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 : مــديــــــتق
 

قودي متعدد العنيسر حكومة السودان، ممثلة بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وممثل اليونيسيف في السودان، نشر التقرير النهائي للمسح 

 .2014المؤشرات للسودان، 

 

يُقدم هذا التقرير المشتمل على بيانات سليمة إحصائيا وقابلة للمقارنة دوليا ، دالالت موثوق بها لترشيد السياسات والبرامج، ورصد 

 تحقيق خطة التنمية القومية وأهداف التنمية المستدامة. التقدم الُمحرز في السودان نحو

 

، والمكّونة من ممثلين للمؤسسات الوطنية والدولية التي لجهاز المركزي لإلحصاء جنة التسيير التي يقودها المدير العام لوقد بذلت ل

تساهم في أهداف المسح، جهودا ُمضنية خالل العام المنصرم لتقديم معلومات متسقة ومتحقق منها على الصعيد القومي. تتضمن نتائج 

فيروس نقص المناعة البشرية ومة، صحة األمووصحة الطفولة، والتعليم، والمسح  العنقودي متعدد المؤشرات معلومات عن التغذية، 

تمثل البيانات الدقيقه  والشامله المستخرجه من هذا المسح ، ثروة هامة والصرف الصحي، وحماية الطفولة .المياه والمكتسبة/اإليدز، 

 .2011للبالد بعد انفصال جنوب السودان في عام 

 

واسعة من الشراكات خالل القيام بهذا المسح، ونخص بالذكر حكومة  ونود ان نُعبر عن تقديرنا وامتناننا للدور الذي لعبته مجموعة

 الواليات، والسلطات المحلية.والسودان، بما في ذلك كل الوزارات المعنية، 

 

كما نود أن نُعرب عن امتناننا للدعم الفني والمالي الذي قدمته منظمة اليونيسيف، وبرنامج الغذاء العالمي، وصندوق األمم المتحدة 

 ووكالة التنمية البريطانية الدولية سكان، ومنظمة الصحة العالمية، لل

 
شعب َكافَّةً و ، والشركاء في العمل اإلنساني والتنموي، والمؤسسات األكاديمية،صناع القراروفي ضوء ما تقدم ذكره، نحث جميع 

التي تُخاطب حقوق أطفال و ،السودان ، لإلستفادة الفعالة من هذا التقرير في تخطيط، ورصد، وتقييم الغايات واألهداف ذات الصلة 

 السودان في البقاء، والتنمية، والحماية.

 

 

 

 من طرف:  2016مارس 3تم التوقيع على التقرير يوم 

 
 
 

 عن حكومة السودان                                                         عن اليونيسيف                 
 

 
 
 
 
 

                             
 التوقيع  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 طارق توفيق محمد سليمان
 وزير الدولة

 وزارة مجلس الوزراء
 

 قيرت كابيليري

 يونيسيف بالسودانلممثل ا
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 شكر وعرفان
 

، على المستوى 2014أغسطس وديسمبر في  الفترة ما بين  تم إجراء المسح العنقودي متعدد المؤشرات الخامس للسودان 

-يةتصادالقومي ُمغطيا جميع واليات السودان الثماني عشر. وقد ُصمم المسح لجمع المعلومات حول مختلف المؤشرات االق

رعاية   تحسينو رصد للسياسات والبرامج الرامية إلى ترقيةوالتخطيط والتنفيذ لتوجيه وارشاد مة االجتماعية، والصحية الالز

 – 2012السياسات القومية مثل خطة السودان االستراتيجية )وارشاد ويلعب المسح دورا محوريا في  النساء واألطفال.

في توفير البيانات  يساعد المسح ، والمياه والصرف الصحي. كذلك م(، والخطط االستراتيجية لقطاعات الصحة، والتعلي2016

والنساء فال االطبرفاه ذات الصلة كأداة لقياس التقدم الُمحرز نحو الوفاء باإللتزامات القومية والدولية التي يمكن ان تستخدم 

 (.2030، وأهداف التنمية المستدامة 2015)األهداف اإلنمائية لأللفية 
 

ادق تقديره لمختلف المؤسسات واألفراد الذين لم يدخروا جهدا إلنجاح هذا ويود الجهاز المركزي لإلحصاء التعبير عن ص

لتقارير. لتحليل البيانات وإعداد ا عاليهالمسح. وقد ضمن إلتزامهم وتفانيهم في هذا الجهد الحصول على معلومات ذات جودة 

دارة إ للسكان، وبرنامج الغذاء العالمي،عم المالي والفني لليونيسيف، وصندوق األمم المتحدة وقد تيسر المسح بفضل الد

 .البريطانية  التنمية الدولية

 
ر المساهمة القيمة التي قدمها الخبراء اإلستشاريين )على المستويين الدولي والوطني( في وباإلضافة إلى ذلك، ال بد أن نذك

المدخالت من  هذا باإلضافَِة إلى كتابة التقارير، ومعالجة البيانات، والعمل الميداني، والتدريب، ومجاالت اختيار العينات، 

مختلف أصحاب المصلحة الذين شاركوا في ورش عمل المسح العنقودي متعدد القطاعات. الجهاز المركزي لإلحصاء ممتن 

ا بهتتب السودان القطري، ومكككذلك لإلرشاد الفني، وبناء القدرات، وضمان الجودة التي قدمها خبراء اليونيسيف في م

 أثناء كافة مراحل تصميم المسح وتنفيذه. اإلقليمي ورئاستها،

 

ولم يكن لهذا المسح أن يتم دون اإللتزام المتواصل لفريق إدارة المسح، وللعاملين في مجال إدخال ومعالجة البيانات، ومثابرة 

 وتعاون المستجوبين. 

 

إلسهاماتهم القيمة في  التالية، لجنة التسيير واللجنة الفنية ويود الجهاز المركزي لإلحصاء أن يُنّوه بالمؤسسات األعضاء في

 المسح:إكمال 

 

 

 رئيسا   المدير العام للجهاز المركزي لإلحصاء 

 مقررا     المنسق الفني للمسح 

 عضوا    وكيل وزارة الصحة اإلتحادية 

 عضوا     وكيل وزارة التعليم 

 عضوا   وكيل وزارة الرعاية والضمان االجتماعي 

 عضوا   وكيل وزارة البيئة والتنمية الحضرية 

 عضوا     ممثل اليونيسيف 

 عضوا   ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان 

  عضوا    ممثل منظمة الصحة العالمية 

 عضوا    ممثل برنامج الغذاء العالمي 

   عضوا   للمجلس القومي للسكاناألمين العام   
 

 

 

 

 

 توقيع: د. يس الحاج عابدين

 المدير العام، الجهاز المركزي لإلحصاء، السودان
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 :ةـــدمـــــمق
 

بواسطة الجهاز المركزي لإلحصاء بالتعاون مع وزارة  2014تم إجراء المسح العنقودي متعدد المؤشرات للسودان في عام 

ني اليونيسيف الدعم الف العنقودي متعدد المؤشرات. وقد قدمتالصحة كجزء من الجولة الخامسة من البرنامج العالمي للمسح 

تم تكوين شراكة واسعة إلجراء المسح في  دوذلك لضمان الجودة. وق استهارئ على المستوى القومي واإلقليمي ومستوى

تنمية و وكالة الغذاء العالمي، السودان تضم اليونيسيف، منظمة الصحة العالمية، صندوق األمم المتحدة للسكان، برنامج ال

 .لتنفيذ المسح التي قدمت الدعم المالي البريطانية الدولية

 

اليونيسيف بتطوير البرنامج العالمي للمسح العنقودي متعدد المؤشرات في التسعينيات من القرن الماضي كبرنامج  قامتوقد 

عالميا حول العديد من المؤشرات المتصلة بوضع المستوفيه للمقارنه عالمي للمسح األسري لدعم البلدان في جمع البيانات 

 ول على بيانات تستخدمها فيصالرئيسية التي تُمكن البلدان من الح األطفال والنساء. وتقيس هذه المسوحات المؤشرات

لرصد التقدم الُمحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية والتعهدات األخرى المتفق عليها كذلك سياساتها وبرامجها، و

 عالميا.

 

 واألهداف المحددة للمسح هي:

  ساء في السودان استنادا على نماذج المسح العنقودي متعدد لتقييم وضع األطفال والنالالزمة تحديث المعلومات

 المؤشرات والتغطية الجغرافية لواليات السودان الثماني عشر.

  نحو تحقيق اهداف اإلنمائية لأللفية وأهداف خطة عمل "عالم صالح لألطفال" والمؤشرات المتفق عليها التقدم قياس

 المتصلة باألطفال والنساء.وعالميا 

  بيانات ضرورية للمؤشرات وفق المراجعة الشاملة لألهداف اإلنمائية لأللفية.توفير 

  اإلسهام في تحسين أنظمة البيانات والرصد في السودان، وتعزيز الخبرة الفنية، وبناء القدرات الوطنية في مجال

 تنفيذ وتحليل هذه األنظمة.،  تصميم

  تخطيط وقياس الالمركزية   و ذات دالالت قويه ألغراضتحديث مؤشرات التعداد السكاني وتقديم بينات موثوق(

 التقدم الُمحرز(.

 المسؤولية  و ، قيد اإلعداد  استراتيجية الحد من الفقر ،  القطاع االجماعي برمجة :  لكل من أساسيةنات اتقديم بي

 وإطار األمم المتحدة للمساعدات اإلنمائية. خطط القطاعاتالمنوطة ب

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، التقرير النهائي. ، السودان2014المسح العنقودي متعدد المؤشرات ، 2016المرجع: الجهاز المركزي لإلحصاء، واليونيسيف السودان، 

2016الجهاز المركزي لإلحصاء، واليونيسيف، فبراير  الخرطوم، السودان:
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  2014المسح العنقودي متعدد المؤشرات للسودان لعام من لمحة 
 

 

   للمسحالمعلومات المتعلقة بالمجتمع السكاني 

 تنفيذ المسح

  2008،   التعداد السكاني للسودان                       إطار العينة 

 

 2014يوليو                                     تسجيل األسرة        

                                                              االستبيانات    

 األسرة  

 سنة( 49 – 15اإلناث )

 األطفال دون  الخامسة            

 2014أكتوبر  30 -سبتمبر 10                     العمل الميداني 2014يوليو       التدريب على المقابالت                           

 عينات المسح

 

 األسر

 18.000                                                   في العينة -

 17.142                                        مشغولة              -

 16.801                                               تمت مقابلتها -

                                98.0المئوية( معدل االستجابة )النسبة -

 

 

 األطفال دون الخامسة

  14.751                                      مؤهلين                 -

 14.081                أمهات/مقدمات الرعاية المستجوبات    -

 
 عينة المسح السكانية

                           5،9                                 الحجم المتوسط لألسرة         

 

 نسبة السكان دون العمر:

 15،2سنوات                                             5 -

 50،6سنة                                               18 -

 

 37،7                         49 – 15اإلناث في األعمار نسبة 

 بوالدة حية واحدة على أألقل في

 في العامين الماضيين

 نسبة السكان الذين يعيشون في:

  29،8مناطق حضرية                                                  -

  70،2مناطق ريفية                                                      -

 

 2،5الشمالية                                                 -

 4،0نهر النيل                                               -

 3،1البحر األحمر                                         -

 4،3                                               كسال     -

 5،1القضارف                                              -

 13،8الخرطوم                                               -

      15،6                                   الجزيرة             -

 5،2                          النيل األبيض                -

 3،9سنار                                                    -

  3،9النيل األزرق                                          -

 6،7شمال كردفان                                         -

  2،8جنوب كردفان                                        -

 6،0غرب كردفان                                         -

 7،4شمال دارفور                                         -

 3،3غرب دارفور                                         -

 7،6جنوب دارفور                                        -

 1،8             وسط دارفور                             -

 3،0شرق دارفور                                         -
 

 خصائص المساكن  ممتلكات األسرة

 نسبة األسر التي تمتلك:

 39،6                                           تلفزيون     -
 25،9                                        ثالجة           -
 39،5                                       أرض زراعية -
 51،0                                 ماشية                  -

 :نسبة األسر التي بها عضو واحد على األقل الذي  يمتلك

 73،8                                          هاتف جوال -

 6،4                                    عربة أو عربة نقل -

 نسبة األسر التي لها: 

 44،9                             كهرباء                -
 14،0                                  أرضية مجهزة -
 25،0                                       سقف كامل -
 28،1                                   جدران مكتملة -

 3،2                      األشخاص فيمتوسط عدد  -

 كل غرفة معدة للنوم
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 موجز تنفيذي
 

بالتعاون مع وزارات الصحة، والرعاية،  المسح العنقودي متعدد المؤشرات للسودان، أجرى الجهاز المركزي لإلحصاء

 .2014في الفترة من أغسطس إلى نوفمبر   تم العمل الميداني العام، والبيئة، والهيئة القومية للمياه وقدوالتعليم 

 

لرصد كذلك والالزمة لوضع سياسات وبرامج تستند على البيّنات، المستوفيه للمقارنه عالميا وصحيحة البيانات اليوفر المسح 

أهداف وخطة عمل "عالم صالح لألطفال"،  :المنبثقة عن إعالن  يةوالتعهدات الدولالتقدم الُمحرز نحو تحقيق األهداف القومية 

واألهداف  ،عالتعليم للجميوالدورة الخاصة للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة/اإليدز، 

 اإلنمائية لأللفية.

