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ذ  4104 عام "MICS4"عتعدد املؤشرات لجوولة الراععة املاملسح العنقودي  حصاءواإل  العتنموي  العتخطيط وزارة تَنفَّ
مت منظمُة األمم كما مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجعتمع و   ، املجلس األعلى للصحةبالعتعاون مع  ،قطر دولةفي  قدَّ

عم الفني لعتنفيذ هذا املسح. ويعد هذا املسح هو األول في دولة قطر لعتوفير معلومات موثقة  املعتحدة للطفولة )يونيسف( الدَّ
 اإلنمائية لأللفية.عن صحة األم و الطفل و تنمية الطفولة و ععض املؤشرات  املسعتخدمة لرصد األهداف 

ته األسر على مسحية دراسات إلجراء دولي برنامج   املؤشرات عتعددُ امل العنقودي   املسُح   وقد. اليونيسف منظمة وطّورته أعدَّ
جري 

ُ
 عتعددةامل العنقودية للمسوح الراععة العاملية الوولة من كجزء قطر دولة في املؤشرات املعتعدد العنقودي املسح أ

ر معلومات حديثة عن وضع األطفال والنساء والرجالوهذا (. MICS4) املؤشرات  ،املسُح العنقودي معتعدد املؤشرات ويوّفِّ
 إلى ،(MDGs)رصد ما ُتحرزه من تقّدم تجاه تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية بويقيس املؤشرات األساسية التي تسمح للدول 

خرى  بااللتزامات الوفاء مسعتوى  قياس جانب
ُ
ويمكن الحصول  لقوالب اليونيسف. اهذا العتقرير وفق وُعد .دوليا   عليها عّتفقامل األ

.  http://www.childinfo.org :ملؤشرات من املوقع اإللكتروني عتعدد ااملعلى معلومات إضافية عشأن مشروع املسح العنقودي 
  http://www.mdps.gov.qa  حصاءواإل  العتنموي  العتخطيط وزارةموقع  على وكذلك

 4102  يوليو – واالحصاء العتنموي  العتخطيط وزارةالحقوق محفوظه لدى  جميع  ©

 :كالعتالي املطبوعة هذه لىإ اإلشارة يرجى االقعتباس، حالة في

 في أجري  الذي املؤشرات عتعددامل العنقودي للمسح النهائي العتقرير ،4102 ، حصاءواإل  العتنموي  العتخطيط وزارة
 قطر – الدوحة.  4104 عام قطر

 :إلى املراسالت توجه

 قطر -الدوحة ،    3427.ب: ص حصاءواإل  العتنموي  العتخطيط وزارة
 +432 – 22442444: هاتف
 +432 – 22477442 :فاكس
 Icu@qsa.gov.qaااللكتروني  :   البريد

 رقم اإليداع بدار الكعتب القطرية:.....................................
 : ...........................................SIBNالرقم الدولي )ردمك( 

 :علي تابعونا

www.mdps.gov.qa
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 :النعتائج جدول  ُمَلّخص
قطةر ،  دولةة ،"MDGs"ومؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفيةة  "MICSs"عتعددة املؤشرات املالعنقودية  املسوح

4104 
رقم املؤشر في  املوضةةوع

املسح العنقودي 
-عتعدد املؤشراتامل

4 

رقم املؤشر 
في األهداف 
اإلنمائية 
 لأللفية

 القيمة املؤشر

 قطريون 
غير 

 قطريين
 االجمالي

وحدة 
 القياس

     العتغذية
الرضاعة 
الطبيعية 

وإطعام األطفال 
 الٌرضع

 نسبة مئوية94.594.794.6 رضاعة طبيعيةلهم ارضاعهم  األطفال الذين سبق 2.4

 نسبة مئوية42.030.033.5 البدء املبكر في االرضاع 2.5

 نسبة مئوية18.635.029.3 أشهر 4خالصة دون سّن رضاعة طبيعية  2.6

 نسبة مئوية49.069.665.0 بلوغ سنةاسعتمرار الرضاعة الطبيعية عند  2.7

 نسبة مئوية18.238.431.9 الطبيعية عند بلوغ سنعتيناسعتمرار الرضاعة  2.8

 مئويةنسبة 26.244.438.1 أشهر 4رضاعة طبيعية في الغالب دون سّن  2.9

 شهر13.718.316.4 مدة الرضاعة الطبيعية 2.10

 نسبة مئوية68.960.462.9 االرضاع باسعتخدام الرضاعة 2.11

 نسبة مئوية50.850.050.2 ذغذية صلبة، شبه صلبة أو طريةاأل  تقديم األطعمة/ 2.12

2.13 
الذين يرضعون رضاعة  )لالطفال الحّد األدنى من تكرار الوجبات

 طبيعية(
 نسبة مئوية62.945.150.1

 نسبة مئوية19.626.024.1 الرضاعة الطبيعية املناسبة لعمر الطفل 2.14

2.15 
االرضاع بالحليب بالنسبة الى االطفال الذين اليرضعون تكرارية 

 رضاعة طبيعية
 نسبة مئوية95.690.592.2

الوزن 
املنخفض عند 

 الوالدة

 نسبة مئوية10.211.010.6 نخفضو الوزن عند الوالدةمالرضع األطفال  2.18

 نسبة مئوية86.288.087.5 عند الوالدة وزنواالرضع الذين األطفال  2.19

     صحة الطفل
 العناية باملرض

3.8 
الوفاف عن طريق الفم )اإلماهة( مع االسعتمرار في إطعام  معالوة
 الطفل

 مئوية نسبة68.5(69.8)66.4

     الصحة اإلنجابية
 نسبة مئوية39.436.937.5 انتشار وسائل تنظيم االسرة5.35.3 

 نسبة مئوية13.412.112.4 (التي لم تعتم تلبيتهاالحاجة ذغير امُللّباة )5.45.6

صحة األم 
 واملولود الجديد

  )أثناء الحمل(مدى العتغطية بالرعاية قبل الوالدة 5.5

5-5 aنسبة مئوية96.288.790.8  مرة واحدة على األقل من كوادر ماهرة 

5-5 b نسبة مئوية92.381.484.5 أربع مرات على األقل من أي موّفر للرعاية 

 نسبة مئوية95.485.288.1 محعتوى الرعاية قبل الوالدة )أثناء الحمل(5.6

 نسبة مئوية100.0100.0100.0 تحت اشراف كادر طبي ماهر الوالدة5.75.2

 نسبة مئوية100.098.498.9 حاالت الوالدة في املستشفيات5.8

 نسبة مئوية13.422.019.5 القيصرية الوالدة5.9

بعد  الرعاية
 الوالدة

 نسبة مئوية90.790.890.8 ساعة أو أكثر   02 مدة  اإلقامة في مرفق صحي ععد الوالدة5.10

 نسبة مئوية95.895.595.6 الفحوصات الصحية للمولود ععد الوالدة  5.11

 نسبة مئوية89.091.790.9 ععد الوالدة  لألم الفحوصات الصحية5.12

     

رقم املؤشر في  املوضةةوع
املسح العنقودي 

-عتعدد املؤشراتامل
4 

رقم املؤشر 
في األهداف 
اإلنمائية 
 لأللفية

 القيمة املؤشر

 قطريون 
غير 

 قطريين
 االجمالي

وحدة 
 القياس

     تنمية الطفولة
 نسبة مئوية85.589.988.4 دعم الطفل من أجل العّتعّلم 6.1 

 نسبة مئوية80.986.984.9 ل من أجل العّتعّلماطفلأل  اآلباءدعم 6.2

 نسبة مئوية37.740.339.5 توافر مواد العتعلم: كعتب األطفال6.3

 نسبة مئوية47.955.753.3 الدمى واأللعابد العتعلم: اتوافر مو 6.4

 مئوية نسبة11.111.911.6 )التي التفي بالغرض( الرعاية ذغير كافية6.5

 نسبة مئوية82.884.583.9 دليل تنمية الطفولة املبكرة6.6

 نسبة مئوية32.345.040.8 االنعتظام في تعليم الطفولة املبكرة 6.7

     العتعليم
 نسبة مئوية77.384.681.9 االسعتعداد لاللعتحاق باملدرسة 7.2 

 نسبة مئوية93.492.292.7 / األساس ياالبعتدائيصافي معدل االستيعاب في العتعليم 7.3

لة( املرحلةالنسبة الصافية لالنعتظام في 7.42.1  نسبة مئوية96.796.496.5 االبعتدائية )ُمَعدَّ

لة( املرحلةالنسبة الصافية لالنعتظام في 7.5  نسبة مئوية91.694.793.2 الثانوية )ُمَعدَّ

 نسبة مئوية99.8100.099.9 يصلون إلى الصف األخير من العتعليم االبعتدائياألطفال الذين 7.62.2

 نسبة مئوية92.793.092.9 / األساسيةاالبعتدائية املرحلةمعدل إتمام 7.7

 نسبة مئوية95.498.997.5 الثانوية املرحلةمعدل االنعتقال إلى 7.8

 نسبة1.001.011.00 املرحلة االبعتدائيةالجعتماعي في دليل العتكافؤ بين النوع ا7.9

 نسبة1.010.980.99 يل العتكافؤ بين النوع االجعتماعي في املرحلة الثانويةدل7.10

     حماية الطفل
الزواج املبكر 
 وتعدد الزوجات

         سنة 04قبل سّن   الزواج 8.6

 نسبة مئوية0.00.00.0 سنة 24 – 04  النساء 

 نسبة مئوية0.00.00.0  سنة 24 – 04 الرجال 

   سنة 02قبل سّن   الزواج 8.7

 نسبة مئوية7.45.66.2 سنة 24 -04 النساء 

 نسبة مئوية 1.00.70.8  سنة 24 – 04 الرجال 

   سنة  04 – 04املتزوجون حاليا  في الفئة العمرية  اليافعون  8.8

 نسبة مئوية3.44.54.0 النساء 

 نسبة مئوية0.50.70.6 الرجال  

   تعّدد الزوجات  8.9

 نسبة مئوية4.42.02.6 24-04النساء  

 نسبة مئوية1.60.50.7 24-04الرجال  

   بين األزواج سنوات 01الفرق  8.10

8-10 b  نسبة مئوية9.816.614.6 سنة 42 – 41النساء 

    املوقف من العنف األسري   8.14 العنف األسري 

 نسبة مئوية6.26.76.6 سنة 24 – 04 النساء 

 نسبة مئوية20.513.715.9 سنة 24 – 04 الرجال  

 
 

    

      HIV/AIDSفيروس نقص املناعة البشري / اإليدز 
املعرفة بفيروس 
نقص املناعة 

الوقاية من فيروس نقص املناعة البشري عن شاملة ال عرفةامل9.1
"HIV" 
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      HIV/AIDSفيروس نقص املناعة البشري / اإليدز 
املعرفة بفيروس 
نقص املناعة 

الوقاية من فيروس نقص املناعة البشري عن شاملة ال عرفةامل9.1
"HIV" 
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رقم املؤشر في  املوضةةوع
املسح العنقودي 

-عتعدد املؤشراتامل
4 

رقم املؤشر 
في األهداف 
اإلنمائية 
 لأللفية

 القيمة املؤشر

 قطريون 
غير 

 قطريين
 االجمالي

وحدة 
 القياس

 البشري / اإليدز 
واملواقف من 
 املعتعايشين معه

 نسبة مئوية17.622.420.8 النساء

 نسبة مئوية28.530.629.9 الرجال 

من فيروس نقص املناعة البشري  الوقاية طرق  الشاملة عنعرفة امل9.26.3
 سنة( 42-04)الشباب لدى 

  

 نسبة مئوية16.215.115.6 النساء 

 نسبة مئوية24.226.325.2 الرجال  

   طرق انعتقال فيروس نقص املناعة البشري من األم إلى الطفلمعرفة 9.3

 نسبة مئوية28.728.228.4 النساء

 نسبة مئوية31.926.828.5 الرجال 

   /االيدزلمعتعايشين مع فيروس نقص املناعة البشري ة لعتقبلاملوقف امل9.4

 نسبة مئوية0.74.53.3 النساء

 نسبة مئوية1.47.85.8 الرجال 

بفيروس نقص  اإلصابةمعرفة مكان إجراء الفحص للكشف عن 9.5
 املناعة

 

 نسبة مئوية30.348.042.1 النساء

 نسبة مئوية5.4561.759.3 الرجال  

9.6  
سبق لهم اجراء فحص الكشف عن االصابة بفيروس نقص املناعة 

 شهرا  سابقة وتم إعالمهم بالنتيجة 04البشري   خالل 
 

 نسبة مئوية0.23.52.4 النساء 

 نسبة مئوية0.27.85.3 الرجال  

9.8 
 فيروس نقص املناعة البشري انعتقال الحصول على املشورة عشأن 

 خالل تلّقي الرعاية قبل الوالدة )أثناء الحمل( من األم الى الطفل 
 نسبة مئوية7.99.38.9

9.9 
إجراء فحص الكشف عن اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشري 

 خالل تلّقي الرعاية قبل الوالدة )أثناء الحمل(
 نسبة مئوية0.33.52.6

     لى وسائل واسعتخدام تكنولوجيا املعلومات/ االتصاالتالوصول إ
الوصول إلى 
 وسائل اإلعالم

MT.1 العتعرض لوسائل اإلعالم         

 نسبة مئوية50.346.747.9 24-04النساء  

 نسبة مئوية74.864.768.0 24-04الرجال  

اسعتخدام 
تكنولوجيا 
املعلومات / 
 االتصاالت

MT.2 الحاسب اآللي اسعتخدام   

 نسبة مئوية93.089.391.0 42-04النساء  

 نسبة مئوية96.693.695.2 42-04الرجال   

MT.3
  

   اسعتخدام االنترنت 

 نسبة مئوية91.889.590.6 42-04النساء  

 نسبة مئوية97.494.596.0 42-04الرجال   

     تعاطي العتبغ
 TA.1

 
         سبق تدخين سوائر أو  اسعتخدام منعتجات تبغ أخرى  

 نسبة مئوية545243342 24-04النساء  

 نسبة مئوية5.455.4.5.45 24-04الرجال   

TA.2
 

   سنة 04 سنالعتدخين قبل  

 نسبة مئوية54554.0.3 النساء 

 نسبة مئوية2.32.92.7 الرجال  
 

    

     في الحياة السعادة والرض ى

رقم املؤشر في  املوضةةوع
املسح العنقودي 

-عتعدد املؤشراتامل
4 

رقم املؤشر 
في األهداف 
اإلنمائية 
 لأللفية

 القيمة املؤشر

 قطريون 
غير 

 قطريين
 االجمالي

وحدة 
 القياس

العتقييم الذاتي 
 للرفاهة

  
  
  

SW.1
 
 

 الحياة عن الرض ى 
 

  
 

  

 نسبة مئوية88.883.285.1 24-04النساء  

 نسبة مئوية90.478.382.2 24-04الرجال   

   الشعور بالسعادة 

SW.2
 

 نسبة مئوية96.894.695.3 24-04النساء  

 نسبة مئوية92.093.392.9 24-04الرجال   

SW.3
  

خيرة و سوف تعتحسن اععتقادهم أن حياتهم تحسنت خالل السنة األ 
 ععد سنة

  

 نسبة مئوية80.073.175.4 24-04النساء  

 نسبة مئوية75.664.067.8 24-04الرجال   

 حالة 24-44عدد الحاالت ذغير املوزونة 

  



9وزارة التخطيط التنم�ي والإح�ساءتقرير امل�سح العنق�دي املتعدد امل�ؤ�رشات يف دولة قطر 2012

رقم املؤشر في  املوضةةوع
املسح العنقودي 

-عتعدد املؤشراتامل
4 

رقم املؤشر 
في األهداف 
اإلنمائية 
 لأللفية

 القيمة املؤشر

 قطريون 
غير 

 قطريين
 االجمالي

وحدة 
 القياس

 البشري / اإليدز 
واملواقف من 
 املعتعايشين معه

 نسبة مئوية17.622.420.8 النساء

 نسبة مئوية28.530.629.9 الرجال 

من فيروس نقص املناعة البشري  الوقاية طرق  الشاملة عنعرفة امل9.26.3
 سنة( 42-04)الشباب لدى 

  

 نسبة مئوية16.215.115.6 النساء 

 نسبة مئوية24.226.325.2 الرجال  

   طرق انعتقال فيروس نقص املناعة البشري من األم إلى الطفلمعرفة 9.3

 نسبة مئوية28.728.228.4 النساء

 نسبة مئوية31.926.828.5 الرجال 

   /االيدزلمعتعايشين مع فيروس نقص املناعة البشري ة لعتقبلاملوقف امل9.4

 نسبة مئوية0.74.53.3 النساء

 نسبة مئوية1.47.85.8 الرجال 

بفيروس نقص  اإلصابةمعرفة مكان إجراء الفحص للكشف عن 9.5
 املناعة

 

 نسبة مئوية30.348.042.1 النساء

 نسبة مئوية5.4561.759.3 الرجال  

9.6  
سبق لهم اجراء فحص الكشف عن االصابة بفيروس نقص املناعة 

 شهرا  سابقة وتم إعالمهم بالنتيجة 04البشري   خالل 
 

 نسبة مئوية0.23.52.4 النساء 

 نسبة مئوية0.27.85.3 الرجال  

9.8 
 فيروس نقص املناعة البشري انعتقال الحصول على املشورة عشأن 

 خالل تلّقي الرعاية قبل الوالدة )أثناء الحمل( من األم الى الطفل 
 نسبة مئوية7.99.38.9

9.9 
إجراء فحص الكشف عن اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشري 

 خالل تلّقي الرعاية قبل الوالدة )أثناء الحمل(
 نسبة مئوية0.33.52.6

     لى وسائل واسعتخدام تكنولوجيا املعلومات/ االتصاالتالوصول إ
الوصول إلى 
 وسائل اإلعالم

MT.1 العتعرض لوسائل اإلعالم         

 نسبة مئوية50.346.747.9 24-04النساء  

 نسبة مئوية74.864.768.0 24-04الرجال  

اسعتخدام 
تكنولوجيا 
املعلومات / 
 االتصاالت

MT.2 الحاسب اآللي اسعتخدام   

 نسبة مئوية93.089.391.0 42-04النساء  

 نسبة مئوية96.693.695.2 42-04الرجال   

MT.3
  

   اسعتخدام االنترنت 

 نسبة مئوية91.889.590.6 42-04النساء  

 نسبة مئوية97.494.596.0 42-04الرجال   

     تعاطي العتبغ
 TA.1

 
         سبق تدخين سوائر أو  اسعتخدام منعتجات تبغ أخرى  

 نسبة مئوية545243342 24-04النساء  

 نسبة مئوية5.455.4.5.45 24-04الرجال   

TA.2
 

   سنة 04 سنالعتدخين قبل  

 نسبة مئوية54554.0.3 النساء 

 نسبة مئوية2.32.92.7 الرجال  
 

    

     في الحياة السعادة والرض ى

رقم املؤشر في  املوضةةوع
املسح العنقودي 

-عتعدد املؤشراتامل
4 

رقم املؤشر 
في األهداف 
اإلنمائية 
 لأللفية

 القيمة املؤشر

 قطريون 
غير 

 قطريين
 االجمالي

وحدة 
 القياس

العتقييم الذاتي 
 للرفاهة

  
  
  

SW.1
 
 

 الحياة عن الرض ى 
 

  
 

  

 نسبة مئوية88.883.285.1 24-04النساء  

 نسبة مئوية90.478.382.2 24-04الرجال   

   الشعور بالسعادة 

SW.2
 

 نسبة مئوية96.894.695.3 24-04النساء  

 نسبة مئوية92.093.392.9 24-04الرجال   

SW.3
  

خيرة و سوف تعتحسن اععتقادهم أن حياتهم تحسنت خالل السنة األ 
 ععد سنة

  

 نسبة مئوية80.073.175.4 24-04النساء  

 نسبة مئوية75.664.067.8 24-04الرجال   

 حالة 24-44عدد الحاالت ذغير املوزونة 

  



وزارة التخطيط التنم�ي والإح�ساءتقرير امل�سح العنق�دي املتعدد امل�ؤ�رشات يف دولة قطر 2012 10

 

 
 املحعتويات جدول 

 
ص جدول النعتائج  2 ..................................................................................................................................................................................................................ُمَجخَّ

 2 .......................................................................................................................................................................................................................... جدول املحعتويات
 01 ........................................................................................................................................................................................................................... قائمة الوداول 
 07 ............................................................................................................................................................................................................................ قائمة األشكال

 02 ...................................................................................................................................................................................................................... قائمة املُخعتصرات
 04 ................................................................................................................................................................................................................................  تقديم

 04 ...............................................................................................................................................................................................................................شكر وعرفان
ص العتنفيذي  03 ...................................................................................................................................................................................................................... املُجخَّ

  
: مقدمة  44 ................................................................................................................................................................................................................................  أوال 
 44 ................................................................................................................................................................................................... خلفية معلوماتية 
 44 ......................................................................................................................................................................................................... أهداف املسح 

 
نة ومنهوية إجراء املسح : العّيِّ  44 ........................................................................................................................................................................................... ثانيا 

 44 ........................................................................................................................................................................................................ العّينةتصميم  
 44 ............................................................................................................................................................................................................. االسعتبيانات 
 42 ....................................................................................................................................................................................... العتدريب والعمل امليداني 
 42 ..................................................................................................................................................................................................... معالوة البيانات 

 
سر املعيشية وخصائص املسعتجيبين

ُ
: املدى الذي تغطيه العّينة، خصائص األ  44 ............................................................................................................ ثالثا 

 44 ..................................................................................................................................................................................... املدى الذي ُتغطيه العّينة 
 71 ...................................................................................................................................................................................... خصائص األسر املعيشية 
 77 ................................ سنة، وخصائص األطفال دون سّن الخامسة 24 – 04العمرية خصائص املسعتجيبين من النساء والرجال في الفئة  

 
: العتغذية   73 ............................................................................................................................................................................................................................ راععا 

ع وصغار األطفال  ضَّ  73 .............................................................................................................................. الرضاعة الطبيعية وإطعام األطفال الر 
 24 ................................................................................................................................................................................ الوزن املنخفض عند الوالدة 

 
: صحة الطفل  23 ................................................................................................................................................................................................................ خامسا 

 23 .......................................................................................................................................................... معالوة الوفاف عن طريق الفم )اإلماهة( 
 44 ............................................................................... معالوة االلتهاب الرئوي )ذات الرئة( باملضادات الحيويةالسعي لجحصول على الرعاية و  

 
: الصحة اإلنجابية  42 ......................................................................................................................................................................................................... سادسا 

 42 .................................................................................................................................................................................................................... الحمل املبكر           
 42 ....................................................................................................................................................................................................... وسائل تنظيم االسرة           

 43 ...................................................................................................................................................................................................الحاجة ذغير املُلّباة 
 41 ................................................................................................................................................................... الرعاية ما قبل الوالدة )أثناء الحمل( 
ي املساعدة أثناء الوالدة   47 ................................................................................................................................................................................... تلّقِّ
 42 ........................................................................................................................................................................................................... ةمكان الوالد 
 44 ............................................................................................................................................................................................... الرعاية ععد الوالدة  

6

10

12

15

17

19 

21

23

28

28

31

32

32

32

34

34

35

35

36

39

43

43

51

53

53

58

60

60

60

63

66

69

70

71

 
: تنمية الطفولة  34 ................................................................................................................................................................................................................ساععا 

 34 ..............................................................................................................................................................................تعليم الطفولة املبكرة والعّتعلم 
 32 ........................................................................................................................................................................................... تعليم الطفولة املبكرة 

 
: معرفة القراءة والكعتابة والعتعليم  20 .................................................................................................................................................................................... ثامنا 

 20 ............................................................................................................................................................................................... االسعتعداد للمدرسة 
 24 .............................................................................................................................................................. املشاركة في املرحلة االبعتدائية والثانوية  

 
: حماية الطفل  40 ................................................................................................................................................................................................................. تاسعا 

 40 ............................................................................................................................................................................ ضبط سلوك )تأديب( األطفال  
 47 ..............................................................................................................................................................................الزواج املبكر وتعدد الزوجات  
 44 ................................................................................................................................................................................. املواقف من العنف األسري  

 
: فيروس نقص املناعة / معتالزمة نقص املناعة املكتسب )االيدز  HIV/AIDS") .................................................................................................... 014" عاشرا 

 014 ....................... عة البشري / اإليدزمعرفة طرق انعتقال فيروس نقص املناعة البشري، واالععتقادات الخاطئة عشأن فيروس نقص املنا 
 000 ..................................................................................................... املواقف املعتقبلة للمعتعايشين مع فيروس نقص املناعة البشري / االيدز  
   معرفة مكان ما ُيجرى فيه فحص الكشف عن اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشري ، ولجحصول منه على املشورة عشأن الفيروس 
 004 ....................................................................................................... )أثناء الحمل(     وإجراء ذلك الفحٍص خالل تلّقي الرعاية قبل الوالدة 

 
 004 ..................................................................................................الحادي عشر: الوصول إلى وسائل اإلعالم واسعتخدام تكنولوجيا املعلومات/االتصاالت

 004 ................................................................................................................................................................................. الوصول إلى وسائل اإلعالم 
 044 ..................................................................................................................................................... اسعتخدام تكنولوجيا املعلومات/االتصاالت  

 
 043 ....................................................................................................................................................................................................... الثاني عشر: تعاطي العتبغ

 
 070 ............................................................................................................................................................................ الثالث عشر: السعادة والرض ى في الحياة 

 
 020 ..................................................................................................................................................................................................... أ: تصميم العينة –املجحق 
 024 .................................................................................................................................................... ب: تقديرات األخطاء املُرتكبة في أخذ العّينات –املجحق 
 042 ...................................................................................................................................................................................... ج: جداول جودة البيانات –املجحق 
 047 ................................................................................................ : عسط الكسور ومقاماتها2 –د: مؤشرات املسح العنقودي املعتعدد املؤشرات  –املجحق 
 170 .......................................................................................... ] قطر[ MICS4ات لجوولة الراععة هة: اسعتبيانات املسح العنقودي املعتعدد املؤشر  –املجحق 

 171 .................................................................................................................................................................................................... اسعتمارة األسرة
 180 ................................................................................................................................................................................................... اسعتمارة للنساء
 205 ................................................................................................................................................................................................... اسعتمارة للرجال

 217 ................................................................................................................................................................ اسعتمارة لألطفال دون سن الخامسة

  



11وزارة التخطيط التنم�ي والإح�ساءتقرير امل�سح العنق�دي املتعدد امل�ؤ�رشات يف دولة قطر 2012

 
: تنمية الطفولة  34 ................................................................................................................................................................................................................ساععا 

 34 ..............................................................................................................................................................................تعليم الطفولة املبكرة والعّتعلم 
 32 ........................................................................................................................................................................................... تعليم الطفولة املبكرة 

 
: معرفة القراءة والكعتابة والعتعليم  20 .................................................................................................................................................................................... ثامنا 

 20 ............................................................................................................................................................................................... االسعتعداد للمدرسة 
 24 .............................................................................................................................................................. املشاركة في املرحلة االبعتدائية والثانوية  

 
: حماية الطفل  40 ................................................................................................................................................................................................................. تاسعا 

 40 ............................................................................................................................................................................ ضبط سلوك )تأديب( األطفال  
 47 ..............................................................................................................................................................................الزواج املبكر وتعدد الزوجات  
 44 ................................................................................................................................................................................. املواقف من العنف األسري  

 
: فيروس نقص املناعة / معتالزمة نقص املناعة املكتسب )االيدز  HIV/AIDS") .................................................................................................... 014" عاشرا 

 014 ....................... عة البشري / اإليدزمعرفة طرق انعتقال فيروس نقص املناعة البشري، واالععتقادات الخاطئة عشأن فيروس نقص املنا 
 000 ..................................................................................................... املواقف املعتقبلة للمعتعايشين مع فيروس نقص املناعة البشري / االيدز  
   معرفة مكان ما ُيجرى فيه فحص الكشف عن اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشري ، ولجحصول منه على املشورة عشأن الفيروس 
 004 ....................................................................................................... )أثناء الحمل(     وإجراء ذلك الفحٍص خالل تلّقي الرعاية قبل الوالدة 

 
 004 ..................................................................................................الحادي عشر: الوصول إلى وسائل اإلعالم واسعتخدام تكنولوجيا املعلومات/االتصاالت

 004 ................................................................................................................................................................................. الوصول إلى وسائل اإلعالم 
 044 ..................................................................................................................................................... اسعتخدام تكنولوجيا املعلومات/االتصاالت  

 
 043 ....................................................................................................................................................................................................... الثاني عشر: تعاطي العتبغ

 
 070 ............................................................................................................................................................................ الثالث عشر: السعادة والرض ى في الحياة 

 
 020 ..................................................................................................................................................................................................... أ: تصميم العينة –املجحق 
 024 .................................................................................................................................................... ب: تقديرات األخطاء املُرتكبة في أخذ العّينات –املجحق 
 042 ...................................................................................................................................................................................... ج: جداول جودة البيانات –املجحق 
 047 ................................................................................................ : عسط الكسور ومقاماتها2 –د: مؤشرات املسح العنقودي املعتعدد املؤشرات  –املجحق 
 170 .......................................................................................... ] قطر[ MICS4ات لجوولة الراععة هة: اسعتبيانات املسح العنقودي املعتعدد املؤشر  –املجحق 

 171 .................................................................................................................................................................................................... اسعتمارة األسرة
 180 ................................................................................................................................................................................................... اسعتمارة للنساء
 205 ................................................................................................................................................................................................... اسعتمارة للرجال

 217 ................................................................................................................................................................ اسعتمارة لألطفال دون سن الخامسة

  

78

78

84

87

87

88

97

97

99

105

108

108

118

121

125

125

128

133

137

147

152

161

170

176

177

186

211

223



وزارة التخطيط التنم�ي والإح�ساءتقرير امل�سح العنق�دي املتعدد امل�ؤ�رشات يف دولة قطر 2012 12

 
 قائمة الجداول 

 
 2 ..............................................................................................................................................................................................................  مجخص جدول النعتائج

 
 44 .................................................................................. واألطفال دون سّن الخامسة والرجال نعتائج املقابالت مع األسر املعيشية، والنساء : HH.1 الودول 
 71 ............................................................................................................................................. توزع األعمار في األسر املعيشية حسب الونس : HH.2 الودول 
 74 ................................................................................................................................................................................. ُمكّونات األسرة املعيشة  : HH.3 الودول 
 72 .......................................................................................................................................................................................... خصائص النساء   : HH.4 الودول 
 74 ....................................................................................................................................................................................... خصائص الرجال  : HH.4M الودول 
 74 ......................................................................................................................................................... خصائص األطفال دون سّن الخامسة  : HH.5 الودول 

 
 74 .............................................................................................................................................................................الرضاعة الطبيعية األولية  : NU.2 الودول 
 21 ......................................................................................................................................................................................... الرضاعة الطبيعية  : NU.3 الودول 
 20 ................................................................................................................................................................................. مدة الرضاعة الطبيعية  : NU.4 الودول 
 24 ................................................................................................................................................................. الرضاعة الطبيعية املالئمة للعمر  : NU.5 الودول 
 27 .................................................................................................................. البدء في إعطاء الطفل أطعمة صلبة، أو شبه صلبة، أو طرية  : NU.6 الودول 
 22 ............................................................................................................................................. الحّد األدنى من تكرار إعطاء الوجبات للطفل  : NU.7 الودول 
 24 ..................................................................................................................................................................... إرضاع الطفل رضاعة صناعية  : NU.8 الودول 
 24 .......................................................................................................................................................... الرضع املنخفضو الوزن عند الوالدة : NU.11 الودول 

 
 24 .......................................................................................................................................... ممارسات إطعام الطفل أثناء إصابعته باإلسهال  : CH.5 الودول 
 40 .................................................... السعتمرار في إطعام الطفل وإعطائه العالجات األخرى معالوة الوفاف عن طريق الفم )اإلماهة( مع ا : CH.6 الودول 
ن على اإلصابة بااللتهاب الرئوي  : CH.8 الودول 

ّ
لعتين تدال

ّ
 47 ............................................................................................................. املعرفة ععالمتي الخطر ال

 
 42 .................................................................................................................................................................................................. الحمل املبكر  :  RH.2 الودول 
 44 ..................................................................................................................................................................... اسعتخدام وسائل تنظيم األسرة  : RH.4 الودول 
 44 .................................................................................................................................................. تنظيم األسرةالحاجة ذغير املُلّباة من وسائل  : RH.5 الودول 
 40 ...................................................................................................................................... مدى العتغطية بالرعاية قبل الوالدة )أثناء الحمل(  : RH.6 الودول 
 44 .............................................................................................................................. عدد الزيارات لعتلّقي الرعاية قبل الوالدة )أثناء الحمل(  : RH.7 الودول 
 47 .................................................................................................................................................. محعتوى الرعاية قبل الوالدة )أثناء الحمل(  : RH.8 الودول 
 42 ........................................................................................................................................................................... تلّقي املساعدة أثناء الوالدة  : RH.9 الودول 
 44 ................................................................................................................................................................................................ مكان الوالدة   : RH.10 الودول 
 44 ........................................................................................................................................................... اإلقامة في مرفق صحي ععد الوالدة  :  RH.11 الودول 
 43 ................................................................................................................................................ الفحوصات الصحية ععد الوالدة للمواليد  : RH.12 الودول 
 42 ................................................................................................................. زيارات الرعاية ععد الوالدة للمواليد خالل أسبوع من الوالدة  : RH.13 الودول 
 44 ................................................................................................................................................. الوالدة لألمهات الفحوصات الصحية ععد  : RH.14 الودول 
 31 .................................................................................................................. زيارات الرعاية ععد الوالدة لألمهات خالل أسبوع من الوالدة  : RH.15 الودول 
 30 ................................................................................................................................. الفحوصات الصحية ععد الوالدة لألمهات واملواليد  : RH.16 الودول 

 
 34 ........................................................................................................................................................................... العتعليم في الطفولة املبكرة   : CD.1 الودول 
 32 ........................................................................................................................................................................ دعم الطفل من أجل العتعّلم   : CD.2 الودول 

 34 .................................................................................................................................................................................................... مواد العتعّلم   : CD.3 ول الود
 33 ......................................................................................................................................................................................... عدم كفاية الرعاية  : CD.4 الودول 

6

35

36

38

40

41

42

45

46

47

48

49

50

51

52

55

57

59

60

62

65

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

80

82

83

 34 ...................................................................................................................................................... دليل )مؤشرات( تنمية الطفولة املبكرة   : CD.5 الودول 
 

 20 ........................................................................................................................................................................ االسعتعداد لاللعتحاق باملدرسة  : ED.2 الودول 
 24 ........................................................................................................................................................................ الدخول إلى املرحلة االبعتدائية  : ED.3 الودول 
 27 ........................................................................................................................................................................ االنعتظام في املرحلة االبعتدائية  : ED.4 الودول 
 24 ............................................................................................................................................................................ االنعتظام في املرحلة الثانوية  : ED.5 الودول 
 23 ................................................................................................................ األطفال الذين يصلون إلى الصف األخير من املرحلة االبعتدائية   : ED.6 الودول 
 24 ...............................................................................................................................   ةرحلة الثانوياملرحلة االبعتدائية واالنعتقال إلى املإتمام  : ED.7 الودول 
 41 ......................................................................................................................................................... بين الونسين في مجال العتعليم العتكافؤ  : ED.8 الودول 

 
 44 ........................................................................................................................................................................ ضبط سلوك )تأديب( األطفال : CP.4 الودول 
 44 ......................................................................................................................................................................................... الزواج املُبّكر للنساء : CP.5 الودول 
 44 ........................................................................................................................................................ الزواج املُبّكر وتعدد الزوجات للرجال : CP.5M الودول 
 43 ............................................................................................................................................................... االّتجاهات في الزواج املُبّكر  للنساء  : CP.6 الودول 
 43 .......................................................................................................................................................... االّتجاهات في الزواج املُبّكر للرجال  :  CP.6M الودول 
 42 .............................................................................................................................................................................الفرق في السّن بين األزواج  : CP.7 الودول 
 011 .................................................................................................................................................................. مواقف العنف األسري للنساء   CP.11 الودول 
 010 .............................................................................................................................................................. مواقف العنف األسري للرجال   CP.11M الودول 

 
معرفة طرق انعتقال فيروس نقص املناعة البشري، واملععتقدات الخاطئة عشأن فيروس نقص املناعة البشري / اإليدز، واملعرفة  : HA.1 الودول 

 014  ................................................................................ سنة(  24 – 04الشاملة عن طرق انعتقال فيروس نقص املناعة البشري للنساء للفئة العمرية ) 
واملععتقدات الخاطئة عشأن  فيروس نقص املناعة البشرية / اإليدز، واملعرفة  معرفة طرق انعتقال فيروس نقص املناعة البشري،: HA.1M الودول 

 014 ................................................................................ سنة(  24 – 04الشاملة عن طرق انعتقال فيروس نقص املناعة البشري  للرجال للفئة العمرية )
ة البشري / اإليدز، واملعرفة معرفة طرق انعتقال فيروس نقص املناعة البشري، واملععتقدات الخاطئة عشأن فيروس نقص املناع : HA.2 الودول 

 013 ........................................................................... سنة(  42 -04الشاملة عن طرق انعتقال فيروس نقص املناعة البشري بين النساء في سن الشباب )
معرفة طرق انعتقال فيروس نقص املناعة البشري، واملععتقدات الخاطئة عشأن فيروس نقص املناعة البشرية / اإليدز، واملعرفة  :  HA.2M الودول 

 012 ........................................................................ سنة(   42- 04طرق انعتقال فيروس نقص املناعة البشري بين الرجال في سن الشباب ) الشاملة عن 
 001 ..................................................................................... معرفة النساء بطرق انعتقال فيروس نقص املناعة البشري من األم إلى الطفل  : HA.3 الودول 
 000 ................................................................................. معرفة الرجال بطرق انعتقال فيروس نقص املناعة البشري من األم إلى الطفل : HA.3M الودول 

لة للمعتعايشين مع فيروس نقص املناعة البشري / اإليدز  للنساء: HA.4 ودول ال  007 .................................................................................... املواقف املعُتقّبِّ
لة للمعتعايشين مع فيروس نقص املناعة البشري / اإليدز  للرجال: HA.4M الودول   002. .............................................................................. املواقف املعُتقّبِّ
 004.. ......................................................... بفيروس نقص املناعة البشري معرفة النساء مكان ما ُيجرى فيه فحص الكشف عن اإلصابة : HA.5 الودول 
 003 ...................................................... معرفة الرجال مكان ما ُيجرى فيه فحص الكشف عن اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشري : HA.5M الودول 
الحصول على املشورة عشأن فيروس نقص املناعة البشري وإجراء فحص الكشف عن اإلصابة به أثناء تلّقي الرعاية قبل الوالدة  : HA.7 الودول 

 002  ........................................................................................................................................................................................................  ثناء الحمل( )أ
 

 040. ................................................................................................................................................................تعرض النساء إلى وسائل اإلعالم : MT.1 الودول 
 044. ........................................................................................................................................................... تعرض الرجال إلى وسائل اإلعالم : MT.1M الودول 
 044. .......................................................................................................... سنة( 42- 04في سن ) اسعتخدام الحاسب اآللي واإلنترنت للنساء : MT.2 الودول 
 044. ................................................................................................... سنة( 42 – 04في سن ) اسعتخدام الحاسب اآللي واإلنترنت للرجال : MT.2M الودول 

 
 043 ............................................................................................................................ النساء اللواتي يعتعاطين العتبغ حاليا  أو سبق لهن تعاطيه :TA.1 الودول 
 042 ........................................................................................................................ الرجال الذين يعتعاطون العتبغ حاليا  أو سبق لهم تعاطيه :TA.1M الودول 
 071 ................................................................................................................................ عمر النساء عند تعاطيهن العتبغ أول مرة وتكرار ذلك  : TA.2 الودول 
 071 ............................................................................................................................ عمر الرجال عند تعاطيهم العتبغ أول مرة وتكرار ذلك  : TA.2M الودول 



13وزارة التخطيط التنم�ي والإح�ساءتقرير امل�سح العنق�دي املتعدد امل�ؤ�رشات يف دولة قطر 2012

 34 ...................................................................................................................................................... دليل )مؤشرات( تنمية الطفولة املبكرة   : CD.5 الودول 
 

 20 ........................................................................................................................................................................ االسعتعداد لاللعتحاق باملدرسة  : ED.2 الودول 
 24 ........................................................................................................................................................................ الدخول إلى املرحلة االبعتدائية  : ED.3 الودول 
 27 ........................................................................................................................................................................ االنعتظام في املرحلة االبعتدائية  : ED.4 الودول 
 24 ............................................................................................................................................................................ االنعتظام في املرحلة الثانوية  : ED.5 الودول 
 23 ................................................................................................................ األطفال الذين يصلون إلى الصف األخير من املرحلة االبعتدائية   : ED.6 الودول 
 24 ...............................................................................................................................   ةرحلة الثانوياملرحلة االبعتدائية واالنعتقال إلى املإتمام  : ED.7 الودول 
 41 ......................................................................................................................................................... بين الونسين في مجال العتعليم العتكافؤ  : ED.8 الودول 

 
 44 ........................................................................................................................................................................ ضبط سلوك )تأديب( األطفال : CP.4 الودول 
 44 ......................................................................................................................................................................................... الزواج املُبّكر للنساء : CP.5 الودول 
 44 ........................................................................................................................................................ الزواج املُبّكر وتعدد الزوجات للرجال : CP.5M الودول 
 43 ............................................................................................................................................................... االّتجاهات في الزواج املُبّكر  للنساء  : CP.6 الودول 
 43 .......................................................................................................................................................... االّتجاهات في الزواج املُبّكر للرجال  :  CP.6M الودول 
 42 .............................................................................................................................................................................الفرق في السّن بين األزواج  : CP.7 الودول 
 011 .................................................................................................................................................................. مواقف العنف األسري للنساء   CP.11 الودول 
 010 .............................................................................................................................................................. مواقف العنف األسري للرجال   CP.11M الودول 

 
معرفة طرق انعتقال فيروس نقص املناعة البشري، واملععتقدات الخاطئة عشأن فيروس نقص املناعة البشري / اإليدز، واملعرفة  : HA.1 الودول 

 014  ................................................................................ سنة(  24 – 04الشاملة عن طرق انعتقال فيروس نقص املناعة البشري للنساء للفئة العمرية ) 
واملععتقدات الخاطئة عشأن  فيروس نقص املناعة البشرية / اإليدز، واملعرفة  معرفة طرق انعتقال فيروس نقص املناعة البشري،: HA.1M الودول 

 014 ................................................................................ سنة(  24 – 04الشاملة عن طرق انعتقال فيروس نقص املناعة البشري  للرجال للفئة العمرية )
ة البشري / اإليدز، واملعرفة معرفة طرق انعتقال فيروس نقص املناعة البشري، واملععتقدات الخاطئة عشأن فيروس نقص املناع : HA.2 الودول 

 013 ........................................................................... سنة(  42 -04الشاملة عن طرق انعتقال فيروس نقص املناعة البشري بين النساء في سن الشباب )
معرفة طرق انعتقال فيروس نقص املناعة البشري، واملععتقدات الخاطئة عشأن فيروس نقص املناعة البشرية / اإليدز، واملعرفة  :  HA.2M الودول 

 012 ........................................................................ سنة(   42- 04طرق انعتقال فيروس نقص املناعة البشري بين الرجال في سن الشباب ) الشاملة عن 
 001 ..................................................................................... معرفة النساء بطرق انعتقال فيروس نقص املناعة البشري من األم إلى الطفل  : HA.3 الودول 
 000 ................................................................................. معرفة الرجال بطرق انعتقال فيروس نقص املناعة البشري من األم إلى الطفل : HA.3M الودول 

لة للمعتعايشين مع فيروس نقص املناعة البشري / اإليدز  للنساء: HA.4 ودول ال  007 .................................................................................... املواقف املعُتقّبِّ
لة للمعتعايشين مع فيروس نقص املناعة البشري / اإليدز  للرجال: HA.4M الودول   002. .............................................................................. املواقف املعُتقّبِّ
 004.. ......................................................... بفيروس نقص املناعة البشري معرفة النساء مكان ما ُيجرى فيه فحص الكشف عن اإلصابة : HA.5 الودول 
 003 ...................................................... معرفة الرجال مكان ما ُيجرى فيه فحص الكشف عن اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشري : HA.5M الودول 
الحصول على املشورة عشأن فيروس نقص املناعة البشري وإجراء فحص الكشف عن اإلصابة به أثناء تلّقي الرعاية قبل الوالدة  : HA.7 الودول 

 002  ........................................................................................................................................................................................................  ثناء الحمل( )أ
 

 040. ................................................................................................................................................................تعرض النساء إلى وسائل اإلعالم : MT.1 الودول 
 044. ........................................................................................................................................................... تعرض الرجال إلى وسائل اإلعالم : MT.1M الودول 
 044. .......................................................................................................... سنة( 42- 04في سن ) اسعتخدام الحاسب اآللي واإلنترنت للنساء : MT.2 الودول 
 044. ................................................................................................... سنة( 42 – 04في سن ) اسعتخدام الحاسب اآللي واإلنترنت للرجال : MT.2M الودول 

 
 043 ............................................................................................................................ النساء اللواتي يعتعاطين العتبغ حاليا  أو سبق لهن تعاطيه :TA.1 الودول 
 042 ........................................................................................................................ الرجال الذين يعتعاطون العتبغ حاليا  أو سبق لهم تعاطيه :TA.1M الودول 
 071 ................................................................................................................................ عمر النساء عند تعاطيهن العتبغ أول مرة وتكرار ذلك  : TA.2 الودول 
 071 ............................................................................................................................ عمر الرجال عند تعاطيهم العتبغ أول مرة وتكرار ذلك  : TA.2M الودول 

85

87

88

89

92

93

95

96

98

101

102

103

103

104

106

107

111

112

113

124

114

116

117

119

120

122

123

127

128

131

132

133

134

136

136



وزارة التخطيط التنم�ي والإح�ساءتقرير امل�سح العنق�دي املتعدد امل�ؤ�رشات يف دولة قطر 2012 14

 
 قائمة األشكال

 

 70 .............................................................................................................................................. توزع األعمار في األسر املعيشية حسب الونس:  HH.1 الشكل
 

 72 ............................. النسبة املئوية لألمهات اللواتي بدأن ُيرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية خالل ساعة وخالل يوم واحد من الوالدة :    NU.1الشكل
 21 ................................................................................. أشهر األولى 4النسبة املئوية لألطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية خالصة ملدة :   NU.2الشكل
 24 ....................................................................................................................................... النسبة املئوية للرضع الذين تم وزنهم عند الوالدة:  NU.3 الشكل

 

 22 ............................. (طريق الفم )اإلماهةالنسبة املئوية لألطفال دون سّن الخامسة الذين أصابهم اإلسهال وتلّقوا عالجا  لجوفاف عن :  CH.1 الشكل
النسبة املئوية لألطفال دون سّن الخامسة الذين أصابهم اإلسهال وتلّقوا عالجا  لجوفاف عن طريق الفم )اإلماهة( زيادة في  السوائل، :   CH.2  الشكل

 41 ................................................................................................................................................................................................... و اسعتمروا في تناول  الطعام  
 41 ..................................................................................................................... ي عالج  نسبة  األطفال الذين أصيبوا باإلسهال ولم يعتلقوا أ:   CH.3 الشكل

 

 44 ................................................................................................................................................................ معدل انتشار وسائل تنظيم األسرة:   RH.1 الشكل
 42 ......................... لديهن حاجة ذغير ُملّباة لعتنظيم األسرة  و املتزوجات حاليا    (سنة 24 - 04)نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين :   RH.2 الشكل
وضعن مولودا  حيا  خالل السنعتين السابقعتين على إجراء املسح حسب  و  (سنة  24 - 04 )نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين :   RH.3 الشكل

