري وتشمل بالعنف األأ المعروفة بارتباطها العوامل من  مجموعة معلومات عن. وايضا  تم جمع أم ال أزواجهن

لكي تؤذي  ءشي. وتم سؤال السيدة أيضا عما إذا كن فعلن أي والدتهاأن قام بضرب و سبق أو المخدرات وعما إذا كان والد السيدة 
    زوجها بدنيا  )جسمانيا (.

 يالجسدعلى حجم العنف المرتبط بالزواج، إال أنه تم أيضا  جمع معلومات عن العنف  وبالرغم من أن النموذج ركز
 الالتيالخامس عشر. وأخيرا ، بالنسبة للسيدات بلوغها ضد السيدة منذ  الحاليالمرتكب من قبل أشخاص آخرين غير الزوج )األخير( 

سعين للحصول على مساعدة من أي شخص بسبب العنف الذي  أقررن تعرضهن ألي نوع من العنف فقد تم سؤالهن عما إذا كن
 تعرضن له.

اشتملت  التياألسر المعيشية  فيتمت مع السيدات المؤهالت  التيلعنف األسرى أثناء المقابالت تم استخدام نموذج اقد و 
منظمة الصحة  توصياتمع يتفق  هاستخدامإن االسلوب الذي تم لمسح. ا فيعليها العينة الفرعية المختارة إلجراء اختبار األنيميا 

16 
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 العنف األسري:ب الخاصة بحاثاألسالمة و  باخالقياتالخاصة  (WHO,2001العالمية )

  كل أسرة معيشية لإلجابة على النموذج. وداخل األسر المعيشية التي لديها  فقط فيواحدة مؤهلة فقد تم اختيار سيدة
هو اختيار بسيط تم ، و "Kish Gridأكثر من سيدة مؤهلة، تم اختيار سيدة واحدة بطريقة عشوائية باستخدام طريقة "

في استمارة األسرة المعيشية. وتقدم هذه الطريقة ضمان للسيدة التي تم اختيارها بأن  الستخدامه خصيصا   تصميمه
 .اأفراد األسرة اآلخرين لن يعرفوا أنواع األسئلة التي طرحت عليه

  .وباإلضافة إلى ذلك، تم أخذ نموذج موافقة من السيدة التي تم اختيارها بأن يتم مقابلتها للمسح عند بداية المقابلة
المرأة، وقد تم  العنف ضدنموذج  مالمقابلة باستخداقراءة مجموعة من العبارات على المستجيبة عند بداية  تم كما

 ابالغها بأن األسئلة شخصية وا عادة التأكيد بأن اجابتها ستكون سرية.
 ذا لم تتوافر الخصوصية، فقد ت م توجيه وقد تم تدريب الباحثات الستخدام النموذج فقط إذا توفرت الخصوصية. وا 

توجيه و استكمال المقابلة، عدم أسباب وا عطاء معلومات حول رح مع شتعليمات للباحثات بأن يتخطين النموذج، و 
نهاء المقابلة.  شكر للمستجيبة، وا 

لعد الفعلي والالتي استكملن نموذج العنف لطبقا   49-15في الفئة العمرية  سيدة 6693 الفصل نتائج ويعرض هذا
لم  والالتيللقسم الخاص بالعنف األسري. وغالبية السيدات المؤهالت  نتم اختياره الالتيالسيدات من  %97ل األسري. وهذا يمث

  سيدة( لم يتم مقابلتهن وذلك ألن الباحثات لم يستطعن من توفير الخصوصية المطلوبة. 182العنف األسري )نموذج ن هيستكمل مع

الرغم على و . خاصة، 2014مصر  -سري في المسح السكاني الصحيويجب توخي الحذر عند مراجعة بيانات العنف األ
جراءات و تصميم محتويات نموذج العنف األسري  من ال إال أنه  لعنف واالعتداء الذي تعرضت لهل ةلتسهيل تسجيل السيد استخدامها 

فإن مستوى الحصول على  ى ذلك، . وباإلضافة إلمن الواقع أقل عن العنف األسري في المسحتقديرات  تكونأن  احتمال هناكيزال 
 أن نضع في االعتبار من المهماالقتصادية واالجتماعية. حسب الخصائص الديموجرافية و  تختلف الفعلي واقعال تقديرات أقل من

ي تم تفسير المستوى العام للعنف األسري وأيضا  التباينات في معدالت العنف الت دعنالفعلي  من الواقعتقديرات أقل  احتمالية أن
 شرحها في الفصل.

 العوامل المرتبطة بالعنف األسري 16-1

جمع معلومات عن مجموعة من العوامل المختلفة والتي ترتبط  2014مصر  -فقد تم من خالل المسح السكاني الصحي
تاريخ ، إلى أي مدي أعربت السيدات عن خوفهن من أزواجهن، و بالعنف األسري ويشمل حصول األزواج على خمور أو مخدرات

مدي غيرة األزواج أو محاوالتهم للتقليل تواصل عن السيدات عن العنف في األسرة. وتم ايضا  من خالل المسح جمع معلومات 
 زيادة احتمال حدوث العنف األسري.ب لمتوقع أن ترتبط هذه السلوكياتأو أصدقائهن؛ ومن ا بأسرتهنالسيدات 
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السيدات الالتي سبق لهن الزواج وفي الفئة  توزيع 1-16يوضح جدول 
حسب ذكر السيدات عما إذا كان والدهن قام بضرب أمهاتهن أم  49-15العمرية 

ال، وخوف السيدات من أزواجهن، وحصول األزواج على خمور أو مخدرات. 
ويتضح ارتباط هذه العوامل مع زيادة احتمال تعرض السيدات للعنف من أزواجهن. 

المسح بين السيدات الالتي تم مقابلتهن عن العنف األسري في ع شائمن غير و 
 %18؛ حيث أن لعنف في األسرة لتاريخ وجود  2014مصر  –السكاني الصحي 

ذكرن أن والدهن قام بضرب أمهاتهن. وذكرت أكثر من ثلث السيدات من السيدات 
بالخوف  يشعرن في أغلب األحيان %9أنهن أحيانا  يشعرن بالخوف من أزواجهن، و

( أن %3من أزواجهن. ومن الناحية األخرى، ذكرت نسبة قليلة من السيدات )
 خمور أو يتعاطين مخدرات.الأزواجهن يشربن 

نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وفي الفئة  2-16يوضح جدول 
سلوكيات حسب ال تحكم في يمارسنن عليهن و و وأزواجهن يغير  49-15العمرية 

بالملحق التبيانات على مستوى  1-16-ويعرض جدول أ .الخصائص الخلفية
 المحافظة لهذه السلوكيات.

إذا  غضب الزوجغيرة أزواجهن أو  ذكرنحوالي ثالثة أرباع السيدات 
أن مرارا  تكلمن مع رجل آخر. ومن الناحية األخرى، عدد قليل من السيدات ذكرن 

بقليل من ثلث السيدات  . وأكثر(%2) )الخيانة( ازواجهن اتهمهن بعدم اإلخالص
هناك ذكرن أن أزواجهن يصرون على معرفة المكان الذي هن فيه طوال الوقت. و 

أن أزواجهن  %7كرت ولكنها غير شائعة؛ حيث ذأمثلة أخرى عن سلوكيات التحكم 
من السيدات  %8 ال يسمح لهن الزوج بمقابلة اصدقائهن اإلناث. وبصفة عامة، ذكرت %6، وعائلتهنيحاولون تقليل اتصالهن ب

ذكرن أن  %22الالتي سبق لهن الزواج أن أزواجهن ستخدمن على األقل ثالثة من بين الخمس أنواع من السلوك المسيطر، بينما 
  أزواجهن ال يمارسن أي من هذه السلوكيات.

خصائص حسب التحكمية ذكرن أن أزواجهن مارسن سلوكيات  الالتيوبصورة عامة، فإن الفروق في نسب السيدات 
يرتبط العمر ارتباطا  مباشرا ، حيث أن السيدات األكبر سنا  أقل احتماال  أن ة. ومع ذلك، متسقالخلفية غير كبيرة وال تظهر أنماط 

لسيدات األصغر سنا . وبصورة عامة السيدات المطلقات أو المنفصالت األكثر ذكرا  بأن مقارنة بايتعرضن إلى أغلب السلوكيات 
رتبط نسب السيدات الالتي ذكرن سلوكيات تالسيدات المتزوجات حاليا  أو األرامل. و سلوكيات تحكمية مقارنة ب يمارسنأزواجهن 

أقررن  الالتي، حوالي ربع السيدات تحكمية ارتباطا  وثيقا  مع مدي خوف السيدات من أزواجهن في أغلب األحيان. وعلى سبيل المثال
من السيدات  %9أن أزواجهن يمارسن ثالثة سلوكيات تحكم أو أكثر، بالمقارنة مع  خوفهن من أزواجهن في أغلب األحيان ذكرن

 ن مطلقا .من الذين ال يخافو  %4أقررن خوفهن من أزواجهن أحيانا  و الالتي

 

 

 

 

 

 زوجال ن قبلمالعوامل المرتبطة بالعنف  1-16جدول 
في العمر التوزيع النسبي للسيدات الالتي سبق لهن الزواج 

حسب الوعي بقيام األب بضرب األم، الخوف من  15-49
 .2014الزوج، وتعاطي الزوج للمخدرات أو الخمور، مصر 

 اإلجمالي     
  قام األب بضرب األم    

 18.2  نعم
 76.5  ال

 5.3 ال تعرف
 0.1 بيانات مفقودة

 100.0  اإلجمالي   
  خوف السيدة من زوجها   

 8.5 تخاف معظم الوقت
 34.7 تخاف أحيانا  

 56.5 لم تخف مطلقا  
 0.4 بيانات مفقودة

 100.0  اإلجمالي   
  تعاطي الزوج الكحوليات   

 0.2  يشرب الكحوليات فقط
 2.0 يتعاطى المخدرات فقط

 0.4 مخدراتيشرب الكحوليات ويتعاطى ال
 97.3 ال يتعاطى المخدرات أو الكحوليات

 100.0  اإلجمالي   
 6693 49-15إجمالي السيدات    
ملحوظة: المقصود بالزوج هنا هو الزوج الحالي للسيدات المتزوجات     

 حاليا  والزوج األخير للسيدات المطلقات أو المنفصالت أو األرامل.
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 التحكم من قبل الزوج 2-16جدول 
 .2014ب الخصائص الخلفية، مصر وسبق لهم القيام بسلوكيات تحكمية محددة، حسب عليهنيغيرون  أزواجهن سنة والالتي 49-15زواج في العمر نسبة السيدات الالتي سبق لهن ال

  نسبة السيدات الالتي يكون أزواجهن:                   
                  

 الخصائص الخلفية

غيور أو غاضب 
عندما تكلم 
 شخص آخر

يتهمها 
باستمرار بأنها 
 غير مخلصة

ال يسمح لها 
صدقائها بمقابلة أ

 اإلناث

يقلل 
اتصالها 
 بعائلتها

يصمم على معرفة 
أماكن تواجدها 
 طوال الوقت

يقوم بثالث أو 
أكثر من 
التصرفات 
 السابقة

ال يقوم بأي من 
التصرفات 
 السابقة

عدد السيدات 
الالتي سبق لهن 

 الزواج
         العمر                  

15-19 87.2 2.4 9.1 8.2 42.7 9.3 7.6 240 
20-24 83.5 1.8 9.5 7.2 40.9 10.5 13.3 980 
25-29 76.6 1.5 7.7 7.8 38.1 8.4 18.6 1422 
30-39 71.6 1.5 6.1 6.2 34.8 7.5 23.3 2332 
40-49 63.6 1.8 2.9 5.6 31.9 4.5 29.9 1718 

         عدد األطفال األحياء
0  79.2 1.3 7.1 7.5 39.2 8.3 16.9 556 
1-2 75.6 1.8 8.5 7.5 37.5 9.0 19.7 2819 
3-4 70.9 1.6 4.4 5.9 33.7 6.2 23.7 2618 
5+ 64.3 1.5 3.5 5.2 35.5 5.3 28.8 700 

         الحالة الزواجية
 6272 21.3 6.7 36.1 5.6 5.6 1.4 73.7 متزوج

 204 20.7 32.5 46.4 39.4 29.4 9.5 68.0 مطلق/منفصل
 217 40.8 6.2 22.0 6.1 3.4 1.5 55.5  ارمل
         اإلقامة
 2356 22.8 6.4 34.6 5.9 5.0 1.3 72.7 حضر
 4337 21.5 8.0 36.6 7.0 6.9 1.9 73.0 ريف

         محل اإلقامة
 840 25.8 4.6 32.5 4.3 2.8 1.4 71.1 المحافظات الحضرية

 3271 23.1 8.3 33.7 6.9 7.2 1.7 71.7 وجه بحرى
 709 21.8 8.1 34.3 7.4 7.1 0.9 72.0 حضر
 2562 23.4 8.4 33.5 6.8 7.2 1.9 71.6 ريف
 2519 19.2 7.3 40.1 7.0 6.1 1.8 75.1 قبليوجه 
 772 20.1 6.6 37.3 6.1 5.2 1.5 75.2 حضر
 1747 18.8 7.7 41.3 7.4 6.6 1.9 75.1 ريف

 63 23.7 5.6 31.9 3.8 5.4 0.4 73.5 1محافظات الحدود
         الحالة التعليمية

 1585 26.2 7.7 34.1 8.3 5.7 2.1 67.8 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 405 26.3 8.7 37.5 7.7 4.7 1.5 66.4 لم تتم المرحلة االبتدائية

 1163 20.6 9.8 38.2 7.9 8.5 2.3 73.9 الثانويأتمت المرحلة االبتدائية/ بعض 
 3540 20.0 6.5 35.8 5.3 5.9 1.2 75.6 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

         الحالة التعليمية للزوج
 1086 24.2 8.7 36.9 8.6 7.9 2.0 68.9 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة

 574 26.1 8.1 33.5 7.6 8.0 2.0 68.9 لم تتم المرحلة االبتدائية
 1222 23.2 7.7 35.7 7.5 5.2 1.8 70.8 الثانويأتمت المرحلة االبتدائية/ بعض 

 3810 20.3 6.9 36.1 5.6 5.8 1.5 75.4 لة الثانوية/فأعلىأتمت المرح
 2 * * * * * * * بيانات مفقودة ال تعرف/

         الحالة العملية
 897 23.9 8.8 33.2 8.3 7.1 2.7 71.0 تعمل مقابل عائد نقدى

 5796 21.7 7.3 36.3 6.3 6.1 1.5 73.2 ال تعمل مقابل عائد نقدى
         مؤشر الثروة
 1162 24.6 8.5 37.1 8.6 7.3 2.4 68.5 أدنى مستوى
 1306 22.1 7.7 36.2 7.5 6.9 1.6 72.6 الثانيالمستوى 

 1526 23.0 8.3 33.1 6.3 7.0 2.0 72.8 المستوى األوسط
 1420 19.0 7.9 39.1 6.6 5.9 1.4 76.1 المستوى الرابع
 1279 21.5 4.8 34.5 4.3 4.1 0.9 73.9 أعلى مستوى

         ف السيدة من زوجهاخو 
 566 16.8 24.6 51.5 22.4 18.9 7.9 76.1 تخاف معظم الوقت

 2322 15.4 9.1 36.6 7.6 7.1 1.3 80.1 تخاف أحيانا  
 3779 26.8 3.9 33.4 3.7 3.8 0.9 67.9 لم تخف مطلقا  
 26 * * * * * * * بيانات مفقودة

 6693 22.0 7.5 35.9 6.6 6.2 1.7 72.9 اإلجمالي          
 25أقل من تشير إلى أن األرقام مبنية على عدد حاالت غير مرجحة *  ملحوظة: المقصود بالزوج هنا هو الزوج الحالي للسيدات المتزوجات حاليا  والزوج األخير للسيدات المطلقات أو المنفصالت أو األرامل.                  

 تم حذفها.و  حالة
 شمال وجنوب سيناء. محافظتيال يتضمن  1
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 الزوج من قبلالعنف  16-2

   زوجالمن قبل العنف  مستويات 16-2-1

 الالتـيتعرضـت لهـا السـيدات  التـيالحصول على معلومات تفصـيلية عـن صـور العنـف  األأسرىتم من خالل نموذج العنف 
ما إذا كانت السيدة أرملة، مطلقة أو منفصلة. يعرض  حالة فيأو الزوج السابق  ،الحاليسبق لهن الزواج أثناء فترة زواجهن من الزوج 

 الجســـدي، النفســيللعنـــف مــؤخرا  وتعرضــن لهـــن أقــررن أنهـــن قــد ســبق  الالتــينســب الســـيدات  1-16وشــكل  3-16كــال  مــن جـــدول 
 أثناء عالقتهن بالزوج. والجنسي

 زوجال من قبل عنفالصور  3-16 جدول
ن لصور العنف المختلفة من قبل الزوج هتعرضبوالالتي أقررن  سنة 49-15العمر في  نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج

 .2014مصر  ،شهر السابقة عن المسح أو في أي وقت آخر 12سواء كان في الـ
 شهر السابقة عن المسح 12في الـ        
      

 صور العنف
في أي سبق 

 غالبا  أو أحيانا   أحيانا   غالبا   وقت
 عنف الُمرتكب من قبل الزوج الحالي/األخيرال      
     العنف الجسدي      

 13.5 9.5 4.0 25.2 أي عنف جسدي
 8.9 6.5 2.4 17.1 دفع أو نفض السيدة بقوة أو قذفها بشيء

 10.9 8.1 2.7 22.0 الصفع 
 6.6 4.6 2.0 12.2 لي الذراع أو جذبها من شعرها

 3.4 1.9 1.5 7.0 كن أن يؤذيهااللكم بقبضة اليد أو بشيء أخر يم
 2.7 1.3 1.4 4.6 ركلها، جرها، أو ضربها

 0.7 0.3 0.4 1.3 محاولة خنقها/حرقها عن قصد
 0.4 0.3 0.1 0.7 تهديدها أو الهجوم عليها بالسكين، مسدس، أو بأسلحة أخرى

     العنف الجنسي      
 2.7 1.7 1.0 4.1 أي عنف جنسي

 2.4 1.4 1.0 3.6 جنس وهن ال يرغبن أجبرن على ممارسة ال
 1.2 0.8 0.4 1.7 أجبرن على أفعال جنسية وهن ال يرغبن بها

 0.5 0.3 0.2 0.9 أجبرن تحت التهديد على أفعال جنسية وهن ال يرغبن
     العنف النفسي      

 13.1 8.0 5.1 18.8 أي عنف نفسي
 7.2 4.4 2.8 11.1 قال أو فعل أي شيء بهدف هانة السيدة أمام آخرين
 3.3 1.9 1.5 5.2 قام بإذائها أو ضربها أمام أحد ما هي تهتم بشأنه

 11.2 6.9 4.2 16.2 أهانها أو جعلها تتحسر على نفسها
 14.0 9.7 4.3 25.6 أي شكل من أشكال العنف الجسدي و/أو الجنسي      

 18.6 11.8 6.8 30.3 أي شكل من أشكال العنف النفسي و/أو الجسدي و/أو الجنسي
 الُمرتكب من قبل أي زوجالعنف          
 13.5 ل.ي ل.ي 25.7 العنف الجسدي      

 2.7 ل.ي ل.ي 4.5 العنف الجنسي
 14.0 ل.ي ل.ي 26.0 العنف الجسدي و/أو الجنسي

 6693 6693 6693 6693 عدد السيدات الالتي سبق لهن الزواج      
ظة: تم الحصول على معلومات تفصيلية عن أنواع العنف من قبل الزوج الحالى للمتزوجات حاليا  أو الزوج األخير للسيدات المطلقات أو ملحو       

ذى سبق األرامل، بالنسبة للسيدات الالتى تزوجت أكثر من مرة، فإن المعلومات عن العنف من قبل الزوج السابق كان فقط للعنف البدنى والجنسى ال
 عرضت له خالل العام السابق على المسحوت

 ل.ي = ال ينطبق
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مـن السـيدات الالتـي سـبق لهـن الـزواج  %25، حيـث ذكـرت مـن قبـل الـزوج ويعد العنف الجسدي أكثر صـور العنـف انتشـارا  
علـى حـدث  هنـأ  %14تعرضهن لبعض صور العنف الجسدي مرة واحدة على األقل من قبل الزوج الحالي أو الزوج األخيـر، وذكـرت 

مــن  %4لعنــف الجســدي خــالل االثنــى عشــر شــهرا  الســابقة علــى المســح. كمــا أن حــدوث العنــف قــد تكــرر كثيــرا  بــين اواحــد  مــرةاألقــل 
 السيدات خالل هذه الفترة.

بقـوة أو القـذف بأشـياء مـن قبـل الـزوج  هـر(، الـدفع بقـوة أو الن%22إن أكثر صور العنف الجسدي الشائعة تتضمن الصـفع )
بقبضـة اليـد أو بشـيء يمكـن أن يجرحهـا، وذكـرت  دفعهامن السيدات أن الزوج سـبق وقـام بـ %7(. وذكرت %12(، لي الذراع )17%)
مــن السـيدات ألعمــال العنـف المفــرط والتــي تتضـمن الحــرق أو الخنــق  %1أن الـزوج قــام بركلهـا، جرأهــا أو ضــربها. وقـد تعرضــت  5%

 عليها ببعض أنواع األسلحة.لتهديد أو الهجوم ل تعرضت هثلاونسبة مم

رضن لصور العنف المختلفة سنة والالتي تع 49-15نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج في العمر  1-16شكل 
 شهر السابقة على المسح أو خالل أي وقت سابق 12خالل الــــالحالي )األخير( زوج من قبل ال

 

أزواجهـن أجبـرنهن جسـديا  أو قـام أن مـن السـيدات  %4حيـث ذكـرت  العنف الجنسي أقل شـيوعا  مـن العنـف الجسـدي. نوكا
 .كن ال يرغبن بينما من أجل ممارسة الجنسبتهديدهن 

للعنــف  %13كمــا تعرضـت مــن السـيدات ســبق تعرضـهن لــبعض مـن صــور العنـف النفســي مـن قبــل الـزوج،  %19وجـد أن 
( أو أزواجهـن قـالوا أو %16واألسـى علـى نفسـها ) بـالخزيجعلهـا تشـعر مؤخرا . ويأخذ العنف غالبا  شكل إهانة الـزوج لهـا ممـا ي النفسي

 نسبة
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مــن الســيدات أن الــزوج هــددهن بإيــذائهن أو إيــذاء شــخص  %5(. ومــع ذلــك، ذكــرت %11مــا بقصــد إهــانتهن أو إذاللهــن ) شــيءفعلــوا 
 قريب منهن جسديا . 

أنهــن ســبق تعرضــن ألحــد  49-15مريــة مــن الســيدات الالتــي ســبق لهــن الــزواج وفــي الفئــة الع %30وبصــفة عامــة، ذكــرت 
حــوالي خمــس  .األخيــروقــام بارتكابهــا الــزوج الحــالي أو الــزوج  مــرة واحــدة صــور العنــف الجســدي، الجنســي و/أو النفســي علــى األقــل

وأغلـب شـهرا  السـابقة.  12( خـالل الــــــ%12)وأحيانـا   (%7حـالي )البواسـطة الـزوج في الغالـب السيدات كن مستهدفين للتعرض للعنف 
ســبق تعرضــن للعنــف  %25للعنــف الجســدي و/أو الجنســي؛ حيــث أن  تعرضــنالســيدات الالتــي أقــررن تعرضــهن للعنــف بــين األزواج 

 شهرا  السابقة على المقابلة. 12منهن أن هذا العنف حدث خال الــــــ %14وأقرت الجسدي و/أو الجنسي، 

بــين األزواج، فأحيانــا  يمكـن أن تكــون الســيدات هــن مرتكبــات  عنـف األزواج ضــد الزوجــات لــيس هــو الصـورة الوحيــدة للعنــف
 الســـكانيالمســـح  فـــيســـبق لهـــن الـــزواج  الالتــيالعنــف. ومـــن أجـــل قيـــاس العنـــف بـــين األزواج مــن قبـــل الســـيدات، تـــم ســـؤال الســـيدات 

اجــة عشـان تؤذيــه ح أي عملتـيبـالقلم أو بالشــلوت أو  ضــربتيهجــوزك )األخيـر( أو  ضـربتي"يـا تــرى سـبق أنــك  2014مصــر –الصـحي
 الالتـيمن السـيدات  %1بدنيا  وده في األوقات اللي هو مكنش بيضربك فيها أو بيأذيكي بدنيا )جسمانيا (؟". توضح النتائج أن أقل من 

 بالعنف ضد األزواج )بيانات غير معروضة(. بأنهن بدأنسبق لهن الزواج أقررن 

 الزوج من قبل العنف مستوىالتباينات في  16-2-2

وسـبق وتعرضـت لمختلـف  49-15نسبة السيدات الالتى سبق لهن الزواج في العمـر االختالفات في  4-16ض جدول يعر 
 .من قبل الزوج سواء  الحالي أو األخير حسب الخصائص الخلفية أنواع العنف

للعنـف بـين أن السـيدات المطلقـات أو المنفصـالت يكـن أكثـر احتمـاال للتعـرض  4-16توضح النتائج المعروضة فـي جـدول 
مـن السـيدات المطلقـات أو المنفصـالت قـد تعرضـن  %70األزواج من السيدات األخريـات المتزوجـات حاليـا أو األرامـل. وبشـكل عـام، 

بــين  %29أزواجهــن، بالمقارنــة بـــآخــر ( مــن قبــل نفســيعلــى األقــل لشــكل واحــد مــن أشــكال العنــف )ســواء كــان جســدي، أو جنســي، أو 
 بين األرامل.  %26، والسيدات المتزوجات حاليا  

 ال تختلــف بصــورة متســقة حســبأن نســبة الســيدات الالتــى تعرضــن لمختلــف أنــواع العنــف مــن قبــل الــزوج الحــالي أو األخيــر 
يشــير إلــى احتمــال أن الســيدة تتعــرض لــبعض  4-16بــالرغم مــن أن العالقــة ليســت متســاوية لكــل أنــواع العنــف، إال أن جــدول  .العمــر

احتمـال أن تتعـرض السـيدة بصـفة عامـة  ويـنخفض مـع زيـادة عـدد األطفـال لـدى السـيدة لـزوج الحـالي )األخيـر(أشكال العنف مـن قبـل ا
مـع مسـتوى تعلـيم السـيدة والـزوج. إن العنـف مـن قبـل الـزوج أقـل شـيوعا  بـين الـزوجين لنوع مـن العنـف مـن قبـل الـزوج الحـالي )األخيـر( 
 ن الزوجين عندما يكون كل منعهما لم يسبق له االلتحاق بالتعليم.الذين لديهم نفس مستوى التعليم واكثر شيوعا  بي

هن بصـفة عامـة األكثـر تعرضـا   وباألخذ في االعتبارات االختالفات حسب اإلقامة، فنجد أن السيدات في ريف الوجه القبلى
خير أيضا  تنخفض بصـفة عامـة مـع للعنف من قبل الزوج. أن نسبة السيدات الالتى تعرضن للعنف من قبل الزوج الحالي أو الزوج األ

 مؤشر الثروة.
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 حسب الخصائص الخلفية الزوجمن قبل العنف  4-16جدول 
 .2014مصر  الخلفية،خصائص السنة والالتي تعرضن للعنف النفسي، الجسدي، أو الجنسي على يد الزوج حسب  49-15نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج في العمر 

                  
 الخصائص الخلفية

العنف 
 الجسدي

العنف 
 الجنسي

العنف 
 النفسي

العنف الجسدي 
 والجنسي

العنف الجسدي 
 والجنسي والنفسي

العنف الجسدي 
 أو الجنسي

العنف الجسدي أو 
 الجنسي أو النفسي

عدد السيدات الالتي 
 سبق لهن الزواج

         العمر                  
15-19 18.2 5.5 20.6 4.8 3.9 19.0 25.7 240 
20-24 27.8 4.3 18.1 4.0 3.0 28.1 31.7 980 
25-29 25.3 4.5 18.8 4.0 3.5 25.8 31.3 1422 
30-39 25.7 4.2 19.6 3.9 3.2 26.0 30.7 2332 
40-49 24.1 3.4 17.8 3.1 2.5 24.4 28.9 1718 

         عدد األطفال األحياء          

0  18.6 4.2 12.7 3.7 3.1 19.1 21.4 556 
1-2 24.9 4.8 19.9 4.4 3.5 25.3 30.6 2819 
3-4 25.6 3.6 18.6 3.3 2.7 25.9 30.6 2618 
5+ 30.8 3.5 20.0 3.2 2.5 31.1 35.3 700 
         الحالة الزواجية          

 6272 29.2 24.4 2.4 3.0 17.4 3.4 24.0 متزوج
 204 70.3 63.4 22.8 23.4 64.0 23.5 63.3 مطلق/منفصل

 217 25.7 24.9 4.7 6.3 17.7 6.4 24.7  ارمل
         اإلقامة          

 2356 29.5 23.6 2.9 3.6 19.8 3.8 23.4 حضر
 4337 30.8 26.6 3.1 3.9 18.3 4.3 26.2 ريف

         محل اإلقامة          

 840 29.0 23.3 2.6 3.6 18.2 3.8 23.1 المحافظات الحضرية
 3271 29.1 24.5 2.7 3.3 17.6 3.6 24.1 وجه بحرى
 709 30.1 23.6 2.8 3.0 21.2 3.4 23.2 حضر
 2562 28.8 24.7 2.6 3.3 16.6 3.6 24.4 ريف
 2519 32.4 28.0 3.7 4.5 20.6 5.0 27.6 وجه قبلي
 772 29.5 24.3 3.3 4.1 19.9 4.2 24.1 حضر
 1747 33.8 29.7 3.9 4.7 20.9 5.3 29.1 ريف

 63 25.5 17.2 2.1 2.2 19.9 2.2 17.2 1محافظات الحدود
         الحالة التعليمية          

 1585 36.2 32.4 4.3 5.2 21.3 5.6 32.0 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 405 39.5 34.6 6.0 6.6 26.2 7.0 34.3 لم تتم المرحلة االبتدائية

 1163 35.2 29.9 4.0 4.8 22.0 5.3 29.5 عض الثانويأتمت المرحلة االبتدائية/ ب
 3540 25.0 20.1 1.8 2.5 15.8 2.8 19.8 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

         الحالة التعليمية للزوج          

 1086 38.8 33.6 4.8 5.4 24.4 5.9 33.0 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 574 38.1 33.9 3.4 3.5 22.4 4.1 33.4 لم تتم المرحلة االبتدائية

 1222 34.2 28.8 4.3 5.4 21.6 5.6 28.5 أتمت المرحلة االبتدائية/ بعض الثانوي
 3810 25.5 21.0 2.1 2.9 15.7 3.1 20.7 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

         الحالة العملية          

 897 30.6 25.1 3.6 4.5 21.0 4.7 24.9 تعمل مقابل عائد نقدى
 5796 30.3 25.7 3.0 3.7 18.5 4.0 25.3 ال تعمل مقابل عائد نقدى

         مؤشر الثروة          

 1162 36.7 31.5 3.4 4.8 22.0 5.0 31.3 أدنى مستوى
 1306 32.0 28.9 3.3 4.0 19.6 4.4 28.4 المستوى الثاني
 1526 29.6 25.0 3.2 3.8 17.6 4.3 24.5 المستوى األوسط
 1420 30.0 24.6 3.0 3.4 19.0 3.7 24.3 المستوى الرابع
 1279 24.1 18.6 2.3 3.1 16.4 3.3 18.3 أعلى مستوى

 6693 30.3 25.6 3.1 3.8 18.8 4.1 25.2 49-15إجمالي السيدات           
 سيدة بيانات التعليم الخاصة بأزواجهما مفقودة. 2يضم االجمالى  ليا  والزوج األخير للسيدات المطلقات أو المنفصالت أو األرامل.ملحوظة: المقصود بالزوج هنا هو الزوج الحالي للسيدات المتزوجات حا                  

 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1
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ئج أن . وقـد أظهـرت النتـاالزوج ومؤشرات تمكـين المـرأة حسب خصائصالعنف  معدالتفي  التفاوتات 5-16جدول  يعرض
السـيدة أكبـر عمـرا  كـون فيهـا تاألزواج التـي فيمـا عـدا زيـادة العنـف بـين قليـل مـن العنف،  ىمستو ال يرتبط ب وجينالعمر بين الز  اختالف
 .من الزوج

وكما هو متوقع، مستويات العنف بين األزواج تزداد بزيادة عدد السـلوكيات التحكميـةالتي يظهرهـا األزواج، وتكـون مسـتويات 
بـاقي السـيدات. أيضـا ، وكمـا ب مقارنـةين األزواج مرتفعة بـين السـيدات القلـيالت الالتـي أقـررن بـأن أزواجهـن يتعـاطوا المخـدرات العنف ب

قـرار المـرأة بـالخوف مـن زوجهـا. فعلـى سـبيل المثـال،  5-16هو متوقع يوضح الجدول  أن هناك عالقة قوية بين العنـف بـين األزواج وا 
بـين السـيدات الالتـي  %20بأنهن قد تعرضن إلى أحد أشكال العنـف الجسـدي أو الجنسـي أو النفسـي هـي  نسبة السيدات الالتي أقررن

بــين  %71بــين الســيدات الالتــي ذكــرن أنهــن أحيانــا  يخفــن مــن أزواجهــن، و %37أقــررن بــأنهن لــم يخفــن مــن أزواجهــن ابــدا  بالمقارنــة بـــ
 قت. السيدات الالتي اقررن بأنهن يخفن من أزواجهن طوال الو 

وتاريخ العنف في األسرة. فعلـى  الزوج من قبل أن هناك عالقة بين تعرض السيدات للعنف 5-16جدول النتائج في  وتقترح
للعنف سواء الجسدي أو الجنسي أو النفسـي مـن احتمال تعرضهن سبيل المثال، السيدات الالتي ابلغن أن آبائهم كانوا يضربن أمهاتهم 

، علـى الترتيـب(. %24و %53حتمال تعرض السيدات الالتي ابلغن بان آبائهم لم يقمن بضرب أمهـاتهم )قبل أزواجهن تقريبا  ضعف ا
. حيـــث أن نســـبة الســـيدات 5-16، تختلـــف مســـتويات العنـــف بـــين األزواج بـــاختالف مؤشـــرات تمكـــين المـــرأة المبينـــة فـــي جـــدول وأخيــرا  

كال العنـف المختلفـة علـى يـد أزواجهـن الحـاليين تقـل مـع عـدد القـرارات المتزوجات حاليا  والالتي ابلغن بأنهن قد تعرضـن لشـكل مـن أشـ
ا قد شاركت في عملية اتخاذها. كما أن نسـبة السـيدات المتزوجـات حاليـا  والالتـي أقـررن بـأنهن قـد تعرضـن لشـكل التي قالت السيدة أنه

 من أشكال العنف تتغير بشكل مباشر مع عدد األسباب التي توافق عليها السيدة كمبرر لتعرض الزوجة للضرب.
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 التمكينلزوج ومؤشرات للفية الخخصائص الحسب  الزوجمن قبل العنف  5-16جدول 
 ،التمكينومؤشرات لزوج ل الخلفيةخصائص الالزوج حسب  من قبلسنة والالتي تعرضن للعنف النفسي، الجسدي، أو الجنسي  49-15نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج في العمر 

 .2014مصر 
                  

 الخلفية الخصائص
 العنف
 الجسدي

 العنف
 الجنسي

 العنف
 النفسي

 العنف
 الجسدي
 والجنسي

 الجسدي العنف
 والجنسي
 والنفسي

 العنف
 أو الجسدي
 الجنسي

 أو الجسدي العنف
 أو الجنسي
 النفسي

 الالتي السيدات عدد
 الزواج لهن سبق

         1اختالفات العمر بين األزواج                  
 320 43.8 37.9 5.0 7.7 26.5 8.3 37.4 الزوجة أكبر من الزوج

 299 31.0 27.0 2.7 3.3 22.4 3.3 27.0 الزوجة في نفس عمر الزوج
 1807 31.1 26.8 2.8 3.4 18.5 3.8 26.3 سنوات 4-0الزوجة أصغر بـ
 2592 28.1 23.7 2.9 3.7 16.6 3.8 23.5 سنوات 9-5الزوجة أصغر بـ
 1676 30.2 24.6 3.2 3.7 20.4 4.3 24.1 سنوات أو أكثر 10الزوجة أصغر بـ

         اختالفات التعليم بين األزواج          
 2760 30.6 26.2 3.3 4.1 18.8 4.4 25.9 مستوى تعليم الزوج أكبر
 1645 32.6 27.2 3.5 4.1 22.0 4.5 26.8 مستوى تعليم الزوجة أكبر

 1557 23.8 19.2 1.5 2.2 13.7 2.6 18.8 الزوج والزوجة لهم نفس مستوى التعليم
 726 37.6 33.1 4.3 4.9 22.3 5.3 32.7 الزوج والزوجة غير متعلمين

 5 * * * * * * * بيانات مفقودةال يعرف/ 
التحكمية التي تم ممارستها من قبل  عدد السلوكيات          

         2الزوج
0 19.1 2.1 11.1 2.0 1.3 19.2 22.4 1470 
1-2 22.9 3.1 17.2 2.7 2.1 23.3 28.4 4724 
3-4 64.4 19.3 55.5 18.8 16.4 65.0 71.1 478 
5 (94.6) (41.4) (84.7) (40.0) (34.6) (96.1) (96.1) 21 
         تعاطي الزوج الكحوليات          

 16 * * * * * * *  يشرب الكحوليات فقط
 132 86.4 81.4 25.5 26.9 64.8 26.9 81.4 يتعاطى المخدرات فقط

 28 (100.0) (100.0) (57.1) (61.4) (76.2) (61.4) (100.0) ات ويتعاطى المخدراتيشرب الكحولي
 6515 28.7 24.0 2.3 3.0 17.5 3.3 23.7 ال يتعاطى المخدرات أو الكحوليات

 2 * * * * * * * بيانات مفقودةال تعرف/
         خوف السيدة من زوجها          

 566 71.2 65.5 16.6 18.2 50.5 18.4 65.3 تخاف معظم الوقت
 2322 36.8 31.5 3.1 3.8 23.4 4.2 31.0 تخاف أحيانا  

 3779 20.3 16.1 1.0 1.6 11.2 2.0 15.8 لم تخف مطلقا  
 26 * * * * * * * بيانات مفقودة

         ضرب والد السيدة لوالدتها          
 1218 53.2 47.1 7.6 9.2 33.2 9.8 46.6 نعم
 5118 24.4 20.0 2.0 2.4 14.9 2.7 19.7 ال

 357 37.4 31.6 3.0 4.3 25.4 4.7 31.2 بيانات مفقودةال تعرف/
         3عدد القرارات التي تشارك فيها السيدة          
0 30.6 4.7 23.9 4.0 3.0 31.4 36.8 645 
1-2 29.0 4.6 20.6 4.4 3.2 29.3 34.6 1924 
3 20.2 2.6 14.5 2.2 1.8 20.6 25.0 3703 
         4عدد األسباب التي تراها السيدة ُمبرر لضرب الزوجة          
0 19.9 3.1 14.9 2.9 2.4 20.2 24.5 4325 
1-2 31.2 4.5 23.0 4.1 3.1 31.6 35.9 1306 
3-4 36.7 6.5 28.6 6.0 4.8 37.3 43.8 789 
5 47.8 10.7 31.5 9.8 7.8 48.8 56.1 274 
 6693 30.3 25.6 3.1 3.8 18.8 4.1 25.2 49-15إجمالي السيدات           

 25قل من أتشير إلى أن األرقام مبنية على عدد حاالت غير مرجحة *  ملحوظة: المقصود بالزوج هنا هو الزوج الحالي للسيدات المتزوجات حاليا  والزوج األخير للسيدات المطلقات أو المنفصالت أو األرامل.                  
 حالة غير مرجحة. 49-25األرقام بين األقواس محسوبة لعدد حاالت  تم حذفها.و  حالة

 يتضمن السيدات الالتي تزوجن مرة واحدة فقط. 1
 لقائمة السلوكيات. 2-16وفقا  لما أقرته السيدة، أنظر جدول  2
 لقائمة القرارات. 6-15دول وفقا  لما أقرته السيدة، يتضمن فقط السيدات المتزوجات حاليا ، أنظر ج 3
  لقائمة األسباب. 8-15وفقا  لما أقرته السيدة، أنظر جدول  4
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 الزوجمن قبل التعرض الحالي للعنف  16-3

تتــيح البيانــات الخاصــة بــالتعرض للعنــف بــين 
ـــــ ــــىشــــهر الســــابقة ع 12األزواج خــــالل فتــــرة ال المســــح  ل

 المشكلة في مصـر السـتخدامهاحول مدى انتشار مؤشرا  
ج. تتضــــمن النتــــائج المعروضــــة فــــي البــــرام تخطــــيط فــــي

 أشـــكال العنـــف التـــي حـــدثت خـــالل جميـــع 6-16جــدول 
 العنـف ذلـك فـي بمـا السـابقة عـن المسـح شـهرا   12فترة الــ
الحالي، أو الزوج األخيـر فـي  الزوج أرتكب بواسطة الذي

حــال مــا إذا كــان الســيدة مطلقــة أو منفصــلة أو أرملــة أو 
كانــت الســيدة قــد بواسـطة أي زوج ســابق فــي حــال مــا إذا 

 تزوجت أكثر من مرة.

سيدات  7سيدة من كل تعرضت  بشكل عام، 
سبق لهن الزواج في مصر إلى عنـف جسـدي أو جنسـي 

شـــهر الســـابقة عـــن  12مـــن قبـــل زوج لهـــا خـــالل فتـــرة الــــ
المسح. وكما هو متوقع، تـم مالحظـة أكثـر التباينـات فـي 

مـن  %40لتعرض للعنف مـع الخـوف مـن الـزوج. إقرار ا
ســيدات الالتــي يخفــن مــن أزواجهــن فــي أغلــب األوقــات ال

للعنـــف ســـواء كـــان جســـدي أو جنســـي فـــي فتـــرة  نتعرضـــ
 %19شـهر السـابقة عـن المسـح، وذلـك بالمقارنـة بــ 12الـ

 %7بـــين الســـيدات الالتـــي أحيانـــا  يخفـــن مـــن أزواجهـــن و
 بين السيدات الالتي لم يخشين ابدا  من أزواجهن.

ت ليســـــت أن االختالفـــــا 6-16يبـــــين جـــــدول 
كبيــرة بــين نســب الســيدات الالتــي اقــررن التعــرض للعنــف 

أقــــل بـــين األزواج حســـب بعـــض الخصـــائص. حيـــث أن 
 49-40وجـــدت بـــين الســـيدات فـــي الفئـــة العمريـــة  نســـبة

، %10و %9والسيدات في أعلى مستوى لمؤشر الثروة )
إن أعلـــى نســــبة مـــن الســـيدات تعرضــــن  .علـــى الترتيـــب(

بـين  تقبـل أي زوج وجـد لعنف بدنى وجنسيى حـديثا  مـن
وبالنظر إلـى التفاوتـات  .(%27المطلقات والمنفصالت )
نجــد أن الســيدات فــي ريــف الوجــه حســب محــل اإلقامــة، 

القبلـــى كــــن أكثـــر أحتمــــاال  للتعـــرض ألى عنــــف جســــدى 
شــهر الســابقة علــى  12وجنســى مــن قبــل الــزوج خــالل الـــ

ــــي محافظــــات الحــــدود  ــــت الســــيدات ف المســــح، بينمــــا كان
مصـر  –المتضمنة فـي المسـح السـكانى الصـحى الثالث 
أقل احتماال  لذكر أنها تعرضت حديثا  ألى عنـف  2014

 على الترتيب(. %11، %17من قبل الزوج )

 

 التعرض الحالي للعنف الجسدي أو الجنسي 6-16جدول 
والالتي تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي ( 9-15في العمر نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج 

 .2014شهر السابقة عن المسح حسب الخصائص الخلفية، مصر  12الـأي زوج لها في فترة  من قبل
  

 الخصائص الخلفية

نسبة السيدات لالتي تعرضن للعنف 
زوج لها  من قبلالجسدي أو الجنسي 

 شهر السابقة عن المسح 12في الـ

عدد السيدات 
الالتي سبق 
 لهن الزواج

   العمر  
15-19 16.5 240 
20-24 20.3 980 
25-29 15.6 1422 
30-39 13.7 2332 
40-49 9.2 1718 

   عدد األطفال األحياء
0 14.2 556 
1-2 15.1 2819 
3-4 13.4 2618 
5+ 11.7 700 

   الحالة الزواجية
 6272 13.9 متزوج

 204 26.9 مطلق/منفصل
 217 5.5  ارمل
   اإلقامة
 2356 12.6 حضر
 4337 14.8 ريف

   محل اإلقامة
 840 11.6 افظات الحضريةالمح

 3271 13.7 وجه بحرى
 709 13.7 حضر
 2562 13.7 ريف

 2519 15.2 وجه قبلي
 772 12.5 حضر
 1747 16.5 ريف

 63 10.5 1محافظات الحدود
   الحالة التعليمية

 1585 15.6 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 405 18.3 لم تتم المرحلة االبتدائية

 1163 19.2 بتدائية/ بعض الثانويأتمت المرحلة اال
 3540 11.1 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

   الحالة التعليمية للزوج
 1086 16.9 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة

 574 19.7 لم تتم المرحلة االبتدائية
 1222 15.9 أتمت المرحلة االبتدائية/ بعض الثانوي

 3810 11.7 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى
 2 * بيانات مفقودةال تعرف/

   الحالة العملية
 897 11.7 تعمل مقابل عائد نقدى

 5796 14.4 ال تعمل مقابل عائد نقدى
   مؤشر الثروة
 1162 16.6 أدنى مستوى

 1306 14.8 المستوى الثاني
 1526 14.7 المستوى األوسط
 1420 14.1 المستوى الرابع
 1279 9.9 أعلى مستوى

   سيدة من زوجهاخوف ال
 566 39.6 تخاف معظم الوقت

 2322 18.6 تخاف أحيانا  
 3779 7.4 لم تخف مطلقا  
 26 * بيانات مفقودة

 6693 14.0 49-15إجمالي السيدات     
تشير إلى أن األرقام مبنية على عدد حاالت ملحوظة: أي زوج تتضمن الزوج الحالي واألخير وأي زوج سابق. *   

 تم حذفها.و  حالة 25أقل من جحة غير مر 
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1
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 الزوج من قبلبداية العنف  16-4

 ولإلـى أ فقط واحدة مرة تزوجن الالتي معلومات عن عدد السنوات بعد الزواج قبل أن تتعرض النساء 7-16جدول  يعرض
كمـا تبـين أن العنـف . الـزواج قد بـدأ قبـل أن العنفذكرن  النساء من جدا قليل عدد أن النتائج أظهرت .الجنسي أو الجسدي للعنف مرة

مـن السـيدات قـد تعرضـن ألول حادثـة عنـف جسـدي أو  %17بشـكل عـام،  .الـزواج مـن قصير وقت بعد السيداتقد بدأ عند كثير من 
 قد تعرضن ألول حادثة عنف خالل خمس سنوات من الزواج. %21و جنسي خالل سنتين من الزواج،

 ج حسب فترة الزواجزو ال من قبلالتعرض للعنف  7-16جدول 
ن قبل الزوج سنة والالتي تزوجن مرة واحدة فقط، نسبة السيدات الالتي تعرضن أول مرة للعنف الجسدي أو الجنسي المأرتكب م 49-15من بين السيدات المتزوجات حاليا  في العمر 

 . 2014الحالي حسب عدد السنوات منذ الزواج حسب الفترة الزواجية، مصر 
نسبة السيدات الالتي تعرضن أول مرة للعنف الجسدي أو الجنسي في فترة زواج                

نسبة السيدات الالتي  كاآلتي:
لم يتعرضن لعنف 
 جسدي أو جنسي

عدد السيدات المتزوجات 
تي تزوجن مرة حاليا  والال

 واحدة فقط
 سنوات 10 سنوات 5 سنتين قبل الزواج عدد السنوات منذ الزواج          
 521 86.1 ل.ي ل.ي ل.ي 0.1 2أقل من               
 949 74.1 ل.ي ل.ي 20.6 0.0 2-4
 1380 76.1 ل.ي 21.4 15.2 0.1 5-9
10+ 0.1 16.4 21.2 23.8 74.5 3284 

 6135 75.8 23.3 21.4 16.6 0.1 اإلجمالي        
 : ال ينطبقل.ي              
       

 الزوج من قبلاإلصابات الناتجة عن العنف  16-5

تعــرض النســاء إلــى إصــابات  مــدى علــى معلومــات عــنالحصــول  2014مصــر  –المســح الســكاني الصــحي تــم مــن خــالل 
مـن السـيدات الالتـي سـبق لهـن  %37أن  8-16. وبشـكل عـام، يوضـح جـدول يثا  حـدمضـى أو  وقـت فـي أي جمن الزو كنتيجة للعنف 

تعرضن في أي وقت مضى إلى شكل من أشكال العنف بين األزواج أو العنف الجنسي قد أبلغن أنهن قـد تعرضـن إلـى  والالتيالزواج 
قــد أبلغـن أنهـن قـد تعرضـن إلــى  %7 إال أنإصـابة كنتيجـة لهـذا العنـف. وكانـت أكثــر اإلصـابات شـيوعا  هـي الجـروح، والحـرق، وآالم؛ 

ائرة، أو كســر فــي العظــام أو األســنان، أو أي إصــابات خطيــرة آخــرى. كمــا أن الســيدات الالتــي تعرضــن للعنــف الجنســي يكــن غــجــروح 
، %37و %59السيدات الالتي تعرضن للعنف الجسدي فقط )ب مقارنةأكثر احتماال  ألن يبلغن أنهن قد تعرضن إلى إصابات مستمرة 

 ، على الترتيب(.%7و %18إلى إصابات خطيرة ) هنتعرض لذكرعلى الترتيب(، وأكثر احتماال 

 إصابات السيدات بسبب العنف من الزوج 8-16جدول  
عنف، حسب صور العنف وعما إذا والجروح نتيجة لل اإلصابةوالالتي تعرضن لصور محددة للعنف من الزوج حسب نوع  49-15نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وفي العمر 

 .2014السابقة على المسح، مصر شهر 12الـسبق لهن التعرض للعنف خالل 
            

 صور العنف

جروح، 
خدوش أو 

 ألم
، خلع التواءاتإصابة في العين، 

 )ردة في المفصل( أو حروق
جرح عميق، كسر في العظام أو 
 األسنان أو أي إصابة خطيرة

أي 
 إصابة

لسيدات الالتي سبق لهن الزواج وسبق عدد ا
 تعرضهن ألي عنف جسدي أو جنسي من الزوج

      1تعرضن للعنف الجسدي            
 1689 37.4 7.0 11.5 34.9   2في أي وقت

 905 43.8 9.7 13.2 41.2  شهرا  السابقة 12خالل الـــ
      تعرضن للعنف الجنسي       

 276 59.2 18.3 25.9 55.9   2في أي وقت
 182 63.1 18.9 25.0 59.3  شهرا  السابقة 12خالل الـــ

      1تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي       
 1712 37.3 6.9 11.4 34.7   2في أي وقت

 937 43.8 9.5 13.0 41.2  شهرا  السابقة 12خالل الـــ
 المطلقات/المنفصالت واألرامل تشير إلى الزوج األخير. لألزواجبالنسية للسيدات المتزوجات حاليا ، أما بالنسبة الحالي  مالحظة: تشير األزواج إلى الزوج            
 ذكرن العنف فقط خالل االجابة على السؤال المباشر حول العنف أثناء الحمل.  الالتييستبعد السيدات  1
  .شهرا  السابقة 12يتضمن خالل الـــ 2
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 مرتكبهأيًا كان  ديالجسالعنف  16-6

 انتشار العنف الجسديمستوى  16-6-1
سـؤال عمـا إذا كانـت المسـتجيبة قـد  2014مصـر  –يتضمن النموذج الخاص بالعنف األسري فـي المسـح السـكاني الصـحي 

و زوجهـا الحـالي أ أى شـخص آخـر خـالف آخـر مـن شـأنه إيـذائها جسـديا  مـن قبـل ءشيتعرضت للضرب أو للصفع أو للركل أو ألي 
 العنــف حــوادث عــن ومعلومــات الســؤال هــذا علــى اإلجابــات االعتبــار فــي 9-16 جــدول ســنة. يأخــذ 15األخيــر منــذ أن كــان عمرهــا 

 .الخامسة عشر سن للعنف الجسدي الذي تعرضت له المرأة منذ كلهاالتجربة  ووصف بين األزواج الجسدي

 سنة 15العمرالتعرض للعنف الجسدي منذ  9-16جدول 

سنة  15والالتي تعرضن للعنف الجسدي من قبل أي شخص منذ العمر  49-15دات الالتي سبق لهن الزواج وفي العمر نسبة السي
ـــ  .2014 شهرا  السابقة على المسح، حسب الخصائص الخلفية، مصر 12ونسبة السيدات الالتي تعرضن للعنف خالل ال

تى سبق نسبة السيدات الال             
لجسدي منذ وتعرضن للعنف ا

 1سنة  15العمر

نسبة الالتي تعرضن للعنف 
ـــ  شهرا  السابقة  12الجسدي خالل الـ

 

 عدد السيدات 2حيانا  أكثيرا  أو  أحيانا   كثيرا   الخصائص الخلفية          

      العمر            

15-19  35.3 5.4 13.8 19.3 240 
20-24  39.9 5.5 16.3 21.7 980 
25-29 35.3 4.5 10.9 15.5 1422 
30-39 35.1 4.0 10.2 14.2 2332 
40-49 33.8 3.0 5.9 9.0 1718 

      عدد األطفال األحياء

0 31.7 3.9 11.9 15.8 556 
1-2 35.9 4.5 11.0 15.6 2819 
3-4 35.1 4.1 9.5 13.6 2618 
5+ 38.7 3.1 8.7 11.8 700 

      الحالة الزواجية

 6272 14.3 10.5 3.8 34.5  متزوجة
 204 27.3 9.5 17.3 68.6 مطلقة/منفصلة

 217 6.6 4.7 1.9 34.6  أرملة
      اإلقامة

 2356 12.6 8.4 4.3 31.7 حضر
 4337 15.4 11.3 4.1 37.6  ريف

      محل اإلقامة

 840 11.8 7.7 4.1 30.9 محافظات الحضرية
 3271 14.2 10.4 3.7 36.3  وجه بحري

 709 13.0 8.5 4.5 32.9  رحض  
 2562 14.5 10.9 3.5 37.2  ريف

 2519 15.7 11.0 4.7 36.3 وجه قبلي
 772 13.1 8.8 4.3 31.4  حضر  
 1747 16.9 12.0 4.9 38.4  ريف  

 63 11.4 9.2 2.2 26.9 3محافظات الحدود 
      الحالة التعليمية

 1585 16.2 11.2 5.0 42.2 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 405 19.3 12.7 6.6 46.8  لم تتم المرحلة االبتدائية

 1163 19.5 13.5 5.9 43.9 أتمت المرحلة االبتدائية/ بعض الثانوي
 3540 11.4 8.6 2.9 28.5  أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى

      الحالة العملية

 897 12.4 8.5 4.0 32.9 تعمل مقابل عائد نقدي
 5796 14.7 10.6 4.2 35.9 عائد نقديال تعمل مقابل 

      مؤشر الثروة

 1162 17.2 11.2 6.0 42.0 أدنى مستوى
 1306 15.5 11.7 3.7 39.0  المستوى الثاني
 1526 15.3 11.1 4.2 37.1  المستوى األوسط
 1420 14.5 10.8 3.7 34.3  المستوى الرابع
 1279 9.7 6.5 3.3 25.5  أعلى مستوى

 6693 14.4 10.3 4.1 35.5 (49-15إلجمالي )ا       
سنة وذكرن تعرضهن للعنف الجسدي من قبل  15سبق لهن الزواج قبل العمر  الالتيوبالنسبة للسيدات  .شهرا  السابقة 12عنف خالل الـــ يتضمن أي 1            

 سنة. 15الزوج، يمكن أن يكون حدث العنف قبل العمر 
 شهرا  السابقة. 12ال يعرف لهن التكرار خالل الــ يشمل السيدات الالتي 2
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 3
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سنة أنه قد تم ضربهن، صفعهن، ركلهـن، أو  49-15من السيدات الالتي سبق لهن الزواج وفى الفئة العمرية  %36أقرت 
مـن  %14غهن سـن الخامسـة عشـرة. كمـا أقـرت وقـت مـا بعـد بلـو  مـنأنهن خضعن لـبعض الصـور األخـرى الخاصـة بـالعنف الجسـدي 

أنهـن تعرضـن لـبعض  %4السيدات أنهن تعرضن لبعض صور العنف الجسدي خالل االثنى عشر شهرا  السابقة علـى المسـح، وأقـرت 
 صور العنف الجسدي كثيرا  خالل الفترة.

مع ذلك، فإن نسب السيدات الالتي الخامسة عشر. و  سن منذ الجسدي العنف انتشار بمعدل العمر لم يكن على عالقة قوية
شهر السابقة على المسح تنخفض بشكل عام مع  12أبلغن أنهن قد تعرضن للعنف الجسدي بشكل متكرر أو أحيانا  يتعرضن له في الـ

تقريبـا  نصـف نسـبة نظيـرتهن فـي العمـر  49-40العمر، فنسبة السيدات الالتـي تعرضـن لشـكل مـن أشـكال العنـف الجسـدي فـي العمـر 
 سنة أو أقل. 25

حتمـالهناك عالقة قو  مـن السـيدات المطلقـات أو  %69تعـرض السـيدة للعنـف الجسـدي، حيـث أن  ية بين الحالة الزواجيـة وا 
من السـيدات المتزوجـات حاليـا   %35سنة مقارنة بـ 15بلوغهن  منذالمنفصالت أقررن حدوث عنف جسدي لهن مرة واحدة على األقل 

 أو األرامل.

حــدوث العنــف منــذ ل لــذكر تعرضــهنمنــاطق الريفيــة هــن أكثــر احتمــاال  مــن الســيدات فــي المنــاطق الحضــرية الســيدات فــي ال
الـثالث المتضـمنة فــي المسـح الســكاني  ، علــى الترتيـب(. والسـيدات فــي محافظـات الحــدود%32و %38سـن الخامســة عشـر ) بلـوغهن

ألن يكــن قــد ســبق وتعرضــن أو تعرضــن مــؤخرا  للعنــف هــن أقــل احتمــاال  مــن الســيدات فــي بــاقي المنــاطق  2014مصــر  –الصــحي 
العنــف الجســدي بــين الســيدات الحاصــالت علــى تعلــيم ثــانوي أو أعلــى أقــل قلــيال  مــن  كــانســن الخامســة عشــر. بلــوغهن الجســدي منــذ 

ليــل مــن الســيدات بــين الســيدات األقــل تعليمــا . الســيدات الالتــي يعملــن مقابــل عائــد نقــدى أقــل احتمــاال  بق %40مقارنــة بــأكثر مــن 30%
 مؤشر الثروة.مستويات تعرضهن للعنف الجسدي. كما أن انتشار العنف الجسدي ينخفض مع  ذكراألخريات في 

 مرتكبي العنف الجسدي 16-6-2

ب الشـخص سبة السيدات الالتي تعرضن للعنـف حسـن 10-16يبين جدول 
 كمســئول عــنذكــر أكثـر مــن شـخص  السـيدة الـذى ارتكــب هـذا العنــف. وقـد اســتطاعت

سـنة حتـى اآلن.  15لعنف الجسدي الذي تعرضت له السيدة منذ أن كانت في العمر ا
وكان الزوج الحالي هو أكثر األشخاص المسئولين عن العنف الجسدي الذي تعرضـت 

مــن الســيدات ذكــرن أن الــزوج الســابق هــو المســئول عــن  %10(، و%64ســيدة )لــه ال
كـر األم/زوجــة األب واألب/زوج األم ذالعنـف الجسـدي الـذي تعرضــت لـه، كمـا أنــه تـم 

ذكــــرن أن  %13علــــى الترتيــــب(.  %26و %31لعنــــف الجســــدي )ا كمســــئولين عــــن
 األخت/األخ مرتكب للعنف الجسدي.

 

 

 

 

 

 

 لعنف الجسديا بىمرتك األفراد 10-16جدول 

-15بين السيدات الالتي سبق لهن الزواج وفي العمر من 
سنة،  15والالتي تعرضن للعنف الجسدي منذ العمر  49

ن عن مسئوليتي ذكرن أن أشخاص محددين نسبة الال
 .2014العنف، مصر 

 اإلجمالي الشخص    

 64.0 الزوج/ الحالي    
 10.2 الزوج/ السابق
 26.3 األب/ زوج األم
 30.8 األم/ زوجة األب

 12.6 األخ/ األخت
 0.5 االبنةاألبن/ 

 1.1 قريب آخر
 0.9 الحماه )والدة الزوج(

 0.2 زوج(الحماه )والد ال
 0.3 آخر )نسيب( صهر
 1.1 مدرس

 0.0 صاحب العمل/ شخص بالعمل
 0.4 أخرى

تعرضن للعنف  الالتيعدد السيدات   
 2377 سنة 15العمر  ذالجسدي من

: يمكن للمرأة أن تذكر أكثر من شخص قاموا بارتكاب ملحوظة    
 العنف.
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 العنف أثناء الحمل 16-7

السيدة فقـط صحة ال يهدد العنف أثناء الحمل 
ـــل. ويعـــرض الجـــدول   11-16إنمـــا يهـــدد مولودهـــا المقب

ات عن نسبة السـيدات المصـريات الالتـي تعرضـن معلوم
لــبعض صــور العنــف الجســدي أثنــاء فتــرة الحمــل. ويبــين 
الجــدول أن مــن بــين الســيدات الالتــي ســبق لهــن الحمــل، 

قـــــد تـــــم ضـــــربهن، صـــــفعهن، ركلهـــــن، أو تعرضـــــن  7%
لبعض الصور األخرى من العنف مرة واحدة علـى األقـل 

قــــــــات أو أثنـــــــاء فتــــــــرة الحمــــــــل. كانـــــــت الســــــــيدات المطل
المنفصــالت أكثـــر إقـــرارا  لتعرضــهن للعنـــف أثنـــاء الحمـــل 
عن غيرهن من السيدات. وهناك حوالي ثلث السيدات قد 
تعرضـــن للضـــرب أو للعنـــف الجســـدي بشـــكل عـــام أثنـــاء 

الثالثـــــــة  محافظـــــــات الحـــــــدودحملهـــــــن. الســـــــيدات فـــــــي 
المتضـــمنة فـــي المســـح، والســـيدات الالتـــي حصـــلن علـــى 

سـيدات فـي أعلـى مسـتوى للثـروة تعليم ثانوي أو أعلـى، وال
 أثناء حملهن.أقل إحتماال  للتعرض للعنف 

 البحث عن مساعدة 16-8

ــــم مــــن خــــالل المســــح الســــكانى الصــــحى   –ت
جمع معلومات لتقييم مدى سـعى السـيدات  2014مصر 

الالتــي تعرضـــن لعنـــف جســـدي للحصـــول علـــى مســـاعدة 
للتعامــل مــع العنــف األســرى. ومــن أجــل الحصــول علــى 

يانــات، تــم ســؤال السـيدات الالتــى تعرضــن للعنــف هـذه الب
القـائم منذ سن الخامسة عشر بغض النظر عن الجسدى 
عمــا إذا كــن قــد بحــثن عــن أى مســاعدة فــى أى  ،بــالعنف

ــئلن عمــا  وقــت. فــإذا لــم يكــن قــد بحــثن عــن المســاعدة، سأ
إذا كــن قــد أخبــرن شــخص مــا عــن العنــف الــذي تعرضــن 

ــئلن عــن عــن  نلـه. أمــا الســيدات الالتــي بحــث المســاعدة سأ
 الشخص الذى تم اإلستعانة به.

 12-16تشــير النتــائج المعروضــة فــى جــدول 
إلى أن حوالى ثلث السيدات بحثن عن مساعدة من أجـل 

قــد أخبــرن شــخص مــا عــن  %18التعامــل مــع العنــف و
 يـد علـى فقـط الجسـدي للعنـف تعرضـن الالتـي سـيداتلا العنف الذي تعرضن له على الـرغم مـن أنهـم لـم يبحـثن عـن المسـاعدة. وكانـت

 فقـط تعرضـن الالتـي مقارنـة بالسـيدات العنـف عـن أحـدا   إخبـار أو لم يسعن للحصول علـى مسـاعدة األرجح على الزوج أحد ما بخالف
ن كما أن السيدات المطلقات أو المنفصـالت أكثـر احتمـاال  أ .وآخرين الزوج قبل من العنف إلى تعرضوا الذين أو من قبل الزوج للعنف

 دة او مناقشة العنف مع شخص آخر عن باقي السيدات.عيسعين إلى الحصول على مسا

أكثــر إحتمــاال  للســعي مــن أجــل الحصــول علــى مســاعدة أو إخبــار شــخص آخــر عــن العنــف الــذي  كــن الســيدات فــي الحضــر
دما يتعرضـن لعنـف للحصول على مسـاعدة او إخبـار شـخص آخـر عنـذكرن أنهن سعين  الحضرالسيدات في من  %42تعرضت له. 

. كما أن نسبة السـيدات الالتـي سـعين للحصـول علـى مسـاعدة أو إخبـار شـخص آخـر الريفمن السيدات في  %29جسدي بالمقارنة بـ
 .%45بين السيدات في أقل مستوى لمؤشر الثروة إلى  %28زادت من عن العنف الذي تعرضن له 

  التعرض للعنف أثناء الحمل 11-16جدول 
والالتي سبق لهن الحمل، نسبة السيدات  49-15من بين السيدات الالتي سبق لهن الزواج وفي العمر 

 .2014الخلفية، مصرالخصائص الالتي سبق وتعرضن للعنف الجسدي أثناء الحمل، حسب 
      

 الخصائص الخلفية

نسبة السيدات الالتي 
نف أثناء تعرضن للع
 الحمل

عدد السيدات الالتي سبق لهن 
 الزواج وسبق لهن الحمل

   العمر      
15-19  7.2 193 
20-24  8.5 901 
25-29 6.3 1367 
30-39 6.1 2273 
40-49 6.4 1673 
   اإلقامة
 2251 6.7 حضر
 4156 6.5  ريف

   محل اإلقامة
 786 7.5 محافظات الحضرية

 3155 5.8  وجه بحري
 686 6.5  حضر  

 2469 5.5  ريف
 2406 7.4 وجه قبلي

 746 6.1  حضر  
 1660 8.0  ريف  

 60 3.6 1محافظات الحدود 
   الحالة الزواجية

 6019 5.7  متزوجة/ يعيشون مع بعض
 172 31.7 مطلقة/منفصلة

 215 10.3  أرملة
   عدد األطفال األحياء

0 3.0 269 
1-2 6.8 2819 
3-4 6.6 2618 
5+ 6.9 700 

   الحالة التعليمية
 1520 9.2 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة

 389 10.5  لم تتم المرحلة االبتدائية
 1097 9.8 أتمت المرحلة االبتدائية/ بعض الثانوي

 3400 3.9  أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى
   مؤشر الثروة

 1117 7.7 أدنى مستوى
 1253 7.4  المستوى الثاني
 1465 6.1  المستوى األوسط
 1360 7.2  المستوى الرابع
 1213 4.6  أعلى مستوى

 6406 6.6 (49-15اإلجمالي )    
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1      
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 البحث عن مساعدة لوقف العنف  12-16جدول 
سنة حسب أسلوب البحث عن المساعدة وحسب الخصائص  15والالتي سبق وتعرضن للعنف الجسدي منذ العمر  49-15لنسبي للسيدات الالتي سبق لهن الزواج وفي العمر التوزيع ا

 .2014الخلفية، مصر
              

 الخصائص الخلفية
طلبن المساعدة 
 لوقف العنف

لم يطلبن المساعدة 
ولكن أخبرن شخص 

 ما

يطلبن المساعدة  لم
ولم يخبرن أي 

 شخص
ال يعرف/ 
 اإلجمالي بيانات مفقودة

سبق  الالتيعدد السيدات 
وتعرضن ألي صور من العنف 

 الجسدي
       المسئولين عن العنف الجسدي              

 1124 100.0 1.0 41.5 18.1 39.4 الزوج فقط
 641 100.0 3.6 71.0 16.3 9.1  شخص آخر

 612 100.0 0.1 35.4 18.4 46.1 الزوج وشخص آخركال  من 
       العمر        

15-19  29.7 18.7 50.8 0.7 100.0 84 
20-24  33.3 17.2 49.1 0.4 100.0 392 
25-29 30.7 22.5 45.5 1.3 100.0 501 
30-39 35.3 15.5 47.4 1.8 100.0 818 
40-49 31.9 16.9 49.3 2.0 100.0 581 

       عدد األطفال األحياء        
0 29.1 19.7 47.3 3.9 100.0 176 
1-2 35.7 19.0 44.3 0.9 100.0 1012 
3-4 32.0 15.5 50.5 2.0 100.0 919 
5+ 28.4 19.0 52.5 0.1 100.0 271 
       الحالة الزواجية        

 2162 100.0 1.6 49.9 18.2 30.3  متزوجة/ يعيشون مع بعض
 140 100.0 0.0 15.7 17.6 66.7 فصلةمطلقة/من

 75 100.0 0.0 50.4 4.2 45.4  أرملة
       اإلقامة        

 747 100.0 0.8 42.4 14.7 42.0 حضر
 1630 100.0 1.8 50.4 19.1 28.8  ريف

       محل اإلقامة        
 260 100.0 0.5 38.6 11.7 49.3 محافظات الحضرية

 1187 100.0 2.0 50.4 20.7 26.9  وجه بحري
 234 100.0 1.5 43.0 21.5 34.0  حضر  

 953 100.0 2.1 52.2 20.5 25.2  ريف
 914 100.0 1.1 47.4 15.4 36.0 وجه قبلي

 243 100.0 0.7 46.6 10.8 41.9  حضر  
 671 100.0 1.3 47.7 17.1 33.9  ريف  

 17 100.0 0.4 40.4 19.9 39.4 1محافظات الحدود 
       الحالة التعليمية        

 669 100.0 1.8 48.9 16.0 33.4 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 190 100.0 1.1 44.5 22.1 32.3  لم تتم المرحلة االبتدائية

 510 100.0 1.0 46.2 17.4 35.4 أتمت المرحلة االبتدائية/ بعض الثانوي
 1008 100.0 1.6 48.7 18.2 31.6  أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى

       الحالة العملية        
 295 100.0 1.1 43.8 13.3 41.7 تعمل مقابل عائد نقدي

 2082 100.0 1.5 48.4 18.3 31.7 ال تعمل مقابل عائد نقدي
       مؤشر الثروة        

 488 100.0 0.4 50.2 21.7 27.8 أدنى مستوى
 510 100.0 1.3 51.1 15.8 31.7  المستوى الثاني
 567 100.0 2.6 49.3 19.5 28.6  المستوى األوسط
 488 100.0 1.8 45.6 15.8 36.8  المستوى الرابع
 326 100.0 0.9 40.2 14.4 44.5  أعلى مستوى

 2377 100.0 1.5 47.9 17.7 33.0 (49-15اإلجمالي )        
 .ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء 1              
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إذا قامـــت الســـيدة بالســـعي للحصـــول علـــى مســـاعدة عنـــدما تتعـــرض 
لعنـــف جســـدي، فإنهـــا غالبـــا مـــا تتجـــه لطلـــب المســـاعدة مـــن أســـرتها. ويعـــرض 

ســــيدات ســــعين للحصــــول علــــى  10مــــن كــــل  8أن حــــوالي  13-16جــــدول 
مــــن  %31مســــاعدة ابلغــــن عــــن أن مصــــدر مســــاعدتها هــــو أســــرتها. كــــم أن 

تي سعين للحصول على مساعدة قـد ابلغـن بـأنهن طلبـوا المسـاعدة السيدات الال
مـــن الســـيدات الالتـــي ســـعين للحصـــول علـــى  %1مـــن أســـرة الـــزوج. وأقـــل مـــن 

مساعدة قد ابلغـن بـأنهن طلبـوا المسـاعدة مـن الشـرطة أو المؤسسـات التـي تقـدم 
 خدمات إجتماعية.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصدر الحصول على مساعدة  لوقف العنف 13-16جدول 

والالتي  49-15نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وفي العمر 
سنة وطلبن المساعدة  15سبق وتعرضن للعنف الجسدي منذ العمر 

 . 2014حسب المصدر الذي طلبن منه المساعدة، مصر 

 اإلجمالي الشخص    

 79.3 السيدةأسرة     
 31.0 أسرة الزوج

 0.2 الزوج الحالي/السابق
 3.8 صديق
 6.9 الجيران

 0.4 رجل دين 
 0.7 الشرطة
 0.5 محامي

 0.0 منظمة خدمة اجتماعية
 0.1 أخرى

 784 عدد السيدات الالتي تعرضن للعنف وطلبن المساعدة  
  
  على المساعدة. مالحظة: يمكن أن تذكر السيدة أكثر من مصدر للحصول 
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  جداول المحافظات
 

 المياه المحسنة للشرب ودورات المياه وتكرار التعرض للتدخين داخل المنزل وتوافر المياه والصابون في أماكن غسل األيدي 1-2-أجدول 
التدخين داخل المنزل، ومن بين األسر التي تمت التي يتكرر بها  وكذلك األسر  مع أسر أخرى دورة مياه محسنة غير مشتركةنسبة األسر التي لديها مصدر محسن لمياه الشرب، و 

 .2014األسر التي توافرت بها مياه وصابون في أماكن غسيل األيدي، حسب المحافظات، مصر مالحظة أماكن غسيل األيدي بها، نسبة 
  نسبة األسر المعيشية التي:               

من بين األسر التي تمت مالحظة أماكن 
نسبة توافر المياه  غسيل األيدي بها،

 في اماكن غسيل األيدي 3والصابون

عدد األسر المعيشية 
التي تمت مالحظة 

 أماكن غسل األيدي بها

          
 المحافظات

لديها مصدر محسن 
 1لمياه الشرب

لديها دورة مياه محسنة 
 2وغير مشتركة

يتكرر بها التدخين 
 بشكل يومي

عدد األسر 
 المعيشية

 4388 95.1 4599 42.6 98.7 99.9 المحافظات الحضرية              
 2828 95.1 2979 44 98.4 100.0 القاهرة

 1417 95.1 1472 40.1 99.4 100.0 اإلسكندرية
 119 96.0 123 37.7 94.5 96.9 بورسعيد
 24 98.1 25 43.2 99.7 99.8 السويس

 12716 92.7 13243 44.4 84.4 96.4 الوجه البحري        
 484 98.8 488 30.1 65.9 100  دمياط

 2005 92.3 2133 37 91.3 99.9  الدقهلية
 2255 91.1 2414 44.8 77.1 83.1  الشرقية

 1244 82.1 1408 45.9 92.9 96.4  القليوبية
 1090 94.9 1096 46.1 92.9 100.0 كفر الشيخ

 1868 95.5 1889 42.5 96.8 100.0  الغربية
 1302 97.3 1304 48.2 95.3 99.0  المنوفية
 2264 93.5 2299 51.7 63.0 100.0  البحيرة

 205 90.3 214 42.5 95.8 99.7  اإلسماعيلية
 9788 83.2 10101 45.6 94.6 99.0 الوجه القبلي        

 2679 93.3 2748 47.4 94.8 98.0  الجيزة
 929 82.0 935 49.4 99.2 99.7 بني سويف

 825 73.4 874 40.1 92.3 99.9  الفيوم
 1456 73.5 1469 43.6 96.4 99.7  المنيا

 1282 86.6 1332 44.2 92.7 99.9  أسيوط
 1102 76.3 1185 43.3 91.1 99.8  سوهاج

 844 84.2 866 50.3 94.0 96.0  قنا
 420 80.6 434 45.2 98.7 100.0  أسوان

 251 82.1 258 45.7 95.1 100.0  األقصر
 210 91.4 231 41.3 99.1 85.0 محافظات الحدود        

 94 91.9 114 48.1 99.2 88.5 البحر األحمر
 60 86.5 61 20.8 98.2 100 الوادي الجديد

 56 95.8 57 49.8 100.0 61.9 مطروح
 27102 89.7 28175 44.5 90.5 97.8 اإلجمالي        

 ياه المحسنة.لمصادر الم 2.1أنظر جدول   1              
 لدورات المياه المحسنة. 2.2أنظر جدول   2
لصابون فقط  وكذلك اللذين لديهم مياه وصابون وأي يتضمن الصابون والمنظفات في شكل قطع أو سائل أو مسحوق أو على شكل معجون. كم يتضمن هذا العمود األسر المعيشية التي لديها المياه وا  3

 منظفات أخرى.
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 مؤشر الثروة  2-2-أجدول 
 .2014المحافظات، مصر  ، حسبمؤشر الثروة ومعامل جينيحسب طبقا للعد النظرى ألسر المعيشية ألفراد االتوزيع النسبى 

    مؤشر الثروة 
                  

 المحافظات
أدنى 
 مستوى

 المستوى
 الثاني

 المستوى
 األوسط

 المستوى
 الرابع

أعلى 
األفرادعدد  اإلجمالي مستوى  معامل جيني 

         المحافظات الحضرية                  
 0.13 10464 100.0 66.5 31.0 1.9 0.6 0.0 القاهرة

 0.06 5231 100.0 59.9 34.6 2.6 2.0 0.9 اإلسكندرية
 0.05 469 100.0 79.4 10.6 1.0 1.3 7.7 بورسعيد
 0.06 99 100.0 75.5 20.0 2.2 1.1 1.3 السويس

         الوجه البحري         
 0.13 1984 100.0 10.7 34.8 41.9 9.6 3.0  دمياط

 0.12 8474 100.0 14.0 25.7 28.5 17.0 14.8  الدقهلية
 0.18 10193 100.0 10.5 18.5 23.7 23.5 23.8  الشرقية

 0.14 5478 100.0 14.6 25.7 35.5 15.3 9.0  القليوبية
 0.21 4492 100.0 9.7 17.2 28.1 26.6 18.4 كفر الشيخ

 0.15 7308 100.0 16.5 23.0 29.5 17.7 13.3  الغربية
 0.22 5478 100.0 11.4 15.5 34.4 19.4 19.3  المنوفية
 0.15 9921 100.0 6.1 14.0 28.5 28.7 22.6  البحيرة

 0.22 881 100.0 26.8 22.7 11.3 18.8 20.3  اإلسماعيلية
ليالوجه القب                   

 0.16 11092 100.0 32.2 29.5 20.0 13.9 4.4  الجيزة
 0.15 3986 100.0 8.8 13.5 16.7 33.1 27.9 بني سويف

 0.15 3868 100.0 6.3 9.9 18.7 33.2 31.8  الفيوم
 0.15 6492 100.0 5.8 8.6 11.3 32.4 41.9  المنيا

 0.23 6397 100.0 5.8 12.7 15.2 29.9 36.4  أسيوط
 0.24 5860 100.0 9.1 9.3 10.0 19.1 52.5  سوهاج

 0.22 3943 100.0 7.7 9.8 17.8 32.7 32.1  قنا
 0.18 2055 100.0 13.2 14.3 8.4 26.5 37.6  أسوان

 0.11 1172 100.0 2.8 10.1 15.4 32.0 39.6  األقصر
         محافظات الحدود         

 0.08 412 100.0 62.2 22.5 2.1 3.4 9.7 البحر األحمر
 0.17 270 100.0 5.9 17.6 26.8 28.8 21.0 الوادي الجديد

 0.15 328 100.0 4.7 11.7 17.4 28.3 37.9 مطروح
 0.13 116347 100.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 اإلجمالي          
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  التعليم االلتحاق 1-3-أ جدول
ونسبة القراءة  ،ووسيط عدد سنوات التعليم أو أتممنها حسب أعلى مرحلة دراسية التحقن بها 49-15الفئة العمرية  الالتي سبق لهن الزواج في يداتالتوزيع النسبي للس

 .2014 مصر، المحافظاتحسب والكتابة، 
 أعلى مستوى للتعليم                       

 اإلجمالي

    وسيط عدد
سنوات 
 التعليم

راءة نسبة الق
 3والكتابة

عدد السيدات 
الالتي سبق 

 لهن الزواج

              

 المحافظات

 الم يسبق له
الذهاب إلى 

 المدرسة

تم تلم 
المرحلة 
 االبتدائية

 تتمأ
المرحلة 
 1االبتدائية

 لم تتم
المرحلة 
 الثانوية

 تأتم
المرحلة 

 2الثانوية

أعلى من 
المرحلة 
 الثانوية

           المحافظات الحضرية                      
 1811 84.9 10.7 100.0 23.9 40.4 13.1 5.1 4.9 12.6 القاهرة

 857 87.4 10.6 100.0 25.9 34.7 14.9 7.3 6.2 11.0 اإلسكندرية
 86 90.5 11.1 100.0 25.6 52.0 8.7 4.0 1.6 8.0 بورسعيد
 19 91.3 10.9 100.0 20.4 53.5 10.9 3.3 4.1 7.8 السويس

           الوجه البحري            
 433 90.2 10.6 100.0 17.0 49.3 13.5 3.3 7.0 9.8  دمياط

 1740 82.2 10.5 100.0 13.9 53.1 11.1 3.2 4.5 14.2  الدقهلية
 1956 75.0 10.3 100.0 15.6 41.3 10.6 4.1 7.1 21.3  الشرقية

 1033 80.2 10.3 100.0 16.2 40.0 16.7 2.6 8.4 15.9  القليوبية
 957 70.4 10.3 100.0 13.4 43.1 7.4 2.8 5.8 27.6 كفر الشيخ

 1370 80.9 10.4 100.0 16.8 44.9 12.3 5.1 4.8 16.0  الغربية
 1045 73.0 10.4 100.0 16.9 41.6 9.7 4.3 4.9 22.6  المنوفية
 1959 65.2 7.7 100.0 8.7 36.1 13.2 3.5 7.6 30.9  البحيرة