 

يع واليات السودان ألف اسرة من جم 18ت من عينة تشمل أختير التيمن األسر  15،801وقد تم بنجاج إجراء مقابالت مع 

 :في المائة. وفيما يلي موجز للنتائج الرئيسية  98الثماني عشر، بمعدل استجابة بلغ 
 

 وفيات األطفال
 سابقةلفترات   تقديرات اجفي هذا المسح من خالل منهجية أنت تم قياس وفيات الرضع ومعدل وفيات االطفال دون الخامسة

( لمعدل وفيات الُرّضع ومعدل وفيات األطفال دون الخامسة. وقد كانت تقديرات المسح لمعدل وفيات الرضع 2012)لعام 

من الوالدات الحية، مما يُشير إلى  1،000في كل  68من الوالدات الحيّة، ولوفيات الطفال دون الخامسة  1000في كل  52

  من وفيات األطفال دون الخامسة هي وفيات للرضع.في المائة  76،5أن 

 

الوفاة بين المناطق الحضرية احتماالت عدم المساواة في عن وقد كشفت النتائج 

 ،ت وفيات الرضع هيوالريفية، إذ أن معدالت وفيات األطفال دون الخامسة ومعدال

الحضرية، والدة حية في المناطق  1،000وفاة في كل  11،8و  56،5على التوالي، 

 في المناطق الريفية. 19،3و  72،8و

 

يختلف اختالفا كبيرا بين الخامسة  سنإكمال كذلك فإن احتمال وفاة األطفال قبل 

والدة  29،9/1،000والدة حية( األعلى، والوالية الشمالية ) 111،7/1،000الواليات بحيث كانت والية شرق دارفور )

 حية( هي األدنى.

 

الخماسي، إذ أن معدل وفيات األطفال دون الخامسة   بين وفيات األطفال في السودان حسب مؤشر الثروة اختالفوهناك أيضا 

 والدة حية للخمس األفقر والخمس األغنى من السكان على التوالي. 39/1000والدة حية و  84/1000يُقدر بنحو 
 

 

 ذيةــــالتغ
في المائة( األطفال دون الخامسة  33إذ أن ثلث ) ،بين األطفال في السوداناإلنتشار الواسع لسوء التغذية لقد اشار المسح الي 

أطفال دون الخامسة مصابين بالتقّزم )أقصر مما يجب أن يكونوا عليه في  5، وإثنان من كل ناقصمن ذوي الوزن ال هم

في المائة( مصاب بالهزال )أنحف مقارنة  16،3) 6عمرهم(، وواحد من كل 

  بطوله(.

 

في المائة في المناطق الحضرية  23،2 ناقصنسبة األطفال ذوي الوزن الوتبلغ 

في المائة في المناطق الريفية؛ وهناك فرق كبير في تقّزم  37،1مقارنة بنسبة 

في  27،1في المائة( والمناطق الحضرية ) 43األطفال بين المناطق الريفية )

 المائة(.
 

 

  :الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع
رضعوا رضاعة اطفال السودان قد في المائة من  96اذ ان حوالي في السودان مرتفعة بنسبه تُمارس الرضاعة الطبيعية 

من والدتهم، ونحو  ةفي المائة من الرضع تم أرضاعهم رضاعة طبيعية للمرة األولي في خالل ساع 69طبيعية. غير أن 

في المائة من األطفال في  55،4عند الوالدة. كذلك فإن المغذيات قبل اإلدرار  قد اعطو في المائة من المواليد الجدد 28
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 شهر تتواصل 15 – 12في المائة في األعمار  90أشهر يتلقون حصريا رضاعة طبيعية، وما يُقارب  5 – 0األعمار 

شهر يتلقون  23 – 20في األعمار  في المائة( 48،8) رضاعتهم الطبيعية إلى عمر سنة واحدة، ونحو نصف  األطفال 

 الرضاعة الطبيعية حتي عمر سنتين.

 

 المضاف إليه اليودالملح 

في المائة فقط من األسر تستخدم الملح  7،6ونتيجة لذلك نجد أن  ،يس في السودان تشريع قومي حول إضافة اليود إلى الملح ل

او أكثر من اليود(. كذلك نجد أن استخدام  ppm جزء لكل مليون 15على أنه يحتوي المضاف إليه اليود بكمية مناسبة )أي 

في  3،1في المائة(، والنيل األزرق ) 2،9األقل في واليات غرب كردفان ) هو ، الملح المضاف إليه اليود بكمية مناسبة

 الملح في المائة(. وقد تم تسجيل نسب مرتفعة نسبيا الستخدام 3،3في المائة(، والخرطوم ) 3،2المائة(، والبحر األحمر )

في المائة(.  15،6(، وسنار )ةفي المائ 14،8دارفور ) في المائة(، ووسط  18،1المضاف إليه اليود في شرق دارفور )

 في المائة( األسر. 8،0في المائة( وأفقر ) 8،8وليس هنالك فرق في استهالك الملح المضاف إليه اليود بين أغني )

  

 مكمالت فايتمين )أ(
في المائة من األطفال دون الخامسة فايتمين )أ(  78الستخدام مكمالت فايتمين )أ( في السودان، إذ تلقى هنالك تغطية مرتفعة 

خالل األشهر الستة السابقة للمسح. وتتراوح تغطية فايتمين )أ( حسب الوالية، وعمر الطفل، ومستوى تعليم األم، ومؤشر 

 الثروة الخماسي.
 

 عند الوالدة نقص الوزن

فرص المولود الجديد في البقاء على قيد الحياة، والنمو على المدى كذلك  والوزن عند الوالدة مؤشر ممتاز لصحة األم 

في المائة من األطفال تم وزنهم عند  16،3إلى أن  2014الطويل. ويُوضح المسح العنقودي متعدد المؤشرات للسودان لعام 

جرام  2500لُرّضع الذين ُولدوا خالل العامين الماضيين قُّدرت أوزانهم بأقل من في المائة من ا 32،3الوالدة، وما يُقارب 

في المائة(،  33،9في المائة( والريفية ) 27،9عند الوالدة بين المناطق الحضرية )الوالدة. يتراوح انتشار نقص الوزن  عند

مهات من افي المائة لألطفال  23،7علمات إلى امهات غير المتمن األطفال بين في المائة  33،7 –وحسب مستوى تعليم األم 

 الحاصالت على مستويات أعلى من التعليم.

 

 46،9في المائة(، وشرق دارفور ) 47،5دارفور ) مالعند الوالدة هو في شنقص الوزن أعلى معدل انتشار  وقد لُوحظ أن

في المائة( مقارنة  باإلنتشار األقل في واليات نهر النيل  36في المائة(، وغرب كردفان ) 41،4في المائة(، وشمال كردفان )

 مائة(.في ال 25،7، والنيل األزرق )) في المائة 23،9في المائة(، والقضارف ) 22،2في المائة(، والخرطوم ) 17،2)

 

 

 لفــة الطــحـــــص
 

  التلقيحات )التحصين( 

باكتمال عامهم األول، وتلقى نحو  الثالثيشهرا التطعيم  23 – 12في المائة من األطفال في األعمار  78،5تلقى ما يٌقارب 

في المائة من  65،3. كذلك تلقى بإكمال عامهم األول التطعيم الخماسيفي المائة من األطفال الجرعة الثالثة من  63،9

في  58،9تمال عامهم األول ونحو ثة من التطعيم ضد شلل األطفال باكشهرا الجرعة الثال 23 – 12األطفال في األعمار 

المائة من األطفال الجرعة األولي من التطعيم ضد الحصبة في نفس العمر. وعموما،  نجد أن نسبة األطفال الذين تلقوا التطعيم 

 في المائة. 42،8عام األول متدنية، وتبلغ فقط بنهاية الالالزم 

 

 التتانوس

سنة الالئي شملهن المسح والالئي ولدن في العام السابق للمسح العنقودي  49 – 15في المائة من النساء في األعمار  32،1تلقت 

المائة من النساء تمت حمايتهن ما في  58،2متعدد القطاعات جرعتين على األقل من التطعيم ضد التتانوس أثناء الحمل، ونحو 

 بعد الوالدة نتيجة لتطعيم سابق ضد التتانوس.
 

مّمن أنجبن مولوداً حياً  سنة في المناطق الحضرية 49 – 15وتُظهر البيانات أيضا أن نسبة عالية من النساء في األعمار 

في المائة( مقارنة بنظيراتهن في  65،9الدة )، تمت حمايتهن ضد تتانوس ما بعد الوخالل السنتين السابقتين إلجراء المسح

 في المائة(. 55.4)المناطق الريفية 
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 باالرواء الفمويالعالج 
أو بزيادة باالرواء الفموي المصابين باإلسهال تلقوا العالج  شهرا 59 – 0في المائة من األطفال في األعمار  34ما ُيقارب 

وفق النصائح. هناك فروقات  , التغذية مواصلةمع باالرواء الفموي في المائة من األطفال المعالجة  59,3السوائل. وتلقى 
 16,9تتراوح بين  حيث,  والتغذية المتواصلة أثناء اإلسهاالتباالرواء الفموي ملحوظة بين الواليات فيما يخص العالج 

 في المائة في والية غرب كردفان.  31,3 ىالنيل إلفي المائة في والية نهر 
 

 والعالج بالمضادات الحيوية لإللتهاب الرئوي الصحية طلب الرعاية

ية مقدم رعافي المائة( األطفال المصابين بأعراض التهاب الجهاز التنفسي الحاد على  48،3ُعرض ما يُقارب نصف )لقد تم 

النسبة هذه كانت  وقد أثناء األسبوعين السابقين للمسح  األطفال المضادات الحيويةفي المائة من  59تلقى وقد مؤهل.  صحية

 78و  ،في المائة في والية جنوب دارفور 49المناطق الريفية، وتراوحت بين ب مقارنة أعلى بكثير في المناطق الحضرية

ية بين متدن ةالجهاز التنفسي الحاد اتقي المائة في والية نهر النيل. نجد أن المعالجة بالمضادات الحيوية ألعراض التهاب

في المائة(  4،5) 5لم يحصلن على التعليم الثانوي. وقد تلقى  مقدمات الرعاية الالئي /مهاتا مناألسر الفقيرة وبين األطفال 

 تقريبا من األطفال المصابين بأعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة المعالجة من الكوادر الصحية المجتمعية.