 40 ........................................................................................................................ الشخص الذي قام بمساعدتها أثناء  الوالدة من قبل موظف صحة ماهر 
 

أنشطة  فيومشاركة آبائهم البالغين  من أسرهمفراد األ شهرا  الذين شارك أحد  44 - 74نسبة  األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين :   CD.1 الشكل
م واالسعتعداد للمدرسة خالل أسبوع سبق إجراء املسح   37 ...............................................................................................................تساعد على تحفيز العتعل 

 34 ................................................................................ لألطفال في األسرة أو أكثر  ُكعُتب 01نسبة األطفال دون سن الخامسة اللذين لديهم :   CD.2 الشكل
 21 ............................................................................................................................................................ يل مؤشرات تنمية الطفولة املبكرةدل:   CD.3 الشكل

 

 24 ................................................................................................................................................. لصافي في املرحلة اإلبعتدائية نسبة اإلنعتظام ا:   ED.1 الشكل
 24 ..................................................................................................................................................... نسبة اإلنعتظام الصافي في املرحلة الثانوية :   ED.2 الشكل
 22 .......................................................................................................................................................................  ةرحلة االبعتدائياملمعدل إتمام :   ED.3 الشكل
 22 ................................................................................................................................................................  ةرحلة الثانوياملمعدل االنعتقال إلى :   ED.4 الشكل
ل للمرحلة مؤشر العتكافؤ بين الونس: ED.5  الشكل  41 ............................................................................................................... و الثانوية  االبعتدائيةين املُعدَّ

 

 40 ..................................................................................... سنة( الذين تعرضوا ألي تأديب عنيف   02- 4نسبة األطفال في الفئة العمرية ):   CP.1 الشكل
 42 ............................................................................................................... املتزوجات حاليا   (سنة 04 - 04 الفئة العمرية )نسبة  النساء في :   CP.2 الشكل
 011 سنة( اللواتي ويؤمنَّ بأن الزوج له مايبرره لضرب زوجعته في مخعتلف الظروف  24 -04اتي تتراوح أعمارهن بين )نسبة النساء اللو :  .CP 7 الشكل

 

سنة( اللواتي ولديهّن معرفة شاملة بطرق انعتقال العدوى بفيروس نقص  24-04النسبة املئوية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين ):   HA.1 الشكل
 017 .......................................................................................................................................................................................................... املناعة البشري / اإليدز

ن مرض  فيروس نقص املناعة سنة( اللواتي ولديهن معرفة شاملة عن الوقاية م 24-04لنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين )نسبة ا:   HA.2 الشكل
 012 ......................................................................................................................................................................................................................... /اإليدزالبشري 

 

اللواتي وتعرضن لوسائل اإلعالم الثالث معا  على األقل مرة واحدة عشكل سنة(  24-04)نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين :  : MT.1 الشكل
 041 ..................................................................................................................................................................................................................... منعتظم أسبوعيا 

 042 ...................... حاسب آلي  خالل اإلثنى عشر شهرا  السابقةال واإسعتخدام (سنة 24-04 ) الذين  تتراوح أعمارهم بيننسبة السكان :   MT.2 الشكل
 044 ........................................... اإلنترنت خالل اإلثنى عشر شهرا  السابقة  واسنة( إسعتخدام 42 – 04عمرية )نسبة السكان في الفئة ال:   MT.3 الشكل

 

يشعرون بالرض ى جدا  أو الرض ى إلى حٍد ما في مجاالت مخعتارة من الحياة  و  (سنة 24-04 ) الذين  تتراوح أعمارهم بينالسكان نسبة :  SW.1  الشكل
 ................................................................................................................................................................................................................................................. 074 

 074 ........................................... يشعرون بالسعادة جدا  أو إلى حٍد ماو   (سنة 24-04 ) تتراوح أعمارهم بين  الذيننسبة السكان الذين :   SW.2 الشكل
 072 ..........................................توقعوا أن حياتهم سوف تعتحسن ععد سنة  و  (سنة 24-04 ) : نسبة السكان الذين  تتراوح أعمارهم بين  SW.3الشكل 

 
 077 ................................................................................................................................................................... أععاد الرض ى في الحياة للنساء   :SW.1 الودول 
 072 ............................................................................................................................................................... أععاد الرض ى في الحياة للرجال  :SW.1M الودول 
 074 ............................................................................................................................................................. السعادة والرض ى في الحياة للنساء : SW.2 الودول 
 073 ........................................................................................................................................................ السعادة والرض ى في الحياة للرجال  SW.2M :الودول 

 074 .......................................................................................................................................................................... تصور حياة أفضل للنساء : SW.3 ل الودو 
 021 ...................................................................................................................................................................... تصور حياة أفضل للرجال : SW.3M الودول 

 
 023 ............................................................................................................................ مؤشرات مخعتارة حول حساب األخطاء في أخذ العينات  :SE.1 الودول 
 024 ........................................................................................................................................................ قوائم األسرلإحصاءات املعتغير األحادي  :SE.2 الودول 
 024 .................................................................................................................................................... املعيشية ألسر لإحصاءات املعتغير األحادي  :SE.3 الودول 
 041 .................................................................................................................................................................. لنساءلإحصاءات املعتغير األحادي  :SE.4 الودول 
 044 .................................................................................................................................................................. للرجالإحصاءات املعتغير األحادي  :SE.5 الودول 
 047 ............................................................................................................................................................... لألطفال إحصاءات املعتغير األحادي  :SE.6 الودول 

 
 042.....  .................................................................................................................................................................ألسر ا ملجعتمع العتوزع العمري  :DQ.1 الودول 
 044 ............................................................................................... العتوزع العمري للنساء املؤهالت والنساء اللواتي أجريت معهن املقابالت  :DQ.2 الودول 
 044 ...............................................................................................معهم املقابالت  جال املؤهلين والرجال الذين أجري العتوزع العمري للر  :DQ.2M الودول 
 043 ................................................... العتوزع العمري ملن هم دون الخامسة ضمن األسر ومن شاركوا في اسعتبيان من هم دون الخامسة  :DQ.3 الودول 
 043 .................................................................................... لنساء بحسب الخصائص االجعتماعية واالقعتصادية لألسر ملسح لإتمام ا معدل :DQ.4 الودول 
 042 ............................................................................... لرجال بحسب الخصائص االجعتماعية واالقعتصادية لألسر املسح لإتمام  معدل :DQ.4M الودول 
 041 ................................................. بحسب الخصائص االجعتماعية واالقعتصادية لألسر املسح لالطفال دون سن الخامسةإتمام  معدل :DQ.5 الودول 
 041 .................................................... ،الرجال و االطفال دون سن الخامسةلنساءقوائم األسر، األسر املعيشية،ااكعتمال اإلدالء ببيانات  :DQ.6 الودول 
 044 ....................................................... من هم دون الخامسة  طفالاسعتمارة األ  : وجود األم في األسرة والشخص الذي تمت مقابلعته فيDQ.13الودول 
 044 ...................................................................................................................................................  االلعتحاق باملدارس حسب آحاد العمر: DQ.15الودول 

139

140

142

143

145

146

153

155

155

156

158

159

161

163

163

164

164

166

167

167

169

169



15وزارة التخطيط التنم�ي والإح�ساءتقرير امل�سح العنق�دي املتعدد امل�ؤ�رشات يف دولة قطر 2012

 
 قائمة األشكال

 

 70 .............................................................................................................................................. توزع األعمار في األسر املعيشية حسب الونس:  HH.1 الشكل
 

 72 ............................. النسبة املئوية لألمهات اللواتي بدأن ُيرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية خالل ساعة وخالل يوم واحد من الوالدة :    NU.1الشكل
 21 ................................................................................. أشهر األولى 4النسبة املئوية لألطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية خالصة ملدة :   NU.2الشكل
 24 ....................................................................................................................................... النسبة املئوية للرضع الذين تم وزنهم عند الوالدة:  NU.3 الشكل

 

 22 ............................. (طريق الفم )اإلماهةالنسبة املئوية لألطفال دون سّن الخامسة الذين أصابهم اإلسهال وتلّقوا عالجا  لجوفاف عن :  CH.1 الشكل
النسبة املئوية لألطفال دون سّن الخامسة الذين أصابهم اإلسهال وتلّقوا عالجا  لجوفاف عن طريق الفم )اإلماهة( زيادة في  السوائل، :   CH.2  الشكل

 41 ................................................................................................................................................................................................... و اسعتمروا في تناول  الطعام  
 41 ..................................................................................................................... ي عالج  نسبة  األطفال الذين أصيبوا باإلسهال ولم يعتلقوا أ:   CH.3 الشكل

 

 44 ................................................................................................................................................................ معدل انتشار وسائل تنظيم األسرة:   RH.1 الشكل
 42 ......................... لديهن حاجة ذغير ُملّباة لعتنظيم األسرة  و املتزوجات حاليا    (سنة 24 - 04)نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين :   RH.2 الشكل
وضعن مولودا  حيا  خالل السنعتين السابقعتين على إجراء املسح حسب  و  (سنة  24 - 04 )نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين :   RH.3 الشكل

 40 ........................................................................................................................ الشخص الذي قام بمساعدتها أثناء  الوالدة من قبل موظف صحة ماهر 
 

أنشطة  فيومشاركة آبائهم البالغين  من أسرهمفراد األ شهرا  الذين شارك أحد  44 - 74نسبة  األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين :   CD.1 الشكل
م واالسعتعداد للمدرسة خالل أسبوع سبق إجراء املسح   37 ...............................................................................................................تساعد على تحفيز العتعل 

 34 ................................................................................ لألطفال في األسرة أو أكثر  ُكعُتب 01نسبة األطفال دون سن الخامسة اللذين لديهم :   CD.2 الشكل
 21 ............................................................................................................................................................ يل مؤشرات تنمية الطفولة املبكرةدل:   CD.3 الشكل

 

 24 ................................................................................................................................................. لصافي في املرحلة اإلبعتدائية نسبة اإلنعتظام ا:   ED.1 الشكل
 24 ..................................................................................................................................................... نسبة اإلنعتظام الصافي في املرحلة الثانوية :   ED.2 الشكل
 22 .......................................................................................................................................................................  ةرحلة االبعتدائياملمعدل إتمام :   ED.3 الشكل
 22 ................................................................................................................................................................  ةرحلة الثانوياملمعدل االنعتقال إلى :   ED.4 الشكل
ل للمرحلة مؤشر العتكافؤ بين الونس: ED.5  الشكل  41 ............................................................................................................... و الثانوية  االبعتدائيةين املُعدَّ

 

 40 ..................................................................................... سنة( الذين تعرضوا ألي تأديب عنيف   02- 4نسبة األطفال في الفئة العمرية ):   CP.1 الشكل
 42 ............................................................................................................... املتزوجات حاليا   (سنة 04 - 04 الفئة العمرية )نسبة  النساء في :   CP.2 الشكل
 011 سنة( اللواتي ويؤمنَّ بأن الزوج له مايبرره لضرب زوجعته في مخعتلف الظروف  24 -04اتي تتراوح أعمارهن بين )نسبة النساء اللو :  .CP 7 الشكل

 

سنة( اللواتي ولديهّن معرفة شاملة بطرق انعتقال العدوى بفيروس نقص  24-04النسبة املئوية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين ):   HA.1 الشكل
 017 .......................................................................................................................................................................................................... املناعة البشري / اإليدز

ن مرض  فيروس نقص املناعة سنة( اللواتي ولديهن معرفة شاملة عن الوقاية م 24-04لنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين )نسبة ا:   HA.2 الشكل
 012 ......................................................................................................................................................................................................................... /اإليدزالبشري 

 

اللواتي وتعرضن لوسائل اإلعالم الثالث معا  على األقل مرة واحدة عشكل سنة(  24-04)نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين :  : MT.1 الشكل
 041 ..................................................................................................................................................................................................................... منعتظم أسبوعيا 

 042 ...................... حاسب آلي  خالل اإلثنى عشر شهرا  السابقةال واإسعتخدام (سنة 24-04 ) الذين  تتراوح أعمارهم بيننسبة السكان :   MT.2 الشكل
 044 ........................................... اإلنترنت خالل اإلثنى عشر شهرا  السابقة  واسنة( إسعتخدام 42 – 04عمرية )نسبة السكان في الفئة ال:   MT.3 الشكل

 

يشعرون بالرض ى جدا  أو الرض ى إلى حٍد ما في مجاالت مخعتارة من الحياة  و  (سنة 24-04 ) الذين  تتراوح أعمارهم بينالسكان نسبة :  SW.1  الشكل
 ................................................................................................................................................................................................................................................. 074 

 074 ........................................... يشعرون بالسعادة جدا  أو إلى حٍد ماو   (سنة 24-04 ) تتراوح أعمارهم بين  الذيننسبة السكان الذين :   SW.2 الشكل
 072 ..........................................توقعوا أن حياتهم سوف تعتحسن ععد سنة  و  (سنة 24-04 ) : نسبة السكان الذين  تتراوح أعمارهم بين  SW.3الشكل 

37

44

46

52

54

56

56

61

64

79

81

86

91

91

94

94

96

97

100

106

67

109

110

126

130

131

138

141

144

 
 077 ................................................................................................................................................................... أععاد الرض ى في الحياة للنساء   :SW.1 الودول 
 072 ............................................................................................................................................................... أععاد الرض ى في الحياة للرجال  :SW.1M الودول 
 074 ............................................................................................................................................................. السعادة والرض ى في الحياة للنساء : SW.2 الودول 
 073 ........................................................................................................................................................ السعادة والرض ى في الحياة للرجال  SW.2M :الودول 

 074 .......................................................................................................................................................................... تصور حياة أفضل للنساء : SW.3 ل الودو 
 021 ...................................................................................................................................................................... تصور حياة أفضل للرجال : SW.3M الودول 

 
 023 ............................................................................................................................ مؤشرات مخعتارة حول حساب األخطاء في أخذ العينات  :SE.1 الودول 
 024 ........................................................................................................................................................ قوائم األسرلإحصاءات املعتغير األحادي  :SE.2 الودول 
 024 .................................................................................................................................................... املعيشية ألسر لإحصاءات املعتغير األحادي  :SE.3 الودول 
 041 .................................................................................................................................................................. لنساءلإحصاءات املعتغير األحادي  :SE.4 الودول 
 044 .................................................................................................................................................................. للرجالإحصاءات املعتغير األحادي  :SE.5 الودول 
 047 ............................................................................................................................................................... لألطفال إحصاءات املعتغير األحادي  :SE.6 الودول 

 
 042.....  .................................................................................................................................................................ألسر ا ملجعتمع العتوزع العمري  :DQ.1 الودول 
 044 ............................................................................................... العتوزع العمري للنساء املؤهالت والنساء اللواتي أجريت معهن املقابالت  :DQ.2 الودول 
 044 ...............................................................................................معهم املقابالت  جال املؤهلين والرجال الذين أجري العتوزع العمري للر  :DQ.2M الودول 
 043 ................................................... العتوزع العمري ملن هم دون الخامسة ضمن األسر ومن شاركوا في اسعتبيان من هم دون الخامسة  :DQ.3 الودول 
 043 .................................................................................... لنساء بحسب الخصائص االجعتماعية واالقعتصادية لألسر ملسح لإتمام ا معدل :DQ.4 الودول 
 042 ............................................................................... لرجال بحسب الخصائص االجعتماعية واالقعتصادية لألسر املسح لإتمام  معدل :DQ.4M الودول 
 041 ................................................. بحسب الخصائص االجعتماعية واالقعتصادية لألسر املسح لالطفال دون سن الخامسةإتمام  معدل :DQ.5 الودول 
 041 .................................................... ،الرجال و االطفال دون سن الخامسةلنساءقوائم األسر، األسر املعيشية،ااكعتمال اإلدالء ببيانات  :DQ.6 الودول 
 044 ....................................................... من هم دون الخامسة  طفالاسعتمارة األ  : وجود األم في األسرة والشخص الذي تمت مقابلعته فيDQ.13الودول 
 044 ...................................................................................................................................................  االلعتحاق باملدارس حسب آحاد العمر: DQ.15الودول 



 
 قائمة املخعتصرات

 
Acquired Immune Deficiency Syndrome اإليدز( املكتسبة املناعة نقص معتالزمة( AIDS 
Computer Aided Personal Interviewing املقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر CAPI 

Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women 

 CEDAW اتفاقية القضاء على جميع أشكال العتمييز ضد املرأة
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Fourth Multiple Indicator Cluster Survey  عتعدد املؤشراتاملاملسح العنقودي الراعع MICS4 
Net Attendance Rate املدرسة في لالنعتظام الصافي املعدل NAR 
Oral rehydration treatment اإلماهة( الفم طريق عن الوفاف معالوة( ORT 
Ministry of Development Planning and Statistics حصاءواإل  العتنموي  العتخطيط وزارة MDP&S 
Personal Digital Assistants الشخص ي املساعد الرقمي PDA 
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United Nations General Assembly Special Session on 
HIV/AIDS 

 بفيروس املعنية املعتحدة لألمم العامة لجومعية الخاصة الدورة
 اإليدز/  البشري  املناعة نقص

UNGASS 

United Nations Children’s Fund يونيسف( للطفولة املعتحدة األمم منظمة( UNICEF 
World Fit For Children باألطفال جدير"عالم  وثيقة" WFFC 
World Health Organization العاملية الصحة منظمة WHO 

 
 

  



17وزارة التخطيط التنم�ي والإح�ساءتقرير امل�سح العنق�دي املتعدد امل�ؤ�رشات يف دولة قطر 2012

 
 قائمة املخعتصرات

 
Acquired Immune Deficiency Syndrome اإليدز( املكتسبة املناعة نقص معتالزمة( AIDS 
Computer Aided Personal Interviewing املقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر CAPI 

Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women 

 CEDAW اتفاقية القضاء على جميع أشكال العتمييز ضد املرأة

Convention on the Rights of the Child اتفاقية حقوق الطفل CRC 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة CRPD 
Census and Survey Processing System واملسح السكاني العتعداد معالوة نظام CSPro 
Gulf Cooperation Council  الخليجيمجلس العتعاون GCC 

Gender Parity Index االجعتماعي النوع في العتكافؤ)مؤشرات(  دليل GPI 
Human Immunodeficiency Virus البشري  املناعة نقص فيروس HIV 
Intrauterine Device سرةاأل  لعتنظيمداخل الرحم  لولب IUD 
Lactational Amenorrhea Method عسبب  سرةاأل  لعتنظيمالرضاعة الطبيعية كوسيلة  اسعتخدام

 انقطاع الطمث
LAM 

Millennium Development Goals لأللفية اإلنمائية األهداف MDG 
Multiple Indicator Cluster Survey املؤشرات عتعددامل العنقودي املسح MICS 
Fourth Multiple Indicator Cluster Survey  عتعدد املؤشراتاملاملسح العنقودي الراعع MICS4 
Net Attendance Rate املدرسة في لالنعتظام الصافي املعدل NAR 
Oral rehydration treatment اإلماهة( الفم طريق عن الوفاف معالوة( ORT 
Ministry of Development Planning and Statistics حصاءواإل  العتنموي  العتخطيط وزارة MDP&S 
Personal Digital Assistants الشخص ي املساعد الرقمي PDA 

Qatar Foundation for Education, Science and Community مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجعتمع QF 
Supreme Council of Health للصحة األعلى املجلس SCH 
Statistical Package for Social Sciences االجعتماعية للعلوم اإلحصائية"الُحزمة  اإلحصائي البرنامج" SPSS 
United Nations Programme on HIV/AIDS املناعة نقص بفيروس املعني املشترك املعتحدة األمم برنامج 

 اإليدز/ البشري 
UNAIDS 

United Nations Development Programme اإلنمائي املعتحدة األمم برنامج UNDP 
United Nations General Assembly Special Session on 
HIV/AIDS 

 بفيروس املعنية املعتحدة لألمم العامة لجومعية الخاصة الدورة
 اإليدز/  البشري  املناعة نقص

UNGASS 

United Nations Children’s Fund يونيسف( للطفولة املعتحدة األمم منظمة( UNICEF 
World Fit For Children باألطفال جدير"عالم  وثيقة" WFFC 
World Health Organization العاملية الصحة منظمة WHO 

 
 

  



 
 

تقديم
 

 
لجوولة الراععة عتعدد املؤشرات املإنه ملن دواعي سروري أن أقدم هذا العتقرير الذي يعتضمن النعتائج النهائية "للمسح العنقودي 

- (MICS4 ") كجزء من الوولة الراععة من البرنامج العالمي املسح العنقودي معتعدد املؤشرات  4104في عام  نفذالذي
(MICS4) .مصدرا  رئيسيا  لقياس العتقدم الذي سيعد العتقرير  وهذا، والذي يحعتوي على أهم مؤشرات القطاع االجعتماعي لألسر

 قطر في سبيل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية.دولة أحرزته 

لعتحقيق فهم أفضل لحالة الطفل  0444عتعدد املؤشرات عام املد وضعت اليونيسف البرنامج العالمي للمسح العنقودي لق
 وهناكواملرأة فيما يعتعلق بعتحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي. ومنذ ذلك الحين، تم تنفيذ املسح كل خمس سنوات. 

هذه الدراسة، وهي تقديرات قابلة للمقارنة دوليا  تسعتخدم  مجموعة واسعة من املؤشرات التي يمكن الحصول عليها من
لتسليط الضوء على العتقدم املحرز في تحقيق الحقوق األساسية لألطفال والنساء في جميع أنحاء العالم، وتعد بمثابة أداة 

 مهمة لرصد األهداف اإلنمائية لأللفية.

لوولة الراععة من املسح االعتنموي واإلحصاء في دولة قطر  طوتقديرا  منها ألهمية هذا االسعتطالع أجرت وزارة العتخطي
 مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجعتمع وعتعدد املؤشرات، وذلك بالعتعاون مع املجلس األعلى للصحة، املالعنقودي 

 أسرة ذغير قطرية(. 40711أسرة قطرية و  40711أسرة ) 20411واليونيسف لعينة حومها 

ئة من أفراد األسر. وسيوفر االستثمار العتنموي لهم مسعتقبال  واعدا  عاما  ما يقرب من أربعين في امل 02سن ويشكل األطفال دون 
سعادة أجل ، وذلك من وتحديدها في دولة قطر. ونحن نععتقد بقوة أن هذا املسح سيسهم في تشكيل األولويات لهذه الوهود

 ات هامة وصحيحة لدعم الوهود الوطنية، والحد من عدم املساواة،األطفال والنساء في الدولة. وقد وفرت الدراسة معلوم
مما سيساعد الوكاالت واملنظمات املعنية في تحديد أولويات العمل من أجل تنمية األطفال ومساعدتهم على تحقيق كامل 

 إمكاناتهم.

هذا املشروع الرائد  و الخليجي، عن دول مجلس العتعاون  نيابةتتشرف الوزارة بأنه قد تم اخعتيارها لعتجربة هذا املسح  و 
عتعدد املسيسمح لقطر باملساهمة في العتجربة العاملية لعتقنيات املقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر للمسح العنقودي 

البرنامج العالمي للمسح  وعلى(. وآمل أن تعود هذه الوهود بالنفع على دول مجلس العتعاون الخليجي، CAPIاملؤشرات )
 عتعدد املؤشرات.املالعنقودي 

 
 

 النابت محمد بن صالح/ الدكعتور  سعادة
 حصاءواإل  العتنموي  العتخطيط وزير
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ُشكر وعرفان

 

 
في إطار العتعاون بين كل من وزارة العتخطيط العتنموي واإلحصاء، ومنظمة األمم املعتحدة للطفولة )اليونيسف(، واملجلس األعلى 

عتعدد املؤشرات والذي يعد املصدر امل، أجرت الوزارة املسح العنقودي مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجعتمع  وللصحة، 
. ويعد هذا 4104الرئيس ي للمعلومات حول املؤشرات الصحية واالجعتماعية والعتعليمية للسكان القطريين وذغير القطريين عام 

 نجابية وتنمية أطفال قطر وصحتهم.أول مسح يوفر بيانات تعتعلق بقضايا الصحة اإل 

املسح إلى توفير معلومات حديثة، لعتقييم الحالة الصحية واالجعتماعية والعتعليمية للرجال والنساء واألطفال، هذا ويهدف 
الطفل  سالمة، ومدى العتقدم املحرز نحو تحقيق "األهداف اإلنمائية لأللفية"، إضافة إلى ومعتاععتها ورصد الوهود الوطنية

 .قطرمسعتقبل األطفال في قطر يشكلون أكثر من ثلث السكان، ويمثلون فقطري وحمايعته وتنميعته. ال

وإنه ملن دواعي سرور الوزارة أن تنشر هذا العتقرير النهائي، وأن تعتقدم بالشكر العميق للدعم الذي قدمعته اليونيسف، واملجلس 
 أثناء الصياذغة النهائية للعتقرير. و طوال فترة تنفيذ املسح،   املجعتمعمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية  واألعلى للصحة، 

الدعم الفني املقدم من قبل املكعتب اإلقليمي لليونيسف وفريق املسح العنقودي معتعدد املؤشرات على  تقدر الوزارة أن كما 
سعتخدام تقنيات إجراء املقابالت عتعدد املؤشرات بااملمسعتوى املقر الرئيس ي ملساهمتهم في العتنفيذ الناجح للمسح األول 

عتعدد املالشخصية بمساعدة الكمبيوتر في املسح. وسعتدعم هذه العتجربة في قطر هذه املنهوية العاملية لعقد املسح العنقودي 
في دول مجلس العتعاون الخليجي حيث سيعتم اسعتخدام هذه العتقنية على نطاق واسع. كما نشكر الدعم  والسيمااملؤشرات، 
التي تعاقدت معها اليونيسف في صنع العتطبيق وتقديم خدمات  M/S Realsoft Advanced Aplicationsقبل شركة  املقدم من

 الدعم امليداني.

إلدارة وفرق جمع البيانات العاملة لدى الوزارة ملثابرتهم وتفانيهم في جميع مراحل تنفيذ املسح؛ ابعتداء من والشكر الخاص ل
 ر.العتصميم وحتى نشر هذا العتقري

 طوعا  في املسح.تي شاركت لوميع األسر ال أيضا   كما تعتقدم الوزارة بالشكر الخاص

إننا نأمل أن تسعتخدم نعتائج هذه الدراسة وفقا  الحعتياجات الوهات املخعتصة، في إعداد السياسات والبرامج لصالح الرجال 
 والنساء واألطفال من سكان قطر.
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امللخص العتنفيذي

 

 
. في 2102عتعدد املؤشرات الذي تم إجراهه في قطر بين شرري مايو و يونيو املهذا هو العتقرير النهائي لنعتائج املسح العنقودي 

مم املعتحدة للطفولة أعدته وطورته منظمة األ وقد املؤشرات ،  ةعتعدداملإطار برنامج الجولة الرابعة للمسوح العنقودية 
(UNICEF َذ في حوالي  .2102إلى  2112مخعتلف أرجاء العالم في فترة ما بين  مندولة  01( وُنّفِّ

لعتنموي واإلحصاء ابقيادة وزارة العتخطيط  فقد تم تنفيذها عتعدد املؤشراتاملالوولة الراععة من املسح العنقودي  أما
 .وم وتنمية املجعتمعمؤسسة قطر للتربية والعل واملجلس األعلى للصحة اليونيسيف و  بالعتعاون معو 

تم حساب حوم العينة باسعتخدام الصيغة املقترحة في كما لعينة بحيث تغطي جميع سكان قطر. وفي دولة قطر، تم تصميم ا
. وتقرر أن يوفر املسح نعتائج بموثوقية مماثلة لكل من القطريين وذغير القطريين ، وعليه تم تحديد MICS4دليل الوولة الراععة 

 (1).أسرة  2.411أسرة لكل مجموعة أي  4711 حوم العينة ععدد

املسح إلى توفير معلومات حديثة لعتقييم وضع األطفال والنساء والرجال في قطر، وذلك السعتخدامها في معتاععة  هذا يهدفو 
 ألخرى.العتقدم الذي يهدف إلى تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، وأهداف وثيقة "عالم جدير باألطفال" واألهداف الوطنية ا

من مبادرة إحصائية شاملة من قبل دول مجلس العتعاون الخليجي لومع البيانات املعتعلقة باألطفال  ا  قد كان املسح جزءل
والنساء في جميع دول املجلس. واععتبرت دولة قطر بمثابة البلد الرائد في تبادل الخبرات املعتعلقة بتنفيذ املسح العنقودي 

لس. وستسهم نعتائج هذا املشروع العتجريبي في تبادل العتجارب وتوفير البيانات الهامة للعتخطيط عتعدد املؤشرات في دول املجامل
 الوطني.

كما ساهم املسح في صقل األدوات الالزمة إلجراء تقنيات إجراء املقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر للبرنامج العالمي 
هذه  تسعتخدم فيهاوشمال أفريقيا عتعدد املؤشرات، وهي أول تجربة من نوعها في منطقة الشرق األوسط املللمسح العنقودي 

 العتقنية.

في جميع األسر  ا  شخص 070204سر فقط حول نوع وسن جميع أفراد األسرة، الذين بلغ عددهم تم جمع املعلومات من األ لقد 
ولهم على خدمات العتعليم بمخعتلف املسعتويات، واملعلومات الخاصة التي تمت مقابلتها. كما تم تسويل املعلومات حول حص

 4.444 تمت مقابلة ما مجموعه كما سرة، والظروف املعيشية األخرى. داخل األ  وتأديبهم باألساليب املعتبعة في انضباط األطفال
ول الزواج ومدى اطالعهن على معلومات حمنهن سنة، يعشن ضمن هذه األسر لجحصول  24 - 04تتراوح أعمارهن بين  امرأة

سرة ، وصحة األم واملولود، واملواقف ساليب تنظيم األ أ واسعتخدامهنعلى وسائل اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
املعيش ي واسعتخدام  ىعة البشري/ مرض اإليدز والرض العنف األسري، واملعرفة املعتعلقة بفيروس نقص املناممارسات تجاه 

دون سن الخامسة لومع املعلومات حول تنمية  طفال   40124مت مقابلة األمهات أو القائمات على رعاية أكثر من العتبغ. كذلك ت
يعيشون رجال   4471كما تم جمع معلومات عن  ، والرضاعة الطبيعية، والرعاية أثناء املرض.وتعليمهم وتحصينهم  األطفال

واقف تجاه العنف األسري، ومعرفتهم املعتعلقة بفيروس نقص ضمن هذه األسر لجحصول على معلومات حول الزواج وامل
 املعيش ي واسعتخدام العتبغ.  ىناعة البشرية/ مرض اإليدز والرض امل
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امللخص العتنفيذي
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 العتغذية
من  %44وفقا  للعتوصيات العاملية فإنه يجب أن يعتلقى األطفال دون سّن سعتة أشهر رضاعة طبيعية خالصة ، إال ان نسبة 

لألطفال القطريين و ذغير القطريين على  %74، و %04األطفال دون سّن سعتة أشهر يرضعون رضاعة طبيعية خالصة بنسبة )
 العتوالي(.

كما يالحظ أّن  ، %42هي  مالئمةطبيعية  رضاعةشهرا  في قطر الذين يعتلقون  42ن نسبة األطفال دون سّن أيالحظ  و 
% من األطفال دون سّن السنعتين ُيَغّذوَن باسعتخدام 47 فنسبة قطر؛ في منتشرة   تزال ماالرضاعة باسعتعمال القنينة 

 الرّضاعات ذات الَحَلمات.

% 00 و% 01 بنسبة. ذغرام عند الوالدة 40411من الّرّضع َيزُِّن كلٌّ منهم أقّل من  %00العتقديرات إلى أنَّ حوالي نسبة  وتشير 
العتوالي. وال تخعتلف النسبُة املئويُة للوزن املنخفض عند الوالدة   حسب مسعتوى تعليم  على القطريين ذغير و القطريين طفاللأل 

 .والدتهم% من املواليد عند 22َوْزُن نسبة  جرى األم. وقد 

  الطفل صحة
 األطفال بين اإلصابة نسبة وكانت% من األطفال دون سن الخامسة باإلسهال خالل األسبوعين اللذين سبقا املسح. 2أصيب 

% من األطفال عموما لم يعتلقوا أي عالج أو دواء 04%.و ُيالحظ أن 2 القطريين% وهي أعلى  من األطفال ذغير 4 القطريين
 .سهاللإل 

  الصحة اإلنجابية
،  وكانت إجراء املسحسرة عند كن يسعتخدمن وسائل تنظيم األ % من النساء املتزوجات في الوقت الراهن 72نسبة  بلغت

ألكثر شيوعا  بين %( .والوسيلة ا73) القطريات%( من النساء ذغير 74) أعلى الوسائل لهذه القطريات لنساءا اسعتخدامنسبة 
 وتصل. قطر في املتزوجات النساء من(  سبع كل بين من واحدة)امرأة  تسعتعملها التي األقراص هيسرة وسائل تنظيم األ 

( سنة 24 - 04عمارهن بين )أ حوهي نسبة النساء اللواتي تتراو  %4إلى سرة األ  لعتنظيماملئوية الكلية لجحاجة ذغير امللباة  النسبة
% للنساء 4% ، و 2هي فبين القطريات  النسبة ،ال يسعتخدمن موانع حمل  في الوقت ذاته والراذغبات في وقف اإلنجاب ولكنهن

 ذغير القطريات. 

 النساء من% 40 فإنوفيما يخص الرعاية الصحية أثناء الحمل من قبل كادر معتخصص: طبيب أو ممرضة أو قابلة مؤهلة، 
% للنساء ذغير القطريات. 24 و القطريات للنساء% 44 النسبة كانت و األقل، على واحدة مرة الحمل أثناء رعاية على يحصلن

 %.24 بنسبةوالدة على األقل أربع مرات وقد تلقت  األذغلبية من األمهات رعاية قبل ال

حدثت خالل السنعتين اللعتين سبقعتا إجراء املسح العنقودي معتعدد  التي الوالدة واقعات جميعفي  املساعدةبكوادر ماهرة  قامت
خالل السنعتين اللعتين سبقعتا إجراء  %04( أي حاالت ثماني كل من)واحدة  والدة حالة من أكثر توليد جرى كما املؤشرات. 

دت% من الوالدات. 22 توليد على األطباء ساعد بينما. قابلة أو ممرضة من بمساعدة املؤشرات عتعددامل العنقودي املسح
َ
 ُول

% 02 و%  من الوالدات تحدث في مرافق القطاع العام، 24 نسبة% من املواليد في قطر داخل مرفق صحي، و 44نسبة كبيرة 
 .املنازل  في والدة حاالت ةأي وجدت ال و الخاص القطاع مرافق داخل تقع داتوال من ال

 42ساعة أو أكثر ععد الوالدة وظل حوالي  04% من النساء في املرفق الصحي ملدة 40يخص الرعاية ععد الوالدة ، ظل  فيما و
فحوصات طبية  على الودد املواليد من%  44 حصلقد  و أيام أو أكثر.  7% ظلت ملدة 72املئة ملدة يوم واحد أو يومين و في

% من جميع األطفال حديثي الوالدة رعاية ععد 44و تلقى ما مجموعه  ،في املنزل   أمععد الوالدة سواء في املرفق الصحي 
% من 011 حواليالوالدة في مرفق عام.  و  حديثيال لألطفال الوالدة ععد الرعاية زيارات أرباع ثالثة ُقرابة وتحدثالوالدة. 
 زيارات مهاتاأل % من 40 تلقتو . قابلة أو ممرضة أو طبيب قبل من تمتللرعاية ععد الوالدة لحديثي الوالدة  األولىالزيارات 

 .الوالدة ععد الرعاية

 ولةتنمية الطف
 كانت نسبة األطفال ذغير القطريين شهرا  و  44إلى  74% من األطفال في الفئة العمرية من 20نعتظم في رياض األطفال ي

% من 22 حظي و%. 74أكبر من نسبة نظائرهم القطريين  % وهي24 برنامج العتعليم في مرحلة الطفولة املبكرةاملنعتظمين في 
ي األطفال دون سّن الخامسة بمشاركة  أحد أفراد األسرة املعيشية من الكبار الراشدين في أكثر من أربعة نشاطات ّلم العّتع ُتنّمِّ

 ذغير و القطريين األطفال بين النسبة هذه تخعتلف ولم املسح جراءإل  خالل أسبوع سابق باملدرسةواالسعتعداد لاللعتحاق 
.  44و 74% من األطفال في الفئة العمرية بين 22 يععتبر قطر، وفي. القطريين شهرا  بأنهم يسيرون على املسار الصحيح نمائيا 
 على السير أن أيضا ويالحظ%. 27األطفال القطريين  عن% 24 القطريينهذه النسبة قليال بين األطفال ذغير  ارتفاع ويالحظ

 قبلفي العتعليم في مرحلة الطفولة املبكرة )العتعليم  وبالنجاحفي رياض األطفال  باالنعتظاماملسار الصحيح إنمائيا يرتبط 
% من األطفال 23 أّن  الطفل لنماء األربعة املجاالت تحليُل  وُيوّضح. يينالقطر  ذغير أم القطريين األطفال بين سواء( املدرسة

على املسار الصحيح في املجال  %44 وهي تسير نسبة  أعلى من األطفال و يسيرون على املسار الصحيح في مجال العّتعّلم، 
% وفي املجال 47مبادئ الحساب  –تسير نسبة أقل من األطفال في مجال معرفة القراءة والكعتابة  بينما ،الوسدي / البدني 

ن عن ذغير القطريين في أنماط السير على املسار اإلنمائي و %. ولم يخعتلف األطفال القطري34ي االنفعالي / العاطف –االجعتماعي 
 .متشابهة في املجاالت األربعة بالنسبة ملؤشر الطفولة املبكرة، حيث سولت الفئعتان أنماطا  

 
  والعتعليممعرفة القراءة والكعتابة 

 في املرحلةكانوا ينعتظمون في العتعليم قبل  االبعتدائية املرحلة% من األطفال الذين ينعتظمون حاليا  في الصف األول من 24
% 24 القطريينبالعتعليم قبل املدرسة في السنة السابقة بين األطفال ذغير  االلعتحاقمعدالت  ارتفاعالسنة السابقة. ويالحظ 
%. ويلعتحق بالعتعليم 24% من اإلناث 34 قليال   أقل كانت عموما األطفال من الذكور  ونسبة%. 33عن نظائرهم القطريين 

كبيرة في هذا املؤشر بين األطفال ( سنة ، ولم ُتالَحظ فروق 00 - 4% من األطفال في سن الدراسة االبعتدائية )43االبعتدائي 
% من 47القطريين و ذغير القطريين حيث سولت كلعتا الفئعتين معدالت مرتفعة لهذا املؤشر.  ولكن يلعتحق بالعتعليم الثانوي 

في العتعليم االبعتدائي و  0( سنة. وبينما سول دليل العتكافؤ بين الونسين القيمة 03 -04األطفال في سن الدراسة الثانوية )
 .الثانوي  للعتعليم 1.44القيمة  لسو

 
 لحماية الطف

سنة نوعا  واحدا  على األقل من أنواع العقاب الوسدي أو النفس ي  02 - 4% من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 41تلقى 
من األطفال الى العقاب الوسدي  %4تعرض  وقدأو القائمين على رعايتهم أو أي من أفراد األسرة اآلخرين.  الوالدان على يد 

 .بدنيا   ُيعاقبوا أن يجب األطفال أّن القائمات على الرعاية اععتقدن  أو % من األمهات 02الشديد. ومن ناحية أخرى، فإّن 

سنة الذين تعرضوا ملا ال يقّل عن شكل واحد من أشكال العقاب  02-4الرذغم من أن نسبة األطفال في الفئة العمرية  وعلى
 األطفال نسبة أن إال%(، 22% من نظائرهم في األسر ذغير القطرية )42 ينبين األطفال القطري ىأو البدني كانت أعل النفس ي

 % على العتوالي.4% ، و 3 القطرية األسر من القطريةخضعوا لعقاب بدني شديد كانت أعلى في األسر ذغير  الذين

 ارتباطا  . وهذه النسبة  ترتبط االسعتبيان اجراء وقتسنة( متزوجات  04 – 04) العمرية الفئة من الشابات النساء من% 2
 مسعتوى تعليم النساء. ارتفاعقوّيا  باملسعتوى العتعليمي حيث تنخفض هذه النسبة مع 

في ضرب زوجعته لسبب واحد على األقل من ضمن خمسة أسباب  ا  % من النساء في قطر أن للزوج حق3وبشكل عام، تشعر 
حرقت الطعام. و أ، أو إن الزوجية العالقةخرجت دون إذنه أو علمه، إن أهملت أوالدها، إن جادلعته، إن رفضت  وهي: إن

في حين كانت % على العتوالي. 4% ، و 3من النساء القطريات بنسب  القطرياتكانت هذه النسبة أعلى قليال بين النساء ذغير 
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 العتغذية
من  %44وفقا  للعتوصيات العاملية فإنه يجب أن يعتلقى األطفال دون سّن سعتة أشهر رضاعة طبيعية خالصة ، إال ان نسبة 

لألطفال القطريين و ذغير القطريين على  %74، و %04األطفال دون سّن سعتة أشهر يرضعون رضاعة طبيعية خالصة بنسبة )
 العتوالي(.

كما يالحظ أّن  ، %42هي  مالئمةطبيعية  رضاعةشهرا  في قطر الذين يعتلقون  42ن نسبة األطفال دون سّن أيالحظ  و 
% من األطفال دون سّن السنعتين ُيَغّذوَن باسعتخدام 47 فنسبة قطر؛ في منتشرة   تزال ماالرضاعة باسعتعمال القنينة 

 الرّضاعات ذات الَحَلمات.

% 00 و% 01 بنسبة. ذغرام عند الوالدة 40411من الّرّضع َيزُِّن كلٌّ منهم أقّل من  %00العتقديرات إلى أنَّ حوالي نسبة  وتشير 
العتوالي. وال تخعتلف النسبُة املئويُة للوزن املنخفض عند الوالدة   حسب مسعتوى تعليم  على القطريين ذغير و القطريين طفاللأل 

 .والدتهم% من املواليد عند 22َوْزُن نسبة  جرى األم. وقد 

  الطفل صحة
 األطفال بين اإلصابة نسبة وكانت% من األطفال دون سن الخامسة باإلسهال خالل األسبوعين اللذين سبقا املسح. 2أصيب 

% من األطفال عموما لم يعتلقوا أي عالج أو دواء 04%.و ُيالحظ أن 2 القطريين% وهي أعلى  من األطفال ذغير 4 القطريين
 .سهاللإل 

  الصحة اإلنجابية
،  وكانت إجراء املسحسرة عند كن يسعتخدمن وسائل تنظيم األ % من النساء املتزوجات في الوقت الراهن 72نسبة  بلغت

ألكثر شيوعا  بين %( .والوسيلة ا73) القطريات%( من النساء ذغير 74) أعلى الوسائل لهذه القطريات لنساءا اسعتخدامنسبة 
 وتصل. قطر في املتزوجات النساء من(  سبع كل بين من واحدة)امرأة  تسعتعملها التي األقراص هيسرة وسائل تنظيم األ 

( سنة 24 - 04عمارهن بين )أ حوهي نسبة النساء اللواتي تتراو  %4إلى سرة األ  لعتنظيماملئوية الكلية لجحاجة ذغير امللباة  النسبة
% للنساء 4% ، و 2هي فبين القطريات  النسبة ،ال يسعتخدمن موانع حمل  في الوقت ذاته والراذغبات في وقف اإلنجاب ولكنهن

 ذغير القطريات. 

 النساء من% 40 فإنوفيما يخص الرعاية الصحية أثناء الحمل من قبل كادر معتخصص: طبيب أو ممرضة أو قابلة مؤهلة، 
% للنساء ذغير القطريات. 24 و القطريات للنساء% 44 النسبة كانت و األقل، على واحدة مرة الحمل أثناء رعاية على يحصلن

 %.24 بنسبةوالدة على األقل أربع مرات وقد تلقت  األذغلبية من األمهات رعاية قبل ال

حدثت خالل السنعتين اللعتين سبقعتا إجراء املسح العنقودي معتعدد  التي الوالدة واقعات جميعفي  املساعدةبكوادر ماهرة  قامت
خالل السنعتين اللعتين سبقعتا إجراء  %04( أي حاالت ثماني كل من)واحدة  والدة حالة من أكثر توليد جرى كما املؤشرات. 