 172 83.7 10.4 100.0 16.7 43.5 14.6 4.1 6.4 14.7  اإلسماعيلية
           الوجه القبلي            

 2040 69.9 8.3 100.0 12.8 33.1 16.4 5.4 5.5 26.7  الجيزة
 770 64.1 7.9 100.0 11.0 34.6 10.6 3.3 5.6 34.8 بني سويف

 721 60.4 5.9 100.0 8.0 32.1 11.9 2.3 7.3 38.4  الفيوم
 1107 59.2 5.3 100.0 7.0 31.0 11.7 2.6 6.5 41.2  المنيا

 1085 59.4 5.9 100.0 8.5 30.3 13.8 3.4 6.7 37.3  أسيوط
 1039 62.6 5.9 100.0 8.7 26.3 18.1 5.2 7.6 34.1  سوهاج

 776 70.6 8.0 100.0 7.4 35.7 20.2 3.7 7.8 25.2  قنا
 368 80.1 10.1 100.0 11.1 40.4 20.2 4.9 3.0 20.3  أسوان

 224 72.2 8.3 100.0 7.6 37.1 18.5 5.3 4.9 26.5  األقصر
           محافظات الحدود            

 83 90.8 10.9 100.0 27.4 44.7 11.2 2.7 4.3 9.7 البحر األحمر
 54 78.3 10.5 100.0 18.3 46.3 8.7 4.6 1.4 20.7 الوادي الجديد

 58 48.5 4.0 100.0 5.6 10.4 17.4 16.3 6.5 43.9 مطروح
 21762 73.2 10.1 100.0 13.9 38.5 13.3 4.1 6.1 24.0 اإلجمالي            

 سنوات لباقي الفئات العمرية. 6(، و36- 22سنوات )للفئة العمرية  5أتمت في المرحلة االبتدائية  1                      

 حلة الثانوية.سنوات في المر  6أتمت  2
 تشير إلى السيدات الالتي التحقن بالمرحلة اإلعدادية أو أعلى والسيدات الالتي استطعن قراءة كل العبارة او جزء منها. 3
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 . 254 ملحق أ 

 التقليديةالتعرض لوسائل اإلعالم  2-3-أ جدول
 .2014مصر  المحافظات،أسبوعيا حسب  لبعض وسائل اإلعالميتعرضن والالتي  49-15في الفئة العمرية  نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج

              

 المحافظات

تقرأ الصحف 
على األقل مرة 

 أسبوعيا  

تشاهد التليفزيون 
على األقل مرة 

 أسبوعيا  

تستمع للراديو 
على األقل مرة 

 أسبوعيا  

 كل وسائل اإلعالم
الثالث على األقل مرة 

 أسبوعيا  

ال تتعرض ألى وسيلة 
إعالم من الثالثة على 

 األقل مرة أسبوعيا  

عدد السيدات 
الالتى سبق 

 لهن الزواج
       المحافظات الحضرية              

 1811 1.1 4.3 12.6 98.6 10.2 القاهرة
 857 1.8 8.0 22.1 97.8 17.1 اإلسكندرية

 86 4.4 4.6 28.0 94.5 9.5 بورسعيد
 19 1.5 3.0 18.6 98.0 7.9 السويس

       الوجه البحري       
 433 2.2 0.6 12.3 97.5 1.5  دمياط

 1740 5.7 3.7 23.3 92.1 7.3  الدقهلية
 1956 1.6 4.5 19.1 97.7 12.0  الشرقية

 1033 1.9 3.0 28.7 97.0 6.3  القليوبية
 957 0.6 1.2 9.1 99.4 2.5 كفر الشيخ

 1370 4.1 1.2 12.6 95.4 4.1  الغربية
 1045 1.5 1.8 50.1 97.9 2.4  نوفيةالم

 1959 1.6 2.2 27.8 97.6 4.9  البحيرة
 172 1.2 2.2 10.7 98.1 13.8  اإلسماعيلية

       الوجه القبلي       
 2040 3.2 1.3 6.5 96.6 3.6  الجيزة

 770 3.3 0.4 4.6 96.4 2.1 بني سويف
 721 7.3 0.8 8.9 92.4 2.0  الفيوم
 1107 2.4 0.5 5.6 97.2 3.6  المنيا

 1085 1.7 0.6 8.1 98.3 2.8  أسيوط
 1039 7.1 1.7 17.7 91.6 3.6  سوهاج

 776 2.7 0.7 3.5 97.1 2.4  قنا
 368 0.4 1.0 12.3 99.0 3.8  أسوان

 224 2.0 1.3 5.6 97.9 3.3  األقصر
       محافظات الحدود       

 83 1.1 2.3 9.9 98.6 8.5 البحر األحمر
 54 0.1 0.1 3.3 99.4 0.1 الوادي الجديد

 58 10.1 0.8 5.7 89.5 3.2 مطروح
 21762 2.8 2.3 16.5 96.6 5.8 اإلجمالي       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 . 255 ملحق أ  

 وسائل اإلعالم الرقميةاستخدام  3-3-أ جدول
 .2014مصر  المحافظات،لكمبيوتر، األنترنت ومواقع التواصل االجتماعي أسبوعيا حسب والالتي يستخدمن ا 49-15في الفئة العمرية  نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج

              

 المحافظات

تستخدم الكمبيوتر 
على األقل مرة 

 أسبوعيا  

تستخدم األنترنت 
على األقل مرة 

 أسبوعيا  

تستخدم مواقع التواصل 
على األقل االجتماعي 

 أسبوعيا  مرة 

 كل وسائل اإلعالم
ثالث على األقل مرة ال

 أسبوعيا  

ال تتعرض ألى وسيلة 
إعالم من الثالثة على 

 األقل مرة أسبوعيا  

عدد السيدات 
الالتي سبق لهن 

 الزواج
       المحافظات الحضرية              

 1811 81.0 13.2 15.1 13.7 18.5 القاهرة
 857 59.3 23.1 28.1 23.4 40.1 اإلسكندرية

 86 66.5 26.2 28.2 27.4 32.0 بورسعيد
 19 72.1 15.2 17.7 16.2 26.9 السويس

       الوجه البحري        
 433 85.0 4.5 6.1 5.0 14.0  دمياط

 1740 82.7 6.3 10.0 7.8 15.4  الدقهلية
 1956 84.9 5.4 9.8 6.9 13.7  الشرقية

 1033 83.3 7.0 10.0 7.5 15.6  القليوبية
 957 84.6 7.3 9.0 7.8 14.8 كفر الشيخ

 1370 84.2 5.9 9.4 6.3 14.9  الغربية
 1045 87.9 4.8 6.4 5.3 11.2  المنوفية
 1959 89.5 5.3 6.6 5.5 10.1  البحيرة

 172 74.2 12.2 15.8 14.1 24.4  اإلسماعيلية
       الوجه القبلي        

 2040 84.5 6.7 9.6 6.9 15.3  الجيزة
 770 93.0 3.7 5.2 4.2 6.6 بني سويف

 721 93.0 2.5 3.8 2.8 6.5  الفيوم
 1107 89.5 5.5 6.9 5.5 9.9  المنيا

 1085 91.4 3.1 5.6 3.6 7.7  أسيوط
 1039 91.0 3.2 6.5 4.1 7.8  سوهاج

 776 91.7 4.1 5.9 5.2 7.1  قنا
 368 87.1 5.5 7.1 6.3 12.0  أسوان

 224 91.0 3.3 4.5 3.9 7.6  األقصر
       محافظات الحدود        

 83 63.6 18.4 25.4 19.5 34.1 البحر األحمر
 54 89.7 3.0 5.5 3.0 10.3 الوادي الجديد

 58 91.9 5.3 5.7 5.4 8.1 مطروح
 21762 85.3 6.8 9.4 7.5 13.8 اإلجمالي        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 . 256 ملحق أ 

 الحالة العملية 4-3-أ دولج
 .2014مصر  المحافظات،حسب ، حسب الحالة العملية 49-15في الفئة العمرية  ي سبق لهن الزواجالتوزيع النسبي للسيدات الالت

لم تعمل خالل  شهرا  السابقة 12عملت خالل الـ               
 شهرا  السابقة 12الـ

ال يعرف/ 
 اإلجمالي بيانات مفقودة

الالتي السيدات عدد 
اتالمحافظ       سبق لهن الزواج  ال تعمل حاليا   1تعمل حاليا   

       المحافظات الحضرية              
 1811 100.0 0.0 83.0 0.4 16.6 القاهرة

 857 100.0 0.0 84.9 0.3 14.8 اإلسكندرية
 86 100.0 0.0 78.4 0.2 21.4 بورسعيد
 19 100.0 0.0 81.9 0.4 17.6 السويس

       الوجه البحري        
 433 100.0 0.0 86.1 0.2 13.8  دمياط

 1740 100.0 0.1 81.5 1.4 17.0  الدقهلية
 1956 100.0 0.0 78.9 1.2 19.9  الشرقية

 1033 100.0 0.0 79.0 1.1 19.9  القليوبية
 957 100.0 0.0 80.6 0.0 19.4 كفر الشيخ

 1370 100.0 0.0 76.8 1.2 22.0  الغربية
 1045 100.0 0.0 81.5 0.5 18.0  المنوفية
 1959 100.0 0.0 89.2 0.4 10.5  البحيرة

 172 100.0 0.0 73.7 0.7 25.6  اإلسماعيلية
       الوجه القبلي        

 2040 100.0 0.0 88.0 0.7 11.3  الجيزة
 770 100.0 0.0 82.2 0.0 17.8 بني سويف

 721 100.0 0.0 79.4 0.2 20.4  الفيوم
 1107 100.0 0.0 89.0 0.7 10.3  المنيا

 1085 100.0 0.0 88.8 0.3 10.9  أسيوط
 1039 100.0 0.0 84.1 0.4 15.4  سوهاج

 776 100.0 0.0 92.1 0.0 7.9  قنا
 368 100.0 0.0 89.6 0.1 10.2  أسوان

 224 100.0 0.0 93.2 0.4 6.4  األقصر
       محافظات الحدود        

 83 100.0 0.0 74.7 3.8 21.5 البحر األحمر
 54 100.0 0.0 78.1 0.0 21.9 الوادي الجديد

 58 100.0 0.0 94.3 0.4 5.4 مطروح
 21762 100.0 0.0 83.9 0.6 15.5 اإلجمالي        

أيام الماضية بسبب السفر، المرض،  7عن العمل في الـ  م تغيبواولكنه وايعمللم  ذينال األفرادأيام الماضية. أيضا  تشمل  7"تعمل حاليا " تعنى القيام بالعمل في الـ  1              
 أجازه أو لسبب أخر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 . 257 ملحق أ  

 اإلنجاب  1-4-أ جدول
، 49-15معدل اإلنجاب الكلى لفترة الثالث سنوات السابقة على المسح، ونسبة السيدات الحوامل حاليا  فى العمر 

 .2014، مصر المحافظات، حسب 49-40ى العمر ومتوسط عدد المواليد األحياء للسيدات ف
        

 المحافظات
معدل اإلنجاب 

 الكلى
فى العمر  السيدات نسبة
 الحوامل حاليا 15-49

متوسط عدد المواليد األحياء 
 49-40للسيدات فى العمر 

    المحافظات الحضرية        
 3.0 4.7 2.6 القاهرة

 2.7 6.0 2.2 اإلسكندرية
 2.9 5.6 3.0 دبورسعي

 3.4 5.5 3.2 السويس
    الوجه البحري     

 3.2 7.2 3.0  دمياط
 3.3 6.4 3.1  الدقهلية
 4.0 8.1 3.6  الشرقية

 3.5 6.5 3.8  القليوبية
 3.3 7.7 3.4 كفر الشيخ

 3.4 6.1 3.1  الغربية
 3.6 6.8 3.5  المنوفية
 3.8 7.0 3.5  البحيرة

 3.5 8.1 3.7  اإلسماعيلية
    الوجه القبلي     

 3.7 7.1 3.3  الجيزة
 4.6 9.4 3.9 بني سويف

 4.8 7.8 4.6  الفيوم
 5.1 9.3 3.9  المنيا

 5.0 8.5 4.2  أسيوط
 4.6 11.2 4.3  سوهاج

 4.7 8.4 3.7  قنا
 4.2 8.3 3.6  أسوان

 4.3 9.6 3.4  األقصر
    محافظات الحدود     

 3.7 7.0 3.4 البحر األحمر
 3.7 7.5 3.7 الوادي الجديد

 5.1 14.2 4.8 مطروح
 3.8 7.4 3.5 اإلجمالي     

 شهر السابقة على المقابلة. 36-1مالحظة: معدالت اإلنجاب الكلية تم حسابها بالنسبة للفترة         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 . 258 ملحق أ 

 الفترات بين المواليد 2-4-أ جدول
فى الخمس سنوات السابقة على المسح حسب المدة بالشهور منذ المولود السابق ووسيط عدد األشهر منذ المولود السابق، غير األول التوزيع النسبى للمواليد 

 .2014، مصر المحافظاتوحسب 
 عدد المواليد  عدد األشهر منذ المولود السابق                     

 غير األول
وسيط عدد األشهر 
 اإلجمالي +60 59-48 47-36 35-24 23-18 17-7 المحافظات                 منذ المولود السابق

          المحافظات الحضرية                    
 39.8 701 100.0 25.2 13.9 18.9 25.4 9.1 7.4 القاهرة

 37.3 318 100.0 19.1 11.2 22.9 27.2 11.1 8.4 اإلسكندرية
 39.5 31 100.0 28.4 10.6 14.4 25.7 11.6 9.2 بورسعيد
 37.7 9 100.0 23.7 9.7 20.7 31.0 7.4 7.6 السويس

          الوجه البحري           
 37.6 181 100.0 19.6 13.5 21.7 24.8 10.1 10.3  دمياط

 37.2 725 100.0 25.3 10.8 17.3 26.2 14.0 6.4  الدقهلية
 37.8 927 100.0 19.1 13.8 22.1 29.1 8.5 7.4  الشرقية

 36.6 520 100.0 22.8 12.6 16.9 28.7 12.4 6.6  القليوبية
 36.6 423 100.0 25.5 9.0 16.6 27.3 13.9 7.6 كفر الشيخ

 38 602 100.0 21.7 10.7 22.1 31.0 7.1 7.5  الغربية
 35.9 492 100.0 20.9 9.8 19.1 31.0 11.4 7.8  المنوفية
 37.3 941 100.0 18.8 12.8 21.2 31.8 10.4 5.0  البحيرة

 38.4 87 100.0 21.9 10.9 23.3 27.5 7.7 8.8  اإلسماعيلية
          الوجه القبلي           

 38.3 992 100.0 25.3 11.0 19.7 27.7 9.3 7.0  الجيزة
 36.7 400 100.0 21.3 11.0 19.1 29.1 10.2 9.3 بني سويف

 36.5 504 100.0 17.8 12.8 20.5 31.2 10.8 6.9  الفيوم
 35.9 631 100.0 18.2 13.0 18.5 27.1 13.0 10.2  المنيا

 31.9 715 100.0 16.3 10.2 15.7 27.5 17.1 13.1  أسيوط
 31.5 664 100.0 14.1 9.2 18.3 30.8 14.4 13.1  سوهاج

 34.4 437 100.0 16.9 11.9 17.6 30.3 14.0 9.3  قنا
 43.3 188 100.0 25.3 14.6 22.5 23.2 8.1 6.3  أسوان

 39 111 100.0 21.6 14.5 20.0 25.5 10.8 7.5  األقصر
          محافظات الحدود           

 34.3 39 100.0 19.7 5.7 20.0 33.2 12.4 9.0 البحر األحمر
 41.6 25 100.0 29.4 13.2 22.3 19.1 10.4 5.6 الوادي الجديد

 28.4 43 100.0 8.1 11.1 13.5 27.2 21.4 18.6 مطروح
 36.7 10706 100.0 20.7 11.7 19.4 28.6 11.4 8.2 اإلجمالي           

 لود حى.مالحظة: تم استبعاد المولود األول، الفترة بين المواليد بالنسبة للمواليد التوأم/المتعدد هى الفترة بالشهور منذ آخر حمل انتهى بمو                     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 . 259 ملحق أ  

 وسيط العمر عند ميالد الطفل األول 3-4-أ جدول
 49-20وسيط العمر عند المولود األول للسيدات فى الفئة العمرية 

 .2014، مصر المحافظات( سنة حسب 25-49)
 49-25 السيدات في العمر المحافظات    
  المحافظات الحضرية    

 24.4 القاهرة
 ** اإلسكندرية

 24.6 دبورسعي
 24.2 السويس

  الوجه البحري   
 22.4  دمياط

 21.9  الدقهلية
 22.2  الشرقية

 22.4  القليوبية
 22.7 كفر الشيخ

 22.9  الغربية
 22.7  المنوفية
 22.3  البحيرة

 23.6  اإلسماعيلية
  الوجه القبلي   

 22.0  الجيزة
 21.3 بني سويف

 21.1  الفيوم
 20.7  المنيا

 22.4  أسيوط
 22.9  سوهاج

 22.0  قنا
 23.0  أسوان

 22.5  األقصر
  محافظات الحدود   

 23.7 البحر األحمر
 22.7 الوادي الجديد

 21.4 مطروح
 22.6 اإلجمالي   
من السيدات انجبن طفل  %50ألن أقل من  فئةال هلم يتم حساب الوسيط لهذ: **    

 .ة العمريةقبل أن يبلغن بداية الفئ
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 . 260 ملحق أ 

 للمراهقات الحمل واألمومة 4-4-أ جدول
الالتى لديهن أطفال على قيد الحياة أو الحوامل فى مولودهن األول  19 -15الفئة العمرية  نسب السيدات فى

 .2014، مصر المحافظاتحسب ونسبة الالتى بدأن اإلنجاب 
 19-15نسبة السيدات في العمر            

 تى أصبحن:الال

نسبة الالتى 
 بدأن اإلنجاب

عدد 
 السيدات

      
 المحافظات

لديهن أطفال على 
 قيد الحياة

حوامل فى 
 مولودها األول

     المحافظات الحضرية          
 429 3.5 1.4 2.1 القاهرة

 236 3.4 1.6 1.8 اإلسكندرية
 19 6.9 3.4 3.4 بورسعيد
 5 3.0 1.3 1.7 السويس

     الوجه البحري      
 91 10.0 1.8 8.3  دمياط

 344 14.0 7.5 6.4  الدقهلية
 460 16.9 6.0 10.8  الشرقية

 230 12.5 4.4 8.1  القليوبية
 194 10.4 4.9 5.5 كفر الشيخ

 288 6.8 2.1 4.7  الغربية
 244 9.1 3.6 5.5  المنوفية
 443 13.6 4.6 9.0  البحيرة

 40 10.1 4.5 5.7  اإلسماعيلية
     الوجه القبلي      

 436 9.1 2.2 6.9  الجيزة
 202 14.4 4.8 9.6 بني سويف

 159 15.9 4.5 11.3  الفيوم
 326 17.0 5.8 11.2  المنيا

 366 8.0 4.6 3.4  أسيوط
 273 11.2 5.2 6.0  سوهاج

 205 12.0 4.9 7.1  قنا
 95 8.7 3.7 5.1  أسوان

 59 10.2 6.1 4.1  األقصر
     محافظات الحدود      

 21 5.8 4.6 1.2 البحر األحمر
 13 7.9 2.4 5.5 الوادي الجديد

 16 16.7 4.5 12.2 مطروح
 5185 10.9 4.2 6.7 اإلجمالي      
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 تفضيالت اإلنجاب  1-5-جدول أ
ة، نسبة السيدات الالتي ال تردن أطفال آخرين ومتوسط عدد األطفال سن 49-15من بين السيدات المتزوجات حاليا  في العمر 

 .2014حسب المحافظات، مصر األمثل 
          

 المحافظات
نسبة السيدات الالتي ال 

 1يريدن أطفال آخرين
عدد السيدات 
 المتزوجات حاليا  

متوسط عدد 
 2األطفال األمثل

عدد السيدات المتزوجات 
 رقميةحاليا  وأعطين إجابة 

     المحافظات الحضرية          
 1773 2.8 1655 63.6 القاهرة

 780 2.7 793 68.4 اإلسكندرية
 84 2.7 81 61.3 بورسعيد
 18 2.9 18 53.5 السويس

     الوجه البحري      
 426 2.7 411 65.2  دمياط

 1686 2.6 1645 65.6  الدقهلية
 1776 2.8 1866 62.1  الشرقية

 903 2.9 976 58.7  لقليوبيةا
 890 2.6 892 63.8 كفر الشيخ

 1279 2.7 1282 65.2  الغربية
 1001 2.8 1006 67.7  المنوفية
 1837 2.8 1860 63.8  البحيرة

 156 2.9 160 58.8  اإلسماعيلية
     الوجه القبلي      

 1812 3.0 1904 64.5  الجيزة
 721 3.3 721 52.9 بني سويف

 683 3.6 694 51.3  لفيوما
 969 3.5 1044 51.8  المنيا

 948 3.6 1018 54.6  أسيوط
 822 3.8 972 47.4  سوهاج

 718 3.9 723 48.5  قنا
 337 3.6 344 48.7  أسوان

 204 3.8 209 47.9  األقصر
     محافظات الحدود      

 69 3.0 78 47.5 البحر األحمر
 52 3.2 53 62.1 الوادي الجديد

 36 4.7 54 55.6 مطروح
 20883 3.0 20460 60.3 اإلجمالي      

 تعتبر السيدات الالتي أجرين عملية تعقيم ال تريد مزيد من األطفال. 1          
  تم حساب المتوسط بعد استبعاد المستجيبات الالتي لم تعطين إجابة رقمية. 2
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 غوب فيهالمر اإلنجاب  2-5-جدول أ
سنوات  معدل اإلنجاب الكلى المرغوب فيه، ومعدل اإلنجاب الكلى فى الثالث

.2014، مصر المحافظاتالسابقة على المسح، حسب   
      

 المحافظات
معدل اإلنجاب الكلى  

 المرغوب فيه
معدل اإلنجاب 

 الكلى
   المحافظات الحضرية      

 2.6 2.2 القاهرة
 2.2 1.7 اإلسكندرية

 3.0 2.4 بورسعيد
 3.2 2.7 السويس

   الوجه البحري    
 3.0 2.7  دمياط

 3.1 2.3  الدقهلية
 3.6 2.9  الشرقية

 3.8 2.8  القليوبية
 3.4 2.7 كفر الشيخ

 3.1 2.4  الغربية
 3.5 2.8  المنوفية
 3.5 2.7  البحيرة

 3.7 2.9  اإلسماعيلية
   الوجه القبلي    

 3.3 2.7  الجيزة
 3.9 3.1 بني سويف

 4.6 3.6  الفيوم
 3.9 3.0  المنيا

 4.2 3.3  أسيوط
 4.3 3.5  سوهاج

 3.7 3.1  قنا
 3.6 2.9  أسوان

 3.4 3.1  األقصر
   محافظات الحدود    

 3.4 2.8 البحر األحمر
 3.7 3.1 الوادي الجديد

 4.8 4.4 مطروح
 3.5 2.8 اإلجمالي    

 36-1في فترة  49-15ظة: تعتمد هذه المعدالت على مواليد السيدات في العمر مالح      
شهر السابقة على المسح. معدالت اإلنجاب الكلى هي نفس المعدالت التي تم عرضها 

 .1-4-في جدول أ
 



 

 

 االستخدام الحالي لتنظيم األسرة  1-6-جدول أ
 .2014 ، مصرمحافظاتحسب ال سنة 49-15وفى الفئة العمرية  تنظيم األسرة المستخدمة حاليا   التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حاليا  حسب وسيلة

 وسيلة حديثة                                       

وسيلة     أي  
 تقليدية

 وسيلة تقليدية
ال      

تستخدم 
 وسيلة حاليا  

 

عدد السيدات الالتي 
 سبق لهن الزواج

                              
 المحافظات

أي 
 وسيلة

  أي وسيلة
 حديثة

 تعقيم
 حقن لولب حبوب المرآة

    كبسولة تحت 
 الجلد

الواقي 
 الذكرى

حاجز مهبلي/ 
 أقراص فوارة/كريم

  فترة
 األمان

القذف 
 الخارجي

 إطالة
 اإلجمالي أخرى فترة الرضاعة

                  ت الحضريةالمحافظا                                    
 1655 100.0 36.0 0.0 0.7 0.1 1.5 2.3 0.4 1.0 0.6 5.7 37.6 15.6 0.7 61.7 64.0 القاهرة

 793 100.0 39.8 0.0 0.2 0.8 0.3 1.3 0.3 1.7 0.5 4.7 41.3 9.8 0.6 58.9 60.2 اإلسكندرية
 81 100.0 41.5 0.0 0.1 1.1 0.5 1.7 0.3 1.7 1.5 3.9 33.9 14.3 1.2 56.7 58.5 بورسعيد
 18 100.0 38.1 0.0 0.8 0.2 0.7 1.7 0.0 1.5 0.6 4.6 35.7 17.5 0.2 60.1 61.9 السويس

                  الوجه البحري                   
 411 100.0 34.2 0.0 1.2 0.4 0.1 1.6 0.0 0.9 0.4 5.2 37.1 19.5 1.1 64.2 65.8  دمياط

 1645 100.0 35.9 0.0 0.6 0.3 0.0 0.9 0.0 0.2 0.4 7.5 39.7 12.8 2.4 63.2 64.1  الدقهلية
 1866 100.0 40.3 0.0 1.1 0.8 0.4 2.3 0.1 0.7 0.4 10.0 21.6 23.0 1.6 57.4 59.7  الشرقية

 976 100.0 36.9 0.0 0.8 0.4 0.2 1.4 0.0 0.6 0.6 8.7 33.1 18.3 0.5 61.7 63.1  القليوبية
 892 100.0 36.7 0.0 1.0 0.2 0.1 1.2 0.0 0.1 0.2 9.6 35.0 15.1 2.0 62.1 63.3 كفر الشيخ

 1282 100.0 36.8 0.0 0.5 0.1 0.6 1.3 0.0 0.2 0.2 5.4 39.6 15.3 1.3 62.0 63.2  الغربية
 1006 100.0 32.9 0.0 1.1 0.1 0.2 1.5 0.0 0.2 0.6 9.3 35.7 18.9 1.0 65.6 67.1  المنوفية

 1860 100.0 33.6 0.0 0.6 0.3 0.0 0.9 0.2 0.3 1.1 9.6 39.4 13.6 1.3 65.5 66.4  ةالبحير 
 160 100.0 38.3 0.3 2.0 0.1 0.5 2.9 0.0 0.6 1.0 9.5 27.6 18.9 1.3 58.8 61.7  اإلسماعيلية

                  الوجه القبلي                   
 1904 100.0 36.1 0.0 1.0 0.1 0.4 1.5 0.0 0.1 0.3 7.3 37.5 15.8 1.4 62.4 63.9  الجيزة

 721 100.0 41.7 0.0 2.7 0.1 0.2 3.1 0.1 0.2 0.4 11.6 29.1 12.1 1.7 55.3 58.3 بني سويف
 694 100.0 42.6 0.0 1.7 0.2 0.0 1.9 0.1 0.1 0.2 14.8 23.7 15.5 1.1 55.5 57.4  الفيوم
 1044 100.0 48.7 0.0 2.1 0.4 0.3 2.8 0.0 0.4 0.4 17.1 14.3 14.6 1.7 48.5 51.3  المنيا

 1018 100.0 58.6 0.0 1.3 0.1 0.4 1.9 0.0 0.1 0.9 8.8 14.3 14.5 0.9 39.5 41.4  أسيوط
 972 100.0 69.0 0.0 1.5 0.1 0.0 1.6 0.0 0.9 0.5 5.7 11.1 10.7 0.5 29.4 31.0  سوهاج

 723 100.0 62.2 0.0 0.6 0.0 0.1 0.8 0.0 0.2 1.0 4.5 10.6 20.5 0.3 37.1 37.8  قنا
 344 100.0 50.3 0.0 1.6 0.3 0.0 1.9 0.1 0.5 0.6 9.1 12.9 24.2 0.5 47.8 49.7  أسوان

 209 100.0 51.6 0.0 1.2 0.0 0.0 1.2 0.4 0.7 1.0 6.5 12.0 26.3 0.4 47.2 48.4  األقصر
                  محافظات الحدود                   

 78 100.0 42.5 0.0 1.2 0.6 0.3 2.2 0.0 2.5 0.9 2.8 23.6 24.9 0.6 55.3 57.5 البحر األحمر
 53 100.0 34.3 0.0 1.2 0.0 0.1 1.2 0.4 0.0 1.0 7.2 38.5 16.2 1.1 64.5 65.7 الوادي الجديد

 54 100.0 59.0 0.0 0.8 0.0 0.1 0.9 0.0 0.7 0.9 8.7 12.5 16.9 0.3 40.0 41.0 مطروح
 20460 100.0 41.5 0.0 1.0 0.3 0.3 1.6 0.1 0.5 0.5 8.5 30.1 16.0 1.2 56.9 58.5 اإلجمالي                   

 مالحظة : إذا كان هناك أكثر من وسيلة مستخدمة. فإن الوسيلة األكثر فاعلية فقط هى التى يتم عرضها فى الجدول.                                    
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 لوسائل تنظيم األسرة  التطور فى االستخدام الحالى 2-6-جدول أ
سنة المستخدمات حاليا  ألي وسيلة من وسائل تنظيم األسرة حسب  49-15نسبة السيدات المتزوجات حاليا  في العمر 

 .2014المحافظات، مصر 
                

 المحافظات

1988  
المسح 

السكاني 
 -الصحي
 مصر

1992 
 المسح 

السكاني 
  -الصحي
 مصر

1995 
 المسح 

السكاني 
  -الصحي
 مصر

2000 
 المسح 

السكاني 
  -الصحي
 مصر

2005 
 المسح 

السكاني 
  -الصحي
 مصر

2008 
 المسح 

السكاني 
 -الصحي

مصر   

2014 
 المسح 

السكاني 
 -الصحي

مصر   
 62.6 65.2 63.9 62.7 58.1 59.1 56.0 المحافظات الحضرية                

 64.0 66.8 63.8 62.3 56.9 58.1 58.9 القاهرة
 60.2 63.7 64.5 64.7 59.8 62.1 51.6 اإلسكندرية

 58.5 54.7 61.6 57.7 59.7 60.5 48.2 بورسعيد
 61.9 65.8 64.0 58.0 62.4 57.3 50.3 السويس

 63.8 64.3 65.9 62.4 55.4 53.5 41.2 الوجه البحري        
 65.8 64.2 63.9 58.8 57.4 53.4 54.1  دمياط

 64.1 64.4 64.4 62.8 54.9 52.8 41.3  الدقهلية
 59.7 65.7 61.2 61.4 53.1 49.2 35.2  الشرقية

 63.1 59.9 69.4 64.0 55.6 57.9 42.3  القليوبية
 63.3 62.1 65.8 64.2 54.4 47.2 41.7 كفر الشيخ

 63.2 67.1 69.7 65.7 55.9 55.9 50.1  الغربية
 67.1 66.3 64.2 61.3 54.3 55.7 43.9  لمنوفيةا

 66.4 66.1 68.7 59.8 58.7 54.7 32.5  البحيرة
 61.7 56.5 59.6 58.9 58.5 50.2 41.0  اإلسماعيلية

 50.3 52.7 49.9 45.1 32.1 31.4 22.1 الوجه القبلي        
 63.9 62.4 62.1 60.5 50.9 49.9 45.7  الجيزة

 58.3 56.9 56.0 53.0 30.4 29.2 15.3 بني سويف
 57.4 55.7 55.9 50.4 34.0 33.3 20.2  الفيوم
 51.3 54.1 51.4 46.7 24.3 21.9 16.6  المنيا

 41.4 47.4 37.9 32.9 22.1 28.2 12.7  أسيوط
 31.0 36.3 32.7 27.5 21.7 19.8 16.2  سوهاج

 48.4 54.5 غ.م غ.م غ.م غ.م غ.م األقصر
 37.8 48.0 47.2 34.6 26.3 24.7 12.2 قنا

 49.7 53.4 49.0 44.9 36.0 31.9 18.6 أسوان
 58.5 60.3 59.2 56.1 47.9 47.1 37.8 اإلجمالي        

 غ.م = المعلومات غير متاحة                
 .7-6جدول  2009المصدر : الزناتى وواى 
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 مصادر وسائل تنظيم األسرة  3-6-جدول أ
 .2014 ، مصرأحدث مصدر، حسب المحافظاتالتوزيع النسبي للمستخدمات حاليا  للوسائل الحديثة لتنظيم األسرة حسب 

                   
قطاع 
 حكومي

   خاص
بيانات 
 مفقودة

 
عدد 

 المستخدمات
 اإلجمالي ال تعرف أخرى صيدلية 1طبي المحافظات            
         المحافظات الحضرية                  

 1022 100.0 0.1 0.0 0.0 21.9 25.5 52.5 القاهرة
 467 100.0 0.0 0.0 0.0 18.2 35.1 46.7 اإلسكندرية

 46 100.0 0.0 0.2 0.2 23.1 33.4 43.1 بورسعيد
 11 100.0 0.0 0.0 0.2 25.1 29.3 45.4 السويس

         الوجه البحري          
 264 100.0 0.0 0.0 0.1 16.9 29.2 53.8  دمياط

 1040 100.0 0.2 0.0 0.7 16.0 29.2 54.0  الدقهلية
 1071 100.0 0.2 0.0 0.2 26.3 21.0 52.4  الشرقية

 602 100.0 0.0 0.4 0.7 26.5 22.8 49.6  القليوبية
 554 100.0 0.0 0.1 0.2 17.3 29.7 52.6 كفر الشيخ

 794 100.0 0.0 0.0 0.0 21.1 21.3 57.6  الغربية
 660 100.0 0.2 0.0 0.0 15.9 22.7 61.2  المنوفية
 1218 100.0 0.2 0.0 0.3 14.1 18.8 66.7  البحيرة

 94 100.0 0.2 0.6 0.4 19.5 15.5 63.7  اإلسماعيلية
         الوجه القبلي          

 1188 100.0 0.3 0.9 1.0 20.0 20.0 57.7  الجيزة
 399 100.0 0.0 0.0 0.0 15.1 16.1 68.8 ويفبني س
 385 100.0 0.2 0.0 0.9 20.6 16.0 62.3  الفيوم
 506 100.0 0.3 0.0 0.5 21.8 17.5 59.8  المنيا

 402 100.0 0.0 0.0 0.3 22.1 18.4 59.2  أسيوط
 285 100.0 0.0 0.4 0.4 28.2 18.8 52.3  سوهاج

 268 100.0 0.0 0.0 0.0 32.9 12.4 54.7  قنا
 165 100.0 0.2 0.0 0.0 31.4 12.5 55.9  أسوان

 99 100.0 0.3 0.0 0.0 22.2 13.3 64.2  األقصر
         محافظات الحدود          

 43 100.0 0.0 0.0 0.0 41.2 23.7 35.1 البحر األحمر
 34 100.0 0.0 0.0 0.0 12.2 40.3 47.6 الوادي الجديد

 22 100.0 0.0 0.0 0.0 33.7 14.1 52.1 مطروح
 11638 100.0 0.1 0.1 0.3 20.5 22.2 56.7 اإلجمالي          
 يتضمن العيادات التابعة للجمعيات األهلية، مستشفى/عيادة خاصة أو طبيب خاص، عيادات جامع/كنيسة وأى وحدات صحية خاصة أخرى 1                  
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 الحاجة والطلب على تنظيم األسرة بين السيدات المتزوجات حاليا   4-6-جدول أ
األسرة، ونسبة من لبى حاجته لتنظيم األسرة، الطلب الكلي على تنظيم األسرة، ونسبة الطلب على ولديهم حاجة غير ملباة لتنظيم  49-15نسبة السيدات المتزوجات حاليا  في العمر 

 .2014، مصر المحافظاتوسائل منع الحمل الملباة، حسب 
                                 

  الحاجة غير الملباة لتنظيم األسرة
الحاجة الملباة لتنظيم األسرة 

  )االستخدام الحالي(
إجمالي الطلب الكلى على تنظيم 

 1األسرة
 

نسبة 
الطلب 

 2المشبع

نسبة 
الطلب 
المشبع 
للوسائل 

 3الحديثة
عدد 

 السيدات

                          
 المحافظات

    بين للمباعدة
 الوالدات

لتحديد 
  اإلجمالي اإلنجاب

    بين للمباعدة
 الوالدات

لتحديد 
  اإلجمالي اإلنجاب

    بين دةللمباع
 الوالدات

لتحديد 
  اإلجمالي اإلنجاب

                المحافظات الحضرية                                
 1655 84.2 87.3  73.3 56.2 17.1  64.0 49.0 15.0  9.3 7.2 2.1 القاهرة

 793 78.7 80.4  74.8 60.9 13.9  60.2 50.3 9.9  14.7 10.6 4.0 اإلسكندرية
 81 78.7 81.1  72.1 54.1 18.0  58.5 43.3 15.2  13.6 10.8 2.8 بورسعيد
 18 83.7 86.1  71.9 48.8 23.0  61.9 41.8 20.0  10.0 7.0 3.0 السويس

                الوجه البحري                
 411 85.1 87.2  75.4 58.3 17.1  65.8 50.8 15.0  9.6 7.6 2.0  دمياط
 1645 84.9 86.1  74.4 58.3 16.2  64.1 50.7 13.4  10.4 7.6 2.8  يةالدقهل

 1866 77.4 80.6  74.1 54.6 19.5  59.7 45.1 14.6  14.4 9.5 4.9  الشرقية
 976 86.2 88.1  71.6 54.9 16.7  63.1 49.2 13.9  8.5 5.7 2.8  القليوبية

 892 83.8 85.4  74.1 57.9 16.2  63.3 50.8 12.4  10.8 7.0 3.8 كفر الشيخ
 1282 82.3 84.0  75.3 58.8 16.5  63.2 50.1 13.1  12.1 8.7 3.4  الغربية

 1006 88.6 90.6  74.0 59.8 14.3  67.1 55.0 12.1  6.9 4.8 2.2  المنوفية
 1860 87.8 89.0  74.6 56.0 18.6  66.4 51.7 14.7  8.2 4.4 3.9  البحيرة

 160 80.4 84.3  73.2 51.7 21.5  61.7 43.7 18.0  11.5 8.0 3.5  اإلسماعيلية
                الوجه القبلي                

 1904 83.7 85.7  74.6 57.7 16.8  63.9 50.2 13.7  10.7 7.6 3.1  الجيزة
 721 81.3 85.8  68.0 45.5 22.5  58.3 40.6 17.7  9.6 4.9 4.8 بني سويف

 694 76.7 79.3  72.3 44.9 27.4  57.4 36.1 21.3  14.9 8.8 6.1  الفيوم
 1044 70.8 74.8  68.5 44.4 24.1  51.3 35.5 15.8  17.2 9.0 8.3  المنيا

 1018 65.7 68.8  60.1 44.4 15.8  41.4 32.0 9.4  18.8 12.4 6.4  أسيوط
 972 51.6 54.5  56.9 37.2 19.7  31.0 22.8 8.2  25.9 14.4 11.5  سوهاج

 723 63.9 65.2  58.1 38.1 20.0  37.8 26.1 11.7  20.2 12.0 8.3  قنا
 344 75.6 78.7  63.2 39.5 23.7  49.7 30.3 19.4  13.5 9.2 4.3  أسوان

 209 75.5 77.4  62.5 37.9 24.6  48.4 29.5 19.0  14.1 8.4 5.7  األقصر
                محافظات الحدود                
 78 80.2 83.3  69.0 42.4 26.6  57.5 35.7 21.8  11.5 6.7 4.8 لبحر األحمرا

 53 89.3 91.0  72.2 54.9 17.4  65.7 49.2 16.5  6.5 5.6 0.9 الوادي الجديد
 54 71.8 73.5  55.7 40.5 15.3  41.0 29.7 11.2  14.8 10.8 4.0 مطروح

 20460 80.0 82.3  71.1 52.8 18.3  58.5 44.7 13.9  12.6 8.1 4.5 اإلجمالي                 
 .2012ملحوظة: أرقام هذا الجدول تمثل المفهوم الُمراجع للحاجة غير الملباة التي تم شرحها في برادلي،                                 

 الطلب الكلى هو مجموع الحاجة الملباة وغير الملباة. 1
 رة عن الحاجة الملباة/ الطلب الكلي.نسبة الطلب الُمشبع هو عبا 2
 .ضعية/مراهم/كريمالوسائل الحديثة تتضمن تعقيم المرأة، تعقيم الرجل، الحبوب، اللولب، الحقن، كبسوالت تحت الجلد، الواقي الذكري، حاجز مهبلي/اقراص مو  3
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 اتصال غير المستخدمات مع مقدمى خدمات تنظيم األسرة 5-6-جدول أ
عامل في مجال ) شهرا  السابقة زيارتهن من أحد العاملين الميدانيين 6سنة وغير المستخدمات لتنظيم األسرة، نسبة الالتي تم خالل الـ 49-15ن بين للسيدات فى العمر م

مكان تقديم الخدمة الصحية ولم  زرنسرة، ونسبة الالتي كان تقديم الخدمة الصحية وناقشن تنظيم األزرن وتم مناقشة تنظيم األسرة، ونسبة الالتي  الصحة أو رائدة ريفية(
 .2014، مصر المحافظاتيناقشن تنظيم األسرة، ونسبة الالتي لم يناقشن تنظيم األسرة مع أحد العاملين الميدانيين أو في مكان تقديم الخدمة الصحية، حسب 

نسبة السيدات الالتي تم               
زيارتهن من أحد 

الميدانيين وتم العاملين 
 مناقشة تنظيم األسرة

مكان تقديم الخدمة  زرننسبة السيدات الالتي 
نسبة السيدات الالتي لم يناقشن  الصحية خالل الستة أشهر السابقة والالتى:

تنظيم األسرة مع أحد العاملين 
الميدانيين أو فى مكان تقديم 

 الخدمة الصحية

 

    
 لم يناقشن تنظيم األسرة ناقشن تنظيم األسرة المحافظات

عدد غير 
 المستخدمات

      المحافظات الحضرية            
 595 95.7 15.9 3.6 0.8 القاهرة

 316 94.4 2.8 5.6 0.0 اإلسكندرية
 34 97.1 22.2 2.6 0.3 بورسعيد
 7 94.9 18.4 5.1 0.3 السويس

      الوجه البحري       
 141 76.0 10.7 17.0 10.2  دمياط

 591 83.4 16.3 10.2 10.3  الدقهلية
 751 88.3 9.1 6.0 7.3  الشرقية

 360 93.8 10.0 4.7 2.4  القليوبية
 328 91.5 29.9 8.5 0.0 كفر الشيخ

 471 86.1 7.6 9.9 6.8  الغربية
 331 81.4 15.7 15.1 4.6  المنوفية
 625 81.8 19.1 14.4 5.8  البحيرة

 61 89.4 24.7 7.1 3.8  اإلسماعيلية
      الوجه القبلي       

 688 93.9 9.2 2.7 3.7  الجيزة
 301 85.6 28.2 6.7 8.0 بني سويف

 296 74.1 38.9 8.4 22.0  الفيوم
 508 80.3 7.8 10.0 11.6  المنيا

 597 90.0 29.9 3.6 6.8  أسيوط
 670 81.8 17.8 7.4 13.5  سوهاج

 449 85.3 4.9 2.6 12.7  قنا
 173 90.5 7.0 3.5 6.6  أسوان

 108 84.1 11.4 5.2 12.1  األقصر
      محافظات الحدود       

 33 92.5 19.5 7.5 0.0 البحر األحمر
 18 99.1 33.5 0.7 0.2 الوادي الجديد

 32 96.6 6.6 2.7 0.7 مطروح
 8486 86.9 15.4 7.3 7.3 اإلجمالي       
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 التعرض لرسائل خاصة بتنظيم األٍسرة  6-6-دول أج
 المقابلةعلى  خالل الستة أشهر السابقةتنظيم األسرة في وسائل اإلعالم المختلفة ب خاصةرسائل ل حسب سماعهن أو رؤيتهن المتزوجات حاليا  السيدات  ةنسب

 .2014، مصر المحافظاتحسب 
                  

 زيونالتليف الراديو المحافظات
الصحف/ 

 المجالت
ملصقات/ 

 القادة الدينين ندوات محلية لوحات إرشادية
لم يتعرض أليا  من 

 المصادر الثالثة
عدد 

 السيدات
         المحافظات الحضرية                  

 1655 57.9 0.6 1.1 13.3 3.8 35.8 1.7 القاهرة
 793 55.0 0.5 0.5 7.3 3.0 43.3 3.0 اإلسكندرية

 81 74.2 0.0 0.5 8.8 1.3 21.0 2.1 رسعيدبو 
 18 65.6 0.2 0.1 11.8 1.2 29.7 0.6 السويس

         الوجه البحري          
 411 25.1 1.3 2.5 45.6 7.9 69.1 7.8  دمياط

 1645 52.9 2.2 1.3 11.7 5.4 41.8 14.7  الدقهلية
 1866 38.7 1.1 1.0 24.2 5.8 53.3 7.6  الشرقية

 976 61.2 2.3 1.6 17.8 2.9 30.6 7.2  يوبيةالقل
 892 62.5 0.1 0.2 29.0 1.5 15.0 0.2 كفر الشيخ

 1282 46.7 1.0 1.5 20.7 2.5 51.0 5.3  الغربية
 1006 49.2 0.1 0.4 14.6 1.7 40.6 9.8  المنوفية
 1860 47.1 2.4 2.2 14.9 2.9 46.0 4.2  البحيرة

 160 55.4 1.1 1.3 24.8 5.8 36.4 2.6  اإلسماعيلية
         الوجه القبلي          

 1904 76.7 0.0 1.1 11.1 0.8 15.9 0.6  الجيزة
 721 49.0 2.3 2.0 22.6 1.7 38.4 3.1 بني سويف

 694 56.5 3.0 3.3 11.0 2.8 38.0 4.9  الفيوم
 1044 46.9 1.6 1.0 30.2 2.4 41.4 4.3  المنيا

 1018 52.9 2.1 1.2 11.6 2.1 40.3 2.8  أسيوط
 972 56.4 1.5 1.7 12.6 1.3 34.4 4.5  سوهاج

 723 50.6 0.2 2.2 17.2 0.8 45.8 1.0  قنا
 344 34.0 0.6 1.6 28.1 2.9 61.4 2.5  أسوان

 209 39.8 1.8 1.3 30.1 3.2 54.3 2.4  األقصر
         محافظات الحدود          

 78 66.5 0.3 2.8 8.3 0.9 25.2 0.3 البحر األحمر
 53 80.6 0.0 0.0 2.9 0.4 18.2 1.8 الوادي الجديد

 54 76.8 0.1 0.8 12.0 0.6 12.1 0.3 مطروح
 20460 53.1 1.3 1.4 17.5 2.9 39.3 4.9 اإلجمالي          
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 زواج األقارب 1-7-جدول أ
 .2014لزواج حسب درجة القرابة للزواج )األخير( وحسب المحافظات، مصر التوزيع النسبي للسيدات الالتي سبق لهن ا

 قريب آخر بالدم  قرابة من الدرجة الثانية  قرابة من الدرجة االولى                       

قريب آخر 
 بالمصاهرة

 

 اإلجمالي

عدد السيدات 
الالتي سبق 

 لهن الزواج

                    
 المحافظات

من ناحية 
 األب

من ناحية 
  األم

من ناحية 
 األب

من ناحية 
  األم

من ناحية 
 األب

من ناحية 
 األم

ال توجد أية 
 قرابة

             المحافظات الحضرية                          
 1811 100.0 79.5 0.7 1.4 2.3  2.9 2.5  5.4 5.3 القاهرة

 857 100.0 78.5 1.8 2.3 1.2  1.9 3.5  4.7 6.0 اإلسكندرية
 86 100.0 84.0 0.9 2.4 1.6  1.0 2.4  3.9 3.9 بورسعيد
 19 100.0 77.9 1.2 2.4 1.9  1.6 3.3  5.5 6.2 السويس

             الوجه البحري              
 433 100.0 82.8 0.3 1.3 2.2  1.9 2.8  4.0 4.7  دمياط

 1740 100.0 75.0 0.4 3.1 4.5  2.1 3.9  6.1 4.8  الدقهلية
 1956 100.0 71.9 0.9 3.2 3.2  3.7 5.6  4.5 7.0  الشرقية

 1033 100.0 70.0 1.0 2.4 1.9  2.3 4.3  7.3 10.7  القليوبية
 957 100.0 71.5 1.3 2.4 4.5  2.5 2.8  5.4 9.6 كفر الشيخ

 1370 100.0 76.3 2.9 1.8 2.3  2.5 2.7  4.6 6.9  الغربية
 1045 100.0 77.7 0.8 2.6 3.5  1.9 2.0  4.1 7.3  فيةالمنو 

 1959 100.0 73.8 1.6 1.5 2.7  1.9 3.5  4.9 10.2  البحيرة
 172 100.0 74.1 1.2 2.0 4.0  2.0 1.7  6.0 9.1  اإلسماعيلية

             الوجه القبلي              
 2040 100.0 71.0 1.4 2.1 2.8  1.9 3.4  5.8 11.5  الجيزة

 770 100.0 60.3 0.2 3.2 7.9  2.6 4.2  6.8 14.7 بني سويف
 721 100.0 59.3 0.4 4.2 6.6  1.3 6.3  6.3 15.5  الفيوم
 1107 100.0 54.4 1.1 5.6 11.5  1.5 2.2  6.9 16.8  المنيا

 1085 100.0 51.1 1.1 5.7 6.9  4.3 5.5  8.9 16.5  أسيوط
 1039 100.0 53.6 2.1 3.4 4.2  4.2 7.4  8.5 16.4  سوهاج

 776 100.0 41.4 1.7 3.8 8.2  5.5 8.8  10.3 20.3  قنا
 368 100.0 51.4 0.5 3.9 6.8  4.0 6.5  8.2 18.9  أسوان

 224 100.0 45.9 0.3 4.4 6.8  5.0 11.5  10.8 15.4  األقصر
             محافظات الحدود              

 83 100.0 62.1 4.2 2.6 5.2  2.4 3.1  7.9 12.4 البحر األحمر
 54 100.0 67.2 1.9 3.9 7.4  1.6 4.0  5.1 9.0 الوادي الجديد

 58 100.0 59.7 1.3 1.5 4.3  1.8 5.3  4.9 21.2 مطروح
 21762 100.0 68.5 1.2 2.9 4.2  2.7 4.2  6.1 10.4 اإلجمالي              
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 وسيط العمر عند الزواج االول  2-7-ول أجد
سنة حسب  49-25وسيط العمر عند الزواج األول للسيدات فى العمر

  .2014مصر  ،المحافظاتالعمر الحالى و 
 49-25عمر السيدات  المحافظات    
  المحافظات الحضرية    

 22.8 القاهرة
 23.4 اإلسكندرية

 23.2 بورسعيد
 22.5 السويس

  الوجه البحري   
 21.0  دمياط

 20.4  الدقهلية
 20.5  الشرقية

 20.9  القليوبية
 21.0 كفر الشيخ

 21.4  الغربية
 21.2  المنوفية
 20.6  البحيرة

 22.2  اإلسماعيلية
  الوجه القبلي   

 20.3  الجيزة
 19.5 بني سويف

 19.3  الفيوم
 19.0  المنيا

 20.2  أسيوط
 20.4  سوهاج

 19.9  قنا
 20.8  أسوان

 20.4  األقصر
  محافظات الحدود   

 22.1 البحر األحمر
 20.9 الوادي الجديد

 19.7 مطروح
 20.8 اإلجمالي   
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 معدالت وفيات الطفولة المبكرة  1-8-جدول أ
معدل وفيات حديثى الوالدة، ما بعد حديثى الوالدة، وفيات الرضع، وفيات األطفال ووفيات األطفال دون 

  2014مصر الخامسة لفترات خمسية سابقة على المسح، حسب المحافظات، 
            

 المحافظات
وفيات حديثى 

 الوالدة
وفيات ما بعد 

 1حديثى الوالدة
وفيات 
 الرضع

وفيات 
 األطفال

وفيات األطفال دون 
 الخامسة من العمر

      المحافظات الحضرية            
 17 2 15 4 11 القاهرة

 27 4 23 4 19 اإلسكندرية
 22 6 16 4 11 بورسعيد
 21 3 19 3 16 السويس

      الوجه البحري      
 15 4 12 4 8  دمياط

 22 4 18 6 13  الدقهلية
 35 2 34 12 21  الشرقية

 39 6 33 14 19  القليوبية
 22 4 18 9 9 كفر الشيخ

 29 3 26 9 17  الغربية
 17 3 13 5 9  المنوفية
 19 3 16 6 11  البحيرة

 38 5 33 11 22  اإلسماعيلية
      الوجه القبلي      

 25 4 20 11 10  الجيزة
 43 6 37 12 26 بني سويف

 25 6 19 5 14  الفيوم
 42 5 38 21 17  المنيا

 50 10 41 12 28  أسيوط
 47 7 40 13 27  سوهاج

 38 7 31 15 16  قنا
 35 4 31 5 26  أسوان

 48 8 41 15 25  األقصر
      محافظات الحدود      

 (28) (7) 21 4 17 البحر األحمر
 (28) (4) 25 17 8 الوادي الجديد

 21 7 14 5 9 مطروح
 .مولود 499-250الت بين األقواس مبنية على مالحظة: المعد            
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 مؤشرات رعاية الحمل والوالدة  1-9-جدول أ
ونسبة نسبة السيدات الالتي أنجبن مولود حي فى الخمس سنوات السابقة على المسح  وحصلن على رعاية حمل منتظمة من قبل مقدم خدمة طبية ُمدرب، 

ونسبة الوالدات التي تمت خالل  ،ود حي فى الخمس سنوات السابقة على المسح حيث مولودهن األخير محمي من التيتانوس الوليديالسيدات الالتي أنجبن مول
 .2014مصر  عن طريق مقدم خدمة ُمدرب أو عن طريق والدة قيصرية، حسب المحافظات،فترة الخمس سنوات السابقة عن المسح الذين تمت والدتهم 

              

نسبة األمهات الالتي  
حصلن على رعاية حمل 
 1منتظمة قبل المولود األخير

نسبة السيدات حيث 
مولودهن األخير محمى 

 2من التيتانوس الوليدي
عدد 

 األمهات

نسبة المواليد خالل فترة الخمس سنوات السابقة 
 عن المسح الذين تمت والدتهم عن طريق:

 عدد المواليد
 والدة قيصرية 3مقدم خدمة طبية ُمدرب اتالمحافظ      
       المحافظات الحضرية              

 1060 58.6 97.8 825 64.4 89.9 القاهرة
 472 68.0 96.0 354 62.0 92.7 اإلسكندرية

 53 76.6 99.6 41 77.5 96.8 بورسعيد
 14 59.0 99.3 10 30.9 89.0 السويس

       الوجه البحري       
 284 76.0 98.9 216 57.8 94.6  دمياط

 1088 65.5 98.9 814 69.2 93.1  الدقهلية
 1390 53.1 92.2 1036 68.9 83.5  الشرقية

 749 57.0 94.2 547 64.0 80.1  القليوبية
 648 70.4 98.5 476 89.4 91.0 كفر الشيخ

 924 65.0 95.7 704 67.1 83.3  الغربية
 757 59.1 95.1 542 93.9 89.0  المنوفية
 1459 56.0 92.8 1082 83.7 88.0  البحيرة

 132 50.4 95.7 95 79.9 85.3  اإلسماعيلية
       الوجه القبلي       

 1396 43.1 93.1 1029 71.0 79.6  الجيزة
 581 44.3 80.7 418 85.9 74.8 بني سويف

 671 38.9 84.5 468 88.4 75.6  الفيوم
 869 41.8 73.5 631 76.1 70.2  المنيا

 981 34.8 82.4 628 76.0 76.7  أسيوط
 935 35.6 87.3 610 69.3 70.3  سوهاج

 617 39.7 90.6 421 79.2 73.2  قنا
 270 39.7 98.1 210 71.4 85.7  أسوان

 165 40.2 97.9 125 86.6 83.7  األقصر
       محافظات الحدود       

 61 50.9 94.0 46 67.1 86.0 البحر األحمر
 37 47.7 98.3 27 96.9 90.2 الوادي الجديد

 56 26.2 78.0 34 35.9 59.9 مطروح
 15668 51.8 91.5 11391 74.4 82.8 اإلجمالي       
 .زيارت أو أكثر خالل فترة الحمل4حصلت على رعاية حمل منتظمة إذا كانت قد حضرت تعتبر السيدة قد   1              
ت ألخر مولود حي(، أو ن السيدات الالتى حصلن على حقنتين من تطعيم التيتانوس خالل حمل آخر مولود حي، أو حقنتين أو أكثر )وأن تكون األخيرة خالل ثالث سنوايتضم 2

سنوات ألخر مولود حي(، أو خمس حقن أو أكثر  ثالث حقن أو أكثر )أن تكون األخيرة خالل خمس سنوات ألخر مولود حي(، أو أربع حقن أو أكثر )أن تكون األخيرة خالل عشر
 في أي وقت قبل أخر مولود حي.

 يشمل مقدم الخدمة الطبية المدرب الطبيب أو الممرضة/الداية.  3
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 لكل من األمهات وحديثي الوالدة مؤشرات رعاية ما بعد الوالدة  2-9-جدول أ

سنة الالتي حصلن على فحص ما بعد الوالدة من قبل مقدم خدمة  49-15السابقتين للمسح وفي العمر  نسبة السيدات الالتي انجبن مولود في السنتين
الذين حصلوا على فحص ما بعد الوالدة خالل يومين من عملية الوالدة خالل يومين من الوالدة، ونسبة المواليد خالل السنتين السابقتين للمسح ماهر صحية 

 .2014والذين تم اخذ عينة دم من كعبهم، حسب المحافظات، مصر  ماهر، من قبل مقدم خدمة صحية
            

 المحافظات

لن نسبة السيدات الالتى حص
ن على رعاية ما بعد الوالدة م

 ماهر قبل مقدم خدمة صحية
ةخالل أول يومين بعد الوالد  

 عدد السيدات الالتى
أنجبن مولود خالل 

ين السنتين السابقت
 للمسح

لن دات الالتى حصنسبة السي
ن على فحص ما بعد الوالدة م

 ماهر قبل مقدم خدمة صحية
ةخالل أول يومين بعد الوالد  

يد نسبة الموال
 الذين تم أخذ
 عينة الدم من

 كعبهم

عدد المواليد 
خالل السنتين 
 السابقتين للمسح

      المحافظات الحضرية            
 422 90.6 17.3 422 94.2 القاهرة

 177 83.4 3.5 177 93.3 كندريةاإلس
 23 83.5 13.0 23 94.9 بورسعيد
 5 94.5 23.2 5 94.4 السويس

      الوجه البحري      
 114 98.4 19.7 114 94.5  دمياط

 414 96.4 19.7 414 84.2  الدقهلية
 549 95.2 26.2 549 82.7  الشرقية

 305 96.6 11.1 305 76.9  القليوبية
 262 98.3 16.2 262 95.3 كفر الشيخ

 356 97.7 5.7 356 89.5  الغربية
 294 100.0 10.9 294 92.0  المنوفية
 611 98.5 19.5 611 83.7  البحيرة

 55 97.1 8.5 55 82.4  اإلسماعيلية
      الوجه القبلي      

 568 99.3 9.5 568 90.3  الجيزة
 252 95.8 14.9 252 71.3 بني سويف

 265 96.4 11.9 265 63.2  الفيوم
 365 96.6 11.6 365 62.8  المنيا

 383 95.9 6.2 383 65.4  أسيوط
 373 80.4 20.1 373 64.5  سوهاج

 258 95.8 8.7 258 77.2  قنا
 119 95.0 10.6 119 93.9  أسوان

 66 93.4 5.3 66 90.6  األقصر
      محافظات الحدود      

 22 90.6 26.3 22 84.0 البحر األحمر
 15 98.5 2.9 15 79.5 الوادي الجديد

 23 94.4 1.0 23 72.8 مطروح
 6297 94.7 14.2 6297 81.5 اإلجمالي      
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 مشاكل الحصول على الرعاية الصحية 1-10-جدول أ
كل كبيرة فى الحصول على الرعاية الصحية لهن عندما يصبن بالمرض حسب نوع سنة الالتى ذكرن وجود مشا 49-15ى سبق لهن الزواج فى العمر تنسبة السيدات الال

 .2014مصر  المحافظات،المشكلة، حسب 
 مشاكل الحصول على الرعاية الصحية                       
                      

 المحافظات
أخذ األذن 

 للعالج
أخذ نقود 

 للعالج

المسافة 
للوحدة 
 الصحية

من أخذ ال بد 
وسيلة 

 مواصالت

ال تريد 
الذهاب 
 بمفردها

عدم وجود 
مقدم خدمة 

 سيدة

عدم وجود 
مقدم 
 خدمة

عدم 
وجود 
 أدوية

مشكلة واحدة على 
األقل للحصول على 

 الرعاية الصحية
عدد 

 السيدات
           المحافظات الحضرية                      

 1811 55.8 45.8 37.8 15.7 17.3 14.0 12.7 6.1 3.8 القاهرة
 857 57.4 37.0 33.1 31.3 13.0 10.1 7.6 5.6 3.1 اإلسكندرية

 86 71.1 60.5 50.5 19.0 33.4 23.5 20.4 11.9 2.7 بورسعيد
 19 68.2 61.4 51.3 23.7 31.3 20.8 20.4 10.2 1.7 السويس

           الوجه البحري           
 433 75.4 62.9 56.5 24.4 30.5 24.3 26.5 9.6 4.6  دمياط

 1740 78.7 62.8 55.2 27.4 40.5 30.1 23.9 13.0 8.9  الدقهلية
 1956 61.2 50.0 30.7 30.5 25.5 18.8 18.2 9.2 7.8  الشرقية

 1033 81.6 57.4 49.4 35.2 40.6 26.6 20.7 7.7 6.6  القليوبية
 957 54.6 53.2 49.3 31.1 9.4 7.0 5.5 1.6 0.7 كفر الشيخ

 1370 75.9 58.8 57.2 30.4 21.7 19.0 14.9 8.4 3.3  غربيةال
 1045 33.8 17.0 16.4 15.6 25.0 10.4 8.4 3.9 0.6  المنوفية
 1959 53.4 37.8 36.1 27.6 24.6 14.3 12.7 7.1 4.8  البحيرة

 172 75.9 67.2 61.6 36.2 23.7 17.6 14.9 8.8 6.5  اإلسماعيلية
يالوجه القبل                       

 2040 81.4 63.0 53.8 37.2 41.0 25.8 21.9 12.2 1.7  الجيزة
 770 58.2 45.7 41.1 28.2 35.5 22.2 20.9 14.9 15.4 بني سويف

 721 75.0 58.5 51.2 32.1 29.1 16.5 16.0 6.9 5.1  الفيوم
 1107 74.2 65.5 65.7 52.7 47.5 31.8 25.9 21.1 23.9  المنيا

 1085 64.6 51.2 43.7 22.0 28.9 14.7 11.9 14.1 9.1  أسيوط
 1039 93.4 76.7 72.5 26.0 64.9 34.7 29.4 22.4 17.2  سوهاج

 776 89.3 83.8 79.7 28.1 36.4 33.9 33.7 19.0 20.2  قنا
 368 63.9 47.5 38.4 17.3 38.0 27.2 26.5 7.9 3.9  أسوان

 224 88.9 77.6 67.0 24.0 42.9 29.6 28.3 16.3 12.5  األقصر
           محافظات الحدود           

 83 87.1 75.8 72.2 24.8 42.9 25.5 18.5 11.2 6.4 البحر األحمر
 54 75.7 57.8 31.9 10.3 25.8 41.9 39.5 5.1 6.1 الوادي الجديد

 58 68.1 41.5 41.0 41.5 25.0 22.5 17.6 1.5 1.5 مطروح
 21762 68.1 54.0 47.5 28.9 31.3 20.9 18.2 10.5 7.3 اإلجمالي           
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 المعرفة بمرض اإليدز  2-10-جدول أ
يدز الالتى سمعن عن اإليدز، ونسبة الالتى أجبن على األسئلة التلقينية بأن الشخص يمكن أن يقلل من خطورة إصابته بفيروس اإل 49-15نسبة السيدات الالتى سبق لهن الزواج فى العمر 

واالمتناع عن الجنس، ونسبة الالتى أجبن على األسئلة التلقينية بأن الشخص الذى يبدو بصحة جيدة ، آمن ، شريكباستخدام الواقى الذكرى، ممارسة الجنس مع شخص واحد فقط غير مصاب
معرفة شاملة  نريق لدغ الناموس أو مشاركة الطعام مع شخص مصاب، ونسبة الالتى لديهيمكن أن يكون مصاب بفيروس اإليدز، ونسبة الالتى يعرفن ان فيروس اإليدز ال يمكن انتقاله عن ط

 .2014مصر  حسب المحافظات،، باإليدز
                      

 
نسبة 

السيدات 
الالتى 

سمعن عن 
 اإليدز

نسبة السيدات الالتى ذكرن أن األشخاص يمكن أن 
نسبة الالتى  طريق: يقللون من خطورة اإلصابة بفيروس اإليدز عن

يعرفن أن 
الشخص يمكن 
أن يبدو بصحة 

جيدة ولكنه 
 مصاب باإليدز

نسبة الالتى يعرفن أن 
اإليدز ال يمكن انتقاله 

 من خالل:

نسبة الالتى 
يرفضن اعتقادين 
خاطئين ويعرفن 

أن الشخص 
يمكن أن يبدو 
بصحة جيدة 
ولكنه مصاب 

 باإليدز

نسبة 
السيدات 
الالتى 
لديهن 
معرفة 

لة شام
 باإليدز

 
              

 المحافظات

استخدام الواقى 
الذكرى فى كل 

مرة عند ممارسة 
 الجنس

ممارسة 
الجنس مع 

شخص واحد 
 غير مصاب

استخدام الواقى الذكرى 
وممارسة الجنس مع 
شخص واحد غير 

 آمن مصاب
لدغ 

 الناموس

مشاركة 
الطعام مع 

شخص 
 مصاب

 عدد
 السيدات

           المحافظات الحضرية                      
 1811 5.9 24.3 18.0 21.1 38.7 28.5 66.0 29.8 78.6 القاهرة

 857 10.8 34.8 10.6 19.3 52.2 28.1 68.1 31.8 83.1 اإلسكندرية
 86 3.7 31.2 11.2 16.9 47.2 14.7 54.1 15.5 83.9 بورسعيد
 19 3.9 24.5 17.3 15.7 36.1 16.7 57.8 19.9 82.7 السويس

           الوجه البحري           
 433 1.5 24.4 19.4 12.5 37.1 14.9 58.3 16.1 78.1  دمياط

 1740 4.9 28.0 23.9 16.2 51.6 14.9 61.3 17.1 77.9  الدقهلية
 1956 7.1 28.2 28.4 29.9 58.2 20.2 73.5 20.9 80.6  الشرقية

 1033 4.4 26.2 24.8 16.0 47.2 17.2 70.0 18.4 77.2  القليوبية
 957 4.0 19.3 16.2 19.3 30.7 22.6 56.8 23.8 63.4 كفر الشيخ

 1370 2.6 14.4 20.1 12.9 25.7 14.8 52.3 16.1 66.9  الغربية
 1045 0.3 7.7 7.6 14.6 12.1 9.0 50.8 9.3 68.8  المنوفية
 1959 2.1 17.2 16.3 11.4 32.3 9.4 48.5 10.9 66.7  البحيرة

 172 6.7 20.7 25.6 30.8 47.7 28.7 67.5 30.5 76.9  اإلسماعيلية
           الوجه القبلي           

 2040 2.9 18.4 16.0 13.9 31.6 12.3 61.3 12.7 69.6  الجيزة
 770 1.6 7.5 26.9 21.2 21.2 21.7 56.8 24.0 63.2 بني سويف

 721 4.3 12.8 38.6 36.1 40.1 31.7 62.7 34.5 70.0  الفيوم
 1107 4.9 16.7 15.6 16.1 34.1 16.7 41.2 17.2 49.4  المنيا

 1085 7.5 14.2 16.9 9.3 29.9 23.7 37.5 24.1 42.2  أسيوط
 1039 4.8 21.2 23.8 16.6 44.0 14.7 57.2 16.3 66.7  سوهاج

 776 5.9 16.4 23.8 24.7 32.7 26.7 54.4 28.1 64.4  قنا
 368 6.7 27.8 21.5 16.5 48.5 19.9 57.9 22.0 67.9  أسوان

 224 3.7 13.6 29.7 33.3 39.4 32.0 62.8 35.4 72.4  األقصر
           محافظات الحدود           

 83 12.5 33.1 20.2 19.6 56.5 26.3 83.6 26.9 86.1 البحر األحمر
 54 2.3 10.1 7.7 4.1 16.3 18.8 28.4 19.6 30.0 الوادي الجديد

 58 4.4 11.2 5.1 9.2 16.7 9.5 27.5 12.1 39.8 مطروح
سنة( 49-15) اإلجمالي             69.4 19.9 58.1 18.6 37.7 18.2 20.1 20.2 4.5 21762 

 



 

 

 التطعيمات  1-11-جدول أ
 .2014مصر ، المحافظات حسب ،وثيقة التطعيم أو ما ذكرته األم(طعيمات محددة في وقت المسح )حسب تم رؤية تطعيماتهم المسجلة ونسبة الذين تلقوا  تالذين  ا  شهر  29-18نسبة األطفال فى العمر

تم اإلطالع على                                            
 وثيقة التطعيم

كل      ى الفيروسىالكبد األطفال  شلل 1 الثالثى 
 3التطعيمات

 كل التطعيمات
 والكبدى الفيروسى

وجد ال ي
 تطعيمات

 
 عدد األطفال  2الحصبة 3 2 1  3 2 1 صفر  3 2 1 الدرن المحافظات                                  
                     المحافظات الحضرية                                          

 190 0.0 88.0 90.4  92.8 94.4 97.6 98.4  96.8 97.6 99.2 95.2  96.8 99.2 100.0 100.0 46.4 القاهرة
 97 0.0 97.3 98.7  100.0 97.3 97.4 98.7  98.7 100.0 100.0 91.0  98.7 98.7 100.0 100.0 61.0 اإلسكندرية

 10 0.0 95.9 95.9  95.9 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 99.0  100.0 100.0 100.0 100.0 58.8 بورسعيد
 3 0.0 88.9 90.2  97.4 96.7 100.0 100.0  92.8 93.5 94.8 94.8  98.7 100.0 100.0 100.0 50.3 سويسال

                     الوجه البحري
 57 0.0 89.9 91.7  96.4 98.2 99.1 100.0  94.4 94.4 95.8 90.2  100.0 100.0 100.0 100.0 59.8  دمياط

 213 0.0 92.5 94.2  100.0 98.4 100.0 100.0  96.9 96.9 96.9 95.8  99.1 100.0 100.0 98.2 61.1  الدقهلية
 280 0.0 82.3 89.2  93.1 89.7 95.9 98.8  99.4 99.4 99.4 96.2  96.5 99.3 100.0 99.4 68.5  الشرقية

 160 0.4 87.2 90.4  95.3 94.4 96.6 96.6  94.0 95.1 95.1 96.2  98.8 98.8 98.8 98.5 66.9  القليوبية
 127 0.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0 51.4 كفر الشيخ

 204 0.0 90.6 91.4  92.3 98.5 100.0 100.0  99.2 100.0 100.0 86.0  100.0 100.0 100.0 98.5 56.5  الغربية
 151 0.0 93.0 93.9  97.6 96.8 98.3 98.3  96.3 97.8 99.2 95.1  97.6 98.3 98.3 98.3 64.9  المنوفية
 301 0.0 90.8 93.9  97.0 96.3 97.5 98.1  98.8 98.8 99.4 90.6  97.5 99.4 99.4 100.0 60.0  البحيرة

 28 0.0 93.8 93.8  97.3 98.7 100.0 100.0  97.9 100.0 100.0 99.3  97.9 100.0 100.0 99.3 61.8  اإلسماعيلية
                     الوجه القبلي

 239 0.0 86.1 87.5  95.3 94.8 97.1 98.1  93.1 94.1 95.0 93.4  96.1 97.1 98.1 98.1 38.2  الجيزة
 108 0.0 91.8 91.8  98.4 100.0 100.0 100.0  93.4 93.4 94.2 98.4  100.0 100.0 100.0 100.0 58.6 بني سويف

 128 0.0 96.1 96.8  98.8 99.3 99.3 100.0  98.8 99.3 99.3 96.7  100.0 100.0 100.0 99.3 76.6  الفيوم
 161 0.0 88.5 92.0  98.3 95.1 100.0 100.0  94.3 95.1 96.8 96.6  97.7 99.1 99.1 100.0 56.7  المنيا

 194 0.0 91.9 91.9  96.5 96.5 99.4 100.0  97.7 98.8 98.8 96.0  97.1 99.4 100.0 99.4 62.4  أسيوط
 205 0.0 75.2 77.9  86.4 85.6 94.1 96.8  94.7 95.7 96.3 94.4  89.3 95.7 98.4 97.3 53.6  سوهاج

 146 0.0 78.3 82.7  96.6 87.7 95.1 97.1  92.1 95.5 97.0 94.9  91.1 96.6 99.5 99.5 65.9  قنا
 53 0.0 92.8 95.3  100.0 96.8 99.3 100.0  96.1 99.3 100.0 96.8  99.3 99.3 100.0 99.2 49.6  أسوان

 32 0.0 85.2 88.2  100.0 88.6 93.2 94.3  93.4 97.0 97.5 91.7  91.1 93.9 93.9 99.6 58.8  األقصر
                     محافظات الحدود

 12 0.0 91.3 93.3  98.4 95.3 97.9 98.4  93.9 96.4 98.0 98.4  97.3 97.9 98.9 98.9 63.4 البحر األحمر
 8 0.5 84.2 99.5  99.5 84.2 99.5 99.5  99.5 99.5 99.5 99.5  99.5 99.5 99.5 99.5 52.6 الوادي الجديد

 11 0.0 93.7 94.3  95.0 98.7 99.3 99.3  98.7 99.3 99.3 93.7  99.3 99.3 99.3 99.3 43.5 مطروح
 3121 0.0 88.7 91.0  95.8 94.9 97.9 98.8  96.6 97.4 98.0 94.4  97.1 98.8 99.4 99.1 58.6 اإلجمالي                     

 شلل األطفال صفر : هو تطعيم شلل األطفال الذى يعطى للطفل عند الوالدة.                                          
 ا على تطعيم الخماسي.األطفال الذين حصلوا على تطعيم الثالثي يشمل األطفال الذين حصلو  1
 الحصبة اإللمانية(. –الغدة النكافية  –األطفال الذين تلقو تطعيم الحصبة بما في ذلك الذين تلقوا تطعيم )الحصبة  2
  الثالثى وثالث جرعات من طعم الشلل يتم اعتبار الطفل أنه تم تطعيمه بالكامل إذا تلقى طعم الدرن، طعم الحصبة أو الحصبة األلماني/الغدة النكافية، ثالث جرعات من الطعم 3
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 سنة 49-15الالتي سبق لهن الزواج في العمر  الحالة التغذوية السيدات 1-12-جدول أ
 .2014 مصر ،المحافظاتحسب سم، متوسط مؤشر كتلة الجسم، ونسبة الالتى لديهن مستويات محددة لمؤشر كتلة،  145، نسبة من طولهن أقل من 49-15من بين السيدات في الفئة العمرية 

 1(2مؤشر كتلة الجسم )كجم/م  الطول                           
                          

 المحافظات

نسبة من هن 
أقل من  

 سم145
عدد  

  السيدات 

متوسط 
مؤشر كتلة 

 الجسم

18.5-
24.9 

 )طبيعى(

أقل من 
18.5 

 )نحافة(

17.0-18.4 
)نحافة 
 بسيطة(

 17ن أقل م
)نحافة متوسط 

 ونحافة حادة(

فأكثر  25.0
)وزن زائد أو 

 بدانة(
25.0-29.9 

 )وزن زائد(
فأكثر  30.0

 )بدانة(
عدد 

 السيدات
             المحافظات الحضرية                          

 1640 46.3 40.8 87.1 0.0 0.0 0.0 12.9 29.8  1788 0.3 القاهرة
 761 50.4 35.7 86.0 0.2 0.0 0.2 13.8 30.8  849 0.3 اإلسكندرية

 77 41.6 53.7 95.3 0.1 0.0 0.1 4.6 30.0  86 0.3 بورسعيد
 17 29.4 59.1 88.6 0.1 0.0 0.1 11.3 28.8  19 0.1 السويس

             الوجه البحري             
 386 22.2 71.5 93.8 0.0 0.0 0.0 6.2 28.2  433 0.0  دمياط
 1552 64.3 28.7 93.0 0.0 0.1 0.1 6.9 32.3  1716 0.1  يةالدقهل

 1718 54.1 32.8 86.9 0.0 0.1 0.1 13.0 31.2  1956 0.5  الشرقية
 914 54.9 31.8 86.7 0.0 0.4 0.4 12.9 31.8  1012 0.9  القليوبية

 842 51.1 33.10 84.2 0.0 0.3 0.3 15.6 30.7  952 0.3 كفر الشيخ
 1227 54.7 33.6 88.3 0.0 0.0 0.0 11.7 31.4  1366 0.9  الغربية

 931 48.6 33.0 81.6 0.0 0.0 0.0 18.4 29.6  1042 0.1  المنوفية
 1717 55.3 28.4 83.7 0.3 0.0 0.3 16.0 30.6  1947 0.0  البحيرة

 149 49.3 32.2 81.5 0.0 0.3 0.3 18.2 30.2  171 0.2  اإلسماعيلية
القبلي الوجه                           

 1809 56.7 36.2 92.9 0.0 0.1 0.1 7.0 31.1  2030 0.1  الجيزة
 654 38.2 43.2 81.4 0.0 0.0 0.0 18.6 28.8  768 0.0 بني سويف

 630 36.4 35.6 72.0 0.1 0.4 0.6 27.4 28.8  720 0.8  الفيوم
 938 22.4 52.1 74.4 0.1 0.0 0.1 25.4 27.6  1100 0.9  المنيا

 881 36.7 42.3 79.1 0.5 0.4 0.9 20.0 28.8  1051 1.5  أسيوط
 844 36.7 38.9 75.6 0.0 0.4 0.4 24.0 29.0  1024 1.0  سوهاج

 666 39.1 32.4 71.5 0.1 0.9 1.0 27.5 28.9  771 0.8  قنا
 313 41.2 41.4 82.9 0.6 0.4 1.0 16.1 29.6  364 0.6  أسوان

 188 39.4 38.0 77.4 0.1 0.4 0.5 22.1 29.1  222 1.2  األقصر
             محافظات الحدود             

 72 40.0 39.6 79.8 0.0 0.1 0.1 20.1 29.3  80 0.6 البحر األحمر
 47 49.4 36.5 85.9 0.5 0.0 0.5 13.6 29.5  53 0.6 الوادي الجديد

 45 37.5 42.0 79.5 0.0 0.0 0.0 20.5 29.0  57 0.0 مطروح
 19021 48.1 36.5 84.6 0.1 0.2 0.2 15.2 30.3  21576 0.5 اإلجمالي             

 (.2مالحظة : يتم حساب مؤشر كتلة الجسم عن طريق قسمة الوزن بالكجم على مربع الطول بالمتر )كجم/م                          
 أنجبن خالل أقل من شهرين. البيانات غير متضمنة السيدات الحوامل أو السيدات التى 1
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  انتشار األنيميا بين السيدات الالتى سبق لهن الزواج 2-21-جدول أ
 .2005 مصر حسب المحافظات،باألنيميا، سنة حسب العد الفعلى والمصابين  49-15نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج في العمر 

مستوى الهيموجلبين في الدم حالة األنيميا حسب               
            

 المحافظات

 12.0أي أنيميا )غ.ح>
 11.0جم/ديسيلتر؛ ح>

 جم/ديسيلتر(  

 11.9-10.0بسيطة )غ.ح
-10.0جم/ديسيلتر؛ ح 

جم/ديسيلتر(   10.9  

 9.9-7.0متوسطة )غ.ح
-7.0جم/ديسيلتر؛ ح

جم/ديسيلتر(   10.9  

 7.0حادة )غ.ح>
 7.0جم/ديسيلتر؛ ح>

يلتر(  جم/ديس  عدد السيدات 
      المحافظات الحضرية            

 550 0.0 0.3 28.3 28.5 القاهرة
 286 0.0 1.3 6.7 8.0 اإلسكندرية

 28 0.0 0.4 9.3 9.7 بورسعيد
 6 0.0 1.0 24.3 25.2 السويس

      الوجه البحري      
 143 0.0 0.0 23.4 23.4  دمياط

 556 0.0 5.7 31.7 37.4  الدقهلية
 6456 0.0 2.4 20.8 23.2  الشرقية

 330 0.0 2.4 20.9 23.3  القليوبية
 325 0.0 0.7 12.0 12.7 كفر الشيخ

 470 0.0 3.6 16.2 19.8  الغربية
 347 0.0 2.1 14.8 16.9  المنوفية
 637 0.0 1.8 14.6 16.3  البحيرة