 

للبحث عن العالج. وقد أوضح المسح العنقودي متعدد المؤشرات  أحد المحددات الهامةبخطورة االعراض هي ومعرفة األم 

  :تهاب الجهاز التنفسي الحاد اإلثنين ال من نُذر الخطرواحد في المائة من النساء يعرفن على األقل  26،9أن  2014لعام 

(i) التنفس السريع أو(ii) الحمى  هيصعوبة التنفس. وأكثر األعراض شيوعا التي تدفع األسرة ألخذ الطفل للمرفق الصحي

في المائة من األمهات إلى سرعة التنفس وصعوبة  20،9في المائة و  11،7في المائة من المستجوبين، بينما أشارت  80وفق 

 ة صحية.التنفس، على التوالي، كأعراض تتطلب أخذ الطفل على عجل لمقدم رعاي
 

 استخدام الوقود الصلب
في المائة من األسر في السودان الوقود الصلب للطهي والذي يتكون أساسا من  58،2من ناحية عامة، تستخدم أكثر من 

تفع في يرفي المائة(، بينما  40،7في المائة(.  ويقل استخدام الوقود الصلب في المناطق الحضرية ) 40،7حطب الحريق )

سر. وهنالك فروقات ملحوظة بين الواليات في استخدام في المائة( من األ 66ية حيث يُستخدم بواسطة ثلثي )المناطق الريف

 في المائة في والية نهر النيل 13،3في المائة في والية وسط دارفور إلى  99،9الوقود الصلب تتراوح بين 

 

 المياه والصرف الصحي
الخامس أن نسبة حصول السكان على مصادر محسنة لمياه الشرب في السودان تبلغ يُقدر المسح العنقودي متعدد المؤشرات 

 إلى المساكن المنقولة باألنابيباألسر مياه الشرب  منفي المائة(  41،4) ائة. ومن ناحية عامة، يستخدم خمسافي الم 68

 .حنفية عامة /  ماسورة رأسية عامةأو إلى  ،أو قطعة األرض الخاصة باألسرة  الساحة ،أو إلى المجمع السكني، أو  

 

في المائة من السكان تقريبا في أسر تستخدم  41وباإلضافة إلى ذلك،  يعيش   

 المحسنة. الصرف الصحيمرافق 

 

وتتراوح فرص استخدام مرافق الصرف الصحي المحسنة بين المناطق الحضرية 

في  30الريفية، وتلجأ في المائة في المناطق  28،2في المائة( مقارنة بنحو  69،3)

إلى التبرز في العراء )بدون مرافق، في الخالء أو المائة من األسر في السودان 

لص وسيلة للتخكوسط الشجيرات(. وعلى سبيل المثال،  يتراوح التبرز في العراء 

 في المائة في والية كسال. 44،9في المائة في والية الخرطوم إلى  1،7من الفضالت بين 

 

في المائة من األسر في السودان مصادر محسنة لمياه الشرب ومرافق محسنة للصرف  28ناحية عامة، تُتاح لنحو ومن 

في المائة لألسر في الخمس األفقر  3الصحي. وتتراوح هذه النسبة بين األسر حسب موقعها على سلم مؤشر الثروة، من 

 لألسر في الخمس األكثر غنى. في المائة 75مقارنة بنحو 
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 الصحة اإلنجابية
 

  لخصوبةا
قد  لكل امرأة(. مولود  6،2يبلغ معدل الخصوبة الكلي للسنوات الثالث السابقة للمسح العنقودي متعدد المؤشرات الخامس )

مولود  4،4لكل امرأة( مقارنة بالمناطق الحضرية )مولود  5،6الخصوبة مرتفعة بكثير في المناطق الريفية )لوحظ ان نسبة

  امرأة(.لكل 
 

ريف والحضر بوضوح لدى النساء فروقات بين معدالت الخصوبة بين الوتبرز ال

امراة في المناطق  1000لكل مولود  167سنة، بمعدل  24 – 20في الفئة العمرية 

امرأة في المناطق الريفية. النمط الشامل  1000 لكلمولود  225الحضرية مقابل 

أن  ، يُشير إلى معدل الخصوبة حسب العمر لألعمار في الخصوبة، كما ينعكس في

. والخصوبة متدنية وسط المراهقين وتزداد تبدأ مبكراالرعاية الصحية قبل الوالدة 

 – 25بين النساء في األعمار  1000والدة في كل  259بمعدل  لتصل إلى قمتها

 سنة. 29

 

 موانع الحمل

 النساءبين في المائة  12،2الحمل حاليا تبلغ موانع تخدام عكس المسح العنقودي متعدد المؤشرات الخامس أن نسبة اس

اء متزوجات في التي تستخدمها واحدة من كل عشر نسبوب منع الحمل و. وأكثرالطرق شيوعا هي ح1المتزوجات حاليا

 في المائة(. 9،0السودان )
 

 ات أنهن ال يستخدمن أي مانع للحمل.ن النساء المتزوجفي المائة م 87،8وقد أفادت 
 

في المائة في  26،5في المائة في وسط دارفور إلى  2،0كذلك اوضحت نتائج المسح أن انتشار موانع الحمل يتراوح بين 

في المائة في المناطق  9،0في المائة من النساء المتزوجات في المناطق الحضرية ونحو  20،1والية الخرطوم. وتستخدم 

 الريفية أحد وسائل منع الحمل.

 

في المائة بين النساء غير  4،4رتفع من وثيق باستخدام موانع الحمل، وي المستوى التعليمي للمرأة على نحو يرتبطكذلك 

في المائة بين النساء  27،6في المائة  و 21إلى  وفي المائة بين النساء الالئي أكملن التعليم األساسي،  13،3المتعلمات إلى 

 ى التوالي.الالئي تحصلن على تعليم ثانوي أو جامعي، عل
 

 .لموانع الحمل احتياجتهنتلبية لم تتم سنة  49 – 15في المائة من النساء في الفئة العمرية  27اوضحت نتائج المسح أن  وقد

 
 الرعاية الصحية قبل الوالدة

ممرض/ة، أو مؤهل )أي، طبيب، صحة  رعايةمن مقدم قبل الوالدة  رعاية صحيةمن ناحية عامة، نسبة النساء الالتي تلقين 

في المائة. وهنالك تفاوت بين الحضر والريف  19،9في المائة، بينما بلغت نسبة من لم يتلقين هذه الرعاية  79،1قابلة( بلغت 

 74،9في المائة( مقارنة بنظيراتهن في المناطق الريفية ) 90،8لصالح النساء الالئي يتلقين الرعاية في المناطق الحضرية )

 في المائة(.
 

، صحة ةرعايمن أي مقدم  قبل الوالدة بين الواليات فيما يتعلق بالنساء الالئي تلقين رعايةقدرة لك أيضا فروقات موهنا

 في والية الخرطوم. 97،1في المائة(، ونحو  61،8في المائة للنساء في والية جنوب درافور ) 61،8وتتراوح النسبة بين 
 

 المساعدة عند الوالدة

المائة من الوالدات في السودان في العامين السابقين للمسح بمساعدة كوادر مدربة، وهي نسبة أعلى في في  80جريت نحو أ

في المائة في  71،9في المائة للوالدات التي اشرف عليها كادر مؤهل، مقارنة بنسبة  92،9المناطق الحضرية حيث بلغت 

في والية وسط دارفور إلى  37،5مؤهلة في الواليات بين  المناطق الريفية. وتراوحت الوالدات التي تمت بإشراف كوادر

 في المائة في الوالية الشمالية. 99

 

                                                      
  . كل اإلشارات "للنساء المتزوجات" في هذا الفصل  تشمل النساء في ارتباط زواجي.1 
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كذلك، لُوحظ أن الوالدات التي تمت بإشراف كوادر مدربة قد تأثرت تأثرا واضحا بمستوى التعليم إذ أن نسبة مساعدة كوادر 

على التعليم فقط في المائة لمن تحصلن  86،7في المائة، بينما بلغت  58،5الوالدة المدربة للنساء غير المتعلمات بلغت 

 في المائة للنساء المتحصالت على التعليم الثانوي والعالي على التوالي. 97،6و  95،7األساسي. وقد بلغت هذه النسبة 

 

في المائة( التي حدثت في العامين السابقين للمسح العنقودي متعدد المؤشرات بمساعدة قابلة  55تم أكثر من نصف الوالدات )

 اعدة القابالت التقليديات. في المائة بمس 18بمساعدة طبيب، بينما بلغت النسبة  19،2قانونية، ونحو 

 

 مكان الوالدة

في المائة منها في مرفق صحي  26،1 –في المائة( الوالدات في السودان في مرفق صحي  27،7أكثر من ربع )أجريت 

في المائة من  71،3في المائة فقط منها في مرافق القطاع الخاص. وتُشير نتائج المسح العنقودي إلى أن  1،6عام، بينما تم 

 الوالدات تتم في المنزل.

 

في  21،5في المائة( أكثر من ضعفي والدة نظيراتهن في الريف ) 45،2والدة نساء الحضر في مرفق صحي ) وتبلغ نسبة

 المائة(. 
 

كذلك ترتفع نسبة والدة النساء الحاصالت على قدر أعلى من التعليم في الوالدة في مرفق صحي مقارنة بمن لم يتلقين أي 

في المائة من النساء الالئي وضعن حملهم في مرفق صحي غير حاصالت على  11،5وعلى وجه التحديد، نجد أن تعليم؛ 

من الحاصالت على تعليم ثانوي، ونحو  49،8في المائة من الحاصالت على تعليم أساسي، ونحو  25،8تعليم مقارنة بنحو 

 من الحاصالت على تعليم عالي. 75،5
 

 الفحص ما بعد الوالدة

وفي الوالدة. ساعة أو أكثر بعد  12من النساء الالئي يلدن في مرفق صحي هناك ألكثر من  51,5 َتَمكَّثَ من ناحية عامة, 
 73,2في والية وسط دارفور إلى  29,3ساعة أو أكثر بين  12تتراوح نسبة النساء الالئي يبقين  و مختلف أنحاء البالد,

حية عامة بين نسبة النساء الالئي يلدن في مرافق ص إلى فرق طفيففي المائة في والية النيل األبيض. وُتشير نتائج المسح 
 ساعة أو أكثر في المرفق الصحي. 12أو خاصة, ويبقين لمدة 

 

 و الطفل وتطورهنم
شهرا في برامج منظمة للتعليم المبكر في السودان. وهناك  59 – 36في المائة من األطفال في األعمار  22،3ينخرط نحو 

في المائة في المناطق الحضرية  44،6فروقات ملحوظة بين المناطق الحضرية والريفية وبين الواليات حيث ترتفع النسبة إلى 

 المائة في المناطق الريفية.في  13،9مقارنة بنسبة 

 

شهرا، نجد أن اإلنخراط في برامج التعليم الُمبكر أكثر انتشارا في والية الخرطوم  59 – 36وبين األطفال في األعمار 

في المائة(.هناك أيضا فروقات ملحوظة  بين األطفال الذين  4.3في المائة( وأقل انتشارا في والية غرب كردفان ) 44،3)

 ثََراًء في المائة من األطفال الذين ينتمون ألكثر األسر  59،4ينخرط  حيثاقتصادية مختلفة، -بيئات احتماعيةيعيشون في 

 بين األطفال في األسر األكثر فقرا. 6،9في المائة( في مثل هذه البرامج، بينما تنخفض هذه النسبة إلى  20)
 

 والتعليم والكتابة القراءة معرفة
 

 تعليم الكبار
في المائة( من النساء صغيرات السن في السودان  59،8) 10من كل  6مسح العنقودي متعدد المؤشرات الخامس أن اليُشير 

في المائة في المناطق الحضرية  79،8ختلف حسب الوالية )مثال، معرفة القراءة والكتابة ييعرفن القراءة والكتابة، وأن وضع 

ن بين النساء الالئي ذكرن أن مرحلة األساس هي أعلى مرحلة دراسية حصلن في المائة في المناطق الريفية(. وم 50ونحو 

 في المائة فقط منهن قراءة نص بسيط ُعرض عليهن. 43،7عليها، استطاعت 

 

في المائة( من  63،4سنة ) 19 – 15وقد اتضح أن نسبة النساء الالئي يعرفن القراءة والكتابة أعلى بين النساء في األعمار 

في المائة(. كذلك تراوحت نسبة النساء الالئي يعرفن القراءة والكتابة )في األعمار  55،6) 24 – 20األعمار من النساء في 

المنتميات مقارنة بـفي المائة(  92،2) ثََراًء أي أعلى بين من ينتمين إلى الخمس األكثر  –األسرة  ثََراًء سنة( حسب  24 – 15