دت% من الوالدات. 22 توليد على األطباء ساعد بينما. قابلة أو ممرضة من بمساعدة املؤشرات عتعددامل العنقودي املسح
َ
 ُول

% 02 و%  من الوالدات تحدث في مرافق القطاع العام، 24 نسبة% من املواليد في قطر داخل مرفق صحي، و 44نسبة كبيرة 
 .املنازل  في والدة حاالت ةأي وجدت ال و الخاص القطاع مرافق داخل تقع داتوال من ال

 42ساعة أو أكثر ععد الوالدة وظل حوالي  04% من النساء في املرفق الصحي ملدة 40يخص الرعاية ععد الوالدة ، ظل  فيما و
فحوصات طبية  على الودد املواليد من%  44 حصلقد  و أيام أو أكثر.  7% ظلت ملدة 72املئة ملدة يوم واحد أو يومين و في

% من جميع األطفال حديثي الوالدة رعاية ععد 44و تلقى ما مجموعه  ،في املنزل   أمععد الوالدة سواء في املرفق الصحي 
% من 011 حواليالوالدة في مرفق عام.  و  حديثيال لألطفال الوالدة ععد الرعاية زيارات أرباع ثالثة ُقرابة وتحدثالوالدة. 
 زيارات مهاتاأل % من 40 تلقتو . قابلة أو ممرضة أو طبيب قبل من تمتللرعاية ععد الوالدة لحديثي الوالدة  األولىالزيارات 

 .الوالدة ععد الرعاية

 ولةتنمية الطف
 كانت نسبة األطفال ذغير القطريين شهرا  و  44إلى  74% من األطفال في الفئة العمرية من 20نعتظم في رياض األطفال ي

% من 22 حظي و%. 74أكبر من نسبة نظائرهم القطريين  % وهي24 برنامج العتعليم في مرحلة الطفولة املبكرةاملنعتظمين في 
ي األطفال دون سّن الخامسة بمشاركة  أحد أفراد األسرة املعيشية من الكبار الراشدين في أكثر من أربعة نشاطات ّلم العّتع ُتنّمِّ

 ذغير و القطريين األطفال بين النسبة هذه تخعتلف ولم املسح جراءإل  خالل أسبوع سابق باملدرسةواالسعتعداد لاللعتحاق 
.  44و 74% من األطفال في الفئة العمرية بين 22 يععتبر قطر، وفي. القطريين شهرا  بأنهم يسيرون على املسار الصحيح نمائيا 
 على السير أن أيضا ويالحظ%. 27األطفال القطريين  عن% 24 القطريينهذه النسبة قليال بين األطفال ذغير  ارتفاع ويالحظ

 قبلفي العتعليم في مرحلة الطفولة املبكرة )العتعليم  وبالنجاحفي رياض األطفال  باالنعتظاماملسار الصحيح إنمائيا يرتبط 
% من األطفال 23 أّن  الطفل لنماء األربعة املجاالت تحليُل  وُيوّضح. يينالقطر  ذغير أم القطريين األطفال بين سواء( املدرسة

على املسار الصحيح في املجال  %44 وهي تسير نسبة  أعلى من األطفال و يسيرون على املسار الصحيح في مجال العّتعّلم، 
% وفي املجال 47مبادئ الحساب  –تسير نسبة أقل من األطفال في مجال معرفة القراءة والكعتابة  بينما ،الوسدي / البدني 

ن عن ذغير القطريين في أنماط السير على املسار اإلنمائي و %. ولم يخعتلف األطفال القطري34ي االنفعالي / العاطف –االجعتماعي 
 .متشابهة في املجاالت األربعة بالنسبة ملؤشر الطفولة املبكرة، حيث سولت الفئعتان أنماطا  

 
  والعتعليممعرفة القراءة والكعتابة 

 في املرحلةكانوا ينعتظمون في العتعليم قبل  االبعتدائية املرحلة% من األطفال الذين ينعتظمون حاليا  في الصف األول من 24
% 24 القطريينبالعتعليم قبل املدرسة في السنة السابقة بين األطفال ذغير  االلعتحاقمعدالت  ارتفاعالسنة السابقة. ويالحظ 
%. ويلعتحق بالعتعليم 24% من اإلناث 34 قليال   أقل كانت عموما األطفال من الذكور  ونسبة%. 33عن نظائرهم القطريين 

كبيرة في هذا املؤشر بين األطفال ( سنة ، ولم ُتالَحظ فروق 00 - 4% من األطفال في سن الدراسة االبعتدائية )43االبعتدائي 
% من 47القطريين و ذغير القطريين حيث سولت كلعتا الفئعتين معدالت مرتفعة لهذا املؤشر.  ولكن يلعتحق بالعتعليم الثانوي 

في العتعليم االبعتدائي و  0( سنة. وبينما سول دليل العتكافؤ بين الونسين القيمة 03 -04األطفال في سن الدراسة الثانوية )
 .الثانوي  للعتعليم 1.44القيمة  لسو

 
 لحماية الطف

سنة نوعا  واحدا  على األقل من أنواع العقاب الوسدي أو النفس ي  02 - 4% من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 41تلقى 
من األطفال الى العقاب الوسدي  %4تعرض  وقدأو القائمين على رعايتهم أو أي من أفراد األسرة اآلخرين.  الوالدان على يد 

 .بدنيا   ُيعاقبوا أن يجب األطفال أّن القائمات على الرعاية اععتقدن  أو % من األمهات 02الشديد. ومن ناحية أخرى، فإّن 

سنة الذين تعرضوا ملا ال يقّل عن شكل واحد من أشكال العقاب  02-4الرذغم من أن نسبة األطفال في الفئة العمرية  وعلى
 األطفال نسبة أن إال%(، 22% من نظائرهم في األسر ذغير القطرية )42 ينبين األطفال القطري ىأو البدني كانت أعل النفس ي

 % على العتوالي.4% ، و 3 القطرية األسر من القطريةخضعوا لعقاب بدني شديد كانت أعلى في األسر ذغير  الذين

 ارتباطا  . وهذه النسبة  ترتبط االسعتبيان اجراء وقتسنة( متزوجات  04 – 04) العمرية الفئة من الشابات النساء من% 2
 مسعتوى تعليم النساء. ارتفاعقوّيا  باملسعتوى العتعليمي حيث تنخفض هذه النسبة مع 

في ضرب زوجعته لسبب واحد على األقل من ضمن خمسة أسباب  ا  % من النساء في قطر أن للزوج حق3وبشكل عام، تشعر 
حرقت الطعام. و أ، أو إن الزوجية العالقةخرجت دون إذنه أو علمه، إن أهملت أوالدها، إن جادلعته، إن رفضت  وهي: إن

في حين كانت % على العتوالي. 4% ، و 3من النساء القطريات بنسب  القطرياتكانت هذه النسبة أعلى قليال بين النساء ذغير 
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% للنساء 3للرجال باملقارنة  %04 ) مايبرر لضرب زوجعته ألي سبب تصل الىنسبة الرجال الذين يوافقون على أن الزوج له 
 %.02% مقارنة عغير القطريين 40، ويرتفع مدى القبول بهذا النوع من العنف بين الرجال القطريين (

 
  فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز

سنة( في قطر بفيروس نقص املناعة البشرية، و كانت نسبة  42 - 04)  بين أعمارهن تتراوح اللواتي النساء من% 27سمعت 
النسب  و . %22% أكبر من نسبة نظيراتهن من النساء القطريات 23الالتي سمعن عن مرض اإليدز  القطرياتالنساء ذغير 

فن وسيلعتين رئيسيعتين النعتائج أن نسبة النساء اللواتي يعر  وأظهرت% على الترتيب. 22% و 44% و 40املقابلة للرجال هي 
أعلى من  %22 القطريات%. وكانت هذه النسبة بين النساء ذغير 24فيروس نقص املناعة البشرية تبلغ  انعتقالللوقاية من 

% من النساء في قطر لديهّن معرفة  شاملة  عن الوقاية من فيروس 40. وبصورة عامة، فإن %74النساء القطريات  بيننظيرتها 
نسبة املعرفة الشاملة عن الوقاية من فيروس نقص املناعة البشري بين النساء  ارتفاعية. ويالحظ أيضا نقص املناعة البشر 

 الرجال و %.02 الشاملة باملعرفة منهن يعتمعتعن من ةمن النساء القطريات و التي بلغت نسب نظيراتهن عن %44 القطرياتذغير 
لغير  %70 و للقطريين% 44% ) 71 الرجال من يعرف من نسبة وصلت حيث الشأن هذا في النساء من معرفة أكثر

 القطريين(. 

 
 االتصاالت/املعلومات تكنولوجيا واسعتخدام اإلعالم وسائل إلى الوصول 

 كانت ومن النساء قد تعرضن لألنواع الثالثة من وسائل اإلعالم على األقل مرة واحدة في األسبوع.  %22النعتائج إلي أن  تشير 
% على العتوالي أي أن نسبة تعرض القطريات لألنواع الثالثة من وسائل 23% ، 41 القطريات وذغير القطريات النساء نسب

أما بالنسبة للرجال فقد كانت النسبة  .القطرياتاإلعالم على األقل مرة واحدة في األسبوع كانت أعلى نسبيا من نظائرهن ذغير 
%  و هذا يعني أن الرجال عموما هم أكثر تعرضا من النساء  لألنواع الثالثة من وسائل اإلعالم ، و باملثل فقد 42املناظرة لهم 

%  34 بلغت التي و األسبوع في واحدة مرة األقل على اإلعالم وسائل من الثالثة لألنواعكانت نسبة تعرض الرجال القطريين 
 % .44 تعرض نسبة سولوا الذين و القطريين ذغير الرجال من أعلى

إقبال النساء ذغير القطريات على قراءة  كان حين في قطر في  عموما النساء بين شيوعا اإلعالم وسائل أكثر هو العتلفاز وكان 
وسيلة من  ة% من النساء في قطر لم يعتعرضن ألي7بالنساء القطريات. وباإلضافة إلى ذلك، فإن نسبة   متساويا كانالصحف 

 اإلعالم وسائل أكثر هو أيضا العتلفاز كان فقط للرجال بالنسبة و .األقل مرة واحدة في األسبوع علىوسائل اإلعالم الثالثة و لو 
 الرجال بين%  43 بلغت التي و سبوعاأل  في واحدة مرة األقل على العتعرض نسب أعلى سول حيث قطر في الرجال بين شيوعا
 .العتوالي على القطريين ذغير و القطريين للرجال% 44 و% 42 و عموما

سنة( قد اسعتخدمن الحاسوب من  قبل ، وذلك  42 - 04) % من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين47 أن النعتائج وتشير
 من الحاسوب اسعتخدموا الذين الرجال نسبة وكانت العتوالي.  على القطريات ذغير و القطريات نساء% لل44و  ،%44بنسبة  

 ذغير همنظرائ من قليال أعلى %42 قبل من اآللي الحاسب اسعتخدموا الذين القطريين الرجال نسبة و ،% 44 قليال أعلى قبل
 %.42 نسبتهم بلغت الذين قطريينال

سنة( قد اسعتخدمن اإلنترنت من  42 - 04% من النساء الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين)42لإلنترنت  فقد كانت  وبالنسبة
% و كانت نسبة 43قد سول الرجال فالعتوالي.  على القطريات ر% للنساء القطريات و ذغي44% و 44قبل ، وذلك بنسبة  

 % .44 قطريينال ذغير نظرائهم من قليال أعلى% 42 قبل مناإلنترنت  اسعتخدمواالرجال القطريين الذين 

 

  

 العتبغ  تعاطي
 ذغير النساء بين عتبغأي منعتج من منعتجات ال اسعتخداممن منعتجات العتبغ، ويالحظ أّن نسبة  ا  % من النساء منعتج4 اسعتخدم

 الرجال اسعتخدام كان حيث الرجال على نفسه الوضع ينطبق و % على العتوالي.4%  و 3من النساء القطريات  أعلى القطريات
 ممن قطر في نساء توجدال  أنه يالحظ و .العتوالي على% 44 و% 44 بنسبة القطريين نظائرهم من أعلى للعتبغ قطريينال ذغير

سنة. وعموما يالحظ أن اسعتخدام منعتجات  04بعتدخين سيجارة كاملة قبل بلوغ  قمن قدسنة(  24 - 04)تتراوح أعمارهن بين
 % فقط للنساء عموما.4% مقارنة بنسبة 44 اسعتخدامهمالعتبغ في قطر أكثر شيوعا بين الرجال حيث كانت نسبة 

 

 في الحياة ىوالرض  السعادة
وهي  ىالرض حوال كانت نسبة % في جميع األ 41 عن تزيد حيثعموما  مرتفعة  إلى حٍد ما ىجدا  أو الرض  ىانت نسب الرض ك

 مجاالت فياملعيش ي  ىالرض  نسبة( وتقل 42-04الفئة العمرية ) في النساءاألعلى في حياة األسرة والصحة بين النساء السيما 
الرجال، كما ويرتفع الشعور مخعتلف املجاالت بين النساء مقارنة بفي  علىأ ىرض بال الشعور  وكان .املعيشة وبيئة املدرسة
 إلى حٍد ما في مخعتلف املجاالت بين األسر القطرية مقارنة باألسر ذغير القطرية.  ىجدا  أو الرض  ىبالرض 

الحال ه هي طر. وهذ% في ق24 للرجال املناظرة النسبة من أعلى ،%24 الحياة في ىبالرض  يشعرن  يواتالل النساء نسبة كانت
 الرجال نسبة أن حيث القطرية األسرة حالة في والعكس%. 32 وللرجال ،%27في األسر ذغير القطرية حيث تبلغ النسبة للنساء 

 النساء بين اخعتالفا   هناك أن هذا وضحن و . %24أعلى من النسبة املناظرة للنساء  ،%41 الحياة في ىبالرض  يشعرون الذين
 .السياق هذا في القطريين وذغير القطريين الرجال وبين القطريات، وذغير القطريات

% يععتقدن أن حياتهن 42% من النساء في قطر يععتقدن أن حياتهن تحسنت خالل السنة األخيرة، وأن 33وتشير النعتائج أن 
.  االثنين% منهن يععتقدن في 34سوف تعتحسن ععد سنة، وأن  % 42، و  %23 ،%31املقابلة للرجال في قطر هي  والنسبمعا 

 النساء في األسرة املعيشية القطرية مقارنة باألسرة ذغير القطرية.الرجال و  لدى قوية العتصورات وهذهعلى الترتيب. 
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% للنساء 3للرجال باملقارنة  %04 ) مايبرر لضرب زوجعته ألي سبب تصل الىنسبة الرجال الذين يوافقون على أن الزوج له 
 %.02% مقارنة عغير القطريين 40، ويرتفع مدى القبول بهذا النوع من العنف بين الرجال القطريين (

 
  فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز

سنة( في قطر بفيروس نقص املناعة البشرية، و كانت نسبة  42 - 04)  بين أعمارهن تتراوح اللواتي النساء من% 27سمعت 
النسب  و . %22% أكبر من نسبة نظيراتهن من النساء القطريات 23الالتي سمعن عن مرض اإليدز  القطرياتالنساء ذغير 

فن وسيلعتين رئيسيعتين النعتائج أن نسبة النساء اللواتي يعر  وأظهرت% على الترتيب. 22% و 44% و 40املقابلة للرجال هي 
أعلى من  %22 القطريات%. وكانت هذه النسبة بين النساء ذغير 24فيروس نقص املناعة البشرية تبلغ  انعتقالللوقاية من 

% من النساء في قطر لديهّن معرفة  شاملة  عن الوقاية من فيروس 40. وبصورة عامة، فإن %74النساء القطريات  بيننظيرتها 
نسبة املعرفة الشاملة عن الوقاية من فيروس نقص املناعة البشري بين النساء  ارتفاعية. ويالحظ أيضا نقص املناعة البشر 

 الرجال و %.02 الشاملة باملعرفة منهن يعتمعتعن من ةمن النساء القطريات و التي بلغت نسب نظيراتهن عن %44 القطرياتذغير 
لغير  %70 و للقطريين% 44% ) 71 الرجال من يعرف من نسبة وصلت حيث الشأن هذا في النساء من معرفة أكثر

 القطريين(. 

 
 االتصاالت/املعلومات تكنولوجيا واسعتخدام اإلعالم وسائل إلى الوصول 

 كانت ومن النساء قد تعرضن لألنواع الثالثة من وسائل اإلعالم على األقل مرة واحدة في األسبوع.  %22النعتائج إلي أن  تشير 
% على العتوالي أي أن نسبة تعرض القطريات لألنواع الثالثة من وسائل 23% ، 41 القطريات وذغير القطريات النساء نسب

أما بالنسبة للرجال فقد كانت النسبة  .القطرياتاإلعالم على األقل مرة واحدة في األسبوع كانت أعلى نسبيا من نظائرهن ذغير 
%  و هذا يعني أن الرجال عموما هم أكثر تعرضا من النساء  لألنواع الثالثة من وسائل اإلعالم ، و باملثل فقد 42املناظرة لهم 

%  34 بلغت التي و األسبوع في واحدة مرة األقل على اإلعالم وسائل من الثالثة لألنواعكانت نسبة تعرض الرجال القطريين 
 % .44 تعرض نسبة سولوا الذين و القطريين ذغير الرجال من أعلى

إقبال النساء ذغير القطريات على قراءة  كان حين في قطر في  عموما النساء بين شيوعا اإلعالم وسائل أكثر هو العتلفاز وكان 
وسيلة من  ة% من النساء في قطر لم يعتعرضن ألي7بالنساء القطريات. وباإلضافة إلى ذلك، فإن نسبة   متساويا كانالصحف 

 اإلعالم وسائل أكثر هو أيضا العتلفاز كان فقط للرجال بالنسبة و .األقل مرة واحدة في األسبوع علىوسائل اإلعالم الثالثة و لو 
 الرجال بين%  43 بلغت التي و سبوعاأل  في واحدة مرة األقل على العتعرض نسب أعلى سول حيث قطر في الرجال بين شيوعا
 .العتوالي على القطريين ذغير و القطريين للرجال% 44 و% 42 و عموما

سنة( قد اسعتخدمن الحاسوب من  قبل ، وذلك  42 - 04) % من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين47 أن النعتائج وتشير
 من الحاسوب اسعتخدموا الذين الرجال نسبة وكانت العتوالي.  على القطريات ذغير و القطريات نساء% لل44و  ،%44بنسبة  

 ذغير همنظرائ من قليال أعلى %42 قبل من اآللي الحاسب اسعتخدموا الذين القطريين الرجال نسبة و ،% 44 قليال أعلى قبل
 %.42 نسبتهم بلغت الذين قطريينال

سنة( قد اسعتخدمن اإلنترنت من  42 - 04% من النساء الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين)42لإلنترنت  فقد كانت  وبالنسبة
% و كانت نسبة 43قد سول الرجال فالعتوالي.  على القطريات ر% للنساء القطريات و ذغي44% و 44قبل ، وذلك بنسبة  

 % .44 قطريينال ذغير نظرائهم من قليال أعلى% 42 قبل مناإلنترنت  اسعتخدمواالرجال القطريين الذين 

 

  

 العتبغ  تعاطي
 ذغير النساء بين عتبغأي منعتج من منعتجات ال اسعتخداممن منعتجات العتبغ، ويالحظ أّن نسبة  ا  % من النساء منعتج4 اسعتخدم

 الرجال اسعتخدام كان حيث الرجال على نفسه الوضع ينطبق و % على العتوالي.4%  و 3من النساء القطريات  أعلى القطريات
 ممن قطر في نساء توجدال  أنه يالحظ و .العتوالي على% 44 و% 44 بنسبة القطريين نظائرهم من أعلى للعتبغ قطريينال ذغير

سنة. وعموما يالحظ أن اسعتخدام منعتجات  04بعتدخين سيجارة كاملة قبل بلوغ  قمن قدسنة(  24 - 04)تتراوح أعمارهن بين
 % فقط للنساء عموما.4% مقارنة بنسبة 44 اسعتخدامهمالعتبغ في قطر أكثر شيوعا بين الرجال حيث كانت نسبة 

 

 في الحياة ىوالرض  السعادة
وهي  ىالرض حوال كانت نسبة % في جميع األ 41 عن تزيد حيثعموما  مرتفعة  إلى حٍد ما ىجدا  أو الرض  ىانت نسب الرض ك

 مجاالت فياملعيش ي  ىالرض  نسبة( وتقل 42-04الفئة العمرية ) في النساءاألعلى في حياة األسرة والصحة بين النساء السيما 
الرجال، كما ويرتفع الشعور مخعتلف املجاالت بين النساء مقارنة بفي  علىأ ىرض بال الشعور  وكان .املعيشة وبيئة املدرسة
 إلى حٍد ما في مخعتلف املجاالت بين األسر القطرية مقارنة باألسر ذغير القطرية.  ىجدا  أو الرض  ىبالرض 

الحال ه هي طر. وهذ% في ق24 للرجال املناظرة النسبة من أعلى ،%24 الحياة في ىبالرض  يشعرن  يواتالل النساء نسبة كانت
 الرجال نسبة أن حيث القطرية األسرة حالة في والعكس%. 32 وللرجال ،%27في األسر ذغير القطرية حيث تبلغ النسبة للنساء 

 النساء بين اخعتالفا   هناك أن هذا وضحن و . %24أعلى من النسبة املناظرة للنساء  ،%41 الحياة في ىبالرض  يشعرون الذين
 .السياق هذا في القطريين وذغير القطريين الرجال وبين القطريات، وذغير القطريات

% يععتقدن أن حياتهن 42% من النساء في قطر يععتقدن أن حياتهن تحسنت خالل السنة األخيرة، وأن 33وتشير النعتائج أن 
.  االثنين% منهن يععتقدن في 34سوف تعتحسن ععد سنة، وأن  % 42، و  %23 ،%31املقابلة للرجال في قطر هي  والنسبمعا 

 النساء في األسرة املعيشية القطرية مقارنة باألسرة ذغير القطرية.الرجال و  لدى قوية العتصورات وهذهعلى الترتيب. 
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أواًل: مقدمة
 

 
 خلفية معلوماتية:

 العتنمةةةوي  العتخطةةةيط وزارة أجرتةةةهالةةةذي  ،(MICS4) لجوولةةةة الراععةةةة عتعةةةدد املؤشةةةراتاملهةةةذا العتقريةةةر إلةةةى املسةةةح العنقةةةودي  يسةةةتند
 وهةذا. 4104عةام مؤسسةة قطةر للتربيةة والعلةوم وتنميةة املجعتمةع بالعتعاون مع املجلس األعلى للصحة في دولة قطةر و  و   واالحصاء

، فةةي جةةزء كبيةةر منةةه، علةةى الحاجةةة إلةةى يةةوفر العتقريةةُر  معلومةةات قّيمةةة عةةن وضةةع األطفةةال والنسةةاء والرجةةال فةةي دولةةة قطةةر ، مسةةتندا 
ي أقّرتةةه والغايةةات املُنبثقةةة عةةن االتفاقيةةات الدوليةةة األخيةةرة، وهةةي: إعةةالن األلفيةةة الةةذرصةةد العتقةةّدم املُحةةرز نحةةو تحقيةةق األهةةداف 

، وخطةةة العمةةل املُنبثقةةة عةةن وثيقةةة 4111وتسةةعين فةةي األمةةم املعتحةةدة فةةي أيلةةول / سةةبعتمبر عةةام  إحةةدىجميةةع الةةدول األعضةةاء املئةةة و 
عتحةدة أثنةاء الةدورة الخاصةة لألمةم املعتحةدة عشةأن األطفةال فةي أيةار دولةة  عضةوا  فةي األمةم امل 024"عالم جدير باألطفال" التي أقّرتهةا 

. وكةال االلتةزامين املةذكورين )اإلعةالن والوثيقةة( يبنيةان علةى الوعةود التةي قطعهةا املجعتمةع الةدولي فةي مةؤتمر القمةة 4114/ مايو عةام 
الةدول العربيةة واملؤسسةات واملنظمةات وكةذلك القةرارات الصةادرة عةن جامعةة  .0441العالمي من أجةل األطفةال، الةذي عقةد عةام 

والخطةةةة « نحةةةو عةةةالم عربةةةي جةةةدير باألطفةةةال »العربةةةي وإعةةةالن القةةةاهرة  ذات العالقةةةة والتةةةي تعتعلةةةق باإلطةةةار العربةةةي لحقةةةوق الطفةةةل
 العربية. ممؤتمرات القم والتي اععتمدتها ) 4104 – 4112 (العربية الثانية للطفولة 

ليةةةة، فةةةإّن الحكومةةةات ألزمةةةت نفسةةةها بعتحسةةةين أحةةةوال أطفالهةةةا، وبرصةةةد العتقةةةّدم املُْحةةةَرز نحةةةو علةةةى هةةةذه االتفاقيةةةات الدو  وبةةةالعتوقيع
سند ملنظمة األمم املعتحدة للطفولة )يونيسف( دور  داعم  في هذه املهمة )انظر 

ُ
 (.العتالي طاراإل تحقيق تلك الغاية. وقد أ

 
 

 والدولي الوطني املسعتويين على( العتقارير وتقديم)إعداد  اإلبالغ مسؤوليات: بالعمل التزام
 

 العتقةّدم برصةد أنفسةها" العمةل" "وخطةة باألطفةال جةدير عةالم" "وإعةالن األلفية"إعالن  على وّقعت التي الحكومات ألزمت لقد
 :الوثائق تلك تضّمنتها التي والغايات األهداف تحقيق نحو املُْحَرز 

 
"سةةةوف نرصةةةد بانعتظةةةةام علةةةى املسةةةعتوى الةةةةوطني، وحسةةةب االقعتضةةةةاء، علةةةى املسةةةعتوى اإلقليمةةةةي، وُنقةةةّيم العّتقةةةّدم املُْحةةةةَرز نحةةةو أهةةةةداف 
وذغايةةات خطةةة العمةةل الحاليةةة علةةى املسةةعتويات الوطنيةةة، واإلقليميةةة والعامليةةة. وتبعةةا  لةةذلك، فإننةةا سةةنقّوي قةةدراتنا اإلحصةةائية علةةى 

نيفها، بمةةةةا فةةةةي ذلةةةةك حسةةةةب الوةةةةنس، والعمةةةةر، والعوامةةةةل األخةةةةرى ذات الصةةةةلة التةةةةي قةةةةد تةةةةؤدي إلةةةةى جمةةةةع البيانةةةةات، وتحليلهةةةةا وتصةةةة
العتفاوتةات، كةةذلك سةةوف نةدعم نطاقةةا  واسةةعا  مةن األبحةةاث املُرّكةةزة علةى الطفةةل. كمةةا أننةا سةةوف نعةةّزز العتعةاون الةةدولي لةةدعم جهةةود 

 (.41 الفقرة)وثيقة عالم جدير باألطفال، قييم والعتخطيط." بناء القدرات اإلحصائية، وبناء قدرات املجعتمعات على الرصد، والعت
 

مةةةةن  قةةةةدر أكبر بةةةةالةةةةوطني، للعتقةةةةدم املُْحةةةةَرز لكةةةةي نعتخّطةةةةى العقبةةةةات  وذغيةةةةر "سةةةةوف ُنجةةةةري اسعتعراضةةةةات دوريةةةةة، علةةةةى املسةةةةعتويين الةةةةوطني 
 (.40 الفقرة)وثيقة عالم جدير باألطفال، الفّعالية ، وللعتعويل في األعمال ..." 

 
 إعةداد فةي)يونيسف(  للطفولة املعتحدة األمم منظمة جانب من نوعية مشاركة إلى( منها 40 الفقرة)في  أيضا  " العمل"خطة  وتدعو 
 :الصعيد هذا على العمل سير تقّدم عن دورية تقارير

 
باألطفةةةةال، بصةةةةفتها الوكالةةةةة العامليةةةةة الرائةةةةدة فةةةةي مجةةةةال العمةةةةل املعنةةةةي فهةةةةى "... إن منظمةةةةة األمةةةةم املعتحةةةةدة للطفولةةةةة )يونيسةةةةف( 

، بالعتعةةاون الوثيةةق مةةع الحكومةةاتمطالبةة وبالعتعةةاون الوثيةةق  وتوزيعهةةا، األمةةوال والبةةرامج ذات الصةةلة كلهةةاباالسةةعتمرار فةةي تةةدبير و  ة 

باالسةعتمرار فةي تةوفير وتوزيةع  -حسةب االقعتضةاء  –مع الهيئات املخعتصة لدى األمم املعتحدة ومع جميع الوهةات الفاعلةة األخةرى 
 بالعتقدم املُْحَرز في مجال تنفيذ اإلعالن وخطة العمل."املعلومات الخاصة 

 
 ( يدعو إلى اإلبالغ بصورة دورية عن العتقدم املُْحَرز:70)الفقرة األلفية  إعالنفإن  وباملثل،

 
"... إننةةةا نطالةةةب الومعيةةةة العامةةةة بةةةأن تسةةةعتعرض، علةةةى أسةةةاس منةةةعتظم، العتقةةةدم املُْحةةةَرز فةةةي تنفيةةةذ أحكةةةام اإلعةةةالن، ونطلةةةب إلةةةى 

 كي تعتدارسها الومعية العمومية، ولعتكون أساسا  للمزيد من العمل."ألمين العام إصدار تقارير دورية ا

 
 

، اجعتماعيا   و اقعتصاديا   تقدما   سنوات عشر تعتجاوز  ال فترة خالل قطر دولة حققت  قطر تقدمت فقد معتميزا 
و   .الةزمن مةن عقةد قبةل شةغلتها التةي 43 باملرتبةة مقارنةه البشةرية العتنميةة دليةل علةى دولةة 034 بةين 74  املرتبةة إلةى  4104 عةام بحلةول 

 العتنميةة خطةط فةي رئيسةية أولويةات تشةكل تةزال ومةا األلفيةة قمةة إعةالن عليهةا ركةز التةي الرئيسةية الثمانيةة األهةداف شةكلت قةد 
 أفضةل وتةأمين دخلةه وتحسةين املةواطن رفاهيةة زيةادة إلةى املعتعاقبةة العتنمويةة الخطةط هةدفت حيةث قطر، في واالجعتماعية االقعتصادية

 .وذغيرها املرأة وتمكين والبيئة، الصحة لقطاع خاصا   اهعتماما وأولت .واإلناث للذكور بين  العتعليم لنشر السبل
 إلى الرؤية وهذه تهدف 4112.  لسنة 22 رقم ) األميري  القرار بموجب واععتمادها (4171 عام حتى الوطنية قطر رؤية وضع تملقد 

 الكةريم العةي  اسةعتمرار تةأمين وعلةى املسةعتدامة، العتنميةة تحقيةق علةى قةادرة معتقدمةة دولةة إلةى 4171 العةام بحلةول  قطةر تحويةل
 وضةع فةي العمةل تدشةين تةم وقةد .العتنفيذيةة والخطةط الوطنيةة االسةتراتيجيات لوضةع إطةارا الرؤيةة تةوفر .جيةل ععةد جةيال لشةعبها

 .الرؤية هذه لعتحقيق قطر لدولة وطنية استراتيجية
 .البيئيةة والعتنميةة االقعتصةادية، والعتنميةة االجعتماعيةة، والعتنميةة البشةرية، العتنميةة :هةي ركةائز أربةع علةى ترتكةز الوطنيةة قطةر رؤيةة إن

 القةرارات صةنع فةي املشةاركة جانةب السةيما الحيةاة، جوانةب كافةة فةي فعةال دور  املجعتمةع فةي للمةرأة سةيكون  أنةه علةى الرؤيةة أكةدت وقةد
 .والسياسية االقعتصادية

 اتفاقيةة اإلعاقةة، ذوي  األشةخاص حقوق  واتفاقية املرأة ضد العتمييز أشكال جميع على القضاء التفاقية قطر دولة النضمام كان و
 مةا ععةض يلةي فيمةا نةوجز و. لةذلك املالئمةة االسةتراتيجيات ووضةع الطفةل و بةاملرأة النهةوض آليةات تطةوير علةى أثةرة الطفةل حقةوق 
 :السياق هذا في تحقق
و تسةةعى  هالدولةةة و ترعةةا تكفلةةه ،( بةةأن العتعلةةيم دعامةةة أساسةية مةةن دعةةائم تقةةدم املجعتمةع44) ةاداملةة فةي قطةةر دولةةة دسةةعتور  أقةر

صةةةبح النظةةةام التربةةةةوي أ وعليةةةةه. 4110 سةةةبعتمبر فةةةي( 44) رقةةةم األميةةةةري  بةةةالقرار العتعلةةةيم إلزاميةةةة أقةةةةرت قةةةد و". هو تعميمةةة هلنشةةةر 
 منةةاطق مخعتلةف فةي تنتشةر و األساسةية العتعليميةةة املراحةل مخعتلةف تغطةي ،حكوميةةة و أهليةةمدرسةة  411القطةري يزخةر بنحةو 

 أهةةداف مةةن وكةةان. االخةةرى  العاليةةة العتعليميةةة املؤسسةةات و قطةةر جامعةةة مةةن العةةالي العتعلةةيم مؤسسةةات إلةةى باإلضةةافة ،الدولةةة
 نظامهةةا لعتطةةوير شةةاملة سياسةةة قطةةر دولةةة تتبنةةىو العةةدل و املسةةاواة.   هإرسةةاء مجعتمةةع أساسةة  4171 الوطنيةةة قطةةر رؤيةةة

 بصةفعته 4114 عةام للعتعلةيم األعلةى املجلةس إنشةاء تةم وقد .الونسين بين الفرص تكافؤ مبدأ على السياسة هذه وتقوم العتعليمي،
القاضة ي  4114 لسةنة ( 02 ) رقةم األميةري  القةرار صةدركمةا  الدولةة،فةي  العتعليميةة السياسةة رسةم عةن  املسةؤولو  العليةا السةلطة
 الوهةة بوصةفه املجلةس ويهةدف ، 4171 للعتنميةة قطةر رؤيةة لعتنفيةذ الراميةة اإلجةراءات إطةار فةي للعتعلةيم األعلةى املجلةس بتنظةيم
 مخعتلةف فةي املعتميةزة البشةرية املةوارد مةن الدولةة احعتياجةات يكفةل بمةا العتعلةيم بمسةعتوى  واالرتقةاء العتعلةيم بعتطةوير املخعتصةة العليةا

 إنشةاء فةي املبةادرة هةذه جةوهر ويعتمثةل جديةدة ملرحلةة تعلةيم شةعار تحةت العةام العتعلةيم لعتطةوير مبةادرة املجلةس وينفةذ . املجةاالت
 االسةعتقاللية، :مبةةادئ أربةةع علةةى املبةةادرة وترتكةةز (املسةةعتقلة )املةةدارس وتسةةمى الحكومةةة وتمولهةةا باالسةةعتقاللية تعتمعتةةع مةدارس

 .واالخعتيار العتنوع املحاسبية،
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أواًل: مقدمة
 

 
 خلفية معلوماتية:

 العتنمةةةوي  العتخطةةةيط وزارة أجرتةةةهالةةةذي  ،(MICS4) لجوولةةةة الراععةةةة عتعةةةدد املؤشةةةراتاملهةةةذا العتقريةةةر إلةةةى املسةةةح العنقةةةودي  يسةةةتند
 وهةذا. 4104عةام مؤسسةة قطةر للتربيةة والعلةوم وتنميةة املجعتمةع بالعتعاون مع املجلس األعلى للصحة في دولة قطةر و  و   واالحصاء

، فةةي جةةزء كبيةةر منةةه، علةةى الحاجةةة إلةةى يةةوفر العتقريةةُر  معلومةةات قّيمةةة عةةن وضةةع األطفةةال والنسةةاء والرجةةال فةةي دولةةة قطةةر ، مسةةتندا 
ي أقّرتةةه والغايةةات املُنبثقةةة عةةن االتفاقيةةات الدوليةةة األخيةةرة، وهةةي: إعةةالن األلفيةةة الةةذرصةةد العتقةةّدم املُحةةرز نحةةو تحقيةةق األهةةداف 

، وخطةةة العمةةل املُنبثقةةة عةةن وثيقةةة 4111وتسةةعين فةةي األمةةم املعتحةةدة فةةي أيلةةول / سةةبعتمبر عةةام  إحةةدىجميةةع الةةدول األعضةةاء املئةةة و 
عتحةدة أثنةاء الةدورة الخاصةة لألمةم املعتحةدة عشةأن األطفةال فةي أيةار دولةة  عضةوا  فةي األمةم امل 024"عالم جدير باألطفال" التي أقّرتهةا 

. وكةال االلتةزامين املةذكورين )اإلعةالن والوثيقةة( يبنيةان علةى الوعةود التةي قطعهةا املجعتمةع الةدولي فةي مةؤتمر القمةة 4114/ مايو عةام 
الةدول العربيةة واملؤسسةات واملنظمةات وكةذلك القةرارات الصةادرة عةن جامعةة  .0441العالمي من أجةل األطفةال، الةذي عقةد عةام 

والخطةةةة « نحةةةو عةةةالم عربةةةي جةةةدير باألطفةةةال »العربةةةي وإعةةةالن القةةةاهرة  ذات العالقةةةة والتةةةي تعتعلةةةق باإلطةةةار العربةةةي لحقةةةوق الطفةةةل
 العربية. ممؤتمرات القم والتي اععتمدتها ) 4104 – 4112 (العربية الثانية للطفولة 

ليةةةة، فةةةإّن الحكومةةةات ألزمةةةت نفسةةةها بعتحسةةةين أحةةةوال أطفالهةةةا، وبرصةةةد العتقةةةّدم املُْحةةةَرز نحةةةو علةةةى هةةةذه االتفاقيةةةات الدو  وبةةةالعتوقيع
سند ملنظمة األمم املعتحدة للطفولة )يونيسف( دور  داعم  في هذه املهمة )انظر 

ُ
 (.العتالي طاراإل تحقيق تلك الغاية. وقد أ

 
 

 والدولي الوطني املسعتويين على( العتقارير وتقديم)إعداد  اإلبالغ مسؤوليات: بالعمل التزام
 

 العتقةّدم برصةد أنفسةها" العمةل" "وخطةة باألطفةال جةدير عةالم" "وإعةالن األلفية"إعالن  على وّقعت التي الحكومات ألزمت لقد
 :الوثائق تلك تضّمنتها التي والغايات األهداف تحقيق نحو املُْحَرز 

 
"سةةةوف نرصةةةد بانعتظةةةةام علةةةى املسةةةعتوى الةةةةوطني، وحسةةةب االقعتضةةةةاء، علةةةى املسةةةعتوى اإلقليمةةةةي، وُنقةةةّيم العّتقةةةّدم املُْحةةةةَرز نحةةةو أهةةةةداف 
وذغايةةات خطةةة العمةةل الحاليةةة علةةى املسةةعتويات الوطنيةةة، واإلقليميةةة والعامليةةة. وتبعةةا  لةةذلك، فإننةةا سةةنقّوي قةةدراتنا اإلحصةةائية علةةى 

نيفها، بمةةةةا فةةةةي ذلةةةةك حسةةةةب الوةةةةنس، والعمةةةةر، والعوامةةةةل األخةةةةرى ذات الصةةةةلة التةةةةي قةةةةد تةةةةؤدي إلةةةةى جمةةةةع البيانةةةةات، وتحليلهةةةةا وتصةةةة
العتفاوتةات، كةةذلك سةةوف نةدعم نطاقةةا  واسةةعا  مةن األبحةةاث املُرّكةةزة علةى الطفةةل. كمةةا أننةا سةةوف نعةةّزز العتعةاون الةةدولي لةةدعم جهةةود 

 (.41 الفقرة)وثيقة عالم جدير باألطفال، قييم والعتخطيط." بناء القدرات اإلحصائية، وبناء قدرات املجعتمعات على الرصد، والعت
 

مةةةةن  قةةةةدر أكبر بةةةةالةةةةوطني، للعتقةةةةدم املُْحةةةةَرز لكةةةةي نعتخّطةةةةى العقبةةةةات  وذغيةةةةر "سةةةةوف ُنجةةةةري اسعتعراضةةةةات دوريةةةةة، علةةةةى املسةةةةعتويين الةةةةوطني 
 (.40 الفقرة)وثيقة عالم جدير باألطفال، الفّعالية ، وللعتعويل في األعمال ..." 

 
 إعةداد فةي)يونيسف(  للطفولة املعتحدة األمم منظمة جانب من نوعية مشاركة إلى( منها 40 الفقرة)في  أيضا  " العمل"خطة  وتدعو 
 :الصعيد هذا على العمل سير تقّدم عن دورية تقارير

 
باألطفةةةةال، بصةةةةفتها الوكالةةةةة العامليةةةةة الرائةةةةدة فةةةةي مجةةةةال العمةةةةل املعنةةةةي فهةةةةى "... إن منظمةةةةة األمةةةةم املعتحةةةةدة للطفولةةةةة )يونيسةةةةف( 

، بالعتعةةاون الوثيةةق مةةع الحكومةةاتمطالبةة وبالعتعةةاون الوثيةةق  وتوزيعهةةا، األمةةوال والبةةرامج ذات الصةةلة كلهةةاباالسةةعتمرار فةةي تةةدبير و  ة 

باالسةعتمرار فةي تةوفير وتوزيةع  -حسةب االقعتضةاء  –مع الهيئات املخعتصة لدى األمم املعتحدة ومع جميع الوهةات الفاعلةة األخةرى 
 بالعتقدم املُْحَرز في مجال تنفيذ اإلعالن وخطة العمل."املعلومات الخاصة 

 
 ( يدعو إلى اإلبالغ بصورة دورية عن العتقدم املُْحَرز:70)الفقرة األلفية  إعالنفإن  وباملثل،

 
"... إننةةةا نطالةةةب الومعيةةةة العامةةةة بةةةأن تسةةةعتعرض، علةةةى أسةةةاس منةةةعتظم، العتقةةةدم املُْحةةةَرز فةةةي تنفيةةةذ أحكةةةام اإلعةةةالن، ونطلةةةب إلةةةى 

 كي تعتدارسها الومعية العمومية، ولعتكون أساسا  للمزيد من العمل."ألمين العام إصدار تقارير دورية ا

 
 

، اجعتماعيا   و اقعتصاديا   تقدما   سنوات عشر تعتجاوز  ال فترة خالل قطر دولة حققت  قطر تقدمت فقد معتميزا 
و   .الةزمن مةن عقةد قبةل شةغلتها التةي 43 باملرتبةة مقارنةه البشةرية العتنميةة دليةل علةى دولةة 034 بةين 74  املرتبةة إلةى  4104 عةام بحلةول 

 العتنميةة خطةط فةي رئيسةية أولويةات تشةكل تةزال ومةا األلفيةة قمةة إعةالن عليهةا ركةز التةي الرئيسةية الثمانيةة األهةداف شةكلت قةد 
 أفضةل وتةأمين دخلةه وتحسةين املةواطن رفاهيةة زيةادة إلةى املعتعاقبةة العتنمويةة الخطةط هةدفت حيةث قطر، في واالجعتماعية االقعتصادية

 .وذغيرها املرأة وتمكين والبيئة، الصحة لقطاع خاصا   اهعتماما وأولت .واإلناث للذكور بين  العتعليم لنشر السبل
 إلى الرؤية وهذه تهدف 4112.  لسنة 22 رقم ) األميري  القرار بموجب واععتمادها (4171 عام حتى الوطنية قطر رؤية وضع تملقد 

 الكةريم العةي  اسةعتمرار تةأمين وعلةى املسةعتدامة، العتنميةة تحقيةق علةى قةادرة معتقدمةة دولةة إلةى 4171 العةام بحلةول  قطةر تحويةل
 وضةع فةي العمةل تدشةين تةم وقةد .العتنفيذيةة والخطةط الوطنيةة االسةتراتيجيات لوضةع إطةارا الرؤيةة تةوفر .جيةل ععةد جةيال لشةعبها

 .الرؤية هذه لعتحقيق قطر لدولة وطنية استراتيجية
 .البيئيةة والعتنميةة االقعتصةادية، والعتنميةة االجعتماعيةة، والعتنميةة البشةرية، العتنميةة :هةي ركةائز أربةع علةى ترتكةز الوطنيةة قطةر رؤيةة إن

 القةرارات صةنع فةي املشةاركة جانةب السةيما الحيةاة، جوانةب كافةة فةي فعةال دور  املجعتمةع فةي للمةرأة سةيكون  أنةه علةى الرؤيةة أكةدت وقةد
 .والسياسية االقعتصادية

 اتفاقيةة اإلعاقةة، ذوي  األشةخاص حقوق  واتفاقية املرأة ضد العتمييز أشكال جميع على القضاء التفاقية قطر دولة النضمام كان و
 مةا ععةض يلةي فيمةا نةوجز و. لةذلك املالئمةة االسةتراتيجيات ووضةع الطفةل و بةاملرأة النهةوض آليةات تطةوير علةى أثةرة الطفةل حقةوق 
 :السياق هذا في تحقق
و تسةةعى  هالدولةةة و ترعةةا تكفلةةه ،( بةةأن العتعلةةيم دعامةةة أساسةية مةةن دعةةائم تقةةدم املجعتمةع44) ةاداملةة فةي قطةةر دولةةة دسةةعتور  أقةر

صةةةبح النظةةةام التربةةةةوي أ وعليةةةةه. 4110 سةةةبعتمبر فةةةي( 44) رقةةةم األميةةةةري  بةةةالقرار العتعلةةةيم إلزاميةةةة أقةةةةرت قةةةد و". هو تعميمةةة هلنشةةةر 
 منةةاطق مخعتلةف فةي تنتشةر و األساسةية العتعليميةةة املراحةل مخعتلةف تغطةي ،حكوميةةة و أهليةةمدرسةة  411القطةري يزخةر بنحةو 

 أهةةداف مةةن وكةةان. االخةةرى  العاليةةة العتعليميةةة املؤسسةةات و قطةةر جامعةةة مةةن العةةالي العتعلةةيم مؤسسةةات إلةةى باإلضةةافة ،الدولةةة
 نظامهةةا لعتطةةوير شةةاملة سياسةةة قطةةر دولةةة تتبنةةىو العةةدل و املسةةاواة.   هإرسةةاء مجعتمةةع أساسةة  4171 الوطنيةةة قطةةر رؤيةةة

 بصةفعته 4114 عةام للعتعلةيم األعلةى املجلةس إنشةاء تةم وقد .الونسين بين الفرص تكافؤ مبدأ على السياسة هذه وتقوم العتعليمي،
القاضة ي  4114 لسةنة ( 02 ) رقةم األميةري  القةرار صةدركمةا  الدولةة،فةي  العتعليميةة السياسةة رسةم عةن  املسةؤولو  العليةا السةلطة
 الوهةة بوصةفه املجلةس ويهةدف ، 4171 للعتنميةة قطةر رؤيةة لعتنفيةذ الراميةة اإلجةراءات إطةار فةي للعتعلةيم األعلةى املجلةس بتنظةيم
 مخعتلةف فةي املعتميةزة البشةرية املةوارد مةن الدولةة احعتياجةات يكفةل بمةا العتعلةيم بمسةعتوى  واالرتقةاء العتعلةيم بعتطةوير املخعتصةة العليةا

 إنشةاء فةي املبةادرة هةذه جةوهر ويعتمثةل جديةدة ملرحلةة تعلةيم شةعار تحةت العةام العتعلةيم لعتطةوير مبةادرة املجلةس وينفةذ . املجةاالت
 االسةعتقاللية، :مبةةادئ أربةةع علةةى املبةةادرة وترتكةةز (املسةةعتقلة )املةةدارس وتسةةمى الحكومةةة وتمولهةةا باالسةةعتقاللية تعتمعتةةع مةدارس

 .واالخعتيار العتنوع املحاسبية،
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 ( مةن الدسةعتور و التةي تؤكةد علةى "عنايةة الدولةة 47دولة قطر  خدمات صحية عالية الوودة ملواطنيها كمةا ورد فةي املةادة ) توفر
 وسائل الوقاية و العالج من األمراض و األوبئة وفقا  للقانون".  وتوفير  ،بالصحة العامة 

وضةع إلةى باإلضةافة للمةرأة، وطنيةة اسةتراتيجية تعتضةمن والتةي قطةر، دولةة فةي لألسةرة العامةة االسةتراتيجية مشةروع إعةداد تةم 
ا تعتضمن والتي قطر، لدولة السكانية السياسة   .باملرأة خاصا محور 

لحقةوق  الوطنيةة والجونةة بالبشةر االتجةار ملكافحةة القطريةة واملؤسسةة واملةرأة الطفةل لحمايةة القطريةة املؤسسةة مةن كةل تةوفر 
 لعتقةديم سةاخنا خطةا العائليةة ستشةاراتاإل  مركةز يةوفر كمةا .للعنةف تعتعةرض التةي الحةاالت السةعتقبال سةاخنة ا  خطوطة اإلنسةان

 .والزوجية العائلية االستشارات

املعنيةة الخاصةة املؤسسةةات بإنشةةاء قةةرارات صةةدرت الطفةل حقةةوق ب املعنيةة الدوليةة لالتفاقيةة قطةر دولةةة النضةةمام نتيجةة 
  : املثال سبيل وعلى الطفل بحقوق  املعنية التشريعات من العديد صدور  عن فضال  . الطفل بحقوق 
 املواليةد قيةد تنظةيم عشةأن 0424 لسةنة ( 4 ) رقةم القةانون  أحكةام ععةض بعتعةديل 4113 لسةنة ( 41 ) رقةم القةانون  -

 والوفيات
 لإللغةاء الفعالةة العتةدابير باتخةاذ وكذلك إليه الجووء وبعدم القسري  العمل أو الوبري   العمل أشكال من شكل أي حظر -

 .العمل أو الوبري  للعمل والكامل الفوري
 رضةاعة سةاعتي تمةنح أن فةي أحقيتهةاو  منةه ( 014 ) املةادة فةي يومةا   سةعتين ملةدة إجمةالي براتةب وضةع إجةازة فةي املوظفةة أحقيةة -

 منه ( 001 ) املادة في يوميا  
 . ذغيرهم أو اإلعاقة ذوي  من أوالدها لرعاية إجازة منحها جواز -

ووقايعتةه االسعتغالل من وحمايعته الفساد أسباب من وصونه النش ئ ورعايتها الدولة كفالة على منه ( 74 ) املادةفي  الدسعتور  أكد 
 .السةليمة التربيةة مةن هةدى علةى املجةاالت شةتى فةي ملكاتةه لعتنميةة املناسةبة الظةروف وتةوفير والروحةي والعقلةي البةدني اإلهمةال شةر
 الحقةوق  مةن الدسةعتور  كفلةه ملةا إضةافة منةه ( 23 ) ادةفةي املة الطفةل ذلةك فةي بمةا لجوميةع والعتعبيةر الةرأي حريةة الدسةعتور  كفةل كمةا

 الصلة ذات والحريات
 

و آثةار الخطةط  ومعتاععةة األلفيةة، أهةداف لعتتبةع الالزمةة البيانةات لعتةأمين هامةا   مصةدرا   املؤشةرات عتعةددامل العنقةودي املسةح وسيشةكل
 .  وتقييمها العتنموية على صحة األم و الطفل

 
 للدسعتور  االساسية ( املبادئ0م )رق اإلطار

 
 :يلي ما علىه في الواردة ساسيةاأل  املبادئ تنص و ، 4112 عام في قطر لدولة الدائم الدسعتور  صدر

 ومكارم األخالق.يقوم املجعتمع القطري على دعمات العدل واإلحسان والحرية واملساواة  •
 كفالة الدولة لعتكافؤ الفرص للمواطنين. •
جعتمةةع قوامهةةا الةةدين واألخةةالق وحةةب الةةوطن ويةةنظم القةةانون الوسةةائل الكفيلةةة بحمايتهةةا وتةةدعيم كيانهةةا ملسةةاس اأسةةرة األ  •

 وتقوية أواصرها والحفاظ على األمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.
 الحقوق والواجبات العامةاملساواة بين املواطنين في  •
 املساواة أمام القانون ال تمييز بينهم في ذلك عسبب الونس أو االصل أو اللغة أو الدين. •
 املساواة في الحقوق السياسية )الترشيح واالنعتخاب(. •

 

 الطفل حقوق  اتفاقية( 2) رقم اإلطار
 والدتةه ععةد والتسةويل والنمةو والبقةاء الحيةاة فةي الطفةل حةق: منهةا بالطفةل املعنيةة الحقةوق  مةن العديةد الطفةل حقةوق  اتفاقيةة أقرت
 الةرأي عةن العتعبيةر فةي حقةه وكةذلك والديةه عةن فصةله وعةدم هويعتةه علةى الحفةاظ وفةي جنسةية وعلةى اسةم علةى الحصةول  فةي وحقةه

 وفي والدين والوجدان الفكر حرية وفي قضائية إجراءات ةأي في إليه واالسعتماع
 التربيةة وفةي املعلومةات علةى الحصةول  وفةي القانونيةة الحمايةة فةي وحقةه تعسةفي إجةراء ألي العتعةرض عةدم فةي وحقةه الومعيةات تكةوين 

 البديلة الرعاية توفير في وحقه اإلساءة أو الضرر  أو العنف أشكال كافة من الحماية وفي
 الصةحية الرعايةة فةي الحةق وكةذلك اإلعاقةة ذي للطفةل املقةررة الحقةوق  عةن فضةال   الجوةوء حالةة فةي املناسةبة العتدابير اتخاذ في وحقه 

 االسعتغالل من والحماية والفنية الثقافية الحياة في واملشاركة والعتعليم االجعتماعي والضمان
 
 والحةق الونسة ي االسعتغالل أشكال من الحماية في والحق املخدرة للمواد املشروع ذغير االسعتخدام من الوقاية في والحق االقعتصادي 

 املسةجحة النزاعةات فةي املشةاركة عةدم فةي والحةق القاسة ي للعقةاب يعةرض أال فةي والحةق بةه تجةاراإل أو البيةع او الخطةف مةن الحمايةة فةي
 .العقوبات لقانون  انتهاكه عند الضمانات على الحصول  في والحق واالندماج العتأهيل في الحق وأيضا  

 
لعتةةةأمين البيانةةةةات الالزمةةةة لعتتبةةةةع االلتزامةةةات املشةةةةار إليهةةةا واألهةةةةداف عتعةةةددة املؤشةةةةرات مصةةةدرا  مهمةةةةا  املتععتبةةةر املسةةةوحات العنقوديةةةةة 

 .وتقييمها اإلنمائية لأللفية ورصد آثار الخطط العتنموية للرجال والنساء واألطفال في قطر 

 
:املسح أهداف
جري  الذيلجوولة الراععة  املؤشرات عتعددامل العنقودي للمسح الرئيسة األهداف

ُ
 :هي ،  4104عام قطر دولة في أ

في دولة قطر. والرجال توفير املعلومات الحديثة الالزمة لعتقييم وضع األطفال والنساء 
 تزويةةةد البيانةةةةات الالزمةةةةة ملعتاععةةةةة العتقةةةةدم املُحةةةةرز نحةةةةو تحقيةةةةق األهةةةةداف املُحةةةةّددة فةةةةي إعةةةةالن األلفيةةةةة، واألهةةةةداف األخةةةةرى

، كأساس للعمل املسعتقبلي.  املعتفق عليها دوليا 
 البيانةةات وأنظمةةة الّرصةةد فةةي دولةةة قطةةر ولعتقويةةة الخبةةرات الفنيةةة فةةي مجةةاالت تصةةميم تلةةك األنظمةةة، اإلسةةهاُم فةةي تحسةةين

 وتنفيذها وتحليلها.
 إعةةداد البيانةةةات الخاصةةة بوضةةةع األطفةةةال والنسةةاء والرجةةةال، بمةةا فةةةي ذلةةةك تحديةةد ُهويةةةة الفئةةات املسعتضةةةعفة )املعرضةةةة

 لعتدخالت.للمخاطر(، وتحديد العتفاوتات بهدف إثراء السياسات وا

 عتعةةةةدد املتجربةةةةة تطبيةةةةق إجةةةةراء املقةةةةابالت الشخصةةةةية باسةةةةعتخدام الكمبيةةةةوتر ضةةةةمن البرنةةةةامج العةةةةالمي للمسةةةةح العنقةةةةودي
 املؤشرات.