 56 0.0 2.6 16.5 19.0  اإلسماعيلية
      القبليالوجه       

 680 0.0 0.2 24.1 25.34  الجيزة
 269 0.0 0.7 44.4 45.1 بني سويف

 248 0.0 2.9 21.0 23.9  الفيوم
 369 0.0 0.7 51.9 52.7  المنيا

 363 0.0 1.9 19.8 21.7  أسيوط
 330 0.0 5.2 28.9 34.1  سوهاج

 261 0.3 1.1 14.9 16.2  قنا
 117 0.0 4.3 25.0 29.2  أسوان

 78 0.9 3.4 18.9 23.2  األقصر
      محافظات الحدود      

 29 0.0 6.0 29.1 35.1 البحر األحمر
 19 0.0 1.6 10.8 12.3 الوادي الجديد

 20 0.0 0.0 5.7 5.7 مطروح
 7161 0.0 2.1 23.1 25.2 االجمالى      

 .1998معادالت الخاصة بمركز مراقبة األمراض، عام ب حالة التدخين إذا كانت معلومة باستخدام مالحظة: تم تعديل انتشار األنيميا لقيم أعلى وحس            
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 االنتشار الحالي والمتوقع لختان اإلناث  1-13-جدول أ
ختانهن، ونسبة الالتى لم يتم  والالتى تم 19 -0البنات فى العمر ونسبة وتم ختانهن  49 -15سبق لهن الزواج فى العمر  نسبة السيدات الالتى

حسب ختانهن ولكن لدى أمهاتهن نية ختانهن فى المستقبل، والنسبة المتوقع ختانهن باألخذ فى االعتبار حالة الختان الحالية ونية األم، 
 .2014، مصر المحافظات

                
 

السيدات الالتى سبق لهن الزواج 
 سنة: 19-0العمر  البنات في  سنة: 49 -15فى العمر 

                
 المحافظات

نسبة الالتى تم 
  عدد السيدات ختانهن

نسبة 
 المختنات

لديهن نية  نسبة األمهات الالتي
 ختان بناتهن فى المستقبل

النسبة المتوقع 
 عدد البنات ختانهن 

        المحافظات الحضرية                
 1721 35.7 22.7 12.9  1811 83.3 القاهرة

 821 23.1 16.3 6.8  857 79.2 اإلسكندرية
 76 11.7 8.1 3.7  86 72.7 بورسعيد
 21 31.5 17.9 13.6  19 83.6 السويس

        الوجه البحري        
 440 10.9 7.0 3.9  433 76.9  دمياط

 1583 43.0 31.4 11.7  1740 90.4  الدقهلية
 1992 66.3 44.1 22.2  1956 94.3  الشرقية

 1064 69.2 42.7 26.5  1033 96.4  القليوبية
 916 55.5 34.9 20.6  957 96.2 كفر الشيخ

 1408 51.4 33.8 17.6  1370 95.2  الغربية
 1116 58.7 35.2 23.5  1045 94.9  المنوفية
 1968 36.7 27.8 8.9  1959 91.1  البحيرة

 172 58.0 37.1 20.9  172 93.3  اإلسماعيلية
        الوجه القبلي        

 2233 54.3 34.9 19.3  2040 93.8  الجيزة
 887 70.3 44.4 25.9  770 97.5 بني سويف

 861 60.3 47.2 13.2  721 93.9  الفيوم
 1436 59.9 41.5 18.5  1107 93.2  المنيا

 1415 73.3 38.4 34.9  1085 93.7  أسيوط
 1212 80.2 41.5 38.7  1039 98.4  سوهاج

 881 91.5 44.5 46.9  776 99.1  قنا
 416 86.6 29.0 57.6  368 98.1  أسوان

 225 90.7 32.9 57.8  224 99.7  األقصر
        محافظات الحدود        

 87 52.9 22.8 30.1  83 89.2 البحر األحمر
 54 71.0 46.0 25.0  54 97.4 الوادي الجديد

 85 3.3 2.8 0.5  58 15.3 مطروح
 23090 56.3 34.9 21.4  21762 92.3 اإلجمالي        
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 االتجاهات والمعتقدات حول ختان اإلناث  2-13-جدول أ
أن الرجال  اعتقدنأن تستمر، ومن  ويعتقدن أن الختان من تعاليم الدين، والذين قالوا ان هذه الظاهرة يجب 49 -15نسبة السيدات الالتى سبق لهن الزواج فى العمر

 .2014يريدون استمرار الختان، والالتي وافقن على بعض الجمل الخاصة بختان اإلناث، حسب المحافظات، مصر 
                  

 المحافظات

 نسبة الالتي
 ذكرن أن الختان

نمن تعاليم الدي  

 نسبة الالتي
انيعتقدن أن الخت  

 يجب ان يستمر

 نسبة الالتي
يعتقدن أن الرجال 

تانيريدون استمرار الخ  
الزوج 
ايمنع الزن يفضل  

يمكن أن يؤدى 
 إلى الوفاة

صعوبة 
 الوالدة

عدد السيدات فى 
49 -15العمر   

         المحافظات الحضرية                  
 1811 10.2 63.2 38.9 35.0 36.7 42.1 41.4 القاهرة

 857 9.0 79.3 30.7 23.9 23.3 31.6 32.3 اإلسكندرية
 86 3.2 66.7 22.9 23.5 15.9 27.9 38.5 بورسعيد
 19 6.3 62.5 23.1 27.6 32.4 37.5 36.7 السويس

         الوجه البحري         
 433 9.7 82.3 14.4 18.0 18.0 17.9 23.9  دمياط

 1740 7.9 60.8 36.3 41.6 29.8 47.6 55.4  الدقهلية
 1956 4.3 43.3 64.2 64.1 67.2 74.5 77.7  الشرقية

 1033 13.4 46.1 55.7 58.4 59.2 66.4 59.7  القليوبية
 957 2.5 60.6 56.3 55.2 55.1 62.3 57.4 كفر الشيخ

 1370 10.7 53.4 44.1 42.0 39.5 52.3 38.4  الغربية
 1045 1.6 42.1 34.1 36.1 54.0 62.4 53.6  المنوفية
 1959 6.7 39.2 30.4 37.6 39.8 42.3 41.4  البحيرة

 172 11.4 66.6 47.8 45.5 32.3 52.8 52.7  اإلسماعيلية
         الوجه القبلي         

 2040 10.7 64.5 47.2 50.2 52.6 58.1 48.5  الجيزة
 770 8.7 57.6 67.6 59.3 59.7 72.7 53.8 بني سويف

 721 10.4 47.1 59.5 64.9 54.0 69.4 49.6  الفيوم
 1107 12.6 56.7 57.1 62.0 56.1 60.6 44.3  لمنياا

 1085 3.6 38.3 53.4 63.0 59.5 66.4 54.1  أسيوط
 1039 16.3 46.1 29.6 57.9 57.2 67.2 50.6  سوهاج

 776 24.1 55.6 72.1 75.0 87.7 87.5 78.7  قنا
 368 25.3 46.5 52.5 64.2 69.4 79.0 61.1  أسوان

 224 22.8 56.5 62.1 80.4 80.1 86.9 79.4  األقصر
         محافظات الحدود         

 83 12.3 67.0 16.5 37.9 36.3 43.8 28.8 البحر األحمر
 54 0.4 23.7 64.9 77.9 77.9 80.0 72.3 الوادي الجديد

 58 2.8 66.3 3.9 3.6 2.9 3.9 4.1 مطروح
 21762 9.4 53.9 46.3 49.7 49.8 57.8 51.7 اإلجمالي         
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 نسب االلتحاق بالمدارس 1-14-جدول أ
نسب االلتحاق الصافى ونسب االلتحاق االجمالى لألفراد الفعليين لألسر المعيشية على حسب النوع ومستوى االلتحاق بالمدارس ومؤشر 

 .2014، مصر المحافظاتالفجوة النوعية، على حسب 
 2نسبة االلتحاق اإلجمالى  1نسبة االلتحاق الصافى                     
                    

 اإلجمالي إناث ذكور المحافظات
مؤشر الفجوة 

 اإلجمالي إناث ذكور  3النوعية
مؤشر الفجوة 

 3النوعية
 التعليم االبتدائي                    
          المحافظات الحضرية                    

 0.96 97.4 95.4 99.2  1.00 89.9 89.8 89.9 قاهرةال
 0.99 100.1 99.6 100.5  1.00 92.1 92.0 92.3 اإلسكندرية

 1.06 103.1 106.0 100.4  1.02 96.1 97.2 95.0 بورسعيد
 1.02 100.3 101.4 99.3  0.99 94.0 93.4 94.6 السويس

          الوجه البحري          
 0.96 97.9 96.1 99.6  1.00 91.7 91.5 91.9  دمياط

 0.97 103.4 101.9 104.7  0.99 94.8 94.1 95.3  الدقهلية
 0.96 99.9 97.8 101.8  0.98 93.3 92.6 94.0  الشرقية

 0.97 101.6 100.1 103.0  0.98 92.1 91.4 92.8  القليوبية
 0.94 99.4 96.4 102.2  1.01 92.1 92.7 91.5 كفر الشيخ

 1.00 99.6 99.7 99.6  1.02 93.2 94.2 92.3  ةالغربي
 0.99 102.7 102.2 103.1  0.99 94.8 94.2 95.4  المنوفية
 1.03 104.7 106.0 103.4  1.03 94.7 96.3 93.2  البحيرة

 0.92 99.3 94.9 103.5  0.98 93.3 92.6 94.1  اإلسماعيلية
          الوجه القبلي          

 0.95 97.2 94.7 99.6  0.97 88.3 87.1 89.4  الجيزة
 0.98 101.2 100.0 102.3  1.00 93.3 93.4 93.1 بني سويف

 1.00 100.8 100.5 101.0  0.99 94.3 93.7 94.9  الفيوم
 0.97 104.4 102.9 105.9  0.97 92.4 90.8 94.0  المنيا

 0.98 97.7 96.5 98.7  1.00 89.5 89.5 89.4  أسيوط
 0.97 99.3 97.6 100.8  0.99 92.1 91.7 92.5  سوهاج

 0.95 104.1 101.6 106.6  1.00 94.4 94.4 94.4  قنا
 1.01 99.5 100.0 99.0  1.03 93.7 95.2 92.2  أسوان

 0.99 103.9 103.3 104.5  1.03 95.3 96.6 94.0  األقصر
          محافظات الحدود          

 1.00 99.9 100.1 99.7  0.98 92.4 91.1 93.4 البحر األحمر
 1.00 101.9 101.7 102.1  0.98 95.7 94.3 96.7 الوادي الجديد

 0.92 96.7 93.1 100.9  0.93 85.9 83.0 89.3 مطروح
 0.98 100.6 99.3 101.8  1.00 92.4 92.2 92.6 اإلجمالي          

 التعليم الثانوي                    
          المحافظات الحضرية                    

 1.01 96.0 96.5 95.6  0.99 80.6 80.3 80.8 القاهرة
 1.01 89.6 90.2 88.9  1.02 80.5 81.2 79.8 اإلسكندرية

 0.97 96.3 94.8 97.6  0.97 87.3 85.7 88.6 بورسعيد
 0.95 94.3 92.4 96.9  0.98 84.1 83.5 84.8 السويس

بحريالوجه ال                     
 1.02 90.6 91.6 89.5  1.08 81.3 84.2 78.3  دمياط

 1.01 93.2 93.5 93.0  1.05 83.6 85.9 81.5  الدقهلية
 1.01 91.5 92.1 90.9  1.00 82.6 82.5 82.7  الشرقية

 0.93 93.7 90.4 96.8  0.99 81.4 81.1 81.6  القليوبية
 1.09 97.8 102.3 93.4  1.13 85.4 90.7 80.4 كفر الشيخ

 1.05 89.3 91.2 87.2  1.11 82.0 86.0 77.6  الغربية
 0.99 93.7 93.1 94.3  0.97 84.3 83.2 85.3  المنوفية
 0.77 83.6 72.6 94.7  0.83 72.1 65.6 78.7  البحيرة

 1.02 94.5 95.3 93.8  1.01 84.4 84.9 84.0  اإلسماعيلية
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 )تابع( ب االلتحاق بالمدارسنس 1-14-جدول أ
 
 2نسبة االلتحاق اإلجمالى  1نسبة االلتحاق الصافى                     
                    

 اإلجمالي إناث ذكور المحافظات
مؤشر الفجوة 

 اإلجمالي إناث ذكور  3النوعية
مؤشر الفجوة 

 3النوعية
 التعليم الثانوي                    
          الوجه القبلي                    

 0.98 86.3 85.1 87.3  1.03 72.0 73.0 71.1  الجيزة
 1.02 76.4 77.0 75.9  1.06 68.0 70.1 65.9 بني سويف

 0.83 82.7 75.2 90.1  0.89 74.8 70.2 79.3  الفيوم
 0.91 87.9 84.0 91.8  0.94 77.7 75.1 80.2  المنيا

 0.89 79.3 74.7 84.1  0.95 70.7 68.8 72.7  أسيوط
 0.79 80.3 70.8 90.1  0.84 70.5 64.4 76.7  سوهاج

 0.79 87.6 77.4 98.2  0.84 77.8 71.0 84.7  قنا
 0.93 84.8 81.7 87.6  0.96 76.0 74.3 77.5  أسوان

 0.81 89.8 79.8 98.9  0.86 76.4 70.5 81.8  األقصر
دمحافظات الحدو                      

 0.91 92.7 88.9 97.5  0.95 84.0 82.0 86.6 البحر األحمر
 1.01 93.7 94.1 93.2  1.01 85.8 86.1 85.6 الوادي الجديد

 0.56 58.3 41.6 74.4  0.51 49.9 33.6 65.7 مطروح
 0.94 88.3 85.5 90.9  0.98 77.7 76.7 78.6 اإلجمالي          

سنة( وملتحقين بالمدرسة. كما تعرف  11-6تعرف نسبة االلتحاق الصافى في المرحلة االبتدائية على أنها نسبة األفراد في العمر المناسب للمرحلة االبتدائية ) 1                    
ين بالمدرسة. وبالتعريف ال يمكن أن سنة( وملتحق 17-12نسبة االلتحاق الصافى في المرحلة الثانوية فهي نسبة األفراد في العمر المناسب للمرحلة الثانوية )

 .%100تتجاوز نسبة االلتحاق الصافى 
العمر المناسب للمرحلة. تعرف نسبة االلتحاق اإلجمالى في المرحلة االبتدائية على انها إجمالي عدد الطالب في المرحلة االبتدائية معبرا  عنه بنسبة من أفراد  2

رحلة الثانوية على أنها إجمالي عدد الطالب في المرحلة الثانوية معبرا  عنه بنسبة األفراد فى العمر المناسب للمرحلة. كما تعرف معدل االلتحاق االجمالى في الم
إذا كان هناك زيادة معنوية في عدد الطالب تحت السن القانوني للمرحلة التعليمية وفوقه يحضرون في  %100ويمكن أن تتجاوز نسبة االلتحاق االجمالى 

 التعليمية.المرحلة 
صافى للذكور. كما أن يعرف مؤشر الفجوة النوعية في المرحلة االبتدائية على انه نسبة االلتحاق الصافى في المرحلة االبتدائية لإلناث على نسبة االلتحاق ال 3

 ة االلتحاق الصافى للذكور.لى نسبمؤشر الفجوة النوعية في المرحلة الثانوية هو نسبة االلتحاق الصافى لإلناث في المرحلة الثانوية ع
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 عمالة األطفال 2-14-جدول أ
في األنشطة االقتصادية أو األعمال المنزلية خالل االسبوع السابق، ونسب األطفال اللذين  مشاركتهمسنة حسب  17-5نسبة األطفال اللذين لم يسبق لهم الزواج في العمر 

 .2014، مصر محافظاتفي عمالة األطفال خالل األسبوع السابق، حسب ال المشاركينسبوع السابق، ونسبة األطفال عملوا في ظروف خطرة خالل اال
                  

 

في أنشطة  شاركوااألطفال اللذين 
اقتصادية لعدد ساعات كامل خالل 

  األسبوع السابق:

في أعمال منزلية  شاركوااألطفال اللذين 
ل األسبوع لعدد ساعات كامل خال

 السابق:
األطفال 

الذين عملوا 
في ظروف 

 خطرة
عمالة إجمالي 

 األطفال

عدد األطفال 
-5في العمر 

 سنة 17

            

 المحافظات
تحت فئة السن 

 المحدد

في فئة السن 
المحدد أو أعلى 

  منها
تحت فئة السن 

 المحدد
في فئة السن المحدد 

 أو أعلى منها
         المحافظات الحضرية                  

 2432 1.4 1.2 0.0 100.0  1.2 98.8 القاهرة
 1172 2.6 1.9 0.7 99.3  0.7 99.3 اإلسكندرية

 105 1.0 0.9 0.1 99.9  0.2 99.8 بورسعيد
 25 2.1 0.7 1.6 98.4  0.3 99.7 السويس

         الوجه البحري         
 551 3.8 3.6 0.3 99.7  2.4 97.6  دمياط

 2261 9.1 7.7 0.7 99.3  4.5 95.5  الدقهلية
 2888 8.1 6.7 0.0 100.0  4.7 95.3  الشرقية

 1468 6.9 5.4 1.4 98.6  4.2 95.8  القليوبية
 1155 6.3 5.3 0.7 99.3  3.9 96.1 كفر الشيخ

 1836 4.2 2.9 0.4 99.6  2.0 98.0  الغربية
 1394 2.7 2.5 0.2 99.8  1.5 98.5  المنوفية
 2473 8.1 7.2 0.3 99.7  4.1 95.9  البحيرة

 224 10.6 9.4 1.3 98.7  3.6 96.4  اإلسماعيلية
         الوجه القبلي         

 3103 4.0 2.9 0.7 99.3  2.2 97.8  الجيزة
 1187 10.2 6.5 2.7 97.3  3.5 96.5 بني سويف

 1122 11.9 9.4 0.2 99.8  7.2 92.8  الفيوم
 1997 11.0 9.1 1.5 98.5  5.0 95.0  المنيا

 1919 4.8 3.8 0.4 99.6  2.1 97.9  أسيوط
 1638 20.7 16.8 4.2 95.8  10.9 89.1  سوهاج

 1008 5.0 4.2 0.6 99.4  1.8 98.2  قنا
 551 4.3 3.1 1.2 98.8  1.0 99.0  أسوان

 294 4.2 2.9 0.0 100.0  2.4 97.6  األقصر
         محافظات الحدود         

 102 5.4 1.8 2.9 97.1  1.9 98.1 البحر األحمر
 75 2.1 2.1 0.0 100.0  1.8 98.2 الوادي الجديد

 111 3.0 0.8 1.9 98.1  1.0 99.0 مطروح
 31101 7.0 5.6 0.8 99.2  3.6 96.4 اإلجمالي         
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 ضبط سلوك األطفال 3-14-جدول أ
 .2014، مصر محافظاتسنة حسب طريقة ضبط السلوك التي تعرض لها الطفل خالل الشهر السابق للمقابلة، حسب ال 14-1ة األطفال في العمر نسب

  سنة اللذين تعرضوا إلى: 14-1نسبة األطفال في العمر                
              

 المحافظات
أساليب ضبط السلوك 

 غير العنيفة فقط
قاب أي ع

 نفسي
أي عقاب 

 جسدي
أي عقاب 
 جسدي شديد

أي وسيلة عنيفة 
 لضبط السلوك

عدد األطفال في العمر 
 سنة 1-14

       المحافظات الحضرية              
 2679 92.3 30.1 74.0 90.7 5.9 القاهرة

 1289 95.6 43.1 76.7 94.8 2.4 اإلسكندرية
 113 82.4 20.0 65.2 81.4 2.1 بورسعيد

 30 85.8 25.5 64.1 84.3 4.4 لسويسا
       الوجه البحري       

 618 95.5 23.4 59.2 93.2 2.7  دمياط
 2643 91.3 39.1 72.1 88.4 5.0  الدقهلية
 3316 97.6 51.0 84.0 96.5 1.3  الشرقية

 1736 95.6 56.2 81.0 94.0 2.8  القليوبية
 1366 89.3 41.9 73.0 85.2 7.5 كفر الشيخ

 2201 90.1 36.6 74.2 88.7 5.2  الغربية
 1730 94.2 40.8 84.9 91.7 3.5  المنوفية
 3097 92.9 51.5 82.5 91.1 2.8  البحيرة

 264 94.3 50.9 74.4 93.2 4.1  اإلسماعيلية
       الوجه القبلي       

 3632 91.2 38.0 76.1 89.3 4.7  الجيزة
 1321 92.1 32.4 74.7 90.0 5.9 بني سويف

 1414 94.1 41.2 80.4 89.5 4.8  الفيوم
 2108 93.2 39.0 76.6 91.9 5.5  المنيا

 2156 92.7 53.5 77.4 91.6 2.6  أسيوط
 1949 95.1 50.7 84.6 93.6 3.9  سوهاج

 1212 90.7 63.6 83.5 89.5 3.1  قنا
 636 88.7 33.4 77.8 86.4 6.7  أسوان

 341 92.2 43.5 77.3 90.8 5.7  األقصر
       محافظات الحدود       

 140 97.5 35.0 83.4 95.4 1.5 البحر األحمر
 88 95.0 27.0 70.0 94.0 0.6 الوادي الجديد

 129 88.9 35.3 71.3 86.5 1.3 مطروح
 36216 93.0 43.2 78.0 91.1 4.1 اإلجمالي       

( اخذ امتيازات من الطفل، وحرمانه من شيء يحبه، أو عدم السماح للطفل بمغادرة 1األطفال غير العنيفة واحد أو أكثر مما يلي: ) ملحوظة: تضمنت ممارسات ضبط سلوك              
راخ أو التحدث بصوت ( الص1( إعطاء الطفل شيء آخر للقيام به. وشمل العقاب النفسي أحد اإلجراءات التالية أو كليهما: )3( توضح أن سلوك الطفل كان خطأ. أو )2المنزل. )

( الضرب، أو صفع الطفل على 2( هز الطفل؛ )1( وصف الطفل بأنه غبي، كسول أو أي شيء ُمشابه. وتضمن العقاب الجسدي واحد أو أكثر مما يلي: )2عاِل مع الطفل أو )
( ضرب الطفل على الجهة، أو 4عر، عصا أو غيرها من االدوات الصلبة. )( ضرب الطفل على الجزء السفلي أو جزء آخر من الجسم بالحزام، فرشاة للش3الجزء السفلي باليد؛ )

( ضرب الطفل مرارا  وتكرارا  بشدة. 2( ضرب أو صفع الطفل على الوجه أو الرأس، أو األذنين )1الذراع أو الساق. وتضمن العقاب الجسدي الشديد واحدة من التالية أو كليهما: )
 لطفل استخدام أي نوع من العقاب النفسي و/أو أي نوع من العقاب الجسدي.وتضمن أي طريقة عنيفة لضبط سلوك ا
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 مشاركة السيدة فى اتخاذ القرارات - 1-15-جدول أ
سنة الالتى ذكرن أنهن بمفردهن أو بالمشاركة مع أزواجهن يتخذن القرار  49-15نسبة السيدات المتزوجات حاليا  فى العمر 

 .2014 ، مصرافظاتالنهائى حسب المح
   تتخذ القرار فى               

عدد السيدات 
المتزوجات 

 حاليا  

            
 المحافظات

رعايتها 
 الصحية

شراء طلبات 
 كبيرة لألسرة

زيارة األسرة أو 
 األقارب

كل القرارات 
 الثالثة

وال قرار من 
 القرارات الثالثة 

       المحافظات الحضرية              
 1655 6.2 68.3 83.3 75.1 90.2 القاهرة

 793 4.7 69.6 86.3 79.3 88.2 اإلسكندرية
 81 9.1 57.9 81.3 65.8 82.0 بورسعيد
 18 3.7 71.0 87.0 77.1 90.9 السويس

       الوجه البحري       
 411 4.1 72.4 84.1 78.4 93.6  دمياط

 1645 9.4 49.8 71.5 61.5 80.0  الدقهلية
 1866 12.9 58.1 74.0 67.1 80.5  الشرقية

 976 10.6 59.3 74.3 71.6 78.3  القليوبية
 892 2.4 64.6 68.2 72.5 96.6 كفر الشيخ

 1282 4.5 65.0 84.6 70.3 92.5  الغربية
 1006 6.5 79.6 89.3 83.9 88.3  المنوفية
 1860 12.3 60.4 77.5 71.7 74.1  البحيرة

 160 5.9 53.5 69.9 66.6 85.9  اإلسماعيلية
       الوجه القبلي       

 1904 4.0 73.1 81.5 83.1 93.0  الجيزة
 721 8.1 62.2 84.8 64.4 89.6 بني سويف

 694 7.6 58.5 78.7 66.3 83.9  الفيوم
 1044 12.4 54.9 78.1 58.7 82.6  المنيا

 1018 33.5 39.4 52.9 45.1 61.1  أسيوط
 972 22.2 26.1 52.3 36.0 69.8  سوهاج

 723 17.4 33.6 65.7 47.2 66.9  قنا
 344 9.7 54.2 70.1 68.0 80.3  أسوان

 209 9.2 42.5 68.8 56.3 79.9  األقصر
       محافظات الحدود       

 78 10.2 41.6 73.8 52.0 81.3 البحر األحمر
 53 14.5 72.1 78.8 75.8 84.6 الوادي الجديد

 54 22.8 58.0 67.4 62.5 71.2 حمطرو 
 20460 10.4 58.8 75.7 67.4 82.7 اإلجمالي       
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 اإلتجاهات نحو ضرب الزوجة  2-15-جدول أ
سنة والالتى وافقن أن الزوج له مبرر لضرب او عقاب زوجته  49-15نسبة السيدات الالتى سبق لهن الزواج فى العمر 

 .2014، مصر المحافظاتب ألسباب محددة، حس
 الزوج له مبرر لضرب او عقاب زوجته إذا هى:                 

نسبة الموافقات 
على ضرب الزوج 

لزوجته لسبب 
 واحد على األقل

عدد 
السيدات 

الالتى سبق 
 لهن الزواج

            

 المحافظات
أحرقت 
 جادلته الطعام

خرجت 
بدون 

 إذنه
أهملت 
 األطفال

 رفضت
ممارسة 

 الجنس معه
        المحافظات الحضرية                

 1811 13.9 7.9 7.8 9.6 4.5 1.9 القاهرة
 857 14.9 10.0 10.7 9.7 4.6 4.1 اإلسكندرية

 86 10.1 4.0 5.4 5.4 1.6 0.7 بورسعيد
 19 6.8 3.3 4.7 5.1 1.7 1.0 السويس

        الوجه البحري        
 433 15.5 5.5 10.0 9.5 0.5 1.0  دمياط

 1740 36.9 17.4 22.7 21.0 8.7 6.2  الدقهلية
 1956 36.6 23.8 29.4 28.0 11.6 7.0  الشرقية

 1033 39.3 20.7 29.7 22.3 13.4 8.7  القليوبية
 957 10.9 0.3 8.6 7.6 0.3 0.0 كفر الشيخ

 1370 38.0 17.4 25.8 26.3 17.5 7.2  الغربية
 1045 25.0 21.3 4.6 6.9 2.6 1.5  ةالمنوفي
 1959 35.8 25.0 19.0 22.8 12.9 5.0  البحيرة

 172 27.6 8.6 19.9 18.5 6.7 3.8  اإلسماعيلية
        الوجه القبلي        

 2040 19.2 9.8 13.6 14.8 7.0 3.6  الجيزة
 770 36.6 17.3 26.0 26.7 12.1 4.9 بني سويف

 721 49.8 38.9 34.1 30.3 24.0 9.3  الفيوم
 1107 58.2 27.3 46.0 50.5 25.1 17.8  المنيا

 1085 67.8 22.5 40.2 60.3 18.3 6.6  أسيوط
 1039 59.2 31.9 46.9 50.1 33.0 22.5  سوهاج

 776 76.6 59.4 57.6 58.8 33.0 19.3  قنا
 368 29.3 15.9 21.6 21.0 11.6 6.0  أسوان

 224 55.9 39.8 40.7 40.8 24.6 15.3  األقصر
        محافظات الحدود        

 83 15.9 3.4 8.7 13.4 4.8 1.6 البحر األحمر
 54 31.4 4.1 21.8 29.8 6.4 0.8 الوادي الجديد

 58 36.6 25.8 12.4 21.1 12.2 4.2 مطروح
 21762 35.7 19.9 24.1 25.5 12.8 7.0 اإلجمالي        
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 تصميم العينة 
 

 مقدمة 1-ب

هو المسح العاشر في سلسلة المسوح الصحية السكانية التي تم  تنييماها فمي  2014مصر  –يعتبر المسح السكاني الصحي 
ثمة يحدهمو تموفير بيانما   2014مصر  –وكما هو الحال مع المسوح السابقة، إن الهدف الرئيسي من المسح السكاني الصحي مصر. 

صممحة ال  ؛ المموعي والموافقممة واسممتسدا  وسممائل تنةممي  السممر ؛ وتيضمميم  اإنجماب ؛ومعممد   وفيمما  ال يممال ؛جممابنعمن كمممن مممن اإ
كمما نن وضمب  سملوا ال يمال. كمالعنف داسمل السمر  وعمالمة ال يمال المواضميع الساصمة  ضكما يغ مي المسمح بعموال يل والتغاية؛ 

السر  المعيشمية نو ضضمين الليلمة السمابقة للمسمح  فى يقيمن عاد والمتي سنة  49-15كل السيدا  المتي سبق لهن الزواج في العمر 
تمم  تصمممي  عينممة المسممح كممن ممم هم  للمقابلممة فممي المسممح. كممما ي المعيشممية المستممار  فممي عينممة المسممح السممكاني الصممحداسممل السممر  

تشمل كل من معد   اإنجاب والوفيا  على لكي تع ي تقديرا  لم شرا  السكان والصحة والتي  2014مصر  -السكاني الصحي 
حضمر  -ريمف وجمب بحمر  -حضمر وجمب بحمر  -مستوى الدولة ككل وكالا على مستوى المنا ق الس  الرئيسية )محافةا  حضمرية

المسممح  عينممة ضممد تمم  تصمممي وعلممى العكمم  مممن المسمموح السممكانية الصممحية السممابقة،  .محافةمما  الحممدود  -ريممف وجممب ضبلممي -وجممب ضبلممي
 لم شرا  الرئيسية على مستوى كل محافةة على حدى.معة  اتقديرا  ل بحسابسمح يبشكل  2014مصر  –اني الصحي السك

يتضمن هاا الملحق وصيا إ ار . حيث تصمي  عينة متعدد المراحلعلى  2014مصر  –السكاني الصحي  وشمل المسح
معمد   اإسمتجابة بالنسمبة لكمل  ننكمما  مراحمل استيمار العينمة. العينة المستسد  في المسح واإجراءا  المستسدمة فمي كمل مرحلمة ممن

والس موا  المتبعمة فمي نوزان العينمة نهميمة عمرض ، تم  ونسيمران حسمب محمل اإضاممة.  معروضمةمن السر المعيشية والسيدا  المم هم  
 امة.اإضحسب محل للم شرا  الرئيسية المعاينة تقديرا  نس اء  جملحق . ويعرض حساب هاه الوزان

 إطار العينة 2-ب

 .محممل اإضامممةسممب حسممر حسممب المحافةممة و لأل ينسممبالتوزيممع ال 1-ب جممدوليع ممي . محافةممة 27إلممى  إداريممان تنقسمم  مصممر 
مممن  %46 وتوجممد كبممر .ال)القمماهر ،  %12صممغر  إلممى الوهممى )جنمموب سمميناء،  %0.1السممر حسممب المحافةممة مممن  نسممب وتتيمماو 
 في المنا ق الرييية.من السر  %54و في المنا ق الحضرية، في مصرالسر 

)الوحدا  اإدارية الحضرية   لشياسا ا جميع وكان  ضائمةكما يت  تقسي  كل محافةة إلى مجموعة من الشياسا  والقرى. 
وضد ضا  الجهاز المركز  للتعبئة العامة  .2014مصر  –للمسح السكاني الصحي تمثل إ ار وحدا  المعاينة في مصر والقرى 

حتى تعك  الوضع القائ  في عا  وضد ت  تحديثها ، 2006بيانا  تعداد تماد على عبا هاه القوائ ،  بإعداد  CAPMASحصاء )واإ
ضرية. كما احتوى إ ار المعاينة الساص بالمسح السكاني الصحي على  5104شياسة و 1185واحتو  القائمة على  .2013

 السر المعيشية المقيمة فيها. موضع الشياسا /القرى وتقدير لعددمعلوما  عن 

نسر ، بمتوس   25664و  325عدد السر في الشياسا  في إ ار المسح السكاني الصحي المصر  بين وضد تراوح 
عا ،  بشكل نسر  في القرية. 2090نسر  بمتوس  ضدره  3701و 37تراوح عدد السر في القرى بين كما ي نسر  في الشياسة. 7553

كل من الشياسا  والقرى في تميل حج  السكان، في حين  من حيثتكون نصغر نن محافةا  الحدود قرى في تميل الشياسا  وال
 إلى نن تكون نكبر في حج  السكان.جب البحر  والوجب القبلي الو 
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 توزيع األسر المعيشية حسب اإلقامة 1-جدول ب
ى لألسر المعيشية، والتوزيع النسبالتوزيع النسبي لألسر المعيشية حسب محل اإضامة، 

 .2014حسب المحافةة، مصر 
          

 اإجمالي ريف حضر المحافةة
نسبة إجمالي السر 

 المعيشية
 المحافظات الحضرية          

 11.9 100.0 ل.  100.0 القاهر     
 6.0 100.0 0.8 99.2 اإسكندرية
 0.8 100.0 ل.  100.0 بورسعيد
 0.7 100.0 ل.  100.0 السوي 

 الوجه البحري     
 1.7 100.0 60.9 39.1  دميا     

 7.3 100.0 71.2 28.8  الدضهلية
 7.3 100.0 76.0 24.0  الشرضية
 6.0 100.0 54.4 45.6  القليوبية

 3.6 100.0 75.9 24.1 كير الشيخ
 5.7 100.0 68.4 31.6  الغربية
 4.4 100.0 78.9 21.1  المنوفية
 6.4 100.0 79.6 20.4  البحير 

 1.3 100.0 53.6 46.4  اإسماعيلية
 الوجه القبلي     

 8.9 100.0 35.4 64.6  الجيز     
 2.9 100.0 74.9 25.1 بني سويف

 3.3 100.0 75.9 24.1  الييو 
 5.3 100.0 79.9 20.1  المنيا
 4.3 100.0 72.4 27.6  نسيو 
 4.8 100.0 78.5 21.5  سوهاج

 3.1 100.0 79.4 20.6  ضنا
 1.6 100.0 57.1 42.9  نسوان

 1.2 100.0 55.9 44.1  الضصر
 محافظات الحدود     

 0.4 100.0 5.4 94.6 البحر الحمر    
 0.2 100.0 52.7 47.3 الواد  الجديد

 0.4 100.0 25.9 74.1 م روح
 0.4 100.0 38.6 61.4 شمال سيناء
 0.1 100.0 41.9 58.1 جنوب سيناء

 100.0 100.0 54.4 45.6 اإلجمالي     
 ل.ى.   ين بق.          

 المصدر: إ ار العينة الا  ت  إعداده بواس ة الجهاز المركز  للتعبئة العامة واإحصاء
  

 تصميم واختيار العينة 3 -ب

)ممن  للعينمةعناضيمد كسمتسد  ت نممما يصمعب ن الكلمىحجم  السمكان ممن حيمث كانم  كبيمر  جمدا  القرى/الشمياسا بما نن معة  
 نربمع مراحمل.علمى  2014 مصر -المسح السكاني الصحي نسر  ، ت  استيار عينة  300-200الناحية المثالية التي ينبغي نن تشمل 

، مممما نسممير عممن منما ق حضممرية وىسممرى ريييممةمحافةممة إلممى  27المممكممل محافةممة مممن تمم  تقسمي  المرحلممة الولممى مممن ا ستيممار،  بممدء ضبمل
 بقما  لتموفير و وباإضمافة إلمى الما،  منما ق ريييمة.  القماهر  والسموي  وبورسمعيد لمي  لمديهحيث نن كمل ممن  بقة معاينة  51ين تكو 

 .حسب موضعه بشكل حلزونى من الشمال إلى الجنوب القرى داسل كل محافةة /الشياسا ضائمة ترتيب ت  جغرافية شاملة، 

لتوزيمع  وفقمان هماه الوحمدا  تم  استيمار و  ؛ PSUsمعاينمة نوليمة )ية كوحمدا  ضر /شمياسة 926استيمار وتضمن  المرحلة الولمى 
 المعاينمةممن  بقما  كمل  بقمة  ممنالعينمة استيمار وت   ،وحد  المعاينة الوليةحتمال يتناسب مع حج  إ، 2-بالعينة الوارد في الجدول 

كمل جمزء حيث يضم  نجزاء متساوية. اينة الولية المستار  إلى التيصيلية لوحد  المعسري ة الفي المرحلة الثانية، ت  تقسي  . و على حدى
وحد  المعاينة الولية في  .وحد  معاينة نوليةمن كل بشكل منتة  واحد إلى ثمثة نجزاء من ث  ت  استيار  .معيشية نسر  1000حوالي 
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نسمرها التي يبلغ عدد وحد  المعاينة الولية في و . منها نسر  نو نكثر، ضد ت  استيار ثمثة نجزاء 20000نسرها المعيشية التي يبلغ عدد 
نسر  ،  4000ضل من ال)  ر يصغالشياسا /والقرى الفي ما تبقى من  منها. جزئيننسر ، ت  استيار  20000و 4000المعيشية ما بين 

 .فق  ت  استيار جزء واحد

 توزيع وحدات المعاينة األولية المختارة 2-جدول ب
 حسب المحافةا  واإضامة )ريف الولية المستار  توزيع وحدا  المعاينة

 .2014حضر ، مصر  -
 إجمالي ريف حضر المحافةا         
 المحافظات الحضرية        

 66 ل.  66 القاهر    
 44 2 42 اإسكندرية
 38 ل.  38 بورسعيد
 38 ل.  38 السوي 

 الوجه البحري    
 34 20 14  دميا    

 38 25 13  الدضهلية
 39 28 11  الشرضية
 39 19 20  القليوبية

 34 25 9 كير الشيخ
 36 23 13  الغربية
 34 25 9  المنوفية
 37 28 9  البحير 

 34 18 16  اإسماعيلية
 الوجه القبلي    

 46 14 32  الجيز    
 34 25 9 بني سويف

 34 25 9  الييو 
 36 27 9  المنيا
 34 23 11  نسيو 
 35 26 9  سوهاج

 35 27 8  ضنا
 34 18 16  نسوان

 34 18 16  الضصر
 محافظات الحدود    

 18 3 15 البحر الحمر   
 16 6 10 الواد  الجديد

 17 4 13 م روح
 21 7 14 شمال سيناء*
 21 9 12 جنوب سيناء*

 926 445 481 اإلجمالي )يتضمن شمال وجنوب سيناء(    
 884 429 429 ال يتضمن شمال وجنوب سيناء(اإلجمالي )

 ل.  =   ين بق        

المرحلمة الثالثمة، نجريم   وضد كان  الجمزاء المستمار  فمي المرحلمة الثانيمة كبيمر  كمى تسمتسد  كعنقمود لعينمة المسمح. ولمالا ضبمل
فمي  نسمر  200 ض اعما  بحيمث يكمون هنمااء إلمى مستار  لتموفير التقمديرا  المزممة لتقسمي  كمل جمز الجزاء العملية عد سريع في جميع 

 .وحد  معاينمة نوليمةمن كل  الجزءحتمال يتناسب مع حج  إباثنين إلى ثمثة ض اعا  من استيار في المرحلة الثالثة وضد ت   .كل ض اع
فمممي نمممما . مستممار ل جمممزء، ضممد تممم  استيمممار ض مماع واحمممد مممن كممممنهممما اثنمممين نو ثمثممة نجمممزاءالتمممي تممم  استيممار  الشمممياسا /القرى الكبيممر فممي 

  من هاا الجزء. ض اعين، ت  استيار منها ت  استيار جزء واحد فق  التي صغير الشياسا /القرى ال

شمممال  كممن مممن محممافةتي إجممراء عمليممة العمد السممريع فممي  يمتمكن فريممق المسممح ممن المنيممة، لمم مشماكلالبعممض  وجممود بسمببو 
لعينمة المسمح السمكاني الصمحي شمياسة/ضرية التمي تم  إستيماره  فمي هماه المحافةما   42تم  إسمتبعاد المم، وبناءان علمى الماوجنوب سيناء. 

وبسمبب  وحمد . 884إلمى  926لوحمدا  المعاينمة الوليمة الساصمة بالمسمح ممن سيض العدد اإجممالي وهاا ندى إلى . 2014 –مصر 
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علمى المسمتوى تقديرا  العاده    ي ثر على استبفإن من إجمالي سكان مصر،  ٪1من  نضلهاه المحافةا    تمثل سوى  سكانكون 
فممي همماا التقريممر عممن محافةمما  الحممدود   يمكممن مقارنتهمما بنةيرتهمما فممي المسمموح تمم  عرضممها فممإن المعلوممما  التممي . ومممع المما، القممومي

محافةتين  وجنوب سيناء تمثل محافةتي شمالالتي تضمن  السم  محافةا  الحدودية. والا بسبب كون السكانية الصحية السابقة 
 محافةا  الحدود.من 

متبقية في المسح السكاني الصحي بعد إتساا  وحد  معاينة نولية 884 إجمالي ض اع من 1838ت  إستيار وبشكل عا ، 
إجراء مرحلة حصر السر المعيشية في جميع في المرحلة الرابعة، ت  افةتي شمال وجنوب سيناء من العينة. ضرارا استبعاد مح

الق اعا  لسحب عينة السر داسل كإ ار كما ت  استسدا  ضوائ  السر المعيشية التي ت  الحصول عليها . الق اعا  المستار 
نسلوب نشئ  حديثا، والا باستسدا  نمن ضائمة السر التي  في المتوس معيشية  نسر  15، ت  استيار ض اعفي كل و المستار . 

ومن نجل تجنب التحيز ل  يت  السماح . وت  تنبيب فرق إجراء المقابلة على مقابلة السر المستار  مسبقان  المنتةمة.المعاينة العشوائية 
 والمقيمين عاد سنة  49-15ق لهن الزواج في اليئة العمرية وكان  جميع السيدا  المتي سبنو تغير السر المستار  مسبقان. بتبديل 

وض  إجراء المقابلة في السر  المعيشية م هم  إجراء المقابم  اليردية.  علىضضوا الليلة السابقة في السر المعيشية المستار  نو 
 إجراءا نيميا. وفي هاه العينة اليرعية ت  كما استير  عينة فرعية تمثل ثلث السر المعيشية في كل ض اع والا إجراء استبار 

سنة. كما ت  استيار  19-صيرسنة، وا  يال في اليئة العمرية  49-15ا نيميا لجميع السيدا  الم هم  في اليئة العمرية  استبار
ليت  س الها   ستبار النيميا سيد  واحد  من كل اسر  في العينة اليرعية

النمواج الساص بعمالة  ونسيران ت  جمعسر . القس  الساص بالعنف داسل ال
 يل واحد ت  استياره ل سلوا ال يال  ال يال والنمواج الساص بضب

 .سنة 17-1كل السر المعيشية التي بها ن يال في العمر من عشوائيان من 
كان يت  توجيب  17-5العمر في السر المعيشية التي ت  استيار  يل في 

فق ، وفى السر المعيشية التي ت  استيار  يل في  نمواج عمالة ال يال
سنوا  كان يت  توجيب النمواج الساص بضب  السلوا. بينما  4-1العمر 

سنة فقد ت  جمع البيانا  من  15-4إاا كان ال يل المستار في العمر من 
 .النمواجين

حسب كمن من المحافةة و  حسبتوزيع السر  3-ب ويبين جدول
لعمممممدد العمممممدد المتوضمممممع  4-ب الريييمممممة، ويةهمممممر جمممممدولالمنممممما ق الحضمممممرية و 

المنممممما ق  كمممممن مممممن حسممممبالمحافةمممممة و  سمممميدا  الكاملممممة حسممممبلمقممممابم  ا
فمممي مقارنتهممما  وننمممب يمكمممنالمسمممح بيانممما   لضممممان دضمممةو  الحضمممرية والريييمممة.

فمممممإن توزيمممممع العينمممممة يوضمممممح توزيمممممع ضمممممو  العينمممممة بمممممين  مستلمممممف المحافةممممما ،
 15وبنمماءان علمى حمموالي  كمل محافةمة. وبمين محممل اإضاممة داسممل المحافةما 

كان من المتوضع نن يت  إجراء المسح ،  ض اععنقود )نسر  معيشية داسل كل 
حضمممممر ال فمممممى 15015 منهمممممانسمممممر  معيشمممممية مقيممممممة،  29172ممممممع حممممموالي 

وكممان مممن المتوضممع ان تنممتع همماه العينممة ممما يقممرب مممن ريممف. ال فممى 14157و
 49-15هن المزواج فمي العممر مقابلة فردية تامة مع سيدا  سبق ل 24158

 ريف.ال فى 13487حضر وال فى 10671منها  ،سنة

-، جمدول ب3-ينمة فمي جمدول بوضد ت  الحصول على توزيع الع
ستسدا  فروض لنسبة اإستجابة وعدد السيدا  المتى سبق لهن المزواج بإ 4

المتوضع في كل نسر  معيشية. وضد نسا  هاه اليروض في الحسمبان كمل ممن 

 عينة األسر المعيشية توزيع 3-بجدول 
حضر ،  - اإضامة )ريفو المحافةا  عينة السر المعيشية حسب  توزيع
 .2014مصر 

 إجمالي ريف حضر المحافةا         
    المحافظات الحضرية        

 2178 ل.  2178 القاهر 
 1452 66 1386 اإسكندرية

 1254 ل.  1254 رسعيدبو 
 1254 ل.  1254 السوي 

 الوجه البحري    
 1122 660 462  دميا    

 1254 825 429  الدضهلية
 1287 924 363  الشرضية
 1287 627 660  القليوبية

 1122 825 297 كير الشيخ
 1188 759 429  الغربية
 1122 825 297  المنوفية
 1221 924 297  البحير 
 1122 594 528  ماعيليةاإس

 الوجه القبلي    
 1518 462 1056  الجيز    

 1122 825 297 بني سويف
 1122 825 297  الييو 
 1188 891 297  المنيا
 1122 759 363  نسيو 
 1155 858 297  سوهاج

 1155 891 264  ضنا
 1122 594 528  نسوان

 1122 594 528  الضصر
 ودمحافظات الحد    

 594 99 495 البحر الحمر   
 528 198 330 الواد  الجديد

 561 132 429 م روح
 29172 14157 15015 اإلجمالي    
 ل.  =   ين بق        
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. وكمان متوضمع نن 2008وفمى عمدد ممن المسمموح الصمغير  التمي تمم  بعمد  2008مصمر  –السابقة في المسح السكانى الصحى السبر  
نسمر  معيشمية فمي كمل وحمد  معاينمة نوليمة، نكثمر ضلميمن ممن المتوسم  فمي المسمح  33ينتع من نسلوب العينة الاى ت  شرحب سابقان حوالى 

 ر  في وحد  المعاينة .نس 32)كان  2008مصر  –السكانى الصحى 

 السيدات عينة  توزيع 4-بجدول 
 - اإضامة )ريفو المحافةا  حسب لسيدا  ل مقابم ال توزيع عينة

 .2014حضر ، مصر 
 إجمالي ريف حضر المحافةا         
 المحافظات الحضرية        

 1548 ل.  1548 القاهر    
 1048 63 985 اإسكندرية
 891 . ل 891 بورسعيد
 891 ل.  891 السوي 

    الوجه البحري    
 957 629 328  دميا 
 1091 786 305  الدضهلية
 1138 880 258  الشرضية
 1066 597 469  القليوبية

 997 786 211 كير الشيخ
 1028 723 305  الغربية
 997 786 211  المنوفية
 1091 880 211  البحير 

 941 566 375  اإسماعيلية
    الوجه القبلي    

 1191 440 751  الجيز 
 997 786 211 بني سويف

 997 786 211  الييو 
 1060 849 211  المنيا
 981 723 258  نسيو 
 1028 817 211  سوهاج

 1037 849 188  ضنا
 941 566 375  نسوان

 941 566 375  الضصر
    محافظات الحدود    

 446 94 352 البحر الحمر
 424 189 235 الواد  الجديد

 431 126 305 م روح
 24158 13487 10671 اإلجمالي    
 ل.  =   ين بق        
 

، فمي  hf، المعاينمةإ ار العينة إنتاج كسمر مجتمع السر المعيشية في و  3-بنسر العينة في جدول توزيع   ااستسدت  وضد 
 على النحو التالي: ض اعكل  فيتحديد عدد السر التي سيت  استيارها  في . وضد استسدم  هاه الكسور5-ب جدول

1 2 3

h hijk

hijk

hi hij hijk

f L
g

P P P




 
 

 و hفي ال بقة  iفي وحد  المعاينة الولية  jالمستار من الجزء k عدد السر المستار  في هاا الجزءترمز إلى  hijkgحيث 

hijkL  السر المعيشية في عملية حصر السر في ني  الق اععدد ترمز إلى k. العينا   سحبدل على احتما   تالتالية  والرموز
 مستلية:الللمراحل 

hi1P  احتمال سحب العينة الساص بالمرحلة الولى الساص بوحد  المعاينة الولية رض i  في ال بقةh. 
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hij2P ساص بالجزء رض  احتمال سحب العينة الساص بالمرحلة الثانية الj  رض  في وحد  المعاينة الوليةi  في ال بقةh. 

hijk3P   احتمال سحب العينة الساص بالمرحلة الثالثة الساص بالق اع رضk   في الجزء رضj  في وحد  المعاينة الولية
 .hفي ال بقة  iرض  

hijk4P  المعيشية في الق اع رض  الساص باستيار السر احتمال سحب العينة الساص بالمرحلة الرابعةk   في الجزء رضj 
 .hفي ال بقة  iفي وحد  المعاينة الولية رض  

 كسور المعاينة 5-بجدول 
 .2014حضر ، مصر  -كسور المعاينة حسب المحافةا  واإضامة )ريف 

 ريف حضر المحافةا       
 المحافظات الحضرية      

 ل.  0.0009 القاهر   
 0.0155 0.0015 اإسكندرية
 ل.  0.0163 بورسعيد
 ل.  0.0699 السوي 

   الوجه البحري   
 0.0033 0.0062  دميا 
 0.0009 0.0011  الدضهلية
 0.0008 0.0011  الشرضية
 0.001 0.0027  القليوبية

 0.0016 0.0018 كير الشيخ
 0.001 0.0012  الغربية
 0.0012 0.0016  المنوفية
 0.0009 0.0012  البحير 

 0.0091 0.008  اإسماعيلية
   الوجه القبلي   

 0.0007 0.0009  الجيز 
 0.0019 0.0021 بني سويف

 0.0019 0.0026  الييو 
 0.0012 0.0018  المنيا
 0.0015 0.0016  نسيو 
 0.0017 0.0015  سوهاج

 0.0024 0.0022  ضنا
 0.004 0.0047  نسوان

 0.0052 0.0134  الضصر
   محافظات الحدود   

 0.0264 0.0076 البحر الحمر
 0.0078 0.0407 الواد  الجديد

 0.0069 0.0078 م روح
 ل.  =   ين بق      
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 نتائج العينة 4-ب

بغض النةر و اإضامة. حسب محل مسح سمل النتائع المقابم  التي تم   8-ب ، و7-، و ب6-بتعرض الجداول 
 2014مصر  –المسح السكاني الصحي  عينةلكل من السر المستار  في مرتيعة ستجابة ا ضامة، كان  معد   اإ محل عن
 في تلا السر.المتي وجدن   الم همالسيدا  و 

 قامةنتيجة تنفيذ العينة حسب اإل 6-بجدول 
جابة السر المعيشية ونسب استجابة السيدا  الم هم  ونسب الستجابة اإجمالية حسب الضامة التوزيع النسبى لألسر المعيشية والسيدا  الم هم  حسب نتيجة المقابلة ونسب است

 .2014ريف  ومحل الضامة، مصر -)حضر 
  محل اإضامة  اإضامة                             
                                

المحافةا  
 الحضرية

 الوجب القبلي  الوجب البحر 
محافةا  
 4الحدود

 
 اإجمالي ريف حضر اإجمالي  ريف حضر اإجمالي  ريف حضر النتيجة                        
              االسرة المختارة                            

 93.7 97.5  92.9 96.6 94.3 97.8  95.6 93.1 97.1 98.5 95.6 (C) تم 
 0.5 0.3  0.5 0.2 0.5 0.1  0.6 0.7 0.5 0.0 0.4 (HP) ى المنزل  يوجد شسص رشيد ف

 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (p) نجل 
 1.8 0.5  2.1 0.8 1.5 0.4  1.1 2.0 0.5 0.5 1.1 (R) رفض 

 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (DNF)المنزل غير موجود 
 1.7 0.7  2.4 1.1 1.5 0.9  0.8 1.3 0.5 0.2 1.2 (HA) جود ا سر  غير مو 
 2.2 1.0  1.9 1.2 2.1 0.8  1.9 2.8 1.3 0.8 1.6 (DV) العنوان لي  منزل /المنزل سالى
 0.1 0.0  0.1 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (DD) المنزل تهد 

 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 (O) نسرى
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 اإلجمالى              

 29471 1655 6879 3966 10845  7168 3735 10903 6068  14578 14893 عدد االسرة المعيشية فى العينة
 1  97.6 99.2  97.3 99.0 97.9 99.5  98.3 97.1 99.0 99.5 98.4(HRRنسبة االستجابة لالسرة المعيشية )

              السيدة المؤهلة              
 99.1 99.5  99.1 99.7 99.5 99.7  99.3 99.3 99.3 98.7 99.4 (EWC) تم 

 0.4 0.2  0.7 0.1 0.1 0.1  0.3 0.3 0.3 0.6 0.3 (EWNH) ليس  فى المنزل
 0.1 0.1  0.1 0.1 0.3 0.0  0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 (EWP) نجل 
 0.1 0.1  0.2 0.1 0.0 0.1  0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 (EWPR) رفض 

 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 (EWPC) نستكمل  جزئيا
 0.1 0.0  0.0 0.0 0.0 0.1  0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 (EWI)غير ضادر  على المقابلة 

 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (EWO) نسرى
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 اإلجمالى              

 21903 1352 5824 2612 8436  5909 2504 8413 3702  12192 9711 عدد السيدات
 2 99.1 99.5  99.1 99.7 99.5 99.7  99.3 99.3 99.3 98.7 99.4(EWRRنسبة استجابة السيدات المؤهالت )

 3 96.8 98.7  96.4 98.6 97.5 99.2  97.6 96.4 98.3 98.2 97.8(ORRاألجمالية ) نسبة االستجابة              
   كما يلى: HRRباستسدا  عدد السر المعيشية داسل كل مجموعة ، يحسب معدل استجابة السر المعيشية ) 1                            

100 * C 
——————————— 
C + HP + P + R + DNF 

 
  .EWC  يكافئ نسبة المقابم  التامة )EWRRمعدل استجابة السيدا  الم هم  ) 2
   كما يلي:OWRRيحسب معدل استجابة السيدا  الم هم  الكلية ) 3

OWRR = HRR * EWRR/100 

 
   يتضمن محافةتي شمال وجنوب سيناء. 4
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 لمعيشية الُمختارة والتي تمت مقابلتهااألسر ا 7-بجدول 
 .2014واإضامة )غير مرجحة ، مصر  الُمستار  والتي تم  مقابلتها حسب المحافةا المعيشية عدد السر 

 عدد السر التي ت  مقابلتها  السر الُمستار                  
 الياإجم ريف حضر  اإجمالي ريف حضر المحافةا                 
        المحافظات الحضرية                

 1988 ل.  1988  2175 ل.  2175 القاهر 
 1274 57 1217  1439 65 1374 اإسكندرية
 1154 ل.  1154  1212 ل.  1212 بورسعيد
 1223 ل.  1223  1242 ل.  1242 السوي 

        الوجه البحري        
 1138 726 412  1182 733 449  دميا 
 1190 797 393  1257 826 431  الدضهلية
 1266 897 369  1308 926 382  الشرضية
 1196 599 597  1260 629 631  القليوبية

 1111 832 279  1126 835 291 كير الشيخ
 1170 764 406  1223 788 435  الغربية
 1087 807 280  1124 828 296  المنوفية
 1306 1018 288  1335 1031 304  البحير 

 1069 570 499  1088 572 516  اإسماعيلية
        الوجه القبلي        

 1487 506 981  1566 522 1044  الجيز 
 1074 777 297  1113 794 319 بني سويف

 1043 784 259  1122 828 294  الييو 
 1163 870 293  1187 888 299  المنيا
 1198 824 374  1236 840 396  نسيو 
 1078 808 270  1151 853 298  سوهاج

 1178 941 237  1225 956 269  ضنا
 1072 585 487  1130 601 529  نسوان

 1080 587 493  1115 597 518  الضصر
        محافظات الحدود        

 581 114 467  591 114 477 البحر الحمر
 524 217 307  532 219 313 الواد  الجديد

 525 133 392  532 133 399 م روح
 28175 14213 13962  29471 14578 14893 مصر        
 ل.  =   ين بق                
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 السيدات المؤهالت في األسر والالتي تمت مقابلتهن 8-بجدول 
في السر المعيشية المستار   سنة 49-15عدد السيدا  الم هم  المتي سبق لهن الزواج في العمر 

 .2014  واإضامة )غير مرجحة ، مصر والمتي تم  مقابلتهن حسب المحافةا
                
 

السيدا  الم هم  في السر 
  المعيشية الُمستار 

السيدا  الم هم  التي تم  
 مقابلتهن

 الياإجم ريف حضر  اإجمالي ريف حضر المحافةا                 
        المحافظات الحضرية                

 1189 ل.  1189  1199 ل.  1199 القاهر 
 737 59 678  760 59 701 اإسكندرية
 800 ل.  800  801 ل.  801 بورسعيد
 941 ل.  941  942 ل.  942 السوي 

        الوجه البحري        
 986 659 327  986 659 327  دميا 
 955 662 293  959 666 293  هليةالدض

 1011 740 271  1013 742 271  الشرضية
 850 437 413  863 441 422  القليوبية

 945 746 199  946 747 199 كير الشيخ
 835 584 251  835 584 251  الغربية
 855 667 188  858 669 189  المنوفية
 1088 900 188  1094 904 190  البحير 
 859 497 362  859 497 362  عيليةاإسما

        الوجه القبلي        
 1076 414 662  1078 414 664  الجيز 

 875 654 221  876 655 221 بني سويف
 843 670 173  845 672 173  الييو 
 858 674 184  859 675 184  المنيا
 965 692 273  968 695 273  نسيو 
 913 732 181  946 755 191  سوهاج

 1055 899 156  1060 904 156  ضنا
 886 534 352  894 538 356  نسوان

 905 514 391  910 516 394  الضصر
        محافظات الحدود        

 387 60 327  404 60 344 البحر الحمر
 443 195 248  443 195 248 الواد  الجديد

 505 145 360  505 145 360 م روح
 21762 12134 9628  21903 12192 9711 مصر        
 ل.  =   ين بق                
 

 أوزان الترجيح 5-ب

لمستلف المحافةا  والمنا ق  2014مصر  –في عينة المسح السكاني الصحي متناسب اللتسصيص غير ل نةران 
تحليل باستسدا  بيانا  استسدا  نوزان الترجيح عند إجراء ن  جب يكان ا ستمفا  في معد   ا ستجابة،  وكالا ،الحضرية والرييية

وبما نن عينة المسح السكاني  . بقة لكوكالا على مستوى قومي المستوى ال علىلضمان التمثيل اليعلي لنتائع المسح والا المسح 
بشكل منيصل لكل  العينةسحب احتما   على نسا  الترجيح ت  حساب نوزان مكونة من نربعة مراحل،  2014مصر  –الصحي 
  حساب الوزان. ا . وفيما يلي تياصيل إجراءض اعولكل  من مراحل سحب العينةمرحلة 

عدد السر المعيشية بناءان على إ ار  hiMو ،hال بقة عدد وحدا  المعاينة الولية المستار  في ترمز إلى  ha بيرض نن 
هو إجمالي عدد السر المعيشية في ال بقة. يكون إحتمال إستيار وحد  المعاينة M hiو، iالمعاينة في وحد  المعاينة ال،لية رض  

 هو: 2014مصر  –في عينة المسح السكاني الصحي  iرض   الولية

1
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هو إجمالي عدد الجزاء   hiBو، h في ال بقة iترمز إلى عدد الجزاء المستار  من وحد  المعاينة الولية رض   hibبيرض نن 
مصر  –في عينة المسح السكاني الصحي  iمن وحد  المعاينة الولية  j. يكون إحتمال استيار الجزء iفي وحد  المعاينة الولية رض  

 هو: 2014
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هو عدد السر   hijkQو، h ي ال بقةف iفي وحد  المعاينة الولية  jهو عدد الق اعا  المستار من الجزء  hijcبيرض نن 
hijkkحسب النتائع التي حصلنا عليها من مرحلة العد السريع، و kالمعيشية في الق اع 

Q  هو إجمالي عدد السر المعيشية في
 هو: 2014مصر  –في عينة المسح السكاني الصحي  kالق اع  يكون إحتمال استيار. jالجزء 
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ويكون احتمال استيار كل ض اعا  ال بقة ، يتحدد كما ت  توضيحب سابقان، k، عدد السر المستار  في الق اع hijkgحيث 
h   4 كسر المعاينة الساص بال بقة،الساص بالمرحلة الرابعة يجب نن يساوhijk hP f . كما نن احتمال استيار نسر مرحلة
 معيشية داسل الق اع هو:  نسر كل  لساصة باستياروا
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 hفي ال بقة  i وحد  المعاينة الولية في  jجزء المستار  من ال kلكل نسر  في ض اع  ا جمالىوبالتالي فإن احتمال استيار 
 ستيار:لمربع مراحل الاحتما    ناتعهو 

1 2 3 4hijk hi hij hijk hijkP P P P P    

هو  hفي ال بقة  i وحد  المعاينة الولية في  ف jجزء المستار من ال kق اع اللكل نسر  في  الترجيح ن اوز نإن وبالتالي ف
 الكلي:ا ستيار معكو  احتمال 

1/hijk hijkW P 

ن اوز لتسهيل حساب ال والاستيار ا واحتما    بسحب العينةالساصة جدول يحتو  على جميع المعلما  ضد ت  عمل و 
المعيشية وكالا السيدا  حسب معد   عد  اإستجابة الساصة بالسر فيما بعد  كسر المعاينةت  تعديل وضد  .الساصة بالعينة

 من السر المعيشية والسيدا . العينة لكلوزان الساصة بالالم هم ، والا للحصول على 

لكمن من السر ، قوميلحا   المرجحة على المستوى الالنهائية بحيث يكون العدد اإجمالي لالمعاينة نوزان معاير  ت  
كما نن الوزان التي تم  معايرتها تكون نوزان نسبية ن   .رجحةمساو لعدد الحا   غير الميكون ، على التوالي، المعيشية والسيدا 

   المجتمع وللبيانا  المجمعة.غير مناسبة في تقدير إجمالياتكون مناسبة في تقدير المتوس ا ، والنسب، والمعد  ، ولكنها 

 النمواجو  داسل السر العنف كالا لنمواج عينة فرعية من السر و ل )النيميا؟  إجراء استبار فقر الد بسبب ونسيرا، 
ستسد  كي تنوزان منيصلة لت  حساب فقد ، و يل واحديرعية العينة ال نسر  فيفي كل فق    واحدموجهة لسيد  ال يل كان  الساصة ب

 هاه البيانا . مع
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   أخطاء المعاينة
 

: أ  أ   لتتحاأأال  ر ت لأع تلناعأن   أ  أ   لتمن اعأأن. هأ  تتأثر  لتتدأرا لا لتمحبأ من مأأس لتمبأي م تناعأن معأ ألاس مأأس ل   أ  
لمع  من تلن لتما ع ا، مرل فشل تحرار  مد ملن ل ب ة لتصحاحن،  أ  أ   عتالأن تبأ   فجأ  لأال   فيتعتج أ     لتتحاال عتالن ت  ث 

مألتا أرعأ   إألأرلر لتمبأي  لتتأيمس لربئلن ب ل  مس ل عب لتمبتلامن أ  لتم حرن،  أ     إر  ل لتما عأ ا.  مأ ت    مأس لتلجأ ر لتةماأ ة 
   أأأ  ، إر أس هأألل لتعأأأ   مأأس ل   أأأ   ابأأتحال تلعمأأأ   اصأأنب تداامأأأ  تتدلاأأأل هأألل لتعأأأ   مأأس ل 2014مصأأ   – لتصأأأحي لتبأأة عي
 إحص ئاً .

 لتبأأأة عيلتمبأأأي  فأأأي أللأأأل لتل عأأأب لن أأأ  فأأأعس أ  أأأ   لتمن اعأأأن امةأأأس تدأأأرا ه  إحصأأأ ئاً . ف تناعأأأن لتمبأأأح من تلمبأأأتلام ا 
  عفس لتتصما   عفس حلأ  لتناعأن  لحرة فد  مس ألاع ا ةرا ة امةس بحمج  مس عفس لتملتمع، م بت رل هي 2014مص   - لتصحي

تأأ  لتحصأأ ل أللاجأأ  مأأس لتناعأأن  لتتأأيألأأس لتعتأأ ئج   لتشأأيمأأس هأألع لتناعأأ ا عتأأ ئج م تلفأأن منأأ   أيلتمت قأأع بأأحم .  امةأأس أس تن أأل 
ر تالفأ ا بحمج .  م ت    مأس أس ر لأن هألع ل لتتي امةسلتفنلان لتم ت  ة.  تنتم  أ     لتمن اعن مدا بً  تال تالف ا ماس ةل لتناع ا 

  ا  من  فن م تتحرار، إر أع  امةس تدرا ه  مس عت ئج لتمبي.

هأ  لتلأل   لتمناأ  ي) لت ب ، لتعبمن، ..لتخ.( ،  لت  ث  مناسإلحص    لتمنا  يلت  ث  مررتن اد س   ث لتمن اعن ألم م  
س تدأأع مأأرل لج  لتدامأأن لتحداداأأن تلملتمأأع. فنلأأل أافتأأ    لتتأأيتحبأأ ب فتأأ لا لتردأأن  لتمناأأ  يتلتمأأ اس.  امةأأس لبأأت رل  لت  أأث  لتت مانأأي

  عأ ق  عأن  أمأرى هأ  ألمأ  ة ألأس اللئأر  فأيى إحص   محبأ ب مأس ألاعأن لتمبأي، فأعس قامأن لإلحصأ   بأ   تدأع بمال لتمر ل،  
 تج  عفس لتحل   لتتصما .  لتتيمس ةل لتناع ا لتممةعن  %95 فيألس لتدامن لتمحب من تإلحص    لتمنا  يلت  ث 

لل ةأ  س قأر تأأ  بأحب ألاعأن لتمبأأتلام ا ةناعأن ألشأ لئان مبأأا ن، فععأ  مأس لتممةأأس لبأت رل  صأاخن مم شأأ ة تحبأ ب أ  أأ    ل 
لبأت رل   لتع   ية س مس   م تت تيألاعن  مدان متنررة لتم لحل،  هي 2014مص   – لتصحي لتبة عيلتمن اعن. إر أس ألاعن لتمبي 

 تبأت ر   مأ ة  . ICFمأ لمج تأ  ت  ا هأ  مأس قمأل  لبأت رل   ،SASأ   ISSA ممأ لمجت  حبأ ب أ  أ   لتمن اعأن  ا .أةر  تندارلً  صاغ
 Jacknife) لتمتتأ تيتلمت ب  ا  لتعبب.  تبت ر    ادن لتد أع لتمبي  تتدرا  تم اس تدرا لامن مل تال   لت  ل    ادن هلع لتم لمج

repeated replication منررا لإلعل ب  لت فا ا.( تتدرا  تم اس لإلحص  لا ل ةر  تندارل مرل 

xyrعبأأمن ةتدأأرا  ت أأ  ج قبأأمن،  أيانأأ تج مفةأأ ل تالأأ   لت  أأل  / حاأأت تمرأأل ،y    لتناعأأن،  فأأيملمأأ   قأأا  لتمتخاأأ
ت رل  لتصاخن لتت تاأن  بم r.  احبب تم اس لرألتم   في لة    لتملم ألن لتف ألان لتمثألتملم ألن  فيملم   ألرر لتمش هرلا  x تمرل 

 تلتم اس: لتت مانيه  لتلل   لتمنا  يأللل لس اة س لت  ث 
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hhh  سأحات  rxyz andrxyz
inhihi , 

    h   تلإ 1   ل لتدا  مسثت  لتتيتمرل لت مدن  H ، 

hm  لت مدن  ق   فيلتنرر لتةلل تلمع  ق لتمبح منh  ، 

hiy    لمتخا  ت لتم لحن دا لتملمy لتمع دن  ق   فيi   لت مدن  ق   فيh ، 

hix لتمع دن  ق   في لتم لحن ملم   لتح راi   لت مدن  ق   فيh ، 
f   إهم ت حات امةس م،  لتلى مس لتصخ  للتمن اعن لتةل ةب. 

 ج ملحق
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لتتدرا لا تلمنررا لتم ةمن مس ةل مس لتناع ا  (Jacknife repeated replication) لتمتت تي تشتق   ادن لتد ع 
 في ألاعن مت ترعث ل ةل تمبا ن.     ان تجلع لتتدرا لا م بت رل  صاغمس لتناعن ل صلان،  تحبب ل      لتمنا  لتمت ترةلتمتنررة 
مبتدلن م بت رل    ادن  ت تار ألاع ات  ا.  ملتل  لتل ألعر حب ب لتتدرا لا ةل لتد  أل ا ألرل ق     لحر لرألتم  
 ت تار.  تلتل ت  ن  تا ا   حرة من اعن أ تان  884، 2014مص   -لتصحي لتبة عيلتمبي  في( .  ة س ا لر Pseudoمبار )
 ةم  الل:   r.  احبب تم اس لتمنرلألاعن 884

 حات أس                                                                     

   r  حرة من اعن أ تان 884تناعن لتمة عن مس ل لتتدرا  لتمحب ب مس ةل هي ، 

   (i)r    م بتمن ر  من اعن أ تان  حرة 883لتمة عن مس  لتمت ترةلتتدرا  لتمحب ب مس لتناعن  هي(ق   لت حرة i ،) 
    k  لتةلان.لتمن اعن ل  تان   حرلاألرر 

ات  تن ا  أر  لتتصما  أللل أع  لتعبمن  .تةل تدرا  (DEFT)أر  لتتصما  فدر ت  حب ب  ،لتمنا  ي م إلع فن إتل لت  ث 
ح تن لبت رل  ألاعن ألش لئان  فيماس   ث لتمن اعن لتع تج ألس لبت رل  تصما  لتناعن لتمن ل    ث لتمن اعن لتلى امةس أس اعتج 

م  إلل ة عا لتدامن أأللل  لحر  ر  لتتصما  إتل أس تصما  لتناعن ت  عفس ةف  ة لتناعن لتنش لئان لتمبا ن، ماع "r" مبا ن.  تشا  قامن
ةم  ت  حب ب ل      مس  لحر فعس لتل اشا  إتل الا رة   ث لتمن اعن لت للع إتل لبت رل  تصما  أةر  تندارًل  أقل ةف  ع إحص ئان. 