 ي المائة(.ف 31،2لألسر في الخمس األكثر فقرا )
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 لتعليم قبل المدرسي واالستعداد للمدرسةااللتحاق با

بل ققد التحقو بالتعليم األول من مرحلة األساس، كانوا الملتحقين حاليا بالصف ( في المائة من األطفال 69.7) 70نحو 

في  81.0األطفال في الصف األول في المناطق الحضرية )بين النسبة متفاوتة المالحظ أن المدرسي في العام السابق. ومن 

 .المناطق الريفيةفي المائة بين األطفال في  64،7ب المائة( الذين يحضرون التعليم قبل المدرسي في العام السابق، مقارنة 

 

لتعليم قبل ذين حضروا ابين الواليات كبير للغاية؛ فهي ثالثة مرات لتالميذ الصف األول  في الخرطوم ال كذلك فإن التباين

-في المائة(. ويبدو أن الوضع االجتماعي 30،5في المائة( مقارنة بنظرائهم في والية وسط دارفور ) 87المدرسي )

في المائة بين أطفال  50،6ففي حين تجد أن النسبة هي  –لإللتحاق بالمدرسة  االقتصادي يرتبط ارتباطا مباشرا باإلستعداد

 .ثََراءً بين أطفال األسر األكثر  86،9رتفع إلى األسر األكثر فقرا، ت
 

 االلتحاق بالتعليم األساسي والثانوي

( من األطفال الذين هم في عمر المدرسة في مرحلة األساس في السودان ينخرطون في في المائة 36،8اقل من أربعين )

ن تبايى النوع، ولكن هنالك الدراسة في الصف األول. وليس هنالك فرق مستند عل

 ،بين الواليات وبين الحضر والريف. ففي الوالية الشمالية، على سبيل المثالواضح 

في المائة، بينما تبلغ نسبة  73،6تبلغ نسبة األطفال الذين يلتحقون بالصف األول 

في المائة.  كذلك  13،4األطفال الملتحقين بالصف األول في والية غرب كردفان 

( ضعف نسبة 56،6األول في المناطق الحضرية )تبلغ نسبة الملتحقين بالصف 

 في المائة(. 29،5أطفال المناطق الريفية )

 

و  لألسر االقتصادي-بين الوضع االجتماعي وثيقان هناك ارتباط وقد لوحظ 

في في المائة  77،6تبلغ  سنوات الملتحقين بالصف األول 6ر في عماألطفال  نسبة  فقد لوحظ ان  ،االلتحاق بالصف األول

 في المائة بين األطفال في األسر األكثر فقرا. 14،5، بينما  تبلغ ثََراًء األسر األكثر 
 
 

 حماية الطفل
 تسجيل المواليد
في المائة من شهادات الميالد،  23،4من األطفال دون الخامسة في السودان، وقد رأى المستجوبون  67،3تم تسجيل ميالد 

 في المائة. 17،5بلغت نسبة من ليس لهم شهادات ميالد نحو منهم. وقد  26،4بينما لم يرها 
  

في المائة( فرصة في تسجيل المواليد مقارنة  30،9واألطفال في والية وسط دارفور هم األقل )

 98،3. وقد سجلت الواليات الشمالية أعلى نسبة من المواليد )االخريمع األطفال في الواليات 

كثر في المائة فقط من األطفال في األسر األ 37،0وبينما تم تسجيل في المائة( دون الخامسة. 

في المائة( دون الخامسة الذين ينتمون لألسر األكثر  97،9فقرا، تم تسجيل كل األطفال تفريبا )

 .في المائة من األطفال شهادات ميالد 49،8. وعموما، يمتلك ثََراًء 
   
 

 عمالة األطفال
 11 – 5األطفال" المستخدم في المسح العنقودي متعدد المؤشرات الخامس، يُعتبر الطفل في األعمار وفق تعريف "عمالة 

ساعة أو أكثر من  28عمل اقتصادي، أو بقل عمالة األطفال إذا كان/ت يقوم بساعة واحدة على األ سنة منخرطا في أنشطة

سنة، الحد األدنى من العمل  14 – 12بة للطفل في األعمار للمسح. وبالنسالسابق العمل المنزلي في األسبوع، خالل األسبوع 

 ساعة من العمل المنزلي في األسبوع. 28ساعة من العمل االقتصادي أو  14الذي يُعتبر "عمالة أطفال" يشمل 

 

 9سنة في نوع ما من األنشطة االقتصادية، نجد أن  14 – 12في المائة من األطفال في األعمار  41،2وفي حين ينخرط 

 نشطة االقتصادية مع تقدم العمر،في المائة يُزاولون مثل هذه األنشطة ألربعة عشر ساعة أو أكثر. ويتغير اإلنخراط في األ

في المائة من  39،1سنة يزاولون أنشطة اقتصادية، مقارنة بنسبة  11 – 5في المائة من األطفال في األعمار  21إذ أن 

 سنة. 17 – 15من األطفال في األعمار  41،2سنة، و 14 – 12األطفال  في األعمار 

 

سر بالتحول من األ كذلك يتضح من نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات الخامس أن مزاولة األنشطة االقتصادية تزداد

 يُزاولون أنشطةسنة الذين  11 – 5لى األسر األكثر فقرا. وعلى سبيل المثال، نجد أن بين األطفال في األعمار إثََراًء األكثر 
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لألسر األكثر فقرا. كذلك تتراوح مزاولة  في المائة 35،0بينما ينتمي  ثََراًء منهم ينتمون لألسر األكثر  9،2اقتصادية، 

 في المائة في والية جنوب دارفور. 46،8في المائة في والية الخرطوم إلى  4،9األنشطة االقتصادية بين الواليات بين 
 

  ضبط سلوك األطفال

سنة لنوع  14 – 1في المائة من األطفال في األعمار  63،9، تعرض 2014حسب المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعام 

 من أنواع العقوبة النفسية أو البدنية من أفراد األسرة خالل الشهر السابق للمسح.األقل واحد على 

 

ومن ناحية عامة، استخدمت األسر مزيج من الممارسات التأديبية العنيفة، مما يعكس دوافع مقدمي الرعاية للسيطرة على 

 في المائة لعقوبة بدنية. 47،7، تعرض نفسيمن األطفال العتداء  52،8سلوك األطفال باي وسيلة ممكنة. وفي حين تعرض 
 

شيوعا، إذ  هي األقلطفل على الراس، واألذنين والوجه أو ضربه بشدة ومرارا( وأكثر أنواع العقوبة البدنية قسوة )ضرب ال

 في المائة من األطفال لمثل هذه العقوبة القاسية. 13،6يتعرض 

 

في الشهر السابق للمسح. وقد اتضح أن والية  نفسيالعتداء  سنة 14 – 1في المائة في الفئة العمرية  52،8وعموما، تعرض 

حيث تعرض األطفال في  ،في المائة(  12،6) أقل نسبة في المائة( ووالية وسط دارفور 69،6أعلى نسبة )سجلت  نهر النيل

 سنة العتداءات نفسية من درجات اقل قسوة. 14 – 1األعمار 

 

 الزبجــــــات وتعدد المبكر الزواج
من الفتيات في  21،2ونجد أن  السودان.الزواج الُمبكر، وتعدد الزوجات، والفرق الكبير بين سن الزوجين أمور شائعة في 

في المائة(  11،2رات السن في المناطق الحضرية )النسبة مختلفة جدا بين النساء صغيمتزوجات، وهذه  19 – 15األعمار 

ي ففي المائة(. هنالك أيضا تفاوت كبير بين الواليات، فعلى سبيل المثال، تبلغ النسبة  26،0ونظيراتهن في المناطق الريفية )

 في المائة في والية النيل األزرق. 29،9في المائة، بينما تصل إلى  12والية الخرطوم 

 

في المائة للنساء الحاصالت فقط على التعليم  27،5ويُعتقد أن هذا يرتبط بشدة بمستوى التعليم ويبلغ، على سبيل المثال، 

نسبة النساء في زيجات  7. كذلك يعكس الجدول عاليفي المائة فقط للواتي تحصلن على تعليم  2،4األساسي مقارنة بنحو 

منهن في زيجة متعددة، ونجد أن مثل هذه الزيجات أكثر شيوعا بين النساء  21،7ك متعددة. بين كل النساء المتزوجات، هنال

أكثر انتشارا بين النساء األكبر الزيجات  تعدد. في المائة للنساء الحضريات 16،9 مقارنة بنسبة) في المائة  23،6الريفيات )

 – 15سنا في األعمار النساء األصغر في المائة فقط بين  7،7في المائة مقارنة بنسبة  30،8) 49 – 45سنا في األعمار 

 سنة(.19

 

في المائة منهم متزوجات من رجل  41،8سنة المتزوجات حاليا، نجد أن هناك حوالي  24 – 20وبين النساء في األعمار 

سنة، نجد أن الرقم المماثل  19 – 15ر منهن بعشر سنوات أو أكثر. وبالنسبة للنساء الصغيرات في السن في األعمار أكب

 في المائة. 39،5هو 
 

 ختان اإلناث
 – 15في المائة من اإلناث في األعمار من  87حوالي  هنالكأذ أن تنتشر عادة ختان اإلناث على نحو واسع في السودان, 

الالئي لم يحصلن على تعليم نظامي  النساء  بين في المائة 76,8سنة تعرضن لنوع من أنواع الختان. وترتفع النسبة من  49
الحاصالت على تعليم أعلى. وتبدو الممارسة أكثر شيوعا في المناطق الريفية, بأعلى نسبة النساء  بينفي المائة  91,8إلى 

في المائة(. ومن المدهش أن الممارسة تنتشر  45,5وأقلها في والية وسط دارفور )في المائة(  97,6في شمال دارفور )
في  91,6في المائة و 90,0والخمس الذي يليه بنسبة َثَراًء في الخمس األكثر  انتشارا واسعا بين النساء في األسر الغنية

مقارنة  91,8سنة بنسبة  49 – 45في األعمار المائة على التوالي. وينتشر ختان اإلناث أكثر بين النساء األكبر في السن 
 سنة. 19 – 15للنساء في الفئة العمرية  81,7بنسبة 

 

 العنف األسري
سنة عما إذا كان األزواج ُمحقين في ضربهم لزوجاتهم وفق خمسة سيناريوهات مختلفة.  49 – 15سئلت النساء في األعمار 

 أن أزواجهن محقين في ضربهن، مياالت ألن يكّن ضحايا للعنف األسري.وقد وجد الباحثون أن النساء الالئي يوافقن على 

في المائة من النساء في المسح أن الزوج محق في ضرب زوجته في واحدة على األقل من  34ومن ناحية عامة، تشعر 

 الحاالت التالية:

 في المائة( 24,2إذا أهملت األطفال ) -
 في المائة( 19,5) رجت من المنزل دون إخطارهإذا غالطته أو خ -
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 في المائة( 18،2إذا رفضت معاشرته جنسيا ) -

 إذا حرقت طعامه . -
 

زوجات أقل تعليما، وأيضا بين المت وبين من يعيشون في األسر األكثر فقرا، من الحاالت المذكورة أعاله موجودوالتبرير ألي 

في المائة(، بينما  77،4جة في شرق دارفور )حاليا. وفي واليات السودان، كانت أعلى نسبة للنساء المؤيدات لضرب الزو

 في المائة(. 9،6كانت أقل نسبة في والية نهر النيل )
 
 

  : والتيتم فيروس نقص المناعة المكتسبة/اإليدز
 

 انتقال فيروس نقص المناعة واستخدام خدمات فحص الفيروس كيفية معرفة
بفيروس نقص المناعة البشرية  49 – 15ة( النساء في السودان في الفئة العمرية في المائ 74،8ت نحو ثالثة أرباع )سمع

شريك واحد مخلص (i)  :للوقاية من إنتقال الفيروس  )اإلثنين( اإليدز. غير ان نسبة الالئي يعرفن السبل األساسية/المكتسبة 

في المائة(. وتعرف حوالي  8،9في العشرة )تصل إلى واحد  –( كل مرة استخدام الواقي الذكري(ii) غير حامل للفيروس و

في المائة عن استخدام  26،7في المائة من النساء شرط االحتفاظ بشريك واحد مخلص غير حامل للفيروس، ونحو  59،8

 الواقي الذكري في كل مرة كوسائل أساسية للوقاية من إنتقال الفيروس.