 عتعةةةةةةدد املتزويةةةةةةد دول مجلةةةةةةس العتعةةةةةةاون الخليجةةةةةةي بفرصةةةةةةة اكتسةةةةةةاب خبةةةةةةرة إجةةةةةةراء البرنةةةةةةامج العةةةةةةالمي للمسةةةةةةح العنقةةةةةةودي
 املؤشرات وإمكانية تطبيقه.
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 ( مةن الدسةعتور و التةي تؤكةد علةى "عنايةة الدولةة 47دولة قطر  خدمات صحية عالية الوودة ملواطنيها كمةا ورد فةي املةادة ) توفر
 وسائل الوقاية و العالج من األمراض و األوبئة وفقا  للقانون".  وتوفير  ،بالصحة العامة 

وضةع إلةى باإلضةافة للمةرأة، وطنيةة اسةتراتيجية تعتضةمن والتةي قطةر، دولةة فةي لألسةرة العامةة االسةتراتيجية مشةروع إعةداد تةم 
ا تعتضمن والتي قطر، لدولة السكانية السياسة   .باملرأة خاصا محور 

لحقةوق  الوطنيةة والجونةة بالبشةر االتجةار ملكافحةة القطريةة واملؤسسةة واملةرأة الطفةل لحمايةة القطريةة املؤسسةة مةن كةل تةوفر 
 لعتقةديم سةاخنا خطةا العائليةة ستشةاراتاإل  مركةز يةوفر كمةا .للعنةف تعتعةرض التةي الحةاالت السةعتقبال سةاخنة ا  خطوطة اإلنسةان

 .والزوجية العائلية االستشارات

املعنيةة الخاصةة املؤسسةةات بإنشةةاء قةةرارات صةةدرت الطفةل حقةةوق ب املعنيةة الدوليةة لالتفاقيةة قطةر دولةةة النضةةمام نتيجةة 
  : املثال سبيل وعلى الطفل بحقوق  املعنية التشريعات من العديد صدور  عن فضال  . الطفل بحقوق 
 املواليةد قيةد تنظةيم عشةأن 0424 لسةنة ( 4 ) رقةم القةانون  أحكةام ععةض بعتعةديل 4113 لسةنة ( 41 ) رقةم القةانون  -

 والوفيات
 لإللغةاء الفعالةة العتةدابير باتخةاذ وكذلك إليه الجووء وبعدم القسري  العمل أو الوبري   العمل أشكال من شكل أي حظر -

 .العمل أو الوبري  للعمل والكامل الفوري
 رضةاعة سةاعتي تمةنح أن فةي أحقيتهةاو  منةه ( 014 ) املةادة فةي يومةا   سةعتين ملةدة إجمةالي براتةب وضةع إجةازة فةي املوظفةة أحقيةة -

 منه ( 001 ) املادة في يوميا  
 . ذغيرهم أو اإلعاقة ذوي  من أوالدها لرعاية إجازة منحها جواز -

ووقايعتةه االسعتغالل من وحمايعته الفساد أسباب من وصونه النش ئ ورعايتها الدولة كفالة على منه ( 74 ) املادةفي  الدسعتور  أكد 
 .السةليمة التربيةة مةن هةدى علةى املجةاالت شةتى فةي ملكاتةه لعتنميةة املناسةبة الظةروف وتةوفير والروحةي والعقلةي البةدني اإلهمةال شةر
 الحقةوق  مةن الدسةعتور  كفلةه ملةا إضةافة منةه ( 23 ) ادةفةي املة الطفةل ذلةك فةي بمةا لجوميةع والعتعبيةر الةرأي حريةة الدسةعتور  كفةل كمةا

 الصلة ذات والحريات
 

و آثةار الخطةط  ومعتاععةة األلفيةة، أهةداف لعتتبةع الالزمةة البيانةات لعتةأمين هامةا   مصةدرا   املؤشةرات عتعةددامل العنقةودي املسةح وسيشةكل
 .  وتقييمها العتنموية على صحة األم و الطفل

 
 للدسعتور  االساسية ( املبادئ0م )رق اإلطار

 
 :يلي ما علىه في الواردة ساسيةاأل  املبادئ تنص و ، 4112 عام في قطر لدولة الدائم الدسعتور  صدر

 ومكارم األخالق.يقوم املجعتمع القطري على دعمات العدل واإلحسان والحرية واملساواة  •
 كفالة الدولة لعتكافؤ الفرص للمواطنين. •
جعتمةةع قوامهةةا الةةدين واألخةةالق وحةةب الةةوطن ويةةنظم القةةانون الوسةةائل الكفيلةةة بحمايتهةةا وتةةدعيم كيانهةةا ملسةةاس اأسةةرة األ  •

 وتقوية أواصرها والحفاظ على األمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.
 الحقوق والواجبات العامةاملساواة بين املواطنين في  •
 املساواة أمام القانون ال تمييز بينهم في ذلك عسبب الونس أو االصل أو اللغة أو الدين. •
 املساواة في الحقوق السياسية )الترشيح واالنعتخاب(. •

 

 الطفل حقوق  اتفاقية( 2) رقم اإلطار
 والدتةه ععةد والتسةويل والنمةو والبقةاء الحيةاة فةي الطفةل حةق: منهةا بالطفةل املعنيةة الحقةوق  مةن العديةد الطفةل حقةوق  اتفاقيةة أقرت
 الةرأي عةن العتعبيةر فةي حقةه وكةذلك والديةه عةن فصةله وعةدم هويعتةه علةى الحفةاظ وفةي جنسةية وعلةى اسةم علةى الحصةول  فةي وحقةه

 وفي والدين والوجدان الفكر حرية وفي قضائية إجراءات ةأي في إليه واالسعتماع
 التربيةة وفةي املعلومةات علةى الحصةول  وفةي القانونيةة الحمايةة فةي وحقةه تعسةفي إجةراء ألي العتعةرض عةدم فةي وحقةه الومعيةات تكةوين 

 البديلة الرعاية توفير في وحقه اإلساءة أو الضرر  أو العنف أشكال كافة من الحماية وفي
 الصةحية الرعايةة فةي الحةق وكةذلك اإلعاقةة ذي للطفةل املقةررة الحقةوق  عةن فضةال   الجوةوء حالةة فةي املناسةبة العتدابير اتخاذ في وحقه 

 االسعتغالل من والحماية والفنية الثقافية الحياة في واملشاركة والعتعليم االجعتماعي والضمان
 
 والحةق الونسة ي االسعتغالل أشكال من الحماية في والحق املخدرة للمواد املشروع ذغير االسعتخدام من الوقاية في والحق االقعتصادي 

 املسةجحة النزاعةات فةي املشةاركة عةدم فةي والحةق القاسة ي للعقةاب يعةرض أال فةي والحةق بةه تجةاراإل أو البيةع او الخطةف مةن الحمايةة فةي
 .العقوبات لقانون  انتهاكه عند الضمانات على الحصول  في والحق واالندماج العتأهيل في الحق وأيضا  

 
لعتةةةأمين البيانةةةةات الالزمةةةة لعتتبةةةةع االلتزامةةةات املشةةةةار إليهةةةا واألهةةةةداف عتعةةةددة املؤشةةةةرات مصةةةدرا  مهمةةةةا  املتععتبةةةر املسةةةوحات العنقوديةةةةة 

 .وتقييمها اإلنمائية لأللفية ورصد آثار الخطط العتنموية للرجال والنساء واألطفال في قطر 

 
:املسح أهداف
جري  الذيلجوولة الراععة  املؤشرات عتعددامل العنقودي للمسح الرئيسة األهداف

ُ
 :هي ،  4104عام قطر دولة في أ

في دولة قطر. والرجال توفير املعلومات الحديثة الالزمة لعتقييم وضع األطفال والنساء 
 تزويةةةد البيانةةةةات الالزمةةةةة ملعتاععةةةةة العتقةةةةدم املُحةةةةرز نحةةةةو تحقيةةةةق األهةةةةداف املُحةةةةّددة فةةةةي إعةةةةالن األلفيةةةةة، واألهةةةةداف األخةةةةرى

، كأساس للعمل املسعتقبلي.  املعتفق عليها دوليا 
 البيانةةات وأنظمةةة الّرصةةد فةةي دولةةة قطةةر ولعتقويةةة الخبةةرات الفنيةةة فةةي مجةةاالت تصةةميم تلةةك األنظمةةة، اإلسةةهاُم فةةي تحسةةين

 وتنفيذها وتحليلها.
 إعةةداد البيانةةةات الخاصةةة بوضةةةع األطفةةةال والنسةةاء والرجةةةال، بمةةا فةةةي ذلةةةك تحديةةد ُهويةةةة الفئةةات املسعتضةةةعفة )املعرضةةةة

 لعتدخالت.للمخاطر(، وتحديد العتفاوتات بهدف إثراء السياسات وا

 عتعةةةةدد املتجربةةةةة تطبيةةةةق إجةةةةراء املقةةةةابالت الشخصةةةةية باسةةةةعتخدام الكمبيةةةةوتر ضةةةةمن البرنةةةةامج العةةةةالمي للمسةةةةح العنقةةةةودي
 املؤشرات.

 عتعةةةةةةدد املتزويةةةةةةد دول مجلةةةةةةس العتعةةةةةةاون الخليجةةةةةةي بفرصةةةةةةة اكتسةةةةةةاب خبةةةةةةرة إجةةةةةةراء البرنةةةةةةامج العةةةةةةالمي للمسةةةةةةح العنقةةةةةةودي
 املؤشرات وإمكانية تطبيقه.
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ومنهجية إجراء املسح ثانيًا: العينة
 

 
 تصميم العّينة: 

لعدد  موثوق بها  في دولة قطر لكي يوّفر تقديرات (MICS4)لجوولة الراععة عتعدد املؤشرات املتصميم املسح العنقودي  جرى 
. و نظرا   للنمو و ذغير القطريين  للقطريين واملسعتوى الوطني،  على والرجالكبير من املؤشرات عشأن وضع األطفال والنساء 

 تم ،4101نعتائج تعداد السكان لعام  همن تدفق هائل للعمالة الوافدة و هو ما أوضحعت هالقطري و ما تبع لالقعتصادالسريع 
 ععد جرى  ثم. املسح عينة في لهم يالكاف العتمثيل لضمان القطريين ذغير و للقطريين منفصلة بمجاالت معاينة إطارات اسعتخدام

 بطريقة السكاني، العتعداد مناطق من محّدد   عدد   اخعتير الطبقات، تلك من طبقة كل وضمن. مرحلعتين على العّينة اخعتيار ذلك
 اإلحصاء/  العتعداد مناطق ضمن املعيشية األسر بأسماء قائمة وضع وبعد. الحوم مع معتناسبة احعتماالت وضع مع منهوية،
خذت املخعتارة،

ُ
 األسر من معيشية أسرة 4.711 و القطرية األسر من معيشية أسرة 4.711) املعيشية األسر من منهوية عّينة أ

مناطق العتعداد املخعتارة لألسر القطرية، وحيث أنه سبق اخعتيار (. وقد َتعّذرت زيارة ثالث مناطق للعد من  القطرية ذغير
زيارة منطقعتين للعد من مناطق مجاالت العد هذه ألكثر من مسح فإنها ستشكل عبئا  على األسر املسعتجيبة. كما َتعّذرت 

. وُيمكن العثور على وصف أكثر تفصيال  العتعداد املخعتارة لألسر ذغير القطرية و التي تمت إزالتها. وتشمل العينة جميع البلديات
 لعتصميم العّينة في املجحق )أ(.

 
 االسعتبيانات:

الةةةةذي اسةةةعُتخدَم لومةةةةع املعلومةةةات عةةةةن سةةةائر أفةةةةراد  األسةةةرة اسةةةةعتبيان( 0: املسةةةح فةةةةي االسةةةعتبيانات مةةةةن مجموعةةةات أربةةةةع اسةةةعُتخدمت
(، وعةن األسةرة املعيشةية)املقيمون داخل منزل األ  القانون  بحكماألسرة  جةري داخةل جميةع  ( اسةعتبيان املةرأة املؤهلةة4. سةرة عةادة 

ُ
أ

سر لوميع النساء في الفئة الُعمرية من 
ُ
.  24 – 04األ سةر لوميةع الرجةال فةي  املؤهل الرجل اسعتبيان( 7عاما 

ُ
جري داخةل جميةع األ

ُ
أ

.  24 – 04الفئة الُعمرية من  جري ( اسعتبيان األطفال دون سّن الخامسة و الذي 2عاما 
ُ
 جميةع رعايةة علةى للقائمةات أو لألمهات أ

 ذاتهةةةا ةاملسةةةعتقل الوحةةةدات علةةةى االسةةةعتبيانات احعتةةةوت وقةةةد. املعيشةةةية األسةةةرة داخةةةل يعيشةةةون  الةةةذين الخامسةةةة سةةةّن  دون  األطفةةةال
 :العتالية
 :العتالية املسعتقلة الوحدات على األسرة اسعتبيان احعتوى 
oاالسرة معلومات لوحة 
oالعتعليم 
oسلوك )تأديب( األطفال  ضبط 

 
جةةةري 

ُ
سةةةنة، اللةةةواتي يعشةةةن داخةةةل األسةةةر املعيشةةةية،  24 – 04املةةةرأة  علةةةى جميةةةع النسةةةاء املةةةؤهالت فةةةي الفئةةةة العمريةةةة  اسةةةعتبياُن  وأ

 واشعتمل االسعتبياُن على الوحدات املسعتقلة العتالية:
oاملرأة خلفية 
o االتصاالت/  املعلومات تكنولوجيا واسعتخدام عالماإل  وسائل لىإ الوصول 
oوالدة آخر في الرذغبة 
oالزواج  
oالوديد واملولود األم صحة 
oالوالدة ععد الصحية الفحوصات 
oاملرض أعراض 
oاالسرة تنظيم وسائل 

oذغير املُلّباة الحاجة 
oاالسري من العنف  املواقف 
oاإليدز/  البشري  املناعة نقص فيروس 
oالعتدخين 
o الحياة في ىالرض 

جةةري 
ُ
 املعيشةةةية، األسةةر داخةةل يعشةةةون  الةةذين سةةنة، 24 – 04 العمريةةةة الفئةةة فةةي الرجةةةال جميةةع علةةى املؤهةةةل الرجةةل اسةةعتبياُن  وأ

 :العتالية املسعتقلة الوحدات على االسعتبياُن  واشعتمل
oالرجل  خلفية 
o االتصاالت/  املعلومات تكنولوجيا واسعتخدام عالماإل  وسائل لىإ الوصول 
o سري املواقف من العنف األ 
oالزواج 
oفيروس نقص املناعة املكتسبة / اإليدز 
oالعتدخين 
o الحياة في ىالرض 
 

جةةةري 
ُ
الةةةةذين  (2)الخامسةةةةة سةةةةّن  دون  األطفةةةةال رعايةةةة علةةةةى والقائمةةةةات األمهةةةةات جميةةةةع مةةةع الخامسةةةةة سةةةةّن  دون  األطفةةةةال اسةةةةعتبيان وأ

يعيشون داخل األسر املعيشةية. وُيجةرى االسةعتبيان فةي العةادة مةع جميةع أمهةات األطفةال دون سةّن الخامسةة. وفةي الحةاالت التةي لةم 
تكةةةن األم فيهةةةةا مدرجةةةة  علةةةةى قائمةةةةة األسةةةر املعيشةةةةية، جةةةةرى تحديةةةد املةةةةرأة القائمةةةةة علةةةى الرعايةةةةة األساسةةةةية لةةةذلك الطفةةةةل وُعقةةةةدت 

 ذاتها العتالية: االسعتبيان على الوحدات املسعتقلة قد اشعتمل املقابلة الشخصية معها. و 
oالعمر 
oالطفولة املبكرة  تنمية 
oالطبيعية  الرضاعة 
oباملرض  العناية 
o3العتطعيمات 

 
. وقةةد ُترجمةةت االسةةعتبيانات إلةةى العربيةةة ((24 – املؤشةةرات عتعةةددامل العنقةةودي للمسةةح النمةةوذ ي االسةةعتبيان علةةى االسةةعتبيانات تسةتند

جةري اخعتبةار َقْبلةي لالسةعتبيانات   2 –عتعدد املؤشةرات املمن واقع النسخة النموذجية للمسح العنقودي 
ُ
 -باللغةة اإلنجليزيةة ، ثةم أ

دخلةةةةةةت تعةةةةةةديالت علةةةةةةى 4104 ابريةةةةةةل شةةةةةةهر خةةةةةةالل وترجمتهةةةةةةا–أي قبةةةةةةل تنفيةةةةةةذها 
ُ
صةةةةةةياذغة  واسةةةةةةتنادا  إلةةةةةةى نعتةةةةةةائج االخعتبةةةةةةار القبلةةةةةةي، أ

الةةةذي  MICS4الراععةةةة  لجوولةةةةعتعةةةدد املؤشةةةرات املاالسةةةعتبيانات. ويحعتةةةوي املجحةةةق )و( علةةةى ُنسةةةخة مةةةن اسةةةعتبيان املسةةةح العنقةةةودي 
جري في دولة قطر.

ُ
 أ

 

 الذوالد  منذ  العمريذة الفئذة فذي األطفذال"و ،"سذنوات 4 وحتذ  الذوالد  منذ  العمرية الفئة في األطفال" و" الخامسة سن   دون األطفال: "المصطلحات  (2)
.التقرير ه ا في متبادلة بصور  اسُتخدمت" شهرا   95 وحت 

 على الرغم من جمع البيانات عن تطعيم االطفال إال انة تم استبعادها من التحليل لقلة عدد المشاهدات. 3
: اإلنترنذذذت شذذذبكة علذذذ  اإللكترونذذذي الموقذذذ  علذذذ  4 – المؤشذذذرات متعذذذددال العنقذذذود  المسذذذح مذذذن النمو جيذذذة االسذذذتبيانات علذذذ  الحصذذذول ُيمكذذذن (4)

www.childinfo.org
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ومنهجية إجراء املسح ثانيًا: العينة
 

 
 تصميم العّينة: 

لعدد  موثوق بها  في دولة قطر لكي يوّفر تقديرات (MICS4)لجوولة الراععة عتعدد املؤشرات املتصميم املسح العنقودي  جرى 
. و نظرا   للنمو و ذغير القطريين  للقطريين واملسعتوى الوطني،  على والرجالكبير من املؤشرات عشأن وضع األطفال والنساء 

 تم ،4101نعتائج تعداد السكان لعام  همن تدفق هائل للعمالة الوافدة و هو ما أوضحعت هالقطري و ما تبع لالقعتصادالسريع 
 ععد جرى  ثم. املسح عينة في لهم يالكاف العتمثيل لضمان القطريين ذغير و للقطريين منفصلة بمجاالت معاينة إطارات اسعتخدام

 بطريقة السكاني، العتعداد مناطق من محّدد   عدد   اخعتير الطبقات، تلك من طبقة كل وضمن. مرحلعتين على العّينة اخعتيار ذلك
 اإلحصاء/  العتعداد مناطق ضمن املعيشية األسر بأسماء قائمة وضع وبعد. الحوم مع معتناسبة احعتماالت وضع مع منهوية،
خذت املخعتارة،

ُ
 األسر من معيشية أسرة 4.711 و القطرية األسر من معيشية أسرة 4.711) املعيشية األسر من منهوية عّينة أ

مناطق العتعداد املخعتارة لألسر القطرية، وحيث أنه سبق اخعتيار (. وقد َتعّذرت زيارة ثالث مناطق للعد من  القطرية ذغير
زيارة منطقعتين للعد من مناطق مجاالت العد هذه ألكثر من مسح فإنها ستشكل عبئا  على األسر املسعتجيبة. كما َتعّذرت 

. وُيمكن العثور على وصف أكثر تفصيال  العتعداد املخعتارة لألسر ذغير القطرية و التي تمت إزالتها. وتشمل العينة جميع البلديات
 لعتصميم العّينة في املجحق )أ(.

 
 االسعتبيانات:

الةةةةذي اسةةةعُتخدَم لومةةةةع املعلومةةةات عةةةةن سةةةائر أفةةةةراد  األسةةةرة اسةةةةعتبيان( 0: املسةةةح فةةةةي االسةةةعتبيانات مةةةةن مجموعةةةات أربةةةةع اسةةةعُتخدمت
(، وعةن األسةرة املعيشةية)املقيمون داخل منزل األ  القانون  بحكماألسرة  جةري داخةل جميةع  ( اسةعتبيان املةرأة املؤهلةة4. سةرة عةادة 

ُ
أ

سر لوميع النساء في الفئة الُعمرية من 
ُ
.  24 – 04األ سةر لوميةع الرجةال فةي  املؤهل الرجل اسعتبيان( 7عاما 

ُ
جري داخةل جميةع األ

ُ
أ

.  24 – 04الفئة الُعمرية من  جري ( اسعتبيان األطفال دون سّن الخامسة و الذي 2عاما 
ُ
 جميةع رعايةة علةى للقائمةات أو لألمهات أ

 ذاتهةةةا ةاملسةةةعتقل الوحةةةدات علةةةى االسةةةعتبيانات احعتةةةوت وقةةةد. املعيشةةةية األسةةةرة داخةةةل يعيشةةةون  الةةةذين الخامسةةةة سةةةّن  دون  األطفةةةال
 :العتالية
 :العتالية املسعتقلة الوحدات على األسرة اسعتبيان احعتوى 
oاالسرة معلومات لوحة 
oالعتعليم 
oسلوك )تأديب( األطفال  ضبط 

 
جةةةري 

ُ
سةةةنة، اللةةةواتي يعشةةةن داخةةةل األسةةةر املعيشةةةية،  24 – 04املةةةرأة  علةةةى جميةةةع النسةةةاء املةةةؤهالت فةةةي الفئةةةة العمريةةةة  اسةةةعتبياُن  وأ

 واشعتمل االسعتبياُن على الوحدات املسعتقلة العتالية:
oاملرأة خلفية 
o االتصاالت/  املعلومات تكنولوجيا واسعتخدام عالماإل  وسائل لىإ الوصول 
oوالدة آخر في الرذغبة 
oالزواج  
oالوديد واملولود األم صحة 
oالوالدة ععد الصحية الفحوصات 
oاملرض أعراض 
oاالسرة تنظيم وسائل 

oذغير املُلّباة الحاجة 
oاالسري من العنف  املواقف 
oاإليدز/  البشري  املناعة نقص فيروس 
oالعتدخين 
o الحياة في ىالرض 

جةةري 
ُ
 املعيشةةةية، األسةةر داخةةل يعشةةةون  الةةذين سةةنة، 24 – 04 العمريةةةة الفئةةة فةةي الرجةةةال جميةةع علةةى املؤهةةةل الرجةةل اسةةعتبياُن  وأ

 :العتالية املسعتقلة الوحدات على االسعتبياُن  واشعتمل
oالرجل  خلفية 
o االتصاالت/  املعلومات تكنولوجيا واسعتخدام عالماإل  وسائل لىإ الوصول 
o سري املواقف من العنف األ 
oالزواج 
oفيروس نقص املناعة املكتسبة / اإليدز 
oالعتدخين 
o الحياة في ىالرض 
 

جةةةري 
ُ
الةةةةذين  (2)الخامسةةةةة سةةةةّن  دون  األطفةةةةال رعايةةةة علةةةةى والقائمةةةةات األمهةةةةات جميةةةةع مةةةع الخامسةةةةة سةةةةّن  دون  األطفةةةةال اسةةةةعتبيان وأ

يعيشون داخل األسر املعيشةية. وُيجةرى االسةعتبيان فةي العةادة مةع جميةع أمهةات األطفةال دون سةّن الخامسةة. وفةي الحةاالت التةي لةم 
تكةةةن األم فيهةةةةا مدرجةةةة  علةةةةى قائمةةةةة األسةةةر املعيشةةةةية، جةةةةرى تحديةةةد املةةةةرأة القائمةةةةة علةةةى الرعايةةةةة األساسةةةةية لةةةذلك الطفةةةةل وُعقةةةةدت 

 ذاتها العتالية: االسعتبيان على الوحدات املسعتقلة قد اشعتمل املقابلة الشخصية معها. و 
oالعمر 
oالطفولة املبكرة  تنمية 
oالطبيعية  الرضاعة 
oباملرض  العناية 
o3العتطعيمات 

 
. وقةةد ُترجمةةت االسةةعتبيانات إلةةى العربيةةة ((24 – املؤشةةرات عتعةةددامل العنقةةودي للمسةةح النمةةوذ ي االسةةعتبيان علةةى االسةةعتبيانات تسةتند

جةري اخعتبةار َقْبلةي لالسةعتبيانات   2 –عتعدد املؤشةرات املمن واقع النسخة النموذجية للمسح العنقودي 
ُ
 -باللغةة اإلنجليزيةة ، ثةم أ

دخلةةةةةةت تعةةةةةةديالت علةةةةةةى 4104 ابريةةةةةةل شةةةةةةهر خةةةةةةالل وترجمتهةةةةةةا–أي قبةةةةةةل تنفيةةةةةةذها 
ُ
صةةةةةةياذغة  واسةةةةةةتنادا  إلةةةةةةى نعتةةةةةةائج االخعتبةةةةةةار القبلةةةةةةي، أ

الةةةذي  MICS4الراععةةةة  لجوولةةةةعتعةةةدد املؤشةةةرات املاالسةةةعتبيانات. ويحعتةةةوي املجحةةةق )و( علةةةى ُنسةةةخة مةةةن اسةةةعتبيان املسةةةح العنقةةةودي 
جري في دولة قطر.

ُ
 أ

 

 الذوالد  منذ  العمريذة الفئذة فذي األطفذال"و ،"سذنوات 4 وحتذ  الذوالد  منذ  العمرية الفئة في األطفال" و" الخامسة سن   دون األطفال: "المصطلحات  (2)
.التقرير ه ا في متبادلة بصور  اسُتخدمت" شهرا   95 وحت 

 على الرغم من جمع البيانات عن تطعيم االطفال إال انة تم استبعادها من التحليل لقلة عدد المشاهدات. 3
: اإلنترنذذذت شذذذبكة علذذذ  اإللكترونذذذي الموقذذذ  علذذذ  4 – المؤشذذذرات متعذذذددال العنقذذذود  المسذذذح مذذذن النمو جيذذذة االسذذذتبيانات علذذذ  الحصذذذول ُيمكذذذن (4)

www.childinfo.org
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 العتدريب والعمل امليداني:
جري 

ُ
. 4104م  واسةعتمر حتةى بدايةة مةايو 4104ابريةل  02يةوم  مةنبةدأ العتةدريب  قةد ويومةا، 04 ملةدة امليةداني العمةل علةى العتدريب أ

محعتويةةةةات االسةةةةعتبيانات،  وعلةةةةى وقةةةةد اشةةةةعتمل العتةةةةدريب علةةةةى محاضةةةةرات خاصةةةةة باألسةةةةاليب الفنيةةةةة إلجةةةةراء املقةةةةابالت الشخصةةةةية،
 ومقابالت شخصية ُصورية بين املعتدربين أنفسهم إلكسابهم خبرة ممارسة طرح أسئلة االسعتبيانات. 

 فةةةي وجةةةود إلةةةى باإلضةةةافةبةةةاحثين وسةةةائق،  وثالثةةةة فريةةةق رئةةةيسفريةةةق عمةةةل ميةةةداني، وتةةةأّلف كةةةل فريةةةق مةةةن  43البيانةةةات  بَجَمةةةَع  قةةةام
 .4104في يونيو واخعُتعتم   4104وقد بدأ العمل امليداني في مايو في العمل امليداني  مشرف عام وسبعة مفتشينالعمل امليداني 

 
 :البيانات معالجة
دخلةةت

ُ
 تضةةمن و ،(PDA"، تةةم جمةةع البيانةةات باسةةعتخدام الوهةةاز الكفةةي )CSPro" ُيسةةّمى البرمجيةةات مةةن نةةوع باسةةعتخدام البيانةةات أ

ةدة، التةي  فياسعتخدمت  قد. و  مفتشين ةسبع و ا  واحد ا  عام ا  مشرف امليداني العمل جميع مراحل العمل اإلجراءات والبرامج املوحَّ
رت ضةةةمن البرنةةةامج العةةةالمي للمسةةةح العنقةةةودي  عةةةّدت وُطةةةّوِّ

ُ
، ععةةةد أْن جةةةرت مواءمتهةةةا مةةةع االسةةةعتبيان الةةةذي 2 -عتعةةةدد املؤشةةةرات املأ

جري داخل دولة قطر. 
ُ
لت البيانات باسعتخدام برنةامج وقدتعتم معالوة البيانات يوميا   وكانتأ الحاسةوب "الّرزمةة اإلحصةائية  ُحّلِّ

طةط الودولةة التةي أعةدتها وطّورتهةا 02النسخة  ،(SPSS)"للعلوم االجعتماعية  . واسعتخدمت لهذا الغرض التركيبُة النموذجيةة، وخِّ
 .اليونيسيف

 

  

املعيشةةةةةةية وخصةةةةةةةائص  األسةةةةةةر  وخصةةةةةةائص العّينةةةةةةةة، ُتغّطيةةةةةةه الةةةةةةذي املةةةةةةد ثالثةةةةةةًا: 
 املسعتجيبين

 

 
 العّينة:املد  الذي ُتغّطيه 

سةةر مجمةةوع مةةن
ُ
ةةَد أّن عةةدد األسةةر املعيشةةية املشةةغولة  2421 عةةددها البةةالغ املسةةح، عّينةةة مةةن اخعتيةةرت التةةي املعيشةةية األ ، ُوجِّ سةةرة 

ُ
أ

. ومةةن تلةةك األسةةر املعيشةةية، جةةرى بنجةةاح مقابلةةة  2420بالسةةكان  سةةرة  معيشةةية 
ُ
سةةرة  لجحصةةول علةةى نسةةبة مئويةةة ملعةةدل   2410أ

ُ
أ

سةةنة( بمقةةدار  24 – 04. وفةةي األسةةر التةةي جةةرت مقابلتهةةا جةةرى تحديةةد عةةدد النسةةاء )فةةي الفئةةة العمريةةة   %44اسةةعتجابة مقةةدارها  
سيدة مؤهلة من بين تلك النساء، مما أّدى إلى تحقيق نسةبة مئويةة ملعةدل  4444امرأة / سيدة. وقد جرت بنجاح مقابلة  4214

ل. وقةد جةرت بنجةاح ارجة 4314سةنة( بمقةدار  24 – 04.  كما جرى تحديد عدد الرجال )في الفئة العمرية 42اسعتجابة مقدارها 
 األسةر داخةل  %44من بين هؤالء الرجال، مما أّدى إلةى تحقيةق نسةبة مئويةة ملعةدل اسةعتجابة مقةدارها  مؤهال   رجال   4471مقابلة 

ْدرَِّج  فقد ذلك، إلى وإضافة  . املعيشية
ُ
نجةزت وقد. األسرة اسعتبيان في طفال   4040 مجموعه ما أ

ُ
 4124 مجموعةه ملةا االسةعتبيانات أ

جريةةت   %42 مقةةدارها اسةةعتجابة ملعةةدل مئويةةة نسةةبة ينةةاظر العةةدد وهةةذا األطفةةال، أولئةةك مةةن طفةةال  
ُ
داخةةل األسةةر املعيشةةية التةةي أ

 مةةن كةةل مةةع و  %43معهةةا املقةةابالت. وُتحتسةةب معةةدالت االسةةعتجابة الكليةةة للمقةةابالت الشخصةةية مةةع كةةل مةةن الّسةةيدات املةةؤهالت 
 .%43 الخامسة سن دون  األطفال ومع ،  %42 املؤهلين الرجال

 

 HH.1الجدول 
 واألطفال دون سّن الخامسة والرجالنعتائج املقابالت مع األسر املعيشية، والنساء 

وجنسةةية  االسةعتجابةعةدد األسةر املعيشةةية والنسةاء والرجةال واألطفةةال دون سةّن الخامسةة حسةةب نعتةائج املقةابالت ونسةةب 
 4104قطر ، سر ، األ 
 (5العمالة مثل الخدم والسائقين استبعادمع )

 

 دولة في املعيشية سراأل  جماليإ القطريةغير  سر األ  القطرية سراأل  
 قطر

229822824580 األسر املعيشية املشمولة باملسح

227122704541 األسر املعيشية التي تم الوصول إليها

223522664501 األسر املعيشية التي تمت مقابلتها

98.499.899.1 األسر املعيشية اسعتجابةنسبة 

349623135809 املؤهالتالنساء 

341922805699 تي تمت مقابلتهنواالنساء الل

97.898.698.1 النساء اسعتجابةمعدل 

96.298.497.2 الكلي للنساء االسعتجابةمعدل 

337823275705 ن و الرجال املؤهل

332023105630 الرجال الذين تمت مقابلتهم

98.399.398.7 الرجال اسعتجابةمعدل 

96.799.197.8 الكلي للرجال االسعتجابةمعدل 

12298922121 األطفال دون سّن الخامسة 

األطفال دون سّن الخامسة الذين تمت مقابلة أمراتهم / 
 القائمين على رعايتهم

12038792082

97.998.598.2 األطفال دون سّن الخامسة  اسعتجابةمعدل 

96.398.497.3 الكلي لألطفال دون سّن الخامسة االسعتجابةمعدل 

 ترجمة 5
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 العتدريب والعمل امليداني:
جري 

ُ
. 4104م  واسةعتمر حتةى بدايةة مةايو 4104ابريةل  02يةوم  مةنبةدأ العتةدريب  قةد ويومةا، 04 ملةدة امليةداني العمةل علةى العتدريب أ

محعتويةةةةات االسةةةةعتبيانات،  وعلةةةةى وقةةةةد اشةةةةعتمل العتةةةةدريب علةةةةى محاضةةةةرات خاصةةةةة باألسةةةةاليب الفنيةةةةة إلجةةةةراء املقةةةةابالت الشخصةةةةية،
 ومقابالت شخصية ُصورية بين املعتدربين أنفسهم إلكسابهم خبرة ممارسة طرح أسئلة االسعتبيانات. 

 فةةةي وجةةةود إلةةةى باإلضةةةافةبةةةاحثين وسةةةائق،  وثالثةةةة فريةةةق رئةةةيسفريةةةق عمةةةل ميةةةداني، وتةةةأّلف كةةةل فريةةةق مةةةن  43البيانةةةات  بَجَمةةةَع  قةةةام
 .4104في يونيو واخعُتعتم   4104وقد بدأ العمل امليداني في مايو في العمل امليداني  مشرف عام وسبعة مفتشينالعمل امليداني 

 
 :البيانات معالجة
دخلةةت

ُ
 تضةةمن و ،(PDA"، تةةم جمةةع البيانةةات باسةةعتخدام الوهةةاز الكفةةي )CSPro" ُيسةةّمى البرمجيةةات مةةن نةةوع باسةةعتخدام البيانةةات أ

ةدة، التةي  فياسعتخدمت  قد. و  مفتشين ةسبع و ا  واحد ا  عام ا  مشرف امليداني العمل جميع مراحل العمل اإلجراءات والبرامج املوحَّ
رت ضةةةمن البرنةةةامج العةةةالمي للمسةةةح العنقةةةودي  عةةةّدت وُطةةةّوِّ

ُ
، ععةةةد أْن جةةةرت مواءمتهةةةا مةةةع االسةةةعتبيان الةةةذي 2 -عتعةةةدد املؤشةةةرات املأ

جري داخل دولة قطر. 
ُ
لت البيانات باسعتخدام برنةامج وقدتعتم معالوة البيانات يوميا   وكانتأ الحاسةوب "الّرزمةة اإلحصةائية  ُحّلِّ

طةط الودولةة التةي أعةدتها وطّورتهةا 02النسخة  ،(SPSS)"للعلوم االجعتماعية  . واسعتخدمت لهذا الغرض التركيبُة النموذجيةة، وخِّ
 .اليونيسيف

 

  

املعيشةةةةةةية وخصةةةةةةةائص  األسةةةةةةر  وخصةةةةةةائص العّينةةةةةةةة، ُتغّطيةةةةةةه الةةةةةةذي املةةةةةةد ثالثةةةةةةًا: 
 املسعتجيبين

 

 
 العّينة:املد  الذي ُتغّطيه 

سةةر مجمةةوع مةةن
ُ
ةةَد أّن عةةدد األسةةر املعيشةةية املشةةغولة  2421 عةةددها البةةالغ املسةةح، عّينةةة مةةن اخعتيةةرت التةةي املعيشةةية األ ، ُوجِّ سةةرة 

ُ
أ

. ومةةن تلةةك األسةةر املعيشةةية، جةةرى بنجةةاح مقابلةةة  2420بالسةةكان  سةةرة  معيشةةية 
ُ
سةةرة  لجحصةةول علةةى نسةةبة مئويةةة ملعةةدل   2410أ

ُ
أ

سةةنة( بمقةةدار  24 – 04. وفةةي األسةةر التةةي جةةرت مقابلتهةةا جةةرى تحديةةد عةةدد النسةةاء )فةةي الفئةةة العمريةةة   %44اسةةعتجابة مقةةدارها  
سيدة مؤهلة من بين تلك النساء، مما أّدى إلى تحقيق نسةبة مئويةة ملعةدل  4444امرأة / سيدة. وقد جرت بنجاح مقابلة  4214

ل. وقةد جةرت بنجةاح ارجة 4314سةنة( بمقةدار  24 – 04.  كما جرى تحديد عدد الرجال )في الفئة العمرية 42اسعتجابة مقدارها 
 األسةر داخةل  %44من بين هؤالء الرجال، مما أّدى إلةى تحقيةق نسةبة مئويةة ملعةدل اسةعتجابة مقةدارها  مؤهال   رجال   4471مقابلة 

ْدرَِّج  فقد ذلك، إلى وإضافة  . املعيشية
ُ
نجةزت وقد. األسرة اسعتبيان في طفال   4040 مجموعه ما أ

ُ
 4124 مجموعةه ملةا االسةعتبيانات أ

جريةةت   %42 مقةةدارها اسةةعتجابة ملعةةدل مئويةةة نسةةبة ينةةاظر العةةدد وهةةذا األطفةةال، أولئةةك مةةن طفةةال  
ُ
داخةةل األسةةر املعيشةةية التةةي أ

 مةةن كةةل مةةع و  %43معهةةا املقةةابالت. وُتحتسةةب معةةدالت االسةةعتجابة الكليةةة للمقةةابالت الشخصةةية مةةع كةةل مةةن الّسةةيدات املةةؤهالت 
 .%43 الخامسة سن دون  األطفال ومع ،  %42 املؤهلين الرجال

 

 HH.1الجدول 
 واألطفال دون سّن الخامسة والرجالنعتائج املقابالت مع األسر املعيشية، والنساء 

وجنسةةية  االسةعتجابةعةدد األسةر املعيشةةية والنسةاء والرجةال واألطفةةال دون سةّن الخامسةة حسةةب نعتةائج املقةابالت ونسةةب 
 4104قطر ، سر ، األ 
 (5العمالة مثل الخدم والسائقين استبعادمع )

 

 دولة في املعيشية سراأل  جماليإ القطريةغير  سر األ  القطرية سراأل  
 قطر

229822824580 األسر املعيشية املشمولة باملسح

227122704541 األسر املعيشية التي تم الوصول إليها

223522664501 األسر املعيشية التي تمت مقابلتها

98.499.899.1 األسر املعيشية اسعتجابةنسبة 

349623135809 املؤهالتالنساء 

341922805699 تي تمت مقابلتهنواالنساء الل

97.898.698.1 النساء اسعتجابةمعدل 

96.298.497.2 الكلي للنساء االسعتجابةمعدل 

337823275705 ن و الرجال املؤهل

332023105630 الرجال الذين تمت مقابلتهم

98.399.398.7 الرجال اسعتجابةمعدل 

96.799.197.8 الكلي للرجال االسعتجابةمعدل 

12298922121 األطفال دون سّن الخامسة 

األطفال دون سّن الخامسة الذين تمت مقابلة أمراتهم / 
 القائمين على رعايتهم

12038792082

97.998.598.2 األطفال دون سّن الخامسة  اسعتجابةمعدل 

96.398.497.3 الكلي لألطفال دون سّن الخامسة االسعتجابةمعدل 

 ترجمة 5
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%  وبصفة عامة 011%  و 43  بين املؤهلين والرجال هالتؤ امل السيدات و املعيشية األسر من لكل االسعتجابة معدالت تراوح و

 من أعلى القطرية ذغير لألسر االسعتجابة معدالت وكانت ،تقل معدالت االسعتجابة لألطفال عن معدالت االسعتجابة االخرى 
 .القطرية األسر

سر املعيشية:
ُ
 خصائص األ

ح / املوزون لألعمار والونس. وُيسعتخدم هذا العتو العتوز  HH.2الودول  يعرض ع أيضا  إلنشاء هرم عّينة الدراسة في ز ع املُرجَّ
بنجاح ضمن املسح، بلغ عدُد التي أجريت املقابالت الشخصية معها  2410وفي األسر املعيشية HH.3 و HH.2و  HH.1 األشكال

 4724 و( املعيشية األسر أفراد باملئة من 44)بنسبة   را  ذك 01142وكان من بين هؤالء األفراد  04201أفراد األسر املعيشية 
نثى )بنسبة 

ُ
 و تجدر  . أفراد خمسة الواحدة املعيشية األسرة أفراد عدد معتوسط يقدر و ،(املعيشية األسر أفراد من باملئة 22أ

االشارة أنه أثناء جمع بيانات جميع أفراد األسر املعيشية، لم يعتم اجراء مقابالت فردية مع الخدم املنزلي و السائقين كون أن 
بيانات املقابالت الفردية تشمل معلومات ذات أثر رجعي، مما يؤثر على النعتائج الوطنية الشاملة، و يمكن أن ال تعكس وضع 

 ال في قطر.النساء، و الرجال، و األطف

 
 HH.2الجدول 

 ع األعمار في األسر املعيشية حسب الونستوز 
-1ع أفراد األسر املعيشية حسب فئات العمر الخمسية وفئات اإلعالة وعدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين )توز 
  4104قطر ، فأكثر( حسب الونس، سنة  02سنة(، والبالغين ) 03

 ( 6العمالة مثل الخدم والسائقين استبعاد) مع 
 

 اإلجمالي إناث ذكور  
 النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد

العمر 
 بالسنوات

1 - 2 100810.196810.3197610.2

4 - 4 126712.6114112.2240912.4

01 - 02 118711.8102110.9220811.4

04 - 04 7547.57347.814887.7

41 - 42 6176.27457.913627.0

44 - 44 7317.39119.716428.5

71 - 72 8838.88969.517799.2

74 - 74 7747.78999.616738.6

21 - 22 7787.86276.714047.2

24 - 24 5835.84324.610155.2

41 - 42 6096.15255.611345.8

44 - 44 3933.92162.36093.1

41 - 42 2192.21341.43531.8

44 - 44 890.9550.61440.7

31 - 32 610.6370.4980.5

34 + 530.5300.3830.4

170.2140.2310.2 ال إجابة / ال أعرف

فئات عمر 
 اإلعالة

1 - 02 346234.5313033.4659334.0

04 - 42 634163.3611965.21246064.2

 .م يتم جمع المعلومات على المستوى الفردي للخدم المنزلي و السائقينل   6

 اإلجمالي إناث ذكور  
 النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد

44 + 2042.01221.33261.7

170.2140.2310.2 ال إجابة / ال أعرف

األطفال 
 ن و والبالغ

األطفال الذين تتراوح 
 سنة( 03-1أعمارهم بين )