 تلتدرا لا. لتمنا  ان لتعبمان  حر ر لتردن

تج  لهتم مً    لتتيتخا لا لتم ت  ة تمن  لتم 2014مص   – لتصحي لتبة عيلتمبي  في قر ت  حب ب أ     لتمن اعن 
 ا  لإلق من لتم تلفن: مع  ق تةةل    مص  لتن مان هلل لتملحق تلمج  ان فيأ تل.  تن   عت ئج أ     لتمن اعن لتم عحن 

م تعبمن تةل متخا ، فدر ت  ت عاي ع   لرحص   لتمبت ر  )مت ب ، عبمن، أ  منرل(  حع ،   م ةس لإلق من،  لتمح فظ ا. 
،   ث لتمن اعن (R)قامن لرحص    37 -إتل ج 2-ت عي لتلرل ل ج. 1 -لر ل ج فيلتحب ب  في لتملتمع لتمنتمر أللا  

 لتمنا  ي، لت  ث (DEFT)لتتصما   ، أر  (WN) لتنرر لتم لي تلح را (N)، لتنرر   ا  لتم لي تلح را (SE)لت    م  
فت ة لت مس بع لا  ُتن   أ     لتمن اعن لت  صن ممنررا لت فا ا ت ( تةل متخا .2SE-/+) %95 حر ر ردن مأ   (SE/R)لتعبمي

بع لا لتمح فظ ا فُتن   تفت ة لتنش  ةةل، أم  م تعبمن محل لإلق من  مة س لإلق من    تاللم تل )مص (لتب مدن تلمبي م تعبمن 
لتب مدن تلمبي.  ات  لألتم   أر  لتتصما  أع   ا  محرر للل ة س   ث لتمن اعن تلناعن لتنش لئان لتمبا ن صف ًل )ألعرم  اة س لتتدرا  

هع ل ر ا لر   أع حات، تاس ت  قامن لتم لحنألرر لتح را  ا  فعس لتةلي،  لإلعل بفي ح تن منرل مس لتصف  أ  لت لحر(.  ق ام ً 
 لتتي تة س فاج  لتبارة من عن تإلعل ب.بع لا لتألس  م لحنأي قامن  ا  

مر ل، ةم  ت  حب مج  تالبت رل  لتح تي  ي  بالن مس  ب ئل تعظا  ل ب ة( ةم  الي: أللل بمال لت)ات  تفبا  فت ة لتردن 
، ات  %95.  تلحص ل أللل فت ة ردن 0.005  لتمنا  ي ه     ثه 0.585ة عا  للتد مأللل لتمبت ى لتعبمن لتةلان مس لتناعن 

أس هع ل عبمن م تفنن  2-لتتدرا  لتلي ت  لتحص ل أللا  مس لتناعن.  اماس لر ل جإع فن    ح عن  قامن لت  ث لتمنا  ي مس 
 ب ئل تعظا  ل ب ة ماس  بعن  ابت رمس أي  بالن مس 49-15تلبارلا لتمتال ل ا ح تاً  في لتنم  ( أس تدع لتدامن لتحدادان 95%)

0.574  0.596. 
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 2014مصر  -قائمة بأسماء المتغيرات المختارة ألخطاء المعاينة، المسح السكانى الصحى 1 -جدول ج 
 لتملتمع لتمنتمر أللا  لتتدرا  لتمتخا       
 49-15لتبارلا لتآلتل بمق تجس لتال لج  عبمن لتحع       

 49-15لتبارلا لتآلتل بمق تجس لتال لج  عبمن لتدر ة أللل لتد ل ة
 49-15لتبارلا لتآلتل بمق تجس لتال لج  عبمن ت  ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بن
 49-15لتبارلا لتآلتل بمق تجس لتال لج  عبمن أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 49-15لتبارلا لتآلتل بمق تجس لتال لج  عبمن متال ل ا ح تا 
 49-15ةل لتبارلا  مت ب  49-15لحا   تلبارلا لتم لتار 

 49-15ةل لتبارلا  مت ب  مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 49-15ةل لتبارلا  مت ب  49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 49-15لتبارلا لتمتال ل ا ح تا   عبمن لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 49-15لتبارلا لتمتال ل ا ح تا   عبمن لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 49-15لتبارلا لتمتال ل ا ح تا   عبمن لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 49-15لتبارلا لتمتال ل ا ح تا   عبمن لربت رل  لتح تل تل تب

 49-15لتبارلا لتمتال ل ا ح تا   عبمن لربت رل  لتح تل تل لقل لتلة ى
 49-15لتمتال ل ا ح تا  لتبارلا  عبمن لربت رل  لتح تل تلحدس 

 49-15لتبارلا لتمتال ل ا ح تا   عبمن لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 49-15لتبارلا لتمتال ل ا ح تا   عبمن لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 حرارن تتعظا  ل ب ة بالن لتمبت رم ا ح تاً  ت عبمن لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 49-15لتبارلا لتمتال ل ا ح تا   عبمن ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 49-15لتبارلا لتمتال ل ا ح تا   عبمن لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
  لة  ل إل من  قمان 49-15لتبارلا لتآلتل بمق تجس لتال لج  مت ب  ل مرل تأل ف لل لتنرر

 في لت مس بع لا لتب مدن أللي لتمبي حلم ت ر لتبارلا لتالتل تراجس  عبمن لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 لتب مدن أللي لتمبي شج  59 -صف   فللتم لتار  عبمن ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 شج  59 -ل  ف ل مس صف   عبمن ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 بع لا  أصام ل م إلبج ل فل ل بم ألاس لتب مداس 5ل  ف ل أقل مس  عبمن لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 بع لا  أصام ل م إلبج ل فل ل بم ألاس لتب مداس 5ل  ف ل أقل مس  عبمن ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 شج  29-18ل  ف ل مس  عبمن تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 شج  29-18ل  ف ل مس  عبمن حصل ل أللل  ن  لتر س
 شج  29-18ل  ف ل مس  عبمن حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 شج  29-18ل  ف ل مس  عبمن حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل )لترالت ل أل ا(
 شج  29-18ل  ف ل مس  عبمن حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 شج  29-18ل  ف ل مس  عبمن ةل لتت نام ا
 لتلاس ت  قا بج  59 –ل  ف ل مس صف   عبمن لعح ل  منا  ى( 2-لت  ل م تعبمن تلنم  )أقل مس 
 لتلاس ت  قا بج  59 -ل  ف ل مس صف   عبمن لعح ل  منا  ى( 2-لت الس م تعبمن تل  ل )أقل مس 

 لتلاس ت  قا بج  59 -ل  ف ل مس صف   عبمن لعح ل  منا  ى( 2-)أقل مس  تلنم  م تعبمن لت الس
 لتلاس ت  قا بجس 49-15لتبارلا لتآلتل بمق تجس لتال لج  عبمن 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 

 لتلاس ت  قا بجس 49-15لتبارلا لتآلتل بمق تجس لتال لج  عبمن 25.0بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = 
 لتلاس ت  ل تم  ه  شج  59 - 6ل  ف ل مس  عبمن أقل مس  مس بع لا(ماس ل  ف ل )لعتش   ل عاما  

 لتلاس ت  ل تم  هس 49-15لتبارلا لتآلتل بمق تجس لتال لج  عبمن (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج
  49-15لتبارلا لتآلتل بمق تجس لتال لج  عبمن بعن 15بمق لتتن   تلنع  لتلبرى ألعر ألم  

  49-15لتبارلا لتآلتل بمق تجس لتال لج  عبمن بمق لتتن   تلنع  لتلبرى أ  لتلعبل مس لتال ج لتح تي/ل  ا 
  49-15تجس لتال لج لتبارلا لتآلتل بمق  عبمن شج ًل لتب مدن 12بمق لتتن   تلنع  لتلبرى أ  لتلعبل مس لتال ج لتح تي/ل  ا  في لتأ 

 لتبع لا لتتل تتن   فاج  لتبارة تإلعل ب منرل (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )
 ل  ف ل لتمن عاس ت    لت ف ة منرل 1منرل  فا ا حرارل لت ررة

 ل  ف ل لتمن عاس ت    لت ف ة منرل  1منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 ل  ف ل لتمن عاس ت    لت ف ة منرل  1منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 ل  ف ل لتمن عاس ت    لت ف ة منرل  1منرل  فا ا ل  ف ل
 ل  ف ل لتمن عاس ت    لت ف ة منرل  1منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 

 أللل لتت لتي. لإلق منمحل منررا لت فا ا ت  حب مج  تفت ة لت مس  لتنش  بع لا لتب مدن أللل لتمبي أللل مبت ى مص     1      
   

ألاعن  مدان  لبت رل مبمب .  هلل انعي أس 1.44ملخا لتدامن لتمت ب ن  ر  لتناعن تةل لتمتخا لا م تعبمن تلناعن ةةل، 
 ألس لتل لتمت ب  لت    م تناعن لتنش لئان لتمبا ن. 1.44قر اللر مت ب  لت  ث لتمنا  ي مم  ان رل متنررة لتم لحل 

 مد  عنف ألان لتلملم أل ا تأةم   تة سمؤش لا لأس ل      لتمنا  ان تاتعي لتمن اعن      ملم ألن مس لرل ل أ مم للنن
إس لت  ث لتمنا  ي تملتمع لتبارلا لتمتال ل ا ح تاً  لتالتي ابت رمس أي  بالن مس  ب ئل نلل بمال لتمر ل، ف . تملتمع ةةلم

 0.005  0.015أعن   لت  ث لتمنا  ي تعفس لتمؤش  أللل مبت ى لتر تن ةةل ) اة س رالتتعظا  ل ب ة في مح فظن لتد ه ة 
تة س فت ة لتردن لتتي تحت ي أللل لتدامن لتحدادن تعبمن مبت رم ا أي  بالن تتعظا  ل ب ة في مح فظن لتد ه ة  أللل لتت تاب(.  تلتل

 ت  صن معفس لتمؤش  أللل لتمبت ى لتد مي.مس تلل ل أ بع،  تة س هلع لتفت ة 0.671  0.610تدع م  ماس  %95معبمن 

تلنل مس لتمج  ت  ي لتحل  في تفبا  لر تالف ا  لتد مير س مؤش لا أللل لتمبت ى مفت لا لتردن لتم تم ن ةلم   بنا 
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مس عبمن مبت رم ا أي  بالن فنلل بمال لتمر ل،  .صخا ة عبما ً  تة سف ألان لتملم أل ا لناع ا تلت  لتتي هي تابا ةما ة لرل 
 ب ئل تعظا  ل ب ة ماس لتبارلا لتمتال ل ا ح تاً  لتالتي تما مد ملتجس في لتمبي لتبة عي لتصحي في مح فظن لإلبةعر ان ة عا 

 مع لتل، (. 0.574ح تاً  في مح فظن لتفا   )عد   مئ ان ألس لتمبت رم ا ماس لتبارلا لتمتال ل ا  3أي أعج  تالار مح لتي  0.602
تدع لتدامن لتحدادان تعبمن لتمبت رم ا  ي  بالن مس  ب ئل تعظا   حات %95صاس مفت ة لتردن لت   ل أللل  فعس لتحراس ل رعل 

أي  بالن عبمن مبت رم ا دامن لتحدادان تلتاترل ال مشةل ةما  مع لتحراس ل رعل  ل أللل  (0.646  0.557ل ب ة في لإلبةعر ان )
بت رل   ب ئل  م تت تي فعع  تاس مس لتممةس لتد ل مردن ةما ة أس مبت ى ل(. 0.624  0.524مس  ب ئل تعظا  ل ب ة في لتفا   )

 لتمح فظتاس ه  م تل  حد .  تاستعظا  ل ب ة في ه

 4201مصر  -على المستوى القومى، المسح السكانى الصحىالعينة  –أخطاء المعاينة  2 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.367 0.334 0.023 2.532 21762 21762 0.008 0.350 لتحع                   
 0.743 0.720 0.008 1.951 21762 21762 0.006 0.732 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.252 0.229 0.024 1.969 21762 21762 0.006 0.240 ت  ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بن
 0.670 0.644 0.010 2.085 21762 21762 0.007 0.657 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.944 0.936 0.002 1.219 21762 21762 0.002 0.940 متال ل ا ح تا 
 2.080 1.964 0.014 1.338 29349 29213 0.029 2.022 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 1.984 1.875 0.014 1.337 29349 29213 0.027 1.930 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 3.860 3.719 0.009 1.417 5672 5756 0.035 3.789 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.596 0.574 0.009 1.564 20460 20430 0.005 0.585 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.580 0.558 0.009 1.558 20460 20430 0.005 0.569 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.167 0.153 0.021 1.328 20460 20430 0.003 0.160 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.311 0.291 0.017 1.594 20460 20430 0.005 0.301 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.006 0.004 0.124 1.209 20460 20430 0.001 0.005 لربت رل  لتح تل تل لقل لتلة ى
 0.091 0.079 0.035 1.518 20460 20430 0.003 0.085 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.014 0.010 0.079 1.246 20460 20430 0.001 0.012 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.004 0.002 0.155 1.261 20460 20430 0.001 0.003 تفت ة ل م س لربت رل  لتح تل

 0.581 0.553 0.012 1.513 11638 11329 0.007 0.567 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.612 0.595 0.007 1.236 20460 20430 0.004 0.603 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.178 0.164 0.020 1.278 20460 20430 0.003 0.171 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 3.037 2.976 0.005 1.647 20883 20749 0.015 3.006 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.757 0.730 0.009 1.624 11391 11495 0.007 0.744 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.925 0.906 0.005 1.792 15668 15848 0.005 0.915 أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة ل مج ا لتح صالا

 0.148 0.133 0.027 1.257 15293 15466 0.004 0.140 ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 0.309 0.258 0.045 1.255 2147 2010 0.013 0.284 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.581 0.524 0.026 1.250 2147 2010 0.014 0.553 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.608 0.564 0.018 1.197 3121 3204 0.011 0.586 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 0.996 0.987 0.002 1.286 3121 3204 0.002 0.991 حصل ل أللل  ن  لتر س
 0.980 0.962 0.005 1.442 3121 3204 0.004 0.971  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(حصل ل أللل 

 0.973 0.958 0.004 1.162 3121 3204 0.004 0.966 حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل )لترالت ل أل ا(
 0.969 0.948 0.005 1.342 3121 3204 0.005 0.958 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.924 0.897 0.007 1.276 3121 3204 0.007 0.910 ةل لتت نام ا
 0.229 0.200 0.033 1.878 13601 13802 0.007 0.214 لعح ل  منا  ى( 2-لت  ل م تعبمن تلنم  )أقل مس 
 0.092 0.076 0.048 1.616 13601 13802 0.004 0.084 لعح ل  منا  ى( 2-لت الس م تعبمن تل  ل )أقل مس 

 0.061 0.049 0.055 1.502 13601 13802 0.003 0.055 لعح ل  منا  ى( 2-)أقل مس  تلنم  م تعبمن لت الس
 0.003 0.002 0.163 1.113 19021 18960 0.000 0.002 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 

 0.853 0.838 0.004 1.452 19021 18960 0.004 0.846 25.0بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = 
 0.290 0.254 0.033 1.322 4517 4651 0.009 0.272 أقل مس  مس بع لا(لعتش   ل عاما  )ماس ل  ف ل 

 0.266 0.238 0.028 1.388 7161 7189 0.007 0.252 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج
 0.372 0.339 0.023 1.394 6693 6693 0.008 0.355 بعن 15بمق لتتن   تلنع  لتلبرى ألعر ألم  

 0.270 0.242 0.027 1.312 6693 6693 0.007 0.256 بمق لتتن   تلنع  لتلبرى أ  لتلعبل مس لتال ج لتح تي/ل  ا 
 12بمق لتتن   تلنع  لتلبرى أ  لتلعبل مس لتال ج لتح تي/ل  ا  في لتأ 

 0.151 0.129 0.038 1.259 6693 6693 0.005 0.140 شج ًل لتب مدن
 3.544 3.389 0.011 1.263 83455 ل.ى 0.039 3.466 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )

 16.199 11.317 0.089 1.187 15749 15932 1.221 13.758 منرل  فا ا حرارل لت ررة
 10.284 6.686 0.106 1.149 15677 15869 0.900 8.485 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة

 25.495 18.992 0.073 1.221 15755 15939 1.626 22.244  فا ا ل  ف ل لت ععمنرل 
 6.753 3.921 0.133 1.156 15451 15561 0.708 5.337 منرل  فا ا ل  ف ل

 30.968 23.956 0.064 1.204 15792 15973 1.753 27.462 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 
 اع مق.: ر ل.ى                  
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 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة الحضر –أخطاء المعاينة  3 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  

 لتمتخا 
 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 1.000 1.000 0.000 ل.ي 7623 9628 0.000 1.000 لتحع                   
 0.858 0.827 0.009 2.044 7623 9628 0.008 0.843 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.152 0.124 0.051 1.995 7623 9628 0.007 0.138 ت  ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بن
 0.789 0.751 0.012 2.222 7623 9628 0.010 0.770 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.937 0.922 0.004 1.406 7623 9628 0.004 0.929 متال ل ا ح تا 
 1.844 1.661 0.026 1.258 11074 14367 0.046 1.752 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 1.782 1.604 0.026 1.270 11074 14367 0.045 1.693 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 3.349 3.165 0.014 1.544 2357 2891 0.046 3.257 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.627 0.600 0.011 1.280 7084 8971 0.007 0.613 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.609 0.582 0.011 1.297 7084 8971 0.007 0.595 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.175 0.155 0.031 1.292 7084 8971 0.005 0.165 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.360 0.329 0.023 1.552 7084 8971 0.008 0.345 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.011 0.006 0.151 1.297 7084 8971 0.001 0.008 تل لقل لتلة ىلربت رل  لتح تل 
 0.066 0.049 0.072 1.697 7084 8971 0.004 0.058 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.015 0.009 0.127 1.334 7084 8971 0.002 0.012 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.009 0.004 0.182 1.441 7084 8971 0.001 0.007 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.500 0.453 0.025 1.721 4218 5265 0.012 0.477 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.649 0.623 0.010 1.247 7084 8971 0.006 0.636 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.164 0.143 0.035 1.424 7084 8971 0.005 0.153 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 2.899 2.816 0.007 1.585 7319 9150 0.021 2.858 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.702 0.655 0.017 1.685 3625 4769 0.012 0.679 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.973 0.956 0.005 1.544 4845 6399 0.004 0.965 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.134 0.110 0.049 1.323 4755 6278 0.006 0.122 ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 0.307 0.216 0.087 1.351 579 698 0.023 0.261 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.631 0.543 0.038 1.144 579 698 0.022 0.587 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.576 0.498 0.037 1.320 938 1279 0.020 0.537 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 1.001 0.991 0.002 1.265 938 1279 0.002 0.996 حصل ل أللل  ن  لتر س
 0.992 0.973 0.005 1.151 938 1279 0.005 0.982 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 0.982 0.954 0.007 1.307 938 1279 0.007 0.968 حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل )لترالت ل أل ا(
 0.971 0.933 0.010 1.387 938 1279 0.010 0.952 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.938 0.890 0.013 1.337 938 1279 0.012 0.914 ةل لتت نام ا
 0.258 0.203 0.059 2.129 4181 5546 0.014 0.230 لعح ل  منا  ى( 2-تلنم  )أقل مس لت  ل م تعبمن 

 0.103 0.074 0.082 1.762 4181 5546 0.007 0.088 لعح ل  منا  ى( 2-لت الس م تعبمن تل  ل )أقل مس 
 0.069 0.046 0.097 1.664 4181 5546 0.006 0.057 لعح ل  منا  ى( 2-)أقل مس  تلنم  م تعبمن لت الس

 0.001 0.000 0.574 1.114 6790 8529 0.000 0.000 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 
 0.893 0.870 0.006 1.636 6790 8529 0.006 0.882 25.0بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = 

 0.262 0.200 0.067 1.479 1460 1929 0.015 0.231 أقل مس  مس بع لا(لعتش   ل عاما  )ماس ل  ف ل 
 0.271 0.223 0.049 1.564 2501 3156 0.012 0.247 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج

 0.342 0.293 0.039 1.443 2356 2989 0.012 0.317 بعن 15بمق لتتن   تلنع  لتلبرى ألعر ألم  
 0.257 0.216 0.044 1.340 2356 2989 0.010 0.236 لتال ج لتح تي/ل  ا  بمق لتتن   تلنع  لتلبرى أ  لتلعبل مس

 12بمق لتتن   تلنع  لتلبرى أ  لتلعبل مس لتال ج لتح تي/ل  ا  في لتأ 
 0.142 0.110 0.064 1.335 2356 2989 0.008 0.126 شج ًل لتب مدن

 3.011 2.804 0.018 1.263 31627 ل.ي 0.052 2.907 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )
 15.720 10.058 0.110 1.276 9531 12259 1.415 12.889 منرل  فا ا حرارل لت ررة

 8.923 4.702 0.155 1.328 9541 12252 1.055 6.812 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 23.431 15.971 0.095 1.349 9537 12266 1.865 19.701 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 4.573 1.788 0.219 1.250 9299 11867 0.696 3.180 منرل  فا ا ل  ف ل
 26.786 18.852 0.087 1.327 9540 12271 1.984 22.819 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 

 : ر اع مق.ل.ى                  
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 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة الريف –أخطاء المعاينة  4 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.000 0.000 ل.ي  ل.ي  14139 12134 0.000 0.000 لتحع                   
 0.688 0.656 0.012 1.823 14139 12134 0.008 0.672 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.311 0.280 0.026 1.853 14139 12134 0.008 0.296 ت  ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بن
 0.613 0.578 0.015 1.968 14139 12134 0.009 0.596 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.950 0.941 0.002 1.095 14139 12134 0.002 0.946 متال ل ا ح تا 
 2.260 2.112 0.017 1.267 18274 15785 0.037 2.186 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 2.143 2.004 0.017 1.264 18274 15785 0.035 2.073 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 4.262 4.064 0.012 1.339 3320 2871 0.050 4.163 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.585 0.555 0.013 1.607 13375 11459 0.007 0.570 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.570 0.540 0.013 1.597 13375 11459 0.007 0.555 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.167 0.149 0.028 1.310 13375 11459 0.004 0.158 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.291 0.264 0.024 1.601 13375 11459 0.007 0.278 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.004 0.002 0.206 1.175 13375 11459 0.001 0.003 لربت رل  لتح تل تل لقل لتلة ى
 0.107 0.091 0.040 1.435 13375 11459 0.004 0.099 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.015 0.010 0.100 1.183 13375 11459 0.001 0.012 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.002 0.000 0.305 1.165 13375 11459 0.000 0.001 ل م سلربت رل  لتح تل تفت ة 

 0.636 0.601 0.014 1.399 7420 6064 0.009 0.619 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.597 0.575 0.009 1.206 13375 11459 0.006 0.586 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.189 0.171 0.024 1.196 13375 11459 0.004 0.180 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 3.127 3.045 0.007 1.610 13564 11599 0.020 3.086 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.790 0.758 0.010 1.573 7766 6726 0.008 0.774 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.907 0.880 0.007 1.702 10823 9449 0.007 0.893 مب ألرة  مان أرع   لت ررةل مج ا لتح صالا أللل 

 0.158 0.139 0.032 1.183 10538 9188 0.005 0.149 ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 0.322 0.261 0.052 1.183 1568 1312 0.015 0.292 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.576 0.505 0.033 1.219 1568 1312 0.018 0.540 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.633 0.581 0.021 1.123 2183 1925 0.013 0.607 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 0.995 0.983 0.003 1.213 2183 1925 0.003 0.989 حصل ل أللل  ن  لتر س
 0.978 0.954 0.006 1.409 2183 1925 0.006 0.966 لترالرل )لترالت ل أل ا(حصل ل أللل  ن  

 0.974 0.956 0.005 1.075 2183 1925 0.005 0.965 حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل )لترالت ل أل ا(
 0.973 0.949 0.006 1.301 2183 1925 0.006 0.961 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.925 0.892 0.009 1.217 2183 1925 0.008 0.909 ةل لتت نام ا
 0.224 0.191 0.040 1.709 9420 8256 0.008 0.207 لعح ل  منا  ى( 2-لت  ل م تعبمن تلنم  )أقل مس 
 0.092 0.073 0.060 1.496 9420 8256 0.005 0.082 لعح ل  منا  ى( 2-لت الس م تعبمن تل  ل )أقل مس 

 0.062 0.047 0.067 1.381 9420 8256 0.004 0.054 لعح ل  منا  ى( 2-)أقل مس  تلنم  م تعبمن لت الس
 0.005 0.002 0.170 1.038 12231 10431 0.001 0.004 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 

 0.836 0.816 0.006 1.352 12231 10431 0.005 0.826 25.0بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = 
 0.314 0.269 0.038 1.212 3057 2722 0.011 0.292 أقل مس  مس بع لا(لعتش   ل عاما  )ماس ل  ف ل 

 0.273 0.237 0.035 1.284 4660 4033 0.009 0.255 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج
 0.397 0.355 0.028 1.322 4337 3704 0.011 0.376 بعن 15بمق لتتن   تلنع  لتلبرى ألعر ألم  

 0.285 0.248 0.034 1.260 4337 3704 0.009 0.266 بمق لتتن   تلنع  لتلبرى أ  لتلعبل مس لتال ج لتح تي/ل  ا 
 12بمق لتتن   تلنع  لتلبرى أ  لتلعبل مس لتال ج لتح تي/ل  ا  في لتأ 

 0.161 0.134 0.047 1.192 4337 3704 0.007 0.148 شج ًل لتب مدن
 3.893 3.678 0.014 1.226 51839 ل.ي  0.054 3.785 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )

 20.519 15.318 0.073 1.113 19950 17309 1.300 17.918 منرل  فا ا حرارل لت ررة
 12.788 9.253 0.080 1.048 19910 17268 0.884 11.020 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة

 32.309 25.568 0.058 1.120 19956 17314 1.685 28.939  فا ا ل  ف ل لت ععمنرل 
 6.303 3.821 0.123 1.064 19143 16567 0.620 5.062 منرل  فا ا ل  ف ل

 37.397 30.312 0.052 1.104 19965 17326 1.771 33.854 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 
 اع مق.: ر ل.ى                  
   

 

 



 . 303  ملحق ج 

 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىالمحافظات الحضريةعينة  –أخطاء المعاينة  5 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.999 0.996 0.001 1.002 2774 3667 0.001 0.997 لتحع                   
 0.889 0.830 0.017 2.560 2774 3667 0.015 0.859 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.144 0.095 0.104 2.320 2774 3667 0.012 0.119 ت  ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بن
 0.809 0.733 0.025 2.735 2774 3667 0.019 0.771 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.932 0.905 0.007 1.469 2774 3667 0.007 0.918 متال ل ا ح تا 
 1.730 1.436 0.046 1.398 4142 5698 0.074 1.583 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 1.677 1.390 0.047 1.411 4142 5698 0.072 1.533 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 3.046 2.747 0.026 1.728 887 1116 0.075 2.896 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.650 0.602 0.019 1.445 2547 3388 0.012 0.626 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.632 0.582 0.021 1.498 2547 3388 0.013 0.607 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.156 0.120 0.066 1.546 2547 3388 0.009 0.138 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.414 0.359 0.036 1.649 2547 3388 0.014 0.386 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.018 0.007 0.211 1.388 2547 3388 0.003 0.013 تل لقل لتلة ىلربت رل  لتح تل 
 0.067 0.039 0.129 1.784 2547 3388 0.007 0.053 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.011 0.003 0.270 1.335 2547 3388 0.002 0.007 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.016 0.006 0.234 1.420 2547 3388 0.003 0.011 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.551 0.457 0.047 2.129 1546 2023 0.024 0.504 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.673 0.625 0.019 1.468 2547 3388 0.012 0.649 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.165 0.126 0.067 1.602 2547 3388 0.010 0.146 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 2.798 2.658 0.013 1.757 2655 3487 0.035 2.728 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.685 0.592 0.036 1.952 1231 1734 0.023 0.638 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.987 0.960 0.007 1.640 1599 2278 0.007 0.974 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.132 0.090 0.095 1.472 1571 2235 0.011 0.111 ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 0.296 0.153 0.159 1.278 175 232 0.036 0.224 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.730 0.579 0.058 1.154 175 232 0.038 0.655 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.583 0.448 0.066 1.327 301 458 0.034 0.516 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 1.000 1.000 0.000 ل.ي 301 458 0.000 1.000 حصل ل أللل  ن  لتر س
 0.996 0.955 0.010 1.312 301 458 0.010 0.975 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 0.996 0.953 0.011 1.367 301 458 0.011 0.975 حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل )لترالت ل أل ا(
 0.989 0.916 0.019 1.697 301 458 0.018 0.953 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.972 0.894 0.021 1.535 301 458 0.019 0.933 ةل لتت نام ا
 0.232 0.147 0.113 2.073 1376 1969 0.021 0.190 لعح ل  منا  ى( 2- لت  ل م تعبمن تلنم  )أقل مس
 0.118 0.053 0.189 2.328 1376 1969 0.016 0.086 لعح ل  منا  ى( 2-لت الس م تعبمن تل  ل )أقل مس 

 0.054 0.032 0.131 1.156 1376 1969 0.006 0.043 لعح ل  منا  ى( 2-)أقل مس  تلنم  م تعبمن لت الس
 0.002 0.000 0.915 1.237 2496 3289 0.001 0.001 18.5ةتلن لتلب  >  مؤش 

 0.893 0.848 0.013 1.917 2496 3289 0.011 0.870 25.0بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = 
 0.277 0.151 0.147 1.731 450 646 0.031 0.214 أقل مس  مس بع لا(لعتش   ل عاما  )ماس ل  ف ل 

 0.256 0.167 0.106 1.861 870 1167 0.022 0.212 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج
 0.354 0.264 0.073 1.622 840 1117 0.022 0.309 بعن 15بمق لتتن   تلنع  لتلبرى ألعر ألم  

 0.268 0.198 0.075 1.382 840 1117 0.017 0.233 بمق لتتن   تلنع  لتلبرى أ  لتلعبل مس لتال ج لتح تي/ل  ا 
 12بمق لتتن   تلنع  لتلبرى أ  لتلعبل مس لتال ج لتح تي/ل  ا  في لتأ 

 0.144 0.088 0.120 1.453 840 1117 0.014 0.116 شج ًل لتب مدن
 2.703 2.374 0.032 1.545 11790 ل.ي  0.082 2.539 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )

 19.272 8.279 0.199 1.397 3243 4394 2.748 13.775 منرل  فا ا حرارل لت ررة
 6.093 1.231 0.332 1.321 3258 4393 1.215 3.662 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة

 23.561 11.314 0.176 1.370 3245 4395 3.062 17.438 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع
 4.395 0.422 0.412 1.292 3188 4259 0.993 2.408 منرل  فا ا ل  ف ل

 26.558 13.050 0.171 1.392 3245 4396 3.377 19.804 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 
 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 



 . 304 جملحق  

 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىالوجه البحريعينة  –أخطاء المعاينة  6 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.235 0.200 0.040 1.936 10664 8384 0.009 0.217 لتحع                   
 0.774 0.742 0.010 1.661 10664 8384 0.008 0.758 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.223 0.193 0.037 1.729 10664 8384 0.008 0.208 ت  ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بن
 0.710 0.675 0.013 1.755 10664 8384 0.009 0.692 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.952 0.942 0.003 1.096 10664 8384 0.003 0.947 متال ل ا ح تا 
 2.087 1.922 0.021 1.199 13773 10603 0.041 2.005 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 2.005 1.848 0.020 1.191 13773 10603 0.039 1.927 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 3.663 3.477 0.013 1.417 2756 2237 0.046 3.570 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.652 0.623 0.011 1.308 10098 7919 0.007 0.638 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.638 0.609 0.011 1.300 10098 7919 0.007 0.624 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.179 0.158 0.031 1.250 10098 7919 0.005 0.169 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.361 0.330 0.022 1.451 10098 7919 0.008 0.346 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.005 0.002 0.206 1.128 10098 7919 0.001 0.004 لتح تل تل لقل لتلة ىلربت رل  
 0.094 0.076 0.051 1.395 10098 7919 0.004 0.085 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.018 0.011 0.108 1.169 10098 7919 0.002 0.015 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.003 0.001 0.295 1.206 10098 7919 0.001 0.002 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.589 0.550 0.017 1.383 6297 4937 0.010 0.570 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.650 0.627 0.009 1.065 10098 7919 0.006 0.638 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.160 0.141 0.033 1.240 10098 7919 0.005 0.151 ل قللتتثلال تبعتاس أللل ت  ب فل 
 2.783 2.719 0.006 1.288 10382 8167 0.016 2.751 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.771 0.731 0.014 1.546 5513 4312 0.010 0.751 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.961 0.941 0.005 1.532 7431 5823 0.005 0.951 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.138 0.116 0.043 1.175 7278 5700 0.006 0.127 ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 0.376 0.286 0.068 1.256 928 689 0.023 0.331 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.584 0.490 0.044 1.204 928 689 0.023 0.537 لإلبج ل ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج
 0.652 0.584 0.028 1.185 1520 1197 0.017 0.618 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 0.997 0.985 0.003 1.106 1520 1197 0.003 0.991 حصل ل أللل  ن  لتر س
 0.992 0.974 0.005 1.175 1520 1197 0.004 0.983 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 0.987 0.970 0.005 1.010 1520 1197 0.004 0.978 حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل )لترالت ل أل ا(
 0.975 0.949 0.007 1.095 1520 1197 0.007 0.962 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.946 0.910 0.010 1.128 1520 1197 0.009 0.928 ةل لتت نام ا
 0.197 0.161 0.050 1.565 6444 4981 0.009 0.179 لعح ل  منا  ى( 2-م تعبمن تلنم  )أقل مس  لت  ل

 0.095 0.073 0.063 1.308 6444 4981 0.005 0.084 لعح ل  منا  ى( 2-لت الس م تعبمن تل  ل )أقل مس 
 0.049 0.035 0.082 1.188 6444 4981 0.003 0.042 لعح ل  منا  ى( 2-)أقل مس  تلنم  م تعبمن لت الس

 0.003 0.001 0.324 1.137 9438 7426 0.001 0.002 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 
 0.879 0.859 0.006 1.265 9438 7426 0.005 0.869 25.0بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = 

 0.302 0.249 0.048 1.215 2201 1740 0.013 0.275 أقل مس  مس بع لا(لعتش   ل عاما  )ماس ل  ف ل 
 0.241 0.201 0.046 1.278 3508 2753 0.010 0.221 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج

 0.387 0.338 0.034 1.292 3271 2595 0.012 0.363 بعن 15بمق لتتن   تلنع  لتلبرى ألعر ألم  
 0.266 0.223 0.044 1.261 3271 2595 0.011 0.245 لتلعبل مس لتال ج لتح تي/ل  ا بمق لتتن   تلنع  لتلبرى أ  

 12بمق لتتن   تلنع  لتلبرى أ  لتلعبل مس لتال ج لتح تي/ل  ا  في لتأ 
 0.153 0.121 0.059 1.207 3271 2595 0.008 0.137 شج ًل لتب مدن

 3.548 3.319 0.017 1.157 39259 ل.ي  0.057 3.434 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )
 17.402 11.488 0.102 1.149 13776 10758 1.479 14.445 منرل  فا ا حرارل لت ررة

 10.616 6.439 0.122 1.133 13767 10751 1.044 8.528 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 26.899 19.047 0.085 1.179 13781 10761 1.963 22.973 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 4.667 2.038 0.196 1.133 13314 10399 0.657 3.352 منرل  فا ا ل  ف ل
 30.303 22.193 0.077 1.159 13785 10765 2.027 26.248 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 

 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 



 . 305  ملحق ج 

 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة حضر الوجه البحري –أخطاء المعاينة  7 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 1.000 1.000 0.000 ل.ي  2319 2492 0.000 1.000 لتحع                   
 0.888 0.840 0.014 1.756 2319 2492 0.012 0.864 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.142 0.095 0.099 1.810 2319 2492 0.012 0.119 ت  ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بن
 0.832 0.775 0.018 1.780 2319 2492 0.014 0.804 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.951 0.929 0.006 1.180 2319 2492 0.006 0.940 متال ل ا ح تا 
 1.965 1.615 0.049 1.231 3246 3436 0.087 1.790 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 1.912 1.569 0.049 1.245 3246 3436 0.086 1.741 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 3.370 3.069 0.023 1.582 733 795 0.075 3.220 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.646 0.603 0.017 1.077 2179 2335 0.011 0.625 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.631 0.587 0.018 1.083 2179 2335 0.011 0.609 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.204 0.164 0.055 1.262 2179 2335 0.010 0.184 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.370 0.311 0.044 1.513 2179 2335 0.015 0.340 لربت رل  لتح تل تل تب
 0.011 0.003 0.271 1.111 2179 2335 0.002 0.007 لتلة ىلربت رل  لتح تل تل لقل 
 0.069 0.035 0.167 1.885 2179 2335 0.009 0.052 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.025 0.011 0.198 1.284 2179 2335 0.004 0.018 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.010 0.001 0.401 1.459 2179 2335 0.002 0.006 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.459 0.389 0.041 1.342 1328 1430 0.018 0.424 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.671 0.629 0.016 1.046 2179 2335 0.010 0.650 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.156 0.117 0.071 1.353 2179 2335 0.010 0.136 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 2.797 2.673 0.011 1.251 2236 2402 0.031 2.735 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.714 0.622 0.034 1.652 1071 1175 0.023 0.668 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.992 0.970 0.006 1.440 1430 1572 0.005 0.981 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.146 0.107 0.077 1.096 1408 1543 0.010 0.127 ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 0.443 0.254 0.135 1.342 179 185 0.047 0.348 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.608 0.454 0.072 1.010 179 185 0.038 0.531 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.659 0.507 0.065 1.358 309 328 0.038 0.583 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 1.002 0.974 0.007 1.169 309 328 0.007 0.988 حصل ل أللل  ن  لتر س
 1.000 0.969 0.008 1.010 309 328 0.008 0.984 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 0.984 0.930 0.014 1.093 309 328 0.014 0.957 حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل )لترالت ل أل ا(
 0.976 0.904 0.019 1.139 309 328 0.018 0.940 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.933 0.837 0.027 1.184 309 328 0.024 0.885 ةل لتت نام ا
 0.225 0.162 0.082 1.357 1209 1316 0.016 0.193 لعح ل  منا  ى( 2-لت  ل م تعبمن تلنم  )أقل مس 
 0.114 0.065 0.137 1.471 1209 1316 0.012 0.089 لعح ل  منا  ى( 2-لت الس م تعبمن تل  ل )أقل مس 

 0.058 0.028 0.169 1.232 1209 1316 0.007 0.043 لعح ل  منا  ى( 2-)أقل مس  تلنم  م تعبمن لت الس
 0.000 0.000 1.000 0.482 2083 2234 0.000 0.000 18.5ةتلن لتلب  > مؤش  

 0.923 0.892 0.009 1.270 2083 2234 0.008 0.908 25.0بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = 
 0.306 0.195 0.110 1.363 461 494 0.028 0.251 أقل مس  مس بع لا(لعتش   ل عاما  )ماس ل  ف ل 

 0.281 0.198 0.087 1.395 765 809 0.021 0.239 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج
 0.376 0.283 0.070 1.363 709 767 0.023 0.329 بعن 15بمق لتتن   تلنع  لتلبرى ألعر ألم  

 0.273 0.199 0.078 1.194 709 767 0.018 0.236 بمق لتتن   تلنع  لتلبرى أ  لتلعبل مس لتال ج لتح تي/ل  ا 
 12بمق لتتن   تلنع  لتلبرى أ  لتلعبل مس لتال ج لتح تي/ل  ا  في لتأ 

 0.167 0.107 0.109 1.202 709 767 0.015 0.137 شج ًل لتب مدن
 3.186 2.775 0.034 1.014 9309 ل.ي  0.103 2.981 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )

 13.794 6.074 0.194 1.062 2814 3024 1.930 9.934  فا ا حرارل لت ررةمنرل 
 13.390 4.332 0.256 1.198 2811 3018 2.265 8.861 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة

 25.471 12.120 0.178 1.219 2814 3024 3.338 18.795 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع
 4.248 0.000 0.514 1.246 2776 2952 1.077 2.095 منرل  فا ا ل  ف ل

 27.606 14.095 0.162 1.185 2816 3025 3.378 20.850 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 
 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 



 . 306 جملحق  

 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىالوجه البحري ريفعينة  –أخطاء المعاينة  8 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.000 0.000 ل.ي  ل.ي  8346 5892 0.000 0.000 لتحع                   
 0.747 0.710 0.013 1.599 8346 5892 0.009 0.729 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.251 0.215 0.039 1.669 8346 5892 0.009 0.233 ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بن ت 
 0.682 0.640 0.016 1.705 8346 5892 0.011 0.661 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.955 0.943 0.003 1.061 8346 5892 0.003 0.949 متال ل ا ح تا 
 2.169 1.978 0.023 1.164 10516 7358 0.048 2.073 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 2.076 1.896 0.023 1.152 10516 7358 0.045 1.986 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 3.813 3.588 0.015 1.340 2022 1440 0.056 3.701 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.658 0.624 0.013 1.324 7919 5584 0.008 0.641 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.645 0.611 0.014 1.312 7919 5584 0.008 0.628 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.177 0.152 0.037 1.225 7919 5584 0.006 0.164 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.365 0.329 0.026 1.412 7919 5584 0.009 0.347 لربت رل  لتح تل تل تب
 0.005 0.001 0.294 1.173 7919 5584 0.001 0.003 لتلة ىلربت رل  لتح تل تل لقل 
 0.104 0.084 0.054 1.297 7919 5584 0.005 0.094 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.017 0.010 0.129 1.133 7919 5584 0.002 0.014 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.002 0.000 0.439 1.108 7919 5584 0.001 0.001 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.631 0.586 0.019 1.369 4969 3507 0.011 0.609 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.649 0.622 0.011 1.050 7919 5584 0.007 0.635 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.166 0.143 0.038 1.199 7919 5584 0.006 0.154 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 2.792 2.719 0.007 1.286 8146 5765 0.018 2.756 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.793 0.749 0.014 1.484 4442 3137 0.011 0.771 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.956 0.931 0.007 1.471 6001 4251 0.006 0.944 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.140 0.115 0.050 1.159 5870 4157 0.006 0.128 ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 0.378 0.276 0.078 1.213 749 504 0.026 0.327 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.593 0.483 0.051 1.206 749 504 0.028 0.538 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.665 0.588 0.031 1.133 1211 869 0.019 0.627 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 0.998 0.985 0.003 1.079 1211 869 0.003 0.992 حصل ل أللل  ن  لتر س
 0.994 0.973 0.005 1.189 1211 869 0.005 0.983 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 0.993 0.975 0.004 1.009 1211 869 0.004 0.984 حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل )لترالت ل أل ا(
 0.981 0.954 0.007 1.100 1211 869 0.007 0.968 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.958 0.920 0.010 1.126 1211 869 0.009 0.939 ةل لتت نام ا
 0.197 0.155 0.059 1.551 5236 3665 0.010 0.176 لعح ل  منا  ى( 2-مس  لت  ل م تعبمن تلنم  )أقل

 0.095 0.071 0.071 1.238 5236 3665 0.006 0.083 لعح ل  منا  ى( 2-لت الس م تعبمن تل  ل )أقل مس 
 0.050 0.034 0.093 1.144 5236 3665 0.004 0.042 لعح ل  منا  ى( 2-)أقل مس  تلنم  م تعبمن لت الس

 0.003 0.001 0.328 1.084 7355 5192 0.001 0.002 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 
 0.870 0.846 0.007 1.220 7355 5192 0.006 0.858 25.0بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = 

 0.312 0.251 0.054 1.159 1740 1246 0.015 0.281 أقل مس  مس بع لا(لعتش   ل عاما  )ماس ل  ف ل 
 0.239 0.193 0.053 1.234 2743 1944 0.012 0.216 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج

 0.400 0.344 0.038 1.250 2562 1828 0.014 0.372 بعن 15بمق لتتن   تلنع  لتلبرى ألعر ألم  
 0.272 0.222 0.051 1.248 2562 1828 0.013 0.247 لتح تي/ل  ا بمق لتتن   تلنع  لتلبرى أ  لتلعبل مس لتال ج 

 12بمق لتتن   تلنع  لتلبرى أ  لتلعبل مس لتال ج لتح تي/ل  ا  في لتأ 
 0.156 0.118 0.070 1.187 2562 1828 0.010 0.137 شج ًل لتب مدن

 3.710 3.436 0.019 1.145 29935 21030 0.069 3.573 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )
 19.171 12.035 0.114 1.112 10962 7734 1.784 15.603 منرل  فا ا حرارل لت ررة

 10.794 6.080 0.140 1.105 10957 7733 1.178 8.437 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 28.661 19.420 0.096 1.138 10967 7737 2.310 24.040 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 5.250 2.122 0.212 1.084 10538 7447 0.782 3.686  فا ا ل  ف ل منرل
 32.421 22.854 0.087 1.120 10970 7740 2.392 27.638 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 

 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 



 . 307  ملحق ج 

 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة الوجه القبلي –أخطاء المعاينة  9 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.323 0.272 0.043 2.565 8130 8376 0.013 0.298 لتحع                   
 0.674 0.633 0.016 1.974 8130 8376 0.010 0.653 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.344 0.304 0.031 1.974 8130 8376 0.010 0.324 ت  ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بن
 0.595 0.548 0.020 2.163 8130 8376 0.012 0.572 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.945 0.932 0.003 1.188 8130 8376 0.003 0.938 متال ل ا ح تا 
 2.308 2.102 0.023 1.379 11175 11559 0.051 2.205 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 2.174 1.982 0.023 1.380 11175 11559 0.048 2.078 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 4.616 4.348 0.015 1.380 1985 2070 0.067 4.482 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.522 0.484 0.019 1.665 7629 7852 0.009 0.503 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.503 0.466 0.019 1.658 7629 7852 0.009 0.485 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.166 0.145 0.033 1.242 7629 7852 0.005 0.155 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.230 0.199 0.036 1.674 7629 7852 0.008 0.215 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.004 0.002 0.220 1.065 7629 7852 0.001 0.003 تل لقل لتلة ىلربت رل  لتح تل 
 0.105 0.085 0.052 1.506 7629 7852 0.005 0.095 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.013 0.008 0.125 1.154 7629 7852 0.001 0.011 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.004 0.001 0.292 1.228 7629 7852 0.001 0.002 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.615 0.572 0.018 1.333 3697 3702 0.011 0.593 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.557 0.528 0.014 1.307 7629 7852 0.007 0.543 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.217 0.195 0.026 1.189 7629 7852 0.005 0.206 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 3.499 3.376 0.009 1.814 7682 7995 0.031 3.438 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.784 0.747 0.012 1.506 4540 4716 0.009 0.766 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.880 0.842 0.011 1.859 6484 6685 0.010 0.861 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.175 0.152 0.035 1.186 6292 6488 0.006 0.163 ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 0.283 0.223 0.060 1.083 1029 998 0.015 0.253 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.592 0.512 0.036 1.214 1029 998 0.020 0.552 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.595 0.536 0.026 1.061 1268 1328 0.015 0.566 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 0.997 0.982 0.004 1.349 1268 1328 0.004 0.989 حصل ل أللل  ن  لتر س
 0.973 0.937 0.009 1.533 1268 1328 0.009 0.955 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 0.963 0.933 0.008 1.197 1268 1328 0.007 0.948 حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل )لترالت ل أل ا(
 0.972 0.938 0.009 1.446 1268 1328 0.009 0.955 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.906 0.860 0.013 1.276 1268 1328 0.012 0.883 ةل لتت نام ا
 0.288 0.236 0.049 2.047 5650 5951 0.013 0.262 لعح ل  منا  ى( 2-تلنم  )أقل مس لت  ل م تعبمن 

 0.096 0.070 0.080 1.694 5650 5951 0.007 0.083 لعح ل  منا  ى( 2-لت الس م تعبمن تل  ل )أقل مس 
 0.085 0.060 0.083 1.688 5650 5951 0.006 0.073 لعح ل  منا  ى( 2-)أقل مس  تلنم  م تعبمن لت الس

 0.006 0.003 0.189 1.034 6923 7112 0.001 0.004 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 
 0.820 0.792 0.009 1.543 6923 7112 0.007 0.806 25.0بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = 

 0.306 0.251 0.049 1.250 1818 1942 0.014 0.279 أقل مس  مس بع لا(لعتش   ل عاما  )ماس ل  ف ل 
 0.330 0.284 0.037 1.308 2715 2811 0.011 0.307 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج

 0.388 0.338 0.035 1.322 2519 2573 0.013 0.363 بعن 15بمق لتتن   تلنع  لتلبرى ألعر ألم  
 0.302 0.259 0.039 1.231 2519 2573 0.011 0.280 لتال ج لتح تي/ل  ا  بمق لتتن   تلنع  لتلبرى أ  لتلعبل مس

 12بمق لتتن   تلنع  لتلبرى أ  لتلعبل مس لتال ج لتح تي/ل  ا  في لتأ 
 0.169 0.136 0.053 1.151 2519 2573 0.008 0.152 شج ًل لتب مدن

 3.969 3.708 0.017 1.286 31655 32589 0.065 3.838 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )
 22.303 16.018 0.082 1.110 12175 12404 1.571 19.160 منرل  فا ا حرارل لت ررة

 14.830 10.384 0.088 1.047 12140 12371 1.111 12.607 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 35.841 27.693 0.064 1.125 12180 12412 2.037 31.767 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 7.875 4.553 0.134 1.076 11667 11869 0.830 6.214 منرل  فا ا ل  ف ل
 42.108 33.460 0.057 1.108 12188 12422 2.162 37.784 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 

 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 



 . 308 جملحق  

 2014مصر  -المسح السكانى الصحى، عينة حضر الوجه القبلي –أخطاء المعاينة  10 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 1.000 1.000 0.000 ل.ي  2421 2593 0.000 1.000 لتحع                   
 0.826 0.776 0.015 1.570 2421 2593 0.012 0.801 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.203 0.153 0.071 1.677 2421 2593 0.013 0.178 ت  ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بن
 0.766 0.705 0.021 1.763 2421 2593 0.015 0.736 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.945 0.917 0.007 1.370 2421 2593 0.007 0.931 متال ل ا ح تا 
 2.072 1.756 0.041 0.936 3534 3907 0.079 1.914 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 1.987 1.681 0.042 0.948 3534 3907 0.076 1.834 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 3.907 3.564 0.023 1.268 711 760 0.086 3.735 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.612 0.567 0.019 1.139 2254 2416 0.011 0.589 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.594 0.549 0.020 1.118 2254 2416 0.011 0.571 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.188 0.159 0.043 0.962 2254 2416 0.007 0.173 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.333 0.281 0.042 1.378 2254 2416 0.013 0.307 لربت رل  لتح تل تل تب
 0.006 0.001 0.383 1.075 2254 2416 0.001 0.003 لتلة ىلربت رل  لتح تل تل لقل 
 0.082 0.056 0.094 1.260 2254 2416 0.006 0.069 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.018 0.007 0.216 1.189 2254 2416 0.003 0.012 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.007 0.001 0.416 1.304 2254 2416 0.002 0.004 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.538 0.466 0.036 1.330 1288 1356 0.018 0.502 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.633 0.592 0.017 1.033 2254 2416 0.010 0.613 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.196 0.159 0.051 1.170 2254 2416 0.009 0.178 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 3.190 3.032 0.013 1.521 2334 2513 0.040 3.111 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.758 0.700 0.020 1.203 1263 1382 0.015 0.729 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.962 0.925 0.010 1.414 1733 1873 0.009 0.944 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.148 0.106 0.083 1.227 1693 1833 0.011 0.127 ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 0.293 0.156 0.153 1.169 216 222 0.034 0.225 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.664 0.508 0.066 1.133 216 222 0.039 0.586 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.572 0.448 0.061 1.096 311 346 0.031 0.510 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 1.000 0.999 0.000 0.374 311 346 0.000 1.000 حصل ل أللل  ن  لتر س
 0.998 0.975 0.006 0.894 311 346 0.006 0.987 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 0.998 0.947 0.013 1.388 311 346 0.013 0.973 حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل )لترالت ل أل ا(
 0.991 0.931 0.016 1.260 311 346 0.015 0.961 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.960 0.884 0.021 1.225 311 346 0.019 0.922 ةل لتت نام ا
 0.356 0.241 0.097 2.296 1523 1681 0.029 0.298 لعح ل  منا  ى( 2-لت  ل م تعبمن تلنم  )أقل مس 
 0.109 0.071 0.106 1.294 1523 1681 0.010 0.090 لعح ل  منا  ى( 2-لت الس م تعبمن تل  ل )أقل مس 

 0.107 0.055 0.162 1.864 1523 1681 0.013 0.081 لعح ل  منا  ى( 2-)أقل مس  تلنم  م تعبمن لت الس
 0.002 0.000 0.819 0.998 2116 2257 0.001 0.001 18.5ةتلن لتلب  > مؤش  

 0.892 0.853 0.011 1.392 2116 2257 0.010 0.872 25.0بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = 
 0.264 0.176 0.100 1.211 524 585 0.022 0.220 أقل مس  مس بع لا(لعتش   ل عاما  )ماس ل  ف ل 

 0.328 0.251 0.066 1.263 829 886 0.019 0.289 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج
 0.352 0.277 0.059 1.157 772 829 0.019 0.314 بعن 15بمق لتتن   تلنع  لتلبرى ألعر ألم  

 0.281 0.205 0.078 1.274 772 829 0.019 0.243 بمق لتتن   تلنع  لتلبرى أ  لتلعبل مس لتال ج لتح تي/ل  ا 
 12بمق لتتن   تلنع  لتلبرى أ  لتلعبل مس لتال ج لتح تي/ل  ا  في لتأ 

 0.152 0.097 0.110 1.195 772 829 0.014 0.125 شج ًل لتب مدن
 3.425 3.061 0.028 1.106 10096 11038 0.091 3.243 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )

 19.539 9.257 0.179 1.165 3323 3570 2.571 14.398  فا ا حرارل لت ررةمنرل 
 12.293 4.303 0.241 1.263 3321 3571 1.998 8.298 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة

 29.563 15.828 0.151 1.289 3327 3576 3.434 22.696 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع
 7.791 1.840 0.309 1.136 3190 3448 1.488 4.815 منرل  فا ا ل  ف ل

 34.651 20.152 0.132 1.238 3329 3578 3.625 27.402 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 
 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 



 . 309  ملحق ج 

 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة ريف الوجه القبلي –أخطاء المعاينة  11 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.000 0.000 ل.ي  ل.ي  5708 5783 0.000 0.000 لتحع                   
 0.617 0.565 0.022 2.018 5708 5783 0.013 0.591 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.412 0.361 0.033 1.990 5708 5783 0.013 0.386 ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بن ت 
 0.532 0.473 0.029 2.250 5708 5783 0.015 0.502 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.948 0.935 0.004 1.080 5708 5783 0.003 0.942 متال ل ا ح تا 
 2.462 2.215 0.026 1.383 7645 7764 0.062 2.339 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 2.305 2.076 0.026 1.380 7645 7764 0.057 2.190 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 5.094 4.718 0.019 1.490 1272 1308 0.094 4.906 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.491 0.443 0.026 1.791 5375 5436 0.012 0.467 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.472 0.424 0.027 1.799 5375 5436 0.012 0.448 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.161 0.135 0.044 1.346 5375 5436 0.006 0.148 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.195 0.157 0.054 1.847 5375 5436 0.010 0.176 لربت رل  لتح تل تل تب
 0.004 0.001 0.268 1.061 5375 5436 0.001 0.003 لتلة ىلربت رل  لتح تل تل لقل 
 0.120 0.093 0.063 1.595 5375 5436 0.007 0.106 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.013 0.007 0.154 1.148 5375 5436 0.002 0.010 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.003 0.000 0.417 1.188 5375 5436 0.001 0.001 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.668 0.615 0.021 1.342 2409 2346 0.013 0.642 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.533 0.494 0.019 1.420 5375 5436 0.010 0.513 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.232 0.204 0.031 1.221 5375 5436 0.007 0.218 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 3.662 3.499 0.011 1.904 5348 5482 0.041 3.580 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.803 0.756 0.015 1.632 3277 3334 0.012 0.780 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.856 0.806 0.015 1.894 4751 4812 0.013 0.831 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.190 0.163 0.038 1.142 4599 4655 0.007 0.177 ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 0.294 0.226 0.065 1.065 813 776 0.017 0.260 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.589 0.498 0.042 1.217 813 776 0.023 0.543 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.617 0.550 0.029 1.047 957 982 0.017 0.584 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 0.996 0.976 0.005 1.332 957 982 0.005 0.986 حصل ل أللل  ن  لتر س
 0.968 0.922 0.012 1.546 957 982 0.012 0.945 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 0.958 0.923 0.009 1.158 957 982 0.009 0.940 حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل )لترالت ل أل ا(
 0.974 0.933 0.011 1.495 957 982 0.010 0.953 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.898 0.842 0.016 1.269 957 982 0.014 0.870 ةل لتت نام ا
 0.276 0.221 0.056 1.918 4127 4270 0.014 0.248 لعح ل  منا  ى( 2-لت  ل م تعبمن تلنم  )أقل مس 
 0.097 0.064 0.103 1.809 4127 4270 0.008 0.080 لعح ل  منا  ى( 2-لت الس م تعبمن تل  ل )أقل مس 

 0.083 0.056 0.096 1.604 4127 4270 0.007 0.069 لعح ل  منا  ى( 2-)أقل مس  تلنم  م تعبمن لت الس
 0.008 0.003 0.195 1.032 4806 4855 0.001 0.006 18.5ةتلن لتلب  > مؤش  

 0.796 0.758 0.012 1.598 4806 4855 0.010 0.777 25.0بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = 
 0.336 0.269 0.056 1.244 1294 1357 0.017 0.302 أقل مس  مس بع لا(لعتش   ل عاما  )ماس ل  ف ل 

 0.343 0.286 0.045 1.327 1886 1925 0.014 0.314 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج
 0.416 0.353 0.041 1.357 1747 1744 0.016 0.384 بعن 15بمق لتتن   تلنع  لتلبرى ألعر ألم  

 0.324 0.270 0.045 1.214 1747 1744 0.013 0.297 لتح تي/ل  ا بمق لتتن   تلنع  لتلبرى أ  لتلعبل مس لتال ج 
 12بمق لتتن   تلنع  لتلبرى أ  لتلعبل مس لتال ج لتح تي/ل  ا  في لتأ 

 0.185 0.144 0.061 1.137 1747 1744 0.010 0.165 شج ًل لتب مدن
 4.268 3.921 0.021 1.339 21587 21820 0.087 4.094 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )

 24.813 17.087 0.092 1.092 8852 8834 1.932 20.950 منرل  فا ا حرارل لت ررة
 16.898 11.575 0.093 0.993 8819 8800 1.331 14.237 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة

 40.144 30.229 0.070 1.084 8853 8836 2.479 35.187 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع
 8.768 4.751 0.149 1.058 8477 8421 1.004 6.760  فا ا ل  ف لمنرل 

 46.992 36.425 0.063 1.077 8860 8844 2.642 41.709 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 
 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 



 . 310 جملحق  

 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىمحافظات الحدودعينة  –أخطاء المعاينة  12 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.733 0.465 0.112 4.958 194 1335 0.067 0.599 لتحع                   
 0.830 0.665 0.055 3.448 194 1335 0.041 0.748 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.305 0.154 0.165 3.268 194 1335 0.038 0.229 ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بن ت 
 0.746 0.567 0.068 3.435 194 1335 0.045 0.657 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.970 0.933 0.010 1.573 194 1335 0.009 0.951 متال ل ا ح تا 
 2.320 1.832 0.059 1.032 261 1886 0.122 2.076 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 2.227 1.771 0.057 1.003 261 1886 0.114 1.999 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 4.262 3.821 0.027 0.987 46 342 0.110 4.041 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.604 0.496 0.049 1.925 185 1271 0.027 0.550 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.588 0.481 0.050 1.904 185 1271 0.027 0.535 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.229 0.173 0.069 1.236 185 1271 0.014 0.201 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.293 0.199 0.095 1.939 185 1271 0.023 0.246 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.023 0.002 0.405 1.623 185 1271 0.005 0.012 لربت رل  لتح تل تل لقل لتلة ى
 0.084 0.031 0.230 2.027 185 1271 0.013 0.058 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.012 0.001 0.386 1.114 185 1271 0.003 0.007 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.005 0.000 0.734 1.153 185 1271 0.001 0.002 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.494 0.368 0.073 1.646 99 667 0.032 0.431 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.586 0.495 0.042 1.629 185 1271 0.023 0.540 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.209 0.136 0.105 1.715 185 1271 0.018 0.173 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 3.770 3.097 0.049 3.269 165 1100 0.168 3.433 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.726 0.566 0.062 2.278 107 733 0.040 0.646 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.951 0.832 0.033 2.361 154 1062 0.030 0.892 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.123 0.079 0.110 1.132 151 1043 0.011 0.101 ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 0.251 0.074 0.273 1.152 15 91 0.044 0.162 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.560 0.298 0.153 1.295 15 91 0.065 0.429 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.602 0.467 0.063 0.982 31 221 0.034 0.535 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 0.999 0.985 0.004 0.603 31 221 0.004 0.992 حصل ل أللل  ن  لتر س
 0.999 0.973 0.006 0.799 31 221 0.006 0.986 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 0.992 0.949 0.011 0.924 31 221 0.011 0.970 ل  ف ل )لترالت ل أل ا(حصل ل أللل  ن  شلل 
 0.996 0.953 0.011 0.995 31 221 0.011 0.974 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.980 0.924 0.015 0.960 31 221 0.014 0.952 ةل لتت نام ا
 0.178 0.125 0.088 1.093 131 901 0.013 0.151 لعح ل  منا  ى( 2-لت  ل م تعبمن تلنم  )أقل مس 
 0.178 0.104 0.131 1.505 131 901 0.018 0.141 لعح ل  منا  ى( 2-لت الس م تعبمن تل  ل )أقل مس 

 0.087 0.048 0.145 1.153 131 901 0.010 0.067 لعح ل  منا  ى( 2-)أقل مس  تلنم  م تعبمن لت الس
 0.005 0.000 0.804 1.129 164 1133 0.001 0.002 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 

 0.843 0.787 0.017 1.218 164 1133 0.014 0.815 25.0بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = 
 0.511 0.379 0.074 1.220 48 323 0.033 0.445 أقل مس  مس بع لا(لعتش   ل عاما  )ماس ل  ف ل 
 0.256 0.148 0.133 1.446 68 458 0.027 0.202 (لتالتل بمق تجس لتال لجلعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا 

 0.343 0.195 0.138 1.681 63 408 0.037 0.269 بعن 15بمق لتتن   تلنع  لتلبرى ألعر ألم  
 0.220 0.123 0.142 1.302 63 408 0.024 0.172 بمق لتتن   تلنع  لتلبرى أ  لتلعبل مس لتال ج لتح تي/ل  ا 

 12لتتن   تلنع  لتلبرى أ  لتلعبل مس لتال ج لتح تي/ل  ا  في لتأ بمق 
 0.143 0.066 0.184 1.269 63 408 0.019 0.105 شج ًل لتب مدن

 4.308 3.502 0.052 1.131 745 5358 0.202 3.905 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )
 17.489 6.100 0.241 1.050 287 2012 2.847 11.795 منرل  فا ا حرارل لت ررة

 12.544 2.405 0.339 1.132 286 2005 2.535 7.474 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 27.714 10.824 0.219 1.185 287 2012 4.222 19.269 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 12.013 0.468 0.462 1.349 272 1907 2.886 6.241 منرل  فا ا ل  ف ل
 35.507 15.271 0.199 1.252 288 2014 5.059 25.389 لت  مبن مس لتنم منرل  فا ا ر س 

 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 



 . 311  ملحق ج 

 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىالقاهرةعينة  –أخطاء المعاينة  13 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 1.000 1.000 0.000 ل.ي  1811 1189 0.000 1.000 لتحع                   
 0.891 0.808 0.024 1.994 1811 1189 0.021 0.849 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.162 0.091 0.140 1.835 1811 1189 0.018 0.126 ت  ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بن
 0.828 0.720 0.035 2.227 1811 1189 0.027 0.774 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.933 0.896 0.010 1.128 1811 1189 0.009 0.914 متال ل ا ح تا 
 1.825 1.459 0.056 1.092 2647 1738 0.091 1.642 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 1.769 1.409 0.057 1.113 2647 1738 0.090 1.589 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 3.214 2.797 0.035 1.325 576 378 0.104 3.005 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.671 0.610 0.024 1.045 1655 1087 0.015 0.640 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.650 0.585 0.026 1.098 1655 1087 0.016 0.617 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.181 0.132 0.078 1.108 1655 1087 0.012 0.156 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.413 0.340 0.049 1.246 1655 1087 0.018 0.376 لربت رل  لتح تل تل تب
 0.016 0.004 0.310 1.034 1655 1087 0.003 0.010 لتلة ىلربت رل  لتح تل تل لقل 
 0.076 0.038 0.168 1.363 1655 1087 0.010 0.057 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.012 0.002 0.331 0.938 1655 1087 0.002 0.007 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.022 0.007 0.256 1.029 1655 1087 0.004 0.015 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.586 0.463 0.059 1.596 1022 671 0.031 0.525 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.669 0.602 0.026 1.141 1655 1087 0.017 0.636 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.198 0.144 0.080 1.197 1655 1087 0.014 0.171 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 2.832 2.659 0.016 1.466 1773 1164 0.043 2.746 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.707 0.581 0.049 1.538 825 542 0.032 0.644 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.993 0.964 0.007 1.224 1060 696 0.007 0.978 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.111 0.061 0.147 1.200 1046 687 0.013 0.086 ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 0.386 0.157 0.211 0.990 90 59 0.057 0.271 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.756 0.532 0.087 0.897 90 59 0.056 0.644 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.560 0.368 0.104 1.060 190 125 0.048 0.464 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 1.000 1.000 0.000 ل.ي  190 125 0.000 1.000 حصل ل أللل  ن  لتر س
 0.997 0.939 0.015 0.907 190 125 0.014 0.968 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 0.999 0.937 0.016 0.987 190 125 0.016 0.968 حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل )لترالت ل أل ا(
 0.982 0.874 0.029 1.170 190 125 0.027 0.928 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.960 0.848 0.031 1.062 190 125 0.028 0.904 ةل لتت نام ا
 0.000 0.000 ل.ي  ل.ي  1640 1077 0.000 0.000 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 

 0.903 0.839 0.018 1.549 1640 1077 0.016 0.871 25.0بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = 
 0.355 0.215 0.122 1.469 550 361 0.035 0.285 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج

 2.861 2.439 0.040 1.151 7674 5039 0.106 2.650 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )
 17.139 5.726 0.250 0.950 2127 1397 2.853 11.433 منرل  فا ا حرارل لت ررة

 6.739 0.439 0.439 0.982 2137 1403 1.575 3.589 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 21.174 8.868 0.205 0.911 2129 1398 3.077 15.021 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 3.632 0.000 0.707 0.999 2082 1367 1.064 1.504 منرل  فا ا ل  ف ل
 22.859 10.147 0.193 0.904 2129 1398 3.178 16.503 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 

 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 

 

 

 

 



 . 312 جملحق  

 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة اإلسكندرية –أخطاء المعاينة  14 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.997 0.986 0.003 0.815 857 737 0.003 0.992 لتحع                   
 0.908 0.840 0.019 1.390 857 737 0.017 0.874 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.138 0.083 0.124 1.185 857 737 0.014 0.110 ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بنت  
 0.800 0.710 0.030 1.416 857 737 0.022 0.755 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.943 0.907 0.010 0.940 857 737 0.009 0.925 متال ل ا ح تا 
 1.697 1.229 0.080 1.123 1346 1214 0.117 1.463 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 1.646 1.194 0.079 1.115 1346 1214 0.113 1.420 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 2.842 2.488 0.033 1.078 280 238 0.089 2.665 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.646 0.557 0.037 1.182 793 684 0.022 0.602 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.633 0.544 0.038 1.179 793 684 0.022 0.589 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.120 0.076 0.112 0.962 793 684 0.011 0.098 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.454 0.371 0.050 1.104 793 684 0.021 0.413 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.028 0.007 0.308 1.073 793 684 0.005 0.017 لربت رل  لتح تل تل لقل لتلة ى
 0.064 0.029 0.191 1.102 793 684 0.009 0.047 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.013 0.000 0.566 1.179 793 684 0.004 0.006 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.008 0.000 0.697 1.026 793 684 0.002 0.003 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.543 0.391 0.081 1.526 467 405 0.038 0.467 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.718 0.650 0.025 0.955 793 684 0.017 0.684 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.110 0.066 0.125 1.019 793 684 0.011 0.088 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 2.818 2.558 0.024 1.117 780 660 0.065 2.688 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.684 0.555 0.052 1.157 354 316 0.032 0.620 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.991 0.928 0.017 1.267 472 421 0.016 0.960 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.209 0.136 0.106 0.884 460 410 0.018 0.172 ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 0.260 0.088 0.246 0.912 79 74 0.043 0.174 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.778 0.561 0.081 0.863 79 74 0.054 0.670 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.696 0.523 0.071 0.801 97 83 0.043 0.610 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 1.000 1.000 0.000 ل.ي  97 83 0.000 1.000 حصل ل أللل  ن  لتر س
 1.014 0.961 0.013 1.071 97 83 0.013 0.987 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(
 1.014 0.961 0.013 1.071 97 83 0.013 0.987 ل أل ا( حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل )لترالت

 1.000 1.000 0.000 ل.ي  97 83 0.000 1.000 حصل ل أللل  ن  لتحصمن
 1.014 0.961 0.013 1.071 97 83 0.013 0.987 ةل لتت نام ا

 0.005 0.000 1.012 1.051 761 654 0.002 0.002 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 
 0.888 0.833 0.016 1.022 761 654 0.014 0.860 25.0لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = بارلا بمق تجس 

 0.110 0.050 0.187 0.867 286 246 0.015 0.080 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج
 2.531 1.939 0.066 1.178 3809 3387 0.148 2.235 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )

 32.089 5.907 0.345 1.196 993 878 6.545 18.998 منرل  فا ا حرارل لت ررة
 8.000 0.000 0.561 1.003 1000 883 2.116 3.769 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة

 37.748 7.786 0.329 1.187 993 878 7.490 22.767 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع
 8.526 0.000 0.573 1.029 991 866 2.277 3.973 ل  ف لمنرل  فا ا 

 43.866 9.432 0.323 1.218 993 878 8.609 26.649 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 
 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 

 

 

 

 



 . 313  ملحق ج 

 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىبورسعيدعينة  –أخطاء المعاينة  15 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  

 لتمتخا 
 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 1.000 1.000 0.000 ل.ي  86 800 0.000 1.000 لتحع                   
 0.946 0.864 0.023 1.991 86 800 0.021 0.905 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.118 0.042 0.239 1.990 86 800 0.019 0.080 ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بنت  
 0.924 0.804 0.035 2.455 86 800 0.030 0.864 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.962 0.911 0.014 1.485 86 800 0.013 0.936 متال ل ا ح تا 
 1.828 1.313 0.082 1.453 123 1142 0.129 1.570 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 1.775 1.262 0.084 1.501 123 1142 0.128 1.519 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 3.075 2.644 0.038 1.318 25 236 0.108 2.859 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.620 0.550 0.030 0.967 81 749 0.017 0.585 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.603 0.532 0.031 0.980 81 749 0.018 0.567 لتح تل  ى  بالن حرارنلربت رل  

 0.172 0.114 0.100 1.119 81 749 0.014 0.143 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.372 0.307 0.048 0.940 81 749 0.016 0.339 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.031 0.004 0.381 1.385 81 749 0.007 0.017 لربت رل  لتح تل تل لقل لتلة ى
 0.055 0.022 0.212 1.165 81 749 0.008 0.039 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.019 0.005 0.292 0.882 81 749 0.004 0.012 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.010 0.000 0.468 0.937 81 749 0.002 0.005 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.508 0.353 0.090 1.603 46 425 0.039 0.431 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.651 0.575 0.031 1.071 81 749 0.019 0.613 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.216 0.139 0.107 1.363 81 749 0.019 0.178 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 2.796 2.602 0.018 1.058 84 778 0.049 2.699 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.813 0.737 0.024 0.882 41 378 0.019 0.775 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 1.002 0.990 0.003 0.986 53 492 0.003 0.996 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.105 0.065 0.117 0.693 52 481 0.010 0.085 م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس ل  ف ل لتمص ماس
 0.316 0.074 0.310 0.944 4 41 0.060 0.195 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.790 0.429 0.148 1.065 4 41 0.090 0.610 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.672 0.503 0.072 0.822 10 97 0.042 0.588 مبلل مج  لتت نام اتراج  شج رة/م  قن 

 1.000 1.000 0.000 ل.ي  10 97 0.000 1.000 حصل ل أللل  ن  لتر س
 1.000 1.000 0.000 ل.ي  10 97 0.000 1.000 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 1.000 1.000 0.000 ل.ي  10 97 0.000 1.000 حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل )لترالت ل أل ا(
 1.000 0.917 0.022 0.842 10 97 0.021 0.959 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 1.000 0.917 0.022 0.842 10 97 0.021 0.959 ةل لتت نام ا
 0.004 0.000 0.970 0.970 77 719 0.001 0.001 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 

 0.971 0.935 0.009 1.127 77 719 0.009 0.953 25.0مؤش  ةتلن لتلب  > =  بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل
 0.134 0.059 0.193 1.012 28 259 0.019 0.097 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج

 3.246 2.738 0.042 1.111 347 3221 0.127 2.992 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )
 18.517 3.692 0.334 0.891 97 902 3.706 11.105  فا ا حرارل لت ررةمنرل 

 8.752 0.231 0.474 0.939 97 899 2.130 4.492 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 24.534 6.659 0.287 0.950 97 902 4.469 15.597 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 11.130 1.193 0.403 0.900 91 849 2.484 6.162 منرل  فا ا ل  ف ل
 31.597 11.728 0.229 0.917 97 902 4.967 21.662 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 

 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 

 

 

 

 



 . 314 جملحق  

 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة السويس –أخطاء المعاينة  16 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 1.000 1.000 0.000 ل.ي  19 941 0.000 1.000 لتحع                   
 0.946 0.879 0.018 1.817 19 941 0.017 0.913 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.107 0.048 0.192 1.709 19 941 0.015 0.078 تجس لتله ب لتل لتمر بن ت  ابمق
 0.892 0.804 0.026 1.886 19 941 0.022 0.848 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.945 0.900 0.012 1.307 19 941 0.011 0.922 متال ل ا ح تا 
 2.006 1.426 0.085 0.995 28 1348 0.145 1.716 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 1.940 1.383 0.084 0.988 28 1348 0.139 1.661 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 3.632 3.132 0.037 1.273 5 264 0.125 3.382 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.652 0.585 0.027 1.023 18 868 0.017 0.619 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.635 0.567 0.028 1.021 18 868 0.017 0.601  بالن حرارنلربت رل  لتح تل  ى 

 0.202 0.149 0.076 1.030 18 868 0.013 0.175 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.396 0.318 0.055 1.203 18 868 0.020 0.357 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.023 0.007 0.260 0.946 18 868 0.004 0.015 لربت رل  لتح تل تل لقل لتلة ى
 0.062 0.030 0.173 1.119 18 868 0.008 0.046 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.005 0.000 0.637 0.902 18 868 0.001 0.002 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.012 0.002 0.355 0.873 18 868 0.002 0.007 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.523 0.385 0.076 1.570 11 522 0.034 0.454 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.583 0.486 0.046 1.439 18 868 0.024 0.535 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.227 0.117 0.160 2.141 18 868 0.027 0.172 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 2.930 2.760 0.015 1.148 18 885 0.043 2.845 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.371 0.247 0.100 1.493 10 498 0.031 0.309 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.999 0.986 0.003 0.932 14 669 0.003 0.993 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.117 0.059 0.165 1.248 14 657 0.015 0.088 م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس ل  ف ل لتمص ماس
 0.264 0.047 0.350 1.127 1 58 0.054 0.155 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.775 0.432 0.142 1.276 1 58 0.086 0.603 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.601 0.406 0.097 1.188 3 153 0.049 0.503 مبلل مج  لتت نام اتراج  شج رة/م  قن 

 1.000 1.000 0.000 ل.ي  3 153 0.000 1.000 حصل ل أللل  ن  لتر س
 1.006 0.968 0.010 1.050 3 153 0.010 0.987 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 0.986 0.870 0.031 1.389 3 153 0.029 0.928 حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل )لترالت ل أل ا(
 0.995 0.953 0.011 0.820 3 153 0.011 0.974 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.959 0.845 0.032 1.187 3 153 0.029 0.902 ةل لتت نام ا
 0.004 0.000 1.020 1.020 17 839 0.001 0.001 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 

 0.917 0.854 0.018 1.441 17 839 0.016 0.886 25.0لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق 
 0.307 0.198 0.107 1.083 6 301 0.027 0.252 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج

 3.562 2.890 0.052 1.355 79 3862 0.168 3.226 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )
 21.785 9.555 0.195 0.787 25 1217 3.058 15.670  فا ا حرارل لت ررة منرل

 5.980 0.000 0.521 1.009 25 1208 1.526 2.927 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 25.181 12.014 0.177 0.774 25 1217 3.292 18.598 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 5.929 0.000 0.580 1.007 24 1177 1.592 2.745 منرل  فا ا ل  ف ل
 28.803 13.780 0.176 0.781 25 1218 3.756 21.291 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 

 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 

 

 

 

 



 . 315  ملحق ج 

 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىدمياطعينة  –أخطاء المعاينة  17 -جدول ج 
 حر ر لتردن   لتح راألرر                      
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.280 0.150 0.151 2.466 433 986 0.032 0.215 لتحع                   
 0.930 0.874 0.016 1.502 433 986 0.014 0.902 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.123 0.073 0.127 1.318 433 986 0.013 0.098 ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بنت  
 0.840 0.756 0.026 1.633 433 986 0.021 0.798 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.965 0.935 0.008 1.075 433 986 0.008 0.950 متال ل ا ح تا 
 2.155 1.708 0.058 1.045 556 1250 0.112 1.932 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 2.115 1.675 0.058 1.050 556 1250 0.110 1.895 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 3.312 2.997 0.025 1.005 111 265 0.079 3.155 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.697 0.618 0.030 1.276 411 936 0.020 0.658 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.684 0.599 0.033 1.346 411 936 0.021 0.642 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.215 0.175 0.052 0.775 411 936 0.010 0.195 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.409 0.333 0.052 1.209 411 936 0.019 0.371 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.020 0.000 0.542 1.619 411 936 0.005 0.009 لربت رل  لتح تل تل لقل لتلة ى
 0.067 0.037 0.144 1.028 411 936 0.007 0.052 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.018 0.004 0.321 1.027 411 936 0.003 0.011 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.002 0.000 1.001 0.806 411 936 0.001 0.001 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.597 0.478 0.055 1.456 264 601 0.030 0.538 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.690 0.615 0.029 1.200 411 936 0.019 0.652 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.170 0.108 0.112 1.375 411 936 0.016 0.139 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 2.784 2.638 0.014 1.230 426 971 0.037 2.711 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.680 0.477 0.088 2.274 216 486 0.051 0.578 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 1.001 0.977 0.006 1.061 284 639 0.006 0.989 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.131 0.088 0.096 0.825 280 630 0.011 0.109 ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 0.160 0.012 0.432 1.101 31 67 0.037 0.086 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.807 0.592 0.077 0.930 31 67 0.054 0.699 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.700 0.496 0.085 1.187 57 128 0.051 0.598 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 1.000 1.000 0.000 ل.ي  57 128 0.000 1.000 حصل ل أللل  ن  لتر س
 1.000 1.000 0.000 ل.ي  57 128 0.000 1.000 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 0.989 0.899 0.024 1.120 57 128 0.023 0.944 )لترالت ل أل ا(حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل 
 0.996 0.931 0.017 0.994 57 128 0.016 0.964 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.978 0.856 0.033 1.257 57 128 0.030 0.917 ةل لتت نام ا
 0.000 0.000 ل.ي  ل.ي  386 883 0.000 0.000 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 

 0.958 0.917 0.011 1.280 386 883 0.010 0.938 25.0تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > =  بارلا بمق
 0.294 0.174 0.128 1.279 143 323 0.030 0.234 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج

 3.328 2.752 0.047 0.936 1603 3615 0.144 3.040 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )
 12.477 3.142 0.299 0.937 543 1220 2.334 7.809 منرل  فا ا حرارل لت ررة

 8.467 0.000 0.606 1.316 541 1214 2.319 3.829 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 18.418 4.859 0.291 1.121 543 1220 3.390 11.639 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 7.351 0.133 0.482 1.030 529 1189 1.805 3.742  فا ا ل  ف لمنرل 
 22.289 8.386 0.227 1.030 543 1221 3.476 15.338 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 

 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 

 

 

 

 



 . 316 جملحق  

 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىالدقهليةعينة  –أخطاء المعاينة  18 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.313 0.216 0.092 1.698 1740 955 0.024 0.264 لتحع                   
 0.853 0.792 0.018 1.226 1740 955 0.015 0.822 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.168 0.116 0.090 1.137 1740 955 0.013 0.142 ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بن ت 
 0.811 0.750 0.020 1.150 1740 955 0.015 0.781 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.959 0.932 0.007 0.942 1740 955 0.007 0.946 متال ل ا ح تا 
 2.303 1.699 0.075 1.031 2157 1177 0.151 2.001 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 2.220 1.640 0.075 1.028 2157 1177 0.145 1.930 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 3.536 3.064 0.036 1.324 464 258 0.118 3.300 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.678 0.603 0.029 1.178 1645 903 0.019 0.641 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.669 0.595 0.029 1.159 1645 903 0.019 0.632 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.153 0.104 0.094 1.082 1645 903 0.012 0.128 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.442 0.353 0.056 1.371 1645 903 0.022 0.397 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.005 0.000 0.697 0.968 1645 903 0.001 0.002 لربت رل  لتح تل تل لقل لتلة ى
 0.092 0.059 0.110 0.942 1645 903 0.008 0.075 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.034 0.014 0.215 1.015 1645 903 0.005 0.024 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.000 0.000 ل.ي  ل.ي  1645 903 0.000 0.000 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.589 0.490 0.046 1.193 1040 571 0.025 0.540 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.683 0.629 0.021 0.864 1645 903 0.014 0.656 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.186 0.129 0.091 1.180 1645 903 0.014 0.158 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 2.722 2.516 0.020 1.320 1686 925 0.052 2.619 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.747 0.636 0.040 1.267 814 444 0.028 0.692 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 1.000 0.977 0.006 1.276 1088 593 0.006 0.989 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.180 0.118 0.105 1.001 1075 586 0.016 0.149 ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 0.402 0.203 0.164 0.973 160 86 0.050 0.303 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.706 0.470 0.100 1.031 160 86 0.059 0.588 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.720 0.502 0.089 1.167 213 117 0.055 0.611 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 1.007 0.957 0.013 1.012 213 117 0.013 0.982 حصل ل أللل  ن  لتر س
 1.009 0.972 0.009 1.051 213 117 0.009 0.991 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 1.005 0.933 0.018 0.919 213 117 0.018 0.969 شلل ل  ف ل )لترالت ل أل ا(حصل ل أللل  ن  
 1.000 1.000 0.000 ل.ي  213 117 0.000 1.000 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.987 0.896 0.024 0.947 213 117 0.023 0.942 ةل لتت نام ا
 0.004 0.000 0.998 1.029 1552 852 0.001 0.001 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 

 0.949 0.910 0.010 1.092 1552 852 0.010 0.930 25.0بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = 
 0.439 0.309 0.087 1.176 556 306 0.033 0.374 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج

 3.361 2.822 0.044 0.905 6183 3381 0.135 3.092 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )
 19.026 6.321 0.251 0.970 2052 1126 3.176 12.674 منرل  فا ا حرارل لت ررة

 10.942 0.542 0.453 0.921 2047 1123 2.600 5.742 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 27.203 9.629 0.239 0.968 2052 1126 4.394 18.416 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 7.825 0.124 0.484 0.977 2005 1102 1.925 3.974 منرل  فا ا ل  ف ل
 31.222 13.412 0.200 0.924 2052 1126 4.453 22.317 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 

 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 

 

 

 

 



 . 317  ملحق ج 

 2014مصر  -السكانى الصحى ، المسحعينة الشرقية –أخطاء المعاينة  19 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.282 0.174 0.118 2.037 1956 1011 0.027 0.228 لتحع                   
 0.794 0.706 0.029 1.608 1956 1011 0.022 0.750 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.261 0.164 0.114 1.886 1956 1011 0.024 0.213 ت  ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بن
 0.721 0.630 0.034 1.549 1956 1011 0.023 0.675 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.967 0.941 0.007 0.969 1956 1011 0.006 0.954 متال ل ا ح تا 
 2.344 1.996 0.040 1.059 2513 1295 0.087 2.170 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 2.226 1.896 0.040 1.063 2513 1295 0.082 2.061 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 4.292 3.786 0.031 1.218 501 261 0.126 4.039 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.634 0.561 0.030 1.148 1866 964 0.018 0.597 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.611 0.536 0.033 1.176 1866 964 0.019 0.574 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.262 0.198 0.071 1.197 1866 964 0.016 0.230 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.254 0.178 0.088 1.437 1866 964 0.019 0.216 لربت رل  لتح تل تل تب
 0.012 0.002 0.356 0.929 1866 964 0.002 0.007 لتلة ىلربت رل  لتح تل تل لقل 
 0.128 0.072 0.140 1.450 1866 964 0.014 0.100 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.023 0.008 0.239 0.932 1866 964 0.004 0.016 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.009 0.000 0.589 1.152 1866 964 0.002 0.004 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.584 0.463 0.058 1.422 1071 552 0.030 0.524 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.651 0.592 0.024 0.944 1866 964 0.015 0.621 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.198 0.150 0.070 0.991 1866 964 0.012 0.174 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 2.905 2.741 0.015 1.154 1858 960 0.041 2.823 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.745 0.634 0.040 1.380 1036 534 0.028 0.689 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.954 0.891 0.017 1.271 1390 717 0.016 0.922 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.195 0.136 0.089 1.041 1351 697 0.015 0.165 ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 0.544 0.319 0.131 1.236 224 115 0.056 0.432 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.591 0.411 0.090 0.955 224 115 0.045 0.501 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.762 0.608 0.056 1.000 280 145 0.039 0.685 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 1.006 0.983 0.006 0.909 280 145 0.006 0.994 حصل ل أللل  ن  لتر س
 0.993 0.937 0.014 0.912 280 145 0.014 0.965 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 1.006 0.982 0.006 0.933 280 145 0.006 0.994 حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل )لترالت ل أل ا(
 0.973 0.890 0.022 0.987 280 145 0.021 0.931 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.947 0.837 0.031 1.072 280 145 0.028 0.892 ةل لتت نام ا
 0.004 0.000 1.010 1.037 1718 889 0.001 0.001 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 

 0.894 0.844 0.014 1.110 1718 889 0.013 0.869 25.0بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = 
 0.282 0.182 0.108 1.083 645 333 0.025 0.232 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج

 3.920 3.306 0.042 0.978 7148 3682 0.154 3.613 (بع لا 3 – صف منرل لإلعل ب لتةلل )
 31.086 11.604 0.228 1.057 2666 1374 4.871 21.345 منرل  فا ا حرارل لت ررة

 18.819 6.118 0.255 1.078 2655 1368 3.175 12.469 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 45.676 21.951 0.175 1.051 2668 1375 5.931 33.814 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 3.754 0.000 0.702 0.970 2608 1346 1.096 1.561 منرل  فا ا ل  ف ل
 47.439 23.205 0.172 1.058 2670 1376 6.059 35.322 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 

 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 

 

 

 

 



 . 318 جملحق  

 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىالقليوبيةعينة  –أخطاء المعاينة  20 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.345 0.180 0.157 2.720 1033 850 0.041 0.262 لتحع                   
 0.857 0.747 0.034 2.016 1033 850 0.028 0.802 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.202 0.117 0.132 1.674 1033 850 0.021 0.159 ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بن ت 
 0.790 0.670 0.041 1.966 1033 850 0.030 0.730 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.967 0.922 0.012 1.417 1033 850 0.011 0.945 متال ل ا ح تا 
 2.391 1.725 0.081 1.207 1347 1061 0.166 2.058 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 2.267 1.650 0.079 1.178 1347 1061 0.154 1.959 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 3.752 3.214 0.039 1.350 282 244 0.135 3.483 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.674 0.588 0.034 1.267 976 796 0.022 0.631 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.662 0.572 0.036 1.298 976 796 0.022 0.617 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.208 0.158 0.068 0.902 976 796 0.012 0.183 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.374 0.289 0.064 1.265 976 796 0.021 0.331 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.011 0.000 0.479 1.013 976 796 0.003 0.006 لربت رل  لتح تل تل لقل لتلة ى
 0.112 0.061 0.146 1.266 976 796 0.013 0.087 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.009 0.000 0.466 0.905 976 796 0.002 0.005 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.006 0.000 0.781 1.093 976 796 0.002 0.002 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.533 0.460 0.037 0.815 602 495 0.018 0.496 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.623 0.552 0.030 1.018 976 796 0.018 0.587 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.168 0.101 0.124 1.383 976 796 0.017 0.135 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 3.001 2.812 0.016 1.001 952 778 0.047 2.906 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.689 0.590 0.039 1.090 547 438 0.025 0.640 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.967 0.917 0.013 1.099 749 599 0.013 0.942 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.194 0.126 0.106 1.002 720 577 0.017 0.160 ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 0.295 0.126 0.201 0.948 115 99 0.042 0.211 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.554 0.350 0.113 0.920 115 99 0.051 0.452 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.763 0.576 0.070 1.126 160 129 0.047 0.669 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 1.008 0.962 0.012 1.102 160 129 0.012 0.985 حصل ل أللل  ن  لتر س
 1.005 0.970 0.009 0.718 160 129 0.009 0.988 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 0.981 0.899 0.022 0.981 160 129 0.020 0.940 ل  ف ل )لترالت ل أل ا(حصل ل أللل  ن  شلل 
 0.990 0.917 0.019 0.987 160 129 0.018 0.953 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.956 0.853 0.028 0.965 160 129 0.026 0.904 ةل لتت نام ا
 0.009 0.000 0.693 1.175 914 760 0.003 0.004 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 

 0.895 0.839 0.016 1.129 914 760 0.014 0.867 25.0بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = 
 0.305 0.160 0.156 1.407 330 270 0.036 0.233 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج

 4.222 3.285 0.062 1.260 3878 3089 0.234 3.753 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )
 30.209 7.900 0.293 1.136 1407 1138 5.577 19.055 منرل  فا ا حرارل لت ررة

 21.585 5.661 0.292 1.173 1420 1148 3.981 13.623 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 47.608 17.747 0.228 1.147 1407 1138 7.465 32.678 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 12.711 0.000 0.547 1.375 1360 1098 3.321 6.069 منرل  فا ا ل  ف ل
 53.236 23.862 0.190 1.078 1407 1138 7.343 38.549 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 

 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 

 

 

 

 



 . 319  ملحق ج 

 2014مصر  -المسح السكانى الصحى، كفر الشيخعينة  –أخطاء المعاينة  21 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.161 0.119 0.076 0.939 957 945 0.011 0.140 لتحع                   
 0.746 0.662 0.030 1.412 957 945 0.021 0.704 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.321 0.230 0.083 1.574 957 945 0.023 0.276 ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بنت  
 0.691 0.587 0.041 1.663 957 945 0.026 0.639 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.945 0.919 0.007 0.796 957 945 0.007 0.932 متال ل ا ح تا 
 2.283 1.596 0.089 1.297 1225 1197 0.172 1.939 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 2.205 1.543 0.088 1.294 1225 1197 0.165 1.874 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 3.534 3.150 0.029 1.107 266 268 0.096 3.342 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.678 0.587 0.036 1.392 892 882 0.023 0.633 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.664 0.577 0.035 1.318 892 882 0.022 0.621 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.176 0.126 0.084 1.046 892 882 0.013 0.151 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.398 0.302 0.069 1.497 892 882 0.024 0.350 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.004 0.000 1.002 1.046 892 882 0.001 0.001 لربت رل  لتح تل تل لقل لتلة ى
 0.125 0.067 0.152 1.469 892 882 0.015 0.096 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.031 0.008 0.284 1.191 892 882 0.006 0.020 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.002 0.000 0.998 0.814 892 882 0.001 0.001 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.579 0.473 0.050 1.239 554 549 0.026 0.526 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.666 0.609 0.022 0.877 892 882 0.014 0.638 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.160 0.114 0.083 0.985 892 882 0.011 0.137 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 2.648 2.495 0.015 1.484 955 943 0.038 2.572 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.931 0.856 0.021 1.326 476 468 0.019 0.894 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.998 0.971 0.007 1.162 648 635 0.007 0.985 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.064 0.033 0.159 0.902 631 619 0.008 0.049 ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 0.443 0.075 0.354 1.154 31 29 0.092 0.259 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.818 0.391 0.177 1.202 31 29 0.107 0.605 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.625 0.404 0.108 1.237 127 123 0.055 0.514 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 1.000 1.000 0.000 ل.ي  127 123 0.000 1.000 حصل ل أللل  ن  لتر س
 1.000 1.000 0.000 ل.ي  127 123 0.000 1.000 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 1.000 1.000 0.000 ل.ي  127 123 0.000 1.000 )لترالت ل أل ا(حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل 
 1.000 1.000 0.000 ل.ي  127 123 0.000 1.000 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 1.000 1.000 0.000 ل.ي  127 123 0.000 1.000 ةل لتت نام ا
 0.006 0.000 0.693 1.024 842 832 0.002 0.003 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 