 

قص المناعة المكتسبة على المفهومين الخاطئين األكثر شيوعا وصلة يعتمد التحديد الصحيح للمفاهيم الخاطئة عن فيروس ن

ا ، وثانيهم(في المائة 50،5المسح؛ أولهما أن الفيروس يُمكن أن ينتقل عن طريق المشاركة في الطعام مع أحد المصابين )ب

وبين المفهومين ن المستجفي المائة م 19،2. وعموما، يرفض في المائة( 53،1البعوض ) أنه يمكن أن ينتقل عن طريق لسع

 أن الشخص الذي يبدو بصحة جيدة قد يكون مصابا بفيروس نقص المناعة المكتسبة.يُدركون يوعا و الخاطئين األكثر ش

 

بالوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة أولئك الذين يعرفون الطرق الُملِميَن إلماماً كامالً، األشخاص النسبة   وتشمل هذه

ون أولئك الذين يُدركتشمل الرئيسية للوقاية )شريك واحد مخلص وغير مصاب واستخدام الواقي الذكري في كل مرة(، كما 

ين ين الخاطئالمفهومن بأن الشخص الذي يبدو بصحة جيدة قد يكون مصابا بفيروس نقص المناعة المكتسبة، والذين يرفضو

في  6،9األكثر شيوعا. واإللمام التام بطرق الوقاية من إنتقال الفيروس ضئيلة للغاية، رغم وجود تفاوت بين المناطق بمعدل 

 في المائة في المناطق الريفية والحضرية على التوالي. 13،1المائة إلى 
 

 لمكتسبة كثيرا حسب مستوى تعليم المرأة:كذلك يتفاوت اإللمام التام بإنتقال فيروس نقص المناعة ا

 48،3 في المائة بين النساء الحاصالت على مستوى عالي من التعليم 

 1.2 ئي لم يحصلن على التعليمفي المائة بين النساء الال 
 

 كذلك تعتمد على مستوى مؤشر الثروة لألسرة:

 20،4  ُثََراًء مس األكثر في المائة في الخ 

 2،1  ُمس األفقر بين األسرفي المائة في الخ 
 

في المائة فقط للفحص.  5،2ضع في المائة من النساء مكانا يُمكن أن يخضعن فيه لفحص الفيروس، بينما خ 17وتعرف 

في المائة فقط من النساء نتيجة آخر فحص خضعن له، وكذلك تم فحص نسبة ضئيلة جدا خالل األشهر األثنى  4،3رف وتع

 1،6مائة(، بينما خضعت نسبة أصغر للفحص خالل األشهر اإلثنى عشر وتعرف النتيجة )في ال 1،9عشر السابقة للمسح )

 في المائة(.
 

 التيتم

في  66،1. ومن هؤالء، في المائة( 0،3سنة في السودان أقل من واحد في المائة ) 14 – 10تبلغ نسبة األيتام  بين األطفال 

المائة بين غير األيتام من نفس الفئة العمرية، الذين يعيشون مع واحد في  80،2بون على المدرسة مقارنة بنسبة المائة يواظ

أليتام ليسوا ، مما يُشير إلى أن ا0.82من األبوين على األقل. وتصبح بذلك نسبة حضور األيتام لحضور غير األيتام نحو 

في المناطق  0.92المائة، كما تبلغ النسبة في  1،0الفتيان  بين و 0،71الفتيات بين يتام. وتبلغ النسبة أقل حظا مقارنة بغير األ

 لألطفال في المناطق الريفية. 0.78الحضرية ونحو 
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 األمن الغذائي األسري
ها معدل استهالك األغذية واستراتيجيات التكيّف التي تستخدمهما تم جمع البيانات عن قياسين ثانويين لألمن الغذائي األسري 

 الكافي أو المال لشرائه. األسر عندما ال يكون لديها الغذاء

 ويُمكن وصف مجموعات استهالك األغذية كالتالي:

  :األسر التي تستهلك الحبوب والخصروات فقط كل يوم، وال تستهلك قط أو نادرا، األغذية االستهالك الفقير لألغذية

 الغنية بالبروتينات مثل اللحوم ومنتجات األلبان.

  الزيوتمع األسر التي  تستهلك الحبوب والخضروات كل يوم،  لألغذية:االستهالك في الحد األدنى المطلوب , 

 عدة مرات أسوعيا.والبقوليات 

  :ات عديدة مرالبقوليات األسر التي تستهلك الحبوب والخضروات كل يوم، مع الزيوت االستهالك المطلوب لألغذية

 منتجات األلبان بين الحين واآلخر.وفي األسبوع، واللحوم 

في المائة من األسر  مقدار استهالك األغذية المطلوب. غير أن هنالك قدرا كبيرا من التفاوت في مجال  81أظهرت وعموما، 

 في المائة. 16والية شمال درافور األفقر في استهالك األغذية ينسبة  نتاألمن الغذائي بين الواليات، حيث كا
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 الجدول الموجز للنتائج
 

 ،  األهداف اإلنمائية لأللفية )األهداف اإلنمائية لأللفية(مؤشرات  ( وMICSالمؤشرات )المسوحات العنقودية متعددة 

 2014المسح العنقودي متعدد المؤشرات، 
 

 وفيات األطفال
 وفيات الطفولة الُمبكرة *

 القيمة الوصف المؤشر مؤشر المسح

 33 األول بعد الوالدةاحتمال الوفاة خالل الشهر  معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة 1.1

 52 احتمال الوفاة قبل اتمام السنة األولى من العمر معدل وفيات الرضع 4.2الهدف اإلنمائي  2.1

 19 الفرق بين معدلي وفيات حديثي الوالدة ووفيات الرضع معدل وفيات ما بعد حديثي الوالدة 3.1

من العمر وقبل بلوغ سن احتمال الوفاة بين السنة األولى  معدل وفيات األطفال 4.1

 الخامسة

17 

 68 احتمال الوفاة قبل بلوغ السنة الخامسة من العمر معدل وفيات األطفال دون الخامسة 4.1الهدف اإلنمائي 5.1

 والدة حية وتشير إلى فترة الخمس سنوات التي سبقت المسح 1،000قيم المؤشرات هي لكل أ( 
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  ذيةــالتغ
 الوضع التغذوي

 القيمة الوصف المؤشر مؤشر المسح

  1.8الهدف اإلنمائيأ  1.2

 ب 1.2

 الوزن ار نقصانتش

انحرافين  -والحاد ))أ( المتوسط 

 معياريين(

 انحرافات معيارية( 3-)ب( الحاد ) 

 سنوات )سّن الخامسة( ِمّمن: 5عدد األطفال دون سّن 

)أ( تقل أوزانهم مقابل اعمارهم عن ناقص انحرافين معياريين 

 )متوسط وحاد(

)ب( تقل أوزانهم مقابل اعمارهم عن ناقص ثالثة انحرافات 

ن متوسط وزن الطفل قياساً بعمره معيارية )النقص الحاد( ع

 حسب معايير منظمة الصحة العالمية.

 

33،5 

 

12،0 

 أ 2.2

 ب 2.2

 انتشار التقزم/تَعثُر النمو )قصر القامة(

انحرافين  -)أ( المتوسط والحاد )

 معياريين(

 انحرافات معيارية( 3-)ب( الحاد ) 

 سنوات ِمّمن: 5عدد األطفال دون سّن 

مقابل اعمارهم عن ناقص انحرافين معياريين )أ( تقل اطوالهم 

 )متوسط وحاد(

)ب( تقل اطوالهم مقابل اعمارهم عن ناقص ثالثة انحرافات 

 معيارية )النقص الحاد( حسب معايير منظمة الصحة العالمية.

 

38،2 

 

18،2 

 أ 3.2

 ب 3.2

 انتشار الهزال

انحرافين  -)أ( المتوسط والحاد )

 معياريين(

 انحرافات معيارية( 3-)ب( الحاد ) 

 سنوات ِمّمن: 5عدد األطفال دون سّن 

)أ( تقل اوزانهم مقابل اطوالهم عن ناقص انحرافين معياريين 

 )متوسط وحاد(

)ب( تقل اوزانهم مقابل اطوالهم عن ناقص ثالثة انحرافات  

معيارية )النقص الحاد( عن متوسط وزن الطفل قياساً بطوله 

 حسب معايير منظمة الصحة العالمية.

 

16،3 

 

4،5 

 انتشار زيادة الوزن 4.2

سنوات الذين تزيد أوزانهم مقابل  5عدد األطفال دون سّن 

معياريين، عن متوسط وزن الطفل أطوالهم عن زائد انحرافين 

 مقابل طوله حسب معايير منظمة الصحة العالمية
3،0 
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 الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع

 القيمة الوصف المؤشر مؤشر المسح

األطفال الذين سبق إرضاعهم رضاعة  5.2

 طبيعية

النسبة المئوية للنساء اللواتي أنجبن مولودا حيا خالل السنتين اللتين 

سبقتا إجراء المسح، واللواتي أرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية في أي 

 وقت كان أثناء تلك الفترة

95،6 

النسبة المئوية للنساء اللواتي أنجبن مولودا حيا خالل السنتين اللتين  اإلرضاعالبدء المبكر في  6.2

سبقتا إجراء المسح، واللواتي أرضعن مواليدهّن رضاعة طبيعية خالل 

 الساعة األولى من والدتهم 

68،7 

 6الرضاعة الطبيعية الخالصة دون سن  7.2

 أشهر

ِمّمن أُرضعوا رضاعة أشهر  6النسبة المئوية لألطفال الرضع دون سّن 

 i طبيعية خالصة

55،4 

الرضاعة الطبيعية السائدة بين األطفال  8.2

 أشهر 6دون سن 

أشهر ممن رضعوا رضاعة  6النسبة المئوية لألطفال الرضع دون سّن 

                iii طبيعية كمصدر سائد للتغذية خالل اليوم السابق إلجراء المسح
80،8 

الطبيعية عند بلوغ  استمرار الرضاعة 9.2

 سن السنة

شهراً الذين يرضعون  15-12النسبة المئوية لألطفال في الفئة العمرية 

 رضاعة طبيعية في الوقت الراهن.
89،4 

استمرار الرضاعة الطبيعية عند بلوغ  10.2

 سن السنتين

شهراً الذين يرضعون  23-20ألطفال في الفئة العمرية النسبة المئوية ل

 في الوقت الراهن. رضاعة طبيعية
 

48،8 

( 35-0من األطفال في الفئة العمرية ) %50العمر باألشهر لنسبة  متوسط مدة الرضاعة الطبيعية 11.2

شهراً الذين لم يتم ارضاعهم رضاعة طبيعية في اليوم السابق إلجراء 

 المسح

21،2 

شهراً ممن تم إطعامهم  23 –0الفئة العمرية النسبة المئوية لألطفال في  الرضاعة الطبيعية المالئمة للعمر 12.2

  إلجراء المسح في اليوم السابق iii / تغذيتهم بطريقة مالئمة
63،1 

اعطاء األطعمة/األغذية الصلبة، شبه  13.2

 الصلبة، أو اللّينة

أشهر ممن تلقّوا  8 – 6النسبة المئوية لألطفال الّرضع في الفئة العمرية 

الصلبة أو لّينة خالل اليوم السابق إلجراء أطعمة / أغذية صلبة، شبه 

 المسح

61،2 

عدد مرات اإلرضاع بحليب عدا حليب  14.2

األم لألطفال الذين لم يرضعوا رضاعة 

 طبيعية

شهراً الذين ال  23 – 6النسبة المئوية لألطفال في الفئة العمرية 

يرضعون رضاعة طبيعية ممن تلقّوا رضعتين اثنتين على األقل من 

 الحليب خالل اليوم السابق

57،5 

الحد األدنى من الوجبات التي تلقاها  15.2

 الطفل

شهراً، ممن  23 –أشهر  6النسبة المئوية لألطفال في الفئة العمرية 

تلقوا الحد األدنى أو أكثر من وجبات أطعمة / أغذية صلبة، شبه صلبة 

ة بالنسب أو ليّنة  خالل اليوم السابق )إضافةً الى رضعات الحليب

 ivلألطفال الذين ال يرضعون رضاعة طبيعية( 

40.7 

 