393439.2356238.0749738.6

607360.6580961.91188261.2 فأكثر(  سنة 02ن )و البالغ

170.2140.2310.2 ال إجابة / ال أعرف

10024100.09385100.019410100.0 اإلجمالي

 
 من باملئة 74 سنة( حوالي  03-1لفئة العمرية)ه من اييمثل األطفال ف ا  فعتي ا  مجعتمعتكون  ااالسر املعيشية في قطر بأنه تعتميز 

 تقل و باملئة 4 إلى تصل السن لكبار ضئيلة نسبة  منهم وتمثل  باملئة 42( فأكثر سنة 02)البالغين فراداأل  وفيه من السكان
 -02ناث خاصة بين القطريين في الفئة العمرية الذكور و اإل   نسبة بين فروق هناك. و بالذكور  مقاربة اإلناث بين البالغين نسبة

باملئة بين القطريين  40الفئة العمرية بين القطريين و ذغير القطريين فعتصل إلى  هسنة. كما تخعتلف نسبة الذكور في هذ 44
سبيل املثال  فعلى .الهيكل العمري في العينة مع بيانات العتعداد لألسر في قطر كثيرا   يخعتلفباملئة لغير القطريين. وال  44مقابل 

بينما كانت النسبة املناظرة في  العينةإجمالي أفراد  منئة بامل 42سنة  42-04تصل نسبة أفراد اآلسر في العينة في فئة العمر 
 . باملئة 44العتعداد 

 
 HH.1 الشكل

 4104قطر ، ، الونسع األعمار في األسر املعيشية حسب توز 
 

 
 

 املسةعتجيبين و معلومات أساسية عن األسر املعيشية، وعةن املُسةعتجيبات  HH.4Mو الودول  HH.5إلى  HH.3الوداول من  ُتوّفر 
، 24 – 04 مةةةن العمريةةةة الفئةةةة فةةةي  إلةةةى(، موزونةةةة)ذغيةةةر  مرّجحةةةة ذغيةةةر أرقةةةام عةةةرض طريةةةق عةةةن الخامسةةةة، سةةةّن  دون  واألطفةةةال عامةةةا 

و الرجةةال واألطفةةال  والنسةةاء املعيشةةية، لألسةةر األساسةةية بالخصةةائص املعنيةةة فاملعلومةةات)موزونةةة(.  ُمرّجحةةة أرقةةام عةةرض جانةةب
جريةةةت معهةةةم مقةةةابالت شخصةةةية أثنةةةاء إجةةةراء املسةةةح، ضةةةرورية  لعتفسةةةير النعتةةةائج املعروضةةةة الحقةةةا  فةةةي 

ُ
دون سةةةّن الخامسةةةة، الةةةذين أ

عتقريةر فهةي العتقرير، وُيمكنها كذلك توفير ما يشير إلةى مسةعتوى تمثيةل عّينةة الدراسةة للوضةع العةام. أمةا الوةداول املعتبقيةة فةي هةذا ال
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%  وبصفة عامة 011%  و 43  بين املؤهلين والرجال هالتؤ امل السيدات و املعيشية األسر من لكل االسعتجابة معدالت تراوح و

 من أعلى القطرية ذغير لألسر االسعتجابة معدالت وكانت ،تقل معدالت االسعتجابة لألطفال عن معدالت االسعتجابة االخرى 
 .القطرية األسر

سر املعيشية:
ُ
 خصائص األ

ح / املوزون لألعمار والونس. وُيسعتخدم هذا العتو العتوز  HH.2الودول  يعرض ع أيضا  إلنشاء هرم عّينة الدراسة في ز ع املُرجَّ
بنجاح ضمن املسح، بلغ عدُد التي أجريت املقابالت الشخصية معها  2410وفي األسر املعيشية HH.3 و HH.2و  HH.1 األشكال

 4724 و( املعيشية األسر أفراد باملئة من 44)بنسبة   را  ذك 01142وكان من بين هؤالء األفراد  04201أفراد األسر املعيشية 
نثى )بنسبة 

ُ
 و تجدر  . أفراد خمسة الواحدة املعيشية األسرة أفراد عدد معتوسط يقدر و ،(املعيشية األسر أفراد من باملئة 22أ

االشارة أنه أثناء جمع بيانات جميع أفراد األسر املعيشية، لم يعتم اجراء مقابالت فردية مع الخدم املنزلي و السائقين كون أن 
بيانات املقابالت الفردية تشمل معلومات ذات أثر رجعي، مما يؤثر على النعتائج الوطنية الشاملة، و يمكن أن ال تعكس وضع 

 ال في قطر.النساء، و الرجال، و األطف

 
 HH.2الجدول 

 ع األعمار في األسر املعيشية حسب الونستوز 
-1ع أفراد األسر املعيشية حسب فئات العمر الخمسية وفئات اإلعالة وعدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين )توز 
  4104قطر ، فأكثر( حسب الونس، سنة  02سنة(، والبالغين ) 03

 ( 6العمالة مثل الخدم والسائقين استبعاد) مع 
 

 اإلجمالي إناث ذكور  
 النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد

العمر 
 بالسنوات

1 - 2 100810.196810.3197610.2

4 - 4 126712.6114112.2240912.4

01 - 02 118711.8102110.9220811.4

04 - 04 7547.57347.814887.7

41 - 42 6176.27457.913627.0

44 - 44 7317.39119.716428.5

71 - 72 8838.88969.517799.2

74 - 74 7747.78999.616738.6

21 - 22 7787.86276.714047.2

24 - 24 5835.84324.610155.2

41 - 42 6096.15255.611345.8

44 - 44 3933.92162.36093.1

41 - 42 2192.21341.43531.8

44 - 44 890.9550.61440.7

31 - 32 610.6370.4980.5

34 + 530.5300.3830.4

170.2140.2310.2 ال إجابة / ال أعرف

فئات عمر 
 اإلعالة

1 - 02 346234.5313033.4659334.0

04 - 42 634163.3611965.21246064.2
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 اإلجمالي إناث ذكور  
 النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد

44 + 2042.01221.33261.7

170.2140.2310.2 ال إجابة / ال أعرف

األطفال 
 ن و والبالغ

األطفال الذين تتراوح 
 سنة( 03-1أعمارهم بين )

393439.2356238.0749738.6

607360.6580961.91188261.2 فأكثر(  سنة 02ن )و البالغ

170.2140.2310.2 ال إجابة / ال أعرف

10024100.09385100.019410100.0 اإلجمالي

 
 من باملئة 74 سنة( حوالي  03-1لفئة العمرية)ه من اييمثل األطفال ف ا  فعتي ا  مجعتمعتكون  ااالسر املعيشية في قطر بأنه تعتميز 

 تقل و باملئة 4 إلى تصل السن لكبار ضئيلة نسبة  منهم وتمثل  باملئة 42( فأكثر سنة 02)البالغين فراداأل  وفيه من السكان
 -02ناث خاصة بين القطريين في الفئة العمرية الذكور و اإل   نسبة بين فروق هناك. و بالذكور  مقاربة اإلناث بين البالغين نسبة

باملئة بين القطريين  40الفئة العمرية بين القطريين و ذغير القطريين فعتصل إلى  هسنة. كما تخعتلف نسبة الذكور في هذ 44
سبيل املثال  فعلى .الهيكل العمري في العينة مع بيانات العتعداد لألسر في قطر كثيرا   يخعتلفباملئة لغير القطريين. وال  44مقابل 

بينما كانت النسبة املناظرة في  العينةإجمالي أفراد  منئة بامل 42سنة  42-04تصل نسبة أفراد اآلسر في العينة في فئة العمر 
 . باملئة 44العتعداد 

 
 HH.1 الشكل

 4104قطر ، ، الونسع األعمار في األسر املعيشية حسب توز 
 

 
 

 املسةعتجيبين و معلومات أساسية عن األسر املعيشية، وعةن املُسةعتجيبات  HH.4Mو الودول  HH.5إلى  HH.3الوداول من  ُتوّفر 
، 24 – 04 مةةةن العمريةةةة الفئةةةة فةةةي  إلةةةى(، موزونةةةة)ذغيةةةر  مرّجحةةةة ذغيةةةر أرقةةةام عةةةرض طريةةةق عةةةن الخامسةةةة، سةةةّن  دون  واألطفةةةال عامةةةا 

و الرجةةال واألطفةةال  والنسةةاء املعيشةةية، لألسةةر األساسةةية بالخصةةائص املعنيةةة فاملعلومةةات)موزونةةة(.  ُمرّجحةةة أرقةةام عةةرض جانةةب
جريةةةت معهةةةم مقةةةابالت شخصةةةية أثنةةةاء إجةةةراء املسةةةح، ضةةةرورية  لعتفسةةةير النعتةةةائج املعروضةةةة الحقةةةا  فةةةي 

ُ
دون سةةةّن الخامسةةةة، الةةةذين أ

عتقريةر فهةي العتقرير، وُيمكنها كذلك توفير ما يشير إلةى مسةعتوى تمثيةل عّينةة الدراسةة للوضةع العةام. أمةا الوةداول املعتبقيةة فةي هةذا ال
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معروضةةةة وهةةةةي تحعتةةةةوي فقةةةةط علةةةى أرقةةةةام ُمرّجحةةةةة.) انظةةةةر املجحةةةق "أ"( لجحصةةةةول علةةةةى املزيةةةةد مةةةن العتفاصةةةةيل عشةةةةأن عمليةةةةة تةةةةرجيح 
 ( األرقام.وزانأ)

 من لُكال  األسر املعيشية وفقا   توزيعهذا الودول،  يعرض حيثاألسرة املعيشية.  ُمكّوناتعن  معلومات – HH.3الودول  ويوّفر 
 في املعلوماتية الخصائص هذه وُتسعَتخدمُ .  األسرة لرّب  العتعليمي واملسعتوى  املعيشية، األسرة أفراد وعدد األسر، رّب  جنس

 بحسب املشاهدات أعداد عرض هو الودول  في املعروضة األرقام من القصد فإّن  كذلك. العتقرير هذا من العتالية الوداول 
 .العتقرير هذا في للعتحليل الرئيسة الفئات

 
 HH.3الجدول 

 ُمكّونات األسرة املعيشة
 4104قطر ، العتوزيع النسبي والعتكراري لألسر املعيشية حسب خصائص مخعتارة، 

 (7العمالة مثل الخدم والسائقين استبعاد) مع 
 

 اجمالي االسر املعيشية لدولة قطر قطريةالاالسر غير  االسر القطرية 
النسبة 
املئوية 

حة  املَُرجَّ

ح العدد  ذغير العدد ُمَرجَّ
ح  ُمَرجَّ

النسبة 
املئوية 

حة  املَُرجَّ

ح العدد  ذغير العدد ُمَرجَّ
ح  ُمَرجَّ

النسبة 
املئوية 

حة  املَُرجَّ

ح العدد  ذغير العدد ُمَرجَّ
ح  ُمَرجَّ

جنس رب 
 األسرة

93.11057207395.93229217195.242864244 ذكور 

6.9781624.1137954.8215257 إناث

عدد أفراد 
 األسرة

1 1.518348.82972327.0314266

2 3.4397818.060637314.3645451

3 6.57414619.665843216.3732578

4 8.79819424.983956320.8938757

5 11.112624213.846631613.2592558

6 12.11372707.42491748.6386444

7 13.61542903.3110825.9264372

8 13.41522902.068454.9220335

9 8.91012090.827192.8128228

10+ 20.82364821.446306.3282512

املسعتو  
العتعليمي 

 لرب األسرة

11.61322632.377624.6208325 بدون تعليم

11.31282572.376534.6205310 ابعتدائي

13.81573172.479545.2236371 اعدادي

27.431161615.151034818.2821964 ثانوي 

35.840678277.92623174867.330302530 جامعي فما فوق 

0.0110.011 ال اجابة / ال اعرف

األسر التي لديها على األقل طفل 
 سنوات 4-1يتراوح عمره بين واحد 

35.01135223531.03366226631.845014501

األسر التي لديها على األقل طفل 
 سنوات 01-1واحد يتراوح عمره بين 

76.01135223564.33366226667.245014501

 امرأةاألسر التي لديها على األقل 
 42-00واحدة يتراوح عمرها بين 

 سنة
87.31135223583.53366226684.545014501

األسر التي لديها على األقل رجل 
 سنة 02-00واحد يتراوح عمره بين  

84.61135223583.43366226683.745014501

7.3113522353.8336622664.745014501 معتوسط حجم األسرة

100.011352235100.033662266100.045014501 اإلجمالي
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؛ ألن أوزان العّينةة كانةت معةايرة  تكون  )انظةر املجحةق "أ"(.  "normalized"األعداد املُرّجحة وذغير املُرّجحة لألسر املعيشةية متسةاوية 

، وطفةةل واحةةد دون سةةّن  02ويعةةرض الوةةدول أيضةةا  نسةةب األسةةر املعيشةةية التةةي لةةديها مةةا ال يقةةل عةةن طفةةل واحةةد دون سةةّن  عامةةا 
. كةةةذلك يعةةةرُض الوةةةدوُل املعتوسةةةط املةةةوزوَن /  24 – 04الخامسةةةة، ومةةةا ال يقةةةل عةةةن سةةةيدة مؤهلةةةة واحةةةدة فةةةي الفئةةةة العمريةةةة  عامةةةا 

 رة املعيشية الذي يقّدره املسح.املُرّجَح لحوم األس

 تحليةةةةل عنةةةةد االععتبةةةةار فةةةةي يؤخةةةةذ أن يجةةةةب مةةةةا هةةةةو و بيةةةةنهم االخعتالفةةةةات القطةةةةريين ذغةةةةةير و القطةةةةريين مةةةةنجماليةةةةة األرقةةةةام  اإل  تخفةةةةي
 عةن واضةح عشةكل يخعتلةف خصائصةها و القطريةة األسةر فحوةم.  قطر دولة في املسح من املسعتقاة املؤشرات و االسرة خصائص

أفةةةةراد ولكةةةةن كةةةةان حوةةةةم األسةةةةرة  ةمعتوسةةةةط حوةةةةم األسةةةةرة فةةةةي العينةةةةة فةةةةي قطةةةةر خمسةةةة بلةةةةغ. و قةةةةد طبيعةةةةي أمةةةةر هةةةةذا و القطريةةةةة ذغيةةةةر
فةراد لألسةر ذغيةر القطريةة. و بةالنظر إلةى نةوع رب األسةرة نجةد أن نسةبة األسةر التةي ترأسةها نسةاء أ ةربعةأأفةراد مقابةل  ةالقطرية سبع

 فةةي تسةةكن التةةي األسةةر مةةن% 42بةةين القطةةريين مقارنةةة عغيةةر القطةةريين. كمةةا أن حةةوالي  النسةةبة هةةذه ارتفةةاع مةةع باملئةةة، 4قةةد بلغةةت 
ين جميةةع األسةةر %(. و مةةن بةة30% و لغيةةر القطةةريين 41)النسةةبة املنةةاظرة للقطةةريين هةةي  أقةةل أو فةةرادأ ةأربعةة مةةن تعتكةةون  قطةةر دولةةة

هةي أسةر مكونةة مةن  امنهة%  43 أنفهي أصةغر حومةا  حيةث  القطرية ذغيرأفراد أو أكثر. أما األسر  ةها عشر في% 40القطرية هناك 
 فرد أو فردين. 

األسةر  مةن% 74سةنوات( حيةث كانةت النسةبة  2-1% من إجمالي األسر لديهم طفل واحد في الفئة العمرية مةن) 74حوالي  وهناك
 األسر ذغير القطرية. من%  70القطرية و 

 هفةوق  وتعتفةاوت هةذ فمةا الثةانوي  العتعلةيم% مةن أربةاب األسةر لةديهم 24ن هناك و بالنظر إلى الحالة العتعليمية لرب االسرة نجد أ 
 .%(32النسةةةبة بةةةين القطةةةريين و ذغيةةةر القطةةةريين  ألن ذغالبيةةةة أربةةةاب األسةةةر ذغيةةةر القطريةةةة هةةةي مةةةن ذوي العتعلةةةيم الوةةةامعي فمةةةا فةةةوق )

 تعلةةةيم علةةةىمةةةنهم حاصةةةل  باملئةةةة 74 أن حيةةةث القطريةةةة األسةةةر أربةةةاب بةةةين العتعلةةةيم مسةةةعتوى  ارتفةةةاع حقيقةةةة نغفةةةل أال يجةةةب ولكةةةن
 لديهم تعليم ثانوي. باملئة 43و فوق  فما جامعي

 
سةةةةنة، وخصةةةةائص األطفةةةةال دون سةةةةةّن  42 – 00و الرجةةةةال فةةةةي الفئةةةةة العمريةةةةة  النسةةةةاءمةةةةن  نياملسةةةةعتجيب خصةةةةائص
 الخامسة:

 – 04خصةائص املعلومةات الخلفيةة عةن املسةعتجيبات فةي الفئةة العمريةة  HH.5 والوةدول HH.4M الوةدول  و  HH.4الوةدول  ُيةوّفر 
، وعةةةةةةن األطفةةةةةةال دون سةةةةةةّن الخامسةةةةةةة. وفةةةةةي كةةةةةةال الوةةةةةةدولين، تكةةةةةةون األرقةةةةةةام اإلجماليةةةةةة للبيانةةةةةةات املوزونةةةةةةة وذغيةةةةةةر املوزونةةةةةةة  24 عامةةةةةا 

 الرجةاليةة املعلوماتيةة لكةل مةن متساوية، عسبب معايرة أوزان العّينة. وإضافة  إلى تقديم معلومات مفيدة حول خصائص الخلف
 الخلفيةةةةةة فئةةةةةات مةةةةةن فئةةةةةة كةةةةةل فةةةةةي املشةةةةةاهدات/  املالحظةةةةةات أعةةةةةداد عةةةةةرض هةةةةةو الوةةةةةدولين مةةةةةن القصةةةةةد فةةةةةإن واألطفةةةةةال، النسةةةةةاءو 

 .العتقرير هذا في العتالية الودولة عمليات في الفئعتان هاتان وُتسعتخدم. منهما املعلوماتية

. وي 24إلةةى  04خصةةةائص الخلفيةةة املعلوماتيةةةة عةةةن املسةةةعتجيبات فةةي الفئةةةة العمريةةةة مةةةن  HH.4الوةةةدول  يةةوّفر  شةةةعتمل الوةةةدول عامةةةا 
ع أولئةك النسةاء حسةب العمةر، والحالةة االجعتماعيةة، والوضةع الةراهن لألمومةة، وواقعةات الةوالدة فةي آخةر على معلومات حول تةوز 

 .القطرية ذغير و القطرية لألسر ذلك و ،سنعتين، والعتعليم

 نسةبة تةنخفض ولكةن. الةزواج لهةا سةبق% 4  ونسةبة الةزواج لهةن يسةبق لةم %77 مقابةل% 44 حاليةا املتزوجةات النسةاء نسةبة لغةتب
 مةةن أي الصةةغيرة السةةن فئةةة فةةي القطريةةات نسةةبة ارتفةةاع إلةةى ذلةةك يرجةةع وقةةد% 22 إلةةى لعتصةةل حاليةةا املتزوجةةات القطريةةات اإلنةةاث

 بلغةت فقةد األمومةة لحالةة بالنسبة أما سنة(. 04-04في العينة في الفئة العمرية  القطرياتاإلناث  اجمالي% من 40) عاما   04-04
% بالنسةبة 22إلةى لعتصةل النسةبة  هةذه دداتةز و . الةوالدة لهةن يسةبق لةم %04 مقابةل%22 الةوالدة لهةن سةبق اللةواتي النسةاء نسةبة

 العتعلةةيملةةديهن   %70 ونسةةبة ،أو أقةةل  عةةدادياإل  العتعلةةيم% حاصةةالت علةةى 00نسةةاء العينةةة هنةةاك  ومةةن للسةةيدات القطريةةات. 
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معروضةةةة وهةةةةي تحعتةةةةوي فقةةةةط علةةةى أرقةةةةام ُمرّجحةةةةة.) انظةةةةر املجحةةةق "أ"( لجحصةةةةول علةةةةى املزيةةةةد مةةةن العتفاصةةةةيل عشةةةةأن عمليةةةةة تةةةةرجيح 
 ( األرقام.وزانأ)

 من لُكال  األسر املعيشية وفقا   توزيعهذا الودول،  يعرض حيثاألسرة املعيشية.  ُمكّوناتعن  معلومات – HH.3الودول  ويوّفر 
 في املعلوماتية الخصائص هذه وُتسعَتخدمُ .  األسرة لرّب  العتعليمي واملسعتوى  املعيشية، األسرة أفراد وعدد األسر، رّب  جنس

 بحسب املشاهدات أعداد عرض هو الودول  في املعروضة األرقام من القصد فإّن  كذلك. العتقرير هذا من العتالية الوداول 
 .العتقرير هذا في للعتحليل الرئيسة الفئات

 
 HH.3الجدول 

 ُمكّونات األسرة املعيشة
 4104قطر ، العتوزيع النسبي والعتكراري لألسر املعيشية حسب خصائص مخعتارة، 

 (7العمالة مثل الخدم والسائقين استبعاد) مع 
 

 اجمالي االسر املعيشية لدولة قطر قطريةالاالسر غير  االسر القطرية 
النسبة 
املئوية 

حة  املَُرجَّ

ح العدد  ذغير العدد ُمَرجَّ
ح  ُمَرجَّ

النسبة 
املئوية 

حة  املَُرجَّ

ح العدد  ذغير العدد ُمَرجَّ
ح  ُمَرجَّ

النسبة 
املئوية 

حة  املَُرجَّ

ح العدد  ذغير العدد ُمَرجَّ
ح  ُمَرجَّ

جنس رب 
 األسرة

93.11057207395.93229217195.242864244 ذكور 

6.9781624.1137954.8215257 إناث

عدد أفراد 
 األسرة

1 1.518348.82972327.0314266

2 3.4397818.060637314.3645451

3 6.57414619.665843216.3732578

4 8.79819424.983956320.8938757

5 11.112624213.846631613.2592558

6 12.11372707.42491748.6386444

7 13.61542903.3110825.9264372

8 13.41522902.068454.9220335

9 8.91012090.827192.8128228

10+ 20.82364821.446306.3282512

املسعتو  
العتعليمي 

 لرب األسرة

11.61322632.377624.6208325 بدون تعليم

11.31282572.376534.6205310 ابعتدائي

13.81573172.479545.2236371 اعدادي

27.431161615.151034818.2821964 ثانوي 

35.840678277.92623174867.330302530 جامعي فما فوق 

0.0110.011 ال اجابة / ال اعرف

األسر التي لديها على األقل طفل 
 سنوات 4-1يتراوح عمره بين واحد 

35.01135223531.03366226631.845014501

األسر التي لديها على األقل طفل 
 سنوات 01-1واحد يتراوح عمره بين 

76.01135223564.33366226667.245014501

 امرأةاألسر التي لديها على األقل 
 42-00واحدة يتراوح عمرها بين 

 سنة
87.31135223583.53366226684.545014501

األسر التي لديها على األقل رجل 
 سنة 02-00واحد يتراوح عمره بين  

84.61135223583.43366226683.745014501

7.3113522353.8336622664.745014501 معتوسط حجم األسرة

100.011352235100.033662266100.045014501 اإلجمالي

 لم يتم جمع المعلومات على المستوى الفردي للخدم المنزلي و السائقين. 7

 
؛ ألن أوزان العّينةة كانةت معةايرة  تكون  )انظةر املجحةق "أ"(.  "normalized"األعداد املُرّجحة وذغير املُرّجحة لألسر املعيشةية متسةاوية 

، وطفةةل واحةةد دون سةةّن  02ويعةةرض الوةةدول أيضةةا  نسةةب األسةةر املعيشةةية التةةي لةةديها مةةا ال يقةةل عةةن طفةةل واحةةد دون سةةّن  عامةةا 
. كةةةذلك يعةةةرُض الوةةةدوُل املعتوسةةةط املةةةوزوَن /  24 – 04الخامسةةةة، ومةةةا ال يقةةةل عةةةن سةةةيدة مؤهلةةةة واحةةةدة فةةةي الفئةةةة العمريةةةة  عامةةةا 

 رة املعيشية الذي يقّدره املسح.املُرّجَح لحوم األس

 تحليةةةةل عنةةةةد االععتبةةةةار فةةةةي يؤخةةةةذ أن يجةةةةب مةةةةا هةةةةو و بيةةةةنهم االخعتالفةةةةات القطةةةةريين ذغةةةةةير و القطةةةةريين مةةةةنجماليةةةةة األرقةةةةام  اإل  تخفةةةةي
 عةن واضةح عشةكل يخعتلةف خصائصةها و القطريةة األسةر فحوةم.  قطر دولة في املسح من املسعتقاة املؤشرات و االسرة خصائص

أفةةةةراد ولكةةةةن كةةةةان حوةةةةم األسةةةةرة  ةمعتوسةةةةط حوةةةةم األسةةةةرة فةةةةي العينةةةةة فةةةةي قطةةةةر خمسةةةة بلةةةةغ. و قةةةةد طبيعةةةةي أمةةةةر هةةةةذا و القطريةةةةة ذغيةةةةر
فةراد لألسةر ذغيةر القطريةة. و بةالنظر إلةى نةوع رب األسةرة نجةد أن نسةبة األسةر التةي ترأسةها نسةاء أ ةربعةأأفةراد مقابةل  ةالقطرية سبع

 فةةي تسةةكن التةةي األسةةر مةةن% 42بةةين القطةةريين مقارنةةة عغيةةر القطةةريين. كمةةا أن حةةوالي  النسةةبة هةةذه ارتفةةاع مةةع باملئةةة، 4قةةد بلغةةت 
ين جميةةع األسةةر %(. و مةةن بةة30% و لغيةةر القطةةريين 41)النسةةبة املنةةاظرة للقطةةريين هةةي  أقةةل أو فةةرادأ ةأربعةة مةةن تعتكةةون  قطةةر دولةةة

هةي أسةر مكونةة مةن  امنهة%  43 أنفهي أصةغر حومةا  حيةث  القطرية ذغيرأفراد أو أكثر. أما األسر  ةها عشر في% 40القطرية هناك 
 فرد أو فردين. 

األسةر  مةن% 74سةنوات( حيةث كانةت النسةبة  2-1% من إجمالي األسر لديهم طفل واحد في الفئة العمرية مةن) 74حوالي  وهناك
 األسر ذغير القطرية. من%  70القطرية و 

 هفةوق  وتعتفةاوت هةذ فمةا الثةانوي  العتعلةيم% مةن أربةاب األسةر لةديهم 24ن هناك و بالنظر إلى الحالة العتعليمية لرب االسرة نجد أ 
 .%(32النسةةةبة بةةةين القطةةةريين و ذغيةةةر القطةةةريين  ألن ذغالبيةةةة أربةةةاب األسةةةر ذغيةةةر القطريةةةة هةةةي مةةةن ذوي العتعلةةةيم الوةةةامعي فمةةةا فةةةوق )

 تعلةةةيم علةةةىمةةةنهم حاصةةةل  باملئةةةة 74 أن حيةةةث القطريةةةة األسةةةر أربةةةاب بةةةين العتعلةةةيم مسةةةعتوى  ارتفةةةاع حقيقةةةة نغفةةةل أال يجةةةب ولكةةةن
 لديهم تعليم ثانوي. باملئة 43و فوق  فما جامعي

 
سةةةةنة، وخصةةةةائص األطفةةةةال دون سةةةةةّن  42 – 00و الرجةةةةال فةةةةي الفئةةةةة العمريةةةةة  النسةةةةاءمةةةةن  نياملسةةةةعتجيب خصةةةةائص
 الخامسة:

 – 04خصةائص املعلومةات الخلفيةة عةن املسةعتجيبات فةي الفئةة العمريةة  HH.5 والوةدول HH.4M الوةدول  و  HH.4الوةدول  ُيةوّفر 
، وعةةةةةةن األطفةةةةةةال دون سةةةةةةّن الخامسةةةةةةة. وفةةةةةي كةةةةةةال الوةةةةةةدولين، تكةةةةةةون األرقةةةةةةام اإلجماليةةةةةة للبيانةةةةةةات املوزونةةةةةةة وذغيةةةةةةر املوزونةةةةةةة  24 عامةةةةةا 

 الرجةاليةة املعلوماتيةة لكةل مةن متساوية، عسبب معايرة أوزان العّينة. وإضافة  إلى تقديم معلومات مفيدة حول خصائص الخلف
 الخلفيةةةةةة فئةةةةةات مةةةةةن فئةةةةةة كةةةةةل فةةةةةي املشةةةةةاهدات/  املالحظةةةةةات أعةةةةةداد عةةةةةرض هةةةةةو الوةةةةةدولين مةةةةةن القصةةةةةد فةةةةةإن واألطفةةةةةال، النسةةةةةاءو 

 .العتقرير هذا في العتالية الودولة عمليات في الفئعتان هاتان وُتسعتخدم. منهما املعلوماتية

. وي 24إلةةى  04خصةةةائص الخلفيةةة املعلوماتيةةةة عةةةن املسةةةعتجيبات فةةي الفئةةةة العمريةةةة مةةةن  HH.4الوةةةدول  يةةوّفر  شةةةعتمل الوةةةدول عامةةةا 
ع أولئةك النسةاء حسةب العمةر، والحالةة االجعتماعيةة، والوضةع الةراهن لألمومةة، وواقعةات الةوالدة فةي آخةر على معلومات حول تةوز 

 .القطرية ذغير و القطرية لألسر ذلك و ،سنعتين، والعتعليم

 نسةبة تةنخفض ولكةن. الةزواج لهةا سةبق% 4  ونسةبة الةزواج لهةن يسةبق لةم %77 مقابةل% 44 حاليةا املتزوجةات النسةاء نسةبة لغةتب
 مةةن أي الصةةغيرة السةةن فئةةة فةةي القطريةةات نسةةبة ارتفةةاع إلةةى ذلةةك يرجةةع وقةةد% 22 إلةةى لعتصةةل حاليةةا املتزوجةةات القطريةةات اإلنةةاث

 بلغةت فقةد األمومةة لحالةة بالنسبة أما سنة(. 04-04في العينة في الفئة العمرية  القطرياتاإلناث  اجمالي% من 40) عاما   04-04
% بالنسةبة 22إلةى لعتصةل النسةبة  هةذه دداتةز و . الةوالدة لهةن يسةبق لةم %04 مقابةل%22 الةوالدة لهةن سةبق اللةواتي النسةاء نسةبة

 العتعلةةيملةةديهن   %70 ونسةةبة ،أو أقةةل  عةةدادياإل  العتعلةةيم% حاصةةالت علةةى 00نسةةاء العينةةة هنةةاك  ومةةن للسةةيدات القطريةةات. 
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ثةانوي العتعلةيم الالقطريةات الحاصةالت علةى  النسةاءوامعي فما فوق. وتصل نسبة العتعليم العلى  حاصالت %42 ونسبة،ثانوي ال
 % وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالدول النامية. 22فما فوق إلى  يوامعالأو 

 %44% مقابةةل  41املتةةزوجين حاليةةا   الرجةةال نسةةبة خصةةائص الرجةةال مةةع النسةةاء. فقةةد بلغةةت تشةةابه إلةةى HH.4Mجةةدول  يشةةير 
% .وقةد يرجةع ذلةك إلةى ارتفةاع نسةبة القطةريين فةي 20لعتصةل إلةى  حاليةا للنساء. وتنخفض ايضا  نسبة الرجال القطةريين املتةزوجين

. ومةن رجةال العينةة سةنة ( 04-04فةي الفئةة العمريةة )فةي العينةة  الةذكور % من جملة 44) ا  عام 04-04فئة السن الصغيرة أي من 
ثةةةةانوي و ال العتعلةةةيم% لةةةديهم 74% لغيةةةر القطةةةريين( و 3% للقطةةةريين و 04) أقةةةةل أو عةةةدادياإل  العتعلةةةيمن علةةةى و % حاصةةةل01هنةةةاك 

وةامعي ال% و 44 الثةانوي  العتعلةيمفمةا فةوق. وتصةل نسةبة الرجةال القطةريين الحاصةلين علةى  الوةامعي العتعلةيمن على و صل%حا44
القطريةات الحاصةالت علةى العتعلةيم  النسةاءارتفةاع نسةبة  يالحةظ% لغيةر القطةريين علةى الترتيةب. ولكةن 30% و 44% مقابل 77إلى 

 الرجةةةةةال يفضةةةةل إذ ،الوةةةةامعي فمةةةةا فةةةةوق مقارنةةةةةة بالرجةةةةال و هةةةةو الةةةةنمط السةةةةةائد فةةةةي دول مجلةةةةس العتعةةةةاون الخليجةةةةةي بصةةةةفة عامةةةةة
 .تعليمهن تكملة النساء تفضل بينما العمل عسوق  لاللعتحاق الثانوي  بالعتعليم االكعتفاء

 
 HH.4الجدول 

 خصائص النساء
 إلجماليسنة( حسب خصائص خلفية مخعتارة،  24-04تي تتراوح أعمارهن بين )واالعتوزع النسبي والعتكراري للنساء الل

 4104قطر ، 
 

 اجمالي االناث في دولة قطر القطريات غير االناث القطريات االناث 
 النسبة
املئوية 

حة  املَُرجَّ

 العدد
ح  ُمَرجَّ

 غير العدد
ح  ُمَرجَّ

النسبة 
املئوية 

حة  املَُرجَّ

 العدد
ح  ُمَرجَّ

 غير العدد
ح  ُمَرجَّ

النسبة 
املئوية 

حة  املَُرجَّ

 العدد
ح  ُمَرجَّ

 غير العدد
ح  ُمَرجَّ

20.839769410.439313.913.9790935 04 - 04 العمر

41 - 42 17.834062912.447114.214.2811908

44 - 44  16.130856218.068317.417.4991955

71 - 72 12.323543219.473617.017.0972867

74 - 74 12.824441919.573917.317.3983862

21 - 22 11.421738512.447112.112.1688682

24 - 24 8.71662987.92998.18.1464490

48.3920164474.8283565.965.937553341 متزوجة حاليا   الحالة الزواجية

0.510200.3110.40.42127 أرملة

1.834630.5170.90.95274 مطلقة

0.2490.3130.30.31714 منفصلة

 لها يسبقلم 
 الزواج

49.1937168124.291732.532.518532241

88.4857153582.0236083.683.632162965 سبق لها الوالدة حالة األمومة

لم يسبق لها 
 الوالدة

11.311019717.951416.216.2624485

0.3340.120.10.156 ال إجابة

الوالدات خالل 
 السنعتين السابقعتين

ولدت خالل 
السنعتين 
 املاضيعتين

12.123242815.056714.014.0799770

لم تلد خالل 
السنعتين 
 املاضيعتين

87.71672298785.0322385.985.948954923

ال اجابة / ال 
 عرفأ

0.1340.120.10.156

 اجمالي االناث في دولة قطر القطريات غير االناث القطريات االناث 
 النسبة
املئوية 

حة  املَُرجَّ

 العدد
ح  ُمَرجَّ

 غير العدد
ح  ُمَرجَّ

النسبة 
املئوية 

حة  املَُرجَّ

 العدد
ح  ُمَرجَّ

 غير العدد
ح  ُمَرجَّ

النسبة 
املئوية 

حة  املَُرجَّ

 العدد
ح  ُمَرجَّ

 غير العدد
ح  ُمَرجَّ

املسعتو  العتعليمي 
 لرب األسرة

3.3641182.5942.82.8158180 دون تعليم

4.2801442.4923.03.0172203 ابعتدائي

8.61632963.61375.35.3300372 عداديإ

40.7775140226.098730.930.917632008 ثانوي 

43.0819145365.2247457.857.832932925 جامعي فما فوق 

جابة / ال إال 
 عرفأ

0.3560.270.20.21311

100.019073419100.037922280100.056995699 جمالياإل 

 
 

 HH.4Mالجدول 
 الرجالخصائص 

قطر  إلجماليسنة حسب خصائص خلفية مخعتارة،  24-04ع النسبي والعتكراري للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين العتوز 
 ،4104 

 

 قطر دولة في الذكور  اجمالي القطريين غير الذكور  القطريون  الذكور  

النسبة املئوية 
حة  املَُرجَّ

ح العدد  ذغير العدد ُمَرجَّ
ح  ُمَرجَّ

النسبة املئوية 
حة  املَُرجَّ

ح العدد  ذغير العدد ُمَرجَّ
ح  ُمَرجَّ

النسبة املئوية 
حة  املَُرجَّ

ح العدد  ذغير العدد ُمَرجَّ
ح  ُمَرجَّ

22.341273911.142114.814.88331009 04 - 04 العمر

41 - 42 19.83666798.030411.911.9670877

44 - 44  16.530555213.249914.314.3803858

71 - 72 12.523141619.574017.217.2971842

74 - 74 9.116828918.068115.115.1849709

21 - 22 11.621337417.164615.315.3859759

24 - 24 8.115027113.049411.411.4644576

الحالة 
 الزواجية

41.0756134969.3262060.060.033772904 متزوج حاليا  

0.1120.150.10.175 لأرم

1.121370.5180.70.73949 مطلق

0.2580.150.20.2911 منفصل

لم يسبق له 
 الزواج

57.51060192029.9113038.938.921892653

.545554555455455 ال اجابه

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

0.010.150.10.154 ال إجابة

0.713271.1431.01.05660 دون تعليم

3.8711231.7642.42.4134162 ابعتدائي

10.51943604.21576.26.2351460 عداديإ

51.6952170822.384331.931.917942239 ثانوي 

جامعي فما 
 فوق 

33.3615110070.7267758.558.532922706

ال إجابة / ال 
 أعرف

0.1120.010.00.023

100.018463320100.037842310100.056305630 اإلجمالي
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ثةانوي العتعلةيم الالقطريةات الحاصةالت علةى  النسةاءوامعي فما فوق. وتصل نسبة العتعليم العلى  حاصالت %42 ونسبة،ثانوي ال
 % وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالدول النامية. 22فما فوق إلى  يوامعالأو 

 %44% مقابةةل  41املتةةزوجين حاليةةا   الرجةةال نسةةبة خصةةائص الرجةةال مةةع النسةةاء. فقةةد بلغةةت تشةةابه إلةةى HH.4Mجةةدول  يشةةير 
% .وقةد يرجةع ذلةك إلةى ارتفةاع نسةبة القطةريين فةي 20لعتصةل إلةى  حاليةا للنساء. وتنخفض ايضا  نسبة الرجال القطةريين املتةزوجين

. ومةن رجةال العينةة سةنة ( 04-04فةي الفئةة العمريةة )فةي العينةة  الةذكور % من جملة 44) ا  عام 04-04فئة السن الصغيرة أي من 
ثةةةةانوي و ال العتعلةةةيم% لةةةديهم 74% لغيةةةر القطةةةريين( و 3% للقطةةةريين و 04) أقةةةةل أو عةةةدادياإل  العتعلةةةيمن علةةةى و % حاصةةةل01هنةةةاك 

وةامعي ال% و 44 الثةانوي  العتعلةيمفمةا فةوق. وتصةل نسةبة الرجةال القطةريين الحاصةلين علةى  الوةامعي العتعلةيمن على و صل%حا44
القطريةات الحاصةالت علةى العتعلةيم  النسةاءارتفةاع نسةبة  يالحةظ% لغيةر القطةريين علةى الترتيةب. ولكةن 30% و 44% مقابل 77إلى 

 الرجةةةةةال يفضةةةةل إذ ،الوةةةةامعي فمةةةةا فةةةةوق مقارنةةةةةة بالرجةةةةال و هةةةةو الةةةةنمط السةةةةةائد فةةةةي دول مجلةةةةس العتعةةةةاون الخليجةةةةةي بصةةةةفة عامةةةةة
 .تعليمهن تكملة النساء تفضل بينما العمل عسوق  لاللعتحاق الثانوي  بالعتعليم االكعتفاء

 
 HH.4الجدول 

 خصائص النساء
 إلجماليسنة( حسب خصائص خلفية مخعتارة،  24-04تي تتراوح أعمارهن بين )واالعتوزع النسبي والعتكراري للنساء الل

 4104قطر ، 
 

 اجمالي االناث في دولة قطر القطريات غير االناث القطريات االناث 
 النسبة
املئوية 

حة  املَُرجَّ

 العدد
ح  ُمَرجَّ

 غير العدد
ح  ُمَرجَّ

النسبة 
املئوية 

حة  املَُرجَّ

 العدد
ح  ُمَرجَّ

 غير العدد
ح  ُمَرجَّ

النسبة 
املئوية 

حة  املَُرجَّ

 العدد
ح  ُمَرجَّ

 غير العدد
ح  ُمَرجَّ

20.839769410.439313.913.9790935 04 - 04 العمر

41 - 42 17.834062912.447114.214.2811908

44 - 44  16.130856218.068317.417.4991955

71 - 72 12.323543219.473617.017.0972867

74 - 74 12.824441919.573917.317.3983862

21 - 22 11.421738512.447112.112.1688682

24 - 24 8.71662987.92998.18.1464490

48.3920164474.8283565.965.937553341 متزوجة حاليا   الحالة الزواجية

0.510200.3110.40.42127 أرملة

1.834630.5170.90.95274 مطلقة

0.2490.3130.30.31714 منفصلة

 لها يسبقلم 
 الزواج

49.1937168124.291732.532.518532241

88.4857153582.0236083.683.632162965 سبق لها الوالدة حالة األمومة

لم يسبق لها 
 الوالدة

11.311019717.951416.216.2624485

0.3340.120.10.156 ال إجابة

الوالدات خالل 
 السنعتين السابقعتين

ولدت خالل 
السنعتين 
 املاضيعتين

12.123242815.056714.014.0799770

لم تلد خالل 
السنعتين 
 املاضيعتين

87.71672298785.0322385.985.948954923

ال اجابة / ال 
 عرفأ

0.1340.120.10.156

 اجمالي االناث في دولة قطر القطريات غير االناث القطريات االناث 
 النسبة
املئوية 

حة  املَُرجَّ

 العدد
ح  ُمَرجَّ

 غير العدد
ح  ُمَرجَّ

النسبة 
املئوية 

حة  املَُرجَّ

 العدد
ح  ُمَرجَّ

 غير العدد
ح  ُمَرجَّ

النسبة 
املئوية 

حة  املَُرجَّ

 العدد
ح  ُمَرجَّ

 غير العدد
ح  ُمَرجَّ

املسعتو  العتعليمي 
 لرب األسرة

3.3641182.5942.82.8158180 دون تعليم

4.2801442.4923.03.0172203 ابعتدائي

8.61632963.61375.35.3300372 عداديإ

40.7775140226.098730.930.917632008 ثانوي 

43.0819145365.2247457.857.832932925 جامعي فما فوق 

جابة / ال إال 
 عرفأ

0.3560.270.20.21311

100.019073419100.037922280100.056995699 جمالياإل 

 
 

 HH.4Mالجدول 
 الرجالخصائص 

قطر  إلجماليسنة حسب خصائص خلفية مخعتارة،  24-04ع النسبي والعتكراري للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين العتوز 
 ،4104 

 

 قطر دولة في الذكور  اجمالي القطريين غير الذكور  القطريون  الذكور  

النسبة املئوية 
حة  املَُرجَّ

ح العدد  ذغير العدد ُمَرجَّ
ح  ُمَرجَّ

النسبة املئوية 
حة  املَُرجَّ

ح العدد  ذغير العدد ُمَرجَّ
ح  ُمَرجَّ

النسبة املئوية 
حة  املَُرجَّ

ح العدد  ذغير العدد ُمَرجَّ
ح  ُمَرجَّ

22.341273911.142114.814.88331009 04 - 04 العمر

41 - 42 19.83666798.030411.911.9670877

44 - 44  16.530555213.249914.314.3803858

71 - 72 12.523141619.574017.217.2971842

74 - 74 9.116828918.068115.115.1849709

21 - 22 11.621337417.164615.315.3859759

24 - 24 8.115027113.049411.411.4644576

الحالة 
 الزواجية

41.0756134969.3262060.060.033772904 متزوج حاليا  

0.1120.150.10.175 لأرم

1.121370.5180.70.73949 مطلق

0.2580.150.20.2911 منفصل

لم يسبق له 
 الزواج

57.51060192029.9113038.938.921892653

.545554555455455 ال اجابه

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

0.010.150.10.154 ال إجابة

0.713271.1431.01.05660 دون تعليم

3.8711231.7642.42.4134162 ابعتدائي

10.51943604.21576.26.2351460 عداديإ

51.6952170822.384331.931.917942239 ثانوي 

جامعي فما 
 فوق 

33.3615110070.7267758.558.532922706

ال إجابة / ال 
 أعرف

0.1120.010.00.023

100.018463320100.037842310100.056305630 اإلجمالي

 اجمالي االناث في دولة قطر القطريات غير االناث القطريات االناث 
 النسبة
املئوية 

حة  املَُرجَّ

 العدد
ح  ُمَرجَّ

 غير العدد
ح  ُمَرجَّ

النسبة 
املئوية 

حة  املَُرجَّ

 العدد
ح  ُمَرجَّ

 غير العدد
ح  ُمَرجَّ

النسبة 
املئوية 

حة  املَُرجَّ

 العدد
ح  ُمَرجَّ

 غير العدد
ح  ُمَرجَّ

املسعتو  العتعليمي 
 لرب األسرة

3.3641182.5942.82.8158180 دون تعليم

4.2801442.4923.03.0172203 ابعتدائي

8.61632963.61375.35.3300372 عداديإ

40.7775140226.098730.930.917632008 ثانوي 

43.0819145365.2247457.857.832932925 جامعي فما فوق 

جابة / ال إال 
 عرفأ

0.3560.270.20.21311

100.019073419100.037922280100.056995699 جمالياإل 

 
 

 HH.4Mالجدول 
 الرجالخصائص 

قطر  إلجماليسنة حسب خصائص خلفية مخعتارة،  24-04ع النسبي والعتكراري للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين العتوز 
 ،4104 

 

 قطر دولة في الذكور  اجمالي القطريين غير الذكور  القطريون  الذكور  

النسبة املئوية 
حة  املَُرجَّ

ح العدد  ذغير العدد ُمَرجَّ
ح  ُمَرجَّ

النسبة املئوية 
حة  املَُرجَّ

ح العدد  ذغير العدد ُمَرجَّ
ح  ُمَرجَّ

النسبة املئوية 
حة  املَُرجَّ

ح العدد  ذغير العدد ُمَرجَّ
ح  ُمَرجَّ

22.341273911.142114.814.88331009 04 - 04 العمر

41 - 42 19.83666798.030411.911.9670877

44 - 44  16.530555213.249914.314.3803858

71 - 72 12.523141619.574017.217.2971842

74 - 74 9.116828918.068115.115.1849709

21 - 22 11.621337417.164615.315.3859759

24 - 24 8.115027113.049411.411.4644576

الحالة 
 الزواجية

41.0756134969.3262060.060.033772904 متزوج حاليا  

0.1120.150.10.175 لأرم

1.121370.5180.70.73949 مطلق

0.2580.150.20.2911 منفصل

لم يسبق له 
 الزواج

57.51060192029.9113038.938.921892653

.545554555455455 ال اجابه

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

0.010.150.10.154 ال إجابة

0.713271.1431.01.05660 دون تعليم

3.8711231.7642.42.4134162 ابعتدائي

10.51943604.21576.26.2351460 عداديإ

51.6952170822.384331.931.917942239 ثانوي 

جامعي فما 
 فوق 

33.3615110070.7267758.558.532922706

ال إجابة / ال 
 أعرف

0.1120.010.00.023

100.018463320100.037842310100.056305630 اإلجمالي

 اجمالي االناث في دولة قطر القطريات غير االناث القطريات االناث 
 النسبة
املئوية 

حة  املَُرجَّ

 العدد
ح  ُمَرجَّ

 غير العدد
ح  ُمَرجَّ

النسبة 
املئوية 

حة  املَُرجَّ

 العدد
ح  ُمَرجَّ

 غير العدد
ح  ُمَرجَّ

النسبة 
املئوية 

حة  املَُرجَّ

 العدد
ح  ُمَرجَّ

 غير العدد
ح  ُمَرجَّ

املسعتو  العتعليمي 
 لرب األسرة

3.3641182.5942.82.8158180 دون تعليم

4.2801442.4923.03.0172203 ابعتدائي

8.61632963.61375.35.3300372 عداديإ

40.7775140226.098730.930.917632008 ثانوي 

43.0819145365.2247457.857.832932925 جامعي فما فوق 

جابة / ال إال 
 عرفأ

0.3560.270.20.21311

100.019073419100.037922280100.056995699 جمالياإل 

 
 

 HH.4Mالجدول 
 الرجالخصائص 

قطر  إلجماليسنة حسب خصائص خلفية مخعتارة،  24-04ع النسبي والعتكراري للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين العتوز 
 ،4104 

 

 قطر دولة في الذكور  اجمالي القطريين غير الذكور  القطريون  الذكور  

النسبة املئوية 
حة  املَُرجَّ

ح العدد  ذغير العدد ُمَرجَّ
ح  ُمَرجَّ

النسبة املئوية 
حة  املَُرجَّ

ح العدد  ذغير العدد ُمَرجَّ
ح  ُمَرجَّ

النسبة املئوية 
حة  املَُرجَّ

ح العدد  ذغير العدد ُمَرجَّ
ح  ُمَرجَّ

22.341273911.142114.814.88331009 04 - 04 العمر

41 - 42 19.83666798.030411.911.9670877

44 - 44  16.530555213.249914.314.3803858

71 - 72 12.523141619.574017.217.2971842

74 - 74 9.116828918.068115.115.1849709

21 - 22 11.621337417.164615.315.3859759

24 - 24 8.115027113.049411.411.4644576

الحالة 
 الزواجية

41.0756134969.3262060.060.033772904 متزوج حاليا  

0.1120.150.10.175 لأرم

1.121370.5180.70.73949 مطلق

0.2580.150.20.2911 منفصل

لم يسبق له 
 الزواج

57.51060192029.9113038.938.921892653

.545554555455455 ال اجابه

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

0.010.150.10.154 ال إجابة

0.713271.1431.01.05660 دون تعليم

3.8711231.7642.42.4134162 ابعتدائي

10.51943604.21576.26.2351460 عداديإ

51.6952170822.384331.931.917942239 ثانوي 

جامعي فما 
 فوق 

33.3615110070.7267758.558.532922706

ال إجابة / ال 
 أعرف

0.1120.010.00.023

100.018463320100.037842310100.056305630 اإلجمالي
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ع . وتشمل هذه الخصائص توز HH.5خصائص الخلفية املعلوماتية لألطفال دون سّن الخامسة معروضة  في الودول  ععُض 

 القطرية لألسر ذلك و الرعاية على القائمة أو األم تعليم مسعتوى  العمر،األطفال حسب العديد من الخصائص: الونس، 
 العمري  للتركيب بالنسبة أما  ،لإلناث %24 مقابل %40 للذكور  سنوات الخمس دون  األطفال نسبة بلغت قد و. القطرية وذغير
% لكل األطفال في العينة . وقد لوحظ وجود نمط مشابه ألطفال 44 بلغت قد شهرا   47-04 العمر بين لألطفال نسبة أعلى فإن

 أعلى بلغت ر القطرية فقد% ألطفال األسر ذغير القطرية. أما بالنسبة ألطفال األس47 النسبةاألسر ذغير القطرية، فقد بلغت 
غير القطريين. الللقطريين أو أكانت سواء   شهرا   4-1 عمر بين لألطفال فهي نسبة . أما أقل شهرا   23-74 العمر بين لألطفال نسبة

حاصالت على العتعليم الوامعي فما فوق ولكن  هممهاتأ% من أطفال العينة 44الحال في حالة تعليم النساء فإن  يو كما ه
% من 4% لغير القطريين(. و لكن هناك 32% للقطريين و 22معنويا  بين القطريين و ذغير القطريين )تخعتلف النسبة  ههذ

و االرقام  ،قل من الثانوي األعتعليم الحاصالت على  هم% أمهات02األطفال القطريين أمهاتهم لم يحصلن على أي تعليم و 
 % على الترتيب.4%و 4لغير القطريين هي  املقابلة

 
 HH.5الجدول 

 خصائص األطفال دون سّن الخامسة
 4104قطر ،  إلجماليع النسبي والعتكراري لألطفال دون سّن الخامسة حسب خصائص مخعتارة، العتوز 
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48.631758549.470743249.110231017 إناث

8.7561087.4106687.8163176 4 - 1 العمر  بالشرور 

4 - 00  10.16612511.716710611.2233231

04 - 47  19.512724022.832619421.7453434

42 - 74  19.812923719.828417819.8413415

74 - 23  22.014326520.028717020.7430435

22 - 44  19.912922818.226016318.7390391

املسعتو  
العتعليمي لألم 

  ربة األسرة

4.529521.825152.65467 تعليم دون 

5.536722.536223.47194 ابعتدائي

8.9581073.652265.3110133 إعدادي

36.824045018.125915424.0499604 ثانوي 

جامعي فما 
 فوق 

44.328952274.0105966264.813481184

100.06511203100.01431879100.020822082 اإلجمالي

 سنوات 5سن  تحت األطفالالقائمين على رعاية األمهات و التحصيل العلمي إلى تعليم األم *

 رابعًا: العتغذيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 

 
 ،الكةةافي الغةةذاء إمةةدادات علةةى األطفةةاليحصةةل  عنةةدماالصةةحية.  حةةالتهمل انعكةةاس هةةو لألطفةةال العتغذويةةة الحالةةة

 العتغذيةةةةة لهةةةةم تعتةةةةوفر و نمةةةةوهم إمكانةةةةات تعتحقةةةةق  جيةةةةدا رعةةةةايتهم تةةةةمو  معتكةةةةررة، بصةةةةورة مةةةةرضلل يعتعرضةةةةون  الو 
 .الويدة

 
ع وصغار األطفال:  الرضاعة الطبيعية وإطعام األطفال الرُّضَّ

يات، تحمةي الرضاعُة الطبيعيُة في السنوات األولةى القليلةة مةن الحيةاة  أن دهم بمصةدر مثةالّي مةن املَُغةّذِّ األطفةاَل مةن العةدوى، وُتةزّوِّ
وهي عامل  اقعتصادي الكلفة وآمن. ذَغْيَر أّن العديد من األمهات َيعتوّقفن عن الّرضاعة الطبيعية في وقت مبّكةٍر للغايةة ععةد بةدايتها، 

  العتغذيةة وسةوء النمةو تعّثر في ُتسهم أْن  ُيمكنها التي ،infant formula"ُيواجهَن ضغوطات للعّتحّول إلى بدائل حليب األم  وذغالبا  ما
 .ومعتوافرا   جاهزا   النظيف املاء يكن لم إْن  آمنة   تكون  ال البدائل تلك أّن  عن فضال  

 :يلي بما)يونيسف(  للطفولة املعتحدة األمم ومنظمة العاملية الصحة منظمةُ  أوصت وقد
عمره من األولى السعتة األشهر خالل خالصة طبيعية رضاعة الطفل إرضاع. 