 0.864 0.820 0.013 0.865 842 832 0.011 0.842 25.0بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = بارلا 
 0.164 0.089 0.149 1.012 325 318 0.019 0.127 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج

 3.892 3.007 0.064 1.390 3572 3496 0.221 3.450 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )
 14.900 3.344 0.317 1.031 1164 1150 2.889 9.122 منرل  فا ا حرارل لت ررة

 14.568 4.012 0.284 0.929 1162 1148 2.639 9.290 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 27.038 9.786 0.234 1.094 1164 1150 4.313 18.412 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 8.065 0.127 0.484 1.012 1121 1108 1.984 4.096 منرل  فا ا ل  ف ل
 31.573 13.293 0.204 1.054 1164 1150 4.570 22.433 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 

 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 

 

 

 

 



 . 320 جملحق  

 2014مصر  -الصحى، المسح السكانى الغربيةعينة  –أخطاء المعاينة  22 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.294 0.231 0.059 1.023 1370 835 0.016 0.263 لتحع                   
 0.840 0.778 0.019 1.137 1370 835 0.015 0.809 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.190 0.130 0.094 1.185 1370 835 0.015 0.160 ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بن ت 
 0.776 0.706 0.024 1.166 1370 835 0.018 0.741 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.951 0.920 0.008 0.909 1370 835 0.008 0.936 متال ل ا ح تا 
 2.197 1.590 0.080 0.992 1817 1102 0.152 1.893 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 2.118 1.530 0.081 0.998 1817 1102 0.147 1.824 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 3.612 3.124 0.036 1.345 348 215 0.122 3.368 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.670 0.595 0.030 1.092 1282 782 0.019 0.632 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.659 0.581 0.032 1.125 1282 782 0.020 0.620 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.183 0.123 0.098 1.166 1282 782 0.015 0.153 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.441 0.351 0.057 1.289 1282 782 0.023 0.396 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.005 0.000 0.679 0.898 1282 782 0.002 0.002 لربت رل  لتح تل تل لقل لتلة ى
 0.076 0.031 0.208 1.387 1282 782 0.011 0.054 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.022 0.003 0.377 1.189 1282 782 0.005 0.013 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.012 0.000 0.501 1.072 1282 782 0.003 0.006 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.632 0.520 0.049 1.249 794 483 0.028 0.576 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.683 0.620 0.024 0.923 1282 782 0.016 0.652 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.149 0.101 0.096 1.017 1282 782 0.012 0.125 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 2.778 2.631 0.014 1.019 1367 833 0.037 2.705 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.728 0.614 0.043 1.257 704 426 0.029 0.671 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.988 0.926 0.016 1.580 924 559 0.016 0.957 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.124 0.076 0.121 0.884 909 550 0.012 0.100 ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 0.481 0.209 0.198 1.051 91 55 0.068 0.345 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.762 0.434 0.137 1.225 91 55 0.082 0.598 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.656 0.475 0.080 0.918 204 123 0.045 0.565 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 1.006 0.963 0.011 0.958 204 123 0.011 0.985 حصل ل أللل  ن  لتر س
 1.000 1.000 0.000 ل.ي  204 123 0.000 1.000 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 1.009 0.975 0.009 1.043 204 123 0.009 0.992 ل  ف ل )لترالت ل أل ا(حصل ل أللل  ن  شلل 
 0.982 0.863 0.032 0.949 204 123 0.030 0.923 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.975 0.853 0.033 0.940 204 123 0.030 0.914 ةل لتت نام ا
 0.000 0.000 ل.ي  ل.ي  1227 748 0.000 0.000 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 

 0.910 0.856 0.015 1.135 1227 748 0.013 0.883 25.0بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = 
 0.238 0.158 0.101 0.848 470 287 0.020 0.198 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج

 3.470 2.825 0.051 1.078 5205 3163 0.161 3.147 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )
 24.582 9.165 0.228 0.952 1790 1085 3.854 16.874 منرل  فا ا حرارل لت ررة

 14.558 3.760 0.295 0.948 1797 1089 2.699 9.159 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 35.922 16.143 0.190 1.020 1791 1086 4.945 26.032 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 7.054 0.000 0.566 1.005 1750 1061 1.872 3.309 منرل  فا ا ل  ف ل
 40.031 18.480 0.184 1.042 1793 1087 5.388 29.256 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 

 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 

 

 

 

 



 . 321  ملحق ج 

 2014مصر  -المسح السكانى الصحى، عينة المنوفية –أخطاء المعاينة  23 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.220 0.146 0.101 1.397 1045 855 0.019 0.183 لتحع                   
 0.775 0.685 0.031 1.476 1045 855 0.022 0.730 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.270 0.182 0.097 1.525 1045 855 0.022 0.226 ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بن ت 
 0.734 0.631 0.038 1.609 1045 855 0.026 0.682 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.975 0.950 0.007 0.974 1045 855 0.006 0.963 متال ل ا ح تا 
 2.202 1.741 0.058 0.924 1377 1123 0.115 1.972 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 2.127 1.687 0.058 0.915 1377 1123 0.110 1.907 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 3.811 3.316 0.035 1.233 282 233 0.124 3.563 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.710 0.632 0.029 1.192 1006 823 0.020 0.671 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.695 0.618 0.029 1.162 1006 823 0.019 0.656 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.217 0.161 0.074 1.023 1006 823 0.014 0.189 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.394 0.320 0.052 1.102 1006 823 0.018 0.357 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.005 0.000 0.662 0.855 1006 823 0.001 0.002 لربت رل  لتح تل تل لقل لتلة ى
 0.118 0.068 0.134 1.229 1006 823 0.012 0.093 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.018 0.002 0.407 1.151 1006 823 0.004 0.010 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.006 0.000 0.709 0.973 1006 823 0.002 0.002 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.654 0.571 0.034 0.987 660 538 0.021 0.612 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.703 0.652 0.019 0.773 1006 823 0.013 0.677 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.136 0.094 0.093 0.958 1006 823 0.011 0.115 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 2.849 2.720 0.012 1.038 1040 851 0.032 2.785 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.964 0.914 0.013 1.108 542 441 0.013 0.939 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.978 0.923 0.015 1.312 757 614 0.014 0.951 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.112 0.059 0.157 1.083 749 608 0.013 0.085 ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 0.452 0.212 0.181 0.849 64 52 0.060 0.332 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.722 0.446 0.118 0.905 64 52 0.069 0.584 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.766 0.531 0.090 1.356 151 123 0.059 0.649 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 1.008 0.958 0.012 1.052 151 123 0.012 0.983 حصل ل أللل  ن  لتر س
 1.004 0.949 0.014 0.997 151 123 0.014 0.976 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 0.992 0.934 0.015 0.845 151 123 0.014 0.963 ل  ف ل )لترالت ل أل ا(حصل ل أللل  ن  شلل 
 1.005 0.948 0.015 1.041 151 123 0.014 0.976 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.982 0.896 0.023 1.002 151 123 0.022 0.939 ةل لتت نام ا
 0.000 0.000 ل.ي  ل.ي  931 762 0.000 0.000 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 

 0.853 0.779 0.023 1.320 931 762 0.019 0.816 25.0بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = 
 0.216 0.122 0.138 1.046 347 284 0.023 0.169 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج

 3.840 3.202 0.045 0.878 3916 3200 0.159 3.521 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )
 14.339 2.749 0.339 1.042 1320 1073 2.897 8.544 منرل  فا ا حرارل لت ررة

 9.033 0.740 0.424 0.970 1317 1071 2.073 4.887 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 21.021 5.839 0.283 1.093 1321 1074 3.795 13.430 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 6.688 0.000 0.564 0.998 1275 1039 1.773 3.142 منرل  فا ا ل  ف ل
 25.370 7.690 0.267 1.149 1321 1074 4.420 16.530 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 

 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 

 

 

 

 



 . 322 جملحق  

 2014مصر  -السكانى الصحى، المسح عينة البحيرة –أخطاء المعاينة  24 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.173 0.117 0.096 1.299 1959 1088 0.014 0.145 لتحع                   
 0.696 0.608 0.034 1.524 1959 1088 0.022 0.652 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.354 0.265 0.072 1.583 1959 1088 0.022 0.309 ت  ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بن
 0.635 0.524 0.048 1.850 1959 1088 0.028 0.579 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.963 0.936 0.007 1.027 1959 1088 0.007 0.949 متال ل ا ح تا 
 2.153 1.801 0.045 1.085 2540 1403 0.088 1.977 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 2.074 1.735 0.044 1.089 2540 1403 0.085 1.905 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 4.030 3.529 0.033 1.190 454 254 0.125 3.780 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.699 0.628 0.027 1.209 1860 1032 0.018 0.664 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.689 0.621 0.026 1.157 1860 1032 0.017 0.655 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.159 0.114 0.081 1.040 1860 1032 0.011 0.136 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.429 0.360 0.044 1.129 1860 1032 0.017 0.394 لربت رل  لتح تل تل تب
 0.007 0.000 0.759 1.293 1860 1032 0.002 0.003 لتلة ىلربت رل  لتح تل تل لقل 
 0.117 0.076 0.107 1.123 1860 1032 0.010 0.096 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.020 0.005 0.289 1.049 1860 1032 0.004 0.013 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.000 0.000 ل.ي  ل.ي  1860 1032 0.000 0.000 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.717 0.616 0.038 1.389 1218 676 0.025 0.667 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.671 0.604 0.026 1.115 1860 1032 0.017 0.638 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.198 0.143 0.081 1.174 1860 1032 0.014 0.170 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 2.895 2.741 0.014 1.043 1930 1072 0.039 2.818 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.886 0.788 0.029 1.619 1082 598 0.024 0.837 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.957 0.899 0.016 1.427 1459 807 0.015 0.928 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.168 0.108 0.109 1.152 1435 794 0.015 0.138 ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 0.455 0.253 0.143 1.053 198 110 0.050 0.354 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.631 0.383 0.122 1.225 198 110 0.062 0.507 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.680 0.520 0.067 1.027 301 167 0.040 0.600 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 1.000 1.000 0.000 ل.ي  301 167 0.000 1.000 حصل ل أللل  ن  لتر س
 1.005 0.946 0.015 1.216 301 167 0.015 0.975 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 1.005 0.970 0.009 1.001 301 167 0.009 0.988 حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل )لترالت ل أل ا(
 0.995 0.945 0.013 0.958 301 167 0.013 0.970 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.976 0.902 0.020 1.004 301 167 0.019 0.939 ةل لتت نام ا
 0.007 0.000 0.550 0.969 1717 955 0.002 0.003 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 

 0.865 0.809 0.017 1.161 1717 955 0.014 0.837 25.0بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = 
 0.208 0.119 0.136 1.129 637 354 0.022 0.163 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج

 3.795 3.282 0.036 1.064 7264 4019 0.128 3.539 (بع لا 3 –صف  ) منرل لإلعل ب لتةلل
 16.583 4.857 0.273 0.962 2606 1445 2.932 10.720 منرل  فا ا حرارل لت ررة

 9.982 1.425 0.375 0.961 2600 1442 2.139 5.704 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 25.186 7.661 0.267 1.033 2606 1445 4.381 16.424 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 5.506 0.000 0.502 0.986 2448 1358 1.380 2.746 منرل  فا ا ل  ف ل
 28.289 9.960 0.240 1.010 2606 1445 4.582 19.125 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 

 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 

 

 

 

 



 . 323  ملحق ج 

 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة االسماعيلية –أخطاء المعاينة  25 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.522 0.387 0.074 1.974 172 859 0.034 0.455 لتحع                   
 0.872 0.801 0.021 1.414 172 859 0.018 0.837 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.175 0.120 0.094 1.140 172 859 0.014 0.147 ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بنت  
 0.787 0.709 0.026 1.301 172 859 0.019 0.748 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.956 0.908 0.013 1.399 172 859 0.012 0.932 متال ل ا ح تا 
 2.082 1.681 0.053 0.976 236 1184 0.100 1.882 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 2.005 1.606 0.055 1.017 236 1184 0.100 1.806 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 3.715 3.253 0.033 1.175 49 242 0.116 3.484 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.657 0.577 0.032 1.163 160 801 0.020 0.617 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.628 0.548 0.034 1.147 160 801 0.020 0.588 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.226 0.151 0.099 1.345 160 801 0.019 0.189 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.301 0.250 0.046 0.803 160 801 0.013 0.276 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.011 0.001 0.421 0.944 160 801 0.003 0.006 لربت رل  لتح تل تل لقل لتلة ى
 0.119 0.070 0.129 1.178 160 801 0.012 0.095 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.020 0.005 0.292 0.933 160 801 0.004 0.013 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.010 0.000 0.484 0.992 160 801 0.003 0.005 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.696 0.577 0.046 1.334 94 472 0.030 0.637 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.618 0.557 0.026 0.880 160 801 0.015 0.588 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.233 0.179 0.066 0.947 160 801 0.014 0.206 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 3.028 2.828 0.017 1.005 167 834 0.050 2.928 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.831 0.767 0.020 0.872 95 477 0.016 0.799 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.987 0.926 0.016 1.589 132 660 0.015 0.957 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.143 0.092 0.108 0.936 128 639 0.013 0.118 ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 0.428 0.194 0.188 1.006 15 76 0.058 0.311 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.648 0.391 0.124 1.036 15 76 0.064 0.520 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.686 0.550 0.055 0.808 28 142 0.034 0.618 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 1.007 0.980 0.007 0.979 28 142 0.007 0.993 حصل ل أللل  ن  لتر س
 1.002 0.956 0.012 0.936 28 142 0.011 0.979 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 1.003 0.955 0.012 0.997 28 142 0.012 0.979 )لترالت ل أل ا(حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل 
 1.005 0.941 0.017 1.179 28 142 0.016 0.973 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.978 0.897 0.022 0.992 28 142 0.020 0.938 ةل لتت نام ا
 0.006 0.000 0.695 0.989 149 745 0.002 0.003 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 

 0.843 0.788 0.017 0.968 149 745 0.014 0.815 25.0بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = بارلا 
 0.242 0.139 0.136 1.096 56 278 0.026 0.190 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج

 3.962 3.465 0.033 0.971 678 3395 0.124 3.714 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )
 34.178 9.209 0.288 0.951 229 1147 6.242 21.693 منرل  فا ا حرارل لت ررة

 18.730 3.977 0.325 1.087 229 1148 3.688 11.354 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 46.532 19.563 0.204 0.924 229 1147 6.742 33.047 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 9.177 0.686 0.430 0.915 219 1098 2.123 4.931  فا ا ل  ف ل منرل
 52.176 23.455 0.190 0.942 229 1148 7.180 37.816 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 

 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 

 

 

 

 



 . 324 جملحق  

 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة الجيزة –أخطاء المعاينة  26 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.624 0.433 0.090 3.123 2040 1076 0.048 0.529 لتحع                   
 0.742 0.657 0.030 1.512 2040 1076 0.021 0.699 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.312 0.222 0.084 1.660 2040 1076 0.022 0.267 ت  ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بن
 0.677 0.570 0.043 1.822 2040 1076 0.027 0.624 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.949 0.918 0.008 1.027 2040 1076 0.008 0.933 متال ل ا ح تا 
 2.302 1.848 0.055 0.995 2769 1430 0.113 2.075 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 2.215 1.786 0.054 0.978 2769 1430 0.107 2.000 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 3.995 3.438 0.037 1.317 524 286 0.139 3.717 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.676 0.602 0.029 1.215 1904 1002 0.018 0.639 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.662 0.586 0.030 1.243 1904 1002 0.019 0.624 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.180 0.136 0.070 0.958 1904 1002 0.011 0.158 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.416 0.334 0.054 1.331 1904 1002 0.020 0.375 لربت رل  لتح تل تل تب
 0.003 0.000 1.011 0.937 1904 1002 0.001 0.001 لتلة ىلربت رل  لتح تل تل لقل 
 0.098 0.049 0.169 1.501 1904 1002 0.012 0.073 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.021 0.006 0.271 1.013 1904 1002 0.004 0.014 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.007 0.000 0.469 0.916 1904 1002 0.002 0.004 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.623 0.532 0.040 1.160 1188 626 0.023 0.577 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.669 0.621 0.019 0.793 1904 1002 0.012 0.645 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.152 0.108 0.085 1.039 1904 1002 0.011 0.130 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 3.039 2.837 0.017 1.422 1945 1030 0.050 2.938 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.754 0.667 0.031 1.125 1029 539 0.022 0.710 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.958 0.904 0.015 1.194 1396 732 0.014 0.931 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.140 0.088 0.114 1.050 1362 715 0.013 0.114 ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 0.301 0.099 0.253 1.116 155 78 0.051 0.200 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.731 0.464 0.111 1.165 155 78 0.067 0.598 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.464 0.299 0.108 0.940 239 124 0.041 0.382 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 1.006 0.955 0.013 1.023 239 124 0.013 0.981 حصل ل أللل  ن  لتر س
 0.996 0.927 0.018 1.002 239 124 0.017 0.961 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 0.985 0.878 0.029 1.183 239 124 0.027 0.931 حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل )لترالت ل أل ا(
 0.995 0.912 0.022 0.971 239 124 0.021 0.953 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.932 0.818 0.032 0.921 239 124 0.028 0.875 ةل لتت نام ا
 0.004 0.000 1.006 1.113 1809 954 0.001 0.001 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 

 0.954 0.904 0.013 1.481 1809 954 0.012 0.929 25.0بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = 
 0.296 0.211 0.084 0.929 680 363 0.021 0.253 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج

 3.591 3.046 0.041 1.003 7948 4132 0.136 3.319 (بع لا 3 – صف منرل لإلعل ب لتةلل )
 14.801 4.216 0.278 1.062 2834 1482 2.646 9.508 منرل  فا ا حرارل لت ررة

 16.656 5.296 0.259 0.988 2838 1484 2.840 10.976 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 29.504 11.465 0.220 1.120 2834 1482 4.510 20.485 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 8.164 0.613 0.430 0.973 2751 1434 1.888 4.389 منرل  فا ا ل  ف ل
 34.112 15.454 0.188 1.073 2834 1482 4.664 24.783 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 

 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 

 

 

 

 



 . 325  ملحق ج 

 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة بني سويف –أخطاء المعاينة  27 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.304 0.177 0.131 2.180 770 875 0.032 0.241 لتحع                   
 0.712 0.570 0.055 2.181 770 875 0.035 0.641 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.416 0.281 0.097 2.084 770 875 0.034 0.348 ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بنت  
 0.642 0.484 0.070 2.353 770 875 0.040 0.563 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.956 0.919 0.010 1.131 770 875 0.009 0.937 متال ل ا ح تا 
 2.591 1.909 0.076 0.989 1019 1157 0.170 2.250 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 2.449 1.793 0.077 1.014 1019 1157 0.164 2.121 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 4.975 4.256 0.039 1.225 184 210 0.180 4.615 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.621 0.545 0.032 1.098 721 820 0.019 0.583 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.594 0.511 0.038 1.202 721 820 0.021 0.553 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.146 0.095 0.107 1.133 721 820 0.013 0.121 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.339 0.244 0.081 1.492 721 820 0.024 0.291 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.006 0.000 0.691 0.970 721 820 0.002 0.002 لربت رل  لتح تل تل لقل لتلة ى
 0.147 0.086 0.132 1.371 721 820 0.015 0.116 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.026 0.008 0.260 0.980 721 820 0.004 0.017 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.006 0.000 0.708 1.009 721 820 0.002 0.002 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.732 0.643 0.032 1.025 399 453 0.022 0.688 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.562 0.496 0.031 0.942 721 820 0.016 0.529 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.279 0.220 0.059 0.970 721 820 0.015 0.250 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 3.420 3.180 0.018 1.569 769 874 0.060 3.300 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.906 0.812 0.027 1.464 418 475 0.023 0.859 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.870 0.744 0.039 1.717 581 660 0.032 0.807 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.189 0.114 0.123 1.322 564 640 0.019 0.152 ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 0.372 0.182 0.171 1.049 85 97 0.048 0.277 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.711 0.484 0.095 1.154 85 97 0.057 0.598 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.653 0.518 0.057 0.740 108 123 0.034 0.586 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 1.000 1.000 0.000 ل.ي  108 123 0.000 1.000 حصل ل أللل  ن  لتر س
 1.000 1.000 0.000 ل.ي  108 123 0.000 1.000 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 0.986 0.882 0.028 1.162 108 123 0.026 0.934 )لترالت ل أل ا(حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل 
 1.006 0.961 0.012 0.992 108 123 0.011 0.984 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.971 0.864 0.029 1.079 108 123 0.027 0.918 ةل لتت نام ا
 0.000 0.000 ل.ي  ل.ي  654 744 0.000 0.000 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 

 0.854 0.773 0.025 1.412 654 744 0.020 0.814 25.0بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = بارلا 
 0.544 0.358 0.103 1.629 269 306 0.046 0.451 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج

 4.226 3.518 0.046 0.966 2852 3239 0.177 3.872 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )
 37.243 13.844 0.229 1.074 1089 1236 5.850 25.544 منرل  فا ا حرارل لت ررة

 17.446 5.764 0.252 0.890 1087 1233 2.921 11.605 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 51.153 23.144 0.188 1.059 1089 1236 7.002 37.149 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 10.636 1.607 0.369 0.967 1044 1184 2.257 6.122 منرل  فا ا ل  ف ل
 57.461 28.625 0.167 1.045 1091 1238 7.209 43.043 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 

 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 

 

 

 

 



 . 326 جملحق  

 2014مصر  -السكانى الصحى، المسح عينة الفيوم –أخطاء المعاينة  28 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.199 0.129 0.107 1.374 721 843 0.018 0.164 لتحع                   
 0.650 0.558 0.038 1.366 721 843 0.023 0.604 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.436 0.332 0.068 1.562 721 843 0.026 0.384 ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بنت  
 0.575 0.464 0.054 1.612 721 843 0.028 0.519 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.978 0.947 0.008 1.176 721 843 0.008 0.962 متال ل ا ح تا 
 2.788 2.263 0.052 0.999 896 1041 0.131 2.526 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 2.644 2.152 0.051 0.992 896 1041 0.123 2.398 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 5.176 4.348 0.043 1.336 153 181 0.207 4.762 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.624 0.524 0.043 1.431 694 811 0.025 0.574 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.601 0.508 0.042 1.331 694 811 0.023 0.555 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.180 0.129 0.083 1.010 694 811 0.013 0.155 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.269 0.204 0.069 1.093 694 811 0.016 0.237 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.004 0.000 1.018 1.043 694 811 0.001 0.001 لربت رل  لتح تل تل لقل لتلة ى
 0.185 0.112 0.124 1.469 694 811 0.018 0.148 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.018 0.004 0.336 0.995 694 811 0.004 0.011 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.000 0.000 ل.ي  ل.ي  694 811 0.000 0.000 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.689 0.557 0.053 1.444 385 454 0.033 0.623 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.549 0.477 0.035 1.013 694 811 0.018 0.513 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.254 0.196 0.065 0.994 694 811 0.015 0.225 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 3.722 3.428 0.021 1.281 709 829 0.074 3.575 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.921 0.846 0.021 1.368 468 545 0.019 0.884 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.888 0.802 0.025 1.390 671 779 0.022 0.845 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.244 0.182 0.074 1.011 654 759 0.016 0.213 لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس ل  ف ل
 0.310 0.163 0.156 1.041 139 161 0.037 0.236 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.593 0.423 0.084 1.010 139 161 0.043 0.508 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.838 0.695 0.047 1.006 128 148 0.036 0.766 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 1.006 0.979 0.007 0.988 128 148 0.007 0.993 حصل ل أللل  ن  لتر س
 1.000 1.000 0.000 ل.ي  128 148 0.000 1.000 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 1.006 0.970 0.009 0.992 128 148 0.009 0.988 )لترالت ل أل ا(حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل 
 1.004 0.971 0.008 0.930 128 148 0.008 0.988 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 1.000 0.936 0.017 1.121 128 148 0.016 0.968 ةل لتت نام ا
 0.011 0.000 0.470 0.966 630 738 0.003 0.006 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 

 0.759 0.681 0.027 1.171 630 738 0.019 0.720 25.0بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = 
 0.285 0.193 0.097 0.921 248 291 0.023 0.239 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج

 5.033 4.236 0.043 1.180 2540 2958 0.199 4.634 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )
 20.752 7.467 0.235 0.999 1185 1377 3.321 14.109 منرل  فا ا حرارل لت ررة

 9.741 1.018 0.405 0.973 1177 1368 2.181 5.380 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 26.801 12.177 0.188 0.921 1185 1377 3.656 19.489 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 9.578 1.536 0.362 0.987 1136 1322 2.011 5.557 منرل  فا ا ل  ف ل
 32.902 16.973 0.160 0.908 1186 1378 3.982 24.938 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 

 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 

 

 

 

 



 . 327  ملحق ج 

 2014مصر  -السكانى الصحى، المسح عينة المنيا –أخطاء المعاينة  29 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.198 0.120 0.123 1.563 1107 858 0.020 0.159 لتحع                   
 0.647 0.538 0.046 1.626 1107 858 0.027 0.592 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.467 0.358 0.066 1.612 1107 858 0.027 0.412 ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بن ت 
 0.548 0.446 0.051 1.484 1107 858 0.025 0.497 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.957 0.928 0.008 0.913 1107 858 0.007 0.943 متال ل ا ح تا 
 2.634 2.167 0.049 0.954 1507 1170 0.117 2.401 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 2.452 2.029 0.047 0.937 1507 1170 0.106 2.241 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 5.506 4.758 0.036 1.121 247 192 0.187 5.132 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.556 0.469 0.043 1.239 1044 807 0.022 0.513 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.530 0.440 0.046 1.279 1044 807 0.023 0.485 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.179 0.113 0.112 1.322 1044 807 0.016 0.146 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.173 0.113 0.105 1.217 1044 807 0.015 0.143 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.008 0.000 0.573 0.972 1044 807 0.002 0.004 لربت رل  لتح تل تل لقل لتلة ى
 0.203 0.138 0.095 1.229 1044 807 0.016 0.171 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.025 0.010 0.219 0.827 1044 807 0.004 0.017 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.006 0.000 0.693 1.015 1044 807 0.002 0.003 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.665 0.532 0.055 1.342 506 397 0.033 0.598 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.560 0.476 0.040 1.187 1044 807 0.021 0.518 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.273 0.209 0.067 1.068 1044 807 0.016 0.241 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 3.635 3.340 0.021 1.376 1024 795 0.074 3.487 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.812 0.711 0.033 1.311 631 487 0.025 0.761 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.806 0.663 0.049 1.778 869 668 0.036 0.735 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.200 0.135 0.097 1.087 840 647 0.016 0.168 ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 0.473 0.308 0.106 0.843 141 107 0.041 0.390 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.707 0.547 0.064 0.826 141 107 0.040 0.627 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.648 0.486 0.072 0.908 161 123 0.041 0.567 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 1.000 1.000 0.000 ل.ي  161 123 0.000 1.000 حصل ل أللل  ن  لتر س
 1.002 0.952 0.013 0.934 161 123 0.013 0.977 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 0.982 0.904 0.021 0.939 161 123 0.020 0.943 شلل ل  ف ل )لترالت ل أل ا(حصل ل أللل  ن  
 1.006 0.960 0.012 0.991 161 123 0.011 0.983 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.967 0.872 0.026 0.976 161 123 0.024 0.920 ةل لتت نام ا
 0.004 0.000 0.979 1.014 938 730 0.001 0.001 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 

 0.792 0.697 0.032 1.462 938 730 0.024 0.744 25.0بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = 
 0.602 0.451 0.072 1.282 369 286 0.038 0.527 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج

 4.180 3.585 0.038 0.951 4223 3267 0.149 3.882 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )
 24.793 8.373 0.248 1.080 1727 1324 4.105 16.583 منرل  فا ا حرارل لت ررة

 27.991 14.091 0.165 0.845 1722 1321 3.475 21.041 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 48.427 26.821 0.144 0.897 1727 1324 5.402 37.624 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 9.379 0.228 0.476 1.147 1686 1290 2.288 4.803 منرل  فا ا ل  ف ل
 52.872 31.621 0.126 0.851 1727 1324 5.313 42.247 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 

 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 

 

 

 

 



 . 328 جملحق  

 2014مصر  -السكانى الصحى ، المسحعينة أسيوط –أخطاء المعاينة  30 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.332 0.233 0.088 1.715 1085 965 0.025 0.282 لتحع                   
 0.640 0.548 0.039 1.457 1085 965 0.023 0.594 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.426 0.320 0.071 1.702 1085 965 0.027 0.373 ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بن ت 
 0.578 0.473 0.050 1.627 1085 965 0.026 0.525 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.958 0.920 0.010 1.250 1085 965 0.010 0.939 متال ل ا ح تا 
 2.559 1.877 0.077 1.111 1608 1431 0.171 2.218 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 2.381 1.740 0.078 1.128 1608 1431 0.160 2.061 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 5.336 4.705 0.031 1.026 279 248 0.158 5.021 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.458 0.370 0.053 1.345 1018 906 0.022 0.414 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.437 0.353 0.053 1.281 1018 906 0.021 0.395 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.167 0.122 0.077 0.949 1018 906 0.011 0.145 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.169 0.118 0.087 1.076 1018 906 0.013 0.143 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.003 0.000 1.004 1.004 1018 906 0.001 0.001 لربت رل  لتح تل تل لقل لتلة ى
 0.112 0.065 0.133 1.240 1018 906 0.012 0.088 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.015 0.003 0.358 1.016 1018 906 0.003 0.009 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.010 0.000 0.592 1.186 1018 906 0.003 0.004 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.654 0.531 0.052 1.177 402 358 0.031 0.592 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.579 0.513 0.030 0.994 1018 906 0.016 0.546 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.238 0.188 0.058 0.909 1018 906 0.012 0.213 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 3.723 3.495 0.016 1.245 1009 898 0.057 3.609 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.817 0.704 0.037 1.565 628 559 0.028 0.760 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.868 0.779 0.027 1.325 981 873 0.022 0.824 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.185 0.139 0.071 0.894 950 845 0.011 0.162 ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 0.436 0.265 0.123 1.019 154 137 0.043 0.350 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.631 0.463 0.077 0.939 154 137 0.042 0.547 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.688 0.561 0.051 0.853 194 173 0.032 0.624 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 1.006 0.982 0.006 1.017 194 173 0.006 0.994 حصل ل أللل  ن  لتر س
 0.996 0.946 0.013 0.979 194 173 0.012 0.971 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 1.005 0.949 0.014 1.216 194 173 0.014 0.977 شلل ل  ف ل )لترالت ل أل ا(حصل ل أللل  ن  
 1.000 0.931 0.018 1.231 194 173 0.017 0.965 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.963 0.875 0.024 1.067 194 173 0.022 0.919 ةل لتت نام ا
 0.015 0.003 0.343 0.911 881 784 0.003 0.009 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 

 0.818 0.763 0.017 0.941 881 784 0.014 0.791 25.0بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = 
 0.263 0.170 0.108 1.016 363 323 0.023 0.217 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج

 4.480 3.870 0.037 1.162 4515 4017 0.153 4.175 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )
 40.408 16.297 0.213 1.150 1753 1560 6.028 28.353 منرل  فا ا حرارل لت ررة

 17.819 6.615 0.229 0.951 1739 1547 2.801 12.217 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 54.572 26.568 0.173 1.163 1757 1563 7.001 40.570 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 15.785 4.766 0.268 0.922 1659 1476 2.755 10.275 منرل  فا ا ل  ف ل
 65.447 35.409 0.149 1.134 1760 1566 7.509 50.428 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 

 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 

 

 

 

 



 . 329  ملحق ج 

 2014مصر  -المسح السكانى الصحى، عينة سوهاج –أخطاء المعاينة  31 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.282 0.177 0.114 1.882 1039 913 0.026 0.229 لتحع                   
 0.713 0.540 0.069 2.689 1039 913 0.043 0.626 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.418 0.264 0.113 2.456 1039 913 0.039 0.341 ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بن ت 
 0.627 0.437 0.089 2.866 1039 913 0.048 0.532 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.953 0.917 0.009 1.081 1039 913 0.009 0.935 متال ل ا ح تا 
 2.614 1.809 0.091 1.724 1424 1260 0.201 2.212 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 2.434 1.698 0.089 1.698 1424 1260 0.184 2.066 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 5.049 4.119 0.051 1.463 248 216 0.232 4.584 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.375 0.245 0.104 2.038 972 853 0.032 0.310 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.355 0.232 0.104 1.962 972 853 0.031 0.294 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.136 0.077 0.138 1.388 972 853 0.015 0.107 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.147 0.075 0.161 1.656 972 853 0.018 0.111 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.017 0.002 0.390 1.114 972 853 0.004 0.009 لربت رل  لتح تل تل لقل لتلة ى
 0.072 0.042 0.131 0.940 972 853 0.007 0.057 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.010 0.000 0.589 1.185 972 853 0.003 0.005 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.000 0.000 ل.ي  ل.ي  972 853 0.000 0.000 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.584 0.462 0.058 0.957 285 246 0.031 0.523 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.523 0.425 0.052 1.439 972 853 0.025 0.474 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.218 0.167 0.067 0.958 972 853 0.013 0.192 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 4.051 3.535 0.034 1.705 877 770 0.129 3.793 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.752 0.635 0.042 1.467 610 538 0.029 0.693 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.950 0.795 0.045 2.735 935 826 0.039 0.873 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.344 0.279 0.052 0.888 900 796 0.016 0.311 لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس ل  ف ل
 0.169 0.107 0.112 0.686 280 248 0.016 0.138 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.569 0.399 0.088 1.194 280 248 0.043 0.484 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.625 0.447 0.083 1.170 205 180 0.044 0.536 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 1.004 0.942 0.016 1.295 205 180 0.016 0.973 حصل ل أللل  ن  لتر س
 0.975 0.812 0.046 1.762 205 180 0.041 0.893 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 0.975 0.918 0.015 0.849 205 180 0.014 0.947 )لترالت ل أل ا(حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل 
 0.933 0.796 0.040 1.343 205 180 0.034 0.864 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.863 0.695 0.054 1.358 205 180 0.042 0.779 ةل لتت نام ا
 0.008 0.000 0.554 0.942 844 741 0.002 0.004 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 

 0.793 0.718 0.025 1.181 844 741 0.019 0.756 25.0بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = 
 0.409 0.272 0.101 1.231 330 291 0.034 0.341 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج

 4.583 3.931 0.038 1.239 4040 3567 0.163 4.257 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )
 35.332 18.046 0.162 0.925 1663 1465 4.322 26.689 منرل  فا ا حرارل لت ررة

 18.865 7.674 0.211 0.885 1652 1455 2.798 13.270 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 50.697 29.221 0.134 0.957 1663 1465 5.369 39.959 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 12.028 2.931 0.304 0.929 1554 1367 2.274 7.479 منرل  فا ا ل  ف ل
 59.366 34.913 0.130 1.010 1664 1466 6.113 47.140 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 

 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 

 

 

 

 



 . 330 جملحق  

 2014مصر  -السكانى الصحى، المسح عينة قنا –أخطاء المعاينة  32 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.223 0.124 0.142 2.106 776 1055 0.025 0.174 لتحع                   
 0.752 0.660 0.033 1.648 776 1055 0.023 0.706 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.296 0.209 0.086 1.620 776 1055 0.022 0.252 ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بن ت 
 0.677 0.588 0.035 1.501 776 1055 0.022 0.633 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.946 0.918 0.008 0.906 776 1055 0.007 0.932 متال ل ا ح تا 
 2.290 1.895 0.047 1.142 1106 1511 0.099 2.092 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 2.129 1.760 0.047 1.166 1106 1511 0.092 1.944 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 4.975 4.417 0.030 1.033 194 263 0.140 4.696 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.430 0.327 0.069 1.676 723 983 0.026 0.378 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.423 0.319 0.070 1.679 723 983 0.026 0.371 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.235 0.174 0.075 1.188 723 983 0.015 0.205 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.129 0.083 0.108 1.162 723 983 0.011 0.106 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.005 0.000 0.695 0.969 723 983 0.001 0.002 لربت رل  لتح تل تل لقل لتلة ى
 0.060 0.030 0.167 1.133 723 983 0.007 0.045 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.006 0.000 0.565 0.964 723 983 0.002 0.003 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.004 0.000 1.003 1.087 723 983 0.001 0.001 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.615 0.478 0.063 1.306 268 360 0.034 0.547 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.530 0.440 0.046 1.409 723 983 0.022 0.485 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.296 0.239 0.054 1.017 723 983 0.014 0.268 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 3.987 3.750 0.015 1.185 771 1048 0.059 3.869 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.836 0.747 0.028 1.303 421 573 0.022 0.792 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.940 0.872 0.019 1.398 617 842 0.017 0.906 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.070 0.019 0.283 1.630 602 822 0.013 0.045 ل  ف ل لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس
 0.502 0.177 0.239 0.927 27 37 0.081 0.339 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.753 0.454 0.124 0.913 27 37 0.075 0.604 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.747 0.571 0.066 1.282 146 201 0.044 0.659 تراج  شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام ا

 1.005 0.985 0.005 0.983 146 201 0.005 0.995 حصل ل أللل  ن  لتر س
 0.956 0.866 0.025 1.060 146 201 0.022 0.911 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 0.964 0.878 0.024 1.130 146 201 0.022 0.921 )لترالت ل أل ا(حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل 
 0.994 0.938 0.014 1.085 146 201 0.014 0.966 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.883 0.772 0.033 1.006 146 201 0.028 0.827 ةل لتت نام ا
 0.017 0.003 0.364 1.081 666 904 0.004 0.010 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 

 0.747 0.684 0.022 1.053 666 904 0.016 0.715 25.0بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = 
 0.213 0.112 0.156 1.291 261 355 0.025 0.162 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج

 4.022 3.370 0.044 1.252 3134 4273 0.163 3.696 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )
 23.072 9.338 0.212 0.951 1109 1509 3.433 16.205 منرل  فا ا حرارل لت ررة

 21.175 8.715 0.208 0.937 1111 1512 3.115 14.945 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 40.175 22.126 0.145 0.926 1110 1510 4.512 31.150 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 10.911 2.859 0.292 0.943 1056 1437 2.013 6.885 منرل  فا ا ل  ف ل
 47.264 28.378 0.125 0.892 1110 1511 4.721 37.821 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 

 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 

 

 

 

 



 . 331  ملحق ج 

 2014مصر  -السكانى الصحى، المسح أسوانعينة  –أخطاء المعاينة  33 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.411 0.310 0.070 1.568 368 886 0.025 0.360 لتحع                   
 0.843 0.758 0.026 1.572 368 886 0.021 0.801 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.250 0.156 0.115 1.728 368 886 0.023 0.203 ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بنت  
 0.775 0.660 0.040 1.889 368 886 0.029 0.717 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.952 0.918 0.009 1.018 368 886 0.008 0.935 متال ل ا ح تا 
 2.314 1.798 0.063 1.015 523 1250 0.129 2.056 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 2.170 1.716 0.058 0.953 523 1250 0.114 1.943 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 4.708 3.761 0.056 1.571 104 250 0.237 4.235 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.537 0.458 0.040 1.133 344 829 0.020 0.497 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.519 0.437 0.043 1.194 344 829 0.021 0.478 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.275 0.209 0.068 1.112 344 829 0.017 0.242 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.165 0.093 0.139 1.540 344 829 0.018 0.129 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.009 0.000 0.475 0.925 344 829 0.002 0.005 لربت رل  لتح تل تل لقل لتلة ى
 0.116 0.066 0.138 1.254 344 829 0.013 0.091 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.009 0.000 0.472 0.921 344 829 0.002 0.005 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.000 0.000 ل.ي  ل.ي  344 829 0.000 0.000 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.609 0.509 0.044 0.999 165 401 0.025 0.559 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.526 0.448 0.040 1.114 344 829 0.019 0.487 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.279 0.215 0.065 1.074 344 829 0.016 0.247 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 3.722 3.419 0.021 1.379 360 867 0.076 3.570 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.770 0.658 0.040 1.404 210 507 0.028 0.714 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.994 0.968 0.007 1.117 270 651 0.006 0.981 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.144 0.096 0.101 0.923 262 633 0.012 0.120 لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس ل  ف ل
 0.417 0.230 0.144 0.836 31 75 0.047 0.323 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.680 0.445 0.104 0.998 31 75 0.059 0.562 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.590 0.402 0.094 1.040 53 129 0.047 0.496 شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام اتراج  

 1.008 0.976 0.008 0.997 53 129 0.008 0.992 حصل ل أللل  ن  لتر س
 1.007 0.979 0.007 0.957 53 129 0.007 0.993 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(
 1.000 0.922 0.020 0.963 53 129 0.019 0.961 ل أل ا(حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل )لترالت 

 1.000 1.000 0.000 ل.ي  53 129 0.000 1.000 حصل ل أللل  ن  لتحصمن
 0.992 0.914 0.021 0.911 53 129 0.020 0.953 ةل لتت نام ا

 0.021 0.000 0.582 1.591 313 754 0.006 0.010 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 
 0.859 0.799 0.018 1.086 313 754 0.015 0.829 25.0لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = بارلا بمق تجس 

 0.347 0.238 0.093 1.005 117 282 0.027 0.292 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج
 3.897 3.226 0.047 1.091 1476 3530 0.168 3.562 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )

 39.376 13.402 0.246 1.147 514 1241 6.494 26.389 منرل  فا ا حرارل لت ررة
 9.497 0.389 0.461 1.141 512 1236 2.277 4.943 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة

 45.892 16.773 0.232 1.157 514 1241 7.280 31.332 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع
 8.466 0.000 0.705 1.132 495 1196 2.476 3.513 ل  ف لمنرل  فا ا 

 50.733 18.739 0.230 1.212 514 1241 7.999 34.736 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 
 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 

 

 

 

 



 . 332 جملحق  

 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة األقصر –أخطاء المعاينة  34 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.303 0.158 0.157 2.578 224 905 0.036 0.231 لتحع                   
 0.775 0.669 0.037 1.772 224 905 0.026 0.722 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.324 0.207 0.111 1.999 224 905 0.029 0.265 ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بنت  
 0.688 0.576 0.044 1.743 224 905 0.028 0.632 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.953 0.913 0.011 1.211 224 905 0.010 0.933 متال ل ا ح تا 
 2.113 1.716 0.052 1.197 322 1284 0.099 1.914 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 1.983 1.609 0.052 1.213 322 1284 0.094 1.796 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 4.756 3.887 0.050 1.483 50 224 0.217 4.321 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.527 0.441 0.045 1.251 209 841 0.022 0.484 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.514 0.430 0.045 1.230 209 841 0.021 0.472 لربت رل  لتح تل  ى  بالن حرارن

 0.307 0.220 0.082 1.424 209 841 0.022 0.263 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.156 0.084 0.151 1.620 209 841 0.018 0.120 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.015 0.000 0.549 1.341 209 841 0.004 0.007 لربت رل  لتح تل تل لقل لتلة ى
 0.085 0.044 0.156 1.186 209 841 0.010 0.065 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.008 0.000 0.594 1.069 209 841 0.002 0.004 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.000 0.000 ل.ي  ل.ي  209 841 0.000 0.000 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.689 0.594 0.037 0.992 99 407 0.024 0.642 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.524 0.433 0.047 1.318 209 841 0.023 0.479 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.295 0.235 0.056 0.982 209 841 0.015 0.265 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 3.863 3.609 0.017 1.354 218 884 0.063 3.736 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.918 0.813 0.030 1.732 125 493 0.026 0.866 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.991 0.966 0.006 1.050 165 654 0.006 0.979 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.142 0.055 0.221 1.830 158 631 0.022 0.098 لتمص ماس م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس ل  ف ل
 0.488 0.216 0.193 1.110 16 58 0.068 0.352 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.809 0.642 0.058 0.743 16 58 0.042 0.726 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.685 0.490 0.083 1.114 32 127 0.049 0.588 شج رة/م  قن مبلل مج  لتت نام اتراج  

 1.004 0.988 0.004 0.718 32 127 0.004 0.996 حصل ل أللل  ن  لتر س
 0.972 0.850 0.033 1.163 32 127 0.030 0.911 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(
 0.986 0.883 0.027 1.105 32 127 0.026 0.934 ل أل ا(حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل )لترالت 

 1.000 1.000 0.000 ل.ي  32 127 0.000 1.000 حصل ل أللل  ن  لتحصمن
 0.949 0.815 0.038 1.134 32 127 0.033 0.882 ةل لتت نام ا

 0.010 0.000 0.510 0.994 188 763 0.003 0.005 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 
 0.819 0.729 0.029 1.473 188 763 0.022 0.774 25.0لتال لج   العجس ف ق لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = بارلا بمق تجس 

 0.319 0.144 0.189 1.832 78 314 0.044 0.232 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج
 3.648 3.212 0.032 0.873 917 3697 0.109 3.430 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )

 36.500 14.441 0.217 1.130 301 1210 5.515 25.471 منرل  فا ا حرارل لت ررة
 24.965 5.386 0.323 1.355 302 1215 4.895 15.176 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة

 56.659 24.634 0.197 1.268 301 1214 8.006 40.647 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع
 13.048 2.022 0.366 1.036 287 1163 2.756 7.535  فا ا ل  ف لمنرل 

 64.270 31.480 0.171 1.236 302 1216 8.198 47.875 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 
 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 

 

 

 

 



 . 333  ملحق ج 

 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة البحر األحمر –أخطاء المعاينة  35 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.996 0.910 0.023 1.988 83 387 0.022 0.953 لتحع                   
 0.944 0.872 0.020 1.214 83 387 0.018 0.908 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.138 0.057 0.210 1.350 83 387 0.020 0.097 ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بنت  
 0.887 0.778 0.033 1.439 83 387 0.027 0.833 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.972 0.916 0.015 1.199 83 387 0.014 0.944 متال ل ا ح تا 
 2.373 1.212 0.162 1.089 112 516 0.290 1.793 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 2.269 1.157 0.162 1.094 112 516 0.278 1.713 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 4.120 3.336 0.053 1.071 18 89 0.196 3.728 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.642 0.508 0.059 1.300 78 365 0.034 0.575 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.617 0.490 0.057 1.219 78 365 0.032 0.553 لتح تل  ى  بالن حرارنلربت رل  

 0.282 0.216 0.066 0.726 78 365 0.016 0.249 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.287 0.185 0.107 1.138 78 365 0.025 0.236 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.039 0.010 0.294 0.892 78 365 0.007 0.025 لربت رل  لتح تل تل لقل لتلة ى
 0.047 0.009 0.345 1.111 78 365 0.010 0.028 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.015 0.000 0.745 1.119 78 365 0.005 0.006 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.010 0.000 1.066 1.131 78 365 0.003 0.003 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.404 0.299 0.074 0.739 43 183 0.026 0.351 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.522 0.429 0.049 0.888 78 365 0.023 0.475 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.248 0.150 0.123 1.168 78 365 0.024 0.199 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 3.388 2.557 0.070 2.673 72 316 0.208 2.972 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.737 0.605 0.049 1.022 46 211 0.033 0.671 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.985 0.895 0.024 1.278 61 291 0.023 0.940 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.189 0.100 0.155 1.048 61 287 0.022 0.144 م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس ل  ف ل لتمص ماس
 0.253 0.023 0.417 0.917 9 37 0.058 0.138 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.602 0.225 0.228 1.137 9 37 0.094 0.414 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.742 0.526 0.085 0.832 12 56 0.054 0.634 مبلل مج  لتت نام اتراج  شج رة/م  قن 

 1.003 0.976 0.007 0.487 12 56 0.007 0.989 حصل ل أللل  ن  لتر س
 1.008 0.939 0.018 0.804 12 56 0.017 0.973 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 0.992 0.886 0.028 0.829 12 56 0.027 0.939 حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل )لترالت ل أل ا(
 1.006 0.962 0.011 0.659 12 56 0.011 0.984 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.987 0.879 0.029 0.813 12 56 0.027 0.933 ةل لتت نام ا
 0.003 0.000 1.056 0.582 72 340 0.001 0.001 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 

 0.855 0.742 0.036 1.297 72 340 0.028 0.798 25.0لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق 
 0.413 0.289 0.088 0.756 29 137 0.031 0.351 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج

 3.780 2.959 0.061 1.198 337 1549 0.205 3.369 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )
 30.643 3.828 0.389 1.053 110 531 6.704 17.235 منرل  فا ا حرارل لت ررة

 9.756 0.000 0.721 0.983 111 533 2.880 3.995 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 39.535 2.927 0.431 1.202 110 531 9.152 21.231 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 18.319 0.000 0.751 1.063 106 516 5.498 7.322 منرل  فا ا ل  ف ل
 50.488 6.306 0.389 1.207 110 532 11.045 28.397 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 

 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 

 

 

 

 



 . 334 جملحق  

 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة الوادي الجديد –أخطاء المعاينة  36 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.286 0.103 0.235 2.413 54 443 0.046 0.194 لتحع                   
 0.939 0.627 0.100 3.922 54 443 0.078 0.783 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.356 0.058 0.360 3.805 54 443 0.075 0.207 ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بنت  
 0.890 0.576 0.107 3.680 54 443 0.079 0.733 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.994 0.960 0.009 1.206 54 443 0.009 0.977 متال ل ا ح تا 
 2.345 1.680 0.083 0.633 73 655 0.166 2.013 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 2.255 1.625 0.081 0.622 73 655 0.158 1.940 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 3.987 3.339 0.044 1.133 17 148 0.162 3.663 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.772 0.543 0.087 2.490 53 431 0.057 0.657 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.767 0.523 0.094 2.616 53 431 0.061 0.645 لتح تل  ى  بالن حرارنلربت رل  

 0.222 0.103 0.183 1.667 53 431 0.030 0.162 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.532 0.238 0.192 3.110 53 431 0.074 0.385 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.000 0.000 ل.ي  ل.ي  53 431 0.000 0.000 لربت رل  لتح تل تل لقل لتلة ى
 0.137 0.008 0.448 2.577 53 431 0.032 0.072 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.021 0.001 0.464 1.008 53 431 0.005 0.011 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.002 0.000 1.011 0.595 53 431 0.001 0.001 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.606 0.346 0.137 2.172 34 283 0.065 0.476 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.698 0.544 0.062 1.643 53 431 0.039 0.621 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.291 0.142 0.172 1.865 53 431 0.037 0.216 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 3.392 2.979 0.032 2.004 54 442 0.103 3.185 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.991 0.947 0.011 0.970 27 226 0.011 0.969 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 1.000 0.966 0.009 1.092 37 297 0.009 0.983 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.097 0.015 0.366 1.555 35 290 0.021 0.056 م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس ل  ف ل لتمص ماس
 0.810 0.000 0.636 1.921 2 13 0.227 0.356 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.718 0.218 0.267 1.020 2 13 0.125 0.468 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.677 0.374 0.144 1.192 8 75 0.076 0.526 مبلل مج  لتت نام اتراج  شج رة/م  قن 

 1.005 0.984 0.005 0.601 8 75 0.005 0.995 حصل ل أللل  ن  لتر س
 1.005 0.984 0.005 0.601 8 75 0.005 0.995 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 1.005 0.984 0.005 0.601 8 75 0.005 0.995 حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل )لترالت ل أل ا(
 1.005 0.984 0.005 0.601 8 75 0.005 0.995 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 1.005 0.984 0.005 0.601 8 75 0.005 0.995 ةل لتت نام ا
 0.014 0.000 0.936 1.268 47 382 0.004 0.005 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 

 0.892 0.826 0.019 0.929 47 382 0.016 0.859 25.0مؤش  ةتلن لتلب  > = بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق لت مانل 
 0.205 0.042 0.329 1.552 19 154 0.041 0.123 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج

 4.455 3.042 0.094 2.067 202 1644 0.353 3.748 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )
 15.371 0.000 0.523 0.986 69 581 3.931 7.510 حرارل لت ررة منرل  فا ا

 32.320 1.796 0.447 1.165 69 578 7.631 17.058 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 40.545 8.589 0.325 1.072 69 581 7.989 24.567 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 10.797 0.000 1.014 1.345 65 556 3.616 3.565 منرل  فا ا ل  ف ل
 46.957 9.132 0.337 1.190 69 581 9.456 28.045 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 

 : ر اع مق.ل.ى                  
   

 

 

 

 

 

 



 . 335  ملحق ج 

 2014مصر  -، المسح السكانى الصحىعينة مطروح –أخطاء المعاينة  37 -جدول ج 
 حر ر لتردن   ألرر لتح را                     
                  
 تمتخا ل

 لتدامن
(R) 

 لت  ث لتمنا  ى
(SE) 

  ا  لتم لي
(N) 

 لتم لي
(WN) 

 أر  لتتصما 
(DEFT) 

 لت  ث لتعبمل
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.576 0.361 0.115 2.411 58 505 0.054 0.469 لتحع                   
 0.594 0.376 0.113 2.442 58 505 0.055 0.485 لتدر ة أللل لتد ل ة

 0.547 0.330 0.124 2.446 58 505 0.054 0.439 ابمق تجس لتله ب لتل لتمر بنت  
 0.407 0.260 0.111 1.754 58 505 0.037 0.333 أتممس لتم حلن لتر ع ان / ف أللل

 0.985 0.889 0.026 2.206 58 505 0.024 0.937 متال ل ا ح تا 
 2.933 2.121 0.080 1.321 77 692 0.203 2.527 49-15لتم لتار لحا   تلبارلا 

 2.830 2.074 0.077 1.271 77 692 0.189 2.452 مد   ل  ف ل أللل قار لتحا ة
 5.445 4.827 0.030 0.595 11 107 0.155 5.136 49-40لتم لتار لحا   تلبارلا 

 0.508 0.311 0.121 2.179 54 475 0.049 0.410 لربت رل  لتح تل  ى  بالن
 0.499 0.302 0.123 2.181 54 475 0.049 0.400 لتح تل  ى  بالن حرارنلربت رل  

 0.199 0.139 0.090 0.880 54 475 0.015 0.169 لربت رل  لتح تل تلحم ب  
 0.194 0.055 0.278 2.271 54 475 0.035 0.125 لربت رل  لتح تل تل تب

 0.015 0.000 0.596 1.085 54 475 0.004 0.007 لربت رل  لتح تل تل لقل لتلة ى
 0.128 0.046 0.235 1.581 54 475 0.021 0.087 لربت رل  لتح تل تلحدس 

 0.006 0.000 0.627 0.721 54 475 0.002 0.003 لربت رل  لتح تل تتندا  لتم أة
 0.004 0.000 1.028 0.835 54 475 0.001 0.001 لربت رل  لتح تل تفت ة ل م س

 0.655 0.388 0.128 1.880 22 201 0.067 0.521 لتحص ل أللل  بالن حرارن تتعظا  ل ب ة م رألتم ر أللل مصر  أل   )حة مل( 
 0.634 0.478 0.070 1.708 54 475 0.039 0.556 ر ت  ب فل أ ف ل ل  اس

 0.135 0.048 0.237 1.641 54 475 0.022 0.092 لتتثلال تبعتاس أللل ل قلت  ب فل 
 5.028 4.255 0.042 1.555 39 342 0.193 4.642 ل مرل تأل ف لل لتنرر

 0.530 0.187 0.239 3.083 34 296 0.086 0.359 لت تاري   تات ع سآ   م ت ر محمل مس لت
 0.903 0.657 0.079 2.438 56 474 0.061 0.780 ل مج ا لتح صالا أللل مب ألرة  مان أرع   لت ررة

 0.113 0.052 0.183 1.076 55 466 0.015 0.083 م إلبج ل  الل ل بم ألاس لتب مداس ل  ف ل لتمص ماس
 0.231 0.019 0.423 1.048 5 41 0.053 0.125 لتنالج م بت رل  محل ل من تلن لتلف  

 0.646 0.237 0.232 1.256 5 41 0.102 0.441 ت  لتله ب تمدر   رمن  مان تنالج لإلبج ل
 0.535 0.336 0.114 0.995 11 90 0.050 0.435 مبلل مج  لتت نام اتراج  شج رة/م  قن 

 1.007 0.980 0.007 0.810 11 90 0.007 0.993 حصل ل أللل  ن  لتر س
 1.006 0.981 0.006 0.787 11 90 0.006 0.993 حصل ل أللل  ن  لترالرل )لترالت ل أل ا(

 1.004 0.970 0.009 0.749 11 90 0.009 0.987 حصل ل أللل  ن  شلل ل  ف ل )لترالت ل أل ا(
 1.002 0.897 0.028 1.198 11 90 0.026 0.950 حصل ل أللل  ن  لتحصمن

 0.997 0.889 0.028 1.157 11 90 0.027 0.943 ةل لتت نام ا
 0.000 0.000 ل.ي  ل.ي  45 411 0.000 0.000 18.5مؤش  ةتلن لتلب  > 

 0.851 0.738 0.036 1.391 45 411 0.028 0.795 25.0لت مانل مؤش  ةتلن لتلب  > = بارلا بمق تجس لتال لج   العجس ف ق 
 0.107 0.006 0.443 1.421 20 167 0.025 0.057 (لعتش   ل عاما  )ماس لتبارلا لتالتل بمق تجس لتال لج

 5.647 3.989 0.086 1.419 220 1995 0.414 4.818 (بع لا 3 –صف  منرل لإلعل ب لتةلل )
 16.168 1.746 0.403 0.964 108 900 3.605 8.957 منرل  فا ا حرارل لت ررة

 10.383 0.000 0.551 1.176 107 894 2.722 4.939 منرل  فا ا م  منر حرارل لت ررة
 23.404 4.388 0.342 1.073 108 900 4.754 13.896 منرل  فا ا ل  ف ل لت عع

 16.881 0.000 0.740 1.711 101 835 5.038 6.805 منرل  فا ا ل  ف ل
 33.025 8.189 0.301 1.215 108 901 6.209 20.607 منرل  فا ا ر س لت  مبن مس لتنم 

 : ر اع مق.ل.ى                  
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 . 337 ملحق د  

 جداول ضبط الجودة
 

 توزيع أعمار أفراد األسرة المعيشية 1-جدول د
 .2014توزيع األعمار بالسنوات المفردة لسكان األسرة المعيشية طبقًا للعد الفعلى حسب النوع )مرجح( ، مصر 

 إناث  ذكور     إناث  ذكور                              
 النسبة العدد  النسبة العدد العمر   النسبة العدد  النسبة العدد مرالع                            
                            0 1797 3.2  1589 2.8   37 646 1.1  665 1.2 

1 1631 2.9  1507 2.6   38 682 1.2  701 1.2 
2 1619 2.8  1481 2.6   39 572 1.0  585 1.0 
3 1612 2.8  1429 2.5   40 779 1.4  776 1.3 
4 1373 2.4  1260 2.2   41 487 0.9  507 0.9 
5 1587 2.8  1499 2.6   42 537 0.9  569 1.0 
6 1531 2.7  1372 2.4   43 485 0.9  548 1.0 
7 1329 2.3  1192 2.1   44 464 0.8  507 0.9 
8 1227 2.2  1182 2.1   45 669 1.2  670 1.2 
9 1226 2.2  1144 2.0   46 526 0.9  551 1.0 
10 1344 2.4  1143 2.0   47 466 0.8  456 0.8 
11 1153 2.0  1177 2.0   48 558 1.0  536 0.9 
12 1249 2.2  1175 2.0   49 479 0.8  486 0.8 
13 1238 2.2  1083 1.9   50 681 1.2  547 1.0 
14 1126 2.0  1104 1.9   51 423 0.7  540 0.9 
15 1140 2.0  1046 1.8   52 517 0.9  571 1.0 
16 1066 1.9  1104 1.9   53 424 0.7  530 0.9 
17 1059 1.9  1072 1.9   54 373 0.7  413 0.7 
18 1071 1.9  1030 1.8   55 540 0.9  789 1.4 
19 851 1.5  936 1.6   56 349 0.6  321 0.6 
20 951 1.7  1065 1.9   57 324 0.6  331 0.6 
21 821 1.4  889 1.5   58 392 0.7  385 0.7 
22 858 1.5  1020 1.8   59 323 0.6  277 0.5 
23 926 1.6  1048 1.8   60 653 1.1  911 1.6 
24 880 1.5  952 1.7   61 270 0.5  207 0.4 
25 1019 1.8  1178 2.0   62 382 0.7  335 0.6 
26 955 1.7  1107 1.9   63 338 0.6  244 0.4 
27 995 1.7  1095 1.9   64 294 0.5  205 0.4 
28 879 1.5  1068 1.9   65 526 0.9  579 1.0 
29 809 1.4  937 1.6   66 156 0.3  140 0.2 
30 1012 1.8  1073 1.9   67 227 0.4  153 0.3 
31 702 1.2  822 1.4   68 141 0.2  118 0.2 
32 811 1.4  923 1.6   69 91 0.2  79 0.1 
33 723 1.3  734 1.3   70+ 1421 2.5  1378 2.4 
34 718 1.3  855 1.5         
 0.0 1  0.0 0 التعرف/بيانات مفقودة   1.5 876  1.5 838 35
 100.0 57501  100.0 56926 اإلجمالى   1.3 721  1.1 601 36

 .مالحظة : العد الفعلى للسكان يشمل كل المقمين وغير المقمين الذين قضوا الليلة السابقة على المسح داخل األسرة المعيشية                            
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 . 338 ملحق د 

 التوزيع العمرى للسيدات المؤهالت والسيدات الالتى تمت مقابلتهن  2-جدول د
، ونسبة 49-15طبقًا للعد الفعلى، السيدات الالتى سبق لهن الزواج فى فئة العمر 54-10توزيع السيدات فى األسر المعيشية فى فئة العمر

 .2014ب فئات العمر الخمسية، مصر السيدات المؤهالت الالتى تمت مقابلتهن )مرجحه(حس
               

  مجتمع األسرة المعيشية
السيدات الالتى سبق لهن الزواج 

 49-15وتمت مقابلتهن وفى العمر
نسبة السيدات 
الالتى تمت 
 مقابلتهن

            
 العمر

كل السيدات فى العمر 
 سنة 10-54

السيدات الالتى سبق لهن الزواج 
 النسبة العدد  54-10روفى العم

 ل.ى ل.ى ل.ى  0 5683 10-14              

15-19 5189 767  764 3.6 99.7 
20-24 4974 3069  3045 14.2 99.2 
25-29 5384 4701  4675 21.8 99.5 
30-34 4408 4115  4080 19 99.1 
35-39 3549 3442  3422 15.9 99.4 
40-44 2907 2848  2829 13.2 99.3 
45-49 2700 2655  2640 12.3 99.4 
 ل.ى ل.ى ل.ى  2566 2600 50-54

       15-49 29110 21597  21456 100 99.3 
السيدات في األسرة األوزان لكل من  .المقمين وغير المقمين الذين قضوا الليلة السابقة على المسح داخل األسرة المعيشية مالحظة : العد الفعلى للسكان يشمل كل               

 المعيشية والسيدات الالتي تمت مقابلتهن هي األوزان الخاصة باألسرة المعيشية. تعتمد األعمار على جدول األسرة المعيشية.
 ل.ى: ال ينطبق.
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 شمولية التسجيل  3-جدول د
 .2014ية مختارة )مرجحه(، مصر نسبة البيانات المفقودة ألسئلة صحية وديموجراف

 عدد الحاالت نسبة البيانات المفقودة الفئة المرجعية الموضوع        
   سنة السابقة 15المواليد فى  تاريخ الميالد        

 40918 1.2  شهر فقط
 40918 0.1>  شهر وسنة

    
 1322 0 سنة السايقة 15الوفيات بين مواليد  العمر عند الوفاة

    
 21762 0.9 السيدات الالتى سبق لهن الزواج 1العمر والسنة عند الزواج االول

    
 21762 0.1> السيدات الالتى سبق لهن الزواج تعليم المستجيب

    
 15293 0.1> شهر و الذين تم مقابلة أمهاتهم 59-0األطفال األحياء  اإلسهال فى األسبوعين السابقين

   شهر  59-0األطفال األحياء  لألطفال جسميةالمقاييس ال    
 15198 1.2  الطول 
 15198 1.2  الوزن 

 15198 1.2  الطول أو الوزن 
   سنة 49-15السيدات الالتى سبق لهن الزواج في العمر  للسيدات المقاييس الجسمية    

 21597 1.2  الطول 
 21597 1.2  الوزن 

 21597 1.2  الطول أو الوزن 
   سنة 19-5اإلناث الالتى لم سبق لهن الزواج في العمر  لإلناث المقاييس الجسمية    

 16515 1.7  الطول 
 16515 1.7  الوزن 

 16515 1.7  الطول أو الوزن 
   سنة 19-5الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر  للذكور المقاييس الجسمية    

 18220 2.7  الطول 
 18220 2.7  الوزن 

 18220 2.7  الطول أو الوزن 
    االنيميا    

 4656 3 شهر 59-0األطفال في العمر  األطفال
 7223 2.1 سنة 49-15السيدات الالتى سبق لهن الزواج في العمر  السيدات
 5322 2.6 سنة 19-5اإلناث الالتى لم سبق لهن الزواج في العمر  اإلناث
 6077 3.4 سنة 19-5م يسبق لهم الزواج في العمر الذكور الذين ل الذكور

 كال من السنة و العمر مفقودين 1        
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . 340 ملحق د 

 المواليد حسب السنوات الميالدية 4-جدول د
جمالى األطفال )مرجحه(، مصر عدد المواليد ونسبة تواريخ الميالد المستوفاه، نسبة النوع عند الميالد ونسبة المواليد لسنة حسب السنوات، حسب األطف  .2014ال األحياء، الوفيات وا 

 3نسبة المواليد لسنة  2نسبة النوع عند الميالد  1نسبة تواريخ الميالد المستوفاه  عدد المواليد                                 
 اجمالى )مرجح( وفيات أحياء  اجمالى )مرجح( وفيات أحياء  اجمالى )مرجح( وفيات أحياء  اجمالى )مرجح( وفيات أحياء السنة                                
 ل.ى ل.ى ل.ى  121.8 214.6 121  100 100 100  1250 15 1235 2014                                

 ل.ى ل.ى ل.ى  112.5 134.8 112  100 100 100  3428 74 3354 2013
2012 3130 73 3203  100 100 100  102.1 129.1 102.6  97.4 98.8 97.4 
2011 3073 74 3147  100 100 100  114.8 94.6 114.2  100.6 87.9 100.3 
2010 2979 96 3075  100 98.9 100  112 137.8 112.7  107.7 141.1 108.5 
2009 2459 62 2521  100 100 100  110.1 136.7 110.7  77.5 55 76.7 
2008 3367 128 3495  99.1 89.4 98.8  105.1 86.4 104.3  130.6 163.2 131.6 
2007 2696 96 2792  99.1 85.4 98.6  111.8 128.3 112.3  93.2 86.5 93 
2006 2418 93 2511  99.1 82.2 98.5  108.6 109.3 108.6  93.8 91.1 93.7 
2005 2461 108 2569  98.9 87.6 98.4  105.5 57.6 102.9  101.3 125.2 102.1 

 ل.ى ل.ى ل.ى  111.4 126.5 111  100 99.7 100  14102 332 13770 0-4
 ل.ى ل.ى ل.ى  107.5 94.8 108  98.8 88.2 99.2  13888 487 13401 5-9
 ل.ى ل.ى ل.ى  107.9 128.7 107.2  97.8 86.1 98.2  11768 436 11333 10-14
 ل.ى ل.ى ل.ى  106.1 122 105.2  96 75.6 97.3  9287 534 8754 15-19
 ل.ى ل.ى ل.ى  106 113.6 105.2  90.5 71.1 92.4  10308 932 9376 +20
 ل.ى ل.ى ل.ى  108 115.2 107.7  97 80.9 97.8  59354 2721 56633 الكل

 ل.ى : ال ينطبق.                                
 تم استيفاء كل من الشهر والسنة: 1
  100  وع = ) عدد الذكور/  عدد اإلناث(نسبة الن: 2
     100 ( ) عدد المواليد فى السنة السابقة + عدد المواليد فى السنة الالحقة(   عدد المواليد فى السنة 2نسبة المواليد لسنة معينة = ): 3

                 

 تسجيل العمر عند الوفاة باأليام  5-جدول د
دون عمر شهر حسب العمر عند الوفاة باأليام ونسبة وفيات حديثى الوالدة المسجل  توزيع الوفيات المسجلة

 .2014أيام، فى الخمس سنوات السابقة على المسح )مرجحه(، مصر  6-حدوثها فى األعمار صفر
-0اإلجمالى  عدد السنوات السابقة على المسح             

 19-15 14-10 9-5 4-0 م(العمر عند الوفاة )باأليا           19
            <1 32 22 35 27 116 

1 38 92 60 70 260 
2 16 16 11 16 59 
3 19 30 21 18 88 
4 12 10 5 11 37 
5 6 8 9 4 27 
6 11 4 1 12 28 
7 26 35 33 28 122 
8 3 4 1 6 13 
9 2 4 1 2 9 
10 5 8 5 3 21 
11 1 7 3 0 10 
12 2 3 4 4 13 
13 0 0 3 0 3 
14 2 0 1 4 7 
15 15 6 5 10 37 
16 2 0 0 1 3 
17 4 3 3 1 12 
18 1 3 0 0 4 
19 2 1 1 0 4 
20 9 2 4 7 21 
21 3 0 2 2 7 
22 0 4 0 1 5 
25 5 1 3 5 13 
26 0 1 0 0 1 
27 0 0 1 0 1 
28 0 0 0 0 0 
31+ 4 0 1 0 5 
      

 921 229 213 263 216 30-0اإلجمالى 
 66.8 68.4 66.5 69.1 62.6 1نسبة حديثي الوالدة      
 .100يوم(* 30-0أيام/ 0-6) 1             
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 تسجيل العمر عند الوفاة بالشهور 6-جدول د
توزيع الوفيات المسجلة دون عمر عامين حسب العمر عند الوفاه بالشهور ونسبة وفيات األطفال الرضع المسجل 

 . 2014من شهر، فى الخمس سنوات السابقة على المسح، مصر حدوثها فى أقل 
  عدد السنوات السابقة على المسح             
 19-0اإلجمالى  19-15 14-10 9-5 4-0 العمر عند الوفاة )بالشهور(            
            <1 1 216 263 213 229 921 

1 29 34 28 27 120 
2 20 20 20 20 80 
3 17 12 14 17 60 
4 18 12 18 30 77 
5 4 16 9 14 44 
6 16 25 21 21 82 
7 2 6 11 14 33 
8 7 5 17 4 32 
9 6 5 13 8 32 
10 1 2 1 3 8 
11 2 2 4 6 13 
12 7 7 10 12 37 
13 3 0 0 0 3 
14 0 0 1 3 4 
15 2 1 0 0 3 
16 1 1 0 0 2 
18 5 6 9 9 29 
19 0 0 0 0 0 
20 0 2 0 0 2 
21 0 0 2 0 2 
22 1 0 0 0 1 
23 0 0 0 1 1 
 28 17 2 6 3 سنة 1

 1502 393 370 402 338 11-0اإلجمالى       
 61.3 58.4 57.6 65.4 64 2نسبة المواليد       
 تشمل الوفيات دون العمر شهر مسجلة باأليام  1             
 أقل من شهر/أقل من سنة 2 
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يكية لمراقبة ية لألطفال طبقًا لمقاييس النمو الخاصة بالمركز الدولى لإلحصاءات الصحية بالواليات المتحدة األمريكية/مركز الواليات المتحدة األمر الحالة التغذو  7-جدول د          
 المرضى/منظمة الصحة العالمية

حسب  ،والوزن بالنسبة للعمر ،الطول بالنسبة للعمر، الوزن بالنسبة للطول :ثة مقاييس للحالة التغذويةلثال تغذية طبقاً ال أنهم يعانون من سوءنسبة األطفال دون الخامسة من العمر والذين تم تصنيفهم 
العالمية مصر  بة المرضى/منظمة الصحة، مبنية على المقاييس الخاصة بالمركز الدولى لإلحصاءات الصحية بالواليات المتحدة األمريكية/مركز الواليات المتحدة األمريكية لمراقالخلفيةخصائص ال

2014. 
  الوزن بالنسبة للعمر  الوزن بالنسبة للطول  1الطول بالنسبة للعمر               
              

 الخلفيةالخصائص 

نسبة 
األطفال أقل 

 3-من 
انحراف 
 معيارى

نسبة 
األطفال 
-أقل من 

انحراف  2
 2معيارى

متوسط 
الدرجة 
  المعيارية

نسبة 
األطفال أقل 

 3-من 
انحراف 
 معيارى

نسبة 
األطفال أقل 

 2-من 
انحراف 
 2معيارى

نسبة 
األطفال 
 2أكبر من +
انحراف 
 معيارى

متوسط 
الدرجة 
  المعيارية

نسبة 
األطفال 
-أقل من 

انحراف  3
 معيارى

نسبة 
األطفال أقل 

 2-من 
انحراف 
 2معيارى

نسبة 
األطفال 
 2أكبر من +
انحراف 
 معيارى

متوسط 
الدرجة 
المعيار 
 ية

 عدد
 ألطفالا

               العمر بالشهور              
 1178 0.4 10.2 2.5 0.6  0.5 16.7 9.7 3.3  (0.1) 11.0 2.6 أشهر  6أقل من 

 806 0.0 6.7 5.0 0.7  0.2 12.5 8.9 1.2  (0.0) 11.3 3.3 أشهر 6-8
 727 (0.2) 4.1 7.6 1.0  0.0 9.7 11.0 2.4  (0.0) 14.5 5.1 أشهر 9-11
 1380 (0.4) 4.7 9.6 1.7  0.0 10.0 10.4 2.1  (0.4) 18.9 7.1 أشهر 12-17
 1424 (0.3) 4.3 8.7 1.3  0.1 11.4 10.3 3.3  (0.7) 21.5 9.7 أشهر 18-23
 2833 (0.2) 5.1 9.1 1.7  0.1 8.0 7.3 2.1  (0.3) 17.2 8.8 أشهر 24-35
 2845 (0.2) 4.7 6.3 1.1  0.2 8.3 5.7 1.5  (0.4) 19.1 7.2 أشهر 36-47
 2418 (0.1) 7.2 4.6 0.7  0.3 10.8 4.5 1.2  (0.5) 19.1 7.1 أشهر 48-59
               النوع               
 7109 (0.2) 5.5 7.0 1.1  0.1 9.6 7.8 2.0  (0.4) 18.5 7.6 ذكر
 6500 (0.1) 6.0 6.7 1.2  0.2 10.9 7.4 2.0  (0.3) 16.4 6.4 أنثى
               3باألشهر الفترة بين المواليد               

 4206 (0.1) 6.4 6.3 1.1  0.2 10.8 7.2 1.9  (0.3) 17.5 7.6 4المولود األول
 1764 (0.3) 4.4 9.0 1.6  0.1 8.9 9.0 2.6  (0.5) 18.9 8.4 شهر 24أقل من 

 4478 (0.2) 4.8 6.3 1.1  0.2 10.1 8.0 2.0  (0.4) 17.7 6.5 شهر 24-47
 3027 (0.1) 6.9 7.0 1.0  0.2 10.4 6.8 1.7  (0.3) 16.7 6.2 فأكثر  48
               3عند الميالد حجم المولود               

 587 (0.5) 5.1 11.4 2.0  0.1 10.3 8.8 2.3  (0.8) 25.2 9.9 صغير جداً 
 1536 (0.3) 6.3 9.4 1.4  0.1 10.7 9.1 2.4  (0.6) 21.5 9.2 صغير

 11308 (0.1) 5.7 6.1 1.1  0.2 10.2 7.4 1.9  (0.3) 16.6 6.5 متوسط أو كبير
 41 0.8 (0.7) (26.8) (3.5)  (0.0) (2.2) (3.6) (0.0)  1.2 (29.7) (25.3) بيانات مفقودة

               حالة مقابلة األم فى المسح               
 13475 (0.2) 5.7 6.8 1.1  0.2 10.2 7.6 2.0  (0.4) 17.6 7.0 قوبلت

 63 (0.2) 8.2 13.1 4.8  0.1 12.7 9.9 3.8  (0.2) 22.7 7.9 لم تقابل ولكنها فى االسرة المعيشية
 71 0.2 13.8 8.6 0.4  0.5 9.9 1.2 1.1  (0.2) 9.7 7.7 5لم تقابل و ليست فى األسرة المعيشية

               6الحالة التغذوية لألم               
 40 (0.7) 0.5 4.2 0.0  (0.5) 0.0 4.5 0.0  (0.3) 7.9 3.8 (18.5نحيفة )مؤشر كتلة الجسم>

 -18.5طبيعية )مؤشر كتلة الجسم  
24.9) 6.7 19.1 (0.6)  2.2 8.5 9.5 0.1  1.4 8.1 3.9 (0.3) 2391 

 ≤وزن زائد/سمنة )مؤشر كتلة الجسم 
25) 7.0 17.1 (0.3)  1.9 7.3 10.4 0.2  1.1 6.4 6.0 (0.1) 9270 

               اإلقامة               
 4172 (0.1) 6.7 6.7 1.3  0.2 11.0 7.8 1.6  (0.4) 18.9 8.5 حضر
 9438 (0.2) 5.4 6.9 1.1  0.2 9.9 7.5 2.2  (0.4) 16.9 6.4 ريف
               محل اإلقامة               

 1369 (0.0) 7.5 4.8 0.1  0.1 9.6 7.0 1.0  (0.1) 15.6 6.3 المحافظات الحضرية
 6490 0.1 7.9 5.3 1.0  0.3 11.7 8.1 2.4  (0.1) 14.3 5.3 وجه بحرى

 1220 0.1 10.4 5.3 1.6  0.3 12.8 8.5 2.3  (0.1) 14.8 6.2 حضر
 5271 0.1 7.4 5.3 0.9  0.3 11.5 8.0 2.4  (0.1) 14.2 5.2 ريف

 5617 (0.5) 2.8 9.1 1.6  0.1 8.8 7.1 1.8  (0.8) 21.9 9.2 وجه قبلى
 1509 (0.4) 3.1 9.5 2.0  0.2 11.1 7.8 1.7  (0.8) 25.4 12.6 حضر
 4108 (0.5) 2.7 8.9 1.4  0.1 8.0 6.9 1.8  (0.8) 20.6 8.0 ريف

 133 (0.1) 7.5 7.7 1.4  (0.3) 5.4 10.9 2.2  0.4 11.3 4.5 8محافظات الحدود
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المتحدة األمريكية لمراقبة الحالة التغذوية لألطفال طبقًا لمقاييس النمو الخاصة بالمركز الدولى لإلحصاءات الصحية بالواليات المتحدة األمريكية/مركز الواليات  7-جدول د
 )تابع( المرضى/منظمة الصحة العالمية

 

  الوزن بالنسبة للعمر  ولالوزن بالنسبة للط  1الطول بالنسبة للعمر               
              

 الخلفيةالخصائص 

نسبة 
األطفال أقل 

 3-من 
انحراف 
 معيارى

نسبة 
األطفال 
-أقل من 

انحراف  2
 2معيارى

متوسط 
الدرجة 
  المعيارية

نسبة 
األطفال أقل 

 3-من 
انحراف 
 معيارى

نسبة 
األطفال أقل 

 2-من 
انحراف 
 2معيارى

نسبة 
األطفال 
 2أكبر من +
انحراف 
 معيارى

متوسط 
الدرجة 
  المعيارية

نسبة 
األطفال 
-أقل من 

انحراف  3
 معيارى

نسبة 
األطفال أقل 

 2-من 
انحراف 
 2معيارى

نسبة 
األطفال 
 2أكبر من +
انحراف 
 معيارى

متوسط 
الدرجة 
المعيار 
 ية

 عدد
 األطفال

               الحالة التعليمية لألم              
 2389 (0.3) 4.5 8.1 1.1  0.1 8.5 7.8 1.9  (0.5) 20.0 8.1 اب للمدرسةلم يسبق لها الذه

 651 (0.3) 4.5 8.2 1.3  0.1 6.6 5.8 1.8  (0.6) 20.5 6.4 لم تتم المرحلة االبتدائية
 2422 (0.2) 5.4 8.5 1.3  0.2 10.4 7.7 1.9  (0.5) 20.0 8.5 أتمت المرحلة االبتدائية/ بعض الثانوي

 8076 (0.1) 6.3 5.9 1.1  0.2 11.0 7.7 2.1  (0.3) 15.9 6.3 ة الثانوية/ فأعلىأتمت المرحل
               مؤشر الثروة               

 2435 (0.3) 4.5 7.0 1.1  0.2 10.4 6.6 1.6  (0.6) 19.6 7.7 أدنى مستوى
 2678 (0.2) 4.7 7.3 1.0  0.1 8.7 7.1 1.8  (0.5) 19.1 6.9 المستوى الثانى
 3391 (0.1) 5.5 6.5 1.1  0.1 9.6 8.5 2.3  (0.2) 14.8 5.4 المستوى األوسط
 2867 (0.1) 6.7 7.4 1.4  0.2 10.7 8.8 2.8  (0.3) 16.2 7.2 المستوى الرابع
 2239 (0.1) 7.6 5.9 1.2  0.3 12.1 6.5 1.3  (0.4) 19.4 8.7 أعلى مستوى