شهراً الذين تلقوا أغذية / أطعمة  23 – 6النسبة المئوية لألطفال في سّن  الحد األدنى من تنوع الوجبات الغذائية 16.2

 vمن  أربعة أنواع أو أكثر من األغذية خالل اليوم السابق 
28.0 

 أ 17.2

 ب 17.2

الوجبات الغذائية  الحد األدنى من

 المقبولة

شهراً الذين يرضعون  23-6)ا( النسبة المئوية لألطفال في سن 

رضاعة طبيعية، وتلقوا الحد األدنى من التنوع في الوجبات الغذائية 

والحد األدنى من عدد مرات الوجبات خالل اليوم السابق إلجراء 

 المسح
 

الذين ال يرضعون شهراً  23-6)ب( النسبة المئوية لألطفال في سن 

رضاعة طبيعية، وتلقوا  وجبتين اثنتين على األقل من الحليب، 

والحد األدنى من التنوع في الوجبات الغذائية التي ال تشمل الحليب 

والحد األدنى من عدد مرات الوجبات خالل اليوم السابق إلجراء 

 المسح

25.0 

 

 

 

 

37.0 

 

اعة 18.2 شهراً( الذي أُرضعوا  23 – 0المئوية لألطفال في الفئة العمرية )النسبة  اإلرضاع باستخدام الّرضَّ

 باستخدام الّرّضاعة خالل اليوم السابق إلجراء المسح
7.3 

 استخدام الملح المدعوم باليود

النسبة المئوية لألسر المعيشية التي أظهرت نتيجة فحص ملح الطعام  استهالك الملح المدعوم باليود 19.2

جزء من المليون أو أكثر من األيوديد /  15على لديها احتوائه 

 األيودات

7.6 

 نقص الوزن عند الوالدة

األطفال الذين لديهم نقص وزن عند  20.2

 الوالدة

النسبة المئوية آلخر عدد من المواليد األحياء خالل العامين السابقين 

 غرام عند الوالدة 2،500إجراء المسح الذين يقل وزنهم عن 

32.3 

األطفال الرضع الذين تم وزنهم عند  21.2

 الوالدة

النسبة المئوية آلخر عدد من المواليد األحياء خالل العامين السابقين 

 إلجراء المسح الذين تم وزنهم عند الوالدة

16.3 
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 الطفـــل صحة

 )التطعيم(التحصين 

 القيمة الوصف المؤشر المسحمؤشر 

 23 – 12النسبة المئوية لألطفال في الفئة العمرية  التغطية بلقاح التَّدُرن )الّسل( 1.3

شهراً الذين أخذوا اللقاح / المطعوم المضاد للتّدرن 

 ( قبل بلوغهم السنة األولى من العمرBCG)للسل 

78.5 

 23 – 12النسبة المئوية لألطفال في الفئة العمرية  التغطية بلقاح شلل األطفال 2.3

ثة من اللقاح / المطعوم شهراً الذين أخذوا الجرعة الثال

عند تاريخ إتمام السنة  (OPV3)المضاد لشلل األطفال 

 األولى من العمر

65.3 

3.3 

5.3 

6.3 

التغطية باللقاح الثالثي )الدفتيريا والسعال 

 الديكي والكزاز(

 23 – 12النسبة المئوية لألطفال في الفئة العمرية 

/ المطعوم شهراً الذين أخذوا الجرعة الثالثة من اللقاح 

 ،الثالثي المضاد للدفتيريا والسعال الديكي )الشاهوق(

عند تاريخ إتمام السنة األولى من  ”DPT3“والكزاز 

 العمر

63.9 

 23 – 12النسبة المئوية لألطفال في الفئة العمرية  التغطية بلقاح الحصبة 4.3الهدف اإلنمائي 4.3

صبة شهراً الذين أخذوا اللقاح / المطعوم المضاد للح

 بحلول إتمام السنة األولى من العمر

60.9 

شهرا الذين تلقوا  23-12النسبة المئوية لألطفال في سن  التغطية بالتلقيحات/التطعيمات الكاملة 8.3

الموصى بها في جدول vi جميع اللقاحات

 التحصين/التطعيم الوطني قبل بلوغهم عامهم األول

42.8 

 تسمم التتانوس

سنة بوالدة حية في  49-15نسبة اإلناث في األعمار  تسمم التتانوسالحماية من  9.3

العامين     الماضيين الذين تلقوا جرعتين على األقل 

 للقاح تسمم التتانوس في الفترة المالئمة قبل آخر والدة.                                     

58،2 

 
 

ل  ك ش ل ر 3ا م ع غ  و ل ب د  ن ع ت  حا ي ق ل ت ل ا :1 ة  2 ن س / ً ا ر ه ر ش م ع غ  و ل ب د  عن ة  صب ح ل ا ح  ا ق ل (2 4 

ن ا ت سن / ً ا ر ه           ش

 
  

78.5

30.4
83.7

75.7
65.3

81.1
74.5

63.9

60.9

42.8

12.8

(السل)التدرن 

دةشلل األطفال عند الوال

1شلل األطفال جرعة 

2شلل األطفال جرعة 

3شلل األطفال جرعة 

1اللقاح الثالثي جرعة

2اللقاح الثالثي جرعة

3اللقاح الثالثي جرعة

الحصبة
Measles (MCV2)

Fully vaccinated

No vaccinations

هنسبه مئوي

شهر23-12االطفال عمر 

72.1

29.7
80.2

73.0
59.3

76.7
70.7

58.1

58.9
44.8

36.4

14.9

(السل)التدرن 

شلل األطفال عند 
الوالدة

1شلل األطفال جرعة 

2شلل األطفال جرعة 

3شلل األطفال جرعة 

1اللقاح الثالثي جرعة

2اللقاح الثالثي جرعة

3اللقاح الثالثي جرعة

الحصبة
Measles (MCV2)

Fully vaccinated

No vaccinations

شهر35-24االطفال عمر 
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 اإلسهال

 مؤشر المسح المؤشر الوصف لقيمةا

النسبة المئوية لألطفال دون سن الخامسة الذين أصيبوا بنوبات اسهال  29،0

 خالل األسبوعين السابقين إلجراء المسح

  - األطفال المصابين باإلسهال

دون سن الخامسة الذين كانوا مصابين باإلسهال  النسبة المئوية لألطفال 42،7

خالل األسبوعين السابقين إلجراء المسح الذين تم التماس المشورة أو 

 العالج لهم من أحد المرافق أو الكوادر الصحية

التماس الرعاية للسيطرة على 

 اإلسهال
10.3 

ل خالل االنسبة المئوية لألطفال دون سّن الخامسة الذين أصيبوا باإلسه 59،3

األسبوعين السابقين إلجراء المسح، مّمن أخذوا عالج اإلسهال عن 

طريق الفم )عبوة / باكيت أمالح عالج الجفاف عن طريق الفم ، أو 

محاليل معالجة الجفاف عن طريق الفم الجاهزة، أو السوائل المصنعة 

في المنزل ويوصى بإعطائه لألطفال أو بزيادة كمية السوائل المعطاة 

 طفال( مع االستمرار في اإلطعام / التغذية أثناء نوبة اإلسهاللأل

معالجة اإلسهال بعالج الجفاف عن 

طريق الفم واالستمرار في 

 اإلطعام/التغذية

12.3 

 أعراض االلتهابات التنفسية الحادة

النسبة المئوية لألطفال دون سن الخامسة الذين ظهرت عليهم أعراض  17،8

 خالل األسبوعين السابقين إلجراء المسح التهابات تنفسية حادة

األطفال الذين لديهم أعراض 

 التهابات تنفسية حادة
-  

النسبة المئوية لألطفال دون سن الخامسة الذين ظهرت عليهم أعراض  48،3

التهابات تنفسية حادة خالل األسبوعين السابقين إلجراء المسح والذين 

 المرافق أو الكوادر الصحية تم التماس المشورة أو العالج لهم من أحد

التماس الرعاية لألطفال الذين 

لديهم أعراض التهابات تنفسية 

 حادة

13.3 

النسبة المئوية لألطفال دون سن الخامسة الذين ظهرت عليهم أعراض  59،0

التهابات تنفسية حادة خالل األسبوعين السابقين إلجراء المسح وتم 

 اعطاؤهم مضادات حيوية

ال الذين لديهم معالجة األطف

أعراض التهابات تنفسية حادة 

 بالمضادات الحيوية

14.3 

 استخدام الوقود الصلب

نسبة أفراد األسرة في األسر التي تستخدم الوقود الصلب كمصدر  58،2

 أساسي للطاقة المحلية لغرض طهي الطعام

استخدام الوقود الصلب ألغراض 

 الطهي

15.3 

 

 المياه والصرف الصحي

 والصرف الصحيالمياه 

 مؤشر المسح  المؤشر الوصف لقيمةا

نسبة أفراد األسر المعيشية الذين يستخدمون مصادر محسَّنة  68،0

 للحصول على مياه الشرب

استخدام مصادر محسَّنة 

 للحصول على مياه الشرب

 8.7الهدف اإلنمائي1.4

نسبة أفراد األسر المعيشية الذين يحصلون على مياه للشرب  4،1

مصادر غير محسَّنة والذين يستخدمون طرق مناسبة من 

 لمعالجة المياه

 2.4 معالجة المياه

نسبة أفراد األسر المعيشية الذين يستخدمون مرافق صرف  32،9

 صحي محسَّنة خاصة غير مشتركة

استخدام مرافق صرف 

 صحي محسَّنة

 9.7الهدف اإلنمائي  3.4

عامين( الذين تم التخلص -0)نسبة األطفال في الفئة العمرية  53،0

 من آخر براز أخرجوه بطريقة آمنة

التخلص اآلمن من براز 

 األطفال

4.4 

نسبة األسر المعيشية التي لديها مكان مخصص لغسل األيدي  25،8

 .يتوافر فيه الماء والصابون أو أي مادة من مواد التنظيف

 5.4 توافر مكان لغسل األيدي

التي لديها صابون أو أي مادة من مواد نسبة األسر المعيشية  55،4

 التنظيف

توافر الصابون أو مادة من 

 مواد التنظيف/التطهير

6.4 
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68.0

32.9

78.3

57.0

63.5

22.1

النسبة المئوية لألسر التي تستخدم مصدر مياه محسن حسن ال النسبة المئوية لألسر التي تستخدم مرفق صرف صحي م

تشارك فيه أحدا

المجموع الكلي الحضر الريف



2014 – المسح العنقودي متعدد المؤشرات    

 

17 

 

 الصحة اإلنجابية

 وسائل منع الحمل والحاجات غير الُملبّاة

 القيمة الوصف المؤشر مؤشر المسح

 5،2 عاماً  49-15للنساء في الفئة العمرية   معدل الخصوبة الكليأ معدل الخصوبة الكلي  -

نسبة اإلنجاب لدى  4.5الهدف اإلنمائي  1.5

 المراهقات

 87  عاماً  19-15معدل الخصوبة في سن معينة أ بين النساء في عمر 

عاماً اللواتي أنجبن  24-20النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية  الحمـــل المبكـــر 2.5

 عاماً  18مرة واحدة على األقل قبل بلوغهن سن مولوداً حياً 
21.5 

معدل انتشار وسائل منع  3.5الهدف اإلنمائي 3.5

 الحمل

عاماً، المتزوجات في  49- 15النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 

الوقت الراهن، واللواتي يستخدمن )أو يستخدم أزواجهن في ممارسة 

 التقليدية( لمنع الحمل الجنس( إحدى الوسائل )الحديثة أو

12،2 

الحاجات غير الُملبَّاة )تنظيم  6.5الهدف اإلنمائي 4.5

 األسرة(

عاماً، المتزوجات في  49 - 15النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 

لحمل االوقت الراهن، والقادرات على اإلنجاب ويرغبن في المباعدة بين 

 ال يستخدمن أي وسيلة لمنع الحملأو تحديد عدد األطفال، ولكن  و االخر

26،6 

عدد النساء في يتم تعريف معدل الخصوبة في سن معينة بعدد الوالدات الحية  للنساء في الفئة العمرية المحددة خالل فترة محددة، مقسوما على متوسط 

سنة بنسبة  19-15امرأة. ويطلق أيضا على معدل الخصوبة في سن معينة بين النساء في سن  1،000تلك الفئة العمرية خالل نفس الفترة، ، ويُحّدد لكل 

 اإلنجاب لدى المراهقات. 