 أكثر أو سنعتين ملدة طبيعية   رضاعة   إرضاعه في االسعتمراُر. 
 ُأشهر 4 سّن  بلوذغه عند الطفل لعمر ومناسبة آمنة تكميلية أذغذية   إعطائه في البدء. 
( 7) و أشةةةهر، 2 – 4 العمريةةةة الفئةةةة فةةةي لألطفةةةال اليةةةوم فةةةي مرتةةةان( 4(: )العتكميليةةةة)العتغذيةةةة  العتكميلةةةي اإلطعةةةام تكراريةةةة

 .شهرا   00 – 4 العمرية الفئة في لألطفال اليوم في مرات ثالث

 .والدته من واحدة ساعة خالل طبيعية رضاعة الطفل إرضاع في بالبدء أيضا   وُيوص ى
 بها، فهي على النحو اآلتي: املُوص ي الطفل إطعام بممارسات العالقة ذات املؤشرات أما

(.والدته منذ واحدة ساعة)خالل  طبيعية رضاعة   الطفل بإرضاع ُمبّكرا   البدء 
(.أشهر 4 من)أقل  الخالصة الطبيعية الرضاعة معّدل 

الطبيعية الغالبة  الرضاعة"predominant"  أشهر(. 4)أقل من 
(.العمر من سنعتين بلوذغه وعند واحدة سنة الطفل بلوغ)عند  الطبيعية الرضاعة في االسعتمرار معدل 

الطبيعية الرضاعة مدة. 
(.شهرا   47 وحتى الوالدة)منذ  للعمر  املالئمة الطبيعية الرضاعة 
(.أشهر 2 – 4) وطرية صلبة وشبه صلبة، أذغذية الطفل إطعام في البدء 

 (.شهرا   47 – أشهر 4) الوجبات تكرارية من األدنى الحّد 
أشةهر 4) طبيعيةة رضةاعة   يرضةعون  ال الذين األطفال إلى بالنسبة األم حليب ذغير حليب وجبات الطفل إعطاء تكرارية 

 (.شهرا   47 –

(.شهرا   47 وحتى الوالدة)منذ  بالّرّضاعة الطفل إرضاع 

ةةةةدوا الةةةةذين األطفةةةةال نسةةةةبةَ  NU.1 الشةةةةكل و NU.2الوةةةةدوُل  يعةةةةرُض   رضةةةةاعة   رضةةةةعوا أْن  لهةةةةم وسةةةةبَق  األخيةةةةةرتين السةةةةنعتين خةةةةالل ُولِّ
رضعوا الذين األطفال وأولئك طبيعية،

ُ
)أول   الّلبةأ تلقةوا والةذين والدتهةم، مةن األول  واليةوم األولةى السةاعة خالل طبيعية رضاعة   أ

ه حليةب ر  (. ورذغةةم أنَّ الرضةاعَة الطبيعيةة خطةوة  مهمةة  فةةي إدارة عمليةة اإلرضةاع وإقامةة عالقةةة  "prelacteal"الةوالدة عقةب األم ُتةدِّ
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ع . وتشمل هذه الخصائص توز HH.5خصائص الخلفية املعلوماتية لألطفال دون سّن الخامسة معروضة  في الودول  ععُض 

 القطرية لألسر ذلك و الرعاية على القائمة أو األم تعليم مسعتوى  العمر،األطفال حسب العديد من الخصائص: الونس، 
 العمري  للتركيب بالنسبة أما  ،لإلناث %24 مقابل %40 للذكور  سنوات الخمس دون  األطفال نسبة بلغت قد و. القطرية وذغير
% لكل األطفال في العينة . وقد لوحظ وجود نمط مشابه ألطفال 44 بلغت قد شهرا   47-04 العمر بين لألطفال نسبة أعلى فإن

 أعلى بلغت ر القطرية فقد% ألطفال األسر ذغير القطرية. أما بالنسبة ألطفال األس47 النسبةاألسر ذغير القطرية، فقد بلغت 
غير القطريين. الللقطريين أو أكانت سواء   شهرا   4-1 عمر بين لألطفال فهي نسبة . أما أقل شهرا   23-74 العمر بين لألطفال نسبة

حاصالت على العتعليم الوامعي فما فوق ولكن  هممهاتأ% من أطفال العينة 44الحال في حالة تعليم النساء فإن  يو كما ه
% من 4% لغير القطريين(. و لكن هناك 32% للقطريين و 22معنويا  بين القطريين و ذغير القطريين )تخعتلف النسبة  ههذ

و االرقام  ،قل من الثانوي األعتعليم الحاصالت على  هم% أمهات02األطفال القطريين أمهاتهم لم يحصلن على أي تعليم و 
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 سنوات 5سن  تحت األطفالالقائمين على رعاية األمهات و التحصيل العلمي إلى تعليم األم *

 رابعًا: العتغذيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 

 
 ،الكةةافي الغةةذاء إمةةدادات علةةى األطفةةاليحصةةل  عنةةدماالصةةحية.  حةةالتهمل انعكةةاس هةةو لألطفةةال العتغذويةةة الحالةةة

 العتغذيةةةةة لهةةةةم تعتةةةةوفر و نمةةةةوهم إمكانةةةةات تعتحقةةةةق  جيةةةةدا رعةةةةايتهم تةةةةمو  معتكةةةةررة، بصةةةةورة مةةةةرضلل يعتعرضةةةةون  الو 
 .الويدة

 
ع وصغار األطفال:  الرضاعة الطبيعية وإطعام األطفال الرُّضَّ

يات، تحمةي الرضاعُة الطبيعيُة في السنوات األولةى القليلةة مةن الحيةاة  أن دهم بمصةدر مثةالّي مةن املَُغةّذِّ األطفةاَل مةن العةدوى، وُتةزّوِّ
وهي عامل  اقعتصادي الكلفة وآمن. ذَغْيَر أّن العديد من األمهات َيعتوّقفن عن الّرضاعة الطبيعية في وقت مبّكةٍر للغايةة ععةد بةدايتها، 

  العتغذيةة وسةوء النمةو تعّثر في ُتسهم أْن  ُيمكنها التي ،infant formula"ُيواجهَن ضغوطات للعّتحّول إلى بدائل حليب األم  وذغالبا  ما
 .ومعتوافرا   جاهزا   النظيف املاء يكن لم إْن  آمنة   تكون  ال البدائل تلك أّن  عن فضال  

 :يلي بما)يونيسف(  للطفولة املعتحدة األمم ومنظمة العاملية الصحة منظمةُ  أوصت وقد
عمره من األولى السعتة األشهر خالل خالصة طبيعية رضاعة الطفل إرضاع. 

 أكثر أو سنعتين ملدة طبيعية   رضاعة   إرضاعه في االسعتمراُر. 
 ُأشهر 4 سّن  بلوذغه عند الطفل لعمر ومناسبة آمنة تكميلية أذغذية   إعطائه في البدء. 
( 7) و أشةةةهر، 2 – 4 العمريةةةة الفئةةةة فةةةي لألطفةةةال اليةةةوم فةةةي مرتةةةان( 4(: )العتكميليةةةة)العتغذيةةةة  العتكميلةةةي اإلطعةةةام تكراريةةةة

 .شهرا   00 – 4 العمرية الفئة في لألطفال اليوم في مرات ثالث

 .والدته من واحدة ساعة خالل طبيعية رضاعة الطفل إرضاع في بالبدء أيضا   وُيوص ى
 بها، فهي على النحو اآلتي: املُوص ي الطفل إطعام بممارسات العالقة ذات املؤشرات أما

(.والدته منذ واحدة ساعة)خالل  طبيعية رضاعة   الطفل بإرضاع ُمبّكرا   البدء 
(.أشهر 4 من)أقل  الخالصة الطبيعية الرضاعة معّدل 

الطبيعية الغالبة  الرضاعة"predominant"  أشهر(. 4)أقل من 
(.العمر من سنعتين بلوذغه وعند واحدة سنة الطفل بلوغ)عند  الطبيعية الرضاعة في االسعتمرار معدل 

الطبيعية الرضاعة مدة. 
(.شهرا   47 وحتى الوالدة)منذ  للعمر  املالئمة الطبيعية الرضاعة 
(.أشهر 2 – 4) وطرية صلبة وشبه صلبة، أذغذية الطفل إطعام في البدء 

 (.شهرا   47 – أشهر 4) الوجبات تكرارية من األدنى الحّد 
أشةهر 4) طبيعيةة رضةاعة   يرضةعون  ال الذين األطفال إلى بالنسبة األم حليب ذغير حليب وجبات الطفل إعطاء تكرارية 

 (.شهرا   47 –

(.شهرا   47 وحتى الوالدة)منذ  بالّرّضاعة الطفل إرضاع 

ةةةةدوا الةةةةذين األطفةةةةال نسةةةةبةَ  NU.1 الشةةةةكل و NU.2الوةةةةدوُل  يعةةةةرُض   رضةةةةاعة   رضةةةةعوا أْن  لهةةةةم وسةةةةبَق  األخيةةةةةرتين السةةةةنعتين خةةةةالل ُولِّ
رضعوا الذين األطفال وأولئك طبيعية،

ُ
)أول   الّلبةأ تلقةوا والةذين والدتهةم، مةن األول  واليةوم األولةى السةاعة خالل طبيعية رضاعة   أ

ه حليةب ر  (. ورذغةةم أنَّ الرضةاعَة الطبيعيةة خطةوة  مهمةة  فةةي إدارة عمليةة اإلرضةاع وإقامةة عالقةةة  "prelacteal"الةوالدة عقةب األم ُتةدِّ
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% فقةةةط مةةةن األطفةةةال الرضةةةع ُيرَضةةةعون رضةةةاعة طبيعيةةةة ألول مةةةرة خةةةالل 72جسةةةدية وعاطفيةةةة بةةةين الرضةةةيع واألم، إال أّن نسةةةبة 
% مةةةن 24حةةةين أنَّ نسةةةبة  فةةةي ،العتةةةوالي علةةةى القطةةةريين ذغيةةةر و القطةةةريين طفةةةال% لأل 71و% 24بنسةةةبة  سةةةاعٍة واحةةةدة مةةةن الةةةوالدة،

 لألطفةةةةةال% 24% و 27عتلّقةةةةةي الرضةةةةةاعة الطبيعيةةةةةة خةةةةةالل يةةةةةوم واحةةةةةد مةةةةةن الةةةةةوالدة. بنسةةةةةبة ال فةةةةةي يبةةةةةدأون قطةةةةةر  فةةةةةي الوةةةةةدداملواليةةةةةد 
 العتوالي . على القطريين ذغير و القطريين

رضةةعوا الةةذين األطفةةال نسةةبة أن يالحةةظ و
ُ
األول مةةن والدتهةةم تبلةةغ أقصةةاها عنةةدما يكةةون املسةةعتوي  اليةةوم خةةالل طبيعيةةة رضةةاعة   أ

 .العتعليمي لألم املسعتوي  هذا انخفاضتقل تدريجيا مع  و فما فوق  ا  جامعيالعتعليمي لألم 
 

 NU.1 الشكل
واحد من  املئوية لألمهات اللواتي بدأن ُيرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية خالل ساعة وخالل يوم النسبة

 4104الوالدة، قطر ، 
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% فقةةةط مةةةن األطفةةةال الرضةةةع ُيرَضةةةعون رضةةةاعة طبيعيةةةة ألول مةةةرة خةةةالل 72جسةةةدية وعاطفيةةةة بةةةين الرضةةةيع واألم، إال أّن نسةةةبة 
% مةةةن 24حةةةين أنَّ نسةةةبة  فةةةي ،العتةةةوالي علةةةى القطةةةريين ذغيةةةر و القطةةةريين طفةةةال% لأل 71و% 24بنسةةةبة  سةةةاعٍة واحةةةدة مةةةن الةةةوالدة،

 لألطفةةةةةال% 24% و 27عتلّقةةةةةي الرضةةةةةاعة الطبيعيةةةةةة خةةةةةالل يةةةةةوم واحةةةةةد مةةةةةن الةةةةةوالدة. بنسةةةةةبة ال فةةةةةي يبةةةةةدأون قطةةةةةر  فةةةةةي الوةةةةةدداملواليةةةةةد 
 العتوالي . على القطريين ذغير و القطريين

رضةةعوا الةةذين األطفةةال نسةةبة أن يالحةةظ و
ُ
األول مةةن والدتهةةم تبلةةغ أقصةةاها عنةةدما يكةةون املسةةعتوي  اليةةوم خةةالل طبيعيةةة رضةةاعة   أ

 .العتعليمي لألم املسعتوي  هذا انخفاضتقل تدريجيا مع  و فما فوق  ا  جامعيالعتعليمي لألم 
 

 NU.1 الشكل
واحد من  املئوية لألمهات اللواتي بدأن ُيرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية خالل ساعة وخالل يوم النسبة

 4104الوالدة، قطر ، 
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المستوى 
التعليمي لألم، 

 رب األسرة

أقل من 
 الثانوي

جامعي فما  ثانوي
 فوق

إجمالي دولة  غير قطريين قطريون الجنسية
 قطر

 النسبة المئوية

 خالل يوم واحد خالل ساعة واحدة

 
 NU.2الجدول 

 األولية الطبيعية الرضاعة
 حصلوا الذين ونسبة ، خالصة طبيعية رضاعة يرضعون  كانوا الذين للمسح السابقعتين السنعتين خالل املواليد نسبة
 تغذية على حصلوا الذين ونسبة الوالدة، منذ واحد يوم وخالل الوالدة منذ واحدة ساعة خالل طبيعية رضاعة على
 4104قطر ،  األم، حليب قبل

 

نسبة الذين سبق  
لرم أن رضعوا 
 [0رضاعة طبيعية ]

نسبة الذين حصلوا 
على أول رضاعة 

طبيعية في غضون 
ساعة واحدة من 

 [2الوالدة ]

نسبة الذين حصلوا 
على أول رضاعة 

طبيعية في غضون 
 يوم واحد من الوالدة

نسبة الذين حصلوا 
على تغذية قبل 

 حليب األم

الذين عدد األطفال 
ولدوا في العامين 

السابقين على إجراء 
 املسح

عدد األشرر التي مضت 
 منذ آخر والدة

1 - 00 93.436.782.433.8394

04 - 47 95.930.486.638.3405

ل املساعدة أثناء الوالدة 94.633.584.536.1799 شخص مؤهَّ

95.233.285.935.0679 مرفق صحي قطاع عام مكان الوالدة

90.735.075.843.5111 مرفق صحي قطاع خاص

9**** باملنزل / أخرى / ذغير معتوافر 

املسعتو  العتعليمي لألم ربة 
 األسرة

93.038.375.230.680 قل من الثانويةأ

95.242.683.934.9168 ثانوي 

94.730.086.137.3551 جامعي فما فوق 

94.542.083.333.1232 قطريون  الجنسية

94.730.085.037.3567 ذغير قطريين

94.633.584.536.1799 اإلجمالي

 4.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 4.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *
 

يسةةتند الوضةةع الةةراهن للرضةةاعة الطبيعيةةة علةةى تقةةارير )إفةةادات( األمهةةات / القائمةةات بالرعايةةة عشةةأن اسةةتهالك  ،  NU.3 الوةةدول 
 الرضةةةةاعةسةةةةبق موعةةةةد املقابلةةةةة الشخصةةةةية. ويشةةةةير مصةةةةطجح " الةةةةةذياألطفةةةةال للطعةةةةام والسةةةةوائل أمةةةةس خةةةةالل نهةةةةار أو ليةةةةل اليةةةةوم 

عطةةةةوا فيعتامينةةةةات، أو مكّمةةةةالت ذغذائيةةةةة مةةةةن  "الخالصةةةةة الطبيعيةةةةة
ُ
إلةةةةى األطفةةةةال الّرّضةةةةع الةةةةذين رضةةةةعوا رضةةةةاعة طبيعيةةةةة فقةةةةط )وأ

املعةةةةادن، أو أدويةةةةةة(. وَيعةةةةةرُض الوةةةةدول مسةةةةةعتوى الرضةةةةةاعة الطبيعيةةةةة الخالصةةةةةة لألطفةةةةةال الرضةةةةع أثنةةةةةاء األشةةةةةهر السةةةةعتة األولةةةةةى مةةةةةن 
، وفةي الفئةة العمريةة  04 – 04ألطفةال فةي الفئةة العمريةة الحياة، فضال  عن عرض مسعتويات الرضةاعة الطبيعيةة املسةعتمرة ل شةهرا 

41 – 47 .  شهرا 

مةةن األطفةةال دون سةةّن سةةعتة أشةةهر يرضةةعون رضةةاعة طبيعيةةة خالصةةة بنسةةبة تقريبةةا   %44نسةةبة وجةةود  NU.2الشةةكل مةةن يعتضةةح
بةةةةه والةةةةذي يبلةةةةغ  يمةةةةن املسةةةةعتوى املوصةةةة  كثيةةةةرا  )وهةةةةو مسةةةةعتوى أقةةةل  ،و ذغيةةةةر القطةةةةريين علةةةةى العتةةةةوالي ين% لألطفةةةال القطةةةةري74 و% 04

، فةةةةإن نسةةةةبة  04 –04%(. فبالنسةةةةبة إلةةةةى األطفةةةةال فةةةةي الفئةةةةة العمريةةةةة 011 % مةةةةنهم مةةةةا زالةةةةوا يرضةةةةعون رضةةةةاعة طبيعيةةةةة، 44شةةةةهرا 
، فةإنَّ  47 – 41ألطفال في الفئة العمريةة لالعتوالي. أما بالنسبة  علىالقطريين و ذغير القطريين  طفال% لأل 31% و 24بنسبة   شةهرا 
 ومةن ،العتةوالي  علةى القطةريين ذغيةر و القطةريين طفةال% لأل 72 و% 02منهم ما زالوا يرضعون رضاعة طبيعية. بنسبة  %74نسبة 

 املالحظ أن البنات رضعَن رضاعة  طبيعية خالصة أكثر من األوالد. 
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 NU.2 الشكل
 4104،  ولى، قطراأل  أشهر  4الذين يرضعون رضاعة طبيعية خالصة ملدة  لألطفالالنسبة املئوية 

 
 

 NU.3الجدول 
 الطبيعية الرضاعة

 4104قطر ،  مخعتارة، عمر لفئات الطبيعية للرضاعة الراهن الوضع حسب األحياء األطفال نسبة
 

 أشرر 22-21األطفال   أشرر 00-02األطفال   أشرر 0-1األطفال   
نسبة الرضاعة 

 [0الخالصة ]
نسبة الرضاعة 
الطبيعية في 

 [4]الغالب 

نسبة االسعتمرار  عدد األطفال
في الرضاعة 

الطبيعية )عند 
بلوغ الطفل 
سنة واحدة( 

[7] 

نسبة االسعتمرار  عدد األطفال
في الرضاعة 

الطبيعية )عند 
بلوغ الطفل 

 [2سنعتين( ]

 عدد األطفال

23.834.28266.18132.567 ذكور  الجنس

34.942.18163.77131.367 إناث
43)18.2(34)49.0(18.626.256 قطريون  الجنسية

35.044.410669.611838.492 نيذغير قطري
 اإلجمالي

 29.338.116365.015231.9134

 4.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 4.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]
 4.3املؤشرات، املؤشر عتعدد امل[ املسح العنقودي 7]
 4.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 2]

 حالة 24-44عدد الحاالت ذغير املوزونة ) ( 

 
ملةدة الرضةاعة الطبيعيةة حسةب خصةائص مخعتةارة مةن الخلفيةة   الوسةيط أو القيمةة الوسةطى الحسةابية NU.4يعةرُض الوةدول  

شةةهرا  ألّي  04املعلوماتيةةة. وتبلةةُغ القيمةةة الوسةةطى الحسةةابية ألّيِّ نةةوع مةةن الرضةةاعة الطبيعيةةة بةةين األطفةةال دون سةةّن الثالثةةة مةةدة 
ين بالنسبة إلةى الرضةاعة الطبيعيةة الخالصةة، ومةدة  الطبيعيةة الغالبةة. و يالحةظ للرضةاعة  شةهور  7رضاعة طبيعية، ومدة   شهر 

العكةةةس مةةةن ذلةةةك فةةةإن  وعلةةى اإلنةةةاث ممةةةا هةةةي بةةةين أكةةةبر الةةةذكور أن قيمةةة الوسةةةط الحسةةةابي ألّيِّ نةةةوع مةةن الرضةةةاعة الطبيعيةةةة بةةةين 

24

35

19

35

29

0

5

10

15

20

25

30

35

40

غير  قطريون الجنسية إناث ذكور الجنس
 قطريين

إجمالي 
 دولة قطر

 النسبة المئوية

قيمةةةة وسةةةطى  أعلةةةى أن يالحةةةظ والةةةذكور.  ممةةةا هةةةي بةةةين أعلةةةى اإلنةةةاثقيمةةةة الوسةةةط الحسةةةابي للرضةةةاعة الخالصةةةة أو الغالبةةةة بةةةين 
 .أعلى ا  تعليم أمهاتهم تلقت الذين األطفال هؤالء بين تكون الطبيعية الخالصة  حسابية للرضاعة

 
 NU.4الجدول 

 الطبيعية الرضاعة مدة
 تتراوح الذين لألطفال الغالب في الطبيعية الرضاعة ، خالصة الطبيعية الرضاعة طبيعية، الرضاعة مدة وسيط

، 74-1بين أعمارهم  4104قطر ،  شهرا 
 

عدد األطفال  الرضاعة )باألشرر(وسيط مدة  
رضاعة طبيعية في  رضاعة طبيعية خالصة [0أي رضاعة طبيعية ] أشرر 20-1العمر 

 الغالب
18.00.60.6633 ذكور  الجنس

15.51.21.7629 إناث

13.80.60.6191 ذكور قطريون  الجنسية

13.50.60.7187 ناث قطرياتإ

20.10.50.5442 نيذكور ذغير قطري

15.72.12.9441 ناث ذغير قطرياتإ

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

19.90.61.5137 قل من الثانوي أ

16.00.70.7290 ثانوي 

16.10.70.7836 جامعي فما فوق 

13.70.60.6378 قطريون  الوسيط

18.30.81.4884 ذغير قطريين

16.40.70.71262 االجمالي

 20- 1معتوسط إجمالي األطفال ) 
 شرر (

15.32.02.81262

 4.01عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]

 
. وُتسةةةعَتْخَدُم معةةةاييُر مخعتلفةةةة مةةةن اإلطعةةةام  42كفايةةةة إطعةةةام األطفةةةال دون سةةةّن  مةةةدى NU.5الوةةةدول  يعةةةرض لعمةةةر  املناسةةةبشةةةهرا 
أشةهر"، ُتععتبةر الرضةاعة الطبيعيةة  4على عمر الطفل. فبالنسبة إلى األطفال في الفئة العمرية "منذ الةوالدة وحتةى  اععتمادا  الطفل 

شةهرا  أّنهةم ُيْطَعمةون إطعامةا   47 –أشةهر  4بينما ُيععتبةُر األطفةال الّرضةع فةي الفئةة العمريةة  ،لعمر الطفل  مناسبا  الخالصة إطعاما  
عطوا إذالعمر الطفل  مناسبا  

ُ
 42 سةّن  دون  األطفةال نسةبة نأ يالحظ و. طرية أو صلبة شبه أو صلبة، وأطعمة األمهات حليب أ

% لغيةةةةر القطةةةةريين و الفةةةةرق بةةةةين القطةةةةريين و ذغيةةةةر 44% للقطةةةةريين و 41) %42هةةةةي  مالئمةةةةا  يعتلقةةةةون طعامةةةةا  الةةةةذين قطةةةةر فةةةةي شةةةةهرا  
مةةةن  أعلةةةىوهةةةي %( 43) فةةةي قطةةةر الةةةذين يعتلقةةةون طعامةةةا كافيةةةاشةةةهرا   42ن نسةةةبة األطفةةةال الةةةذكور دون سةةةّن أو يالحةةةظ  ،القطةةةريين(

 الةةةذين األطفةةال بةةين% 44شةةهرا و يعتلقةةةون طعامةةا كافيةةا هةةةي  42نسةةبة لألطفةةةال دون سةةن  أعلةةى فةةةإن كةةذلك%(. 44نسةةبة اإلنةةاث) 
 .  الثانوي  من أقلتعليم  على فقط أمهاتهم حصلت
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قيمةةةة وسةةةطى  أعلةةةى أن يالحةةةظ والةةةذكور.  ممةةةا هةةةي بةةةين أعلةةةى اإلنةةةاثقيمةةةة الوسةةةط الحسةةةابي للرضةةةاعة الخالصةةةة أو الغالبةةةة بةةةين 
 .أعلى ا  تعليم أمهاتهم تلقت الذين األطفال هؤالء بين تكون الطبيعية الخالصة  حسابية للرضاعة

 
 NU.4الجدول 

 الطبيعية الرضاعة مدة
 تتراوح الذين لألطفال الغالب في الطبيعية الرضاعة ، خالصة الطبيعية الرضاعة طبيعية، الرضاعة مدة وسيط

، 74-1بين أعمارهم  4104قطر ،  شهرا 
 

عدد األطفال  الرضاعة )باألشرر(وسيط مدة  
رضاعة طبيعية في  رضاعة طبيعية خالصة [0أي رضاعة طبيعية ] أشرر 20-1العمر 

 الغالب
18.00.60.6633 ذكور  الجنس

15.51.21.7629 إناث

13.80.60.6191 ذكور قطريون  الجنسية

13.50.60.7187 ناث قطرياتإ

20.10.50.5442 نيذكور ذغير قطري

15.72.12.9441 ناث ذغير قطرياتإ

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

19.90.61.5137 قل من الثانوي أ

16.00.70.7290 ثانوي 

16.10.70.7836 جامعي فما فوق 

13.70.60.6378 قطريون  الوسيط

18.30.81.4884 ذغير قطريين

16.40.70.71262 االجمالي

 20- 1معتوسط إجمالي األطفال ) 
 شرر (

15.32.02.81262

 4.01عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]

 
. وُتسةةةعَتْخَدُم معةةةاييُر مخعتلفةةةة مةةةن اإلطعةةةام  42كفايةةةة إطعةةةام األطفةةةال دون سةةةّن  مةةةدى NU.5الوةةةدول  يعةةةرض لعمةةةر  املناسةةةبشةةةهرا 
أشةهر"، ُتععتبةر الرضةاعة الطبيعيةة  4على عمر الطفل. فبالنسبة إلى األطفال في الفئة العمرية "منذ الةوالدة وحتةى  اععتمادا  الطفل 

شةهرا  أّنهةم ُيْطَعمةون إطعامةا   47 –أشةهر  4بينما ُيععتبةُر األطفةال الّرضةع فةي الفئةة العمريةة  ،لعمر الطفل  مناسبا  الخالصة إطعاما  
عطوا إذالعمر الطفل  مناسبا  

ُ
 42 سةّن  دون  األطفةال نسةبة نأ يالحظ و. طرية أو صلبة شبه أو صلبة، وأطعمة األمهات حليب أ

% لغيةةةةر القطةةةةريين و الفةةةةرق بةةةةين القطةةةةريين و ذغيةةةةر 44% للقطةةةةريين و 41) %42هةةةةي  مالئمةةةةا  يعتلقةةةةون طعامةةةةا  الةةةةذين قطةةةةر فةةةةي شةةةةهرا  
مةةةن  أعلةةةىوهةةةي %( 43) فةةةي قطةةةر الةةةذين يعتلقةةةون طعامةةةا كافيةةةاشةةةهرا   42ن نسةةةبة األطفةةةال الةةةذكور دون سةةةّن أو يالحةةةظ  ،القطةةةريين(

 الةةةذين األطفةةال بةةين% 44شةةهرا و يعتلقةةةون طعامةةا كافيةةا هةةةي  42نسةةبة لألطفةةةال دون سةةن  أعلةةى فةةةإن كةةذلك%(. 44نسةةبة اإلنةةاث) 
 .  الثانوي  من أقلتعليم  على فقط أمهاتهم حصلت

  

لألم
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 NU.5الجدول 
 للعمر املالئمة الطبيعية الرضاعة

قطر ،  السابق، اليوم خالل مالئمة طبيعية رضاعة تلقوا الذين شهرا   47-1 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال نسبة
4104 

 

 شرراً  22-1أطفال أعمارهم   شرراً  22-6أطفال أعمارهم  شرراً  0-1أطفال أعمارهم  
الرضاعة الطبيعية 

 [0الخالصة ]
 ن نسبة الذين يعتلقو  عدد األطفال

حاليًا رضاعة 
طبيعية خالصة مع 
أغذية صلبة، شبه 

 صلبة أو طرية

نسبة الذين تلقوا  عدد األطفال
رضاعة طبيعية 

 [2مالئمة ]

 عدد األطفال

23.88227.233226.5414 ذكور  الجنس

34.98118.835421.8435 إناث

18.65619.919319.6249 قطريون  الجنسية

35.010624.049326.0600 نيذغير قطري

اقل من  
 الثانوي 

*1628.96726.483

3423.015423.2188)24.0( ثانوي 

جامعي فما 
 فوق 

32.811322.046524.1578

29.316322.968624.1849 اإلجمالي

  4.4 املؤشر املؤشرات، عتعددامل العنقودي املسح[ 0]
 4.02 املؤشر املؤشرات، عتعددامل العنقودي املسح[ 4]

 حالة 44الحاالت ذغير املوزونة أقل من  عدد* 
 حالة 24-44عدد الحاالت ذغير املوزونة ) ( 

 
كميلةةةي   اإلطعةةةامُ   والنمةةةاء للنمةةةو خاصةةةة بصةةةورة ُمهةةةمٌّ  الُعُمةةةر مةةةن سةةةنعتين وحتةةةى أشةةةهر 4 مةةةن العمريةةةة الفئةةةة فةةةي لألطفةةةال الكةةةافي العتَّ
ب أن ويجةةةب. العتغذيةةةة نقةةةص مةةةن وللوقايةةةة  مةةةةن ومالئةةةٍم  وآمةةةٍن  كةةةاٍف، اسةةةتهالك   أشةةةهر سةةةعتة سةةةّن  ععةةةد الطبيعيةةةةَ  الّرضةةةاعةَ  ُيصةةةاحِّ
، الكةةافي العتكميلةي الغةذاء/  الطعةام  وهةةذا. كافيةا   األم حليةب َيُعةةد   ال عنةدما العتغذيةة، عتطلبةةاتم اسةتيفاء علةى ُيسةةاعد والةذي تغةذويا 
 شةةةبه أو الصةةةلبة، األطعمةةةة مةةةن أكثةةةر أو وجبعتةةةين إلةةةى الحاجةةةة تلبيةةةة طبيعيةةةة، رضةةةاعة   يرضةةةعون  الةةةذين ألطفةةةالل بالنسةةةبة يقعتضةةة ي
 إلةى أشةهر 4 سةّن  فةي األطفةال أولئةك كةان إذا أكثةر أو وجبةات ثةالث وإلةى أشةهر، ثمانية إلى سعتة سّن  في كانوا إذا الطرية أو الصلبة

ّمةةن وأكبةةر شةةهرا   47 إلةةى أشةةهر 4 العمريةةة الفئةةة فةةي األطفةةال إلةةى وبالنسةةبة. شةةهرا   47 ، رضةةاعة   يرضةةعوا لةةم مِّ  الوضةةع فةةإّن  طبيعيةةة 
 .الحليب رضعات/  وجبات أو الطرية أو الصلبة شبه أو الصلبة، األطعمة من أكثر أو وجبات أربع إلى الحاجة تلبية يقعتض ي

، ةةوا أطعمةةة صةةلبة، أو شةةبه صةةلبة، أو طريةةة  2إلةةى  4% مةةن األطفةةال الّرّضةةع فةةي الفئةةة العمريةةة مةةن 41فةةإّن نسةةبة  عمومةةا  أشةةهر تلقَّ
فةي حةين تبلةُغ  ،%74(. وتبلةُغ هةذه النسةبة بةين األطفةال الّرّضةع الةذين يرضةعون رضةاعة  طبيعيةة فةي الوقةت الةراهن NU.6)الودول 

   .%42ضعون رضاعة  طبيعية في الوقت الراهن هذه النسبة بين األطفال الذين ال ير 

 
  

 املستوى
 التعليمي

لألم

 NU.6الجدول 
 طرية أو صلبة، شبه أو صلبة، أطعمة الطفل إعطاء في البدء
 السابق، اليوم خالل طرية أو صلبة شبه صلبة، أذغذية ويعتلقون  أشهر 2-4 بين أعمارهم تتراوح الذين املواليد نسبة

 4104قطر ، 
 

 الكل حاليًا رضاعة طبيعية ن ال يعتلقو  حاليًا رضاعة طبيعية ن يعتلقو  
أذغذية  انسبة من تلقو 

صلبة، شبه صلبة أو 
 طرية

عدد األطفال في 
 أشهر 2-4العمر 

أذغذية  انسبة من تلقو 
صلبة، شبه صلبة أو 

 طرية

عدد األطفال في 
 أشهر 2-4العمر 

أذغذية  انسبة من تلقو 
صلبة، شبه صلبة أو 

 [0]طرية

عدد األطفال في 
 أشهر 2-4العمر 

27*50.8*9*18)42.1( قطريون  الجنسية

3750.092*55)37.5( نيذغير قطري
38.77368.34650.2119 اإلجمالي

 4.04عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 حالة 44الحاالت ذغير املوزونة أقل من  عدد *

 حالة 24-44عدد الحاالت ذغير املوزونة  ) (

 
عطةوا وجبةات شةبه صةلبة أو طريةة بالحةّد  47أشةهر إلةى  4نسبة األطفال في الفئة العمرية من  NU.7الودول  يعرُض 

ُ
شةهرا  مّمةن أ

. وعلةةى العمةةوم، فةةإن األدنةةى مةةن عةةدد املةةرات أو أكثةةر خةةالل اليةةوم السةةابق إلجةةراء املسةةح وفقةةا  للوضةةع الةةراهن للرضةةاعة الطبيعيةةة
، وشةبه صةلبة وطريةة  بالحةد األدنةى  47أشهر إلى  4ن % في الفئة العمرية م41نصف األطفال  شةهرا    كةانوا يعتلّقةون أطعمةة  صةلبة 

 47-4 بةةةين أعمةةةارهم تتةةةراوح الةةةذين األطفةةةال بةةةين العتغذيةةةة ممارسةةةات فةةةي الونسةةةين بةةةين فةةةروق وجةةةود يالحةةةظ ولةةةممةةةن عةةةدد املةةةرات. 
 .شهرا  

،  47أشةةهر إلةةةى  4بةةين األطفةةةال الةةذين يرضةةعون رضةةةاعة  طبيعيةةة فةةي الوقةةةت الحاضةةر، مةةن الفئةةةة العمريةةة  ومةةن  هنةةاك نسةةةبةشةةهرا 
 النسةةةبة هةةةذه وكانةةةت والطريةةةة، الصةةةلبة وشةةةبه الصةةةلبة، األطعمةةةة مةةةن الوجبةةةات عةةةدد مةةةن األدنةةةى الحةةةّد يعتلقةةةون  تقريبةةةا   مةةةنهم% 04

 %24 حةةوالي هنةةاك طبيعيةةة، رضةةاعة يرضةةعون %". ومةةن بةةين األطفةةال الةةذين ال 07مقارنةةة  باإلنةةاث  %03الةةذكور  أوسةةاط فةةي أعلةةى
 .أكثر أو مرات أربع الحليب رضعات/  وجبات أو الّطرية أو الصلبة، شبه أو الصلبة، األطعمة يعتلّقون  هممن
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 NU.5الجدول 
 للعمر املالئمة الطبيعية الرضاعة

قطر ،  السابق، اليوم خالل مالئمة طبيعية رضاعة تلقوا الذين شهرا   47-1 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال نسبة
4104 

 

 شرراً  22-1أطفال أعمارهم   شرراً  22-6أطفال أعمارهم  شرراً  0-1أطفال أعمارهم  
الرضاعة الطبيعية 

 [0الخالصة ]
 ن نسبة الذين يعتلقو  عدد األطفال

حاليًا رضاعة 
طبيعية خالصة مع 
أغذية صلبة، شبه 

 صلبة أو طرية

نسبة الذين تلقوا  عدد األطفال
رضاعة طبيعية 

 [2مالئمة ]

 عدد األطفال

23.88227.233226.5414 ذكور  الجنس

34.98118.835421.8435 إناث

18.65619.919319.6249 قطريون  الجنسية

35.010624.049326.0600 نيذغير قطري

اقل من  
 الثانوي 

*1628.96726.483

3423.015423.2188)24.0( ثانوي 

جامعي فما 
 فوق 

32.811322.046524.1578

29.316322.968624.1849 اإلجمالي

  4.4 املؤشر املؤشرات، عتعددامل العنقودي املسح[ 0]
 4.02 املؤشر املؤشرات، عتعددامل العنقودي املسح[ 4]

 حالة 44الحاالت ذغير املوزونة أقل من  عدد* 
 حالة 24-44عدد الحاالت ذغير املوزونة ) ( 

 
كميلةةةي   اإلطعةةةامُ   والنمةةةاء للنمةةةو خاصةةةة بصةةةورة ُمهةةةمٌّ  الُعُمةةةر مةةةن سةةةنعتين وحتةةةى أشةةةهر 4 مةةةن العمريةةةة الفئةةةة فةةةي لألطفةةةال الكةةةافي العتَّ
ب أن ويجةةةب. العتغذيةةةة نقةةةص مةةةن وللوقايةةةة  مةةةةن ومالئةةةٍم  وآمةةةٍن  كةةةاٍف، اسةةةتهالك   أشةةةهر سةةةعتة سةةةّن  ععةةةد الطبيعيةةةةَ  الّرضةةةاعةَ  ُيصةةةاحِّ
، الكةةافي العتكميلةي الغةذاء/  الطعةام  وهةةذا. كافيةا   األم حليةب َيُعةةد   ال عنةدما العتغذيةة، عتطلبةةاتم اسةتيفاء علةى ُيسةةاعد والةذي تغةذويا 
 شةةةبه أو الصةةةلبة، األطعمةةةة مةةةن أكثةةةر أو وجبعتةةةين إلةةةى الحاجةةةة تلبيةةةة طبيعيةةةة، رضةةةاعة   يرضةةةعون  الةةةذين ألطفةةةالل بالنسةةةبة يقعتضةةة ي
 إلةى أشةهر 4 سةّن  فةي األطفةال أولئةك كةان إذا أكثةر أو وجبةات ثةالث وإلةى أشةهر، ثمانية إلى سعتة سّن  في كانوا إذا الطرية أو الصلبة

ّمةةن وأكبةةر شةةهرا   47 إلةةى أشةةهر 4 العمريةةة الفئةةة فةةي األطفةةال إلةةى وبالنسةةبة. شةةهرا   47 ، رضةةاعة   يرضةةعوا لةةم مِّ  الوضةةع فةةإّن  طبيعيةةة 
 .الحليب رضعات/  وجبات أو الطرية أو الصلبة شبه أو الصلبة، األطعمة من أكثر أو وجبات أربع إلى الحاجة تلبية يقعتض ي

، ةةوا أطعمةةة صةةلبة، أو شةةبه صةةلبة، أو طريةةة  2إلةةى  4% مةةن األطفةةال الّرّضةةع فةةي الفئةةة العمريةةة مةةن 41فةةإّن نسةةبة  عمومةةا  أشةةهر تلقَّ
فةي حةين تبلةُغ  ،%74(. وتبلةُغ هةذه النسةبة بةين األطفةال الّرّضةع الةذين يرضةعون رضةاعة  طبيعيةة فةي الوقةت الةراهن NU.6)الودول 

   .%42ضعون رضاعة  طبيعية في الوقت الراهن هذه النسبة بين األطفال الذين ال ير 

 
  

 NU.6الجدول 
 طرية أو صلبة، شبه أو صلبة، أطعمة الطفل إعطاء في البدء
 السابق، اليوم خالل طرية أو صلبة شبه صلبة، أذغذية ويعتلقون  أشهر 2-4 بين أعمارهم تتراوح الذين املواليد نسبة

 4104قطر ، 
 

 الكل حاليًا رضاعة طبيعية ن ال يعتلقو  حاليًا رضاعة طبيعية ن يعتلقو  
أذغذية  انسبة من تلقو 

صلبة، شبه صلبة أو 
 طرية

عدد األطفال في 
 أشهر 2-4العمر 

أذغذية  انسبة من تلقو 
صلبة، شبه صلبة أو 

 طرية

عدد األطفال في 
 أشهر 2-4العمر 

أذغذية  انسبة من تلقو 
صلبة، شبه صلبة أو 

 [0]طرية

عدد األطفال في 
 أشهر 2-4العمر 

27*50.8*9*18)42.1( قطريون  الجنسية

3750.092*55)37.5( نيذغير قطري
38.77368.34650.2119 اإلجمالي

 4.04عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 حالة 44الحاالت ذغير املوزونة أقل من  عدد *

 حالة 24-44عدد الحاالت ذغير املوزونة  ) (

 
عطةوا وجبةات شةبه صةلبة أو طريةة بالحةّد  47أشةهر إلةى  4نسبة األطفال في الفئة العمرية من  NU.7الودول  يعرُض 

ُ
شةهرا  مّمةن أ

. وعلةةى العمةةوم، فةةإن األدنةةى مةةن عةةدد املةةرات أو أكثةةر خةةالل اليةةوم السةةابق إلجةةراء املسةةح وفقةةا  للوضةةع الةةراهن للرضةةاعة الطبيعيةةة
، وشةبه صةلبة وطريةة  بالحةد األدنةى  47أشهر إلى  4ن % في الفئة العمرية م41نصف األطفال  شةهرا    كةانوا يعتلّقةون أطعمةة  صةلبة 

 47-4 بةةةين أعمةةةارهم تتةةةراوح الةةةذين األطفةةةال بةةةين العتغذيةةةة ممارسةةةات فةةةي الونسةةةين بةةةين فةةةروق وجةةةود يالحةةةظ ولةةةممةةةن عةةةدد املةةةرات. 
 .شهرا  

،  47أشةةهر إلةةةى  4بةةين األطفةةةال الةةذين يرضةةعون رضةةةاعة  طبيعيةةة فةةي الوقةةةت الحاضةةر، مةةن الفئةةةة العمريةةة  ومةةن  هنةةاك نسةةةبةشةةهرا 
 النسةةةبة هةةةذه وكانةةةت والطريةةةة، الصةةةلبة وشةةةبه الصةةةلبة، األطعمةةةة مةةةن الوجبةةةات عةةةدد مةةةن األدنةةةى الحةةةّد يعتلقةةةون  تقريبةةةا   مةةةنهم% 04

 %24 حةةوالي هنةةاك طبيعيةةة، رضةةاعة يرضةةعون %". ومةةن بةةين األطفةةال الةةذين ال 07مقارنةةة  باإلنةةاث  %03الةةذكور  أوسةةاط فةةي أعلةةى
 .أكثر أو مرات أربع الحليب رضعات/  وجبات أو الّطرية أو الصلبة، شبه أو الصلبة، األطعمة يعتلّقون  هممن
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 NU.7الجدول 
 للطفل الوجبات إعطاء تكرار من األدنى الحّد 
 أو الصلبة شبه أو الصلبة، األذغذية من أكثر أو األدنى الحد تلقوا الذين شهرا   47-4 العمر في الرضع  األطفال نسبة

 الرضاعة حالة حسب السابق، اليوم خالل( طبيعية رضاعة يرضعون  ال الذين لألطفال الحليب ورضاعات) الطرية
 4104قطر ،  الطبيعية،

 

 الكل رضاعة طبيعيةال يعتلقى حاليًا  يعتلقى حاليًا رضاعة طبيعية 
نسبة الذين تلقوا 
الحّد األدنى من 

عدد الوجبات من 
األغذية الصلبة، 
شبه الصلبة أو 

 الطرية

عدد األطفال في 
 22-6العمر 

 شرراً 

نسبة الذين تلقوا 
على األقل رضاععتين 

 [0من الحليب ]

نسبة الذين تلقوا 
وجبات من 

األغذية الصلبة، 
شبه الصلبة أو 
الطرية أو على 

رضاعات  4األقل 
 من الحليب

عدد األطفال في 
 شرراً  22-6العمر 

النسبة املئوية 
للحد األدنى من 

 [2عدد الوجبات ]

عدد األطفال في 
 شرراً  22-6العمر 

16.818293.089.615049.6332 ذكور  الجنس

12.617791.688.617750.6354 إناث

18.58295.695.611162.9193 قطريون  الجنسية

13.627790.585.721645.1493 نيذغير قطري

4652.0119*27.87396.3 ا  أشهر  2 – 4 العمر

4035.6115)87.0(8.57587.9 ا  أشهر  00 – 4

8.614396.192.39441.8237 ا  أشهر  03 – 04

20.46989.787.114765.9216 ا  أشهر  47 – 02

املسعتو  
العتعليمي 

 لرب األسرة

2647.067*4193.9)15.0( قل من الثانويةأ

22.78091.887.07453.7154 ثانوي 

12.023892.288.822649.4465 جامعي فما فوق 

14.735992.289.032750.1686 اإلجمالي

 4.04عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 4.07عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]
 حالة 44الحاالت ذغير املوزونة أقل من  عدد *

 حالة 24-44عدد الحاالت ذغير املوزونة  ) (
أشةةهر، يةعتم تحديةةد تةردد الحةةد األدنةى للوجبةةة لألطفةال عنةةد تنةاولهم األطعمةةة  2-4مجحوظةة: فيمةا يخةةص الرضةاعة الطبيعيةةة بةين األطفةةال الةذين تتةةراوح أعمةارهم مةةا بةين 

اول األطعمةةةة الصةةةلبة و شةةةبه الصةةةلبة أو شةةةهرا، يععتبةةةر تنةةة 47-4الصةةةلبة و شةةةبه الصةةةلبة أو اللينةةةة مةةةرتين أو أكثةةةر. و فيمةةةا يخةةةص الرضةةةاعة الطبيعيةةةة بةةةين األطفةةةال فةةةي سةةةن 
شةةةهرا، يععتبةةةر تنةةةاول األطفةةةال  47-4اللينةةةة ثةةةالث مةةةرات علةةةى األقةةةل بمثابةةةة تةةةردد الحةةةد األدنةةةى للوجبةةةة. و بخصةةةوص األطفةةةال الةةةذين ال يعتلقةةةون الرضةةةاعة الطبيعيةةةة فةةةي سةةةن 

 ابق بمثابة تردد الحد األدنى للوجبة.  لألطعمة الصلبة، و الشبه الصلبة، و اللينة ألربع مرات على األقل خالل اليوم الس

 
املمارسة املسعتمرة للرضاعة الصناعية باعث قلق عسبب العّتلّوث املحعتمل الناتج عن املياه ذغير اآلمنة واالفعتقار إلى سبل  ُتشّكل

% 47الرضاعة الصناعية  منتشرة  في قطر. فنسبة  أّن  NU.8النظافة العامة في إعداد الرضعات الصناعية. وُيبّين الودول 
 الصناعية الرضاعة نسبة وكانتمن األطفال دون سّن السنعتين طبقا لجودول ُيَغّذوَن باسعتخدام الرّضاعات ذات الَحَلمات. 