 13609 (0.1) 5.8 6.8 1.2  0.2 10.2 7.6 2.0  (0.4) 17.5 7.0 اإلجمالى
نحراف المعيارى من وسيط المجتمع المرجعى الدولى الخاص بالمركز الدولى لإلحصاءات مالحظة: الجدول مبنى على األطفال الذين أمضوا الليلة السابقة على المقابلة باألسرة المعيشية. تم حساب كل مؤشر بداللة عدد وحدات اال              

 يخ ميالد متاح )شهر وسنة(، وقياسات متاحة للطول والوزن.بالواليات المتحدة األمريكية/مركز الواليات المتحدة لمراقبة المرض/منظمة الصحة العالمية. الجدول مبني على األطفال الذين لديهم تار الصحية 
  .سم. ويتم قياس الطول في الوضع واقفا لجميع األطفال اآلخرين 85لقليلة عندما يكون عمر الطفل غير معروف وكان الطفل أقل من يتم قياس الطول في الوضع راقدًا بالنسبة لألطفال دون السنتين، أو في الحاالت ا 1
  انحراف معياري من الوسيط الدولي المرجعي للسكان. 3-يتضمن األطفال أقل من  2
 يستبعد األطفال الذين لم تتم مقابلة أمهاتهم. 3
 ائم....إلخ( المولودون أواًل تم جمعهم في الترتيب األول ألنهم ال توجد فترة بينهم.التوائم )ثالثة تو  4
 يتضمن األطفال الذين توفت أمهاتهم. 5
ة مل أو وضعوا خالل فترة الشهرين السابقين للمقابلة. وتعرض حالة األم التغذويت أمهاتهم حوايستبعد األطفال الذين لم تتم مقابلة أمهاتهم، واألطفال الذين لم يتم أخذ قياسات الوزن والطول الخاصة بأمهاتهم، واألطفال الذين كان 6

 .12-11ل في شكل مؤشر كتلة الجسم في جدو 
 تهم في جدول األسرة المعيشية.لم يتم تسجيل أمهابالنسبة للسيدات الالتي لم تتم مقابلتهم، تم الحصول على المعلومات الخاصة بهم من استمارة األسرة المعيشية. ويستبعد األطفال الذين  7
 ال يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 8
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  فريق المسح
 

 واإلداريهيئة العمل الفنى   

 المدير الفني للمسح ،الزناتيد/ فاطمة حسن 

 العينة أنشطة، ومنسق ، مساعد المدير لجميع أنشطة المسحالغزاليمحمد أحمد 
 رشاد حامد، مساعد المدير لمعالجة البيانات

 إلعداد التقريرمساعد المدير نهى أحمد الغزالى، 

 بياناتمسئولو معالجة ال
 معالجة البيانات مشرف، إسالم الفخراني

 مساعد مشرف معالجة البيانات أحمد عبد العظيم،
 استشاريو الوزن والطول 

 محمد كمال منصور
 طلعت عبد الرحمن

 الميدانيمسئولو العمل 
 الميدانيالعمل  منسق، محمد فرج هللا

 الميدانيالعمل  منسق ياسر خليفة متولى، مساعد
 فريق الدعم

 مدربمساعد امح سعيد أمين، س
 أحمد يحيى محمود، مساعد باحث

 أعضاء المكتب
 وائل محمود إبراهيم، مشرف

 عرفة فرج هللا
 أسامة حمدي متولي
 دعاء إبراهيم محمد
 نجوى متولي فهمي

 عصامأسماء 

 إداريون
 محمد فاروق علي، محاسب

 عزة سعد أبو العيون، سكرتارية

 الدولية ICFفريق مؤسسة 
 بعةمسئول متاآن واي، 

 خبير عيناتمحمد القصبي، 
 أخصائى تغذية ،مونيكا كوثارى

 خبير معالجة بيانات كوشنج، جين
 مراجعة فنية آن كروس،
 خبير إعالمى لوري ليسكن،

 منسق إعالمىنيبورد،  اإريك
 مراجعة تقارير متخصص نانسي جونسون،

 أخصائى إعداد تقارير ناتالي الروكي،
 تقاريرأخصائى إعداد  ر،يكريستوفر جرام

ه ملحق  
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عادة العد  فرق العد السريع وا 
 المشرفين   
 عماد الدين مصطفى حسين  أحمد عبد السالم عبد الكريم   

 عمرو عبد السالم عبد الكريم  أحمد محمد محمد حسن النجار
 محمد عادل عبد المنعم عبده  إسالم هاشم عبد الخالق علي

 سنمحمد عبد الرحيم ح  محمد سعيدالمعتصم باهلل 
 محمد عبد النبي محمد  أنور محمد إبراهيم سيد
 محمد عبد الهادي عامر  حسين فرج هللا الزغبي
 محمد محروس محروس حسن  حمدي فرج هللا الزغبي
   سعد محمد سعد محمد

 العدادين   
 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن  حسن يس سيف ابو احمد   

 صديق صادق سلطانكريم   أحمد جمعة أحمد عبد الماجد
 محسن سيد عبد الرحمن محمد  أحمد حجازي نعمان حجازي

 محمد حسن أبو المجد حسن  أحمد حسن على حسن
 محمد سليمان حسن الزغبي  أحمد سعد أحمد جاد المولى

 محمد عادل محمد أحمد  علي محمود شروم احمد
 محمد أسامه محمد أسامه  محمد عثمانأحمد عبد النبي 

 محمد علي عبد العزيز حجاج  يسري حسن شلتوتأحمد 
 محمد علي حسن علي  عبد الحميد حسينعثمان محمد 

 محمد فتحي فرحات بدر  إسالم سمير أسامه الجيوشي
 محمد مجدي حسن إبراهيم  أحمد ثابت حفني خليل

 محمد أحمد علي عبد الرحيم  حسن علي حسنين محمد
 ي أنور سنوسيمصطفى حسن  شادي مصطفى على مصطفى

 مصطفى محمد الطاهر أحمد  عاطف عبده صديق 
 ياسر صالح صاوي إبراهيم  عبد الحميد سيد محمد

   عبد الرحمن أحمد حسن
عادة الحصر     فرق حصر األسر وا 
 المشرفين 
 عماد الدين مصطفى حسين  أحمد عبد السالم عبد الكريم   

 د السالم عبد الكريمعمرو عب  أحمد محمد محمد حسن النجار
 محمد أحمد السيد أحمد  إسالم هاشم عبد الخالق علي

 محمد عادل عبد المنعم عبده  المعتصم باهلل سعيد محمد
 محمد عبد النبي محمد  أنور محمد إبراهيم سيد
 محمد عبد الهادي عامر  حسين فرج هللا الزغبي
 محمد محروس محروس حسن  حمدي فرج هللا الزغبي

   د محمد سعد محمدسع
 القوائممعدي    
 فتحي محمد صابر يوسف  حسن يس سيف ابو احمد   

 كريم صديق صادق سلطان  أحمد جمعة أحمد عبد الماجد
 كمال سمير محمد مصطفى  أحمد حجازي نعمان حجازي

 محسن سيد عبد الرحمن محمد  أحمد حسن على حسن
 اهيم حسين أبوزيدمحمد إبر   أحمد سعد أحمد جاد المولى

 محمد حسن أبو المجد حسن  أحمد عبد النبي محمد عثمان
 محمد سليمان حسن الزغبي  أحمد يسري حسن شلتوت

 محمد عادل محمد أحمد  عثمان محمد عبد الحميد حسين
 محمد أسامه محمد أسامه  إسالم سمير أسامه الجيوشي
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 جمحمد علي عبد العزيز حجا  أحمد ثابت حفني خليل
 محمد علي حسن علي  حسن علي حسنين محمد

 محمد فتحي فرحات بدر  شادي مصطفى على مصطفى
 محمد فؤاد فرج هللا أحمد  عاطف عبده صديق 
 محمد مجدي حسن إبراهيم  عبد الحميد سيد محمد

 مصطفى حسني أنور سنوسي  عبد الرحمن أحمد حسن
 مصطفى محمد الطاهر أحمد  عبد الرحمن محمد عبد الرحمن

   عماد إبراهيم السيد الديب
عادة المقابلة   فرق المقابلة وا 
 المشرفين   
 عمرو عبد السالم عبد الكريم  أحمد عبد السالم عبد الكريم   

 محمد أحمد السيد أحمد  إسالم هاشم عبد الخالق علي
 همحمد عادل عبد المنعم عبد  المعتصم باهلل سعيد محمد

 محمد عبد النبي محمد  أنور محمد إبراهيم سيد
 محمد عبد الهادي عامر  حسين فرج هللا الزغبي
 عثمان عوض محمد عثمان  حمدي فرج هللا الزغبي
 وليد الجميل السيد  سعد محمد سعد محمد

 المراجعات   
 سمر سعد علي  أحالم صبحي   

 اصرعال عبد العزيز عبد الن  أريج السيد محمد

 كاميليا مصطفى إبراهيم  أيه سيد الفي سالم

 لميس عبد الحميد عبد العزيز  دعاء أحمد علي هاشم

 مروة فريد محمد  روفية عادل حامد

 منى شعبان جاد الحق  ريهام إبراهيم حامد النشار

 نسمة محمد السيد عبد العزيز  زينب علي يوسف حسان
 راهيم الشربينيهبة هللا إب  سارة أحمد عبد الحنان

 الباحثات   
 صافيناز محمد غانم  ابتسام سعد عبده الشاذلى   

 مادلين خالد محمد   احسان السعيد حامد السعيد
 ماهيتاب حسام الدين    اكرام محمود عبد العزيز 

 مروة جمعة عبده   االء حجازي عبد الوهاب حسن
 مروة حمدي محمد   اية سمير سعد الدين 

 منى محمود عبد الحفيظ  محمد عطيةأية 
 مي محمد احمد المهدي   ايمان احمد حسن

 ميرفت محمد راغب  ايمان جمال فضل 
 نجالء شعبان محمود   ايمان علي زهران 
 نجوى ابراهيم محمد   ايمان مهدي بكر 
 نسمة ايوب عبده  أريج محمد محمود

 نشوى رفعت محمد   جهاد جمال حامد سيد 
 نعمة محمود عبد الرحمن   سيد شاكر خديجة

 نورا أحمد زكي   دعاء إبراهيم عبدالمنعم
 نورا كامل محمد  دعاء عويضة محمود 

 نورهان مصطفى   رحاب جمال حسن 
 هبة بدوي احمد مرسي  رشا شعبان عبد التواب 
 هبة جوية مفتاح   رشا كامل عبد الرازق 

 هبة فتحى رجب  زينب محمد بدوي 
 هبة محمد عبد العزيز   ر محمد عبد هللا سح
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 هبة وجيه فكرى   سماء ممدوح محمد
 هدي احمد حسين  سماح أبوزيد محمد

 هدير محمد نصر   سمر ابو المكارم حسن 
 هدير نصر خضر   سمر راشد ابو ضيف 
 هديل هاشم عبدالخالق  سمر صبحي مرزوق 

 هند محمد رضا   سمر محمد عبد العظيم 

 هيام محمود وهبة   ء محروس محمود سنا
 وسام حسن علي   شوقية محمد السعيد
 والء رجاء خلف   شيماء محمد أحمد

   شيماء نبيل محمود 

 والمؤشرات الحيوية اختبار األنيميا فرق   
 فاتن أمين إبراهيم  أمورة أحمد محمد   

 فؤاد أحمد فؤاد  أيمان حسن حسان
 د حمادة فهمىمحم  أسماء رجب زهنى

 محمد رجب عبد الفتاح  أمال ربيع عبد الحليم
 محمد سيد قرنى  أمة الرحمن محمود
 محمود بخيت فؤاد  أمل محمد إبراهيم

 محمود سيد درويش  أميرة محمد محمد على
 محمود عبد المنعم حسين  داليا فاروق قرنى

 نصر محمود نصر سالم  دعاء لطفى عبد الفضيل
 نورا عبد الصمد أحمد  عبد العزيزدينا أحمد 

 هانى محمد السيد  دينا مفيد إبراهيم
 هدى محمد عفيفى  زينب جمال محمد

 هدير فتحى عبد هللا  شريف فوزى محمد الشاعر
 هند لطفى عبد الحميد  عبد الرازق عبد الحميد رمزى

 المراجعة المكتبية   
 المكودين  المراجعين   

 أسامة حمدي متولي   أحمد يحيى محمود

 عرفة فرج هللا  دعاء إبراهيم محمد

 محمد فتحي  روفية عادل حامد

 محمد فرج هللا الزغبي  سماح أبو زيد

 وائل محمود إبراهيم  نجالء شعبان محمود

 وليد مصطفى هاشم  نجوى متولي فاهمي

 ياسر خليفة متولي  هبة وجيه

 البيانات مدخلي   
 محمد يحيى محمود أحمد  حمد عباسأحمد محمد م   

 منة أحمد علي محمد  احمد عحمدي عبد البدي

 منى محمود معوض أحمد  زينب عبد الخالق

 نجوى متولي فاهمي مصطفى  سارة أحمد عبدهللا أحمد

 نورا أشرف أسامة  شهيرة حمدي محمد السيد

 هند جمال كامل محمد  شيماء أحمد علي محمد

 هيام إبراهيم سكران شرقاوي  ونعزة سعد أبو العي

 يحيى سامي عبده حسين  فاطمة سيد سيد

   محمد فاروق علي أحمد
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 االستمارات
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جمهورية مصر العربية

وزارة الصحة والسكان

الزناتى ومشاركوه

رقم االستمارة

المسح السكاني الصحي ـ مصر
2014

استمارة األسرة المعيشية

بيانات هذه الدراسة سرية ولن تستخدم فى غير أغراض البحث العلمى
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محافظة..............رقم وحدة المعاينة/القطاع..........................محافظة
رقم وحدة المعاينة................................رقم المبنى.......................قسم/مركز
....................رقم الوحدة السكنية.......................شياخة/قرية

حضر/ريف2................................ريف1.......................حضر
رقم األسرة المعيشية.........................................رقم األسرة المعيشية داخل القطاع
العينة الفرعية ألختبار األنيميا2...........ال1..............نعمالعينة الفرعية ألختبار األنيميا:

...............................................................اسم رب األسرة
............................................................العنوان بالتفصيل
.......................... أرضى.................المحمولرقم التليفون: 

التاريـخ
الفريـقالفريـق
الباحثةالباحثة
المشـرفالمشـرف
النتيجةالنتيجة

الزيـارة التاليـة
التاريخ  :
الوقـت :

أكـواد النتيجة :
رقـم سطر المستجيب فى استمارة األسرة المعيشيةتمت=1
ال يوجد فرد من أفراد األسرة بالمنزل أو ال يوجد شخص رشيد =2

لكل األسر المعيشيةبالمنزل وقت الزيارة
اجمالى عـدد األفراد في األسـرة المعيشيةاألسرة غائبة لفترة طويلة =3
إجمالى عـدد السـيدات المؤهالت فى العمر 15-49تأجلت =4
اجمالى عدد المؤهلين لقياس الوزن والطولرفض=5
المنزل خالى أو العنوان ليس منزل=6
لألسر المعيشية فى العينة الفرعية الختبار األنيمياالمنزل تهدم=7
اجمالى عدد المؤهلين ألختبار األنيمياالمنزل غير موجود=8
أخرى ____________________________=9

) تذكر(

تم مراجعة العنوان ) بواسطة االسـم: ......................  (
إعـادة المقابـلة: ...................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

.………………

.………………

.………………

.………………
.………………

المراجـعة المكتبيـة المراجـعة الميدانيـة

  /    /   /    /

.………………
.……………….………………

.……………….………………

.………………

.………………

.………………

استمارة األسرة المعيشية
بيانات تعريفية

يـوم3
الزيـارة النهائيـةزيـارات الباحثة

ســنةشـهر 2 1

.………………

.………………

.………………

.………………

اجمالى عـدد الزيـارات

.………………

.………………

االســــــم

النعم
12
12

إدخال البيـاناتالترميــز

اإلمضــــاء
/    /  /    /  التـــاريــخ
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أنا اسمى ............................  واحنا بنعمل بحث قومي لوزارة الصحة والسكان على صحة الستات واألطفال.
والمعلومات اللى هنحصل عليها هتساعد الحكومة فى وضع خطة لتحسين الخدمات الصحية.

اسرتك تم اختيارها للمسح.

أحب أسألك شوية أسئلة عن أسرتك. وعادة األسئلة بتاخد من 15-20 دقيقة.  وكل االجابات اللى هتقولها هتبقى سرية ومش
هيناقشها حد غير أعضاء فريق المسح. 

ذا سألتك أى سؤال وحضرتك مش عاوز ومشاركتك فى الدراسة تطوعية، لكن نتمنى انك تجاوب على أسئلتنا ألن رأيك مهم. وا 
تجاوب عليه قولى وانا هسأل السؤال اللى بعده ، وممكن حضرتك توقف المقابلة فى أى وقت.

اعطى كارت المعلومات الخاصة باألتصال.

 تحب تسألنى أى سؤال؟
طيب من فضلك ممكن نبتدى دلوقتى؟

التاريخ: إمضاء الباحثة :

انهى المقابلةالمستجيب لم يوافق على المقابلة .......2المستجيب وافق على المقابلة ..........1

التقديم واألقرار
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دلوقتى احنا عاوزين شوية معلومات عن الناس المقيمين عادة فى أسرتك أو اللى قاعدين معاك دلوقتى.

متزوج1
أرمل2
مطلق3
منفصل4
كاتب كتابه5
لم يسبق له/لها الزواج6

رب األسرة

أكـواد السـؤال 003بس علشان أتأكد إن عندى القائمة كاملة:
021 راجعى 014 وسجلى عدد السيدات المؤهالت الالتى سبق لهن الزواجصلة القرابـة برب األسـرة005 يا ترى فيه أى أشخاص تانيين زى عيال صغيرين أو رضع مثال ماكتبتهمش

07 = الحما / الحماه01 = رب األسرةفى القائمة وعايشين عادة هنا؟
08 = األخ / األخت02 = الزوجة أو الزوجاليضاف إلى السؤال 002نعم

022 راجعى 014- 015 و015A وسجلى عدد المؤهلين لقياسات الوزن والطول09 = قريب آخر03 = االبن أو االبنة
10 = ابن بالتبنى/ بالرعاية/الزوجة/ الزوج04 = زوجة االبن/زوج االبنة006 باإلضافة لكده يا ترى فيه ناس تانيه رغم انهم مش من أفراد عيلتك، زى

11 = ال توجد صلة05 = األحفادالخدم أو مستأجرين أو أصدقاء وعايشين عادة هنا؟
إذا كانت األسرة فى العينة الفرعية ألختبار االنيميا:98 = ال يعرف06 = اآلباءاليضاف إلى السؤال 002نعم

008 ضعى عالمة إذا استخدمتى استمارة أسرة معيشية إضافية007 يا ترى عندكم أى ضيوف أو زوار مؤقتين موجودين هنا أو أى حد تانى 
كان بايت هنا الليلة اللى فاتت ومتكتبوش؟

009 سجلى إجمالى عدد األفراد اليضاف إلى السؤال 002نعم

1212

0412

2

062

07

1112

0812

1

1

0512

10121

1

1

2

2

12

21

12

2

2

11

12 1

بالسنوات النعم

2

)لالسم(؟ عيد ميالد
له/لها؟ 

012 011

ايه هى الحالة 

إذا كان 95 أو

)االسم( فى آخر

أكثر سجلى "95"

سجلى العمر 

الليلة اللي فاتت؟

بعد كتابة قائمة األسماء 

إسألى 005-009 للتأكد من أن
الحصر كامل. 

ثم أسألى األسئلة المناسبة

وتسجيل صلة القرابة والنوع

فى األعمدة من 010 -039
لكل فرد

ذكر وال أنثى؟
هنا؟ 

 بدءًا برب األسرة.

03

12

بالسنوات الكاملة

01122 12 101

الجـدول
أنظرى األكـواد أسفل 

النعم أنثى

022 2

ذكر

12

0912

العمر

لألفراد 15 سنة فأكثر

بايت/بايته هنا   األسرة اللى باتوا هنا الليلة اللى فاتت

الحالة الزواجية النوع

013 002

كان/كانت 

  اإلقامة

كان كام عمر من فضلك ملينى أسماء األشخاص

003004

ياترى )االسم(إيه هى صلة قرابة ياترى )االسم(
يقيم/تقيم عادة)االسم( برب األسرة؟المقيمين عادة فى أسرتك وضيوف 

12

1

2 1

12

12

12

12

1

121

2

212

12

رقم 
السطر

جدول األسرة المعيشية

صلة القـرابة برب األسرةالمقيمون عادة والزائرين

الزواجية الحالية

010

ياترى )االسم(

001
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المقصود بالوالد: 
إذا كان نعم:األب الذى أنجبه.إذا كان نعم:

طيب إسمه ايه؟طيب إسمها ايه؟
سجلى رقم سطر األبسجلى رقم سطر األم

إذا كان ال:إذا كان ال:
سجلى "00"سجلى "00"

ال تعرفالنعمال تعرفالنعم

انتقلى الى 025انتقلى الى 019

انتقلى الى 025انتقلى الى 019

انتقلى الى 025انتقلى الى 019

انتقلى الى 025انتقلى الى 019

انتقلى الى 025انتقلى الى 019

انتقلى الى 025انتقلى الى 019

انتقلى الى 025انتقلى الى 019

انتقلى الى 025انتقلى الى 019

انتقلى الى 025انتقلى الى 019

انتقلى الى 025انتقلى الى 019

انتقلى الى 025انتقلى الى 019

انتقلى الى 025انتقلى الى 019
لكل األسر:

021 راجعى 014 وسجلى عدد السيدات المؤهالت الالتى سبق لهن الزواج

022 راجعى 014- 015 و015A وسجلى عدد المؤهلين لقياسات الوزن والطول

إذا كانت األسرة فى العينة الفرعية ألختبار االنيميا:
023 راجعى 014- 015 و015A وسجلى عدد المؤهلين الختبار االنيميا

024 راجعى 016 وسجلى عدد المؤهلين لنموذج عمالة األطفال و/أوضبط السلوك 

01

02

1 108

8 1

28

28

2

1

2

2

8

2

07

السيدة

اإلناث

019

مقيم عادة فى األسرة 

البقاء على قيد الحياة للوالدين واإلقامة

دى أو كان زائر الليلة 

يا ترى والدة )االسم( 

06

07

09

12

1

08

11

8

8

28 1

8 2

1

061

0404

05 05

08

09

2 1 12

08

11

1

1 10

1

2

28

1212

11

08

11

10

07

09

10

07

06

02

03

09

03

05

06

03

04

08

09

03

05

04

02

06

07

02

03

0101

10

12

11

001014

يا ترى والد )االسم( 

الذكور

015020

لألفراد من 0 ـــ 17 سنة

لألفراد فى العمر 19-0 
سنة

يا ترى والد )االسم( 

015A016017018

8

8

04

05

2

8

8

2

12

02

128

رقم السطر

2

رقم السطر

2

1

1

128

1

1

1

8 2

2

1

12

2

8

8

19 سنة.

لألطفال فى العمر    
17-1 سنة

نموذج عمالة األطفال

وضبط السلوك

المقصود بالوالدة:  
األم التى انجبته

دى أو كانت زائرة الليلة 

01

8 1

1

8

8

01

8

8

1

2

2

اللى فاتت؟

ضعى دائرة
حول رقم
سطر جميع
اإلناث الالتى
لم يسبق

لسة عايش؟مقيمة عادة فى األسرة
يا ترى والدة )االسم( 

لسة عايشة؟

اللى فاتت؟

األهلية

فى العمر
14-0 سنة

ضعى دائرة حول رقم
سطر جميع األفراد
الذين لم يسبق لهم
الزواج وفى العمر 1-

17 سنة
لهن الزواج
فى العمر

15- 19 سنة
وجميع اإلناث

ضعى دائرة
حول رقم سطر
السيدة التى
سبق لها
الزواج وفي
العمر من 15
-49 سنه

ضعى دائرة
حول رقم
سطر جميع
الذكور فى
العمر 0-
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يؤهله للمرحلة االبتدائية؟الدراسي الحالى يعنى العام 

يؤهله للمرحلة االبتدائية؟لو كان ال:
ياترى سبق أن )االسم( راح
ألى برنامج يؤهله للمدرسة؟

1 = نعم، يذهب حاليًا
2 = نعم، ذهب فى الماضى

3 = ال
ال

انتقلى الى 031 انتقلى الى 037 انتقلى الى 037 

انتقلى الى 031 انتقلى الى 037 انتقلى الى 037 

انتقلى الى 031 انتقلى الى 037 انتقلى الى 037 

انتقلى الى 031 انتقلى الى 037 انتقلى الى 037 

انتقلى الى 031 انتقلى الى 037 انتقلى الى 037 

انتقلى الى 031 انتقلى الى 037 انتقلى الى 037 

انتقلى الى 031 انتقلى الى 037 انتقلى الى 037 

انتقلى الى 031 انتقلى الى 037 انتقلى الى 037 

انتقلى الى 031 انتقلى الى 037 انتقلى الى 037 

انتقلى الى 031 انتقلى الى 037 انتقلى الى 037 

انتقلى الى 031 انتقلى الى 037 انتقلى الى 037 

انتقلى الى 031 انتقلى الى 037 انتقلى الى 037 

أكواد األسئلة 026، 028 
أكواد السنة الدراسية المرحلة التعليمية

0 =  إذا أكمل أقل من سنة .0 = حضانة مدرسة
)يستخدم  للسؤال 026 فقط. اليجب أستخدام هذا الكود فى السؤال 028 (.1 = إبتدائى        
2 = إعدادى        
3 = ثانوى         

8 =  ال يعرف4= فوق متوسط
5=جامعه

6= فوق الجامعه

2

الذهاب إلى مرحلة التعليم المبكر للطفل

المدرسة؟

026

يا ترى )االسم( بيروح حاليًا

سبق الذهاب إلى المدرسة

لألفـراد من 3- 5 سنوات

030

إذا لم يحضر خالل الـ7
أيام السابقة سجلى

3

"00"

لألفـراد 6 سنـوات فأكثـر

)االسم( )كان/كانت( 
بيروحها /بتروحها؟الدراسى 2014/2013؟

)أنظر األكواد اسفل

خلصتها بنجاح في

)أنظرى األكواد اسفل

إيه آخر سنة خلصها/

23

23

23

23

0412

12

1 1

1

1

1

112

1012

23

23

23

23

2

1

المرحلة

22

الجدول(

السنةالمرحلةنعم

1

2

1

025

2

المرحلة دي؟

أي وقت خالل العام  

3

ويا ترى ايه أعلى

029

التحقت بها )االسم(؟

الذهاب الحالى للمدرسة

لألفـراد من 6 - 24 سنـة

مرحلة تعليمية التحق/ له/لها الذهاب الى
يا ترى )االسم( سبق

027028

في السنة الدراسية دي يا ترى )االسم( راح/ 
إيه المرحلة التعليميةراحت  المدرسة في 

والسنة الدراسية اللي

التعليم

1

1

08

12

07

06

09

2

12

2

12

1

1

12

12

12

12

12

12

121

خالل الـ 7 أيام اللى فاتوا
كم عدد الساعات التى

قضاها )االسم( فى حضانة
المدرسة أو حضانة المدرسة
الخاصة أو أى برنامج

ألى حضانة مدرسة أو حضانة
مدرسة خاصة أو ألى برنامج

1

1

23

23

رقم 
السطر

001

02

03

2

1 01

النعم

1

12

12

2 1

1

1

1

1 2

الجدول(

السنة

05
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كان أيه هو نوع اإلصابةلمدة كام يوم فى األسبوع اللىفى بعض األحيان يضطر
اللى حصلت فىأو الحادث اللي اتعرض له فات سبتوا )االسم( تحت رعايةالمسئول عن الطفل أنه يخرج
البيت كانت محتاجة)االسم(؟طفل آخر، شخص ما أقلمن البيت للتسوق أو لغسيل

رعاية صحية؟من 10 سنوات ألكثر منالمالبس أو ألى سبب تانىإذا كان ال تقصى:
ضعى دائرة حول كود كلساعة؟ويضطر أنه يسيب األطفال

إصابة أو حادثة ذكرتالصغيرين؟

حروق=Aلمدة كام يوم فى األسبوع اللىعنده شهادة ميالد=
كسور=Bفات سبتوا )االسم( لوحدهمسجل=
جروح مفتوحة=Cألكثر من ساعة؟ال يوجد شهادة/غير=

صدمات كهربائيه=Dمسجل
أخرى=Xال يعرف=

ABCDX
انتقلى الى 037

ABCDX
انتقلى الى 037

ABCDX
انتقلى الى 037

ABCDX
انتقلى الى 037

ABCDX
انتقلى الى 037

ABCDX
انتقلى الى 037

ABCDX
انتقلى الى 037

ABCDX
انتقلى الى 037

ABCDX
انتقلى الى 037

ABCDX
انتقلى الى 037

ABCDX
انتقلى الى 037

ABCDX
انتقلى الى 037

 إصابة فى البيت؟   

شهادة الميالد

يا ترى )االسم( عنده
شهادة ميالد؟

يا ترى سبق لل)االسم( من
ساعة ما اتولد أنه اتسجل

1
2
3

8

031

2

2

12

النعم

12

12

12

1

2

2

12

1

12

1

االصابة والحوادث في المنزل

لألطفال من 0- 4 سنوات

2

12

12

2

05

1

2

العناية بالطفل

لألطفال فى العمر 0- 4 سنوات

إذا لم ُيترك سجلى "0"

032

إذا لم ُيترك فى رعاية طفل

 اتعرض لحادث أو
ياترى سبق )لالسم( أنه  

035 034

2

2

1 2 1

1 2 1

1

11

12

ياترى اصابة )االسم(

036

النعم
آخر سجلى "0"

عدد األيامعدد األيام

فى أى جهة مدنية؟

033

رقم 
السطر

001

01

02

03

04

لألطفال من 0- 4 سنوات

2

12

1

1

06

07

2

08

12

09

10

12

11
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=Aذهنية/توحد
=Bبصرية
=Cحركية
=Dسمعية
=Eالتحدث
=Xأخرى

ABCDEX
انتقلى الى الفرد التالى/101

ABCDEX
انتقلى الى الفرد التالى/101

ABCDEX
انتقلى الى الفرد التالى/101

ABCDEX
انتقلى الى الفرد التالى/101

ABCDEX
انتقلى الى الفرد التالى/101

ABCDEX
انتقلى الى الفرد التالى/101

ABCDEX
انتقلى الى الفرد التالى/101

ABCDEX
انتقلى الى الفرد التالى/101

ABCDEX
انتقلى الى الفرد التالى/101

ABCDEX
انتقلى الى الفرد التالى/101

ABCDEX
انتقلى الى الفرد التالى/101

ABCDEX
انتقلى الى الفرد التالى/101

)تذكر(

)تذكر(

)تذكر(

)تذكر(

)تذكر(

)تذكر(

)تذكر(

)تذكر(

)تذكر(

عندما حدثت اإلعاقة سجلى

12

منذ الميالد سجلى "94"

بالسنوات

1

1

اذا كان الطفل عنده إعاقة

)تذكر(

)تذكر(

)تذكر(

ال

038

أيه هو نوع االعاقة/اإلعاقات
اللي عند )االسم(؟

ياترى )االسم( بيعانى من أى حالة 
ذهنية أو بدنية أو أى حاجة تانية أو

037

ضعى دائرة حول كل أنواع
اإلعاقات التى تذكر

نعم

001

01

02

03

لألطفال من 0- 9 سنوات

اإلعاقة/العجز

اذا كان الطفل أقل من سنة

"00 "

رقم 
السطر

04

039

كان كام عمر )االسم( لما بدأت عليه
أول مرة عالمات اإلعاقة/اإلعاقات؟

سجلي العمر لما بدأت
االعاقة 

12

1

12

12

12

09

10

11

12

1

2

2

2

2

2

12

06

12

1

05

07

08

إعاقة تخليه صعب أنه يعمل األنشطة
اليومية زى األطفال اللى فى عمره؟
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1.................................................................شقةيا ترى ايه نوع السكن اللى أسرتك عايشة فيه؟
2............................................منزل منفصل

6أخرى
)تذكر(

1.................................................................ملكيا ترى مسكنكم ملك أسرتك وال مأجراه؟
2...............................................ملك مشترك

3..............................................................مؤجرإذا كان ملك:
6أخرىيا ترى ملك خاص ألسرتك وال مشترك مع حد تانى؟

)تذكر(

دورة مياه متصل بمياه طاردة/متدفقة بالصبيا ترى ايه نوع دورة الميه اللى أفراد أسرتك بيستعملوها في
.......دورة مياه متصلة بشبكة الصرف الصحيالغالب؟

.........................دورة مياه تصرف على بيارة
...........دورة مياه تصرف على خزان)طرانش(تقِصي إذا كانت مياهاً طاردة أو متدفقة بالصب:

.............................دورة مياه متصله بالترعةطيب ده بيروح على فين؟
...........دورة مياه متصله بمياه جوفية )أيسون(

........................دورة مياه متصلة بمكان آخر
..................دورة مياه ال يعرف مكان تصريفها

حفرة / مرحاض
......................حفرة مرحاض محسنة التهوية

................................حفرة مرحاض مغطاه
........حفرة مرحاض بدون غطاء/ حفرة مفتوحة

............................................مرحاض للسماد
...............................................جردل /برميل
..............................................مرحاض معلق
............................................ال توجد/ الحقل 

أخرى
)تذكر(

1.................................................................نعميا ترى بتشترك في دورة المياه دي مع اسر تانية؟
2.................................................................ال 

................عدد األسر لو أقل من 10كام أسرة بتستعمل دورة المياه دى؟ 
95.........................................10 أسر أو أكثر

98.........................................................ال يعرف

ميـاه مواسيـريا ترى ايه هو المصدر الرئيسى للميه اللى أسرتك بتستخدمها فى
11.................................مواسير المياه بالمنزلالشرب؟

12................................مواسير المياه بالحوش
13..............................................حنفية عامة

21.........................................بئر بماسورة مياه 
اآلبـار المحفورة

31...................................بئر محمى )مغطى(
32.........................بئر غير محمى )مكشوف(

مياه الينابيع
41...................................نبع محمى )مغطى(

42...........................نبع غير محمى )مكشوف(
61.....................عربية نقل/ نص نقل لنقل المياه 

71..............................عربية كارو بخزان صغير 
ميـاه جارية )نهر/ سد/ بحيرة/
.........................مجرى نهر/ قناة/قناة للرى(

........................................مياه معدنية/معبأة
96أخرى

)تذكر(

خصائص المسكن

106
96

104

14

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
101

102

103
11
12
13

23
31
41
51
61

15
16
17

21
22

106

1050

106
109

81
91



 . 362 ملحق و 

1...................................................فى المنزلويا ترى )اسم المصدر فى 106( ده موجود فين؟
2...................................................فى الحوش

3..............................................فى مكان آخر

...............................................الدقـائقيا ترى بتاخدوا وقت أد ايه علشان تروحوا هناك، تجيبوا الميه
وترجعوا؟

.....................................................ال يعرف   

1................................................................نعميا ترى بتعالجو الميه بأى طريقة علشان تبقى أأمن للشرب؟
2................................................................ال 

......................................................ال يعرف

A.............................................................الغليبتعملوا إيه عادة للميه علشان تبقى أأمن للشرب؟  
B........................................إضافة مبيض/ كلور 

C................التصفية من خالل قطعة قماش/قطن تقصى:
D.......استعمال فلتر المياه )خزف/رمل/مركب/الخ(   فى حاجة تانية؟

E.........................التطهير بواسطة أشعة الشمس
F.............................ترك المياه حتى تركد وتستقر سجلي كل ما يذكر.

أخرى
)تذكر(

Z......................................................ال يعرف

النعميا ترى أسرتك عنـدها:
12...................................................كهـرباء كهـرباء؟

12.........................................راديو بمسجلراديو بمسجل؟
12........................................تليفزيون  ملونتليفزيون  ملون ؟

12..............................تليفزيون أبيض وأسودتليفزيون أبيض وأسود؟
12................................فيديو أو دى فى دىفيديو أو دى فى دى؟

12.................................تليفون محمول ذكىتليفون محمول ذكى )ممكن يدخل على النت والمواقع المختلفة(؟
12.................................تليفون محمول آخرتليفون محمول آخر )عادى(؟

12.........................................تليفون أرضى؟ تليفون أرضى؟ 
12...................................................كمبيوتركمبيوتر )عادى، الب توب، تابلت(؟

12.........................................ماكينة خياطةماكينة خياطة؟
12......................................مروحة كهربائيةمروحة كهربائية؟

12.....................................................تكييفتكييف؟

1............................................نعم، تمتلك دشفى بيتك، ياترى عندكم دش بتاعكم؟
2.........................................ال، وصلة دش فقطإذا كان ال:

3...................................................................الياترى عندكم فى اليبت وصلة دش من حد تانى؟

بتجمعيا ترى األسرة بتتخلص أساسًا من مخلفات المطبخ والزبالة إزاى؟
11......................................................من البيت

12....................................في صندوق فى الشارع
ذا كان هناك طريقتين أو أكثر بتقلبسجلي الطريقة الرئيسية فقط وا 

21.................................في الشارع/ أرض فضاءبيستخدموا بشكل متساوي سجلي الطريقة ذات الكود األعلى في
22......................................في الترعة/ المصرفالقائمة.

31...........................................................بتحرق
41...........................................غذاء للحيوانات

96أخرى
)تذكر(

998

109

108

X

111

112

113

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
107109

111 8

110
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النعميا ترى أسرتك عنـدها:
12...................................................ثالجةثالجة؟

12.............................................ديب فريزرديب فريزر؟
12............................................سخان مياةسخان مياة؟

12..........................................غسالة أطباقغسالة أطباق؟
12...................................غسالة أوتوماتيكغسالة أوتوماتيك؟

12.........................أى غسالة مالبس تانيةأى غسالة مالبس تانية؟
12...................................................سريرسرير؟
12.....................................................كنبةكنبة؟

12.....................................................لمبةلمبة صفراء معلقة بدون غطاء؟
12..................................................ترابيزةترابيزة؟
12...................................................طبليةطبلية؟
12..................................................كرسيكرسي؟
12................................................قلة/زيرقلة/زير؟

....................................عدد الحجراتفيه كام أوضه أسرتك بتستخدمها فى النوم؟

أرضية طبيعيةالمادة األساسية لألرضية.
11...................................................ترابية / رمل

أرضية غير متشطبةسجلى كل مالحظاتك
21...................................................ألـواح خشب

أرضية متشطبة
31.................................باركية أو خشب مدهون

32...........................................سيراميك / رخـام
33..............................................بالط أسمنتى

34..........................................................أسمنت
35............................................موكيت بالكامل
36............................................قنالتكس / فينيل

96أخرى
)تذكر(

النعميا ترى فى أي حد من أفراد األسرة دى يمتلك:
12...................................................ساعةساعة؟
12...................................................عجلةعجلة؟

12..............................موتوسيكل/سكوترموتوسيكل/سكوتر؟
12.............عربية كارو )تجر بالحيوانات(عربية كارو )تجر بالحيوانات(؟

12.......سيارة خاصة/نص نقل أو مقطورةسيارة خاصة/نص نقل أو مقطورة؟

1...............................................................نعمفى أى حد من أفراد األسرة عنده حساب فى أى بنك أو أى مؤسسة
2...............................................................ال إدخار؟

1...............................................................نعمفي أى حد من أفراد األسرة دى بيمتلك أرض ممكن تستخدم في
2...............................................................ال الزراعة؟

 فدان قيراطاألسرة دى بتمتلك كام فدان أو قيراط أرض زراعية؟
مساحة األرض 

99.98....................................ال تعرفلو أكثر من 95 فدان، سجلى "99.95"

1...............................................................نعمياترى اسرتك بتمتلك أى حيوانات )مواشى أو دواب( ، قطعان، أو
2123...............................................................ال حيوانات للزراعة؟

116

117

118

119
121

120

الكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.

121

114

115

انتقل إلى
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العدديا ترى أسرتك بتمتلك كام من الحيوانات اللى هقولك عليها:
.........................ماشية )جاموس/عجول(ماشية )جاموس/عجول(؟

................................بقر حلوب أو ثيرانبقر حلوب أو ثيران؟

...........................حصنة، حمير أو بغالحصنة، حمير أو بغال؟

.................................................ماعزماعز؟

.................................................خرفانخرفان؟

إذا كان ال يوجد سجلى "00"
إذا كان 95 فأكثر سجلى "95"
إذا كان ال يعرف سجلى "98"

1...............................................................نعميا ترى أسرتك بتمتلك أي دواجن أو طيور؟
2...............................................................ال 

العدديا ترى أسرتك بتمتلك كام من اللى هقولك عليه:
...................................................دجاجدجاج؟

..........................................................وزوز؟

..........................................................بطبط؟

.......................................................حمامحمام؟

...................................................سمانسمان؟

...........................................ديك رومىديك رومى؟

...........................................طيور زينةطيور زينة؟

...................................أى طيور أخرى)تذكر(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأى طيور أخرى

إذا كان ال يوجد سجلى "00"
إذا كان 95 فأكثر سجلى "95"
إذا كان ال يعرف سجلى "98"

1..............................................................يوميًاتقدر تقولى بمعدل أد أيه في حد بيدخن فى البيت؟
2......................................................اسبوعيًايعني تقدر تقول ده بشكل يومي، أسبوعي، شهري، أقل من شهر

3.........................................................شهريًاأو مفيش حد بيدخن خالص؟
4..............................................أقل من شهر

5...............................................................أبدًا

...........................................تمت المالحظةمن فضلك ممكن أشوف المكان اللى أغلب أفراد األسرة بتستخدمه
لم تتم المالحظةلغسيل اليدين ؟

.................................فى مكان خارج المنزل
لم تتم المالحظة، 

...........................لم يتم السماح لرؤية المكان
...........................لم تتم المالحظة لسبب آخر

............................................المياة موجودةمالحظة فقط
....................................المياة غير موجودةالحظى وجود المياه فى مكان غسيل اليدين

صابون أو منظف )قطعة صابون، سايل، مالحظة فقط
...........................................مسحوق..إلخ(الحظى وجود صابون أو منظف أو أي  شئ أخر يستخدم للتنظيف

....................................رماد، طين، رملةفى مكان غسيل اليدين
....................................................ال يوجد

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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راجعى صفحة البيانات التعريفية :
األسرة ليست فى العينة الفرعيةاألسرة فى العينة الفرعية

......................................................يوجد يودإسـألى المستجيب/المستجيبة أن يعطيك ملعقة مـلح من اللى 
.................................................ال يوجد يودبيستخدم فى الطبخ. إختبرى اليود فى المـلح.

........................................اليوجد ملح بالمنزل
الملح لم يختبر 

)يذكر السبب(

......................................................ال يوجدتحققى من عدد أفراد األسرة الذين يتراوح عمرهم بين 17-1 
......................................................فرد واحدسنة المسجلين فى 016.

...................................................2 أو أكثر

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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اتبعى التعليمات وأكملى األعمدة من 1- 5 فى الجدول 1
)أ( راجعى سؤال 016 في جدول األسرة المعيشية ثم سجلى بيانات األطفال الغير متزوجين فى الفئة العمرية 1-17 سنة فى الجدول
التالى بنفس ترتيبهم في جدول االسرة المعيشية وال تسجلى اى اشخاص اخرين في االسرة المعيشية خارج الفئة العمرية 1-17 سنة.

)ب(  سجلى رقم السطر واألسم والنوع والعمر لكل طفل.
)ج( ثم سجلى اجمالي عدد االطفال في الفئة العمرية 1-17 سنة في سؤال 202. إذا كان أكثر من 9 أطفال سجلى 9

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

سجلى إجمالى عدد األطفال المؤهلين فى الجدول 1 

912

202

712

812

512

612

312

412

112

212

العــــــمرالنوعاالســــــــــــمرقم السطرالرقم 
أنثىذكرالترتيبى

عمالة األطفال وضبط السلوك

201

جــــــــــــــــــدول 1
األطفال في العمر 1-17 سنة المؤهلين ألسئلة عمالة األطفال وضبط السلوك

12345
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اتبعى التعليمات وأكملى جدول 2 للتعرف على األطفال المؤهلين لنموذج عمالة األطفال وضبط السلوك
)ب(  راجعي آخر رقم من جهة اليمين في رقم األسرة المعيشية المدون فى صفحة الغالف فى األستمارة. هذا هو رقم 

الصف الذي يجب الذهاب اليه في الجدول التالي.
)ج( راجعى اجمالى عدد االطفال المؤهلين في الفئة العمرية 1-17 سنه في سؤال 202، وهذا هو رقم العمود الذى يجب الذهاب 

اليه في الجدول التالي.
)د( حددى المربع الذي يتقابل عنده الصف المختار مع العمود المختار وضعي دائرة حول الرقم الموجود في هذا المربع. هذا الرقم هو

رقم ترتيب الطفل )انظرى العمود األول فى جدول 1( الذي يمكن أن يتم سؤاله عن عمالة األطفال و/أو ضبط السلوك وذلك
حسب عمره.

 

3

2642

911212

812141

375

9

1

612224642

711335153

7

5111135318

412342428

5

3112313176

212125276

3

1113141654

12243654صفر

 اختيار طفل عشوائيا الستيفاء اسئلة عمالة األطفال وضبط السلوك

اجمالى عدد األطفال المؤهلين فى األسرة آخر رقم من جهة اليمين في 
رقم االستمارة بصفحة الغالف

123456789 )الصف(

203

جـــــــــــــــــدول 2
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راجعى 012 )العمر(:
العمر 1 - 4العمر 5 - 17

الرقم الترتيبىراجعى جدول )2( وسجلى الرقم الترتيبى المختار للنموذج. راجعى
جدول )1( وسجلى اسم الطفل المناظر للرقم الترتيبى.
اسم الطفلأسألى األسئلة من 206 إلى 229 كلما كان مناسبًا.

دلوقتى انا عاوزة أسألك عن أى عمل ممكن األطفال فى األسرة دى يعملوه. من "يوم/أسبوع" اللى فات
يا ترى )االسم( عمل أى من األنشطة اللى هقولك عليها ولو لساعة واحدة بس:

............................................................نعميا ترى )االسم( قام بأى عمل أو ساعد فى الزراعة أو العناية
............................................................ال بالحيوانات فى مزرعته أو مزرعة األسرة؟

على سبيل المثال زراعة محاصيل، حرث، تغذية أو حلب الحيوانات.
............................................................نعميا ترى )االسم( قام بالمساعدة فى أعمال العائلة أو األقارب بأجر

............................................................ال أو بدون أجر أو بيدير عمل خاص به؟

............................................................نعميا ترى )االسم( بينتج او بيبيع حاجات/مشغوالت يدوية/مالبس/
............................................................ال طعام أو منتجات زراعية؟

............................................................نعممن "اليوم/األسبوع" اللى فات، يا ترى )االسم( بيعمل أى نشاط يأخد
............................................................ال عليه فى المقابل آجر عينى أو نقدى حتى ولو لساعة واحدة؟

إذا كان "ال":
من فضلك حطى فى اعتبارك أى نشاط لـ)االسم( يؤديه كعمل

مستمر أو متقطع، أو بيعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير، أو أى
عمل بدون أجر فى األعمال التجارية المنزلية أو الزراعة الخاصة

باألسرة.
راجعى من 206 - 209:

جميع اإلجابات بـ"ال"هناك على األقل إجابة واحدة بـ"نعم"

....................................عدد الساعاتمن "اليوم/األسبوع" اللى فات، لمدة كام ساعة إجمااًل أشتغل )االسم(
فى األنشطة دى؟

إذا كان أقل من ساعة سجلى " 00"
إذا كان أكثر من 95 سجلى "95"

1............................................................نعمياترى النشاط/األنشطة دى بتتطلب رفع أحمال ثقيلة؟
2............................................................ال 

1............................................................نعمياترى النشاط/األنشطة دى بتتطلب التعامل مع أدوات خطيرة
2............................................................ال )سكاكين....( أو معدات ثقيلة؟

أزاى تستطيع وصف بيئة عمل )االسم(:
1220............................................................نعميا ترى )االسم( بيتعرض لغبار، أبخرة أو غازات؟

2............................................................ال 
1220............................................................نعميا ترى )االسم( بيتعرض لدرجة حرارة باردة جدًا/حارة جدًا/رطوبة؟

2............................................................ال 
1220............................................................نعميا ترى )االسم( بيتعرض ألصوات عالية أو أهتزازات؟

2............................................................ال 

نموذج عمالة األطفال

214

215

216

2

210
220

211

212220

213220

2
2081

2
2091

انتقل إلى
204

231

2071

الكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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2061
2
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1220............................................................نعميا ترى بيتطلب عمل )السم( العمل فى أماكن مرتفعة؟
2............................................................ال 

1220............................................................نعميا ترى بيتطلب عمل )السم( التعامل مع الكيماويات )مبيدات
2............................................................ال حشرية، غراء...... (أو متفجرات؟

1............................................................نعميا ترى )االسم( بيتعرض لحاجات تانية، عوامل أو ظروف سيئة
2............................................................ال بتأثر على صحته أو سالمته؟

1............................................................نعممن "اليوم/األسبوع" اللى فات، يا ترى )االسم( جاب مياه أو جمع
2............................................................ال حطب لألسرة؟

....................................عدد الساعاتإجمااًل، كام ساعة قضاها )االسم( فى أنه يجيب الميه أو تجميع
الحطب الستخدام األسرة، من "اليوم/األسبوع" اللى فات؟

إذا كان أقل من ساعة سجلى " 00"
إذا كان أكثر من 95 سجلى "95"

من "اليوم/األسبوع" اللى فات، يا ترى )االسم( عمل أى حاجة من
اللى هقولك عليها لألسرة دى:

1............................................................نعم
2............................................................ال شراء طلبات األسرة؟

1............................................................نعمتصليح أى أدوات لألسرة؟
2............................................................ال 

1............................................................نعمقام بالطبخ أو غسل األوانى )المواعين( لألسرة؟
2............................................................ال 

1............................................................نعمغسل المالبس؟
2............................................................ال 

1............................................................نعمرعاية األطفال؟
2............................................................ال 

1............................................................نعمرعاية المسنين أو المرضى؟
2............................................................ال 

1............................................................نعمأى اعمال منزلية أخرى؟
2............................................................ال 

راجعى األسئلة من 222 إلى 228:
كل اإلجاباتإجابة واحدة على األقل

بـ "ال"بـ "نعم"

....................................عدد الساعاتمن "اليوم/األسبوع" اللى فات، كام ساعة قضاها  إجمااًل )االسم( فى
)األنشطة دى(؟

إذا كان أقل من ساعة سجلى " 00"
إذا كان أكثر من 95 سجلى "95"

راجعى 012 )العمر(:
العمر 15 - 17العمر 5 - 14

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.

223

217

218

219

221

222
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232
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230
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230
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220
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األسئلة ومحدداتها
الرقم الترتيبىراجعى جدول )2( وسجلى الرقم الترتيبى المختار للنموذج. راجعى

جدول )1( وسجلى اسم الطفل المناظر للرقم الترتيبى.
اسم الطفلثم أسألى السؤالين 232 و 233 لهذا الطفل

األشخاص البالغين بيستخدموا أساليب معينة لتعليم األطفال السلوك
الصحيح أو للتعامل مع المشاكل السلوكية لديهم.

ودلوقتي هأقول لك بعض األساليب المستخدمة، وياريت تقولى إن 
كنت استخدمتها انت أو أى حد تاني من أفراد اسرتك مع )االسم(

 فى الشهر اللى فات.

............................................................نعمA( حرمت )االسم( من امتيازات أو من حاجة بيحبها أو عدم السماح له/
..............................................................اللها بالخروج من المنزل؟

............................................................نعمB( شرحت له ليه كان سلوكه خاطئ؟
..............................................................ال

............................................................نعمC( هزيته/ هزيتها ؟
..............................................................ال

............................................................نعمD( صرخت أو رفعت صوتك عليه/ عليها؟
..............................................................ال

............................................................نعمE( اديتلوا/ اديتلها حاجة تانية يعملها/تعملها؟
..............................................................ال

............................................................نعمF( ضربته/ ضربتها أو لكمته/ لكمتها على مؤخرته/مؤخرتها بأيدك؟
..............................................................ال

............................................................نعمG( ضربته / ضربتها على مؤخرته/ مؤخرتها أو أى مكان تانى فى
..............................................................الالجسم بحاجة زى حزام، فرشة شعر، عصايا، أو أى حاجة جامدة؟

............................................................نعمH( وصفته/ وصفتها بوصف غبى/غبية، كسول/كسولة، أو أى صفة
..............................................................التانية زى كده؟

............................................................نعمI( ضربته/ ضربتها على وشه/وشها، راسه/راسها، ودانه/ودانها؟
..............................................................ال

............................................................نعمJ( ضربته/ ضربتها على أيده/أيدها، دراعه/دراعها، رجله/رجلها؟
..............................................................ال

............................................................نعمK( ضربته/ضربتها ضرب مستمر ومتكرر بشدة على قد ما تقدر؟
..............................................................ال

............................................................نعمتفتكر علشان تربي الطفل أو تعلميه كويس، الزم يتعاقب الطفل جسديا؟
..............................................................ال

........................................ال يعرف/ماليش رأى
2
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اتبعى التعليمات وأكملى جدول 2 للتعرف على األطفال المؤهلين لنموذج عمالة األطفال وضبط السلوك
)ب(  راجعي آخر رقم من جهة اليمين في رقم األسرة المعيشية المدون فى صفحة الغالف فى األستمارة. هذا هو رقم 

الصف الذي يجب الذهاب اليه في الجدول التالي.
)ج( راجعى اجمالى عدد االطفال المؤهلين في الفئة العمرية 1-17 سنه في سؤال 202، وهذا هو رقم العمود الذى يجب الذهاب 

اليه في الجدول التالي.
)د( حددى المربع الذي يتقابل عنده الصف المختار مع العمود المختار وضعي دائرة حول الرقم الموجود في هذا المربع. هذا الرقم هو

رقم ترتيب الطفل )انظرى العمود األول فى جدول 1( الذي يمكن أن يتم سؤاله عن عمالة األطفال و/أو ضبط السلوك وذلك
حسب عمره.
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 اختيار طفل عشوائيا الستيفاء اسئلة عمالة األطفال وضبط السلوك

اجمالى عدد األطفال المؤهلين فى األسرة آخر رقم من جهة اليمين في 
رقم االستمارة بصفحة الغالف

123456789 )الصف(

203

جـــــــــــــــــدول 2
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راجعى األعمدة 014 و 015  ِو015A فى جدول األسرة المعيشية وسجلى ارقام أسطر وأسماء كل األفراد المؤهلين لمقاييس الوزن والطول. ابدأى301
بالسيدات الالتى سبق لهن الزواج فى العمر 15-49 سنة والالتى يوجد دوائر على أرقام سطورهن فى العمود 014، ثم سجلى جميع الذكور فى

.015A العمر من 0-19 سنة المؤهلين فى العمود 015، ثم سجلى جميع اإلناث الالتى لم يسبق لهن الزواج فى العمر 0-19 المؤهلين قى عمود
إذا كان عدد األفراد أكثر من 9 أفراد استخدمى استمارة إضافية.

رقمرقمرقمرقم السطر من عمود 014 أو 015 أو 302
.015Aالسطر...............السطر...............السطر...............

االسماالسماالسماالسم من العمود 002.
302a.سيدة سبق لها الزواجسيدة سبق لها الزواجسيدة سبق لها الزواجراجعى العمود 012 وسجلى العمر

1...فى العمر 15-49 سنة1...فى العمر 15-49 سنة1...فى العمر 15-49 سنة

)انتقلى إلى 305()انتقلى إلى 305()انتقلى إلى 305(
2...................19-0 سنة2...................19-0 سنة2...................19-0 سنة

ما هو تاريخ ميالد )االسم(؟303
...................اليوم...................اليوم...................اليوم

إذا تمت مقابلة األم سجلى الشهر
...................الشهر...................الشهر...................الشهروالسنة من جدول المواليد واسالى عن

ذا لم يتم مقابلة األم اسالى عن اليوم وا 
اليوم والشهر والسنة.

...السنة...السنة...السنة

1................................نعم1................................نعم1................................نعمراجعى 303 سنة وشهر الميالد:304

2................................ال2................................ال2................................الهل سنة الميالد 1994 أو ما بعدها؟

)انتقلى إلى 302a للفرد التالى،)انتقلى إلى 302a للفرد التالى،)انتقلى إلى 302a للفرد التالى،
ذا كان ال يوجد أفراد أخرين ذا كان ال يوجد أفراد أخرينوا  ذا كان ال يوجد أفراد أخرينوا  وا 

انتقلى إلى 400(انتقلى إلى 400(انتقلى إلى 400(
الوزن بالكيلوجرام.305

كجم.كجم.كجم.
999.94...................غير موجود999.94...................غير موجود999.94...................غير موجود

999.95............................رفض999.95............................رفض999.95............................رفض

999.96............................أخرى999.96............................أخرى999.96............................أخرى

الطول بالسنتيمتر.306
سم.سم.سم.

999.4...................غير موجود999.4...................غير موجود999.4...................غير موجود

999.5............................رفض999.5............................رفض999.5............................رفض

999.6............................أخرى999.6............................أخرى999.6............................أخرى

؟307
ً
 أم راقدا

ً
1................................راقدًا1................................راقدًا1................................راقدًاتم القياس واقفا

2................................واقفًا2................................واقفًا2................................واقفًا

3...................لم يتم القياس3...................لم يتم القياس3...................لم يتم القياس

ذا كان ال يوجد أفراد مؤهلين انتقلى 308 ارجعى إلى سؤال 302a فى العمود التالى لهذه الصفحة أو للعمود األول للصفحة التالية، وا 
إلى سؤال 309.

مقاييس الوزن والطول

الفرد الثالثالفرد الثانىالفرد األول

 



 . 373 ملحق و  

رقمرقمرقمرقم السطر من عمود 014 أو 015 أو 302
.015Aالسطر...............السطر...............السطر...............

االسماالسماالسماالسم من العمود 002.
302a.سيدة سبق لها الزواجسيدة سبق لها الزواجسيدة سبق لها الزواجراجعى العمود 010 وسجلى العمر

1...فى العمر 15-49 سنة1...فى العمر 15-49 سنة1...فى العمر 15-49 سنة

)انتقلى إلى 305()انتقلى إلى 305()انتقلى إلى 305(
2...................19-0 سنة2...................19-0 سنة2...................19-0 سنة

ما هو تاريخ ميالد )االسم(؟303
...................اليوم...................اليوم...................اليوم

إذا تمت مقابلة األم سجلى الشهر
...................الشهر...................الشهر...................الشهروالسنة من جدول المواليد واسالى عن

ذا لم يتم مقابلة األم اسالى عن اليوم وا 
اليوم والشهر والسنة.

...السنة...السنة...السنة

1................................نعم1................................نعم1................................نعمراجعى 303 سنة وشهر الميالد:304

2................................ال2................................ال2................................الهل سنة الميالد 1994 أو ما بعدها؟

)انتقلى إلى 302a للفرد التالى،)انتقلى إلى 302a للفرد التالى،)انتقلى إلى 302a للفرد التالى،
ذا كان ال يوجد أفراد أخرين ذا كان ال يوجد أفراد أخرينوا  ذا كان ال يوجد أفراد أخرينوا  وا 

انتقلى إلى 400(انتقلى إلى 400(انتقلى إلى 400(
الوزن بالكيلوجرام.305

كجم.كجم.كجم.
999.94...................غير موجود999.94...................غير موجود999.94...................غير موجود

999.95............................رفض999.95............................رفض999.95............................رفض

999.96............................أخرى999.96............................أخرى999.96............................أخرى

الطول بالسنتيمتر.306
سم.سم.سم.

999.4...................غير موجود999.4...................غير موجود999.4...................غير موجود

999.5............................رفض999.5............................رفض999.5............................رفض

999.6............................أخرى999.6............................أخرى999.6............................أخرى

؟307
ً
 أم راقدا

ً
1................................راقدًا1................................راقدًا1................................راقدًاتم القياس واقفا

2................................واقفًا2................................واقفًا2................................واقفًا

3...................لم يتم القياس3...................لم يتم القياس3...................لم يتم القياس

ذا كان ال يوجد أفراد مؤهلين انتقلى 308 ارجعى إلى سؤال 302a فى العمود التالى لهذه الصفحة أو للعمود األول للصفحة التالية، وا 
إلى سؤال 309.

الفرد السادسالفرد الخامسالفرد الرابع
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رقمرقمرقمرقم السطر من عمود 014 أو 015 أو 302
.015Aالسطر...............السطر...............السطر...............

االسماالسماالسماالسم من العمود 002.
302a.سيدة سبق لها الزواجسيدة سبق لها الزواجسيدة سبق لها الزواجراجعى العمود 010 وسجلى العمر

1...فى العمر 15-49 سنة1...فى العمر 15-49 سنة1...فى العمر 15-49 سنة

)انتقلى إلى 305()انتقلى إلى 305()انتقلى إلى 305(
2...................19-0 سنة2...................19-0 سنة2...................19-0 سنة

ما هو تاريخ ميالد )االسم(؟303
...................اليوم...................اليوم...................اليوم

إذا تمت مقابلة األم سجلى الشهر
...................الشهر...................الشهر...................الشهروالسنة من جدول المواليد واسالى عن

ذا لم يتم مقابلة األم اسالى عن اليوم وا 
اليوم والشهر والسنة.

...السنة...السنة...السنة

1................................نعم1................................نعم1................................نعمراجعى 303 سنة وشهر الميالد:304

2................................ال2................................ال2................................الهل سنة الميالد 1994 أو ما بعدها؟

)انتقلى إلى 302a للفرد التالى،)انتقلى إلى 302a للفرد التالى،)انتقلى إلى 302a للفرد التالى،
ذا كان ال يوجد أفراد أخرين ذا كان ال يوجد أفراد أخرينوا  ذا كان ال يوجد أفراد أخرينوا  وا 

انتقلى إلى 400(انتقلى إلى 400(انتقلى إلى 400(
الوزن بالكيلوجرام.305

كجم.كجم.كجم.
999.94...................غير موجود999.94...................غير موجود999.94...................غير موجود

999.95............................رفض999.95............................رفض999.95............................رفض

999.96............................أخرى999.96............................أخرى999.96............................أخرى

الطول بالسنتيمتر.306
سم.سم.سم.

999.4...................غير موجود999.4...................غير موجود999.4...................غير موجود

999.5............................رفض999.5............................رفض999.5............................رفض

999.6............................أخرى999.6............................أخرى999.6............................أخرى

؟307
ً
 أم راقدا

ً
1................................راقدًا1................................راقدًا1................................راقدًاتم القياس واقفا

2................................واقفًا2................................واقفًا2................................واقفًا

3...................لم يتم القياس3...................لم يتم القياس3...................لم يتم القياس

ذا كان ال يوجد أفراد مؤهلين 308 ارجعى إلى سؤال 302a فى العمود التالى لهذه الصفحة أو للعمود األول فى االستماارة اإلضافية، وا 
انتقلى إلى سؤال 309.

....................................اسم المساعد:.................................................اسم القائم بالقياس: 309

الفرد التاسعالفرد الثامنالفرد السابع
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راجعى: إذا كانت األسرة فى العينة الفرعية الختبار االنيميا:400
ليست فى العينة الفرعية الختبارفى العينة الفرعية
501االنيمياالختبار االنيميا

سجلى أسماء جميع األفراد المؤهلين المسجلين فى القسم الثالث بنفس ترتيبهم فى السؤال 302 فى األعمدة المخصصة لذلك.401

رقمرقمرقمراجعى 302 402
...............السطر...............السطر...............السطروسجلى االسم ورقم السطر

االسماالسماالسم
سيدة سبق لها الزواجسيدة سبق لها الزواجسيدة سبق لها الزواجراجعى 302 وسجلى العمر.403

1...فى العمر 15-49 سنة1...فى العمر 15-49 سنة1...فى العمر 15-49 سنة

)انتقلى إلى 410()انتقلى إلى 410()انتقلى إلى 410(
2........................19-0 سنة2........................19-0 سنة2........................19-0 سنة

سجلى من السؤال 303 تاريخ الميالد.404
...................اليوم...................اليوم...................اليوم

...................الشهر...................الشهر...................الشهر

...السنة...السنة...السنة

1...................)5-0( أشهر1...................)5-0( أشهر1...................)5-0( أشهرراجعى 405:404

)انتقلى إلى السؤال 402)انتقلى إلى السؤال 402)انتقلى إلى السؤال 402هل عمر الطفل في العمر )0-5( اشهر،
للفرد التالي و إذا كان ال يوجد أفرادللفرد التالي و إذا كان ال يوجد أفرادللفرد التالي و إذا كان ال يوجد أفرادبمعنى ان الطفل ولد في شهر المقابلة أو

أخرين انتقلي إلى السؤال 501(أخرين انتقلي إلى السؤال 501(أخرين انتقلي إلى السؤال 501(الخمسة شهور السابقة على شهر المقابلة؟

2...............أكبر من 5 شهور2...............أكبر من 5 شهور2...............أكبر من 5 شهور

رقم سطر الوالد/الوالدة أو الشخص البالغ406
المسئول عن الطفل في جدول األسرة 

...........رقم السطر...........رقم السطر...........رقم السطرالمعيشية.

كجزء من هذا المسح، نطلب من األشخاص في جميع ارجاء البلد عمل اختبار االنيميا حيث تعتبر  اطلبي الموافقة الجراء اختبار االنيميا407
االنيميا من المشاكل الصحية الخطيرة التي تنتج عن سوء التغذية أو العدوى أو األمراض المزمنة. هذاللطفل المؤهل أو المراهقين من

المسح سيساعد الحكومة في تطوير البرامج للوقاية والعالج من االنيميا.الشخص البالغ المسئول عن الطفل الذي
نطلب في هذا المسح أن يتم عمل اختبار االنيميا لجميع األفراد المولودين في 1994 أو بعد ذلك

عن طريق أخذ عينة من اصبع اليد أو الكعب. االدوات المستخدمة في اخذ عينة الدم نظيفة وامنه تمامًا.
واألدوات دي لم يتم استعمالها من قبل ويتم التخلص منها بعد كل اختبار. 

سيتم فحص عينة الدم في الحال وسيتم ابالغك بنتيجة االختبار الخاص بـ)االسم( فورًا. والنتيجة هتفضل
سرية ومش هيتم مشاركتها مع أي شخص غير أعضاء فريق المسح.

هل لديك أي اسئلة ؟
تستطيع الموافقة أو الرفض لعمل الفحص فالقرار يعود إليك.

1............................موافق1............................موافق1............................موافقضعي دائرة حول الرمز المناسب ووقعي.408

)التوقيع()التوقيع()التوقيع(
2............................رفض2............................رفض2............................رفض

)انتقلى إلى 414)انتقلى إلى 414)انتقلى إلى 414
وضعى دائرة حول الكود 99.5(وضعى دائرة حول الكود 99.5(وضعى دائرة حول الكود 99.5(

قياس الهيموجلوبين

الفرد الثالثالفرد الثانىالفرد األول

تم تحديده في السؤال 406
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1...............19-15 سنة1...............19-15 سنة1...............19-15 سنةراجعى العمود 012 وسجلى العمر.409

2...........6 شهور-14 سنة2...........6 شهور-14 سنة2...........6 شهور-14 سنة

)انتقلى إلى 414()انتقلى إلى 414()انتقلى إلى 414(

كجزء من هذا المسح، نطلب من األشخاص في جميع ارجاء البلد عمل اختبار االنيميا حيث تعتبر اطلبي الموافقة من الفرد المؤهل لعمل410
االنيميا من المشاكل الصحية الخطيرة التي تنتج عن سوء التغذية أو العدوى أو األمراض المزمنة. هذااختبار االنيميا.

المسح سيساعد الحكومة في تطوير البرامج للوقاية والعالج من االنيميا.
الختبار االنيميا سيتم اخذ عينة دم من أصبع اليد . األدوات المستخدمة في اخذ عينة الدم معقمة وآمنة
تمامًا، واالدوات دي لم يتم استعمالها من قبل ويتم التخلص منها بعد كل اختبار. سيتم فحص عينة الدم

في الحال وسيتم إبالغك/إبالغ )الوالد/الوالدة/المسئول( بالنتيجة فورًا. والنتيجة هتكون سرية ومش
هيتم مشاركتها مع أي شخص غير أعضاء فريق المسح.

هل لديك أي اسئلة ؟
تستطيع الموافقة أو الرفض لعمل الفحص فالقرار يعود إليك.

هل توافق على عمل األختبار؟
1............................موافق1............................موافق1............................موافقضعي دائرة حول الرمز المناسب ووقعي.411

)التوقيع()التوقيع()التوقيع(
2............................رفض2............................رفض2............................رفض

)انتقلى إلى 414)انتقلى إلى 414)انتقلى إلى 414
وضعى دائرة حول الكود 99.5(وضعى دائرة حول الكود 99.5(وضعى دائرة حول الكود 99.5(

سيدة سبق لها الزواجسيدة سبق لها الزواجسيدة سبق لها الزواجراجعى العمود 412:013
1.......فى العمر 15-49 سنة1.......فى العمر 15-49 سنة1.......فى العمر 15-49 سنةالحالة الزواجية.

2................................أخرى2................................أخرى2................................أخرى

)انتقلى إلى 414()انتقلى إلى 414()انتقلى إلى 414(

1................................نعم1................................نعم1................................نعمحالة الحمل: راجعى 226 في413

2....................................ال2....................................ال2....................................الاستمارة السيدة أو إسألي :

8........................ال أعرف8........................ال أعرف8........................ال أعرف

ياترى أنتي حامل دلوقتي؟

سجلي مستوى الهيموجلوبين هنا414
G/DL.G/DL.G/DL.وفي كتيب االنيميا.

99.4........................غير موجود99.4........................غير موجود99.4........................غير موجود

99.5............................رفض99.5............................رفض99.5............................رفض

99.6............................أخرى99.6............................أخرى99.6............................أخرى

ارجعي إلى 402 بالعمود التالى في هذه الصفحة أو في العمود األول في الصفحة التالية. في حال عدم وجود أفراد أخرين انتقلى إلى 415.416

الفرد الثالثالفرد الثانىالفرد األول
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رقمرقمرقمراجعى 302 402
...............السطر...............السطر...............السطروسجلى االسم ورقم السطر

االسماالسماالسم
سيدة سبق لها الزواجسيدة سبق لها الزواجسيدة سبق لها الزواجراجعى 302 وسجلى العمر.403

1...فى العمر 15-49 سنة1...فى العمر 15-49 سنة1...فى العمر 15-49 سنة

)انتقلى إلى 410()انتقلى إلى 410()انتقلى إلى 410(
2........................19-0 سنة2........................19-0 سنة2........................19-0 سنة

سجلى من السؤال 303 تاريخ الميالد.404
...................اليوم...................اليوم...................اليوم

...................الشهر...................الشهر...................الشهر

...السنة...السنة...السنة

1...................)5-0( أشهر1...................)5-0( أشهر1...................)5-0( أشهرراجعى 405:404

)انتقلى إلى السؤال 402)انتقلى إلى السؤال 402)انتقلى إلى السؤال 402هل عمر الطفل في العمر )0-5( اشهر،
للفرد التالي و إذا كان ال يوجد أفرادللفرد التالي و إذا كان ال يوجد أفرادللفرد التالي و إذا كان ال يوجد أفرادبمعنى ان الطفل ولد في شهر المقابلة أو

أخرين انتقلي إلى السؤال 501(أخرين انتقلي إلى السؤال 501(أخرين انتقلي إلى السؤال 501(الخمسة شهور السابقة على شهر المقابلة؟

2...............أكبر من 5 شهور2...............أكبر من 5 شهور2...............أكبر من 5 شهور

رقم سطر الوالد/الوالدة أو الشخص البالغ406
المسئول عن الطفل في جدول األسرة 

...........رقم السطر...........رقم السطر...........رقم السطرالمعيشية.

كجزء من هذا المسح، نطلب من األشخاص في جميع ارجاء البلد عمل اختبار االنيميا حيث تعتبر  اطلبي الموافقة الجراء اختبار االنيميا407
االنيميا من المشاكل الصحية الخطيرة التي تنتج عن سوء التغذية أو العدوى أو األمراض المزمنة. هذاللطفل المؤهل أو المراهقين من

المسح سيساعد الحكومة في تطوير البرامج للوقاية والعالج من االنيميا.الشخص البالغ المسئول عن الطفل الذي
نطلب في هذا المسح أن يتم عمل اختبار االنيميا لجميع األفراد المولودين في 1994 أو بعد ذلك

عن طريق أخذ عينة من اصبع اليد أو الكعب. االدوات المستخدمة في اخذ عينة الدم نظيفة وامنه تمامًا.
واألدوات دي لم يتم استعمالها من قبل ويتم التخلص منها بعد كل اختبار. 

سيتم فحص عينة الدم في الحال وسيتم ابالغك بنتيجة االختبار الخاص بـ)االسم( فورًا. والنتيجة هتفضل
سرية ومش هيتم مشاركتها مع أي شخص غير أعضاء فريق المسح.

هل لديك أي اسئلة ؟
تستطيع الموافقة أو الرفض لعمل الفحص فالقرار يعود إليك.

1............................موافق1............................موافق1............................موافقضعي دائرة حول الرمز المناسب ووقعي.408

)التوقيع()التوقيع()التوقيع(
2............................رفض2............................رفض2............................رفض

)انتقلى إلى 414)انتقلى إلى 414)انتقلى إلى 414
وضعى دائرة حول الكود 99.5(وضعى دائرة حول الكود 99.5(وضعى دائرة حول الكود 99.5(

الفرد السادس الفرد الخامسالفرد الرابع

تم تحديده في السؤال 406
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1...............19-15 سنة1...............19-15 سنة1...............19-15 سنةراجعى العمود 012 وسجلى العمر.409

2...........6 شهور-14 سنة2...........6 شهور-14 سنة2...........6 شهور-14 سنة

)انتقلى إلى 414()انتقلى إلى 414()انتقلى إلى 414(

كجزء من هذا المسح، نطلب من األشخاص في جميع ارجاء البلد عمل اختبار االنيميا حيث تعتبر اطلبي الموافقة من الفرد المؤهل لعمل410
االنيميا من المشاكل الصحية الخطيرة التي تنتج عن سوء التغذية أو العدوى أو األمراض المزمنة. هذااختبار االنيميا.

المسح سيساعد الحكومة في تطوير البرامج للوقاية والعالج من االنيميا.
الختبار االنيميا سيتم اخذ عينة دم من أصبع اليد . األدوات المستخدمة في اخذ عينة الدم معقمة وآمنة
تمامًا، واالدوات دي لم يتم استعمالها من قبل ويتم التخلص منها بعد كل اختبار. سيتم فحص عينة الدم

في الحال وسيتم إبالغك/إبالغ )الوالد/الوالدة/المسئول( بالنتيجة فورًا. والنتيجة هتكون سرية ومش
هيتم مشاركتها مع أي شخص غير أعضاء فريق المسح.

هل لديك أي اسئلة ؟
تستطيع الموافقة أو الرفض لعمل الفحص فالقرار يعود إليك.

هل توافق على عمل األختبار؟
1............................موافق1............................موافق1............................موافقضعي دائرة حول الرمز المناسب ووقعي.411

)التوقيع()التوقيع()التوقيع(
2............................رفض2............................رفض2............................رفض

)انتقلى إلى 414)انتقلى إلى 414)انتقلى إلى 414
وضعى دائرة حول الكود 99.5(وضعى دائرة حول الكود 99.5(وضعى دائرة حول الكود 99.5(

سيدة سبق لها الزواجسيدة سبق لها الزواجسيدة سبق لها الزواجراجعى العمود 412:013
1.......فى العمر 15-49 سنة1.......فى العمر 15-49 سنة1.......فى العمر 15-49 سنةالحالة الزواجية.

2................................أخرى2................................أخرى2................................أخرى

)انتقلى إلى 414()انتقلى إلى 414()انتقلى إلى 414(

1................................نعم1................................نعم1................................نعمحالة الحمل: راجعى 226 في413

2....................................ال2....................................ال2....................................الاستمارة السيدة أو إسألي :

8........................ال أعرف8........................ال أعرف8........................ال أعرف

ياترى أنتي حامل دلوقتي؟

سجلي مستوى الهيموجلوبين هنا414
G/DL.G/DL.G/DL.وفي كتيب االنيميا.

99.4........................غير موجود99.4........................غير موجود99.4........................غير موجود

99.5............................رفض99.5............................رفض99.5............................رفض

99.6............................أخرى99.6............................أخرى99.6............................أخرى

ارجعي إلى 402 بالعمود التالى في هذه الصفحة أو في العمود األول في الصفحة التالية. في حال عدم وجود أفراد أخرين انتقلى إلى 415.416

الفرد السادسالفرد الرابع الفرد الخامس
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رقمرقمرقمراجعى 302 402
...............السطر...............السطر...............السطروسجلى االسم ورقم السطر

االسماالسماالسم
سيدة سبق لها الزواجسيدة سبق لها الزواجسيدة سبق لها الزواجراجعى 302 وسجلى العمر.403

1...فى العمر 15-49 سنة1...فى العمر 15-49 سنة1...فى العمر 15-49 سنة

)انتقلى إلى 410()انتقلى إلى 410()انتقلى إلى 410(
2........................19-0 سنة2........................19-0 سنة2........................19-0 سنة

سجلى من السؤال 303 تاريخ الميالد.404
...................اليوم...................اليوم...................اليوم

...................الشهر...................الشهر...................الشهر

...السنة...السنة...السنة

1...............)صفر-5( أشهر1...............)صفر-5( أشهر1...............)صفر-5( أشهرراجعى 405:404

)انتقلى إلى السؤال 402)انتقلى إلى السؤال 402)انتقلى إلى السؤال 402هل عمر الطفل في العمر )0-5( اشهر،
للفرد التالي و إذا كان ال يوجد أفرادللفرد التالي و إذا كان ال يوجد أفرادللفرد التالي و إذا كان ال يوجد أفرادبمعنى ان الطفل ولد في شهر المقابلة أو

أخرين انتقلي إلى السؤال 501(أخرين انتقلي إلى السؤال 501(أخرين انتقلي إلى السؤال 501(الخمسة شهور السابقة على شهر المقابلة؟

2...............أكبر من 5 شهور2...............أكبر من 5 شهور2...............أكبر من 5 شهور

رقم سطر الوالد/الوالدة أو الشخص البالغ406
المسئول عن الطفل في جدول األسرة 

...........رقم السطر...........رقم السطر...........رقم السطرالمعيشية.

كجزء من هذا المسح، نطلب من األشخاص في جميع ارجاء البلد عمل اختبار االنيميا حيث تعتبر  اطلبي الموافقة الجراء اختبار االنيميا407
االنيميا من المشاكل الصحية الخطيرة التي تنتج عن سوء التغذية أو العدوى أو األمراض المزمنة. هذاللطفل المؤهل أو المراهقين من

المسح سيساعد الحكومة في تطوير البرامج للوقاية والعالج من االنيميا.الشخص البالغ المسئول عن الطفل الذي
نطلب في هذا المسح أن يتم عمل اختبار االنيميا لجميع األفراد المولودين في 1994 أو بعد ذلك

عن طريق أخذ عينة من اصبع اليد أو الكعب. االدوات المستخدمة في اخذ عينة الدم نظيفة وامنه تمامًا.
واألدوات دي لم يتم استعمالها من قبل ويتم التخلص منها بعد كل اختبار. 

سيتم فحص عينة الدم في الحال وسيتم ابالغك بنتيجة االختبار الخاص بـ)االسم( فورًا. والنتيجة هتفضل
سرية ومش هيتم مشاركتها مع أي شخص غير أعضاء فريق المسح.

هل لديك أي اسئلة ؟
تستطيع الموافقة أو الرفض لعمل الفحص فالقرار يعود إليك.

1............................موافقة1............................موافقة1............................موافقةضعي دائرة حول الرمز المناسب ووقعي.408

)التوقيع()التوقيع()التوقيع(
2............................رفض2............................رفض2............................رفض

)انتقلى إلى 414)انتقلى إلى 414)انتقلى إلى 414
وضعى دائرة حول الكود 99.5(وضعى دائرة حول الكود 99.5(وضعى دائرة حول الكود 99.5(

الفرد التاسع الفرد الثامنالفرد السابع

تم تحديده في السؤال 406
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1...............19-15 سنة1...............19-15 سنة1...............19-15 سنةراجعى العمود 012 وسجلى العمر.409

2...........6 شهور-14 سنة2...........6 شهور-14 سنة2...........6 شهور-14 سنة

)انتقلى إلى 414()انتقلى إلى 414()انتقلى إلى 414(

كجزء من هذا المسح، نطلب من األشخاص في جميع ارجاء البلد عمل اختبار االنيميا حيث تعتبر اطلبي الموافقة من الفرد المؤهل لعمل410
االنيميا من المشاكل الصحية الخطيرة التي تنتج عن سوء التغذية أو العدوى أو األمراض المزمنة. هذااختبار االنيميا.

المسح سيساعد الحكومة في تطوير البرامج للوقاية والعالج من االنيميا.
الختبار االنيميا سيتم اخذ عينة دم من أصبع اليد . األدوات المستخدمة في اخذ عينة الدم معقمة وآمنة
تمامًا، واالدوات دي لم يتم استعمالها من قبل ويتم التخلص منها بعد كل اختبار. سيتم فحص عينة الدم

في الحال وسيتم إبالغك/إبالغ )الوالد/الوالدة/المسئول( بالنتيجة فورًا. والنتيجة هتكون سرية ومش
هيتم مشاركتها مع أي شخص غير أعضاء فريق المسح.