من الفئات العمرية  الخمسية )كل فئة عمرية  ( عن طريق جمع معدالت الخصوبة في سن معينة تحسب لكلTFRيتم احتساب معدل الخصوبة الكلي )

عدد األطفال الذين تنجبهم المرأة  عند بلوغها نهاية عاماً. يدل معدل الخصوبة االجمالي الى متوسط  49إلى سن  15سنوات(  للنساء  من سن  5هي 

 يةعاماً( إن سادت معدالت الخصوبة الحال 50فترة قدرتها اإلنجابية )أي عند بلوغها عمر 

 

 
ل  ك ش ل مل 5ا ح ل ا ع  ن م ل  ئ سا و م  ا خد ت س ا ن  -:  ا ود س ل ا ي  ف ت  ا شر مؤ ل ا د  د ع ت م دي  و ق ن ع ل ا سح  م ل ا

2 0 1 4 

 

 الطرق التقليدية   0.5   الطرق الحديثة   11.7

   اللولب     0,4
                              

 االمتناع أحيانا   0,2

,41  العزل   0.0   الحقن   

 أخرى     0,3   الزراعة   0,3

,90            الحبوب     

 بأي طريقة   12.1   الواقي الذكري   0,0

           الواقي اإلنثوي   0,0

 0,0                                    حجاب/رغوة أو جيلي    

LAM                                                         0,4 

 بدون اي طريقة   87.8  

   
 كانت إما "ال أعلم" أو غير موجود %0,1لحيث  %100المجموع ال يساوي  ملحوظة:

 

 
 

الطرق الحديثة

الطرق التقليدية

بدون طريقة

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

في المائة
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 والمواليد الجدد صحة األمومة

 مؤشر المسح المؤشر الوصف القيمة

 

 

 

79،1 

50،7 

عاماً اللواتي أنجبن  49-15النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 

اية المسح وتلقين الرعمولوداً حياً خالل السنتين السابقتين إلجراء 

 أثناء الحمل:

 )أ( مرة واحدة على األقل من قبل كادر طبي مؤهل

 للرعاية مقدممرات على األقل من قبل أي  4)ب( 

أ 5.5 التغطية بخدمات الرعاية أثناء الحمل  

ب 5.5  

عاماً اللواتي أنجبن  49-15النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية  62،8

وتم قياس ضغط   خالل السنتين السابقتين إلجراء المسحمولوداً حياً 

الدم لهن وأخذ عينتان لفحص البول والدم لهن خالل فترة الحمل مما 

 أدى الى الوالدة الحية

محتوى )مكونات( الرعاية أثناء 

 الحمل

6.5 

،777 عاماً اللواتي أنجبن  49-15النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية  

خالل السنتين السابقتين إلجراء المسح وأشرفت عليهن  مولوداً حياً 

 كوادر طبية مؤهلة أثناء آخر والدة حية تمت لهن

الوالدات التي تمت تحت اشراف 

 كادر طبي مؤهل

7.5 

عاماً اللواتي أنجبن  49-15النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية  27،7

خالل السنتين مولوداً حياً في مؤسسة صحية في آخر والدة لهن 

  السابقتين إلجراء المسح 

الوالدات التي تمت في المؤسسات 

 الصحية

8.5 

عاماً اللواتي كانت  49-15النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية  9،1

آخر والدة حية لهن خالل السنتين السابقتين إلجراء المسح قد تمت 

 قيصرية بعملية 

 9.5 الوالدات القيصرية

 الصحي ما بعد الوالدةالفحص 

سنة اللواتي  49 – 15النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية من  51،5

ساعة أو أكثر بعد والدة أخر  12مكتن في مؤسسات صحية لمدة 

 مولود حي لهن خالل السنتين السابقتين إلجراء المسح

المكوث في مؤسسة صحية بعد 

 الوالدة

10.5 

للوالدات الحيّة األخيرة خالل السنتين السابقتين النسبة المئوية  27،7

إلجراء المسح التي تلقت فحصاً صحياً أثناء وجودها داخل المؤسسة 

الصحية، أو في المنزل بعد الوالدة، أو تلقت الرعاية الصحية بعد 

 الوالدة خالل يومين من الوالدة

 11.5 الفحص الصحي للمولود بعد الوالدة 

سنة اللواتي تلقين فحصا  49 – 15الفئة العمرية من  عدد النساء في 26،6

صحيا أثناء إقامتهن في المؤسسة الصحية أو في المنزل بعد الوالدة، 

أو القيام بزيارة الرعاية ما بعد الوالدة خالل يومين من الوالدة الحية 

 األخيرة لهن التي جرت خالل السنتين السابقتين إلجراء المسح

 12.5 د الوالدةالفحص الصحي لألم بع

 

 

ل  ك ش ل ة6ا الد و ل ا د  ع ب حي  لص ا ص  فح ل ا و ة  د وال ل ا ن  ا ك م ت  - :  ا شر مؤ ل ا د  د ع ت م دي  و ق ن ع ل ا مسح  ل ا

ن  ا ود س ل ا ي  20ف 14 

 
 

71

8 7

28

78 78

مكان الوالدة الفحص الصحي للمولود بعد الوالدة الفحص الصحي لألم بعد الوالدة

النسبة المئوية الوالدات المنزلية الوالدات في المؤسسات الصحية
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 وتطوره الطفل نمو

 نماء الطفل

 القيمة الوصف المؤشر مؤشر المسح

االنتظام في مرحلة التعليم قبل  3.2الهدف اإلنمائي  1.6

 المدرسة

شهراً  59-36لألطفال في الفئة العمرية النسبة المئوية 

 الذين ينتظمون/يلتحقون بمرحلة التعليم ما قبل المدرسة
22،3 

النسبة المئوية لألطفال دون سن الخامسة الذين لديهم ثالثة  توفر كتب األطفال  2.6

 كتب أطفال أو أكثر
1،5 

الخامسة الذين لديهم نوعين النسبة المئوية لألطفال دون سن  توافر ألعاب األطفال 3.6

 أو أكثر من األلعاب/الدمى
45،5 

 والتعليم والكتابة القراءة معرفة

 القيمة الوصف المؤشر مؤشر المسح

معدل معرفة القراءة والكتابة )محو  1.7

 األمية( بين الشباب

 

عاماً الذين  24-15النسبة المئوية للشباب في الفئة العمرية 

قصيرة بسيطة عن الحياة اليومية، يستطيعون قراءة جملة 

 أو ممن التحقوا بالتعليم الثانوي أو التعليم العالي

 59،8 )أ( النساء الشابات

النسبة المئوية لألطفال في الصف األول من ا لمرحلة  اإلستعداد للمدرسة 2.7

االبتدائية الذين انتظموا/التحقوا في مرحلة التعليم ما قبل 

 الدراسية السابقةالمدرسة خالل السنة 

69،7 

صافي معدل االستيعاب في التعليم  3.7

 االبتدائي

النسبة المئوية لألطفال في سن الدراسة االبتدائية 

المنتظمين/الملتحقين حالياً في الصف األول من الدراسة 

 االبتدائية

36،8 

صافي معدل االنتظام/االلتحاق  1.2الهدف اإلنمائي 4.7

 بالتعليم االبتدائي

النسبة المئوية لألطفال في سن الدراسة االبتدائية 

المنتظمين/الملتحقين حالياً في التعليم االبتدائي أو التعليم 

 الثانوي

76،4 

اللتحاق  صافي معدل االنتظام/  ا 5.7

 بالتعليم الثانوي )المعدل(

النسبة المئوية لألطفال في سن الدراسة االثانوية 

م في التعليم الثانوي أو التعليالمنتظمين/الملتحقين حالياً 

 العالي

28،4 

األطفال الذي يبلغون الصف األخير  2.2الهدف اإلنمائي  6.7

 من المرحلة االبتدائية

نسبة األطفال الذي انتظموا بالصف األول من المرحلة 

 االبتدائية والذين بلغوا الصف األخير منها في نهاية المطاف
80،4 

عدد األطفال الذين ينتظمون في الصف األخير من الدراسة  الدراسة االبتدائيةمعدل إكمال/اتمام  7.7

االبتدائية )باستثناء الراسبين( مقسوماً على عدد األطفال 

الذين هم في سن إتمام التعليم االبتدائي )السن المناسبة 

 للصف األخير من المرحلة االبتدائية(

79،3 

 معدل االنتقال الى مرحلة الدراسة 8.7

 الثانوية

عدد األطفال الذين انتظموا في الصف األخير من المرحلة 

االبتدانية في السنة الدراسية السابقة والذين هم حالياً في 

الصف األول من المرحلة الثانوية خالل السنة الدراسية 

عدد األطفال الذين انتظموا في الصف  الحالية مقسوماً على 

 السنة الدراسية السابقة األخير من المرحلة االبتدانية في

90،7 

مؤشر المساواة بين النوع االجتماعي  1.3الهدف اإلنمائي  9.7

)بين الجنسين( )في المدراس 

 االبتدائية(

صافي معدل االنتظام/االلتحاق )المعدل( للبنات في الدراسة 

صافي معدل االنتظام/االلتحاق  االبتدائية مقسوماً على  

 الدراسة االبتدائية)المعدل( للبنين في 

0.98 

مؤشر المساواة بين النوع االجتماعي  1.3الهدف اإلنمائي10.7

)بين الجنسين( )في المدراس 

 االبتدائية(

صافي معدل االنتظام/االلتحاق )المعدل( للبنات في الدراسة 

صافي معدل االنتظام/االلتحاق  االثانوية مقسوماً على  

 الثانوية)المعدل( للبنين في الدراسة 

1،07 
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شكل ل ت: 7ا م مؤشرا ي ل ع ت ل جنس حسب ا ل مسح – ا ل ي  ا ف ت  مؤشرا ل ا د  د ع ت م ودي  ق ن ع ل نا ا سود ل  ا
2014 

    

االستعداد 
 للمدرسة

  

    

    

            

   66 73                       

      
صافي معدل 
االستيعاب في 
 التعليم االبتدائي

    
معدل إكمال/اتمام 

 االبتدائيةالدراسة 

معدل االنتقال الى 
مرحلة الدراسة 

 الثانوية
        

      36 38     85 74 90 91         

في االنتظام 
مرحلة التعليم 
 قبل المدرسة

 معدل االنتظام/االلتحاق في التعليم الثانوي معدل االنتظام/االلتحاق في التعليم االبتدائي  

22 23   77 75 27 29 

             األطفال الذي يبلغون الصف األخير من المرحلة االبتدائية      

 

  
   البنات البنين       80 81    

                             

 ي و ئ م ل ا ة  ب س ن ل ا ب ت  ا ر ش ؤ م ل ا م  ي ق ل  ك  : ة ظ و ح ل  م
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 الطفــل حماية

 تسجيل الوالدات
 مؤشر المسح  المؤشر الوصف القيمة

6 7 ، 3 النسبة المئوية لألطفال دون سن الخامسة الذين تم االبالغ عن تسجيل وقائع  

 والداتهم

1 تسجيل الوالدات . 8  

 عمالة األطفال
2 4 ، 9 عاماً المنخرطين في نوعٍ من  17-5النسبة المئوية لألطفال في الفئة العمرية  

 10أنواع عمالة األطفال

2 عمل/عمالة األطفال . 8  

 ضبط سلوك األطفال

6 3 ، 9 عاماً الذي تعرضوا لإلعتداء  14-1النسبة المئوية لألطفال في الفئة العمرية  

البدني/الجسدي خالل الشهر األخيرالنفسي أو العقاب   

3 ضبط سلوك األطفال بالعنف . 8  

 