 . %42مقارنة  باإلناث  %42الذكور  أوساط في أعلى

 
 
 
 
 

لألم

 NU.8الجدول 
 صناعية رضاعة الطفل إرضاع
قطر ،  السابق، اليوم خالل حلمة بها زجاجة باسعتخدام رضاعة تلقوا الذين شهرا   47-1 العمر في  األطفال نسبة

4104 
 

شررًا الذين  22-1نسبة األطفال  في العمر  
زجاجة بها حلمة  باسعتخدامتلقوا رضاعة 

[0] 

 شرراً  22-1عدد األطفال في العمر 

67.7414 ذكور  الجنس

58.4435 إناث

68.9249 قطريون  الجنسية

60.4600 نيذغير قطري

53.6163 ا  أشهر  4-1 العمر

71.9233 ا  أشهر  4-00

61.6453 ا  أشهر  04-47

املسعتو  العتعليمي 
 لرب األسرة

71.683 قل من الثانويةأ

62.0188 ثانوي 

61.9578 جامعي فما فوق 

 اإلجمالي
  

62.9849

 4.00املؤشرات، املؤشر  عتعددامل[ املسح العنقودي 0]
 

 الوزن املنخفض عند الوالدة:
غذوي الراهن، ولكن أيضا  على فرص املولود  وزُن  الطفل عند الوالدة مؤّشر  جّيد  ليس فقط على صحة األم ووضعها العتَّ

االجعتماعي على املدى الطويل. َوَينطوي الوزُن املُنخفُض عند الوالدة  –الوديد في البقاء، والنمو، والنماء الصحي والنفس ي 
املخاطر الصحية الوخيمة على األطفال. فاألطفال الّرّضع، الذين كانوا يعانون من ذغرام( على مجموعة من  40411)أقّل من 

 من األولى والسنين األشهر خالل للوفاة العّتعّرض في ويعتمّثل كثيرا يتزايدنقص العتغذية وهم في أرحام أمهاتهم، يواجهون خطرا  
 خطر ومن لديهم، األمراض ضد الحصانة مسعتوى  في ضعف من يعانون  منهم الحياة قيد على يبقون  الذين وأولئك. حياتهم
 عضالتهم قوة مسعتوى  في تدٍن  مع العتغذية، نقص من يعانون  األطفال هؤالء يبقى أْن  املحعتمل ومن باملرض، لإلصابة متزايد
 األطفال ويميُل . العمر من الحقة فترة في القلب وأمراض الّسكري  بمرض اإلصابة في أعلى معدالت من ويعانون  حياتهم، طوال
ي من املعاناة إلى كذلك الوزن منخفض ي يولدون  الذين  أدائهم على ُيؤّثر مما اإلدراكية، اإلعاقات ومن لديهم الذكاء حاصل َتدّنِّ

 .راشدين كبارا   ُيصبحون  عندما عمل ُفرص على حصولهم وعلى املدرسة في

 ثالثة وثّمة. تغذيتها وضعف األم صحة ضعف من رئيسة، بصفة الوالدة، عند املُنخفض الوزُن  ينبثق النامي، العالم ففي
 في راجع  )وذلك  األم قامة وقصر الحمل، قبل لألم العّتغذوّي  الوضع ضعُف : املنخفض الوزن ذلك على األشّد  األثر لها عوامل

 ذغير الوزن زيادةَ  فإّن  كذلك. الحمل أثناء األم تغذية وسوء(، طفولتها أثناء باألمراض اإلصابة وتعّدد العتغذية نقص إلى معظمه
ر ألّنها نظرا   خاصة؛ أهمية لها الحمل أثناء الكافية ق  أسباب من كبيرة   نسبة   ُتفّسِّ  فإّن  ذلك، على وعالوة  . الونين نمو تعوَّ

 كبير، حّدٍ  إلى بإمكانها، النامية، الدول  من الكثير في شائعة   أمراض   وهي واملالريا، اإلسهالك الطفل، ُتصيب التي األمراض
صيبت إذا الونين نمو إضعاف

ُ
 .الحمل أثناء األمراض ععدوى  األم أ

ي الّسبب هو الحمل أثناء الّسوائر تدخين فإّن  الصناعي، العالم وفي  الّنامي العاملين وفي. الوالدة عند الوزن انخفاض إلى املؤّدِّ
 منخفضة أجّنة َحْملِّ  في ُيخاطرن  نمّوهّن  اكعتمال تقعتض ي أجسامهن تكون  بينما يلدَن  اللواتي اليافعات فإّن  كليهما، والصناعي

 .الوزن
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 NU.7الجدول 
 للطفل الوجبات إعطاء تكرار من األدنى الحّد 
 أو الصلبة شبه أو الصلبة، األذغذية من أكثر أو األدنى الحد تلقوا الذين شهرا   47-4 العمر في الرضع  األطفال نسبة

 الرضاعة حالة حسب السابق، اليوم خالل( طبيعية رضاعة يرضعون  ال الذين لألطفال الحليب ورضاعات) الطرية
 4104قطر ،  الطبيعية،

 

 الكل رضاعة طبيعيةال يعتلقى حاليًا  يعتلقى حاليًا رضاعة طبيعية 
نسبة الذين تلقوا 
الحّد األدنى من 

عدد الوجبات من 
األغذية الصلبة، 
شبه الصلبة أو 

 الطرية

عدد األطفال في 
 22-6العمر 

 شرراً 

نسبة الذين تلقوا 
على األقل رضاععتين 

 [0من الحليب ]

نسبة الذين تلقوا 
وجبات من 

األغذية الصلبة، 
شبه الصلبة أو 
الطرية أو على 

رضاعات  4األقل 
 من الحليب

عدد األطفال في 
 شرراً  22-6العمر 

النسبة املئوية 
للحد األدنى من 

 [2عدد الوجبات ]

عدد األطفال في 
 شرراً  22-6العمر 

16.818293.089.615049.6332 ذكور  الجنس

12.617791.688.617750.6354 إناث

18.58295.695.611162.9193 قطريون  الجنسية

13.627790.585.721645.1493 نيذغير قطري

4652.0119*27.87396.3 ا  أشهر  2 – 4 العمر

4035.6115)87.0(8.57587.9 ا  أشهر  00 – 4

8.614396.192.39441.8237 ا  أشهر  03 – 04

20.46989.787.114765.9216 ا  أشهر  47 – 02

املسعتو  
العتعليمي 

 لرب األسرة

2647.067*4193.9)15.0( قل من الثانويةأ

22.78091.887.07453.7154 ثانوي 

12.023892.288.822649.4465 جامعي فما فوق 

14.735992.289.032750.1686 اإلجمالي

 4.04عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 4.07عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]
 حالة 44الحاالت ذغير املوزونة أقل من  عدد *

 حالة 24-44عدد الحاالت ذغير املوزونة  ) (
أشةةهر، يةعتم تحديةةد تةردد الحةةد األدنةى للوجبةةة لألطفةال عنةةد تنةاولهم األطعمةةة  2-4مجحوظةة: فيمةا يخةةص الرضةاعة الطبيعيةةة بةين األطفةةال الةذين تتةةراوح أعمةارهم مةةا بةين 

اول األطعمةةةة الصةةةلبة و شةةةبه الصةةةلبة أو شةةةهرا، يععتبةةةر تنةةة 47-4الصةةةلبة و شةةةبه الصةةةلبة أو اللينةةةة مةةةرتين أو أكثةةةر. و فيمةةةا يخةةةص الرضةةةاعة الطبيعيةةةة بةةةين األطفةةةال فةةةي سةةةن 
شةةةهرا، يععتبةةةر تنةةةاول األطفةةةال  47-4اللينةةةة ثةةةالث مةةةرات علةةةى األقةةةل بمثابةةةة تةةةردد الحةةةد األدنةةةى للوجبةةةة. و بخصةةةوص األطفةةةال الةةةذين ال يعتلقةةةون الرضةةةاعة الطبيعيةةةة فةةةي سةةةن 

 ابق بمثابة تردد الحد األدنى للوجبة.  لألطعمة الصلبة، و الشبه الصلبة، و اللينة ألربع مرات على األقل خالل اليوم الس

 
املمارسة املسعتمرة للرضاعة الصناعية باعث قلق عسبب العّتلّوث املحعتمل الناتج عن املياه ذغير اآلمنة واالفعتقار إلى سبل  ُتشّكل

% 47الرضاعة الصناعية  منتشرة  في قطر. فنسبة  أّن  NU.8النظافة العامة في إعداد الرضعات الصناعية. وُيبّين الودول 
 الصناعية الرضاعة نسبة وكانتمن األطفال دون سّن السنعتين طبقا لجودول ُيَغّذوَن باسعتخدام الرّضاعات ذات الَحَلمات. 

 . %42مقارنة  باإلناث  %42الذكور  أوساط في أعلى

 
 
 
 
 

 NU.8الجدول 
 صناعية رضاعة الطفل إرضاع
قطر ،  السابق، اليوم خالل حلمة بها زجاجة باسعتخدام رضاعة تلقوا الذين شهرا   47-1 العمر في  األطفال نسبة

4104 
 

شررًا الذين  22-1نسبة األطفال  في العمر  
زجاجة بها حلمة  باسعتخدامتلقوا رضاعة 

[0] 

 شرراً  22-1عدد األطفال في العمر 

67.7414 ذكور  الجنس

58.4435 إناث

68.9249 قطريون  الجنسية

60.4600 نيذغير قطري

53.6163 ا  أشهر  4-1 العمر

71.9233 ا  أشهر  4-00

61.6453 ا  أشهر  04-47

املسعتو  العتعليمي 
 لرب األسرة

71.683 قل من الثانويةأ

62.0188 ثانوي 

61.9578 جامعي فما فوق 

 اإلجمالي
  

62.9849

 4.00املؤشرات، املؤشر  عتعددامل[ املسح العنقودي 0]
 

 الوزن املنخفض عند الوالدة:
غذوي الراهن، ولكن أيضا  على فرص املولود  وزُن  الطفل عند الوالدة مؤّشر  جّيد  ليس فقط على صحة األم ووضعها العتَّ

االجعتماعي على املدى الطويل. َوَينطوي الوزُن املُنخفُض عند الوالدة  –الوديد في البقاء، والنمو، والنماء الصحي والنفس ي 
املخاطر الصحية الوخيمة على األطفال. فاألطفال الّرّضع، الذين كانوا يعانون من ذغرام( على مجموعة من  40411)أقّل من 

 من األولى والسنين األشهر خالل للوفاة العّتعّرض في ويعتمّثل كثيرا يتزايدنقص العتغذية وهم في أرحام أمهاتهم، يواجهون خطرا  
 خطر ومن لديهم، األمراض ضد الحصانة مسعتوى  في ضعف من يعانون  منهم الحياة قيد على يبقون  الذين وأولئك. حياتهم
 عضالتهم قوة مسعتوى  في تدٍن  مع العتغذية، نقص من يعانون  األطفال هؤالء يبقى أْن  املحعتمل ومن باملرض، لإلصابة متزايد
 األطفال ويميُل . العمر من الحقة فترة في القلب وأمراض الّسكري  بمرض اإلصابة في أعلى معدالت من ويعانون  حياتهم، طوال
ي من املعاناة إلى كذلك الوزن منخفض ي يولدون  الذين  أدائهم على ُيؤّثر مما اإلدراكية، اإلعاقات ومن لديهم الذكاء حاصل َتدّنِّ

 .راشدين كبارا   ُيصبحون  عندما عمل ُفرص على حصولهم وعلى املدرسة في

 ثالثة وثّمة. تغذيتها وضعف األم صحة ضعف من رئيسة، بصفة الوالدة، عند املُنخفض الوزُن  ينبثق النامي، العالم ففي
 في راجع  )وذلك  األم قامة وقصر الحمل، قبل لألم العّتغذوّي  الوضع ضعُف : املنخفض الوزن ذلك على األشّد  األثر لها عوامل

 ذغير الوزن زيادةَ  فإّن  كذلك. الحمل أثناء األم تغذية وسوء(، طفولتها أثناء باألمراض اإلصابة وتعّدد العتغذية نقص إلى معظمه
ر ألّنها نظرا   خاصة؛ أهمية لها الحمل أثناء الكافية ق  أسباب من كبيرة   نسبة   ُتفّسِّ  فإّن  ذلك، على وعالوة  . الونين نمو تعوَّ

 كبير، حّدٍ  إلى بإمكانها، النامية، الدول  من الكثير في شائعة   أمراض   وهي واملالريا، اإلسهالك الطفل، ُتصيب التي األمراض
صيبت إذا الونين نمو إضعاف

ُ
 .الحمل أثناء األمراض ععدوى  األم أ

ي الّسبب هو الحمل أثناء الّسوائر تدخين فإّن  الصناعي، العالم وفي  الّنامي العاملين وفي. الوالدة عند الوزن انخفاض إلى املؤّدِّ
 منخفضة أجّنة َحْملِّ  في ُيخاطرن  نمّوهّن  اكعتمال تقعتض ي أجسامهن تكون  بينما يلدَن  اللواتي اليافعات فإّن  كليهما، والصناعي

 .الوزن

لألم
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 من أكثر أّن  مفادها حقيقة   الوالدة، عند املُنخفض الوزن حاالت وقوع معدالت قياس تواجه التي الُكبرى، العّتحّديات من
 العتقديرات معظُم  تستنُد  كانت إذ. الوالدة عند( أوزانهم ُتقاُس  ال)أي:  ُيوَزنون  ال النامي العالم في الّرّضع األطفال نصف
 أّن  َبْيَد . الصحية املرافق من وُتصّنف ُتجَمُع  التي البيانات إلى املاض ي، في النامية، للدول  الوالدة عند املنخفض بالوزن املعنية

 في أمهاتهم تلدهم ال الوديدة املواليد ذغالبية ألّن  النامية؛ الدول  معظم إلى بالنسبة( موضوعية)ذغير  منحرفة   العتقديرات هذه
ُد  منهم وَمن الصحية، املرافق

َ
ومع ذلك، فإن هذا ال ينطبق على دولة قطر  .املواليد كل من مخعتارة عّينة فقط ُيمّثل فيها ُيول

حيث تعتوفر تغطية صحية شاملة، وحيث تعتم جميع الوالدات داخل مرافق صحية. وقد تم تقدير نسبة انخفاض الوزن عند 
 الوالدة وفق ما تسعتحضره األم، أو بالوزن كما هو مسول على البطاقة الصحية.

الّرّضع َيزُِّن كلٌّ منهم أقّل  هؤالء من %00، وتشير العتقديرات إلى أنَّ حوالي نسبة من املواليد عند والدتهم %23َوْزُن  جرى وقد 
 الوالدة عند الوزن انخفاض عشأن اخعتالف يالحظ ولم (.NU.3الشكل  و NU.11 ذغرام عند الوالدة )الودول  40411من 

 .لألم العتعليمي املسعتوى  أو الونسية، بحسب

 NU.3 الشكل
 4104، قطر ، تم وزنهم عند الوالدة املئوية للرضع الذين  النسبة

 
 NU.11الجدول 

 الوالدة عند الوزن نخفضوامل الرضع
َرت الذين املسح إجراء على السابقين العامين خالل املواليد نسبة  ونسبة جرام 4411 من بأقل الوالدة عند أوزانهم ُقّدِّ

 4104قطر ،  وزنهم، تم الذين حياءاأل  املواليد
 

ة  عدد األطفال الذين ولدوا في  نسبة الوالدات الحيَّ
العامين السابقين على إجراء 

 املسح
جرام  4411أقل من 

[0] 
الوزن عند امليالد 

[4] 
10.286.2232 قطريون  الجنسية

11.088.0567 نيذغير قطري

املسعتو  
العتعليمي 
لرب 
 األسرة

11.592.080 وي انقل من الثأ

11.988.7168 ثانوي 

 جامعي فما فوق 
10.186.4551

10.687.5799 اإلجمالي

 4.02عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 4.04عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]
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 ُمعالجة الجفاف عن طريق الفم )اإلماهة(:

اإلسهال هو الّسبب الثاني املؤدي إلى الوفيات بين األطفال دون سّن الخامسة على املسعتوى العالمي. فمعظُم وفيات  مرُض 
األطفال املرتبطة باإلسهال ُتعزى إلى حدوث الوفاف الناتج عن فقدان كميات كبيرة من املياه واإللكيتروليت من جسم 

إما من خالل اسعتخدام أمالح معالوة  –لية إدارة حاالت اإلصابة باإلسهال اإلنسان من خالل الُبراز السائل. وُيمكن لعم
أْن ُتوّفر الوقاية من حدوث  – (RHF)وإما باسعتخدام السوائل التي ُيوص ى بعتحضيرها في املنزل  (ORS)الوفاف عن طريق الفم 

ن طريق زيادة مقدار ما يتناوله الطفل العديد من تلك الوفيات. كذلك فإّن الوقايَة من حدوث الوفاف ومن سوء العتغذية، ع
 من سوائل واالسعتمرار في إطعامه، استراتيجيعتان مهمعتان إلدارة حاالت اإلسهال.

 بحلول  الخامسة سّن  دون  األطفال بين النصف، إلى باإلسهال، اإلصابة عسب الوفاة معدالت خفض( 0: )فهي األهداف، أما
 دون  األطفال وفيات معدالت خفض( 4"(. )باألطفال جدير"عالم  وثيقة)أهداف  4111 عام في بمسعتواها مقارنة  ، 4101 عام
 إلى وباإلضافة(. لأللفية اإلنمائية)األهداف  0441 عام بمسعتواها مقارنة  ، 4104 عام بحلول  الثلثين، بمقدار الخامسة، سّن 

 %.44 بنسبة باإلسهال اإلصابة وقوع معدالت في خفض إحداث إلى تدعو" باألطفال جدير"عالم  وثيقةَ  فإّن  ذلك،

عتعدد املؤشرات قدرت نسبة اإلصابة باإلسهال عن طريق سؤال األمهات أو مقدمي الرعاية إن كان املفي املسح العنقودي 
أطفالهم الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات قد أصيبوا باإلسهال مرة واحدة أو أكثر في األسبوعين السابقين للمسح. وفي 

حول عالج اإلسهال، بما في ذلك ما تعاطاه الطفل من توجه إليهن مجموعة من األسئلة فهناك ت األمهات ذلك حال ذكر 
 الشراب والطعام أثناء اإلصابة، وما إذا كان ذلك أكثر أو أقل مما يعتعاطاه الطفل في العادة.

 :فهي املؤشرات، وأما

 اإلسهال أمراض انتشار مسعتوى. 
اإلماهة(. الفم طريق عن الوفاف معالوة( 

اإلسهال ألمراض املنزلية اإلدارة. 
اإلطعام في االسعتمرار مع)اإلماهة(  الفم طريق عن الوفاف معالوة. 

َب من األمهات )أو القائمات على رعاية األطفال(، في اسعتبيان املسح العنقودي  لقد عتعدد املؤشرات، اإلفادة عّما إذا كان املُطلِّ
صيبوا، ُطرَِّحت على األمهات سلسلة  من 

ُ
سبوعين الَلذين سبقا إجراء املسح. فإن كانوا قد أ

ُ
صيبوا باإلسهال في األ

ُ
أطفالهّن قد أ

 أقل أو أكثر الكميات نتكا إذا ماوع اإلصابة، نوبة أثناءاألسئلة عن األشياء التي كان األطفال قد اضّطروا إلى ُشربها أو أكلها 
 (.باإلسهال مصابين ذغير يكونون )عندما  العادية األحوال في األطفال ويشربها يأكلها التي الكميات من

صيبت فقد عامة، بصورة
ُ
% من األطفال دون سّن الخامسة باإلسهال خالل األسبوعين الّلذين سبقا إجراء املسح 2 نسبة أ

 (.%2) القطريينطفال ذغير األ  مما هي بين%( 4)  أعلى القطريين االطفال بين إلصابة(. و كانت نسبة اCH.5)الودول 
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 من أكثر أّن  مفادها حقيقة   الوالدة، عند املُنخفض الوزن حاالت وقوع معدالت قياس تواجه التي الُكبرى، العّتحّديات من
 العتقديرات معظُم  تستنُد  كانت إذ. الوالدة عند( أوزانهم ُتقاُس  ال)أي:  ُيوَزنون  ال النامي العالم في الّرّضع األطفال نصف
 أّن  َبْيَد . الصحية املرافق من وُتصّنف ُتجَمُع  التي البيانات إلى املاض ي، في النامية، للدول  الوالدة عند املنخفض بالوزن املعنية

 في أمهاتهم تلدهم ال الوديدة املواليد ذغالبية ألّن  النامية؛ الدول  معظم إلى بالنسبة( موضوعية)ذغير  منحرفة   العتقديرات هذه
ُد  منهم وَمن الصحية، املرافق

َ
ومع ذلك، فإن هذا ال ينطبق على دولة قطر  .املواليد كل من مخعتارة عّينة فقط ُيمّثل فيها ُيول

حيث تعتوفر تغطية صحية شاملة، وحيث تعتم جميع الوالدات داخل مرافق صحية. وقد تم تقدير نسبة انخفاض الوزن عند 
 الوالدة وفق ما تسعتحضره األم، أو بالوزن كما هو مسول على البطاقة الصحية.

الّرّضع َيزُِّن كلٌّ منهم أقّل  هؤالء من %00، وتشير العتقديرات إلى أنَّ حوالي نسبة من املواليد عند والدتهم %23َوْزُن  جرى وقد 
 الوالدة عند الوزن انخفاض عشأن اخعتالف يالحظ ولم (.NU.3الشكل  و NU.11 ذغرام عند الوالدة )الودول  40411من 

 .لألم العتعليمي املسعتوى  أو الونسية، بحسب

 NU.3 الشكل
 4104، قطر ، تم وزنهم عند الوالدة املئوية للرضع الذين  النسبة

 
 NU.11الجدول 

 الوالدة عند الوزن نخفضوامل الرضع
َرت الذين املسح إجراء على السابقين العامين خالل املواليد نسبة  ونسبة جرام 4411 من بأقل الوالدة عند أوزانهم ُقّدِّ

 4104قطر ،  وزنهم، تم الذين حياءاأل  املواليد
 

ة  عدد األطفال الذين ولدوا في  نسبة الوالدات الحيَّ
العامين السابقين على إجراء 

 املسح
جرام  4411أقل من 

[0] 
الوزن عند امليالد 

[4] 
10.286.2232 قطريون  الجنسية

11.088.0567 نيذغير قطري

املسعتو  
العتعليمي 
لرب 
 األسرة

11.592.080 وي انقل من الثأ

11.988.7168 ثانوي 

 جامعي فما فوق 
10.186.4551

10.687.5799 اإلجمالي

 4.02عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 4.04عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]
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 ُمعالجة الجفاف عن طريق الفم )اإلماهة(:

اإلسهال هو الّسبب الثاني املؤدي إلى الوفيات بين األطفال دون سّن الخامسة على املسعتوى العالمي. فمعظُم وفيات  مرُض 
األطفال املرتبطة باإلسهال ُتعزى إلى حدوث الوفاف الناتج عن فقدان كميات كبيرة من املياه واإللكيتروليت من جسم 

إما من خالل اسعتخدام أمالح معالوة  –لية إدارة حاالت اإلصابة باإلسهال اإلنسان من خالل الُبراز السائل. وُيمكن لعم
أْن ُتوّفر الوقاية من حدوث  – (RHF)وإما باسعتخدام السوائل التي ُيوص ى بعتحضيرها في املنزل  (ORS)الوفاف عن طريق الفم 

ن طريق زيادة مقدار ما يتناوله الطفل العديد من تلك الوفيات. كذلك فإّن الوقايَة من حدوث الوفاف ومن سوء العتغذية، ع
 من سوائل واالسعتمرار في إطعامه، استراتيجيعتان مهمعتان إلدارة حاالت اإلسهال.

 بحلول  الخامسة سّن  دون  األطفال بين النصف، إلى باإلسهال، اإلصابة عسب الوفاة معدالت خفض( 0: )فهي األهداف، أما
 دون  األطفال وفيات معدالت خفض( 4"(. )باألطفال جدير"عالم  وثيقة)أهداف  4111 عام في بمسعتواها مقارنة  ، 4101 عام
 إلى وباإلضافة(. لأللفية اإلنمائية)األهداف  0441 عام بمسعتواها مقارنة  ، 4104 عام بحلول  الثلثين، بمقدار الخامسة، سّن 

 %.44 بنسبة باإلسهال اإلصابة وقوع معدالت في خفض إحداث إلى تدعو" باألطفال جدير"عالم  وثيقةَ  فإّن  ذلك،

عتعدد املؤشرات قدرت نسبة اإلصابة باإلسهال عن طريق سؤال األمهات أو مقدمي الرعاية إن كان املفي املسح العنقودي 
أطفالهم الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات قد أصيبوا باإلسهال مرة واحدة أو أكثر في األسبوعين السابقين للمسح. وفي 

حول عالج اإلسهال، بما في ذلك ما تعاطاه الطفل من توجه إليهن مجموعة من األسئلة فهناك ت األمهات ذلك حال ذكر 
 الشراب والطعام أثناء اإلصابة، وما إذا كان ذلك أكثر أو أقل مما يعتعاطاه الطفل في العادة.

 :فهي املؤشرات، وأما

 اإلسهال أمراض انتشار مسعتوى. 
اإلماهة(. الفم طريق عن الوفاف معالوة( 

اإلسهال ألمراض املنزلية اإلدارة. 
اإلطعام في االسعتمرار مع)اإلماهة(  الفم طريق عن الوفاف معالوة. 

َب من األمهات )أو القائمات على رعاية األطفال(، في اسعتبيان املسح العنقودي  لقد عتعدد املؤشرات، اإلفادة عّما إذا كان املُطلِّ
صيبوا، ُطرَِّحت على األمهات سلسلة  من 

ُ
سبوعين الَلذين سبقا إجراء املسح. فإن كانوا قد أ

ُ
صيبوا باإلسهال في األ

ُ
أطفالهّن قد أ

 أقل أو أكثر الكميات نتكا إذا ماوع اإلصابة، نوبة أثناءاألسئلة عن األشياء التي كان األطفال قد اضّطروا إلى ُشربها أو أكلها 
 (.باإلسهال مصابين ذغير يكونون )عندما  العادية األحوال في األطفال ويشربها يأكلها التي الكميات من

صيبت فقد عامة، بصورة
ُ
% من األطفال دون سّن الخامسة باإلسهال خالل األسبوعين الّلذين سبقا إجراء املسح 2 نسبة أ

 (.%2) القطريينطفال ذغير األ  مما هي بين%( 4)  أعلى القطريين االطفال بين إلصابة(. و كانت نسبة اCH.5)الودول 
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 CH.1 الشكل
النسبة املئوية لألطفال دون سّن الخامسة الذين أصابهم اإلسهال وتلّقوا عالجا  لجوفاف عن طريق الفم 

 4104)اإلماهة(، قطر ، 

 
دون سّن الخامسة، مّمن كانوا مصابين باإلسهال، سوائل بكميات أكبر مما  %42نسبة  األطفال عن ربع قليال يزيدما  َشرَِّب 

في األحوال االععتيادية  ا% منهم شرب مقادير مماثلة أو أقل مما كانوا يشربونه24في العادة، في حين أّن نسبة  اكانوا يتناولونه
ا، أو مماثلة أو أكثر )االسعتمرار في اإلطعام( % من األطفال كميات أقّل نوعا  م4% ، 44 ،% 72(. وأكلت نسبة CH.5)الودول 

. 0في حين أن نسبة  منها، أقل مقادير أكلت% 02الترتيب، ولكن نسبة  على  االنتشار أن بما%  لم تأكل أّي ش يء تقريبا 
 .بحذر يعتم أن يجب الحاالت هذه تفسير فإن(، 41) من أقل الحاالت وعدد منخفض

 أكبر بكميات طعامهم سوائل أو ؤ ا مصابين باإلسهال الذين تم إعطانسبة األطفال دون سّن الخامسة، مّمن كانو  يالحظ أن و 
الذكور وهي   مجعتمع في املقابلةالترتيب أكبر من  النسبة  على% 3و  %70 وهي اإلناث مجعتمع في العادة في يتناولونه كانوا مما
 .%4 و% 42
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 CH.1 الشكل
النسبة املئوية لألطفال دون سّن الخامسة الذين أصابهم اإلسهال وتلّقوا عالجا  لجوفاف عن طريق الفم 

 4104)اإلماهة(، قطر ، 

 
دون سّن الخامسة، مّمن كانوا مصابين باإلسهال، سوائل بكميات أكبر مما  %42نسبة  األطفال عن ربع قليال يزيدما  َشرَِّب 

في األحوال االععتيادية  ا% منهم شرب مقادير مماثلة أو أقل مما كانوا يشربونه24في العادة، في حين أّن نسبة  اكانوا يتناولونه
ا، أو مماثلة أو أكثر )االسعتمرار في اإلطعام( % من األطفال كميات أقّل نوعا  م4% ، 44 ،% 72(. وأكلت نسبة CH.5)الودول 

. 0في حين أن نسبة  منها، أقل مقادير أكلت% 02الترتيب، ولكن نسبة  على  االنتشار أن بما%  لم تأكل أّي ش يء تقريبا 
 .بحذر يعتم أن يجب الحاالت هذه تفسير فإن(، 41) من أقل الحاالت وعدد منخفض

 أكبر بكميات طعامهم سوائل أو ؤ ا مصابين باإلسهال الذين تم إعطانسبة األطفال دون سّن الخامسة، مّمن كانو  يالحظ أن و 
الذكور وهي   مجعتمع في املقابلةالترتيب أكبر من  النسبة  على% 3و  %70 وهي اإلناث مجعتمع في العادة في يتناولونه كانوا مما
 .%4 و% 42
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الجدول 
CH.5

 
صابعته باإلسهال

ت إطعام الطفل أثناء إ
رسا مما

  
العتوز 

رهم بين  ع النسبي لألطفال الذين تتراوح أعما
1 

– 
44

 
شهرا  الذين عانوا إسهاال  خالل األسبوعين السابقين على

 
ب كمية السوائل واألذغذية التي 

سح حس
امل

ت للطفل أثناء اإلسهال، 
عطي أ 

قطر ، 
4104

 
 

 
 

نسبة األطفال الذين أصيبوا بإسرال 
 لمسحلخالل األسبوعين السابقين 

 شرراً  02-1في العمر  عدد األطفال

رسة شرب السوائل أثناء اإلسرال: مما
 

رسة اإلطعام أثناء اإلسرال: مما
 

عدد األطفال الذين أصيبوا بإسرال خالل 
 األسبوعين السابقين على املسح

 شربوا أقل بكثير

 ءالش يشربوا أقل ععض 

 نفسها تناولوا كمية السوائل

 تناولوا كمية أكبر من السوائل

 ءش يلم يشربوا أي 

 ال إجابة / ال أعرف

 اإلجمالي

 أكلوا أقل بكثير

 ءالش يأكلوا أقل ععض 

 نفسها أكلوا تقريبا  الكمية

 تناولوا كمية أكبر من الطعام

 أوقف عن األكل

م لهم طعام  لم ُيقدَّ

 ال إجابة / ال أعرف

 اإلجمالي

س
الجن

 
 

ذكور 
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24.7 
20.8 

25.0 
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25.9 

33.4 
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" مّمن كانوا مصابين باإلسهال خالل  44 –نسبَة األطفال في الفئة العمرية "منذ الوالدة  ،CH.2 والشكل CH.6الودوُل  يعرض شهرا 
األسبوعين األخيرين الّسابقين إلجراء املسح، وتلّقوا عالج الوفاف عن طريق الفم مع االسعتمرار في إطعامهم. كذلك يعرض الودول 

% من األطفال، مّمن 47سهال وتلّقوا عالجات أخرى. وبصورة عامة، فإّن نسبة النسبة املئوية من األطفال الذين كانوا مصابين باإل 
 بين الَومع من وُيالَحُظ،.املععتاد عن زائدة بكميات سوائل أو الفم طريق عن الوفاف معالوة أمالح تلّقوا باإلسهال، مصابينكانوا 

من األطفال تلّقوا عالجا   %44معالوة الوفاف عن طريق الفم، أّن نسبة  عشأن CH.6و CH.5 الوداول  في الواردة املعلومات
 .العتوصية في جاء ما وفق إطعامهم اسعتمر - ذاته الوقت فيو -لجوفاف عن طريق الفم 

 ،%03طفال القطريين ، و كانت هذه النسبة بين األ  سهالطفال عموما لم يعتلقوا أي عالج أو دواء لإل % من األ 04ُيالحظ أن نسبة  و 
 . %04 القطريينطفال ذغير و بين األ 

 
 CH.2 الشكل

النسبة املئوية لألطفال دون سّن الخامسة 
الذين أصابهم اإلسهال وتلّقوا عالجا  لجوفاف 

عن طريق الفم )اإلماهة( أو زيادة في السوائل، 
 4104و اسعتمروا في تناول الطعام، قطر ، 

 

 CH.3 الشكل
ولم  باإلسهالصيبوا أطفال الذين األ  نسبة

 4104، قطر،   ي عالجأيعتلقوا 
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" مّمن كانوا مصابين باإلسهال خالل  44 –نسبَة األطفال في الفئة العمرية "منذ الوالدة  ،CH.2 والشكل CH.6الودوُل  يعرض شهرا 
األسبوعين األخيرين الّسابقين إلجراء املسح، وتلّقوا عالج الوفاف عن طريق الفم مع االسعتمرار في إطعامهم. كذلك يعرض الودول 

% من األطفال، مّمن 47سهال وتلّقوا عالجات أخرى. وبصورة عامة، فإّن نسبة النسبة املئوية من األطفال الذين كانوا مصابين باإل 
 بين الَومع من وُيالَحُظ،.املععتاد عن زائدة بكميات سوائل أو الفم طريق عن الوفاف معالوة أمالح تلّقوا باإلسهال، مصابينكانوا 

من األطفال تلّقوا عالجا   %44معالوة الوفاف عن طريق الفم، أّن نسبة  عشأن CH.6و CH.5 الوداول  في الواردة املعلومات
 .العتوصية في جاء ما وفق إطعامهم اسعتمر - ذاته الوقت فيو -لجوفاف عن طريق الفم 

 ،%03طفال القطريين ، و كانت هذه النسبة بين األ  سهالطفال عموما لم يعتلقوا أي عالج أو دواء لإل % من األ 04ُيالحظ أن نسبة  و 
 . %04 القطريينطفال ذغير و بين األ 

 
 CH.2 الشكل

النسبة املئوية لألطفال دون سّن الخامسة 
الذين أصابهم اإلسهال وتلّقوا عالجا  لجوفاف 

عن طريق الفم )اإلماهة( أو زيادة في السوائل، 
 4104و اسعتمروا في تناول الطعام، قطر ، 

 

 CH.3 الشكل
ولم  باإلسهالصيبوا أطفال الذين األ  نسبة

 4104، قطر،   ي عالجأيعتلقوا 
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:الحيوية باملضادات( الرئة)ذات الرئوي  االلتهاب ومعالجة الرعاية على لحصول ل السعي

الّرئوي  )ذات الرئة( هو أحد األسباب التي ُتؤّدي إلى وفيات األطفال، واسعتعماُل املضادات الحيوّية مع األطفال دون سّن  االلتهاُب 
الخامسة، مّمن ُيشتبه بأّنهم مصابون بااللتهاب الرئوي، هو أحُد العّتدّخالت األساسية. ومن أهداف وثيقة "عالم جدير باألطفال"، 

 ة عن التهابات الوهاز العّتنفس ي الحاّدة، بمقدار الّثلث. َخفُض الوفيات الناتج
في قطر، قدر انتشار االلتهاب الرئوي املشتبه به عن طريق سؤال األمهات أو القائمين على الرعاية عما إذا كان طفلهم دون سن 

الصدر أو في الصدر  الخامسة أصيب بمرض مصحوب بالسعال أو صعوبة أو سرعة في العتنفس، والذي كان نتيجة ملشكلة في
 .8واألنف املسدود معا  

ومن  CH.8القضايا ذات العالقة بمعرفة عالمات الخطر الّدالة على اإلصابة بااللتهاب الرئوي، فهي معروضة في الودول  أّما
دا  ُمهّما  لسلوك السعي  عامة، فإّن نسبة  جحصول على الرعاية. وبصورةلالواضح أّن معرفة األمهات ععالمات الخطر ُتمّثل ُمحّدِّ

 على ين% من النساء يعرفن عالمتي الخطر الّدالعتين على اإلصابة بااللتهاب الرئوي. و كانت نسبة الوعي ععالمتي الخطر الدالعت41
 %. 03 القطرياتمن النساء ذغير  %43بين النساء القطريات  ارتفاعا  اإلصابة باملرض أكثر 

، والذي جرى تشخيصه، ودع   %71إلى أخذ الطفل إلى مرفق صحي، فهو  اإلصابة بالحمى. وكانت نسبة  اأما الَعَرُض األكثر شيوعا 
من األمهات قد حّددن صعوبة العّتنفس كَعَرضْين ألخذ األطفال على الفور إلى  %20من األمهات قد حّددن سرعة العتنفس، ونسبة 

 موّفر رعاية صحية

 

  

 املشاهدات القليلةنظرا لعدد ،   CH.7جدول  ينشر لم  8 

 CH.8الجدول 

  الرئوي  بااللتهاب اإلصابة على تداّلن اّللعتين الخطر ععالمتي املعرفة
 األعراض ملعرفة طبقاُ  شهرا   44-1 بين أعمارهم تتراوح الذين  لألطفال الرعاية اتمقدم/  لألمهات  النسبي العتوزيع

 أن يدركون  الذين  لألطفال الرعاية مقدمي او/  األمهات ونسبة طبي، مركز إلى فورا   الطفل اصطحاب تحعتم التي
 4104قطر ،  الصحية، للرعاية الفوري الطلب تحعتمان عالمعتان السريع العتنفس أو العتنفس صعوبة

 

شررًا  ممن  02-1النسبة املئوية لألمرات / مقدمي الرعاية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  
 الطفل فورًا إلى مركز طبي إذا كان الطفل اصطحابيععتقدون أنه ينبغي 

األمرات / 
الرعاية  و مقدم

لألطفال الذين 
يدركون 

العالمعتين 
الخطيرتين على 

اإلصابة 
 بااللتهاب

 الرئوي 

عدد أمرات 
/ مقدمي 

الرعاية 
لألطفال 

الذين 
تتراوح 

أعمارهم 
 02-1بين 

 شرراً 

عاجز 
عن 

الشرب 
أو 

 الرضاعة

في حالة 
صحية 
 معتدهورة

 مصاب
 بالحمى

يتنفس 
 عسرعة

يعاني 
من 

صعوبة 
في 

 العتنفس

ينزف دما  في 
 برازه

يشرب 
بصعوبة 
 شديدة

لديه أعراض 
 أخرى 

34.240.991.137.043.627.514.320.427.3446 قطريون  الجنسية

26.741.585.426.940.520.77.710.716.61091 نيذغير قطري

املسعتو  
العتعليمي 
لرب 
 األسرة

42(31.1)(11.9)(18.2)(32.9)(40.5)(43.3)(92.4)(56.5)(20.7) دون تعليم

28.453.598.728.349.926.812.516.520.056 بعتدائيإ

34.148.295.536.251.033.711.712.925.873 عداديإ

28.140.088.134.539.024.812.111.821.2364 ثانوي 

فما جامعي 
 فوق 

29.140.185.627.341.320.58.013.918.2998

جابة/ إال 
 عرفأال 

*********4

28.941.387.129.841.422.79.613.519.71537 اإلجمالي

 حالة 44الحاالت ذغير املوزونة أقل من  عدد *
 حالة 24-44 بين عدد الحاالت ذغير املوزونة ) (
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:الحيوية باملضادات( الرئة)ذات الرئوي  االلتهاب ومعالجة الرعاية على لحصول ل السعي

الّرئوي  )ذات الرئة( هو أحد األسباب التي ُتؤّدي إلى وفيات األطفال، واسعتعماُل املضادات الحيوّية مع األطفال دون سّن  االلتهاُب 
الخامسة، مّمن ُيشتبه بأّنهم مصابون بااللتهاب الرئوي، هو أحُد العّتدّخالت األساسية. ومن أهداف وثيقة "عالم جدير باألطفال"، 

 ة عن التهابات الوهاز العّتنفس ي الحاّدة، بمقدار الّثلث. َخفُض الوفيات الناتج
في قطر، قدر انتشار االلتهاب الرئوي املشتبه به عن طريق سؤال األمهات أو القائمين على الرعاية عما إذا كان طفلهم دون سن 

الصدر أو في الصدر  الخامسة أصيب بمرض مصحوب بالسعال أو صعوبة أو سرعة في العتنفس، والذي كان نتيجة ملشكلة في
 .8واألنف املسدود معا  

ومن  CH.8القضايا ذات العالقة بمعرفة عالمات الخطر الّدالة على اإلصابة بااللتهاب الرئوي، فهي معروضة في الودول  أّما
دا  ُمهّما  لسلوك السعي  عامة، فإّن نسبة  جحصول على الرعاية. وبصورةلالواضح أّن معرفة األمهات ععالمات الخطر ُتمّثل ُمحّدِّ

 على ين% من النساء يعرفن عالمتي الخطر الّدالعتين على اإلصابة بااللتهاب الرئوي. و كانت نسبة الوعي ععالمتي الخطر الدالعت41
 %. 03 القطرياتمن النساء ذغير  %43بين النساء القطريات  ارتفاعا  اإلصابة باملرض أكثر 

، والذي جرى تشخيصه، ودع   %71إلى أخذ الطفل إلى مرفق صحي، فهو  اإلصابة بالحمى. وكانت نسبة  اأما الَعَرُض األكثر شيوعا 
من األمهات قد حّددن صعوبة العّتنفس كَعَرضْين ألخذ األطفال على الفور إلى  %20من األمهات قد حّددن سرعة العتنفس، ونسبة 