هل لديك أي اسئلة ؟
تستطيع الموافقة أو الرفض لعمل الفحص فالقرار يعود إليك.

هل توافق على عمل األختبار؟
1............................موافق1............................موافق1............................موافقضعي دائرة حول الرمز المناسب ووقعي.411

)التوقيع()التوقيع()التوقيع(
2............................رفض2............................رفض2............................رفض

)انتقلى إلى 414)انتقلى إلى 414)انتقلى إلى 414
وضعى دائرة حول الكود 99.5(وضعى دائرة حول الكود 99.5(وضعى دائرة حول الكود 99.5(

سيدة سبق لها الزواجسيدة سبق لها الزواجسيدة سبق لها الزواجراجعى العمود 412:013
1.......فى العمر 15-49 سنة1.......فى العمر 15-49 سنة1.......فى العمر 15-49 سنةالحالة الزواجية.

2................................أخرى2................................أخرى2................................أخرى

)انتقلى إلى 414()انتقلى إلى 414()انتقلى إلى 414(

1................................نعم1................................نعم1................................نعمحالة الحمل: راجعى 226 في413

2....................................ال2....................................ال2....................................الاستمارة السيدة أو إسألي :

8........................ال أعرف8........................ال أعرف8........................ال أعرف

ياترى أنتي حامل دلوقتي؟

سجلي مستوى الهيموجلوبين هنا414
G/DL.G/DL.G/DL.وفي كتيب االنيميا.

99.4........................غير موجود99.4........................غير موجود99.4........................غير موجود

99.5............................رفض99.5............................رفض99.5............................رفض

99.6............................أخرى99.6............................أخرى99.6............................أخرى

ارجعي إلى 402 بالعمود التالى في هذه الصفحة أو في العمود األول فى االستماارة اإلضافية، في حال عدم وجود أفراد أخرين انتقلى إلى 415.416

..............................................اسم المساعد:........................................إسم القائم بأخذ عينة الدم:416

الفرد التاسع الفرد الثامنالفرد السابع
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تمأل بعد االنتهاء من المقابلة

------------------------------------------------------------------مالحظات عن المستجيبة:
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------مالحظات عن بعض األسئلة:
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------أى مالحظات أخرى:
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------التاريخ:--------------------------------------اسم المشرف:

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------التاريخ:--------------------------------اسم المراجعة الميدانية:

505 مالحظات المشرف

506 مالحظات المراجعة الميدانية

مالحظات

مالحظات الباحثة
501

502

503

504 مالحظات الفنى
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جمهورية مصر العربية

وزارة الصحة والسكان

الزناتى ومشاركوه

المسح السكاني الصحي ـ مصر
2014

استمـارة السـيدة

بيانات هذه الدراسة سرية ولن تستخدم فى غير أغراض البحث العلمى
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محافظة.........................رقم وحدة المعاينة/القطاع.............................محافظة
رقم وحدة المعاينة/القطاع........................................رقم المبنى.........................قسم/مركز
.............................رقم الوحدة السكنية.....................شياخة/قرية

حضر/ريف2........................................ريف1.............................حضر
رقم األسرة المعيشية.......................................................رقم األسرة المعيشية داخل القطاع

.....................................................................................اسم رب األسرة

.................................................................................العنوان بالتفصيل

.........................................................................................اسم السيدة

رقم سطر السيدة.................................................................................رقم سطر السيدة

التاريـخ
الفريـقالفريـق
الباحثةالباحثة
المشـرفالمشـرف
النتيجةالنتيجة

الزيـارة التاليـة
التاريخ  :
الوقـت :

أكـواد النتيجة :
تمت1
غير موجودة بالمنزل2
تأجلت 3
رفضت4
استكملت جزئيًا5
غير قادرة على المقابلة/غير مؤهلة.6
أخرى ____________________________) تذكر(7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلمضــــاء

إدخال البيـاناتالترميــزالمراجـعة المكتبيـةالمراجـعة الميدانيـة

  /    /
االســــــم
/    /  /    /  /    /  التـــاريــخ

اجمالى عـدد الزيـارات..................................................
.……………….........................

.……………….……………….………………

.……………….……………….………………

.……………….……………….………………

.……………….……………….………………

.……………….……………….………………

استمارة السيدة
بيانات تعريفية

الزيـارة النهائيـةزيـارات الباحثة
ســنةشـهريـوم123
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صيغة الموافقة:
أنا اسمى ............................  واحنا بنعمل بحث قومي لوزارة الصحة والسكان على صحة الستات واألطفال.

والمعلومات دى هتساعد الحكومة في التخطيط للخدمات الصحية.
واسرتك تم اختيارها للبحث. واالسئلة عادة بتاخد من 30: 60 دقيقة.

وكل اإلجابات اللي هتقوليها هتفضل سرية ومش حيشوفها حد تانى غير فريق المسح. وممكن حضرتك متشتركيش في المسح لكن بنتمنى
إنك توافقي على االجابة على األسئلة الن رأيك مهم. ولو انا سألتك سؤال وانتي مش عايزة تجاوبي عليه قوليلي وانا هسألك السؤال اللي بعده

او ممكن توقفى المقابلة في اى وقت.
في حالة انك عايزة تعرفى معلومات تانية عن البحث ممكن تتصلي بالشخص اللي موجود على الكارت اللي أعطيناه ألسرتك.

تحبى تسألينى أى سؤال؟ طيب من فضلك ممكن نبتدى المقابلة دلوقتى؟
 التاريخإمضاء الباحثة    

المستجيبة لم توافق على المقابلةالمستجيبة وافقت على المقابلة

 

..............................................الساعةسجل الوقت.

..............................................الدقيقة

.................................................شهرتقدرى تقوليلى اتولدتى فى شهر إيه وفى سنة كام؟
98................................ال تعرف الشهر

...................................سنة
9998.................................ال تعرف السنة

......................العمر بالسنوات الكاملة كان عندك كام سنة فى آخر عيد ميالد ليكى؟

قارنى وصححى102 و/أو 103 إذا كان ال يوجد اتساق.

1......................................................متزوجةيا ترى إيه حالتك الزواجية دلوقتى؟
2.........................................................أرمله
3.........................................................مطلقة
4......................................................منفصلة

.................................عدد مرات الزواجدلوقتى احب أسألك شوية أسئلة عن جوازك.
 يا ترى اتجوزتى كام مره؟

راجعى 105:
تزوجت أكثر من مرةتزوجت مرة واحدة

دلوقتى أحب أسألك فى أى شهر وسنة كان 
.................................................شهرعن جوزك األوالنى. كتب كتابك على جوزك؟

98................................ال تعرف الشهرفى أى شهر وسنة كان
........................................سنةكتب كتابك على جوزك األوالنى؟

9998.................................ال تعرف السنة

......................العمر بالسنوات الكاملة يا ترى كان عندك كام سنة ساعة كتب كتابك على جوزك
)األوالنى(؟

108

107

106

القسم األول: خصائص خلفية للمستجيبة

121201

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.

101

102

103

104

105
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راجعى 105:
تزوجت أكثر من مرةتزوجت مرة واحدة

دلوقتى أحب أسألك طيب فى أى شهر وسنة
.................................................شهرعن جوزك األوالنى. بدأتى تعيشى مع جوزك؟

98................................ال تعرف الشهرفى أى شهر وسنه بدأتى
...................................سنةتعيشى مع جوزك األوالنى؟

9998.................................ال تعرف السنة

......................العمر بالسنوات الكاملة ويا ترى كان عندك كام سنة لما بدأتى تعيشى مع جوزك
)األوالنى(؟

حددى كل شهور الزواج منذ يناير 2009 التى كانت المستجيبة متزوجة فيها. سجلى "X" فى العمود )1( فى النتيجة
فى كل شهر زواج وسجلى "0" لكل شهر بدون زواج، منذ يناير 2009.

ذا كان  بالنسبة للسيدات الغير متزوجات حاليا أو الالتى تزوجن أكثر من مرة: تقصى عن تاريخ بداية الزواج الحالى، وا 
مناسبًا تقصى عن تاريخ بداية ونهاية أى زواج سابق منذ يناير 2009 .

1............................................................نعميا ترى سبق انك رحتى المدرسة؟
2..................................................................ال 

1.......................................................ابتدائىايه هى آخر مرحلة تعليمية التحقتى بها؟
2......................................................اعدادى
3.........................................................ثانوى

4............................................فوق المتوسط
5.......................................................جامعة

6..............................................فوق الجامعة

.......................................................السنةإيه هى آخر سنة خلصتيها بنجاح فى المرحلة دى؟
إذا كان أقل من سنة سجلي "0"

راجعى 112:
إعدادى أو أعلىابتدائى

1.................................لم تستطع القراءة مطلقًا طيب دلوقتى لو سمحتي تقرأى لى اللى مكتوب فى الورقة دي؟
2................استطاعت قراءة جزء فقط من الورقةاعرضى الورقة على المستجيبة.

3...........................استطاعت قراءة كل الورقة 
4ال توجد ورقة باللغة المطلوبةلو المستجيبة لم تستطع قراءة الورقة كاملة،

تقصى :
5........................................كفيفة/ترى بصعوبةتقدري تقرأى لى أى جزء من الورقة؟  

1........................مرة على األقل فى االسبوعطيب يا ترى بتقرأى مجلة أو جرنال مرة واحدة على األقل
2.............................أقل من مرة فى االسبوعفى االسبوع، وال أقل من مرة واحدة في االسبوع، وال مابتقريش

3..............................................ال تقرأ مطلقًامجلة أو جرنال خالص؟

113

108

110

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.

109

110

111
115

112

114
116

115117

)أذكر اللغة(
117

116
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1........................مرة على األقل فى االسبوعيا ترى بتسمعى الراديو مرة واحدة على األقل في االسبوع،
2.............................أقل من مرة فى االسبوعوال أقل من مرة واحدة فى االسبوع، وال مابتسمعيش الراديو

3................................ال تسمع الراديو مطلقًاخالص؟

1........................مرة على األقل فى االسبوعيا ترى بتشوفى التليفزيون مرة واحدة على األقل في االسبوع،
2.............................أقل من مرة فى االسبوعوال أقل من مرة واحدة فى االسبوع، وال مابتشوفيش التليفزيون

3...........................ال تشاهد التليفزيون مطلقًاخالص؟

1........................مرة على األقل فى االسبوعيا ترى بتستخدمى كمبيوتر مرة واحدة على األقل في االسبوع،
2.............................أقل من مرة فى االسبوعوال أقل من مرة واحدة فى االسبوع، وال مابتستخدميش االكمبيوتر

3...........................ال تستخدم الكمبيوتر مطلقًاخالص؟

1........................مرة على األقل فى االسبوعيا ترى بتستخدمى أى مواقع للتواصل االجتماعى زى فيسبوك أو
2.............................أقل من مرة فى االسبوعتويتر مرة واحدة على األقل في االسبوع، وال أقل من مرة واحدة

3.....ال تستخدم مواقع التواصل االجتماعى مطلقًافى االسبوع، وال مابتستخدميش مواقع التواصل االجتماعى
خالص؟

1........................مرة على األقل فى االسبوعيا ترى بتستخدمى االنترنت مرة واحدة على األقل في االسبوع،
2.............................أقل من مرة فى االسبوعوال أقل من مرة واحدة فى االسبوع، وال مابتستخدميش االنترنت

3...........................ال تستخدم االنترنت مطلقًاخالص؟

1.......................................................مسلمةإيه هى ديانتك؟
2......................................................مسيحية
6ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى

)تذكر(

118

118A

118B

118C

119

117

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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1.................................................................نعمدلوقتى عايزة أسالك شوية أسئلة عن كل الخلفة اللى خلفتيها
2....................................................................ال طول حياتك. يا ترى سبق إنك خلفتى؟

1.................................................................نعميا ترى عندك أى اوالد أو بنات خلفتيهم وعايشين معاكى حاليا؟
2....................................................................ال 

........................................أوالد بالمنزلكم ولد من أوالدك عايشين معاكى؟

........................................بنات بالمنزلوكم بنت من بناتك عايشين معاكى؟

إذا كان ال يوجد سجلى "00"

1.................................................................نعميا ترى عندك أى أوالد أو بنات خلفتيهم وعايشين ولكن مش
2....................................................................ال قاعدين معاكى؟

..............................أوالد فى مكان آخركم عدد أوالدك اللى عايشين لكن مش قاعدين معاكى؟

..............................بنات فى مكان آخروكم عدد بناتك اللى عايشين لكن مش قاعدين معاكى؟

إذا كان ال يوجد سجلى "00"

1.................................................................نعمال قدر هللا يا ترى سبق إنك خلفتى ولد أو بنت واتولد حى
2....................................................................ال وبعدين مات؟

اذا كان ال، تقصي:
أى طفل خلفتيه وعيط أو ظهر عليه أى عالمة للحياة ولكن

عاش ساعات أو أيام قليلة بس؟

....................................األوالد المتوفينكم عدد األوالد اللى ماتوا؟

...................................البنات المتوفياتوكم عدد البنات اللى ماتوا؟
إذا كان ال يوجد سجلى "00"

..............................................المجموعاجمعى إجابات األسئلة 203، 205، 207 وسجلى المجموع.
إذا كان ال يوجد سجلى "00"

راجعى 208:
بس علشان أبقى متأكدة إن ده صح: كل اللى انتى خلفتيهم ______ عيل )عيال( طول حياتك، يا ترى كده صح؟

(العدد)
تقصى وصححى إجابات األسئلة 201 – 209النعم

إذا لزم األمر

راجعى 208:
ال يوجد مواليدمولود واحد أو أكثر

210
226

القسم الثانى: اإلنجاب
انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
201

205

206
208

207

208

209

206

202
204

203

204
206
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دلوقتى أحب أسجل أسماء كل اللى خلفتيهم أحياء،  سواء عايشين دلوقتى وال أل،  وهنبتدى من أول واحد خلفتيه.
سجلى أسماء كل المواليد فى 212. سجلى التوائم والمتعدد فى أسطر منفصلة مع الربط بينهما بأقواس.

إستخدمى استمارة إضافية إذا زاد عدد المواليد عن 12.

يا ترى فيه اى مواليدلمن توفى:فى أى شهر وسنةيا ترى كانسميتى طفلك
احياء تانيين بينكان عند )االسم( كامسجلى رقم سطركان عند )االسم(اتولد/اتولدت)االسم( فردى)األول/التالى..(

)أول ما اتجوزتى/سنه لما مات/ماتت؟الطفل المسجل فىكام سنة فى آخر)االسم(؟وال متعدد؟إيه؟
أسم المولود السابق(إذا كان "سنة واحدة"استمارة األسرةعيد ميالد له/لها؟

و)األسم( بما فيهمكان )االسم(تقصى:المعيشية.تقصى: عيد
اى طفل توفى بعدعنده كام شهر لما)سجلى 00 إذاميالده/ ميالدها 

الوالدة؟مات/ماتت؟اذا لم يكن الطفلسجلى العمرإمتى؟ أو فى أىسجلي األسم
سجلى العمر باألياممسجاًل فى استمارةبالسنوات الكاملةموسم أتولد/ورقم الطفل

لو اقل من شهر،األسرة المعيشية(.أتولدت؟
وبالشهور لو اقل
من سنتين، أو

بالسنين.

1........نعم1....أيامرقم  السطر من1........نعمالعمر بالسنوات1.........نعم1........فردى1........ولد
أضيفى المولود2..شهوراألسرة المعيشية2..........ال2...........ال2...توأم/متعدد2........بنت

2..........ال3..سنين
انتقلى إلى المولود التالىانتقلى الى 221انتقلى إلى 220(االسم)

1........نعم1....أيامرقم  السطر من1........نعمالعمر بالسنوات1.........نعم1........فردى1........ولد
أضيفى المولود2..شهوراألسرة المعيشية2..........ال2...........ال2...توأم/متعدد2........بنت

2..........ال3..سنين
انتقلى إلى المولود التالىانتقلى الى 221انتقلى إلى 220(االسم)

1........نعم1....أيامرقم  السطر من1........نعمالعمر بالسنوات1.........نعم1........فردى1........ولد
أضيفى المولود2..شهوراألسرة المعيشية2..........ال2...........ال2...توأم/متعدد2........بنت

2..........ال3..سنين
انتقلى إلى المولود التالىانتقلى الى 221انتقلى إلى 220(االسم)

1........نعم1....أيامرقم  السطر من1........نعمالعمر بالسنوات1.........نعم1........فردى1........ولد
أضيفى المولود2..شهوراألسرة المعيشية2..........ال2...........ال2...توأم/متعدد2........بنت

2..........ال3..سنين
انتقلى إلى المولود التالىانتقلى الى 221انتقلى إلى 220(االسم)

1........نعم1....أيامرقم  السطر من1........نعمالعمر بالسنوات1.........نعم1........فردى1........ولد
أضيفى المولود2..شهوراألسرة المعيشية2..........ال2...........ال2...توأم/متعدد2........بنت

2..........ال3..سنين
انتقلى إلى المولود التالىانتقلى الى 221انتقلى إلى 220(االسم)

1........نعم1....أيامرقم  السطر من1........نعمالعمر بالسنوات1.........نعم1........فردى1........ولد
أضيفى المولود2..شهوراألسرة المعيشية2..........ال2...........ال2...توأم/متعدد2........بنت

2..........ال3..سنين
انتقلى إلى المولود التالىانتقلى الى 221انتقلى إلى 220(االسم)

1........نعم1....أيامرقم  السطر من1........نعمالعمر بالسنوات1.........نعم1........فردى1........ولد
أضيفى المولود2..شهوراألسرة المعيشية2..........ال2...........ال2...توأم/متعدد2........بنت

2..........ال3..سنين
انتقلى إلى المولود التالىانتقلى الى 221انتقلى إلى 220(االسم)

سنة

شهر07

سنة

سنة

شهر05

سنة

شهر06

سنة

شهر04

معاكى؟

شهر01

سنة

شهر02

يا ترى )االسم(لسه عايش/ولد وال بنت؟
عايش/عايشةعايشة؟

217218

سنة

شهر03

219220221

لمن على قيد الحياة

211

212213214215216

يا ترى )االسم(يا ترى )االسم(
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يا ترى فيه اى مواليدلمن توفى:فى أى شهر وسنةيا ترى كانسميتى طفلك
احياء تانيين بينكان عند )االسم( كامسجلى رقم سطركان عند )االسم(اتولد/اتولدت)االسم( فردى)األول/التالى..(

)أول ما اتجوزتى/سنه لما مات/ماتت؟الطفل المسجل فىكام سنة فى آخر)االسم(؟وال متعدد؟إيه؟
أسم المولود السابق(إذا كان "سنة واحدة"استمارة األسرةعيد ميالد له/لها؟

و)األسم( بما فيهمتقصى: كان )االسم(المعيشية.تقصى: عيد
اى طفل توفى بعدعنده كام شهر لما)سجلى 00 إذاسجلى العمرميالده/ ميالدها سجلي األسم
الوالدة؟مات/ماتت؟ لم يكن الطفلبالسنوات الكاملةإمتى؟ أو فى أىورقم الطفل

سجلى العمر باألياممسجاًل فى استمارةموسم أتولد/
لو اقل من شهر،األسرة المعيشية(.أتولدت؟

وبالشهور لو اقل
من سنتين، أو

بالسنين.

1........نعم1....أيامرقم  السطر من1........نعمالعمر بالسنوات1.........نعم1........فردى1........ولد
أضيفى المولود2..شهوراألسرة المعيشية2..........ال2...........ال2...توأم/متعدد2........بنت

2..........ال3..سنين
انتقلى إلى المولود التالىانتقلى الى 221انتقلى إلى 220(االسم)

1........نعم1....أيامرقم  السطر من1........نعمالعمر بالسنوات1.........نعم1........فردى1........ولد
أضيفى المولود2..شهوراألسرة المعيشية2..........ال2...........ال2...توأم/متعدد2........بنت

2..........ال3..سنين
انتقلى إلى المولود التالىانتقلى الى 221انتقلى إلى 220(االسم)

1........نعم1....أيامرقم  السطر من1........نعمالعمر بالسنوات1.........نعم1........فردى1........ولد
أضيفى المولود2..شهوراألسرة المعيشية2..........ال2...........ال2...توأم/متعدد2........بنت

2..........ال3..سنين
انتقلى إلى المولود التالىانتقلى الى 221انتقلى إلى 220(االسم)

1........نعم1....أيامرقم  السطر من1........نعمالعمر بالسنوات1.........نعم1........فردى1........ولد
أضيفى المولود2..شهوراألسرة المعيشية2..........ال2...........ال2...توأم/متعدد2........بنت

2..........ال3..سنين
انتقلى إلى المولود التالىانتقلى الى 221انتقلى إلى 220(االسم)

1........نعم1....أيامرقم  السطر من1........نعمالعمر بالسنوات1.........نعم1........فردى1........ولد
أضيفى المولود2..شهوراألسرة المعيشية2..........ال2...........ال2...توأم/متعدد2........بنت

2..........ال3..سنين
انتقلى إلى 222انتقلى الى 221انتقلى إلى 220(االسم)

1.................................................................نعميا ترى خلفتى أى مواليد أحياء بعد والدة )اسم آخر مولود(؟
2....................................................................ال إذا اإلجابة نعم سجلى المولود/المواليد فى جدول المواليد.

قارنى 208 بعدد المواليد فى الجدول السابق ثم علمى:ـ
تقصى وصححىاألعداد األعداد متطابقة

غير متطابقة

راجعى 215 وسجلى عدد المواليد منذ يناير 2009 وما بعدها.
."225A" إذا كان ال يوجد مواليد سجلى "0" وانتقلى إلى سؤال

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
221

لمن على قيد الحياة يا ترى )االسم(يا ترى )االسم(

212213214215216217

يا ترى )االسم(لسه عايش/ولد وال بنت؟
عايش/عايشةعايشة؟

معاكى؟

218219220

شهر10

سنة

شهر11

سنة

شهر08

سنة

شهر09

سنة

224

شهر12

سنة

أضيفى للجدول222

223
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."B" فى شهر الميالد فى العمود 2 فى النتيجة. اكتبى اسم الطفل على يسار الكود "B" لكل مولود منذ يناير 2009، سجلى
لكل مولود، أسألى عن عدد  الشهور التى انتهى بعدها الحمل وسجلى "P" فى الشهور السابقة وفقا لفترة الحمل.

ملحوظة: عدد الـ "P" المسجلة يجب أن يكون أقل بواحد من عدد شهور الحمل.

سجلى شهر وسنة ميالد آخر طفل قبل يناير 2009 فى المربعات الموجودة فى أسفل النتيجة.

1.................................................................نعميا ترى أنتى حامل دلوقتى؟
2....................................................................ال 

8......................................................غير متأكدة

...........................................................الشهوربقالك كام شهر حامل؟
)سجلى بالشهور الكاملة(

سجلى عدد الشهور الكاملة .
أكتبى "P" فى العمود 2 فى النتيجة الجمالي عدد شهور الحمل الكاملة، بدءًا من شهر المقابلة.

1.................................................................نعمفى وقت ما بقيتى حامل، يا ترى كنتى عاوزه تبقى حامل فى
2....................................................................ال الوقت ده؟

1.........................................................بعد  شويةيا ترى كنتي عايزة طفل بعد شوية وال ماكنتيش عاوزه أى طفل
2.....................................ماكنتش عاوزه خالص)تاني(خالص؟

لألسف ستات كتير ممكن الحمل بتاعهم مابينتهيش بمولود حى. وأحيانًا الطفل بينزل ميت يعنى مايتنفسش أو ما تظهرش عليه أى عالمة 
أخرى للحياه. وأوقات تانية ممكن الستات يحصل لها سقط او إجهاض بدرى أثناء الحمل. مهم جدًا للدراسة بتاعتنا نعرف الحاالت دى

من الحمل لوضع برامج صحية للمرأة.
باستخدام المعلومات فى النتيجة، تقصى لمعرفة هل السيدة حدث لها أى مولود ميت أو سقط أو اجهاض من أول يناير 2009.

اذا قالت السيدة انه حدث لها حمل لم ينتهى بمولود حى، اسالى عن الشهر والسنة التى انتهى فيها هذا الحمل.
سجلى الكود المناسب لنتيجة هذا الحمل فى هذا التاريخ فى العمود 2 فى النتيجة )"S" للمولود الميت، "M" للسقط، "A" لالجهاض(.

ثم إسألى عن عدد الشهور التى انتهى بعدها الحمل وسجلى "P" فى كل شهر سابق حسب مدة الحمل.
الحظى: حيث أن نتيجة الحمل يتم تسجيلها فى الشهر الذى انتهى فيه الحمل، فإن عدد "P" ال بد أن يقل بواحد عن عدد الشهور التي

انتهى بعدها الحمل.
أسئلة توضيحية:

لمعرفة الحمل الذى لم ينتهى بمولود حى، إسألي:
* الفترة بين الحمل الحالى والوالدة السابقة )المولود األخير(:- 

يا ترى حصلك أى حمل وانتهى بمولود ميت بعد والدة )اسم آخر مولود( وقبل حملك الحالي؟ أو أى حمل انتهى بسقط أو إجهاض؟
*  الفترة بين المولود األخير والمولود قبل األخير:

يا ترى حصلك أى حمل وانتهى بمولود ميت بين )اسم آخر مولود( و)المولود قبل األخير(؟ أو أى حمل انتهى بسقط أو إجهاض؟
* الفترة بين المولود قبل األخير والمولود اللى قبله:-

يا ترى حصلك أى حمل وانتهى بمولود ميت بين والدة )اسم المولود قبل األخير( ووالدة )اسم المولود اللى قبله(؟ أو أى حمل انتهى بسقط أو
إجهاض؟

* السيدات بدون مواليد أحياء ولكن حامل حاليًا:
قبل حملك الحالى، هل سبق وحصلك أى حمل انتهى بمولود ميت؟ أو أى حمل تانى انتهى بسقط أو إجهاض ؟

* السيدات بدون مواليد أحياء وغير حامل حاليًا:-
امتى آخر مرة ولدتى مولود ميت؟اذا كان نعم: هل سبق وولدتى مولود ميت؟

 إمتى آخر مرة حصلك سقط أو إجهاض ؟اذا كان نعم:هل سبق وحصلك سقط أو إجهاض؟
كنتى حامل فى أد إيه لما انتهى الحمل ده؟*  لكل حمل لم ينتهى بمولود حى إسألى: 

229A

230

230

227

228

229230

225

225A

226
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1...................................................................نعميا ترى حصلك أى حمل )تانى( قبل يناير 2009 وما انتهاش
2....................................................................ال بمولود حى )أى حمل انتهى بمولود ميت أو أى حمل انتهى

بسقط أو إجهاض (؟

سجلى فى المربعات الموجودة فى اسفل النتيجة، الشهر والسنة ونتيجة َاخر حمل انتهى بسقط أو إجهاض أو مولود ميت )M, A OR S( قبل
يناير 2009. إذا كان ال يوجد سجلى "0" فى مربع النتيجة.

راجعي النتيجة:
جهاض  لم يحدث إجهاض، لم يتم تسجيل حمل أو أكثر انتهى بسقط و/أوا 

كود "A" أو"M" منذ يناير 2009كود "A" و/أو"M" منذ يناير 2009

1...................................................................نعمراجعي النتيجة ألخر حمل أنتهى بسقط أو إجهاض ثم أسألي
2....................................................................ال يا ترى حصلت لك أى مضاعفات بعد السقط أو اإلجهاض اللي

8............................................................ال تعرفكان في )التاريخ من النتيجة(؟

A...............................................................نزيفأيه هي المضاعفات اللي حصلت لك؟
B...................................................عدوى/التهاباتتقصي:

Xأخرىفي أي حاجة تاني؟
)تذكر()سجلي كل ما تذكره(

1............................................منذ أيامامتى ابتدت آخر دورة شهرية ليكى )الحيض(؟
2...........................................منذ أسابيع
3...........................................منذ شهور
4...........................................منذ سنين

994.......انقطاع الطمث أو عملية استئصال الرحم(التاريخ لو قالته)
995...........................................قبل آخر مولود

996..............................لم تحدث دورة شهرية أبدا

1...................................................................نعممن دورة شهرية للدورة اللى بعدها، يا ترى فيه أيام معينة بتكون
2....................................................................ال فيها فرصة الست أكبر فى الحمل إذا مارست العالقة الجنسية

8.........................................................ال تعرف)عاشرت جوزها(؟

1.............................................قبل الدورة مباشرةوالوقت ده يا ترى قبل ما الدورة تبتدى على طول، وال خالل
2....................................................خالل الدورةالدورة، وال بعد الدورة على طول، وال فى نص الفترة بين

3..............................................بعد الدورة مباشرةالدورتين؟
4.....................................فى الوسط بين الدورتين

6أخرى
)تذكر(

8............................................................ال تعرف

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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235
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233
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232C

233



 . 394 ملحق و 

 

دلوقتى احب أتكلم معاكي عن تنظيم األسرة: الطرق أو الوسائل المختلفة اللى ممكن زوجين يستخدموها لتأجيل أو منع الحمل.
يا ترى سبق وسمعتي عن )الوسيلة(؟

1..........................................................نعمتقصي: ممكن الست تعمل عملية علشان ما 01. تعقيم المرأة )الربط(
2............................................................التجبش أى أوالد تانى

1..........................................................نعمتقصي: ممكن الراجل يعمل عملية علشان مايجبش أى02. تعقيم الرجل
2............................................................الأوالد تانى

1..........................................................نعمتقصي: عبارة عن حلقة  أو حلزون يقوم الدكتور أو الممرضة03. اللولب
2............................................................البتركيبها للست.

1..........................................................نعمتقصي: ممكن الست تأخد حقنة يديهلها مقدم خدمة صحى04. الحقن
2............................................................التمنع الحمل لمدة شهر أو أكثر.

1..........................................................نعمتقصي: ممكن الست تأخد حباية كل يوم لمنع الحمل05. الحبوب
2............................................................ال

1..........................................................نعمتقصي: ممكن الست تحط كبسوالت صغيرة فى06. كبسوالت تحت الجلد
2............................................................الدراعها بواسطة دكتور أو ممرضة علشان تمنع الحمل لمدة سنة او لعدة سنوات.

1..........................................................نعمتقصي: الراجل بيحط كيس مطاط على عضوه الذكري07. الواقي الذكري
2............................................................القبل المعاشرة الجنسية.

1..........................................................نعمممكن الست تضع بنفسها كريم،08. حاجز مهبلى/اقراص موضعية/مراهم/كريم 
2............................................................المراهم، اقراص قبل المعاشرة.

1..........................................................نعمتقصي: لتجنب الحمل، الستات مش بتمارس الجنس في09. فترة األمان
2............................................................الااليام اللي بيعتقدوا انها ممكن تبقي حامل

1..........................................................نعمتقصي:الراجل يكون حريص ويسحب نفسه 10. القذف الخارجي )العزل(
2............................................................القبل القذف

1..........................................................نعمكوسيلة لتنظيم األسرة11. الرضاعة الطبيعية
2............................................................ال

1..........................................................نعمتقصي: هى وسيلة طوارئ  خالل 3 أيام بعد المعاشرة12. وسيلة الطوارئ
2............................................................البدون استخدام وسيلة لمنع الحمل. الست ممكن تاخد حبوب معينة علشان

تمنع الحمل

1..........................................................نعم13.  يا ترى سمعتى عن أى  طرق او وسائل تانية ممكن تستخدمها الست
أو الراجل لمنع الحمل؟

)تذكر(
)تذكر(

2............................................................ال

القسم الثالث: وسائل تنظيم األسرة
انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
301

 



 . 395 ملحق و  

 

راجعى 104:
ارملة/مطلقة/منفصلةمتزوجة حاليًا

راجعى 226:
حاملغير حامل أو غير متأكده

1............................................................نعميا ترى إنتى دلوقتى بتعملى حاجة أو بتستخدمى أى وسيلة
2...............................................................ال لتأجيل أو منع الحمل؟

C...............................................تعقيم المرأةإيه هى الطريقة اللى بتستخدميها؟
D...............................................تعقيم الرجل

E......................................................الحبوبضعى دائرة حول كل ما يذكر
F.......................................................اللولب

G.............................حقن شهرية )ميزوسيبت(إذا كان هناك أكثر من وسيلة مسجلة اتبعي تعليمات االنتقال
H..................حقن كل 3 شهور )ديبو بروفيرا(للوسيلة االعلى في القائمة

I.................................كبسوالت تحت الجلد
K............................................الواقى الذكرى

N.......حاجز مهبلى/أقراص موضعية/كريم/مرهم
R.................................................فترة األمان

T.........................................القذف الخارجى
U......................................الرضاعة الطبيعية
X....................................وسائل حديثة اخرى
Y....................................وسائل تقليدية اخرى

.........................................ميكروسبتايه هو أسم نوع الحبوب اللى بتستخدميها دلوقتى؟
...................................................ميكرولوت
...................................................ليفونور

...................................................ترايوسبتاذا كانت ال تعرف النوع، اطلبي رؤية العبوة
.........................................................جينيرا
.......................................................نوردت
....................................................اكسلوتن
....................................................مارفيلون
....................................................سيليست

...................................................كونترابالن
اخرى

)تذكر(
98....................................................ال تعرف

09
10
96

30601

308A

02
03
04
05
06
07
08

304
311

305307

308A

302
311

303
311
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وزارة الصحة والسكانيا ترى في أى مكان  تم التعقيم؟
11.........................مستشفى عام )فى الحضر(

12.................................مركز صحى حضرى
13...........................................مكتب صحة

14........................مستشفى مركزي )فى الريف(
15......................................وحدة صحية ريفيةتقصي لتحديد نوع المصدر.

16...........................مركز رعاية أمومة وطفولةواذا لم تتمكني من تحديد ما اذا كان قطاع حكومي او
17............................................وحدات متنقلةخاص، اكتبي اسم المكان

حكومية أخرى
21.............................مستشفى جامعى/تعليمى

22....................................عيادة تأمين صحى
23.........................................مؤسسة عالجية

26................................وحدات حكومية أخرى(إسم المكان)
هيئات غير حكومية

31..........الجمعية المصرية العامة لتنظيم األسرة
32.............مشروع تحسين خدمات تنظيم األسرة

36....................................وحدات أهلية أخرى
قطاع طبى خاص

41.................................مستشفى خاص/عيادة
42...........................................طبيب خاص

قطاع خاص أخر
44................................وحدة صحية تبع جامع
45..............................وحدة صحية تبع كنيسة

46ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى
)تذكر(

98....................................................ال تعرف

...................................................شهرفى أى شهر وسنة تمت عملية التعقيم؟

............................................سنةمنذ أي شهر وسنة بتستخدمى )الوسيلة الحالية( بدون توقف؟

بقالك قد إيه بتستخدمى )الوسيلة الحالية( بدون توقف؟تقصي:

راجعي 308A ،308، و215 والنتيجة:
308A/308 أي والدة أو حمل انتهى بعد  شهر وسنة بداية استخدام الوسيلة في سؤال

النعم

إرجعي إلى السؤال 308A/308 تقصي وسجلـي شهر وسنة بداية االستخدام المستمر
للوسيلة الحالية )يجب أن يكون بعد الوالدة األخيرة أو بعد أخر حمل لم ينتهى بمولود حى(.

:308A ،308 راجعي
سنة 2008 أو ما قبلهاسنة 2009 أو ما بعدها

سجلى كود الوسيلة المستخدمة فى شهر المقابلةسجلى كود الوسيلة المستخدمة فى شهر المقابلة فى
فى العمود )2( فى النتيجة وفى كل شهر سابقالعمود )2( فى النتيجة وفى كل شهر سابق حتى

حتى يناير  2009.تاريخ بداية االستخدام.
انتقلي إلى  

307

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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ودلوقتى أحب اسالك شوية أسئلة عن كل الفترات )التانيه( خالل الكام سنة اللى فاتت اللى كنتى إنتى أو جوزك بتستخدموا فيها
اى وسيلة لتأجيل أو منع الحمل.

عمود )2(: فترات االستخدام منذ يناير 2009
تقصى عن الفترات السابقة لإلستخدام وعدم األستخدام، إبدأى بأخر فترة إستخدام وارجعى لباقى الفترات حتى يناير 2009.

إستخدمى اسماء األطفال، تواريخ ميالدهم، وفترات الحمل كنقط يمكن الرجوع اليها.
سجلى فترات االستخدام وعدم االستخدام فى العمود )2( فى النتيجة. سجلى الكود الخاص بالوسيلة لكل شهر كان به إستخدام لهذه

الوسيلة، وسجلى "0" فى الشهور التى لم يكن بها إستخدام ألى وسيلة.
أسئلة توضيحية لعمود )2(:

- كان إمتى اخر مره استخدمتى فيها وسيلة؟ والوسيلة دى كانت إيه؟
- إمتى إبتديتى تستخدمى الوسيلة دى؟ إبتديتى بعد أد إيه من والدة )األسم(؟

- استخدمتى الوسيلة لمدة أد إيه فى الوقت ده؟
عمود )3(: أسباب التوقف عن استخدام الوسيلة:

لكل فترة استخدام، أسألى المستجيبة ليه توقفت عن إستخدام الوسيلة وسجلى كود سبب التوقف عن إستخدام الوسيلة فى العمود )3( فى
النتيجة فى الشهر الذى تم فيه التوقف عن اإلستخدام.

ذا كان هناك حمل فى الشهر الذى يلى التوقف فأسألى عما إذا كانت اصبحت حامل اثناء استخدام الوسيلة، أو تعمدت أن توقف وا 
إستخدام الوسيلة علشان تحمل.

عدد االكواد المسجلة فى العمود )3( يجب ان تكون نفس عدد فترات االستخدام الكاملة فى العمود )2(.
أسئلة توضيحية لعمود )3(:

- ليه توقفتى عن إستخدام )الوسيلة(؟
- ويا ترى بقيتى حامل وانتى بتستخدمى )الوسيلة(، وال وقفتى علشان تبقى حامل، وال وقفتى ألى سبب تانى؟

إذا كانت تعمدت التوقف عن إستخدام الوسيلة علشان تحمل، إسأليها:
- قعدتى كام شهر بعد ما توقفتى عن استخدام )الوسيلة( علشان تحملى؟

سجلى "0" فى كل الشهور المتبقية فى العمود )2(.
بعد إتمام األعمدة 2، 3 بالصورة المناسبة إنتقلى إلى 312

راجعي النتيجة ما إذا كان هناك استخدام اي وسيلة في اى شهر:
تم استخدام  اى وسيلةلم يتم استخدام وسيلة

1................................................................نعميا ترى سبق انك إستخدمتى أو جربتى أى طريقة لتأجيل أو
2....................................................................ال منع الحمل؟

....................................لم يتم اختيار اى كودراجعي 305:
...............................................تعقيم المرأة
...............................................تعقيم الرجل

03......................................................الحبوبضعى دائرة حول كود الوسيلة
04.......................................................اللولب

05................................حقن شهرية )ميزوسيبت(
06.....................حقن كل 3 شهور )ديبو بروفيرا(إذا كان هناك أكثر من وسيلة مسجلة في سؤال 305،

07......................................كبسوالت تحت الجلدضعي دائرة حول كود الوسيلة االعلى في القائمة
08............................................الواقى الذكرى

09..........حاجز مهبلى/أقراص موضعية/كريم/مرهم
10.................................................فترة األمان

11............................................القذف الخارجى
12.........................................الرضاعة الطبيعية
95........................................وسائل حديثة اخرى
96....................................وسائل تقليدية اخرى

311

312
314

313324

31400324
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وزارة الصحة والسكانأنتى بدأتي تستخدمي )الوسيلة الحالية( في )التاريخ من سؤال
11.........................مستشفى عام )فى الحضر(308A(، يا ترى روحتى فين تجيبي الوسيلة في الوقت ده؟

12.................................مركز صحى حضرى
13............................................مكتب صحةيا ترى فين ركبتى اللولب لما بدأتى تستخدمى فى )التاريخ من سؤال

14........................مستشفى مركزي )فى الريف(308A(؟
15......................................وحدة صحية ريفية

16...........................مركز رعاية أمومة وطفولةيا ترى فين ركبتى الكبسوالت تحت الجلد لما بدأتى تستخدمى فى
17............................................وحدات متنقلة)التاريخ من سؤال 308A(؟

حكومية أخرى
21.............................مستشفى جامعى/تعليمىيا ترى فين أخذتى نصيحة عن ازاي تستخدمي فترة األمان لما

22....................................عيادة تأمين صحىبدأتى تستخدمى فى )التاريخ من سؤال 308A(؟
23.........................................مؤسسة عالجية

26................................وحدات حكومية أخرىفين أخذتى النصيحة دى؟إذا كانت اإلجابة "نعم":
هيئات غير حكومية

31..........الجمعية المصرية العامة لتنظيم األسرة
32.............مشروع تحسين خدمات تنظيم األسرةتقصي لتحديد نوع المصدر.

36....................................وحدات أهلية أخرىواذا لم تتمكني من تحديد ما اذا كان قطاع حكومي او
قطاع طبى خاصخاص، اكتبي اسم المكان

41.................................مستشفى خاص/عيادة
42............................................طبيب خاص

43...................................................أجزاخانة
قطاع خاص أخر

44................................وحدة صحية تبع جامع(إسم  المكان)
45..............................وحدة صحية تبع كنيسة
46قطاع طبى خاص أخر

)تذكر(
غير طبى آخر

61......................موزع )محل، كشك، ...الخ(
62.........................................أقارب/أصدقاء

66أخرى
)تذكر(

94.......................................................ال أحد
98....................................................ال تعرف

03......................................................الحبوبراجعي 305:
04.......................................................اللولب

05.............................حقن شهرية )ميزوسيبت(ضعى دائرة حول كود الوسيلة
06..................حقن كل 3 شهور )ديبو بروفيرا(

07.................................كبسوالت تحت الجلد
............................................الواقى الذكرىإذا كان هناك أكثر من وسيلة مسجلة في سؤال 305،

.......حاجز مهبلى/أقراص موضعية/كريم/مرهمضعي دائرة حول كود الوسيلة االعلى في القائمة
.................................................فترة األمان

............................................القذف الخارجى
.........................................الرضاعة الطبيعية
........................................وسائل حديثة أخرى
......................................وسائل تقليدية أخرى

1................................................................نعمفي الوقت ده، يا ترى حد قالك على األعراض الجانبية أو المشاكل
2..................................................................الالصحية اللى ممكن تحصلك مع الوسيلة؟

لما عملتي عملية التعقيم، يا ترى حد قالك على األعراض الجانبية
أو المشاكل الصحية اللي ممكن تحصلك مع الوسيلة؟

1................................................................نعميا ترى سبق أن حد بيشتغل فى تنظيم األسرة أو الصحة قالك على
2....................................................................ال األعراض الجانبية أو المشاكل الصحية اللى ممكن تحصلك مع

الوسيلة؟

318
320
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96401
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11401
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1................................................................نعميا ترى حد قالك تعملى ايه اذا صادفتك أى أعراض جانبية أو
2....................................................................ال مشاكل صحية؟
راجعي 317:

الدائرة ليست على كود "1"الدائرة حول الكود "1"
1................................................................نعملما جبتي)الوسيلة الحالية فيفي الوقت ده، ياترى
2..................................................................السؤال 314( من )المصدر فيحد قالك على وسائل

سؤال 307 أو 315(، يا ترى حدتانية لتنظيم األسرة ممكن
قالك على وسائل تانية لتنظيمتستخدميها؟

األسرة ممكن تستخدميها؟
1................................................................نعميا ترى سبق حد بيشتغل فى تنظيم األسرة أو الصحة كلمك

2....................................................................ال عن وسائل تانية لتنظيم األسرة ممكن تستخدميها؟
...............................................تعقيم المرأةراجعي 305:

03......................................................الحبوب
04.......................................................اللولب

05.............................حقن شهرية )ميزوسيبت(ضعى دائرة حول كود الوسيلة
06..................حقن كل 3 شهور )ديبو بروفيرا(

07.................................كبسوالت تحت الجلد
08............................................الواقى الذكرىإذا كان هناك أكثر من وسيلة مسجلة في سؤال 305،

09.......حاجز مهبلى/أقراص موضعية/كريم/مرهمضعي دائرة حول كود الوسيلة االعلى في القائمة
وزارة الصحة والسكانمن فين جبتي/أخدتى )الوسيلة الحالية( اخر مرة؟

11.........................مستشفى عام )فى الحضر(
12.................................مركز صحى حضرى

13............................................مكتب صحة
14........................مستشفى مركزي )فى الريف(

15......................................وحدة صحية ريفية
16...........................مركز رعاية أمومة وطفولةتقصي لتحديد نوع المصدر.

17............................................وحدات متنقلةواذا لم تتمكني من تحديد ما اذا كان قطاع حكومي أو
حكومية أخرىخاص، اكتبي اسم المكان

21.............................مستشفى جامعى/تعليمى
22....................................عيادة تأمين صحى
23.........................................مؤسسة عالجية

26................................وحدات حكومية أخرى(إسم  المكان)
هيئات غير حكومية

31..........الجمعية المصرية العامة لتنظيم األسرة
32.............مشروع تحسين خدمات تنظيم األسرة

36....................................وحدات أهلية أخرى
قطاع طبى خاص

41.................................مستشفى خاص/عيادة
42............................................طبيب خاص

43...................................................أجزاخانة
قطاع خاص أخر

44................................وحدة صحية تبع جامع
45..............................وحدة صحية تبع كنيسة
46قطاع طبى خاص أخر

)تذكر(
غير طبى آخر

61......................موزع )محل، كشك، ...الخ(
62.........................................أقارب/أصدقاء

66أخرى
)تذكر(

98....................................................ال تعرف

319

320
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1................................................................نعميا ترى تعرفى مكان تقدرى تجيبى منه وسيلة لتنظيم األسرة؟
2....................................................................ال 

وزارة الصحة والسكانيا ترى فين المكان ده؟
11.........................مستشفى عام )فى الحضر(

12.................................مركز صحى حضرى
13............................................مكتب صحة

14........................مستشفى مركزي )فى الريف(تقصي لتحديد نوع كل مصدر.
15......................................وحدة صحية ريفيةواذا لم تتمكني من تحديد ما اذا كان قطاع حكومي أو

16...........................مركز رعاية أمومة وطفولةخاص، اكتبي اسم المكان
17............................................وحدات متنقلة
حكومية أخرى

21.............................مستشفى جامعى/تعليمى
22....................................عيادة تأمين صحى
23.........................................مؤسسة عالجية

26................................وحدات حكومية أخرى
هيئات غير حكومية

31..........الجمعية المصرية العامة لتنظيم األسرة
32.............مشروع تحسين خدمات تنظيم األسرة

36....................................وحدات أهلية أخرى
قطاع طبى خاص

41.................................مستشفى خاص/عيادة
42............................................طبيب خاص

43...................................................أجزاخانة
قطاع خاص أخر

44................................وحدة صحية تبع جامع
45..............................وحدة صحية تبع كنيسة
46قطاع طبى خاص أخر

)تذكر(
غير طبى آخر

61......................موزع )محل، كشك، ...الخ(
62.........................................أقارب/أصدقاء

66أخرى
)تذكر(

401
325

(اسم المكان)

324
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راجعي 104: الحالة الزواجية
أرملة/مطلقة/منفصلةمتزوجة حاليا

راجعي 305: تستخدم التعقيم
أحد الزوجين أجرىلم يجر أي من

عملية تعقيمالزوجين عملية تعقيم

راجعي 226: حامل حاليا
غير حامل أو غير متأكدةحامل

1......................................تخلف طفل )تانى(دلوقتى عندي شوية أسئلة عن المستقبل:
2.................................مش عاوزة تانى/ خالصيا ترى بعد الطفل اللي انتى مستنياه تحبي تخلفي طفل تانى

8......................................غير متأكدة/ ال تعرفوال تفضلي ما تجيبيش أي أطفال تانيين؟

1.........................................تخلف طفل )تانى(دلوقتى عندي شوية أسئلة عن المستقبل:
2.................................مش عاوزة تانى/ خالصيا ترى تحبي تخلفي طفل )تانى( وال تفضلي ما تجيبيش أي أطفال

3...........................................ال يمكن أن تحمل)تانيين(؟
8......................................غير متأكدة/ ال تعرف

1.........................................شهورراجعي 226: حامل حاليا
2........................................سنواتحاملغير حامل أو غير متأكدة

994..............................بسرعة/دلوقتى
995.........................ال يمكن أن تحمل

996ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرىبعد والدة الطفل اللى انتىتحبي تنتظري فترة أد إيه
)تذكر(مستنياه، تحبي تنتظري أدمن دلوقتى لغاية ما تخلفي

998....................................ال تعرفإيه قبل ما تخلفي طفل تانى؟طفل )تانى(؟

راجعي 226: حامل حاليا
حاملغير حامل أو غير متأكدة

راجعي 304: تستخدم وسيلة لتنظيم األسرة؟
تستخدم حالياال تستخدم حاليا

راجعي 404: الوقت المرغوب فيه قبل والدة الطفل التالي
00 -- 23 شهر24 شهرًا فأكثرلم تسأل

أو 00 --01 سنةأو 02 سنة فأكثر

القسم الرابع: تفضيالت اإلنجاب
انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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أسباب مرتبطة باإلنجابراجعي 403B: الرغبة في إنجاب طفل )تاني(
A..............................ال توجد ممارسة جنسيةمش عاوزة تاني/خالصتريد طفل )تاني(

B..............................تباعد الممارسة الجنسية
C...................انقطاع الطمث/استئصال الرحم

D..عدم القدرة على اإلنجاب مؤقتًا/مطلقا )عقيمة(انتى قلتى انك مش عاوزةانتى قلتى انك مش عاوزة
E.............................لم تحض منذ أخر مولودأطفال )تانى( خالص، لكنطفل )تانى( دلوقتى، لكن

F...................................................رضاعةمابتستخدميش أى وسيلةمابتستخدميش أى وسيلة لمنع
G...................القضاء والقدر/ سيباها على ربنالمنع الحمل.الحمل.

معارضة االستخدام تقدرى تقوليلى ليهتقدرى تقوليلى ليه
H...................................معارضة المستجيبةمابتستخدميش أى وسيلة؟مابتستخدميش أى وسيلة؟

I........................................معارضة الزوج
J.................................معارضة ناس تانيينفى أى أسباب تانية؟فى أى أسباب تانية؟

K............................................محرمة دينيًا
نقص المعلومات 

L....................................ال تعرف أي وسيلة
M...................................ال تعرف أي مصدر

أسباب مرتبطة بالوسيلة )سجلى كل األسباب التى تذكرها(
N........................................اعتبارات صحية

O.....................الخوف من األعراض الجانبية
P...صعوبة الحصول على  الوسيلة/بعد المسافة

Q.........................................التكلفة المرتفعة
R........................الوسيلة المفضلة غير متاحة

S...................................مفيش وسيلة متاحة
T................................غير مالئمة االستخدام

U................التأثير على النشاط المعتاد للجسم
Xأخرى

Z....................................................ال تعرف

راجعي 304 تستخدم وسيلة لتنظيم األسرة؟
نعم، تستخدم حالياال، ال تستخدم حاليا/

لم تسأل

1..................................................................نعميا ترى تفتكري انك حتستخدمى وسيلة لتأجيل أو منع الحمل
2.....................................................................ال في أي وقت في المستقبل؟

8....................................................ال تعرف

01...............................................تعقيم المرأةإيه هى الوسيلة اللى حتفضلى تستخدميها؟
02...............................................تعقيم الرجل

03......................................................الحبوب
04.......................................................اللولبسجلى وسيلة واحدة فقط

05.......................................................الحقن
07.................................كبسوالت تحت الجلد

08............................................الواقى الذكرى
09........حاجز مهبلى/أقراص موضعية/كريم/مرهم

10.................................................فترة األمان
11.........................................القذف الخارجى

12......................................الرضاعة الطبيعية
....................................وسائل حديثة أخرى
....................................وسائل تقليدية أخرى

أخرى

98....................................................ال تعرف

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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راجعى 216:
ال يوجد أي أطفال أحياءلديها أطفال أحياء

00..............................................وال طفللو ممكن تختاري بالضبطلو رجعنا لورا وقت ماكنش
عدد األطفال اللي تخلفيهمعندك أي أطفال وكان ممكن
...........................................العددطول حياتك، يا ترى تحبيتختاري بالضبط عدد األطفال
يبقوا كام؟اللي تخلفيهم طول حياتك،

96ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرىيا ترى كنتى تحبي يبقوا كام؟
)تذكر(تقصي عن إجابة رقمية

أى نوعبناتأوالدمن األطفال دول تحبي كام يكونوا أوالد، وتحبي كام يكونوا بنات،
........العددوكام واحد مايفرقش إذا كان ولد أو بنت؟

96ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى
)تذكر(

دلوقتى عايزك تفكرى فى أفضل سن للزواج :
......................أفضل سن لزواج البنتإيه هو أفضل سن لزواج البنت؟

95................................العمر مايفرقش
98........................ال تعرف/غير متأكدة

......................أفضل سن لزواج الولدإيه هو أفضل سن لزواج الولد؟
95................................العمر مايفرقش

98........................ال تعرف/غير متأكدة

1..................................................................نعمتفتكرى إنه مناسب ألى اتنين متجوزين أنهم يستخدموا وسيلة
2.....................................................................ال لتنظيم األسرة بعد أول طفل؟

1..................................................................نعمتفتكرى إنه مناسب ألى اثنين متجوزين جديد أنهم يستخدموا
2.....................................................................ال وسيلة لتنظيم األسرة قبل أول حمل؟

1.........................................شهورفى رأيك، إيه هى أفضل مدة الست المفروض تنتظرها بين
2........................................سنواتالوالدات؟

998....................................ال تعرفسجلى اإلجابة كما ذكرتها المبحوثة بالضبط

1..................................................................نعميا ترى سبق سمعتى )تعرفى( عن "فحص ما قبل الزواج" يعنى
2.....................................................................ال استشارة دكتور أو أى مقدم خدمة طبية كاستعداد للجواز؟

1..................حصلت على فحص ما قبل الزواجيا ترى عملتي فحص ما قبل الزواج قبل ما تتجوزي؟
2...حصلت على فحص خالل شهرين بعد الزواجإذا كان "ال":

3...........................لم تحصل على أى فحصيا ترى عملتى فحص خالل شهرين بعد الزواج؟

تمت زيارتها من قبل:يا ترى فيه حد زارك من اللي بيشتغلوا في مجال الصحة، أو رائدة
A...................أحد العاملين فى مجال الصحةريفية أو أى حد تانى وكلمك عن تنظيم األسرة خالل الـ6 شهور

B.................................................رائدة ريفيةاللى فاتوا؟
Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى

)تذكر(إذا كان نعم:
Y..............................................لم يزرها أحد مين اللى زارك؟

1..................................................................نعميا ترى رحتى ألي سبب أي مكان حكومي بيقدم خدمة صحية
2.....................................................................ال خالل الـ6 شهور اللي فاتوا؟

1..................................................................نعميا ترى أي حد من العاملين في المكان ده أتكلم معاكى عن
2.....................................................................ال وسائل تنظيم األسرة فى أى زيارة من زياراتك؟

418

419

420
422

421

419

412

413A

413A

413

413A

413B

414

415

416

417
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1..............................................................نعميا ترى رحتى ألى سبب لدكتور خاص أو عيادة خاصة خالل الـ6
2.................................................................ال شهور اللى فاتوا؟

1..............................................................نعميا ترى الدكتور أو أى حد من العاملين هناك اتكلم معاكى عن
2.................................................................ال وسائل تنظيم األسرة فى أى زيارة من زياراتك؟

ال نعمخالل الـ6 شهور اللي فاتت يا ترى سمعتي عن تنظيم األسرة:
12.............................الراديومن الراديو؟

12........................التليفزيونمن التليفزيون؟
12................جرنال أو مجلةفي جرنال أو مجلة؟

12.............ملصقات، لوحاتمن ملصقات، لوحات إعالنية أو إرشادية؟
12...................ندوات محليةفى ندوات محلية؟
12...................القادة الدينيينمن القادة الدينيين؟

راجعي 301: الوسيلة رقم 11 ) الرضاعة الطبيعية(
تم ذكر الرضاعة الطبيعيةلم يتم ذكر الرضاعة الطبيعية

1..............................................................نعميا ترى تفتكرى أن الرضاعة الطبيعية ممكن تكون وسيلة لتنظيم
2.................................................................ال األسرة يعنى الرضاعة الطبيعية ممكن تساعد الست لمنع الحمل؟

...........................................عدد الشهوردلوقتى عايزة اسألك بعض األسئلة عن استخدام الرضاعة الطبيعية
........................................لحد ما تيجي الدورةكوسيلة لتنظيم األسرة.

..................لحد ما تفطم الطفل/تبطل رضاعةلمدة كام شهر بعد والدة الطفل تقدر الست تكون محمية من أنها
أخرىتبقى حامل لو بترضع طبيعى؟

......................................................ال تعرف

1..............................................................نعملو األم اللى بترضع رجعت لها الدورة تانى يا ترى حتبقى محمية
2.................................................................ال من الحمل؟

8......................................................ال تعرف

1..............................................................نعملو الطفل بيأخد سوائل أو نواشف، يا ترى األم اللى بترضع هتكون
2.................................................................ال محمية من الحمل؟

8......................................................ال تعرف

1..............................................................نعملو الطفل بينام طول الليل من غير رضاعة أو بيرضع مرات قليلة
2.................................................................ال بس خالل اليوم، يا ترى األم اللى بترضع حتكون محمية من

8......................................................ال تعرفالحمل؟

1...........................................نعم وذكرت النوعيا ترى فيه نوع معين من الحبوب يناسب الست اللي بترضع إنها
النوعتستخدمه؟

)تذكر(
2......................................نعم، ولم تعرف النوعإذا كان نعم:

8....................................................ال تعرفطيب إيه هو النوع ده؟

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.

94

422
424

423

424

424A
424C

424B
425

424C
93

96
)تذكر(

98

424D

424E

424F

425

 



 . 405 ملحق و  

 

راجعي 104: الحالة الزواجية
أرملة/مطلقة/منفصلةمتزوجة حاليا

راجعي304: تستخدم وسيلة تنظيم األسرة
ال تستخدم حاليًاتستخدم حاليًا

1.........................................المستجيبة أساسًايا ترى تقدرى تقوليلى إن استخدام وسيلة لتنظيم األسرة هو
2...............................................الزوج أساسًاأساسا قرارك و ال قرار جوزك وال انتي وجوزك قررتوا سوا؟

3..............................................قرار مشترك
6ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى

)تذكر(

راجعي 305:
أحد الزوجين أجرى عملية تعقيملم يجر أي من الزوجين عملية تعقيم

1...................................................نفس العددتفتكري جوزك عاوز نفس عدد األطفال اللي انتى عاوزاه
2.................................................أطفال أكثروال هو عاوز أكثر وال أقل من اللي انتى عاوزاه؟

3...................................................أطفال أقل
8....................................................ال تعرف

426
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راجعى 224:
ال يوجد مواليد فى سنةمولود أو أكثر في سنة
2009 أو ما بعدها2009 أو ما بعدها

سم، وحالة البقاء على قيد الحياة لكل مولود منذ عام  راجعي 215: سجلى فى الجدول ترتيب المولود من جدول المواليد وا 
2009 أو ما بعدها فى الجدول. إسألى األسئلة  التالية عن كل هؤالء المواليد. ابدئي بالمولود األخير.

)إذا كان هناك أكثر من 3 مواليد، استخدمي آخر عمودين في االستمارة اإلضافية(.
ودلوقتى احب أسألك شوية أسئلة عن أوالدك اللى اتولدوا فى الخمس سنين اللى فاتت. )وحنتكلم عن كل طفل لوحده(.

المولود الثانى قبل األخيرالمولود قبل األخيرالمولود األخيررقم المولود من جدول المواليد 
الرقم من جدولالرقم من جدولالرقم من جدول

.....................المواليد.....................المواليد.....................المواليد

اإلسماإلسماإلسممن السؤال 212

والسؤال 216
توفىعلى قيد الحياةتوفىعلى قيد الحياةتوفىعلى قيد الحياة

................................نعم................................نعم................................نعملما بقيتي حامل فى )األسم(، كنتى 
)انتقلى للسؤال 508()انتقلى للسؤال 508()انتقلى للسؤال 508(عايزه تبقى حامل فى الوقت ده؟

.................................ال.................................ال.................................ال

.........................بعد شوية.........................بعد شوية.........................بعد شويةيا ترى كنتى عايزة طفل بعد شوية،
..........مش عايزة أطفال تانى..........مش عايزة أطفال تانى..........مش عايزة أطفال تانىوال مكنتيش عايزة أى أطفال )تاني(

)انتقلى للسؤال 508()انتقلى للسؤال 508()انتقلى للسؤال 508(خالص؟

1..........بالشهور1..........بالشهور1..........بالشهوريا ترى كنتى تحبى تستنى شوية اكثر
اد ايه؟

2..........بالسنين2..........بالسنين2..........بالسنين 
998.....................ال تعرف998.....................ال تعرف998.....................ال تعرف

................................نعم................................نعم................................نعميا ترى شفتى حد لمتابعه )رعاية(
.................................ال.................................ال.................................الالحمل ده؟

)انتقلى للسؤال 524()انتقلى للسؤال 524()انتقلى للسؤال 515(

تخصص طبىتخصص طبىتخصص طبىمين اللى شفتيه؟
A...........................طبيبA...........................طبيبA...........................طبيبأى حد تانى؟

B..................ممرضة/قابلةB..................ممرضة/قابلةB..................ممرضة/قابلة
شخص آخرشخص آخرشخص آخرتقصي عن طبيعة الشخص و 

C.............................دايةC.............................دايةC.............................دايةسجلى كل االشخاص اللى شافتهم
XـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرىXـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرىXـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى

(تذكر)(تذكر)(تذكر)

222

509

222

507

508111

506111

704

502

503
في السؤال 212

504

505111

القسم الخامس: الحمل ورعاية ما بعد الوالدة والرضاعة
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المولود الثانى قبل األخيرالمولود قبل األخيرالمولود األخير
اإلسماإلسماإلسم

المنزلالمنزلالمنزلويا ترى حصلتى على متابعة )رعاية(
A.............................بيتكA.............................بيتكA.............................بيتكالحمل ده فين؟

B......................بيت تانىB......................بيت تانىB......................بيت تانىفى أى مكان تاني؟
قطاع حكومىقطاع حكومىقطاع حكومى

C.مستشفى عام )فى الحضر(C.مستشفى عام )فى الحضر(C.مستشفى عام )فى الحضر(تقصي لتحديد نوع كل مصدر
ذا لم تتمكني من تحديد ما إذا  D........مركز صحى حضرىD........مركز صحى حضرىD........مركز صحى حضرىوا 

E..................مكتب صحةE..................مكتب صحةE..................مكتب صحةكان قطاع حكومي أو خاص أكتبي
Fمستشفى مركزي )فى الريف(Fمستشفى مركزي )فى الريف(Fمستشفى مركزي )فى الريف( اسم المكان

G..........وحدة صحية ريفيةG..........وحدة صحية ريفيةG..........وحدة صحية ريفية
H.مركز رعاية أمومة وطفولةH.مركز رعاية أمومة وطفولةH.مركز رعاية أمومة وطفولة1.

Iـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكومية أخرىIـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكومية أخرىIـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكومية أخرى
(تذكر)(تذكر)(تذكر)

هيئات غير حكوميةهيئات غير حكوميةهيئات غير حكومية(أسم المكان)
J...........الجمعية المصريةJ...........الجمعية المصريةJ...........الجمعية المصرية

K.....مشروع تحسين الخدماتK.....مشروع تحسين الخدماتK.....مشروع تحسين الخدمات2.
Lـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهلية أخرىLـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهلية أخرىLـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهلية أخرى

(تذكر)(تذكر)(تذكر)
قطاع خاصقطاع خاصقطاع خاص(أسم المكان)

Mمستشفى خاص/عيادة خاصةMمستشفى خاص/عيادة خاصةMمستشفى خاص/عيادة خاصة
N..................طبيب خاصN..................طبيب خاصN..................طبيب خاص3.

Pـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاص آخرPـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاص آخرPـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاص آخر
(تذكر)(تذكر)(تذكر)

X..................غير طبى آخرX..................غير طبى آخرX..................غير طبى آخر(أسم المكان)
..............عدد المرات..............عدد المرات..............عدد المراتيا ترى  كام مرة أخدتى متابعة

98........................ال تعرف98........................ال تعرف98........................ال تعرف)رعاية( خالل الحمل ده؟ 
...................بالشهوروكنتى حامل فى كام شهر لما أول

98........................ال تعرفمرة أخدتى متابعة )رعاية( للحمل ده؟
كجزء من رعاية الحمل اللي انتي 

اخدتيها خالل الحمل ده، يا ترى فيه
أى حاجة من  اللى حاقولك عليها
النعمأتعملتلك على األقل مرة واحدة؟

12..............أتقاس وزنكأتقاس وزنك؟
12................ضغط الدماتعملك قياس ضغط دم؟
12..................عينة بولاتاخد منك عينة بول؟
12...................عينة دم اتاخد منك عينة دم؟

1.................................نعمخالل )أي من( زياراتك لرعاية
2.................................الالحمل، يا ترى فيه حد قالك على
8...........................ال تعرفعالمات تاخدى بالك منها وممكن

تكون  مشاكل فى الحمل؟
1.................................نعمخالل الحمل ده، يا ترى أخذتى حقنة
2.................................الفى الذراع لحماية المولود من االصابة
8...........................ال تعرفبالتيتانوس، يعنى: تشنجات ما بعد

(إنتقلى إلى 518)الوالدة )مرض الجزاز(؟

515

510

511

512

513

514
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1.................................نعميا ترى أي حد من اللي شفتيهم علشان
2.................................الحقنة التيتانوس، نصحك انك الزم 

8...........................ال تعرفتروحى علشان متابعة )رعاية(
الحمل؟

...................عدد المراتخالل الحمل ده كام مرة أخدتى فيها
8........................ال تعرفحقنة التيتانوس؟

أخرىمرتين أو أكثرراجعى 516:

(انتقلى إلى 521)

1.................................نعمفي أي وقت قبل حملك فى )االسم(، 
2.................................اليا ترى أخدتي أى حقنة تيتانوس؟

8...........................ال تعرف
(انتقلى إلى 521)

...................عدد المراتقبل حملك فى )االسم(، كام مرة
8........................ال تعرفأخذتي حقنة التيتانوس؟

إذا كان 7 مرات أو أكثر سجلي "7"

.............منذ سنينمن كام سنة فاتت أخدتي آخر حقنة 
التيتانوس قبل الحمل ده؟

1.................................نعمفى فترة حملك دى حد ادالك أو انتى 
2.................................الاشتريتى أقراص حديد أو أى شراب 

8...........................ال تعرففيه حديد؟
(إنتقلى إلى 523)أعرضي عليها األقراص/ الشراب

...........عدد األيامطول فترة حملك كلها، اخدتى
998......................ال تعرفاألقراص أو الشراب لمدة كام يوم؟

إذا كانت اإلجابة غير رقمية، تقصى
لمعرفة عدد األيام التقريبى.

1.................................نعمخالل الحمل ده، يا ترى أخدتى أى 
2.................................الأدوية علشان الديدان المعوية؟

8...........................ال تعرف

1.........................كبير جدًا1.........................كبير جدًا1.........................كبير جدًالما )اإلسم( اتولد يا ترى كان حجمه/
2..................أكبر من العادى2..................أكبر من العادى2..................أكبر من العادىحجمها كبير جدًا، وال أكبر من 

3..............................عادى3..............................عادى3..............................عادىالعادى، وال عادى، وال أصغر من 
4..............أصغر من العادى4..............أصغر من العادى4..............أصغر من العادىالعادى، وال صغير جدًا؟

5........................صغير جدًا5........................صغير جدًا5........................صغير جدًا
8...........................ال تعرف8...........................ال تعرف8...........................ال تعرف

1.................................نعم1.................................نعم1.................................نعمطيب )اإلسم( اتوزن/اتوزنت ساعة 
2.................................ال2.................................ال2.................................الالوالدة؟

8...........................ال تعرف8...........................ال تعرف8...........................ال تعرف
)إنتقلى إلى 527()إنتقلى إلى 527()إنتقلى إلى 527(

523

524

525

517

518

519

520

521

522

515B

516
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بالكيلو جرام من البطاقة/بالكيلو جرام من البطاقة/بالكيلو جرام من البطاقة/كان )اإلسم( وزنه/وزنها أد ايه؟
.1الوثيقة.1الوثيقة.1الوثيقة

بالكيلو جرام حسببالكيلو جرام حسببالكيلو جرام حسبسجلى الوزن بالكيلوجرام من البطاقة
.2.الذاكرة.2.الذاكرة.2.الذاكرةالصحية إذا كان متاحًا.

99.998.....................ال تعرف99.998.....................ال تعرف99.998.....................ال تعرف

تخصص طبىتخصص طبىتخصص طبىمين ساعد فى والدة )األسم(؟
A...........................طبيبA...........................طبيبA...........................طبيبأى حد تانى؟

B..................ممرضة/قابلةB..................ممرضة/قابلةB..................ممرضة/قابلةتقصى عن طبيعة الشخص وسجلى
شخص آخرشخص آخرشخص آخركل األشخاص اللى ساعدوا.

C.............................دايةC.............................دايةC.............................داية
E..................قريب/صديقE..................قريب/صديقE..................قريب/صديقإذا قالت المستجيبة أن ال أحد

XـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرىXـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرىXـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرىساعدها، تقصي لمعرفة عما إذا كان
(تذكر)(تذكر)(تذكر)هناك أي أشخاص بالغين كانوا

Y.............................ال أحدY.............................ال أحدY.............................ال أحدموجودين وقت الوالدة.

المنزلالمنزلالمنزليا ترى ولدتى )االسم( فين؟
11.............................بيتك11.............................بيتك11.............................بيتك

12......................بيت تانى12......................بيت تانى12......................بيت تانى
)إنتقلى إلى 546()إنتقلى إلى 546()إنتقلى إلى 533(

قطاع حكومىقطاع حكومىقطاع حكومىإذا كان المصدر مستشفى، وحدة
21.مستشفى عام )فى الحضر(21.مستشفى عام )فى الحضر(21.مستشفى عام )فى الحضر(صحية أو عيادة، أكتبي أسم المكان.
22........مركز صحى حضرى22........مركز صحى حضرى22........مركز صحى حضرىتقصي لتحديد نوع المصدر وضعي

23..................مكتب صحة23..................مكتب صحة23..................مكتب صحةدائرة حول الكود المناسب.
24مستشفى مركزي )فى الريف(24مستشفى مركزي )فى الريف(24مستشفى مركزي )فى الريف(

25..........وحدة صحية ريفية25..........وحدة صحية ريفية25..........وحدة صحية ريفية1.
26.مركز رعاية أمومة وطفولة26.مركز رعاية أمومة وطفولة26.مركز رعاية أمومة وطفولة

27ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكومية أخرى27ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكومية أخرى27ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكومية أخرى(أسم المكان)
(تذكر)(تذكر)(تذكر)

هيئات غير حكوميةهيئات غير حكوميةهيئات غير حكومية2.
31...........الجمعية المصرية31...........الجمعية المصرية31...........الجمعية المصرية

32...مشروع تحسين الخدمات32...مشروع تحسين الخدمات32...مشروع تحسين الخدمات(أسم المكان)
36ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهلية أخرى36ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهلية أخرى36ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهلية أخرى

(تذكر)(تذكر)(تذكر)3.
قطاع خاصقطاع خاصقطاع خاص

41مستشفى خاص/عيادة خاصة41مستشفى خاص/عيادة خاصة41مستشفى خاص/عيادة خاصة(أسم المكان)
42..................طبيب خاص42..................طبيب خاص42..................طبيب خاص
46ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاص آخر46ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاص آخر46ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاص آخر

(تذكر)(تذكر)(تذكر)
96ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغير طبى آخر96ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغير طبى آخر96ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغير طبى آخر

)إنتقلى إلى 546()إنتقلى إلى 546()إنتقلى إلى 533(

1.......بالساعاتقعدتي أد أيه بعد والدة )األسم( في 
2..........باأليامالمكان ده؟

3.......باألسابيعإذا كان أقل من يوم واحد، سجلي 
998.....................ال تعرفبالساعات إذا كان أقل من أسبوع 

واحد، سجلي باأليام.

526

527

528

(تذكر)(تذكر)(تذكر)

529
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اإلسماإلسماإلسم

1.................................نعم1.................................نعم1.................................نعميا ترى والدة )اإلسم( كانت بعملية
2...................................ال2...................................ال2...................................القيصرية، يعنى فتحوا بطنك وطلعوا

الطفل؟

1.................................نعمدلوقتى أحب اتكلم معاكي عن
(إنتقلى إلى 534)الفحوصات اللي اتعملتلك بعد الوالدة،
2...................................العلى سبيل المثال، حد سألك أسئلة

عن صحتك أو كشف عليكي.
يا ترى أي حد كشف على صحتك 

لما كنتي لسة فى المكان ده؟

1.................................نعميا ترى أى حد كشف على صحتك
(إنتقلى إلى 534)بعد ما خرجتى  من المكان ده؟

2...................................ال
(إنتقلى إلى 536)

1.................................نعمدلوقتى أحب اتكلم معاكي عن
الفحوصات اللي اتعملتلك بعد الوالدة،
2.................................العلى سبيل المثال، حد سألك أسئلة

(إنتقلى إلى 536)عن صحتك أو كشف عليكي.
يا ترى أي حد كشف على صحتك

بعد ما ولدتي )االسم(؟

تخصص طبىمين اللي كشف على صحتك  في
11...........................طبيبالوقت ده؟

12..................ممرضة/قابلة
شخص أخرتقصي عن الشخص األكثر كفاءة

21.............................داية
96أخرى

1.......بالساعاتأول كشف حصل بعد الوالدة بأد أيه؟

2...........باأليامإذا كان أقل من يوم واحد، سجلي 
بالساعات إذا كان أقل من أسبوع 

3.......باألسابيعواحد، سجلي باأليام.
998.....................ال تعرف

1.................................نعمفى أى وقت خالل شهرين بعد والدة 
2.................................ال)األسم( يا ترى فيه دكتور أو ممرضة
8.........................ال تعرف/قابلة زارك فى بيتك علشان يكشف

)إنتقلى إلى 538(عليكي؟

..........عدد المراتكام مرة بعد الوالدة زارك شخص طبى
98.....................ال تعرفمتخصص فى بيتك علشان يكشف

عليكي؟

1.................................نعمخالل شهرين بعد والدة )االسم(،
2.................................اليا ترى فيه مقدم خدمة صحية أو 

8...........................ال تعرفداية كشف عليه/عليها؟
 )إنتقلى إلى 542(

534

)تذكر(

535

536

537

538

530

531

532

533
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المولود الثانى قبل األخيرالمولود قبل األخيرالمولود األخير
اإلسماإلسماإلسم

1.......بالساعاتبعد كام ساعة، أو كام يوم، أو كام 
اسبوع من والدة )األسم( كان أول

2..........باأليامكشف؟

3.......باألسابيعإذا كان أقل من يوم واحد، سجلي 
بالساعات إذا كان أقل من أسبوع 

998...................ال تعرفواحد، سجلي باأليام.

تخصص طبىمين اللي كشف على صحة )األسم(
11.............................طبيبفى الوقت ده؟

12...................ممرضة/قابلة
21..............................دايةتقصي عن الشخص األكثر كفاءة

96أخرى

المنزلكان فين أول كشف على )األسم(؟
11.............................بيتك

12......................بيت تانى
قطاع حكومىتقصي لتحديد نوع المصدر وضعي

21.مستشفى عام )فى الحضر(دائرة حول الكود المناسب.
22........مركز صحى حضرى

23..................مكتب صحةإذا لم يمكنك تحديد مصدر 
24.مستشفى مركزي )فى الريف(خاص أو عام أكتبى أسم المكان

25..........وحدة صحية ريفية
26.مركز رعاية أمومة وطفولة

27ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكومية أخرى
(تذكر)(أسم المكان)

هيئات غير حكومية
31.............الجمعية المصرية

32...مشروع تحسين الخدمات
36ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهلية أخرى

(تذكر)
قطاع خاص

41مستشفى خاص/عيادة خاصة
42..................طبيب خاص
46ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاص آخر

(تذكر)
96ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغير طبى آخر

(تذكر)

1.................................نعمخالل األسبوعين اللى بعد الوالدة،
2.................................الياترى أتاخد عينة دم من كعب

8...........................ال تعرف)االسم(؟
)إنتقلى إلى 544(

...........عدد األيامبعد كام يوم من الوالدة اتخدت عينة
98.....................ال تعرفالدم من كعب )االسم(؟

542

543

539

540

)تذكر(

541
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المولود الثانى قبل األخيرالمولود قبل األخيرالمولود األخير
اإلسماإلسماإلسم

1.................................نعمفى أول شهرين بعد والدة )االسم(،
2.................................اليا ترى اخدتى فيتامين )أ( )زي دي

8...........................ال تعرف/أي واحدة من دول(؟
اعرضى عليها كبسوالت فيتامين أ/

كل أنواع الفيتامين.

1.................................نعميا ترى الدورة الشهرية رجعت لك بعد 
)إنتقلى إلى 547(والدة )االسم(؟

2.................................ال
)إنتقلى إلى 548(

1.................................نعم1.................................نعميا ترى الدورة الشهرية رجعت لك بين
2.................................ال2.................................الوالدة )االسم( و حملك اللي بعده؟

)إنتقلى إلى 550()إنتقلى إلى 550(

................عدد الشهور................عدد الشهور................عدد الشهوريا ترى قعدتى كام شهر بعد والدة
98........................ال تعرف98........................ال تعرف98........................ال تعرف)االسم( من غير دورة؟

حامل/أوغير حاملراجعى226:
غير متأكدةهل المستجيبة حامل؟

)انتقلى إلى 550(

1.................................نعميا ترى إستأنفتى عالقتك الجنسية من
2.................................الوالدة )األسم(؟

)إنتقلى إلى 551(

.............بالشهور.............بالشهور.............بالشهورطيب قعدتى كام شهر بعد والدة 
98...................ال تعرف98...................ال تعرف98...................ال تعرف)األسم( من غير عالقه جنسية؟

1.................................نعم1.................................نعم1.................................نعميا ترى سبق إنك رضعتى )االسم( 
)إنتقلى إلى 553(رضاعة طبيعية؟

2.................................ال2.................................ال2.................................ال

توفىعلى قيدراجعى 504:
الحياةالطفل على قيد الحياة؟

)انتقلى إلى السؤال)إنتقلى إلى 558(
505 فى العمود التالى، أو
إذا لم يكن هناك أى مواليد
تانيين، انتقلى إلى 601(

000..بعدها مباشرةطيب اول مرة اديتى )األسم( صدرك 
1.......بالساعاتكان بعد الوالدة بأد إيه؟

2..........باأليامإذا كان أقل من ساعة، سجلى "000"
إذا كان أقل من 24 ساعة، سجلى
بالساعات. غير ذلك، سجلى باأليام.

1.................................نعمفى أول ثالثة أيام بعد الوالدة، يا ترى
2.................................الاديتى )االسم( أى حاجة يشربها غير

)إنتقلى إلى 556(لبن صدرك؟

552

553

554

546

547

548

549

550

551

544

545
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المولود الثانى قبل األخيرالمولود قبل األخيرالمولود األخير
اإلسماإلسماإلسم

A..........لبن )غير لبن الثدى(إيه هى الحاجات اللى إديتيها لـ
B.........................ماء فقط)االسم( عشان يشربها؟

C........ماء بالسكر أو جلوكوز
D........................ماء غريبفى أى حاجة تانية؟

E..............محلول ملح وسكر
F.....................عصير فاكهةسجلى كل السوائل التي تذكرها

G...لبن صناعى )بيبيالك....(
H.............شاى/ سوائل أخرى

I................................قهوة
J..............................عسل
Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى 

(تذكر)

توفىعلى قيدتوفىعلى قيدتوفىعلى قيدراجعى 504:
الحياةالحياةالحياةهل الطفل على قيد الحياة؟

)انتقلى إلى السؤال 505)انتقلى إلى السؤال)انتقلى إلى السؤال
فى العمود قبل األخير فى505 فى العمود التالى، أو505 فى العمود التالى، أو
االستمارة اإلضافية أو إذاإذا لم يكن هناك أى مواليدإذا لم يكن هناك أى مواليد
لم يكن هناك أى مواليدتانيين، انتقلى إلى 601(تانيين، انتقلى إلى 601(

تانيين، انتقلى إلى 601(

1.................................نعمطيب هو لسه )االسم( بيرضع من
2.................................ال صدرك؟

1.................................نعم1.................................نعم1.................................نعميا ترى )االسم( شرب/ شربت أى 
2.................................ال2.................................ال2.................................الحاجة من قزازة بحلمة امبارح أو الليلة

8...........................ال تعرف8...........................ال تعرف8...........................ال تعرفاللى فاتت؟

انتقلى إلى السؤال 505 فى العمودانتقلى إلى السؤال 505 فى العمودانتقلى إلى السؤال 505 فى العمود
قبل األخير فى االستمارة االضافية،التالى، أو إذا لم يكن هناك أىالتالى، أو إذا لم يكن هناك أى

أو إذا لم يكن هناك أى مواليدمواليد تانيين، انتقلى إلى 601.مواليد تانيين، انتقلى إلى 601.
تانيين انتقلى إلى 601.

555

556

557

558

559
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سم، وحالة البقاء على قيد الحياة لكل مولود منذ عام 2009 أو ما بعدها فى   سجلى فى الجدول ترتيب المولود من جدول المواليد وا 
الجدول. إسألى األسئلة التالية عن كل هؤالء المواليد. ابدئي بالمولود األخير.

)إذا كان هناك أكثر من 3 مواليد، استخدمي استمارة إضافية(.