شكل ل ة 8ا مري ع ل ا ة  ئ ف ل ا  ، ل ا ألطف ا وك  سل ط  ب ضب ي ل سا أ ودي  1-14:  ق ن ع ل ا مسح  ل ا  ، ًا م عا
ي  ف ت  مؤشرا ل ا د  د ع ت نم ا سود ل  2014 ا

 

 الزواج المبكر وتعدد الزوجات
 مؤشر المسح المؤشر الوصف القيمة

الالئي تزوجن أول مرة قبل سن  49-15األعمار نسبة اإلناث في  11،9

 سنة 15

 4.8 سنة 15الزواج قبل سن 

الالئي تزوجن أول مرة قبل سن  49-20نسبة اإلناث في األعمار  38،0

 سنة 18

 5.8 سنة 18الزواج قبل سن 

 6.8 المتزوجين 19-15الشباب في األعمار  المتزوجات حاليا 19-15نسبة االشابات في األعمار  21،2

 7.8 تعدد الزوجات الالئي في زواج متعدد 49-15نسبة اإلناث في األعمار  21.7

 

7،9 

23،0 

 نسبة الشابات المتزوجات والالئي يكبرهن الزوج بعشر سنوات

 سنة 19-15بين اإلناث  (أ

 سنة 24-20بين اإلناث  (ب

 أ  8.8 الفرق في السن بين الزوجين

 ب 8.8

 ختان اإلناث
الالئي يقلن أن ختان اإلناث يجب  49-15في األعمار نسبة اإلناث  40،9

 أن يستمر

 9.8 قبول ختان اإلناص

الالئي يذكرن أنهن تعرضن ألي  49-15نسبة اإلناث في األعمار  86،6

 نوع من الختان

 10.8 انتشار ختان اإلناث بين النساء

سنة الالئي تعرضن ألي نوع من  14-0نسبة البنا في األعمار  31،5

 سنة 49-15الختان كما تذكر األمهات في األعمار 

 11.8 انتشار ختان اإلناث بين الفتيات

22

64

53

أساليب أخرى
34

ير ضبط سلوك غ/فقط تأديب
عنيف

أي تأديب عنيف

اإلعتداء النفسي

البدني/العقاب الجسدي

نسبة مئوية

14حاد
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 النظرة إلى العنف األسري
النسبة المئوية للسكان الذين يصرحون بأن للزوج مبرر في ضرب  34

زوجته ضرباً عادياً أو مبرحاً في واحدة على األقل من الحاالت 

 التالية: 

 ( إذا خرجبت من المنزل دون اخباره، 1)

 األطفال،  ( إذا أهملت2)
 ( إذا جادلت زوجها، 3)
 ( إذا رفضت ممارسة الجنس معه، 4)
 ( إذا أحرقت الطعام5

 12.8 المواقف تجاه العنف األسري

 ترتيبات معيشة األطفال
الذين أل يعيشون مع أحد األبوين  17-0نسبة األطفال في األعمار  3،4

 البيولوجيين

 13.8 ترتيبات سكن األطفال

الذين توفي أحد أو كال األبوين  17-0نسبة األطفال في األعمار  8،5

 البيولوجيين

انتشار األطفال الذين توفى أحد أو كال 

 األبوين

14.8 

الذين يعيش أحد ابويهم في  17-0نسبة األطفال في األعمار  1،8

 الخارج

ابويهم في األطفال الذين يعيش أحد 

 الخارج

15.8 
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 /اإليدزالمكتسبة المناعة نقص فيروس

 /اإليدزالمكتسبة المناعة نقص بفيروس والسلوكيات المعرفة

 القيمة الوصف المؤشر مؤشر المسح

عاماً الذين  49-15النسبة المئوية للسكان في الفئة العمرية  السماع بمرض اإليدز  -

 اإليدزسمعوا عن مرض 

 )أ( نسبة النساء

74،8 

 يروسف من الوقاية بكيفية المعرفة 3.6الهدف اإلنمائي  1.9
 بين المكتسبة المناعة نقص

 الشباب

عاماً الذين  24-15النسبة المئوية للشباب في الفئة العمرية 

لديهم معرفة صحيحة بطرق الوقاية من العدوى بفيروس نقص 

والذين  11المناعة المكتسبة عن طريق الممارسة الجنسية 

 يرفضون المفاهيم األساسية الخاطئة حول طرق انتقال العدوى

 )أ( نسبة النساء

8،5 

انتقال فيروس المعرفة بطرق  2.9

نقص المناعة المكتسبة من األم 

 الى طفلها

عاماً الذين  49-15النسبة المئوية للسكان في الفئة العمرية 

لديهم معرفة صحيحة بالطرق الثالثة النتقال فيروس نقص 

 12 المناعة المكتسبة من األم الى طفلها

 )أ( نسبة النساء

28،4 

تقبل المواقف تجاه المتعايشين مع  3.9

 فيروس نقص المناعة المكتسبة

عاماً الذين  49-15النسبة المئوية للسكان في الفئة العمرية 

للمواقف بشأن جميع األسئلة األربعة  13 أعربوا عن تقبلهم

الخاصة باألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة 

 المكتسبة

 )أ( نسبة النساء

7،9 

 المكتسبةفحص الكشف عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة 

السكان الذين يعرفون أين يجري  4.9

فحص الكشف عن اإلصابة 

 بفيروس نقص المناعة المكتسبة

عاماً الذين  49 – 15النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 

أبدوا معرفة بمكان ما إلجراء فحص الكشف عن اإلصابة 

  بفيروس نقص المناعة المكتسبة

 )أ( نسبة النساء

17،0 

السكان الذين أُجري لهم فحص  5.9

الكشف عن اإلصابة بفيروس 

 نقص المناعة المكتسبة

عاماً الذين  49 – 15النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 

أجري لهم فحص الكشف عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة 

المكتسبة خالل االثني عشر شهراً التي سبقت إجراء المسح 

  صهموالذين يعرفون نتائج فحو

 )أ( نسبة النساء

1،6 

الشباب الناشطون جنسيا والذين  6.9

أُجري لهم فحص الكشف عن 

بفيروس نقص المناعة المكتسبة 

 ويعرفون نتائج فحوصهم

عاماً الذين  24 – 15النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 

مارسوا الجنس خالل االثني عشر شهراً الماضية و أجري لهم 

اإلصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة  فحص الكشف عن

خالل االثني عشر شهراً التي سبقت إجراء المسح والذين 

  يعرفون نتائج فحوصهم

 )أ( نسبة النساء

1،2 

مدى التغطية بخدمات المشورة  7.9

من أجل الوقاية من انتقال فيروس 

من األم  المكتسبةنقص المناعة 

إلى طفلها أثناء الرعاية قبل 

 الوالدة

عاماً اللواتي أنجبن  49 – 15نسبة النساء في الفئة العمرية 

مولوداً حياً خالل السنتين السابقتين إلجراء المسح واللواتي تلقين 

الرعاية قبل الوالدة، وذكرن أنهن تلقين المشورة بشأن فيروس 

 /اإليدز أثناء تلقي الرعاية قبل الوالدة المكتسبةنقص المناعة 

4،2 

مدى التغطية بخدمات الفحص من  8.9

أجل الوقاية من انتقال فيروس 

أثناء  المكتسبةنقص المناعة 

 الرعاية الحمل

عاماً اللواتي أنجبن  49 – 15النساء في الفئة العمرية  نسبة

مولوداً حياً خالل السنتين السابقتين إلجراء المسح واللواتي تلقين 

الرعاية قبل الوالدة، وذكرن أنه عرض عليهن وقبلن إجراء 

لقي أثناء ت المكتسبةفحص الكشف عن فيروس نقص المناعة 

 الرعاية واستلمن نتائج فحوصهنّ 

3،6 

 األيتام األطفال

معدل انتظام األطفال األيتام في  4.6 الهدف اإلنمائي 16.9

الدراسة مقارنة بمعدل انتظام 

 األطفال غير األيتام في الدراسة

عاماً الذين فقدوا كال  14 – 10نسبة األطفال في الفئة العمرية 

والديهما وينتظمون في الدراسة مقسوماً على نسبة األطفال في 

عاماً الذين والديهما أحياء، ويعيشون مع  14-10العمرية الفئة 

 أحد والديهما أو كليهما، والمنتظمين في الدراسة

0،82 
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 هوامش

i على التوالي  5في المائة من األطفال الذين تقل أعمارهم عن   78.2و  80.7استكملت قياسات الوزن الطول/االرتفاع  بنجاح ل. 

ii  األطفال الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية، وال يتناولون أي سوائل أو أغذية / أطعمة أخرى، باستثناء محلول معالجة الجفاف عن طريق

 ينات، والمكّمالت الغذائية المشبعة بالمواد المعدنية واألدوية.الفم، والفيتام

iii  يدية، لاألطفال الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية ويتناولون سوائل معينة )الماء، السوائل التي قوامها الماء، وعصير الفاكهة، والسوائل التق

 واألغذية المشبعة بالمواد المعدنية ، واألدوية(، ولكنهم ال يتناولون أّي شيء آخر  ومحلول معالجة الجفاف عن طريق الفم، والقطرات، والفيتامينات،

 )وخصوصاً الحليب غير "حليب األم"، والسوائل التي  قوامها الطعام(
iv  اعة الطبيعية شهرا والذين يتلقون الرض 23-6أشهرالذين يتلقون الرضاعة الطبيعية حصريا، واألطفال في األعمار  5-0الرضع في األعمار

 واألغذية الصلبة وشبه الصلبة والسائلة

 v  شهرا؛ واألطفال الذين ال  23-9مرات لألطفال  3أشهر، و 8-6الرضاعة الطبيعية لألطفال؛ األغذية الصلبة وشبه الصلبة، مرتان للرضع من

 شهر 23-6مرات لألطفال  4بية، يتلقون الرضاعة الطبيعية، واألغذية الصلبة وشبه الصلبة والسائلة، أو األغذية الحلي

vi  ّ8 – 6 بالنسبة لألطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية:  إعطاء أطعمةً / أغذية صلبة، أو شبه صلبة/ أو ليّنة / طرية مرتين يومياً للرّضع في سن 

رضاعة طبيعية: يتم إعطاء أطعمة  / أغذية صلبةً، شهراً. أّما بالنسبة لألطفال الذين ال يرضعون  23 – 9أشهر، وثالث مرات يومياً للّرضع في سّن 

 شهراً  23 – 6أو شبه صلبة، أو ليّنة / طرية، أو وجبات حليب، أربع مرات يومياً لألطفال في سّن 

vii  قبل بلوغ الطفل عمر السنة 1جرعات من الخماسي،  والحصبة  3جرعات ضد شلل األطفال، و 3يشمل التطعيم الشامل الثالثي، و 

 viii .مؤشرات التعليم، حيثما ينطبق ذلك، تستند إلى معلومات عن أفادت االلتحاق بالمدارس )في أي وقت خالل السنة الدراسية(، كبديل للتسجيل 

 ix  عينة، ميتم تعريف األطفال المنخرطين في عمالة األطفل بأنهم األطفال الذين يعملون في األنشطة االقتصادية التي تتطلب أعمار أكبر من سن

 .واألطفال الذين يقومون بأعمال منزلية تتطلب أعمار أعلى من سن محددة، واألطفال الذين يمارسون أعمال خطرة

 
x استخدا الواقي الذكري واالقتصار على شريك واحد مخلص وغير مصاب بالفيروس   

xi :مشاركة الطعام مع شخص مصاب 2( لسع البعوض و 1 الفهمين الخاطئين األكثر شيوعا عن فيروس نقص المناعة هما ضمن حساب المؤشر )

 بالفيروس
xii االنتقال أثناء الحمل، أو الوالدة، أو عن طريق الرضاعة الطبيعية 

xiii  شراء خضر 2( الذين يعتقدون ان المعلمة األنثى المصابة بالفيروس ولكنها ليست مريضة يجب أن يسمح لها بمواصلة التدريس، 1األشخاص )

ض اإليدز ( الذين على استعداد للعناية بإحد أفراد العائلة مري4( الذين ال يريدون إخفاء إصابة أحد أفراد العائلة بالفيروس، 3من بائع حامل للفيروس، 

 في المنزل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