ترتيب المولود من جدولترتيب المولود من جدولترتيب المولود من جدولرقم المولود من جدول 
................المواليد.................المواليد.................المواليدالمواليد في سؤال 212

االسماالسماالسممن السؤال "212"

توفىعلى قيد الحياةتوفىعلى قيد الحياةتوفىعلى قيد الحياةوالسؤال "216"

انتقلى إلى السؤال 603انتقلى إلى السؤال 603انتقلى إلى السؤال 603
فى العمود قبل األخير فىفى العمود التالى. إذافى العمود التالى. إذا
االستمارة اإلضافية إذاكان ال يوجد مواليدكان ال يوجد مواليد

كان ال يوجد مواليدانتقلى إلى السؤال 701(انتقلى إلى السؤال 701(
انتقلى إلى السؤال 701(

..نعم، شوفتها والتطعيمات مسجلة..نعم، شوفتها والتطعيمات مسجلة..نعم، شوفتها والتطعيمات مسجلةيا ترى عندك بطاقة 604
نعم، شوفتها والتطعيمات غيرنعم، شوفتها والتطعيمات غيرنعم، شوفتها والتطعيمات غيرمكتوب فيها تطعيمات 

............................مسجلة...........................مسجلة...........................مسجلة)االسم(؟
.......................نعم، ماشوفتهاش.......................نعم، ماشوفتهاش.......................نعم، ماشوفتهاش

)إنتقلى إلى 605A()إنتقلى إلى 605A()إنتقلى إلى 605A(إذا كان نعم:
.........................ال توجد بطاقة.........................ال توجد بطاقة.........................ال توجد بطاقةلو سمحتى، ممكن اشوفها؟

.......................................نعم......................................نعم......................................نعميا ترى سبق وكان عندك605
.........................................ال........................................ال........................................القبل كده بطاقة تطعيمات

لـ )االسم(؟

605Aنعم، شوفتها والتطعيمات مسجلة..نعم، شوفتها والتطعيمات مسجلة..نعم، شوفتها والتطعيمات مسجلةيا ترى عندك شهادة ميالد..
نعم، شوفتها والتطعيمات غيرنعم، شوفتها والتطعيمات غيرنعم، شوفتها والتطعيمات غيرمكتوب فيها تطعيمات 

............................مسجلة...........................مسجلة...........................مسجلة)االسم(؟
.......................نعم، ماشوفتهاش.......................نعم، ماشوفتهاش.......................نعم، ماشوفتهاش

)إنتقلى إلى 605C()إنتقلى إلى 605C()إنتقلى إلى 605C(إذا كان نعم:
.........................ال توجد شهادة.........................ال توجد شهادة.........................ال توجد شهادةلو سمحتى، ممكن اشوفها؟

605Bنعم......................................نعم......................................نعمطيب سبق وكان عندك.......................................
.........................................ال........................................ال........................................القبل كده شهادة ميالد لـ
)االسم( مكتوب فيها 

التطعيمات؟

605C/تم رؤية البطاقة والشهادة والتواريختم رؤية البطاقة والشهادة والتواريختم رؤية البطاقة والشهادة والتواريخسجلي توافر البطاقة و
..................................مسجلة..................................مسجلة..................................مسجلةأو الشهادة اللي مكتوب 
تم رؤية البطاقة فقط والتواريختم رؤية البطاقة فقط والتواريختم رؤية البطاقة فقط والتواريخفيها تواريخ التطعيمات

..................................مسجلة..................................مسجلة..................................مسجلة
......تم رؤية الشهادة فقط والتواريخ......تم رؤية الشهادة فقط والتواريخ......تم رؤية الشهادة فقط والتواريخ

..................................مسجلة..................................مسجلة..................................مسجلة
لم يتم رؤية كالهما/التطعيماتلم يتم رؤية كالهما/التطعيماتلم يتم رؤية كالهما/التطعيمات

.............................غير مسجلة............................غير مسجلة............................غير مسجلة
)انتقلى إلى 609()انتقلى إلى 609()انتقلى إلى 609(

444

333

111

222

111
222

333

444

111

222

111
222

333

444

603

111

222

القسم السادس: تطعيمات األطفال وعالج أمراض األطفال

601

المولود الثانى قبل األخيرالمولود قبل األخيرالمولود األخير
602
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المولود الثانى قبل األخيرالمولود قبل األخيرالمولود األخير
االسماالسماالسم

انقلى التواريخ من  البطاقة و/أو الشهادة. ترتيب التطعيمات فى البطاقة و/أو الشهادة ممكن يختلف عن ترتيب التطعيمات فى الجدول، 606-1
وبالتالي تأكدى من نقل التاريخ الصحيح  للتطعيم. 

اكتبى "44" فى عمود "اليوم" إذا كان فى البطاقة أو الشهادة  باين ان التطعيم تم ولكن التاريخ الذى تم فيه التطعيم غير مسجل.2-

الدرن )بى سى جى(

شلل 0 )عند الميالد(

شلل )جرعة أولى( 

شلل )جرعة  ثانية(

شلل )جرعة  ثالثة(

شلل )جرعة  رابعة(

شلل )جرعة  خامسة(

جرعة منشطة )شلل(

دفتريا وتيتانوس وسعال 
ديكى)جرعة أولى(

دفتريا وتيتانوس وسعال 
ديكى)جرعة ثانية(

دفتريا وتيتانوس وسعال 
ديكى)جرعة ثالثة(

جرعة منشطة )ثالثى(

االلتهاب الكبدى ب
 )جرعة أولى(

االلتهاب الكبدى ب
 )جرعة ثانية(

االلتهاب الكبدى ب
 )جرعة ثالثة(

الحصبة

MMR 

 MMR جرعة منشطة

الخماسى
 )جرعة أولى(

الخماسى
 )جرعة ثانية(

الخماسى
 )جرعة ثالثة(

أخرىأخرىأخرىأخرى _____)تذكر(

  خماسى 
2  

  خماسى 
2  

  خماسى 
2  

  خماسى 
3  

  خماسى 
3  

  خماسى 
3  

 MMR
ج.م

 MMR
ج.م

 MMR
ج.م

  خماسى 
1  

  خماسى 
1  

  خماسى 
1  

حصبةحصبةحصبة

MMRMMRMMR

كبد 2كبد 2كبد 2

كبد 3كبد 3كبد 3

ج.م.ثج.م.ثج.م.ث

كبد 1كبد 1كبد 1

ثالثى2ثالثى2ثالثى2

ثالثى3ثالثى3ثالثى3

ج.م.شج.م.شج.م.ش

ثالثى1ثالثى1ثالثى1

شلل 4شلل 4شلل 4

شلل 5شلل 5شلل 5

شلل 2شلل 2شلل 2

شلل 3شلل 3شلل 3

شلل 0شلل 0شلل 0

شلل 1شلل 1شلل 1

سنةشهريوم

درندرندرن
سنةشهريومسنةشهريوم

المولود الثانى قبل األخيرالمولود قبل األخيرالمولود األخير
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المولود الثانى قبل األخيرالمولود قبل األخيرالمولود األخير
االسماالسماالسمم.

أخرىمن الدرن حتى الحصبة/أخرىمن الدرن حتى الحصبة/أخرىمن الدرن حتى الحصبة/راجعى 607:606
MMR2 كلها مسجلةMMR2 كلها مسجلةMMR2 كلها مسجلة

(انتقلى إلى 611)(انتقلى إلى 611)(انتقلى إلى 611)

1.........................نعم1.........................نعم1.........................نعميا ترى سبق للـ)االسم( خد/خدت أى تطعيم608
)تقصي عن التطعيم وسجلى)تقصي عن التطعيم وسجلى)تقصي عن التطعيم وسجلىومش متسجل فى البطاقة/الشهادة دى 

"66" فى عمود اليوم المناظر"66" فى عمود اليوم المناظر"66" فى عمود اليوم المناظرمتضمنة اللي خدها/خدتها في الحمالت 
للتطعيم فى "606" ثم انتقلىللتطعيم فى "606" ثم انتقلىللتطعيم فى "606" ثم انتقلىالقومية؟

للسؤال 611(للسؤال 611(للسؤال 611(
2.............................ال2.............................ال2.............................السجلى "نعم" فقط فى حالة أن المستجيبة

8..................ال تعرف8..................ال تعرف8..................ال تعرف ذكرت على األقل تطعيم  واحد فى 
(انتقلى إلى 611)(انتقلى إلى 611)(انتقلى إلى 611)"606" ولم يكن مسجل أنه أخده/أخدته.

1.........................نعم1.........................نعم1.........................نعميا ترى سبق لـ )االسم( أنه خد/خدت609
2.............................ال2.............................ال2.............................الأى تطعيم علشان ما يصابش باألمراض،
8..................ال تعرف8..................ال تعرف8..................ال تعرفمتضمن التطعيمات اللى خدها/ خدتها 

(انتقلى إلى 611)(انتقلى إلى 611)(انتقلى إلى 611)فى الحمالت القومية؟

لو سمحتى قوليلى إذا كان )االسم( خد/610
خدت اى تطعيم من اللى حاقولك

عليهم:
610A1.........................نعم1.........................نعم1.........................نعمتطعيم ضد الدرن وهو عبارة عن حقنة

2.............................ال2.............................ال2.............................الفى الدراع أو الكتف وعادة بتسيب
8..................ال تعرف8..................ال تعرف8..................ال تعرفعالمة؟

610B1.........................نعم1.........................نعم1.........................نعمتطعيم ضد شلل االطفال، وهو عبارة
2.............................ال2.............................ال2.............................العن نقط فى الفم؟

8..................ال تعرف8..................ال تعرف8..................ال تعرف
)610E 610()انتقلى إلىE 610()انتقلى إلىE انتقلى إلى(

610C1..............أول أسبوعين1..............أول أسبوعين1..............أول أسبوعينيا ترى أول جرعة تطعيم ضد شلل
2......بعد أول أسبوعين2......بعد أول أسبوعين2......بعد أول أسبوعيناألطفال اتاخدت فى أول أسبوعين بعد

الوالدة و ال بعد كده؟

610Dعدد المرات..............عدد المرات..............عدد المراتكام مرة التطعيم ضد شلل األطفال أتاخد؟..............

610E1.........................نعم1.........................نعم1.........................نعمحقنة ضد الدفتيريا والتيتانوس والسعال
2.............................ال2.............................ال2.............................الالديكى )الثالثى(؟

8..................ال تعرف8..................ال تعرف8..................ال تعرفودي حقنة بتتاخد فى الفخذ، وغالبًا بتتاخد
)انتقلى إلى 610G()انتقلى إلى 610G()انتقلى إلى 610G( فى نفس الوقت مع نقط شلل األطفال.

610Fكام مرة التطعيم ضد الدفتيريا والتيتانوس
..............عدد المرات..............عدد المرات..............عدد المراتوالسعال الديكى )الثالثى( أتاخد؟

610G1.........................نعم1.........................نعم1.........................نعمحقنة ضد الكبدى الفيروسى؟
2.............................ال2.............................ال2.............................الودي حقنة بتتاخد علشان تمنع اإلصابة
8..................ال تعرف8..................ال تعرف8..................ال تعرفبالكبدى الفيروسي B وغالبًا بتتاخد مع

)انتقلى إلى 610I()انتقلى إلى 610I()انتقلى إلى 610I(الثالثى؟

610Hعدد المرات..............عدد المرات..............عدد المراتكام مرة التطعيم ضد الكبدى الفيروسى..............
أتاخد؟

األسئلة ومحدداتها
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610Iسنة الميالد سنة الميالد سنة الميالد سنة الميالد سنة الميالد سنة الميالد راجعى 215: سنة ميالد الطفل
2013 أو ما 2013 أو ما 2013 أو ما 

)610L 610()انتقلى إلىL 610()انتقلى إلىL انتقلى إلى(

610J:1.........................نعم1.........................نعم1.........................نعمتطعيم الخماسى
2.............................ال2.............................ال2.............................الوهو نوع جديد من التطعيم يعطى في

8..................ال تعرف8..................ال تعرف8..................ال تعرفنفس الوقت مع شلل األطفال، للوقاية من
)انتقلى إلى 610L()انتقلى إلى 610L()انتقلى إلى 610L(خمسة أمراض وهم )الدفتيريا، التيتانوس،

،B السعال الديكي، والتهاب الكبدى
االنفلونزا البكترية(؟

610Kعدد المرات..............عدد المرات..............عدد المراتكام مرة التطعيم الخماسى  أتاخد؟..............

610L ؟MMR1.........................نعم1.........................نعم1.........................نعمحقنة الحصبة أو حقنة الـ
2.............................ال2.............................ال2.............................الودي حقنة بتتاخد فى الدراع عند سن 9 
8..................ال تعرف8..................ال تعرف8..................ال تعرفشهور أو أكبر علشان تمنعه/ تمنعها من 

)انتقلى إلى 611()انتقلى إلى 611()انتقلى إلى 611(االصابة بالحصبة؟

610Mعدد المرات..............عدد المرات..............عدد المراتكام مرة أخد تطعيم الحصبة أو حقنة..............
MMR؟

1.........................نعم1.........................نعم1.........................نعمخالل الـ6 شهور اللى فاتوا يا ترى 611
2.............................ال2.............................ال2.............................ال)االسم( سبق وأخد جرعة فيتامين )أ( زى

8..................ال تعرف8..................ال تعرف8..................ال تعرفدى )أو أى واحدة من دول(؟
اعرضى عليها األنواع/ األشكال المختلفة

لألنبوالت/ الكبسوالت/ الشراب

1.........................نعم1.........................نعم1.........................نعمفى الـ7 أيام اللي فاتوا، يا ترى )االسم( 612
2.............................ال2.............................ال2.............................الخد/خدت أقراص حديد،مسحوق فيتامينات

8..................ال تعرف8..................ال تعرف8..................ال تعرفمع حديد، أو شراب حديد؟

1.........................نعم1.........................نعم1.........................نعميا ترى )االسم( خد/خدت أى أدوية613
2.............................ال2.............................ال2.............................العلشان الديدان المعوية فى الـ6 شهور

8..................ال تعرف8..................ال تعرف8..................ال تعرفاللى فاتوا؟

1.........................نعم1.........................نعم1.........................نعميا ترى )االسم( جاله/ جالها إسهال فى614
2.............................ال2.............................ال2.............................الالشهر اللي فات؟

8..................ال تعرف8..................ال تعرف8..................ال تعرف
)انتقلى إلى 625()انتقلى إلى 625()انتقلى إلى 625(

614Aعدد المرات..............عدد المرات..............عدد المراتكام مرة )االسم( جاله إسهال في الشهر..............
اللي فات؟

614B1.........................نعم1.........................نعم1.........................نعمدلوقتي، أنا عايزة أسئلك شوية أسئلة عن
2.............................ال2.............................ال2.............................الاخر مرة )األسم( جاله/جالها إسهال.
8..................ال تعرف8..................ال تعرف8..................ال تعرفيا ترى أخر مرة )االسم( جاله/جالها

)انتقلى إلى 625()انتقلى إلى 625()انتقلى إلى 625(إسهال كانت في األسبوعين اللي فاتوا؟

1.........................نعم1.........................نعم1.........................نعمطيب يا ترى كان فى أى دم فى البراز؟615
2.............................ال2.............................ال2.............................ال

8..................ال تعرف8..................ال تعرف8..................ال تعرف

قبلها قبلهاقبلها

األسئلة ومحدداتها
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1.....................أقل قوى1.....................أقل قوى1.....................أقل قوىدلوقتى أحب أعرف كمية السوائل اللى616
2......أقل حاجة بسيطة2......أقل حاجة بسيطة2......أقل حاجة بسيطةأخدها )االسم( عشان يشربها لما كان

3......تقريبا نفس الكمية3......تقريبا نفس الكمية3......تقريبا نفس الكميةعنده/عندها إسهال )متضمن لبن الثدي(.
4.........................أكثر4.........................أكثر4.........................أكثريا ترى كان/كانت بيأخد/بتأخد كمية

5..ال يشرب حاجة تقريبا5..ال يشرب حاجة تقريبا5..ال يشرب حاجة تقريباسوائل يشربها/تشربها أقل من المعتاد، وال
8..................ال تعرف8..................ال تعرف8..................ال تعرفتقريبًا نفس الكمية، .وال أكثر من المعتاد؟

إذا كانت أقل تقصى: 
كان/كانت بيأخد/بتأخد أقل قوى من

المعتاد أو أقل حاجة بسيطة من المعتاد؟

1.....................أقل قوى1.....................أقل قوى1.....................أقل قوىيا ترى لما )االسم( كان/كانت عنده/عندها617
2..........أقل حاجة بسيطة2..........أقل حاجة بسيطة2..........أقل حاجة بسيطةإسهال، كان/كانت بيأخد/بتأخد كمية أكل

3......تقريبا نفس الكمية3......تقريبا نفس الكمية3......تقريبا نفس الكميةأقل من المعتاد، وال تقريبًا نفس كمية
4.........................أكثر4.........................أكثر4.........................أكثراألكل، وال أكثر من المعتاد، وال مأكلش

5..................بطل ياكل5..................بطل ياكل5..................بطل ياكلحاجة؟
6......لسه ما ابتداش ياكل6......لسه ما ابتداش ياكل6......لسه ما ابتداش ياكلإذا كانت أقل تقصى: 

8.....................ال تعرف8.....................ال تعرف8.....................ال تعرفكان/كانت بيأخد/بتأخد أقل قوى من
المعتاد أو أقل حاجة بسيطة من المعتاد؟

1.........................نعم1.........................نعم1.........................نعميا ترى دورتى على نصيحة أو عالج618
2.............................ال2.............................ال2.............................اللإلسهال ده من أى حته )مصدر(؟

)انتقلى إلى 622()انتقلى إلى 622()انتقلى إلى 622(

قطاع حكومىقطاع حكومىقطاع حكومىيا ترى دورتى فين على نصيحة أو 619
Cمستشفى عام )فى الحضر(Cمستشفى عام )فى الحضر(Cمستشفى عام )فى الحضر(عالج؟

D..مركز صحى حضرىD..مركز صحى حضرىD..مركز صحى حضرى
E..............مكتب صحةE..............مكتب صحةE..............مكتب صحةفى أى مكان تانى؟تقصي: 

مستشفى مركزي )فى مستشفى مركزي )فى مستشفى مركزي )فى إذا كان المصدر مستشفى أو وحدة
F..................الريف(F..................الريف(F..................الريف(صحية أو عيادة أكتبى اسم المكان.

G......وحدة صحية ريفيةG......وحدة صحية ريفيةG......وحدة صحية ريفيةتقصى لتحديد نوع المصدر وضعى دائرة
Hمركز رعاية أمومة وطفولة Hمركز رعاية أمومة وطفولة Hمركز رعاية أمومة وطفولة حول الكود المناسب.

Iحكومية أخرىIحكومية أخرىIحكومية أخرى
 )تذكر( )تذكر( )تذكر(فيه أى مكان تانى؟

هيئات غير حكوميةهيئات غير حكوميةهيئات غير حكوميةسجلى كل األماكن التى تذكرها
J......الجمعية المصريةJ......الجمعية المصريةJ......الجمعية المصرية

Kمشروع تحسين الخدماتKمشروع تحسين الخدماتKمشروع تحسين الخدمات)1(
Lأهلية أخرى Lأهلية أخرى Lأهلية أخرى 

 )تذكر( )تذكر( )تذكر(
قطاع خاصقطاع خاصقطاع خاص)أسم المكان(

مستشفى خاص/عيادةمستشفى خاص/عيادةمستشفى خاص/عيادة)2(
M..................خاصةM..................خاصةM..................خاصة

N..............طبيب خاصN..............طبيب خاصN..............طبيب خاص
O.....................اجزخانةO.....................اجزخانةO.....................اجزخانة

Pخاص آخر Pخاص آخر Pخاص آخر )أسم المكان(
 )تذكر( )تذكر( )تذكر()3(

Xغير طبى آخر Xغير طبى آخر Xغير طبى آخر 
 )تذكر( )تذكر( )تذكر(

)أسم المكان(

األسئلة ومحدداتها

 

 

 

 



 . 419 ملحق و  

المولود الثانى قبل األخيرالمولود قبل األخيرالمولود األخير
االسماالسماالسمم.

توجد دائرةتوجد دائرة حولتوجد دائرةتوجد دائرة حولتوجد دائرةتوجد دائرة حولراجعى 620:619
حول كودكودين أو أكثرحول كودكودين أو أكثرحول كودكودين أو أكثر

واحد فقطواحد فقطواحد فقط

)انتقلى إلى 622()انتقلى إلى 622()انتقلى إلى 622(

فين أول مكان دورتى فيه على نصيحة621
..............أول مكان..............أول مكان..............أول مكانأو عالج لالسهال؟

استخدمى األكواد من 619

يا ترى )االسم( شرب/ شربت أى حاجة 622
من الحاجات اللي هقولك عليها فى أى
ال تعرفالنعمال تعرفالنعمال تعرفالنعموقت من ساعة ما جاله/جالها االسهال؟

)a محلول فى عبوة خاصة اسمة محلول
a..........128)a..........128)a..........128(معالجة الجفاف؟

)bمحلول لمعالجة الجفاف سائل معبأ مسبقًا؟)b..........128)b..........128)b..........128
)cمحلول معد بالمنزل موصى به من قبل

c..........128)c..........128)c..........128( الحكومة؟

1.........................نعم1.........................نعم1.........................نعمويا ترى فى أى حاجة )تانية( أتخدت623
2.............................ال2.............................ال2.............................اللعالج اإلسهال؟

8..................ال تعرف8..................ال تعرف8..................ال تعرف
)انتقلى إلى 625()انتقلى إلى 625()انتقلى إلى 625(

يه اللى أتاخد )تانى( لعالج االسهال؟624 أقراص أو شرابأقراص أو شرابأقراص أو شرابوا 
A..............مضاد حيوىA..............مضاد حيوىA..............مضاد حيوى

B..........مضاد للتقلصاتB..........مضاد للتقلصاتB..........مضاد للتقلصاتفيه أى حاجة تانى؟
C.........................زنكC.........................زنكC.........................زنك

أخرى)ليست مضاد حيوى اوأخرى)ليست مضاد حيوى اوأخرى)ليست مضاد حيوى اوسجلى كل ما تذكره
مضاد للتقلصات اومضاد للتقلصات اومضاد للتقلصات او

D.....................زنك(D.....................زنك(D.....................زنك(
أقراص أو شراب غيرأقراص أو شراب غيرأقراص أو شراب غير

E.....................معلومةE.....................معلومةE.....................معلومة
حقنحقنحقن

F..............مضاد حيوىF..............مضاد حيوىF..............مضاد حيوى
G......ليست مضاد حيوىG......ليست مضاد حيوىG......ليست مضاد حيوى
H..........حقن غير معروفةH..........حقن غير معروفةH..........حقن غير معروفة

I..............محلول بالوريدI..............محلول بالوريدI..............محلول بالوريد
عالج بالمنزلعالج بالمنزلعالج بالمنزل
J..............أعشاب طبيةJ..............أعشاب طبيةJ..............أعشاب طبية

XأخرىXأخرىXأخرى
 )تذكر( )تذكر( )تذكر(

1.........................نعم1.........................نعم1.........................نعميا ترى )االسم( جاله/ جالها سخونة فى625
2.............................ال2.............................ال2.............................الأى وقت خالل األسبوعين اللى فاتوا؟

8..................ال تعرف8..................ال تعرف8..................ال تعرف
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1.........................نعم1.........................نعم1.........................نعميا ترى )االسم( جاله/ جالها كحه فى أى627
2.............................ال2.............................ال2.............................الوقت خالل االسبوعين اللى فاتوا؟

8..................ال تعرف8..................ال تعرف8..................ال تعرف
)انتقلى إلى 630()انتقلى إلى 630()انتقلى إلى 630(

1.........................نعم1.........................نعم1.........................نعميا ترى لما )االسم( كان عيان/عيانة628
2.............................ال2.............................ال2.............................البكحة، نفسه/ نفسها كان اسرع من

8..................ال تعرف8..................ال تعرف8..................ال تعرفالمعتاد، بيتنفس اسرع واقصر )يعنى
)انتقلى إلى 631()انتقلى إلى 631()انتقلى إلى 631(عنده كرشة نفس( أو بيتنفس بصعوبة؟

1..................الصدر فقط1..................الصدر فقط1..................الصدر فقطيا ترى لما كان بيتنفس بصعوبة )أسرع629
2..................األنف فقط2..................األنف فقط2..................األنف فقطوأقصر(، هل كان ده عشان عنده/عندها
3..................األثنين معا3..................األثنين معا3..................األثنين معامشكلة فى الصدر أو انسداد باألنف أو

6ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى6ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى6ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرىرشح باألنف؟
 )تذكر( )تذكر( )تذكر(

8..................ال تعرف8..................ال تعرف8..................ال تعرف
)انتقلى إلى 631()انتقلى إلى 631()انتقلى إلى 631(

ال/ال تعرفنعمال/ال تعرفنعمال/ال تعرفنعمراجعى 630:625

هل عنده سخونة؟
)انتقلى إلى السؤال)انتقلى إلى السؤال)انتقلى إلى السؤال
 603 فى العمود  603 فى العمود  603 فى العمود 
قبل اإلخير فى االستمارة التالي، أو إذا لم التالي، أو إذا لم 
اإلضافية، أو إذا لم يكن هناك مواليد يكن هناك مواليد 
يكن هناك مواليد آخرين انتقلي آخرين انتقلي 
آخرين انتقلي للسؤال 639(للسؤال 639(

للسؤال 639(

1.....................أقل قوى1.....................أقل قوى1.....................أقل قوىدلوقتى أحب أعرف كمية السوائل اللى631
2..........أقل حاجة بسيطة2..........أقل حاجة بسيطة2..........أقل حاجة بسيطةأخدها/أخدتها )االسم( عشان يشربها/

3..........تقريبا نفس الكمية3..........تقريبا نفس الكمية3..........تقريبا نفس الكميةتشربها )متضمن لبن الثدي( لما كان عنده/
4.........................أكثر4.........................أكثر4.........................أكثرعندها )كحة/سخونة(. يا ترى كان/كانت 
5......ال يشرب حاجة تقريبا5......ال يشرب حاجة تقريبا5......ال يشرب حاجة تقريبابياخد/بتاخد كمية سوائل يشربها/تشربها

8..................ال تعرف8..................ال تعرف8..................ال تعرف أقل من المعتاد، وال تقريبًا نفس الكمية، 
وال أكثر من المعتاد؟

إذا كانت أقل تقصى: 
كان/كانت بياخد/بتاخد أقل قوى من

المعتاد أو أقل حاجة بسيطة من المعتاد؟

1.....................أقل قوى1.....................أقل قوى1.....................أقل قوىلما كان )االسم( عنده/عندها )كحة/سخونة(632
2..........أقل حاجة بسيطة2..........أقل حاجة بسيطة2..........أقل حاجة بسيطةيا ترى كان/ كانت بياخد/بتاخد كمية أكل
3..........تقريبا نفس الكمية3..........تقريبا نفس الكمية3..........تقريبا نفس الكميةأقل من المعتاد، وال تقريبًا نفس الكمية،

4.........................أكثر4.........................أكثر4.........................أكثروال أكثر من المعتاد، وال ما أكلش حاجة؟
5..................بطل ياكل5..................بطل ياكل5..................بطل ياكل

6......لسه ما ابتداش ياكل6......لسه ما ابتداش ياكل6......لسه ما ابتداش ياكلإذا كانت أقل تقصى: 
8.....................ال تعرف8.....................ال تعرف8.....................ال تعرفكان/كانت بياخد/بتاخد أقل قوى من

المعتاد أو أقل حاجة بسيطة من المعتاد؟

األسئلة ومحدداتها
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المولود الثانى قبل األخيرالمولود قبل األخيرالمولود األخير
االسماالسماالسمم.

1.........................نعم1.........................نعم1.........................نعميا ترى دورتى على نصيحة أو عالج633
2.............................ال2.............................ال2.............................الللمرض ده من أى حته )مصدر(؟

)انتقلى إلى 637()انتقلى إلى 637()انتقلى إلى 637(

قطاع حكومىقطاع حكومىقطاع حكومىيا ترى دورتى فين على نصيحة أو 634
Cمستشفى عام )فى الحضر(Cمستشفى عام )فى الحضر(Cمستشفى عام )فى الحضر(عالج؟
D......مركز صحى حضرىD......مركز صحى حضرىD......مركز صحى حضرىفى أى مكان تانى؟تقصي: 

E..................مكتب صحةE..................مكتب صحةE..................مكتب صحةإذا كان المصدر مستشفى أو وحدة
Fمستشفى مركزي )فى الريف(Fمستشفى مركزي )فى الريف(Fمستشفى مركزي )فى الريف(صحية أو عيادة أكتبى اسم المكان.

G..........وحدة صحية ريفيةG..........وحدة صحية ريفيةG..........وحدة صحية ريفيةتقصى لتحديد نوع المصدر وضعى دائرة
Hمركز رعاية أمومة وطفولة Hمركز رعاية أمومة وطفولة Hمركز رعاية أمومة وطفولة حول الكود المناسب.

Iـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكومية أخرى Iـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكومية أخرى Iـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكومية أخرى 
 )تذكر( )تذكر( )تذكر(فيه أى مكان تانى؟

هيئات غير حكوميةهيئات غير حكوميةهيئات غير حكوميةسجلى كل األماكن التى تذكرها
J..........الجمعية المصريةJ..........الجمعية المصريةJ..........الجمعية المصرية

K..............مشروع تحسينK..............مشروع تحسينK..............مشروع تحسين)1(
Lـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهلية أخرى Lـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهلية أخرى Lـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهلية أخرى 

 )تذكر( )تذكر( )تذكر(
قطاع خاصقطاع خاصقطاع خاص)أسم المكان(

Mمستشفى خاص/عيادة خاصةMمستشفى خاص/عيادة خاصةMمستشفى خاص/عيادة خاصة)2(
N..................طبيب خاصN..................طبيب خاصN..................طبيب خاص

O.........................اجزخانةO.........................اجزخانةO.........................اجزخانة
Pـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاص آخر Pـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاص آخر Pـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاص آخر )أسم المكان(

 )تذكر( )تذكر( )تذكر()3(
Xـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغير طبى آخر Xـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغير طبى آخر Xـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغير طبى آخر 

 )تذكر( )تذكر( )تذكر(
)أسم المكان(

توجد دائرة حولتوجد دائرة حولتوجد دائرة حولتوجد دائرة حولتوجد دائرة حولتوجد دائرة حولراجعى 635:634
كود واحد فقطكودين أو أكثركود واحد فقطكودين أو أكثركود واحد فقطكودين أو أكثر

)انتقلى إلى 637()انتقلى إلى 637()انتقلى إلى 637(

فين أول مكان دورتى فيه على نصيحة636
أو عالج للسخونة/للكحة؟

..............أول مكان..............أول مكان..............أول مكاناستخدمى األكواد من 634

1.........................نعم1.........................نعم1.........................نعمويا ترى فى أى وقت خالل السخونة/637
2.............................ال2.............................ال2.............................الالكحة )االسم( خد/ خدت أى أدوية لعالج

8..................ال تعرف8..................ال تعرف8..................ال تعرفالمرض؟

)انتقلى إلى السؤال  603 فى)انتقلى إلى السؤال  603 فى)انتقلى إلى السؤال  603 فى
العمود قبل اإلخير فى االستمارةالعمود التالي، أو إذا لم يكن العمود التالي، أو إذا لم يكن 
اإلضافية أو إذا لم يكن هناك مواليد آخرين انتقلي هناك مواليد آخرين انتقلي 

هناك مواليد آخرين انتقلي إلى السؤال 701(إلى السؤال 701(
إلى السؤال 701(

األسئلة ومحدداتها
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المولود الثانى قبل األخيرالمولود قبل األخيرالمولود األخير
االسماالسماالسمم.

يه األدوية اللى )االسم( اخدها/اخدتها638 مضاد حيوىمضاد حيوىمضاد حيوىوا 
Aمضاد حيوى حبوب/شرابAمضاد حيوى حبوب/شرابAمضاد حيوى حبوب/شرابلعالج المرض؟

B.......مضاد حيوى حقنB.......مضاد حيوى حقنB.......مضاد حيوى حقن

خافض حرارةخافض حرارةخافض حرارةفيه أى أدوية تانية؟
C........................أسبرينC........................أسبرينC........................أسبرين

D...............أسيتامينوفينD...............أسيتامينوفينD...............أسيتامينوفينسجلى كل ما تذكره

E...................ايبوبروفينE...................ايبوبروفينE...................ايبوبروفين

Fــــــــــخافض حرارة أخرFــــــــــخافض حرارة أخرFــــــــــخافض حرارة أخر

 )تذكر( )تذكر( )تذكر(
G...................دواء للكحهG...................دواء للكحهG...................دواء للكحه

XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرىXــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرىXــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى

 )تذكر( )تذكر( )تذكر(
Z........................ال تعرفZ........................ال تعرفZ........................ال تعرف

انتقلى الى السؤال 603 فى العمودانتقلى الى السؤال 603 فى العمودانتقلى الى السؤال 603 فى العمود639
قبل األخير فى االستمارة االضافية،التالى، أو اذا لم يكن هناك مواليدالتالى، أو اذا لم يكن هناك مواليد
أو اذا لم يكن هناك مواليد آخرينآخرين انتقلى الى السؤال 701آخرين انتقلى الى السؤال 701

آخرين انتقلى الى السؤال 701

األسئلة ومحدداتها
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راجعى 215 و218 لكل الصفوف:
عدد األطفال المولودين في سنة 2009 أو ما بعدها ويعيشون مع المستجيبة:

ال يوجدواحد أو أكثر
سجلى اسم أصغر طفل عايش معاها 

)استمرى مع سؤال 702(

01..............الطفل استخدم دورة المياه أو المرحاضأخر مرة )اسم أصغر طفل من 701( اتبرز فيها ، إيه اللى 
02......................القى فى دورة المياه أو المرحاضاتعمل عشان تتخلصوا من البراز؟ 

03...........................................القى فى مصرف
04............................................القى فى القمامة

05............................................................دفن
06..............................................ترك فى العراء

96أخرى

راجعى 622 البنود)a( و)b( لكل األعمدة:
أى طفل اخذ محلول معالجة الجفافال يوجد طفل اخذ محلول معالجة الجفاف 
من العبوة أو محلول معالجة من العبوة أو محلول معالجة الجفاف سائل

الجفاف سائل معبأة مسبقًامعبأة مسبقًا

............................................................نعممحلول معالجة الجفافيا ترى سبق سمعتى عن منتج خاص اسمه
...............................................................التقدرى تجيبيه علشان عالج االسهال؟

راجعى 215 و218 لكل الصفوف:
عدد األطفال المولودين في سنة 2011 أو ما بعدها ويعيشون مع المستجيبة

ال يوجدواحد أو أكثر
سجلى اسم أصغر طفل عايش معاها 

)استمرى مع سؤال 706(

801

)االسم(

704

)االسم(

702

)تذكر(

703
705

القسم االسابع:صحة وتغذية الطفل
انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.

701

7041
2

705
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دلوقتى أحب أسألك عن السوائل أو األكل اللي )االسم من 705( أخده أمبارح خالل اليوم أو بالليل، أنا مهتمة اعرف 
إذا كان طفلك أخده حتى لو كان مع أكل تانى.

)aماء فقط؟)a...........................

)bعصير؟)b........................

)c(شوربة سادة )مرقة(؟c.........................

)dأى لبن زى لبن معلب، بودرة أو لبن حليب طبيعى؟)d.........................
كام مرة )االسم( شرب لبن؟إذا كان نعم:

................عدد مرات شرب اللبنإذا كان 7 مرات أو أكثر سجلى"7"

)eأغذية خاصة بالطفل وهى عبارة عن لبن صناعى بدل لبن األم)e.........................
زى سميالك، بيبيالك، بايوميل؟

كام مرة )االسم( شرب اللبن الصناعى ده؟إذاكان نعم:
........عدد مرات شرب اللبن الصناعىإذا كان 7 مرات أو أكثر سجلى"7"

)fأى سوائل أخرى؟ )f.........................

)gزبادي؟)g.........................
كام مرة )االسم( أكل زبادي؟إذا كان نعم:

..............عدد مرات أكل الزباديإذا كان 7 مرات أو أكثر سجلى"7"

)hأى أغذية مقواه خاصة باألطفال مثل السيريالك، ريرى؟
)h.........................

)iعيش، أرز، شعرية، عصيدة أو أكل تانى مصنوع من القمح؟
)i.........................

)jقرع عسل، جزر، بطاطا لونها أصفر أو برتقالى من الداخل؟
)j.........................

)kالبطاطس، بطاطا بيضة أو أى أكل تانى مصنوع من نباتات
........................k(جذرية أو درنيات؟ 

)l(أى خضار ورقى أخضر)سبانخ، ملوخية، بقدونس...........( ؟l.........................

)m(مانجو، شمام )أصفر(، شهد، مشمش.....؟m.........................

)nأى فواكهة أو خضراوات تانيه؟)n.........................

)oكبدة، كالوى، قلب، أو أى منتجات اللحوم المصنعة؟)o.........................

)p(لحم بقرى، لحم ضاني، لحم ماعز،)لحم خنزير(، فراخ، أو بط؟p........................

)qبيض ؟)q........................

)r(سمك طازة، أو مجفف أو معلب، أو قشريات )قواقع أو جمبري(؟r........................

)sأى أكل مصنوع من الفول، البسلة، العدس، الحمص، المكسرات؟)s......................

)t جبن أو أكل تاني مصنوع من اللبن؟)t.........................

)uأى أكل تانى ناشف أو شبه ناشف أو أكل طري؟)u.........................128

128
128

128
128

128
128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.

128

706

يا ترى )االسم من 705( شرب )أكل(:
ال تعرفالنعم
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: )u( إلى )g( راجعى 706 البنود
على األقل إجابة واحدة بـ "نعم"  ال توجد أى إجابة بـ "نعم"

............................................................نعميا ترى )االسم( أكل أى أكل ناشف أو شبه ناشف أو أكل طرى،
)ارجعى للسؤال 706 وسجلى الطعام الذى أكله امبارح(امبارح خالل اليوم أو الليل؟

...............................................................الأيه هو نوع األكل الناشف أو شبه إذا كانت اإلجابة "نعم":
ناشف أو األكل الطري اللي أكله )االسم( امبارح؟

كام مرة )االسم من سؤال 705( أكل )أكل ناشف، شبة ناشف، أو 
........................................عدد المرات  طرى( امبارح خالل اليوم أو بالليل؟
..............................................ال تعرف إذا كان 7 مرات أو أكثر سجلى "7".

:)e راجعى 706 أغذية خاصة بالطفل )اللبن الصناعى( )بند
نعمال/ اليعرف

............................................................نعمانتي قولتيلي انك مديتيش )االسم( أي لبن صناعى خالل اليوم أو 
...............................................................الالليل. يا ترى انتي بتدي )االسم( لبن صناعى دلوقتي؟

............................................................نعميا ترى اللبن الصناعى اللي بتديه )لالسم( مدعم من الحكومة؟
...............................................................ال

......................................................ال تعرف 

............................................................نعميا ترى اللبن الصناعى اللي بتديه )لالسم( متوفر في وحدة الرعاية 
...............................................................الالصحية األولية بتاعتك؟

......................................................ال تعرف 

انتقل إلى

707
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راجعى104: الحالة الزواجية
أرملة/مطلقة/منفصلة متزوجة حاليا

..............................رقم سطر الزوجسجلى رقم سطر زوج السيدة من جدول األسرة المعيشية.
إذا كان الزوج غير موجود فى األسرة المعيشية سجلى

."00"

.....................العمر بالسنوات الكاملةيا ترى كان كام عمر جوزك فى آخر عيد ميالد له؟

.....................................................شهريا ترى تقدرى تقوليلى جوزك )األخير( اتولد فى شهر ايه  
98......................................ال تعرف الشهر وسنة كام؟

......................................سنةللسيدات المتزوجات حاليًا، قارنى وصححى 803 و/أو 804
9998.................................ال تعرف السنةإذا لم يكن هناك إتساق.

1................................................................نعمقبل ما تتجوزى، يا ترى كان يربطك بجوزك )األخير( أى صلة
2................................................................ال قرابة بالدم أو بالنسب؟

1............................................ابن العم/العمةطيب إيه هى نوع القرابة دى؟
2.........................................ابن الخال/الخالة

3...........................ابن عم/عمة/خال/خالة األب
4.............................ابن عم/عمة/خال/خالة األم
5..............................قريب آخر من ناحية األب
6................................قريب آخر من ناحية األم

7.........................................قريب آخر بالنسب

1................................................................نعميا ترى )كان( جوزك )األخير( عنده زوجات تانية؟
2................................................................ال 

8...................................................ال تعرف

.........................اجمالى عدد الزوجاتأجمااًل، بيكى جوزك )كان( على زمته كام زوجة؟
98...................................................ال تعرف

...........................................الترتيبيا ترى أنتى )كنتى( الزوجة األولى، التانية، ........؟

1................................................................نعمطيب يا ترى جوزك )األخير( سبق إنه راح المدرسة؟
2................................................................ال 

1.......................................................إبتدائىويا ترى إيه هى آخر مرحلة تعليمية التحق بيها؟
2.......................................................إعدادي
3.........................................................ثانوي

4..............................................فوق المتوسط
5......................................................الجامعة

6..............................................فوق الجامعة

يه هى آخر سنة خلصها بنجاح فى المرحلة دى؟ ..............................................السنةوا 
8....................................................ال تعرفإذا كان أقل من سنة سجلي "0"

804

802

803

804

805
806A

القسم الثامن: خلفية الزوج وعمل المرأة
انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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راجعى 801:
أرملة/مطلقة/منفصلة  متزوجة حاليًا

سجلى اإلجابة بالتفصيلجوزك )األخير( كان بيشتغل جوزك بيشتغل ايه؟
ايه؟يعنى إيه نوع العمل 
يعنى إيه نوع العمل اللى اللى بيشتغله أساسا؟

كان بيشتغله أساسا؟

1................................................................نعمغير شغل البيت، يا ترى اشتغلتى أى حاجة تانية فى 
2................................................................ال الـ 7 أيام اللى فاتوا ولو لفترة قصيرة؟

زى ما انتى عارفة،  فيه بعض الستات بيشتغلوا وبياخدوا أجر نقدى
أو عينى. وتانين بيبيعوا حاجات، أو عندهم اعمال تجارية صغيرة

أو بيشتغلوا فى مزرعة األسرة أو فى أعمال األسرة التجارية.
1................................................................نعمفى الـ 7 أيام اللى فاتوا، يا ترى عملتى أى حاجة من الحاجات دى

2................................................................ال أو أى شغل تانى ولو لفترة قصيرة؟

1................................................................نعممع انك ما اشتغلتيش فى الـ 7 أيام اللى فاتوا، يا ترى انتى عندك
2................................................................ال أى شغل أو أعمال تجارية كنتى غايبة عنها بسبب المرض، أجازة،

أجازة وضع، رعاية األوالد أو أى سبب تانى؟

1................................................................نعمطيب إشتغلتى أى شغالنة فى الـ 12 شهر اللى فاتوا ولو لفترة
2................................................................ال قصيرة؟

يه هى مهنتك، يعنى إيه هو نوع العمل اللى )كنتى( بتعمليه وا 
أساسا؟

سجلى اإلجابة بالتفصيل
1.............................عند حد من أفراد عيلتهايا ترى انتى بتشتغلى الشغل ده عند حد من افراد عيلتك، وال عند حد

2..............................................عند حد تانىتانى، وال لحساب نفسك؟
............................................لحساب نفسها

1...................................................فى البيتيا ترى بتشتغلى عادة فى البيت وال بعيد عن البيت؟  
2...........................................بعيد عن البيت

1...............................................طوال السنةيا ترى بتشتغلى عادة طول السنة وال موسمي)جزء من السنة( وال مرة  
2...........................فى المواسم/جزء من السنةواحدة من حين آلخر؟

3.............................مرة واحدة من حين ألخر

1....................................................نقدى فقططيب بتاخدى عائد نقدى أو عينى من شغلك وال مش بتاخدى عائد
2...............................................................خليطخالص؟

...................................................عينى فقط
...............................................ال تأخذ عائد

راجعى 815: 
ال تعمل بالزراعةتعمل بالزراعة

1.................................................أرض ملكهاطيب يا ترى بتشتغلى فى ارضك وال فى ارض خاصة باألسرة، 
2...............................................أرض األسرةوال بتشتغلى فى أرض مأجراها من حد وال بتشتغلى فى أرض 

...............................................أرض مؤجرةحد تانى؟
............................................أرض حد تانى

821

3
4

818

819

3
4

820
822

814
822

815

816

3

817

811815

812

815

813815

810
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راجعى 104: الحالة الزواجية
أرملة/مطلقة/منفصلة متزوجة حاليا

راجعى 819:
أخرىتوجد دائرة حول الكود 1 أو 2

1...................................................المستجيبةيا ترى مين أساسًا اللى بيقرر الفلوس اللى بتكسبيها تتصرف فى
2.........................................................الزوجإيه:

......................المستجيبة والزوج باالشتراك معًاانتى أساسًا، وال جوزك أساسًا، وال انتى وجوزك مع بعض؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى

(تذكر)

1....................................................أكثر منهتقدرى تقولى الفلوس اللى بتدخليها البيت أكثر من اللى جوزك
2......................................................أقل منهبيدخلها وال أقل من اللى بيدخله وال تقريبا قد بعض؟

3...................................................تقريبا قده
4..............................الزوج ما بيدخلش أى دخل

8......................................................ال تعرف

1...................................................المستجيبةيا ترى مين أساسًا اللى بيقرر الفلوس اللى بيكسبها جوزك تتصرف
2.........................................................الزوجفى إيه:

......................المستجيبة والزوج باالشتراك معًاانتى أساسًا، وال جوزك أساسًا، وال انتى وجوزك مع بعض؟
4..............................الزوج ما بيدخلش أى دخل 

6ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى
(تذكر)

1...................................................المستجيبةمين غالبًا اللى بياخد القرار فى رعايتك الصحية
2.........................................................الزوجانتى أساسًا، وال جوزك أساسًا، وال انتى وجوزك مع بعض؟

......................المستجيبة والزوج باالشتراك معًا
4....................................................حد تاني
6ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى

(تذكر)

1...................................................المستجيبةمين غالبًا اللى بياخد القرار فى شراء طلبات كبيرة لألسرة؟
2.........................................................الزوج

......................المستجيبة والزوج باالشتراك معًا
4....................................................حد تاني
6ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى

(تذكر)

1...................................................المستجيبةمين غالبًا اللى بياخد القرار فى زيارة عيلتك أو قرايبك؟
2.........................................................الزوج

......................المستجيبة والزوج باالشتراك معًا
4......................................................حد تاني
6ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى

(تذكر)

1.................................................لوحدى فقطيا ترى انتى بتمتلكي البيت ده أو أى بيت تاني لوحدك أو مع 
2........................................ملكية مشتركة فقطحد تاني؟

...................كالهما )لوحدى و ملكية مشتركة(
4......................................................ال تمتلك

822
انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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1.................................................لوحدى فقطيا ترى بتمتلكي أى أرض لوحدك أو مع حد تاني؟
2........................................ملكية مشتركة فقط

...................كالهما )لوحدى و ملكية مشتركة(
4......................................................ال تمتلك

غيرموجود/موجودوجود آخرين فى هذه اللحظة )موجود وبيسمع، موجود بس
مابيسمعش/بيسمعما بيسمعش،غير موجود(

12...أطفال أقل من 10 سنوات
12..............................الزوج

12...................ذكور آخرين
12.....................اناث آخرين

 من وجهة نظرك يا ترى فيه مبرر للزوج أنه يضرب مراته فى
ال تعرفنعمالحاالت اللى حااقولك عليها:

.....لو خرجت من غير ما تقولهلو خرجت من غير ما تقوله؟

...................لو أهملت األطفاللو أهملت األطفال؟

.....................لو ناقشته/جادلتهلو ناقشته/جادلته؟

................لو رفضت تنام معاهلو رفضت تنام معاه؟

......................لو حرقت األكللو حرقت األكل؟

دلوقتى أنا عايزة أسألك شوية أسئلة عن رعايتك الصحية.
فى عوامل كتيرة مختلفة ممكن تمنع الستات من الحصول 
على استشارة أو عالج طبى لنفسها. لما بتكونى تعبانة 

مشكلة وعايزة تأخدى استشارة أو عالج طبى، يا ترى فى حاجة من
مشكلة كبيرةكبيرةالحاجات اللى حأقولك عليها تعتبر مشكلة كبيرة ليكي وال ال؟

...........تاخدى أذن عشان تروحىتاخدى أذن عشان تروحى للطبيب؟

...................تاخدى فلوس العالجتاخدى فلوس االستشارة أو العالج؟

....................................المسافة المسافة لمكان صحى؟

..........تضطرى تاخدى مواصالتتضطرى تاخدى مواصالت؟

...........................تروحى لوحدكمش عايزة تروحى لوحدك؟

..عدم وجود مقدم خدمة طبية أنثىخايفة من عدم وجود مقدم خدمة طبية أنثى؟

........عدم وجود مقدم خدمة طبيةخايفة من عدم وجود مقدم خدمة طبية؟

......................عدم توافر العالجخايفة من عدم توافر العالج؟

1................................................................نعميا ترى انتى متغطية بأي تأمين صحي؟
2................................................................ال 

...................................هيئة التأمين الصحىأيه نوع التأمين الصحي اللي مغطيكي؟
...................................تأمين صحي تبع العمل

.......................................................النقاباتسجلي كل ما تذكرة
تأمين صحي خاص أخر تم الحصول عليه عن 

.................................................طريق الدفع
أخرى

انتقل إلى

B
C

D
X

)تذكر(

12

831
901

832A

12
12
12

12
12
12

128

830

ليست

12

128
128

ال

128
128

موجود
3
3
3
3

829

827E

3

828

الكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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للباحثة: الحظى إذا كان هناك أشخاص آخرين. قبل االستمرار ابذلى كل جهدك لضمان الخصوصية. ال تقرأى األسئلة
التالية لو لم يكن هناك خصوصية.

1............................................................نعمدلوقتى أحب أتكلم معاكى عن ختان )طهارة( البنات. 
2............................................................ال يا ترى انتى نفسك اتختنتى )اطهرتى(؟

.....................العمر بالسنوات الكاملةكان عندك كام سنة لما اتختنتى )اطهرتى(؟
..............................................ال تعرف

1.......................................................طبيبمين اللى قام بعملية الختان )الطهارة(؟
2................................ممرضة/ مقدم خدمة أخر

3............................................................داية
4...............................................حالق صحة

5.......................................................غجرية
6ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى

(تذكر)
8....................................................ال تعرف

راجعى 213، 216، 217:
ليس لديها بنت على قيدلديها بنت واحدة على األقل

الحياة من سن 0-19 سنةعلى قيد الحياة من سن 0-19 سنة  

راجعى األسئلة 213 و217 وحددى جميع بنات السيدة األحياء فى سن 0-19 سنة.
سجلى اسم ورقم سطر كل بنت فى 906 أسفل هذا السؤال بدءَا بالبنت األصغر سنَا. استخدمى استمارة إضافية إذا كان 

هناك أكثر من أربع بنات. 
دلوقتى أحب أسالك شوية أسئلة عن بناتك.

رقم السطررقم السطررقم السطررقم السطرراجعى سؤال 212   
سجلى اسم، ورقم 

)االسم()االسم()االسم()االسم(سطر البنات 

السنالسنالسنالسنراجعى سؤال 217
15-190-1415-190-1415-190-1415-190-14

)انتقلى الى)انتقلى الى)انتقلى الى)انتقلى الى
)909)909)909)909

1...سبق لها الزواج1...سبق لها الزواج1...سبق لها الزواج1...سبق لها الزواجيا ترى إيه الحالة 
لم يسبق لها الزواجلم يسبق لها الزواجلم يسبق لها الزواجلم يسبق لها الزواجالزواجية لـ )األسم(؟

2......./مكتوب كتابها2......./مكتوب كتابها2......./مكتوب كتابها2......./مكتوب كتابها

1.....................نعم1.....................نعم1.....................نعم1.....................نعميا ترى )األسم( اتختنت 
2.....................ال 2.....................ال 2.....................ال 2.....................ال )أطهرت(؟

8..............ال تعرف8..............ال تعرف8..............ال تعرف8..............ال تعرف
)انتقلى إلى 906 فى )انتقلى إلى البنت )انتقلى إلى البنت )انتقلى إلى البنت 

ذا لمالتالية أو إلى 912(التالية أو إلى 912(التالية أو إلى 912( االستمارة اإلضافية وا 
يكن هناك بنات آخرين

انتقلى إلى 912(

905

906

907

908

909

904

902
98

903

904

915

901

القسم التاسع: االتجاهات نحو ختان البنات       

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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)االسم()االسم()االسم()االسم(

1..................طبيب1..................طبيب1..................طبيب1..................طبيبمين اللى قام بعملية 
ممرضة/ مقدم ممرضة/ مقدم ممرضة/ مقدم ممرضة/ مقدم الختان )الطهارة( 

2.............خدمة أخر2.............خدمة أخر2.............خدمة أخر2.............خدمة أخرلـ)االسم(؟
3.....................داية3.....................داية3.....................داية3.....................داية

4...........حالق صحة4...........حالق صحة4...........حالق صحة4...........حالق صحة
................غجرية................غجرية................غجرية................غجرية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى

)تذكر()تذكر()تذكر()تذكر(
..............التعرف..............التعرف..............التعرف..............التعرف

العمر بالسنواتالعمر بالسنواتالعمر بالسنواتالعمر بالسنواتيا ترى كان عند )االسم( 
 الكاملة الكاملة الكاملة الكاملةكام سنة لما اتختنت

98...........ال تعرف98...........ال تعرف98...........ال تعرف98...........ال تعرف)اطهرت(؟

انتقلى إلى 906 فى انتقلى إلى البنت التالية انتقلى إلى البنت التالية انتقلى إلى البنت التالية 
ذا لم يكن هناك بنات  ذا لم يكن هناك بنات وا  ذا لم يكن هناك بنات وا  ذا لموا  االستمارة اإلضافية وا 
يكن هناك بنات آخرينآخرين انتقلى إلى 912آخرين انتقلى إلى 912آخرين انتقلى إلى 912

انتقلى إلى 912

..............................عدد البنات راجعى 909 وسجلى عدد البنات فى العمر 0- 19 سنة
الغير مختنات
راجعى 912:

كل البنات اتختنواعلى األقل بنت واحدة  
)أطهروا(لم تختن )أطهرت(

1............................................................نعمانتى عندك )عدد البنات الغير مختنات فى السؤال 912( بنات 
2............................................................ال /بنت واحدة ماتختنوش/ماتختنتش.

8..............................لم تحدد بعد/غير متأكدةطيب انتى ناوية تختنى )تطهرى( بنتك )بناتك( فى المستقبل؟

1............................................................نعمخالل السنه اللى فاتت، يا ترى ناقشتى موضوع ختان
2............................................................ال  )طهارة( البنات مع قرايبك، أصحابك، أو جيرانك ؟

1............................................................نعمخالل السنه اللى فاتت، يا ترى سمعتى أو شفتى أو اخذتى
2............................................................ال  أى معلومات عن ختان )طهارة( البنات؟

8.................................................غير متأكدة

A...................................................التليفزيونمن فين سمعتى أو شفتى المعلومات ديه؟ 
B.......................................................الراديوفيه أى مكان تانى؟

C........................................الجرائد/المجالت
D...................................مطبوعات/منشورات

E....................................................ملصقاتسجلى كل ماتذكره
F..............................................اجتماع محلى
G..............................................ندوات تثقيفية

Hخالل زيارة منزلية من قبل أحد العاملين فى الصحة
I..فى مكان طبى من قبل أحد العاملين فى الصحة

J.........................................................الزوج
K................................أقارب أخرون/أصدقاء 

Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى
)تذكر(

6666

910

5555

918

917

8888

911

915

الكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتها

916

انتقل إلى

912

913
915

914
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1............................................................نعمتعتقدى أن ختان البنات من تعاليم الدين؟
2............................................................ال 

8....................................................ال تعرف

1.......................................................تستمرتفتكرى عادة ختان البنات )الطهارة( الزم تستمر وال الزم تتوقف؟
2.......................................................تتوقف

8....................................................ال تعرف

1.......................................................تستمرتفتكرى الرجالة عاوزين عادة ختان البنات دى تستمر وال تتوقف؟
2.......................................................تتوقف

8....................................................ال تعرف

ال ال طيب حاقرالك شوية عبارات عن ختان البنات )الطهارة(. 
تعرفتوافقتوافقمن فضلك تقوليلى إذا كنتى موافقة وال مش موافقة:

.....................الزوج يفضل-  الزوج يفضل زوجته تكون مختنه؟

........................يمنع الزنا -  الختان يمنع الزنا؟

..........الوالدة أكثر صعوبة -  الوالدة بتكون أصعب للست المختنة؟

- الختان ممكن يسبب مضاعفات خطيرة، ممكن تؤدى لوفاة 
...ممكن يؤدى لوفاة البنتالبنت؟

918

919

920

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.

2

128

921

18
128
128
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1............................................................نعمدلوقتى أنا عايزة أتكلم معاكى عن موضوع تانى.
2...............................................................ال يا ترى سبق وسمعتى عن مرض اسمه اإليدز )فيروس نقص 

المناعة(؟
1............................................................نعمتفتكرى أن الناس ممكن تقلل فرصة إصابتها بفيروس نقص المناعة
2...............................................................ال )اإليدز( عن طريق إن كل واحد يكون له شريك واحد بيمارس معاه

8....................................................ال تعرفالجنس ويكون الشريك ده مش مصاب بالمرض ومايكونش ليه
شركاء جنسيين تانين؟

1............................................................نعمتفتكرى إن الناس ممكن تصاب بفيروس نقص المناعة )اإليدز( عن 
2...............................................................ال طريق قرص الناموس؟

8....................................................ال تعرف
1............................................................نعمتفتكرى أن الناس ممكن تقلل فرصة إصابتها بفيروس نقص المناعة 

2...............................................................ال )اإليدز( عن طريق استخدام الواقى الذكرى فى كل مرة بيمارسوا
8....................................................ال تعرفالجنس؟

1............................................................نعمتفتكرى إن الناس ممكن تصاب بفيروس نقص المناعة )اإليدز( عن 
2...............................................................ال طريق مشاركة الطعام مع شخص مصاب باإليدز؟

8....................................................ال تعرف
1............................................................نعمتفتكرى أن الناس ممكن تقلل فرصة إصابتها بفيروس نقص المناعة

2...............................................................ال )اإليدز( عن طريق االمتناع عن ممارسة الجنس؟
8....................................................ال تعرف

تفتكرى أن ممكن فيروس نقص المناعة )اإليدز( يتنقل من األم
ال تعرفالنعمللطفل:

128...................................................الحمل- أثناء الحمل؟
128...................................................الوالدة- أثناء الوالدة؟

128...............................................الرضاعة- من الرضاعة؟

راجعى 1007:
خالف ذلكإجابه واحدة على األقل بـ "نعم"

1............................................................نعميا ترى في عالج مخصوص ممكن الدكتور أو الممرضة 
2...............................................................ال تديه لألم المصابة بفيروس نقص المناعة )اإليدز( لتقليل خطر  

8......................................................ال تعرفانتقال الفيروس للطفل؟
1............................................................نعميا ترى ممكن واحد يكون شكل صحته كويسه يكون عنده

2...............................................................ال فيروس نقص المناعة )اإليدز(؟
8....................................................ال تعرف

1............................................................نعميا ترى تعرفى مكان ممكن الناس تروحه عشان تحلل للفيروس
2...............................................................ال اللى بيسبب فيروس نقص المناعة )اإليدز(؟

1007

1008
1010

1009

1010

1011
1013

1006

 القسم العاشر: المعرفة بفيروس نقص المناعة/اإليدز واألمراض األخرى المنقولة جنسيًا

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.

1001
1019

1002

1003

1004

1005
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قطاع حكومىفين المكان ده؟
A........................................مستشفى حكومى

B................مركز صحى حكومى/وحدة صحيةتقصى
C........مركز االستشارات واالختبارات التطوعيةفى أى مكان تانى؟

D........................................عيادة تنظيم أسرة
E............................................عيادة متنقلةفى حالة إذا كان المصدر مستشفى أو وحدة صحية أو

F..............................معمل تحليل )قائم بذاته(عيادة، أكتب اسم وعنوان المكان
Gحكومى أخرتقصى لتحديد نوع المكان وضع دائرة حول الكود المناسب )تذكر(

Hقطاع غير حكومى)سجل كل المصادر التى تذكر(
)تذكر(

قطاع طبى خاص
I.............مستشفى خاص/عيادة/ طبيب خاص

J....................................................أجزخانة K...................معمل تحليل خاص )قائم بذاته( Lطبى خاص أخراسم وعنوان المكان )تذكر(
Xغير طبى أخر )تذكر(

1..................................................................نعميا ترى إنتى ممكن تشترى خضار طازة من بياع لو عرفتى أن
2.....................................................................ال الشخص ده عنده فيروس نقص المناعة )اإليدز(؟

8....................................................ال تعرف
1.........................................نعم، يفضل سرال قدر هللا، لو فرد من أفراد أسرتك جاله الفيروس اللى بيسبب

2.....................................................................ال اإليدز، حتكونى عايزه ده يفضل سر وال أل؟
8......................ال تعرف/غير متأكدة/على حسب

1..................................................................نعمال قدر هللا، لو حد قريبك جاله الفيروس اللى بيسبب اإليدز،
2.....................................................................ال حتكونى على استعداد انك تراعيه/تراعيها فى بيتك؟

8......................ال تعرف/غير متأكدة/على حسب
1...................................المفروض يسمحولهافى رأيك، لو ُمدرسة عندها فيروس نقص المناعة )اإليدز( ولكن
2.............................المفروض مايسمحولهاش مش ظاهر عليها المرض، يا ترى المفروض يسمحوا لها تكمل  

8......................ال تعرف/غير متأكدة/على حسبتدريس فى المدرسة؟
1....................................................................نعمخالل الست شهور اللى فاتت، ياترى سمعتى/شفتى أو أخدتى

2.....................................................................ال أى معلومات عن فيروس نقص المناعة )اإليدز(؟
8...................................................غير متأكدة

A...................................................التليفزيونمن فين سمعتى أو شفتى المعلومات دى؟
B.............................................................الراديو

C.........................................الجرائد/المجالتتقصى:
D...................................مطبوعات/منشوراتفيه أى مكان تانى؟

E....................................................ملصقات
F............................................اجتماع محلى(سجل كل ما يذكره)

Gخالل زيارة منزلية من أحد العاملين فى الصحة
H..فى مكان طبى من أحد العاملين فى الصحة

I............................................الزوج/الزوجة
J.....................أقارب أخرون/أصدقاء/جيران

Xأخرى )تذكر(

راجعى 104: الحالة الزواجية
أرملة/مطلقة/منفصلة متزوجة حاليا

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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1013

1015

1016

1017
1019

1018

1019
1100

1014
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للباحثة: الحظى إذا كان هناك أشخاص آخرين. قبل االستمرار ابذلى كل جهدك لضمان الخصوصية. ال تقرأى األسئلة
التالية لو لم يكن هناك خصوصية.

دلوقتى أنا عايزة أسألك عن بعض خدمات الرعاية الصحية
اللى ممكن تكونى حصلتى عليها.

1................................................................نعميا ترى سبق انك سمعتى عن االمراض اللى بتتنقل من خالل
2................................................................ال الجماع )المعاشرة الجنسية( ؟

1................................................................نعمدلوقتى أنا عايزة أسألك شوية أسئلة عن صحتك خالل الـ 12 شهر
2................................................................ال اللى فاتوا. ياترى جالك خالل الـ12 شهر اللى فاتوا، مرض من

8....................................................ال تعرفخالل الجماع )المعاشرة الجنسية(؟

1................................................................نعمساعات الستات بيجلها أفرازات مهبلية مش عادية و ليها ريحة
2................................................................ال وحشة. خالل الـ12 شهر اللى فاتوا، ياترى جالك إفرازات مهبلية

8....................................................ال تعرفمش عادية وكان ليها ريحة وحشة؟

1................................................................نعمساعات الستات بيجلها التهابات أو قرح فى الجهاز التناسلى.
2................................................................ال خالل الـ12 شهر اللى فاتوا، يا ترى جالك التهابات أو قرح فى

8....................................................ال تعرفالجهاز التناسلى؟

راجعى 1021 و1022 و1023:
ما جالهاش عدوى أو ال تعرفجالها عدوى )أى إجابة "نعم"(

1................................................................نعمأخر مرة جالك )المشكلة من 1021 و1022 و1023(، 
2................................................................ال  يا ترى دورتى على أى نصيحة أو عالج؟

وزارة الصحةروحتى فين؟ 
A.........................مستشفى عام )فى الحضر(

B.................................مركز صحى حضرىفى أى مكان تانى؟
C............................................مكتب صحة

D........................مستشفى مركزي )فى الريف(
E......................................وحدة صحية ريفية سجلى كل المصادر التى تذكرها

F...........................مركز رعاية أمومة وطفولة 
G...........................................وحدات متنقلة 

حكومية أخرىتقصي لتحديد نوع كل مصدر.
H..............................مستشفى جامعى/تعليمىواذا لم تتمكني من تحديد ما اذا كان قطاع حكومي أو

I....................................عيادة تأمين صحى خاص، اكتبي اسم المكان
J.........................................مؤسسة عالجية 

K................................وحدات حكومية أخرى 
هيئات غير حكومية

L...........الجمعية المصرية العامة لتنظيم األسرة 
M.............مشروع تحسين خدمات تنظيم األسرة 

N................................... وحدات أهلية أخرى 
قطاع طبى خاص

O................................مستشفى خاص/عيادة 
P............................................طبيب خاص 

Q.................................................أجزاخانة 
R.............................وحدة صحية تبع جامع 
S..............................وحدة صحية تبع كنيسة

غير طبى آخر
T.....................موزع آخر )محل، كشك، الخ.( 

U........................................أقارب / أصدقاء 
Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى 

)تذكر(

(اسم المكان)

1022

1023

1024
1100

1025
1100

1020

1022

1026

1021

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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راجعى فى استمارة االسرة المعيشية: البيانات التعريفية للعينة الفرعية، وسؤال 300:
السيدة غير مختارةالسيدة مختارة لهذا القسم

تحققى من عدم وجود أشخاص أخرين.
ال تستمرى إال عند التأكد من توافر الخصوصية المطلوبة.

........تحقيق الخصوصية غير ممكن.....تم تحقيق الخصوصية 

تقرأ للمستجيبة:
دلوقتى أنا أحب اسألك شوية أسئلة عن بعض األمور التانية المهمة فى حياة الست. أنا عارفة أن فيه شوية أسئلة من اللى حسألها

خاصة جدَا. ولكن، اجاباتك مهمة فى مساعدتنا لفهم حالة الست فى مصر. أنا بأكد لك أن اجاباتك كلها سرية ومش حتتقال ألى حد،
ومفيش أي حد تاني فى أسرتك هيعرف انك اتسألتي األسئلة ديه.

راجعي السؤال 104:
سبق لها الزواج )اقرأى بصيغة متزوجة حاليًا

الماضي واستخدمي كلمة الزوج األخير(

فى البدايه هسأل حضرتك عن بعض المواقف اللي بتحصل 
لبعض السيدات ومن فضلك قوليلي لو في حاجة من الحاجات
اللي هقولك عليها  حصلتلك في عالقتك  بجوزك )األخير(:

......................a( بيغيرa( يا ترى )كان( بيغير أو بيتنرفز لو اتكلمتي مع راجل تاني؟

.....................b( بيتهمكb( يا ترى )كان( بيتهمك باستمرار بعدم االخالص )الخيانة(؟

...........c( مش بيسمحلكc( يا ترى )كان( مش بيسمحلك بمقابلة اصدقائك اإلناث؟

..d( تقليل االتصال باألسرةd( يا ترى )كان( بيحاول يقلل من اتصالك بأسرتك؟

e( يا ترى )كان( بيصر أنه يعرف انتي بتكونى فين طول 
...................e( انتي فينالوقت؟

دلوقتي عايزة اسألك شوية اسئلة عن عالقتك بجوزك )األخير(:

ده كان عادة بيحصل خالل الـ12 شهر اللى فاتوا
فى أغلب االحيان وال أحيانًا وال ماحصلش خالص؟

ما حصلش خاللفى اغلبسبق
الـ12 شهر الماضيةأحيانًا االحيان

نعمa. قالك أو عملك حاجة عشان يهينك 
الأو يذلك قدام ناس تانية؟

نعمb. هددك أنه يجرحك أو يأذيكي أويأذى أى
الحد تاني انتي مهتمه بيه؟

نعمc. اهانك أو خالكي تتحسرى أو تزعلى علي 
النفسك؟

1123
2

2

1123
2

1104

AB
يا ترى سبق لجوزك )األخير( أنه:

1123

128

128

128
128

1102

1103

ال يعرفالنعم
128

1100
1129

1101

121128

القسم الحادي عشر: العنف داخل األسرة
أنتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحددادتهام.
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ده كان عادة بيحصل خالل الـ12 شهر اللى فاتوا 
فى أغلب االحيان وال أحيانًا وال ماحصلش خالص؟

ما حصلش خاللفى اغلبسبق
الـ12 شهر الماضيةأحيانًا االحيان

نعمa(  زئك، هزك جامد أو رمى عليكى حاجة؟
ال

نعمb(  ضربك بالقلم ؟
ال

نعمc( لوى دراعك أو شد شعرك؟
ال

نعمd( ضربك بالبوكس أو بحاجة ممكن توجعك؟
ال

نعمe(  ضربك شلوت أو جرجرك أو حتى ضربك؟
ال

نعمf( حاول يخنقك أو يحرقك عن قصد؟
ال

نعمg( هددك، هجم عليكى بسكينة، مسدس،  
ال أو نوع تانى من السالح؟

نعمh( أجبرك بالقوة انك تعاشريه )تنامى معاه(
الوانتى مكنتيش عايزة ؟

نعمi( اجبرك بالقوة أنك تعملى أى حاجات جنسية
الوانتى مش عايزه؟ 

j( أجبرك تحت التهديد أو بأى طريقة
نعمتانية أنك تمارسى أفعال جنسية  

الوانتى مش عايزه؟ 

: 1105A راجعي السؤال
ال يوجد أى اجابة بـ "نعم"إجابة واحدة على األقل بـ "نعم"

1.........................................شهوريا ترى حصلت ) الحاجة / الحاجات دى ( أول مرة بعد أد أيه 
2........................................سنواتمن أول مرة أتجوزتي فيها جوزك )األخير(؟

......................................قبل الزواج

يا ترى سبق وحصلك حاجة من اللي هقولك عليها بسبب اللي 
جوزك )األخير( عمله فيكي:

..........................................................نعمa( حصلك جروح أو خدوش أو ألم؟
............................................................ال

..........................................................نعمb( اتصبتي فى عينك، أو حصلك التواءات أو خلع )ردة في 
............................................................الالمفصل( أو حروق؟

..........................................................نعمc( اتجرحتي جرح عميق، كسر فى العظام، أو في األسنان، أو
............................................................الأي اصابة خطيرة؟

أنتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحددادتهام.

1105AB
يا ترى سبق لجوزك )األخير( أنه عمل حاجة من الحاجات اللي 

هقولك عليها:

2

1123
2

1123
2

1123

2

1123
2

1123
2

1123

2

1123
2

1123
2

1123

1109

1107

995

1108

1

1123
2

1106

2

1
2

1
2
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..........................................................نعميا ترى سبق انك ضربتى جوزك )األخير( أو ضربتيه بالقلم 
............................................................الأو بالشلوت أو عملتى أى حاجة عشان تؤذيه بدنيًا )جسمانيًا(
 وده في االوقات اللي هو مكنش بيضربك فيها او بيأذيكي

بدنيًا )جسمانيًا(؟

........................................فى أغلب االحيانخالل الـ12 شهر اللى فاتوا، يا ترى عملتى كده فى جوزك فى 
.......................................................أحيانًاأغلب االحيان وال أحيانًا وال ما عملتيش كده خالص؟

.................................ما عملتيش كده خالص

..............................................بيشرب خمرةيا ترى جوزك )األخير( بيشرب خمرة أو بيتعاطى مخدرات ؟
.........................................بيتعاطى مخدرات

..............مبيشربش خمرة وال بيتعاطى مخدرات

........................................فى أغلب االحيانيا ترى عادة بيشرب/بيتعاطى أغلب األحيان وال أحيانًا ؟
.......................................................أحيانًا

 ...................................خايفة معظم الوقتيا ترى انتى )كنتي( بتخافي من جوزك )األخير( معظم الوقت 
...................................خايفة بعض الوقتوال بعض الوقت وال مبتخافيش منه خالص؟

....................................مش خايفه خالص

راجعي السؤال 105 :
تزوجت مرة واحدةتزوجت أكثر من مرة

أحنا اتكلمنا لحد دلوقتي عن سلوك جوزك )الحالي/ األخير(، 
وآخر مرة حصلت كانت من أد أيه؟ودلوقتي عايزة اسألك عن سلوك أي زوج سابق ليكي:

مش 12 شهر من 0- 11سبق
فاكرهفأكثرشهر

a( يا ترى سبق ألي زوج سابق ليكي أنه 
نعمضربك بالقلم، أو بالشلوت أو عملك أي 

الحاجة تانيه علشان يأذيكي بدنيًا؟

b( يا ترى سبق ألي زوج سابق ليكي أنه 
نعمأجبرك على معاشرتة )تنامي معاه( 

الأو تعملي أي حاجة جنسية تانيه غصب 
عنك؟

..........................................................نعممن وقت ما كان عندك 15 سنة، يا ترى حد غير جوزك 
............................................................ال)الحالى/أى زوج( ضربك أو ضربك بالقلم أو بالشلوت أو عملك

...................رفضت االجابة/ال توجد إجابة أى حاجة عشان يؤذيكي بدنيًا )جسمانيًا(؟

11161
21119 3

2

1123
2

1116

1115AB

1123

2

11131
2
3

1114

B
C1113

11121

11101
2
3

1111A

11091
21111

أنتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحددادتهام.
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.........................................األم/ زوجة األبمين اللى ضربك بالطريقة ديه؟
.........................................األب/ زوج األم

..............................................األخت/ األخفى أى حد تانى؟
..............................................األبن/ األبنه

...............................................قريب آخرسجلى كل ما تذكره
.......................................................حماتى
.......................................................حمايا

...........................................نسايب آخرين
......................................................مدرس

.....................صاحب العمل/ شخص بالعمل
........................................ضابط/ عسكري

أخرى

....................................فى أغلب االحيانخالل الـ12 شهر اللى فاتوا، يا ترى الشخص/االشخاص دول
......................................................أحيانًاأذوكي بدنيًا )جسمانيًا( فى أغلب االحيان وال أحيانًا وال 

.............................ما حصلش كده خالصما حصلش كده خالص ؟

راجعي النتيجة وأسفل النتيجة :
لم يسبق لها الحمل سبق لها الحمل

..........................................................نعميا ترى سبق ان أى حد ضربك، أو ضربك بالقلم أو بالشلوت 
............................................................الأو عملك أى حاجة عشان يؤذيك بدنيًا )جسمانيًا( فى أى وقت 

وانتى حامل؟

............................................الزوج الحاليمين اللى عملك أى حاجة من الحاجات ديه عشان يؤذيك بدنيًا 
.........................................األم/ زوجة األب)جسمانيًا( وانتى حامل؟

.........................................األب/ زوج األم
..............................................األخت/ األخفى أى حد تانى؟

...............................................األبن/ األبنه
...............................................قريب آخرسجلى كل ما تذكره

.................................................زوج سابق
......................................................حماتى
......................................................حمايا

.........................................نسايب آخرين
....................................................مدرس

...................صاحب العمل/ شخص بالعمل
......................................ضابط/ عسكري

أخرى

1122

1117A
B

أنتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحددادتهام.
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F
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:1105A(a-j) -1115 -1116 - 1120راجعي األسئلة 
ال يوجد أى اجابة بـ "نعم"إجابة واحدة على األقل بـ "نعم"

..........................................................نعمفكري في الحاجات اللي انتي اتعرضتي ليها من بين الحاجات 
............................................................الالمختلفة اللي اتكلمنا عليها، يا ترى سبق وحاولتي انك تطلبي 

مساعدة من حد؟

......................................................عائلتىطلبتى المساعدة دي من مين؟
..............................................عائلة الزوج

.................................الزوج الحالي/ السابقفى أى حد تانى؟
......................................................صديقسجلى كل ما تذكره

....................................................الجيران
.................................................رجل دين

...................................طبيب/ شخص طبي
....................................................الشرطة
......................................................محامي

................................منظمة خدمة اجتماعية
أخرى

..........................................................نعميا ترى سبق وقلتي لحد على كده؟
............................................................ال

..........................................................نعمعلى قد ما تعرفي، يا ترى سبق لوالدك انه ضرب والدتك؟
............................................................ال

.................................................ال تعرف

نعم هل اضطررتى لقطع المقابلة بسبب محاولة بعض األشخاص 
المرة واحدةالبالغين لسماع المقابلة، أو دخول أحد إلى الغرفة، أو تدخل 

................الزوجحد بأى صورة تانية؟
.....ذكر بالغ أخر

...........أنثى بالغة

شرح/تعليقات الباحثة عن عدم إتمام القسم الخاص بالعنف داخل األسرة

......................................الساعاتسجلى الوقت.
.........................................الدقائق

1122

أنتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحددادتهام.

2
8

وجة الشكر للمستجيبة على تعاونها واكدي على سرية اجابتها . ثم  استكملي األسئلة التالية المتعلقة بنموذج العنف داخل األسرة فقط.

1126

12231
21125

I
J
K

1224A

1126

B
C
E
F
G
H

2

1128

X 
)تذكر(

11251

1129

3
123
123

12

نعم1127
أكثر من مرة

11261
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123تعليمات :
ديسمبر0101ديسمبر112. يجب ان يظهر كود واحد فى أى خانة.

نوفمبر0202نوفمبر211. بالنسبة لألعمدة 1، 2 كل الشهور يجب أن تمأل بالكامل
أكتوبر0303أكتوبر10

سبتمبر0404سبتمبر09معلومات عن كيفية تكويد كل عمود:
2أغسطس0505أغسطس208الزواج1

X0يوليو0606يوليو007متزوجة
1يونيو0707يونيو106غير متزوجة0

4مايو0808مايو405المواليد، الحمل، استخدام الوسائل2
Bأبريل0909أبريل04مولود
Pمارس1010مارس03حمل
 Mفبراير1111فبراير02سقط
Aيناير1212يناير01اجهاض
Sديسمبر1313ديسمبر12مولود ميت

نوفمبر1414نوفمبر11
أكتوبر1515أكتوبر10ال تستخدم وسيلة0
Cسبتمبر1616سبتمبر09تعقيم المرأة
D2أغسطس1717أغسطس208تعقيم الرجل
E0يوليو1818يوليو007حبوب
F1يونيو1919يونيو106لولب
G3مايو2020مايو305حقن شهرية
Hأبريل2121أبريل04حقن كل 3 شهور
Iمارس2222مارس03كبسولة
Kفبراير2323فبراير02واقى ذكرى
Nيناير2424يناير01حاجز مهبلى/أقراص موضعية/كريم
Rديسمبر2525ديسمبر12فترة اآلمان
Tنوفمبر2626نوفمبر11القذف الخارجى
Uأكتوبر2727أكتوبر10الرضاعة الطبيعية
Xسبتمبر2828سبتمبر09)تذكر(أخرى

2أغسطس2929أغسطس208
0يوليو3030يوليو007

1يونيو3131يونيو106التوقف عن استخدام الوسائل3
2مايو3232مايو205تباعد الممارسة الجنسية / غياب الزوج0
أبريل3333أبريل04اصبحت حامل وهى تستخدم1
مارس3434مارس03الرغبة فى الحمل2
فبراير3535فبراير02معارضة الزوج3
يناير3636يناير01تريد وسيلة اكثر فاعلية4
ديسمبر3737ديسمبر12اعتبارات صحية5
نوفمبر3838نوفمبر11أعراض جانبية6
أكتوبر3939أكتوبر10صعوبة الحصول على الوسيلة/بعد المسافة7
سبتمبر4040سبتمبر09التكلفة مرتفعة8
2أغسطس4141أغسطس208غير مالئمة االستخدام9
F0يوليو4242يوليو007القضاء والقدر
A1يونيو4343يونيو106غير قادرة على الحمل/إنقطاع الطمث
D1مايو4444مايو105انهاء العالقة الزوجية/االنفصال
Xأبريل4545أبريل04 )تذكر(أخرى 
Zمارس4646مارس03ال تعرف

فبراير4747فبراير02
يناير4848يناير01
ديسمبر4949ديسمبر12
نوفمبر5050نوفمبر11
أكتوبر5151أكتوبر10
سبتمبر5252سبتمبر09

2أغسطس5353أغسطس208
0يوليو5454يوليو007
1يونيو5555يونيو106
0مايو5656مايو005
 أبريل5757أبريل04 

مارس5858مارس03
فبراير5959فبراير02
يناير6060يناير01
ديسمبر6161ديسمبر12
نوفمبر6262نوفمبر11
أكتوبر6363أكتوبر10
سبتمبر6464سبتمبر09

2أغسطس6565أغسطس208
0يوليو6666يوليو007
0يونيو6767يونيو006
9مايو6868مايو905
 أبريل6969أبريل04 

مارس7070مارس03
فبراير7171فبراير02
يناير7272يناير01

)M, A or S( النتيجةتاريخ ونتيجة آخر حمل
شهـرلم يؤدى إلى مولود  حى قبل يناير 2009.
سنـةإذا كان ال يوجد سجلى "0"  فى النتيجة.

شهـرتاريخ ميالد آخر مولود قبل يناير 2009.
سنـة

اسم الطفل
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