 موّفر رعاية صحية

 

  

 املشاهدات القليلةنظرا لعدد ،   CH.7جدول  ينشر لم  8 

 CH.8الجدول 

  الرئوي  بااللتهاب اإلصابة على تداّلن اّللعتين الخطر ععالمتي املعرفة
 األعراض ملعرفة طبقاُ  شهرا   44-1 بين أعمارهم تتراوح الذين  لألطفال الرعاية اتمقدم/  لألمهات  النسبي العتوزيع

 أن يدركون  الذين  لألطفال الرعاية مقدمي او/  األمهات ونسبة طبي، مركز إلى فورا   الطفل اصطحاب تحعتم التي
 4104قطر ،  الصحية، للرعاية الفوري الطلب تحعتمان عالمعتان السريع العتنفس أو العتنفس صعوبة

 

شررًا  ممن  02-1النسبة املئوية لألمرات / مقدمي الرعاية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  
 الطفل فورًا إلى مركز طبي إذا كان الطفل اصطحابيععتقدون أنه ينبغي 

األمرات / 
الرعاية  و مقدم

لألطفال الذين 
يدركون 

العالمعتين 
الخطيرتين على 

اإلصابة 
 بااللتهاب

 الرئوي 

عدد أمرات 
/ مقدمي 

الرعاية 
لألطفال 

الذين 
تتراوح 

أعمارهم 
 02-1بين 

 شرراً 

عاجز 
عن 

الشرب 
أو 

 الرضاعة

في حالة 
صحية 
 معتدهورة

 مصاب
 بالحمى

يتنفس 
 عسرعة

يعاني 
من 

صعوبة 
في 

 العتنفس

ينزف دما  في 
 برازه

يشرب 
بصعوبة 
 شديدة

لديه أعراض 
 أخرى 

34.240.991.137.043.627.514.320.427.3446 قطريون  الجنسية

26.741.585.426.940.520.77.710.716.61091 نيذغير قطري

املسعتو  
العتعليمي 
لرب 
 األسرة

42(31.1)(11.9)(18.2)(32.9)(40.5)(43.3)(92.4)(56.5)(20.7) دون تعليم

28.453.598.728.349.926.812.516.520.056 بعتدائيإ

34.148.295.536.251.033.711.712.925.873 عداديإ

28.140.088.134.539.024.812.111.821.2364 ثانوي 

فما جامعي 
 فوق 

29.140.185.627.341.320.58.013.918.2998

جابة/ إال 
 عرفأال 

*********4

28.941.387.129.841.422.79.613.519.71537 اإلجمالي

 حالة 44الحاالت ذغير املوزونة أقل من  عدد *
 حالة 24-44 بين عدد الحاالت ذغير املوزونة ) (
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 الصحة اإلنجابية سادسًا:

 

 

 الحمل املبكر:
الصحة اإلنجابية( ععض  - RH.2يشعتمل الحمل املبكر على مخاطر كبيرة للمراهقين والشباب في جميع أنحاء العالم. وفي الودول )

، فقد بدأت في اإلنجاب ما نسبعته واحد في املئة من  04-04مؤشرات الحمل املبكر لدى النساء في الفئة العمرية  سنة. وعموما 
ن سنة، وثالثة في املئة من النساء ذغير القطريات من نفس الفئة العمرية. كما يبي 04-04النساء القطريات ممن تتراوح أعمارهن بين 

في املئة  0.4سنة قد ولدن والدة حية مرة واحدة على األقل، و  04-04في املئة من القطريات من الفئة العمرية  0أن  RH.2الودول 
من النساء ذغير القطريات كذلك. وكان عدد ضئيل من النساء القطريات وأكثر من واحد باملائة فقط من النساء ذغير القطريات 

 .9 اإلنجاب في وقت مبكر أكثر انتشارا  بين النساء ذوات املسعتوى العتعليمي املنخفض حوامل بطفلهن األول. وكان

 
 RH.2الجدول 

 املبكر الحمل
 و حامل بالطفل االول ألديهن مولود حي ي واتالل 04 - 04ي تتراوح أعمارهن بين واتنسبة النساء الل

 10 4104قطر ،  سنة، 04نجاب قبل أو بدأن اإل 
 

عدد النساء في سن  02 -00 عدد النساء في سن 
 بدأن بالحمل حامل بالطفل االول  لديها مولود حي 02 - 00

1.00.41.4397 قطريون  الجنسية

1.61.43.0393 نيذغير قطري

املسعتو  
العتعليمي 
لرب 
 األسرة

13*** دون تعليم

11*** بعتدائيإ

7.13.110.289 عداديإ

0.40.71.1530 ثانوي 

1.10.01.1145 جامعي فما فوق 

2*** عرفأجابة/ ال إال 

1.30.92.2790 االجمالي

 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *
 

 :سرةاأل  تنظيموسائل 

سري  املالئُم مهمٌّ لصحة املرأة والطفل، وذلك عن طريق: ) العّتنظيُم 
ُ
. )0األ ( 4( منع حدوث حاالت الحمل املبكرة جدا  أو املعتأخرة جدا 

 املعلومات على األزواج جميع حصوَل ( تحديد عدد األطفال املرذغوب في إنجابهم. كذلك فإنَّ 7إطالة املدة بين واقعات الوالدة. )
، املبكرة الحمل حاالت حدوث تمنع التي والخدمات ، قريبة لفترات ععضها عن املعتباعدة أو جدا  ، املعتأخرة أو جدا   الكثير أو جدا 

،  .حرجة أهمية ذو أمر   جدا 

، تم استبعادها من المسح RH.3االسئلة المتعلقة بجدول 9

 تم استبعاده من المسح 2.5، المؤشر  2102 المتعدد المؤشرات المسح العنقودي10

  

 كانت و(.RH.1و الشكل  RH.4)الودول  االسرة تنظيمالنساء املتزوجات بأّنهن يسعتخدمن حاليا  وسائل  % من72 نسبة أوضحت
 % على العتوالي.73% و 74من النساء ذغير القطريات  أعلى الوسائل لهذه القطريات النساء اسعتخدام نسبة

 املتزوجات النساء من سبع كل بين من واحدة امرأة تسعتعملها التي األقراص هياالسرة  تنظيموالوسيلة األكثر شيوعا  بين وسائل  
% من النساء 00 نسبةتحعتل  املرتبة العتالية في الشيوع فهي اللولب، والتي ُتشّكل  التي%(. أما وسيلُة تنظيم االسرة 07) قطر في

 على يععتمدن% 0 ونسبة. العتوالي على النساء من% 7 و% 2 نسبة  ب الذكري  والواقي براملتزوجات. وقد اسعتخدم النساء الحقن باإل 
 نقطاع الطمث أثناء الرضاعة(.% )عسبب ا2تعقيم الذكور، في حين تشكل الوسائل األخرى نسبة أقل من 

 
 RH.1 الشكل

 4104قطر،  سرة ،معدل انتشار وسائل تنظيم األ 
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 الصحة اإلنجابية سادسًا:

 

 

 الحمل املبكر:
الصحة اإلنجابية( ععض  - RH.2يشعتمل الحمل املبكر على مخاطر كبيرة للمراهقين والشباب في جميع أنحاء العالم. وفي الودول )

، فقد بدأت في اإلنجاب ما نسبعته واحد في املئة من  04-04مؤشرات الحمل املبكر لدى النساء في الفئة العمرية  سنة. وعموما 
ن سنة، وثالثة في املئة من النساء ذغير القطريات من نفس الفئة العمرية. كما يبي 04-04النساء القطريات ممن تتراوح أعمارهن بين 

في املئة  0.4سنة قد ولدن والدة حية مرة واحدة على األقل، و  04-04في املئة من القطريات من الفئة العمرية  0أن  RH.2الودول 
من النساء ذغير القطريات كذلك. وكان عدد ضئيل من النساء القطريات وأكثر من واحد باملائة فقط من النساء ذغير القطريات 

 .9 اإلنجاب في وقت مبكر أكثر انتشارا  بين النساء ذوات املسعتوى العتعليمي املنخفض حوامل بطفلهن األول. وكان

 
 RH.2الجدول 

 املبكر الحمل
 و حامل بالطفل االول ألديهن مولود حي ي واتالل 04 - 04ي تتراوح أعمارهن بين واتنسبة النساء الل

 10 4104قطر ،  سنة، 04نجاب قبل أو بدأن اإل 
 

عدد النساء في سن  02 -00 عدد النساء في سن 
 بدأن بالحمل حامل بالطفل االول  لديها مولود حي 02 - 00

1.00.41.4397 قطريون  الجنسية

1.61.43.0393 نيذغير قطري

املسعتو  
العتعليمي 
لرب 
 األسرة

13*** دون تعليم

11*** بعتدائيإ

7.13.110.289 عداديإ

0.40.71.1530 ثانوي 

1.10.01.1145 جامعي فما فوق 

2*** عرفأجابة/ ال إال 

1.30.92.2790 االجمالي

 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *
 

 :سرةاأل  تنظيموسائل 

سري  املالئُم مهمٌّ لصحة املرأة والطفل، وذلك عن طريق: ) العّتنظيُم 
ُ
. )0األ ( 4( منع حدوث حاالت الحمل املبكرة جدا  أو املعتأخرة جدا 

 املعلومات على األزواج جميع حصوَل ( تحديد عدد األطفال املرذغوب في إنجابهم. كذلك فإنَّ 7إطالة املدة بين واقعات الوالدة. )
، املبكرة الحمل حاالت حدوث تمنع التي والخدمات ، قريبة لفترات ععضها عن املعتباعدة أو جدا  ، املعتأخرة أو جدا   الكثير أو جدا 

،  .حرجة أهمية ذو أمر   جدا 

، تم استبعادها من المسح RH.3االسئلة المتعلقة بجدول 9

 تم استبعاده من المسح 2.5، المؤشر  2102 المتعدد المؤشرات المسح العنقودي10

  

 كانت و(.RH.1و الشكل  RH.4)الودول  االسرة تنظيمالنساء املتزوجات بأّنهن يسعتخدمن حاليا  وسائل  % من72 نسبة أوضحت
 % على العتوالي.73% و 74من النساء ذغير القطريات  أعلى الوسائل لهذه القطريات النساء اسعتخدام نسبة

 املتزوجات النساء من سبع كل بين من واحدة امرأة تسعتعملها التي األقراص هياالسرة  تنظيموالوسيلة األكثر شيوعا  بين وسائل  
% من النساء 00 نسبةتحعتل  املرتبة العتالية في الشيوع فهي اللولب، والتي ُتشّكل  التي%(. أما وسيلُة تنظيم االسرة 07) قطر في

 على يععتمدن% 0 ونسبة. العتوالي على النساء من% 7 و% 2 نسبة  ب الذكري  والواقي براملتزوجات. وقد اسعتخدم النساء الحقن باإل 
 نقطاع الطمث أثناء الرضاعة(.% )عسبب ا2تعقيم الذكور، في حين تشكل الوسائل األخرى نسبة أقل من 

 
 RH.1 الشكل

 4104قطر،  سرة ،معدل انتشار وسائل تنظيم األ 
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ج
دول 

RH.4
 

اسعتخدام
 

وسائل
 

تنظيم
 

االسرة
 

نسبة
 

النساء
 

الل
وا

تي
 

تتراوح
 

رهن أعما
 

بين
 

04
 - 

24
 

سنة
 

ت
املتزوجا

 
حاليا  

 
الل

وا
تي

 
يسعتخدمن

 (
 أو

ج الزو
 

الذي
 

يسعتخدم
 )

وسيلة
 

لعتنظيم
 

االسرة
 ، 

إلجمالي
 

قطر ، 
4104

 
 

 
نسبة النساء )املتزوجات حاليًا 

( 
الل

وا
تي يسعتخدمن:

 
 وسيلة حديثة ةأي

 وسيلة تقليدية ةأي

 [0وسيلة ] ةأي

عدد النساء املتزوجات 
 حالياً 

ال 
تسعتخدم 

أي 
وسيلة

 

تعقيم 
أنثوي 

 
تعقيم 
ي ذكور

 
ب

اللول
 

الحقن 
باإلبر

 
ت

الغرسا
 

الحبوب
 

الواقي 
الذكري 

 
الواقي 
األنثوي 

 
الرذغوة / 

الولي
 

طريقة 
الرضاعة 
الطبيعية 
صرية

الح
 

االمعتناع
ي   الدور
/ فترة 
األمان

 

ف 
القذ

ر ي الخا
 

أخرى 
 

الجنسية
 

قطريون 
 

60.6 
0.3 

0.1 
10.4 

2.3 
0.0 

18.6 
2.8 

0.1 
0.1 

0.6 
1.4 

1.8 
0.9 

34.7 
4.7 

39.4 
920 

ذغير قطري
ني

 
63.1 

0.9 
1.4 

10.8 
4.9 

0.2 
11.6 

3.3 
0.2 

0.1 
0.6 

1.4 
1.0 

0.4 
33.5 

3.4 
36.9 

2835 

العمر
 

04
-

42
 

74.4 
0.2 

1.2 
2.3 

1.5 
0.0 

13.4 
3.5 

0.0 
0.0 

1.7 
1.0 

0.6 
0.3 

22.0 
3.6

 
25.6 

327 

44
-

44
 

63.8 
1.2 

1.3 
11.3 

3.6 
0.1 

10.6 
4.3 

0.2 
0.0 

0.9 
1.1 

1.2 
0.2 

32.7 
3.5 

36.2 
650 

71
-

72
 

57.2 
0.7 

0.9 
12.3 

6.4 
0.3 

13.5 
4.2 

0.2 
0.1 

0.8 
1.3 

2.0 
0.1 

38.7 
4.2 

42.8 
831 

74
-

74
 

60.3 
0.4 

0.6 
10.9 

5.4 
0.2 

17.1 
2.4 

0.1 
0.1 

0.5 
0.8 

1.1 
0.2 

37.1 
2.6 

39.7 
891 

21
-

22
 

57.8 
1.1 

1.9 
13.4 

3.7 
0.0 

13.5 
2.7 

0.0 
0.3 

0.0 
3.0 

1.1 
1.4 

36.6 
5.6 

42.2 
625 

24
-

24
 

72.8 
0.9 

0.5 
9.1 

2.0 
0.5 

9.3 
1.6 

0.2 
0.0 

0.0 
1.3 

0.6 
1.3 

23.9 
3.2 

27.2 
431 

املسعتو  
العتعليمي 
لرب 
األسرة

 

دون تعليم
 

73.0 
0.4 

0.0 
7.7 

0.4 
0.3 

11.2 
2.4 

0.0 
0.0 

1.0 
0.2 

1.6 
1.6 

22.5 
4.5 

27.0 
125 

إ
بعتدائي

 
66.2 

0.0 
0.0 

11.9 
0.8 

0.0 
17.4 

2.3 
0.0 

0.0 
0.0 

0.5 
0.4 

0.3 
32.5 

1.3 
33.8 

138 

إ
عدادي

 
66.3 

0.0 
0.0 

11.8 
1.5 

0.0 
15.3 

1.8 
0.0 

0.0 
0.6 

0.5 
1.3 

1.0 
30.4 

3.3 
33.7 

191 

ثانوي 
 

61.6 
0.7 

0.8 
10.7 

4.4 
0.0 

14.9 
2.6 

0.3 
0.1 

0.5 
1.3 

1.4 
0.7 

34.5 
3.9 

38.4 
919 

جامعي فما فوق 
 

61.7 
0.9 

1.3 
10.8 

4.9 
0.3 

12.5 
3.6 

0.1 
0.1 

0.7 
1.7 

1.2 
0.4 

34.5 
3.8 

38.3 
2378 

إال 
جابة/ ال 
أ

عرف
 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
4 

اإلجمالي
 

  

62.5 
0.8 

1.1 
10.7 

4.3 
0.2 

13.3 
3.2 

0.1 
0.1 

0.6 
1.4 

1.2 
0.5 

33.8 
3.7 

37.5 
3755 

[0
سح العنقودي 

[ امل
امل

ت، املؤشر 
عتعدد املؤشرا

4.7
ف اإلنمائي لأللفية 

؛ مؤشر الهد
4.7

 
 *

عدد
 

ونة أقل من  الحاالت ذغير املوز
44
 

حالة

، األكبر النساء اسعتعمال احعتمالية من ععيد حّدٍ  إلى أقلاالسرة  تنظيموسائل   اليافعات اسعتعمال احعتمال كان نسبة  فحوالي سّنا 
، يسعتعملن إحدى وسائل  42إلى  04% فقط من النساء املتزوجات ، في الفئة العمرية 44 % 74مقارنة  بنسبة  ،االسرة  تنظيمعاما 

، و سولت ال 44- 44من النساء في الفئة العمرية  االسرة  متنظيوسائل  السعتخدامنسبة  أعلى 72-71 العمرية الفئة في نساءعاما 
27.% 

. وترتفع النسبة املئوية للنساء اللواتي يسعتعمل االسرة تنظيممسعتوى تعليم املرأة ارتباطا  طرديا  بمسعتوى انتشار وسائل  يرتبط
% في أوساط النساء ذغير الحاصالت على أي مسعتوى  من العتعليم )ذغير املعتعلمات(، إلى 43 نسبة مناالسرة  تنظيمإحدى وسائل 

. الثانوي  العتعليمتي حصلن على وا% في أوساط النساء الل72لى نسبة وإ االبعتدائي، العتعليمالنساء الحاصالت على  % بين72نسبة 
فإن مزيج هذه الوسائل أو الطرق يتباين حسب مسعتوى  ،سرة األ  تنظيموباإلضافة إلى الفروقات في انتشار اسعتعمال وسائل 

ّمن 03املقابل، فإّن نسبة  وفي،سرة أقراص تنظيم األ  ىتعليم يععتمدن عل دون اللواتي  النساء% من 00 فحوالي  العتعليم.  % مِّ
 % منهّن يععتمدن على وسيلة اللولب.04 ونسبةسرة . يسعتعملن أقراص تنظيم األ االبعتدائي العتعليمحصلن على 

 

 :املَُلّباة غير الحاجة

 ،النساء الولودات اللواتي ال يسعتعملن إحدى وسائل أو طرق تنظيم االسرة  إلىسرة األ  تنظيمالحاجُة ذغير املَُلّباة من وسائل  ُتشير 
(، أو يعتمنّين العّتوّقف عن الحمل )الحّدِّ من الّنسل Spacingولكنهّن يعتمنّين تأجيل وقوع الوالدة العتالية لهّن )املباعدة بين الوالدات 

Limiting حاجة ذغير املُلّباة باسعتخدام مجموعة من األسئلة التي تسعتوضح عتعدد املؤشرات مفهوم الامل(. وُيحّدد املسح العنقودي
 .الخصوبة وأفضليات املرأة، وخصوبة ،االسرة  تنظيمالسلوكات واألفضليات الراهنة التي تخص  اسعتعمال وسائل 

 تنظيماملعني بوسائل  "، نعتائَج املسحاالسرة  تنظيمالصحة اإلنجابية: الحاجة ذغير امُللّباة من وسائل  – RH.5" الودوُل  يوّضح
 والحاجة ذغير املُلّباة، وتلبية حوم الطلب على وسائل تنظيم االسرة. ،االسرة 

ُف   لعتنظيمالحاجُة إلى املباعدة )بين األحمال / الوالدات( بأّنها النسبة املئوية للّنساء اللواتي ال يسعتعملن وسيلة  أو طريقة   وُتَعرَّ
 :واللواتي ،االسرة 

 ْسَن
َ
 أنهّن  وَيُقْلَن  ،(12)ولودات وهّن  ،(11)(الّنفاس فترة)أثناء  الوالدة ععد"الحيض"  الّطمث انقطاع فترة يعشن وال حوامل ل

ْدن حتى أكثر أو سنعتين انعتظار أن ُيرْدَن   .العتالية الوالدة َيلِّ

ن   سذنتين، آخذر فذي أحمالهذا أحذد وضذعت قذد كانذت إن  ( النفذا  فتر  أثناء) الوالد  بعد( الحيض) الط مث انقطاع حالة في المرأ  تكون  (11)  غيذر كانذت وا 
.لها مولود طفل آخر والد  من  الط مث دور  إليها َتُعد   ولم حاليا ، حامل

 :الوالد  بعد الط مث انقطاع حالة تعيش هي وال حامل   هي ال كانت إن ولود  غير المرأ  ُتعتبر  (12)
 قبذل وقعذت لذديها طمذث دور  آخذر أن  ( ج1) أو أبذدا ،( تط مذث) َتِحذض   لذم( ب1) أو أشذهر، سذتة عن تقل   ال لفتر  الط مث دور  عنها انقطعت قدو( أ1)

 .الرحم الستئصال خضعت/  اليأ  سن   في أنها( د1) أو لها، والد  آخر
 حذام    ُتصذبح أن تحذاول تذاال ومذا كانذت أنهذا أو اليذأ ، سذن   فذي أنهذا أو أبذدا   تحذض لم أن ها أو الرحم، الستئصال خضعت بأنها المرأ  ُتصر ح أو( 2)

 عن سبب عدم مقدرتها البدنية عل  الحمل. نتيجة دون من أكثر أو سنتين مد  من 
 .المستقبل في طفل والد  في رغبتها عن ُتسأل عندما حام    ُتصبح أن تستطي  ال بأنها المرأ  ُتصر ح أو( 3)
 فذي مسذتمر    وكانذت حاليذا ، متاوجذة وهذي ،تنظذيم االسذر   وسذائل الذر اهن الوقذت فذي تسذتعمل ال وهي السابقة، الخم  السنوات خ ل أبدا   َتِلد   لم أو( 4)

 .المسح إجراء سبقت التي األخير  الخم  السنوات خ ل الاواج



63وزارة التخطيط التنم�ي والإح�ساءتقرير امل�سح العنق�دي املتعدد امل�ؤ�رشات يف دولة قطر 2012

، األكبر النساء اسعتعمال احعتمالية من ععيد حّدٍ  إلى أقلاالسرة  تنظيموسائل   اليافعات اسعتعمال احعتمال كان نسبة  فحوالي سّنا 
، يسعتعملن إحدى وسائل  42إلى  04% فقط من النساء املتزوجات ، في الفئة العمرية 44 % 74مقارنة  بنسبة  ،االسرة  تنظيمعاما 

، و سولت ال 44- 44من النساء في الفئة العمرية  االسرة  متنظيوسائل  السعتخدامنسبة  أعلى 72-71 العمرية الفئة في نساءعاما 
27.% 

. وترتفع النسبة املئوية للنساء اللواتي يسعتعمل االسرة تنظيممسعتوى تعليم املرأة ارتباطا  طرديا  بمسعتوى انتشار وسائل  يرتبط
% في أوساط النساء ذغير الحاصالت على أي مسعتوى  من العتعليم )ذغير املعتعلمات(، إلى 43 نسبة مناالسرة  تنظيمإحدى وسائل 

. الثانوي  العتعليمتي حصلن على وا% في أوساط النساء الل72لى نسبة وإ االبعتدائي، العتعليمالنساء الحاصالت على  % بين72نسبة 
فإن مزيج هذه الوسائل أو الطرق يتباين حسب مسعتوى  ،سرة األ  تنظيموباإلضافة إلى الفروقات في انتشار اسعتعمال وسائل 

ّمن 03املقابل، فإّن نسبة  وفي،سرة أقراص تنظيم األ  ىتعليم يععتمدن عل دون اللواتي  النساء% من 00 فحوالي  العتعليم.  % مِّ
 % منهّن يععتمدن على وسيلة اللولب.04 ونسبةسرة . يسعتعملن أقراص تنظيم األ االبعتدائي العتعليمحصلن على 

 

 :املَُلّباة غير الحاجة

 ،النساء الولودات اللواتي ال يسعتعملن إحدى وسائل أو طرق تنظيم االسرة  إلىسرة األ  تنظيمالحاجُة ذغير املَُلّباة من وسائل  ُتشير 
(، أو يعتمنّين العّتوّقف عن الحمل )الحّدِّ من الّنسل Spacingولكنهّن يعتمنّين تأجيل وقوع الوالدة العتالية لهّن )املباعدة بين الوالدات 

Limiting حاجة ذغير املُلّباة باسعتخدام مجموعة من األسئلة التي تسعتوضح عتعدد املؤشرات مفهوم الامل(. وُيحّدد املسح العنقودي
 .الخصوبة وأفضليات املرأة، وخصوبة ،االسرة  تنظيمالسلوكات واألفضليات الراهنة التي تخص  اسعتعمال وسائل 

 تنظيماملعني بوسائل  "، نعتائَج املسحاالسرة  تنظيمالصحة اإلنجابية: الحاجة ذغير امُللّباة من وسائل  – RH.5" الودوُل  يوّضح
 والحاجة ذغير املُلّباة، وتلبية حوم الطلب على وسائل تنظيم االسرة. ،االسرة 

ُف   لعتنظيمالحاجُة إلى املباعدة )بين األحمال / الوالدات( بأّنها النسبة املئوية للّنساء اللواتي ال يسعتعملن وسيلة  أو طريقة   وُتَعرَّ
 :واللواتي ،االسرة 

 ْسَن
َ
 أنهّن  وَيُقْلَن  ،(12)ولودات وهّن  ،(11)(الّنفاس فترة)أثناء  الوالدة ععد"الحيض"  الّطمث انقطاع فترة يعشن وال حوامل ل

ْدن حتى أكثر أو سنعتين انعتظار أن ُيرْدَن   .العتالية الوالدة َيلِّ

ن   سذنتين، آخذر فذي أحمالهذا أحذد وضذعت قذد كانذت إن  ( النفذا  فتر  أثناء) الوالد  بعد( الحيض) الط مث انقطاع حالة في المرأ  تكون  (11)  غيذر كانذت وا 
.لها مولود طفل آخر والد  من  الط مث دور  إليها َتُعد   ولم حاليا ، حامل

 :الوالد  بعد الط مث انقطاع حالة تعيش هي وال حامل   هي ال كانت إن ولود  غير المرأ  ُتعتبر  (12)
 قبذل وقعذت لذديها طمذث دور  آخذر أن  ( ج1) أو أبذدا ،( تط مذث) َتِحذض   لذم( ب1) أو أشذهر، سذتة عن تقل   ال لفتر  الط مث دور  عنها انقطعت قدو( أ1)

 .الرحم الستئصال خضعت/  اليأ  سن   في أنها( د1) أو لها، والد  آخر
 حذام    ُتصذبح أن تحذاول تذاال ومذا كانذت أنهذا أو اليذأ ، سذن   فذي أنهذا أو أبذدا   تحذض لم أن ها أو الرحم، الستئصال خضعت بأنها المرأ  ُتصر ح أو( 2)

 عن سبب عدم مقدرتها البدنية عل  الحمل. نتيجة دون من أكثر أو سنتين مد  من 
 .المستقبل في طفل والد  في رغبتها عن ُتسأل عندما حام    ُتصبح أن تستطي  ال بأنها المرأ  ُتصر ح أو( 3)
 فذي مسذتمر    وكانذت حاليذا ، متاوجذة وهذي ،تنظذيم االسذر   وسذائل الذر اهن الوقذت فذي تسذتعمل ال وهي السابقة، الخم  السنوات خ ل أبدا   َتِلد   لم أو( 4)

 .المسح إجراء سبقت التي األخير  الخم  السنوات خ ل الاواج
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هّن  أو نَّ
َ
ْسَن  أ

َ
دات وذغير ولودات، وهّن  الوالدة، ععد الّطمث انقطاع فترة يعشن وال حوامل ل ّما معتأّكِّ ْدَن  ُكّن  إذا مِّ  ال أو ُيرِّ

ْدَن   .آخرين أطفاال   يلدن أن ُيرِّ

االنعتظار ُيردن ُكّن : خاطئا   توقيعُته كان الحمَل  أّن  ويقلن حوامل أنهّن  أو. 

ّن ُيردن االنعتظار. أو : ك   يعشن فترة انقطاع الّطمث ععد الوالدة، ويقلن أن الوالدة كان توقيتها خاطئا 

ُف   :واللواتي ،االسرة  تنظيمالحاجُة إلى الحّدِّ من الّنسل بأّنها النسبة املئوية للّنساء اللواتي ال يسعتعملن إحدى وسائل أو طرق  وُتَعرَّ

 ْسَن
َ
ْدن أْن  ُيرْدَن  ال أنهّن  ويقلَن  ولودات، وهّن (، الّنفاس فترة)أثناء  الوالدة ععد الّطمث انقطاع فترة يعشن وال حوامل ل  َيلِّ

 .األطفال من املزيد

هّن  أو نَّ
َ
 .آخرين أطفاال   يلدن أن يردن ال أّنهّن  ويقلن حوامل، أ

الوالدات من املزيد ُيردن ال أّنهّن  ويقلن الّطمث، انقطاع فترة يعشن أنهّن  أو. 

اة  فهياالسرة  تنظيمإجمالي الحاجة ذغير امُللّباة من وسائل  أّما اة إلى/من املباعدة والحاجة ذغير امُلَلبَّ ببساطة مجموع الحاجة ذغير امُلَلبَّ
 إلى/من الحّد من النسل. 

 على القطريات ذغير و القطريات نساءلل %04 ، %07%  بنسبة 04قطر  فينسبة الحاجة ذغير امللباة من وسائل تنظيم االسرة  بلغت
 عن( الحد) العتوقف في يرذغبن لكن واالسرة  تنظيمو سائل  خدمنمن النساء القطريات املتزوجات ال يسعت %2 أن كما ،العتوالي 
لكن يرذغبن في  تأجيل الحمل القادم ملدة سنعتين ذغلي األقل )املباعدة(،  و االسرة  تنظيمو سائل  يسعتخدمن ال% 4و األطفال إنجاب

 امللباة ذغير الحاجة تبلغ والترتيب.  على% 3% و 4املباعدة   أو بالنسبة لجحد  و قد بلغت نسبة الحاجة ذغير امللباة لوميع النساء
 %.03سنة( نسبة  42-04) العمرية الفئة في اليافعات النساء بين ذروتها

 
 RH.2 الشكل

ذغير ُملّباة لعتنظيم  لديهن حاجة و املتزوجات حاليا   (سنة 24 – 04)ي تتراوح أعمارهن بين واتالنساء الل نسبة
 4104األسرة، قطر، 
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 RH.5 جدول 
 االسرة تنظيم وسائل من املُلّباة ذغير الحاجة

 لعتنظيم ُملّباة ذغير حاجة لديهن اتيو الل حاليا   املتزوجات سنة 24 - 04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة
اة، االسرة تنظيم وسائل على الطلب ونسبة األسرة،  4104قطر ،  امللبَّ

 

عدد النساء  االسرة تنظيم وسائل من لباةامل غير الحاجة االسرة تنظيم وسائل من امللباة الحاجة 
 املتزوجات حالياً 

نسبة 
الحاجة 

امللباة من 
وسائل 
تنظيم 
 األسرة

عدد النساء 
املتزوجات حاليًا  
ويحعتجن إلى وسائل 

 تنظيم االسرة
لجحد   العتباُعد   

من 
 اإلنجاب

الحد من   العتباُعد املجموع 
 اإلنجاب

 [0املجموع ] 

22.917.240.09.34.013.492075.0492 قطريون  الجنسية

19.418.337.46.65.512.1283575.61402 نيذغير قطري

23.02.925.913.53.516.932760.4140 42-04 العمر

44-44 28.29.036.911.25.316.565069.2347

71-72 28.814.943.37.57.014.483175.0480

74-74 18.821.240.17.35.713.089175.6473

21-22 12.331.342.93.34.57.862584.7317

24-24 4.323.127.42.22.24.443186.2138

املسعتو  
العتعليمي 

لرب 
 األسرة

49(70.1)15.212.327.57.83.911.7125 دون تعليم

11.622.133.87.33.510.813875.862 ابعتدائي

14.119.633.75.17.813.019172.389 عداديإ

20.818.138.78.34.612.991975.0473 ثانوي 

جامعي فما 
 فوق 

21.318.039.07.05.312.2237876.11218

جابة/ ال إال 
 عرفأ

*****.*2

20.318.038.07.35.112.4375575.41893 اإلجمالي

 4.4؛ مؤشر الهدف اإلنمائي لأللفية 4.2[ املسح العنقودي معتعدد املؤشرات، املؤشر 0]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *

 حالة 24-44عدد الحاالت ذغير املوزونة  ) (

 
 دون ريي والاالسرة   تنظيمإحدى وسائل  يسعتعملون الذين  االزواج أواملُلّباُة من وسائل الحّد من النسل تشمل النساء  الحاجةُ 

االناث أنفسهّن بأّنهّن ذغير ولودات. وتشمل  ُيصّرِّحَن  أو اإلناث، أو الذكور  تعقيم وسيلة ن و يسعتخدم مإنجاب املزيد من األطفال، وه
 نجابإ دون يوير االسرة  تنظيمإحدى وسائل  يسعتعملون االزواج  الذين  او الحاجُة املُلّباة من املباعدة بين األحمال/الوالدات الّنساَء 

عدة بين األحمال / الوالدات والحّد من عشأن إنجاب أطفاٍل آخرين. ومجموع الحاجة املُلّباة من املبا مترّددون  أّنهمآخرين، أو  أطفاٍل 
 . االسرة تنظيمالنسل يصل إلى إجمالي الحاجة املُلّباة من وسائل 

 على القطريات ذغير و القطريات نساءلل %73 ،%21%، بنسبة 72قطر  فيسرة األ  تنظيمنسبة الحاجة امللباة من وسائل  بلغت
 الترتيب. على% 41 و% 02 املباعدة وأ لجحد بالنسبة امللباة الحاجة نسبة بلغت قد والعتوالي 

ذغير امُللّباة، فإّن النسبة املئوية للطلب )املُْشبع( من وسائل  والحاجةاالسرة  تنظيماملعلومات املعتوافرة عن وسائل  سعتعمالإوب
عتعدد املؤشرات. وُتعّرُف النسبة املئوية من الّطلب )املُشبع( بأّنها نسبة املأيضا  من واقع بيانات املسح العنقودي  ُيقّدر االسرة  تنظيم
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هّن  أو نَّ
َ
ْسَن  أ

َ
دات وذغير ولودات، وهّن  الوالدة، ععد الّطمث انقطاع فترة يعشن وال حوامل ل ّما معتأّكِّ ْدَن  ُكّن  إذا مِّ  ال أو ُيرِّ

ْدَن   .آخرين أطفاال   يلدن أن ُيرِّ

االنعتظار ُيردن ُكّن : خاطئا   توقيعُته كان الحمَل  أّن  ويقلن حوامل أنهّن  أو. 

ّن ُيردن االنعتظار. أو : ك   يعشن فترة انقطاع الّطمث ععد الوالدة، ويقلن أن الوالدة كان توقيتها خاطئا 

ُف   :واللواتي ،االسرة  تنظيمالحاجُة إلى الحّدِّ من الّنسل بأّنها النسبة املئوية للّنساء اللواتي ال يسعتعملن إحدى وسائل أو طرق  وُتَعرَّ

 ْسَن
َ
ْدن أْن  ُيرْدَن  ال أنهّن  ويقلَن  ولودات، وهّن (، الّنفاس فترة)أثناء  الوالدة ععد الّطمث انقطاع فترة يعشن وال حوامل ل  َيلِّ

 .األطفال من املزيد

هّن  أو نَّ
َ
 .آخرين أطفاال   يلدن أن يردن ال أّنهّن  ويقلن حوامل، أ

الوالدات من املزيد ُيردن ال أّنهّن  ويقلن الّطمث، انقطاع فترة يعشن أنهّن  أو. 

اة  فهياالسرة  تنظيمإجمالي الحاجة ذغير امُللّباة من وسائل  أّما اة إلى/من املباعدة والحاجة ذغير امُلَلبَّ ببساطة مجموع الحاجة ذغير امُلَلبَّ
 إلى/من الحّد من النسل. 

 على القطريات ذغير و القطريات نساءلل %04 ، %07%  بنسبة 04قطر  فينسبة الحاجة ذغير امللباة من وسائل تنظيم االسرة  بلغت
 عن( الحد) العتوقف في يرذغبن لكن واالسرة  تنظيمو سائل  خدمنمن النساء القطريات املتزوجات ال يسعت %2 أن كما ،العتوالي 
لكن يرذغبن في  تأجيل الحمل القادم ملدة سنعتين ذغلي األقل )املباعدة(،  و االسرة  تنظيمو سائل  يسعتخدمن ال% 4و األطفال إنجاب

 امللباة ذغير الحاجة تبلغ والترتيب.  على% 3% و 4املباعدة   أو بالنسبة لجحد  و قد بلغت نسبة الحاجة ذغير امللباة لوميع النساء
 %.03سنة( نسبة  42-04) العمرية الفئة في اليافعات النساء بين ذروتها

 
 RH.2 الشكل

ذغير ُملّباة لعتنظيم  لديهن حاجة و املتزوجات حاليا   (سنة 24 – 04)ي تتراوح أعمارهن بين واتالنساء الل نسبة
 4104األسرة، قطر، 
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 RH.5 جدول 
 االسرة تنظيم وسائل من املُلّباة ذغير الحاجة

 لعتنظيم ُملّباة ذغير حاجة لديهن اتيو الل حاليا   املتزوجات سنة 24 - 04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة
اة، االسرة تنظيم وسائل على الطلب ونسبة األسرة،  4104قطر ،  امللبَّ

 

عدد النساء  االسرة تنظيم وسائل من لباةامل غير الحاجة االسرة تنظيم وسائل من امللباة الحاجة 
 املتزوجات حالياً 

نسبة 
الحاجة 

امللباة من 
وسائل 
تنظيم 
 األسرة

عدد النساء 
املتزوجات حاليًا  
ويحعتجن إلى وسائل 

 تنظيم االسرة
لجحد   العتباُعد   

من 
 اإلنجاب

الحد من   العتباُعد املجموع 
 اإلنجاب

 [0املجموع ] 

22.917.240.09.34.013.492075.0492 قطريون  الجنسية

19.418.337.46.65.512.1283575.61402 نيذغير قطري

23.02.925.913.53.516.932760.4140 42-04 العمر

44-44 28.29.036.911.25.316.565069.2347

71-72 28.814.943.37.57.014.483175.0480

74-74 18.821.240.17.35.713.089175.6473

21-22 12.331.342.93.34.57.862584.7317

24-24 4.323.127.42.22.24.443186.2138

املسعتو  
العتعليمي 

لرب 
 األسرة

49(70.1)15.212.327.57.83.911.7125 دون تعليم

11.622.133.87.33.510.813875.862 ابعتدائي

14.119.633.75.17.813.019172.389 عداديإ

20.818.138.78.34.612.991975.0473 ثانوي 

جامعي فما 
 فوق 

21.318.039.07.05.312.2237876.11218

جابة/ ال إال 
 عرفأ

*****.*2

20.318.038.07.35.112.4375575.41893 اإلجمالي

 4.4؛ مؤشر الهدف اإلنمائي لأللفية 4.2[ املسح العنقودي معتعدد املؤشرات، املؤشر 0]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *

 حالة 24-44عدد الحاالت ذغير املوزونة  ) (

 
 دون ريي والاالسرة   تنظيمإحدى وسائل  يسعتعملون الذين  االزواج أواملُلّباُة من وسائل الحّد من النسل تشمل النساء  الحاجةُ 

االناث أنفسهّن بأّنهّن ذغير ولودات. وتشمل  ُيصّرِّحَن  أو اإلناث، أو الذكور  تعقيم وسيلة ن و يسعتخدم مإنجاب املزيد من األطفال، وه
 نجابإ دون يوير االسرة  تنظيمإحدى وسائل  يسعتعملون االزواج  الذين  او الحاجُة املُلّباة من املباعدة بين األحمال/الوالدات الّنساَء 

عدة بين األحمال / الوالدات والحّد من عشأن إنجاب أطفاٍل آخرين. ومجموع الحاجة املُلّباة من املبا مترّددون  أّنهمآخرين، أو  أطفاٍل 
 . االسرة تنظيمالنسل يصل إلى إجمالي الحاجة املُلّباة من وسائل 

 على القطريات ذغير و القطريات نساءلل %73 ،%21%، بنسبة 72قطر  فيسرة األ  تنظيمنسبة الحاجة امللباة من وسائل  بلغت
 الترتيب. على% 41 و% 02 املباعدة وأ لجحد بالنسبة امللباة الحاجة نسبة بلغت قد والعتوالي 

ذغير امُللّباة، فإّن النسبة املئوية للطلب )املُْشبع( من وسائل  والحاجةاالسرة  تنظيماملعلومات املعتوافرة عن وسائل  سعتعمالإوب
عتعدد املؤشرات. وُتعّرُف النسبة املئوية من الّطلب )املُشبع( بأّنها نسبة املأيضا  من واقع بيانات املسح العنقودي  ُيقّدر االسرة  تنظيم
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. ويشمل االسرة تنظيممن إجمالي الطلب على وسائل  ،سرة األ  تنظيميسعتخدمن حاليا  إحدى وسائل اللواتي النساء املتزوجات 
ر ُملّباة )من املباعدة بين األحمال / الوالدات أو الحّدِّ اللواتي لديهّن حاليا  حاجة ذغي النساءاالسرة  تنظيمإجمالي الطلب على وسائل 

 . االسرة تنظيممن الّنسل(، زائدا  النساء اللواتي يسعتعملن حاليا  وسائل 

يجدن هذه الوسائل،  االسرة تنظيميعتضح من بيانات املسح أن نسبة كبيرة من النساء املتزوجات حاليا  و اللواتي يطلبن وسائل  و 
بين النساء   املُلَبياالسرة  تنظيمللنساء القطريات و ذغير القطريات على العتوالي و تتزايد هذه النسبة من طلب  %34% ، 34بنسبة 

 . تعليما األكثراألكبر سنا  و 

 

 الرعاية ما قبل الوالدة )أثناء الحمل(:

الحوامل ععدد من العّتدّخالت التي ربما تكون مهمة  ءالنسا إلى للوصول  مهّمة   ُفَرَصا  "( الوالدة قبل ما)أو "فترة  الحمل فترةُ  ُتتيُح 
ه أّدت إلى مزيد  ولعالقعتهللغاية لصحتهم ورفاههم، ولصحة ورفاه أطفالهّن الّرّضع. فالعّتفهم األفضل لنمو الونين ونمائه،  بصحة أّمِّ

يد )املولود الوديد( كليهما. وعلى سبيل من االهعتمام بالطاقات الكامنة للرعاية أثناء الحمل بصفتها تدّخال  لعتحسين صحة األم والول
سر عن عالمات الخطر واألعراض، وعن مخاطر املخاض والوالدة، 

ُ
املثال، فإْن اسعُتخدمت فترة ما قبل الوالدة إلعالم النساء واأل

ر رعاية صحّية م ر فترة فربما توّفر املساَر إلى ضمان أن تضع النساء، باملمارسة العملية، أحمالهّن بمساعدة ُموّفِّ اهر. كذلك ُتوّفِّ
الحمل فرصة  لتزويد النساء باملعلومات عشأن املباعدة بين الوالدات؛ إْذ ُيْعَتَرُف بهذه على أّنها عامل  مهمٌّ في تحسين فرص بقاء 

ناعة البشري للوقاية من اإلصابة بفيروس نقص امل لكامنة لفترة الحمل، بصفتها مدخال  الطفل. وفي اآلونة األخيرة، أّدت الطاقات ا
"HIV"  ،من انعتقال هذا الفيروس من األم إلى الطفل .. أّدت إلى وجود اهعتمام معتجّدد في فرص  أيضا   للوقايةو ورعاية املصابين به

 الوصول إلى خدمات الرعاية أثناء الحمل واالسعتفادة منها.

 لودوى  اسعتعراض إلى استنادا   الرعاية، مراكز إلى أدنى كحّدٍ  زيارات بأربع الحامل املرأة بقيام العاملية الصحة منظمة وُتوص ي
دة   العاملية الصحة منظمة عن الصادرة العّتوجيهيةُ  واملبادُئ . الحمل أثناء الرعاية نماذج ُمَخعتلف  الرعاية زيارات محعتوى  عشأن محدَّ

 :يلي ما الزيارات هذه وتشمل الحمل، أثناء

الدم ضغط مسعتوى  قياس. 
البول ملعرفة تجرثم البول والبول البروتيني  فحصbacteriuria and proteinuria 

الشديد الدم وفقر بالّسفلس اإلصابة الكتشاف الدم فحص. 
اخعتياري(. الطول /  الوزن قياس( 

" نوَع الكوادر التي ُتوّفر الرعاية أثناء الحمل للنساء في الفئة العمرية لرعاية قبل الوالدة : مدى العتغطية با– RH.6" الودوُل  يعرض
ّمن وضعن مواليد خالل السنعتين الّلعتين سبقعتا إجراء املسح. إّن مسعتوى تغطية الحوامل بالرعاية أثناء  24إلى  04من  ، مِّ عاما 

 للنساء% 40في قطر، حيث بلغ مسعتواه نسبة الحمل )عن طريق طبيب، أو ممرض / ممرضة أو قابلة قانونية( مرتفع نسبيا  
 علىللنساء القطريات و ذغير القطريات  %24% ، 44 بنسبةاللواتي تلّقين رعاية قبل الوالدة مرة  واحدة  على األقل أثناء الحمل 

. ويفوق مسعتوى تغطية الحوامل (% لدي ممرض/ ممرضة0قرابة  تذكر  تكاد ال جدا صغيرة)نسبة  و  طبيب لدي %41 ،العتوالي  
 % .34باملقارنة مع الحاصالت على العتعليم الثانوي بنسبة   فوق  فمابالرعاية ما قبل الوالدة بين اللواتي حصلن على تعليم جامعي 

 

 
 RH.3 الشكل

جراء إل السابقعتين  وضعن مولودا  حيا  خالل السنعتين و  (سنة  24 - 04  )اتي تتراوح أعمارهن بينو الل نسبة النساء
 4104قطر،  الوالدة من قبل موظف صحة ماهر، ناء أثمساعدتها ب قام املسح حسب الشخص الذي

 
 

 RH.6 جدول 
 (الحمل أثناء) الوالدة قبل بالرعاية العتغطية مدى

 السابقعتين السنعتين خالل مولودا   وضعنو  سنة  24 - 04  بين أعمارهن تتراوح اتيو الل للنساء النسبي العتوزيع
قطر  والدة، أخر في الحمل أثناء( الحمل أثناء) الوالدة قبل الرعاية يقدم الذي الشخص نوع حسب  املسح جراءإل 
 ،4104 

 

الشخص الذي يقدم الرعاية قبل الوالدة )أثناء  
 الحمل(

على األقل مرة  املجموع
واحدة من قبل 

 [0أفراد مهرة ]

اتي و عدد النساء الل
وضعن مولودا  
خالل السنعتين 

 السابقعتين
ممرضة /  طبيب

 قابلة
ال رعاية قبل 
الوالدة )أثناء 

 الحمل(
95.70.53.8100.096.2232 قطريون  الجنسية

88.10.611.3100.088.7567 نيذغير قطري

عمر األم عند 
 الوالدة

90.00.79.2100.090.8640 72أقل من 

74 - 24 91.20.08.8100.091.2159

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

74.70.624.7100.075.380 قل من الثانويةأ

89.90.010.1100.089.9168 ثانوي 

92.70.76.6100.093.4551 فوق  جامعي فما
90.30.69.2100.090.8799 اإلجمالي

 5.5مؤشر الهدف اإلنمائي لأللفية  5.5a عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
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. ويشمل االسرة تنظيممن إجمالي الطلب على وسائل  ،سرة األ  تنظيميسعتخدمن حاليا  إحدى وسائل اللواتي النساء املتزوجات 
ر ُملّباة )من املباعدة بين األحمال / الوالدات أو الحّدِّ اللواتي لديهّن حاليا  حاجة ذغي النساءاالسرة  تنظيمإجمالي الطلب على وسائل 

 . االسرة تنظيممن الّنسل(، زائدا  النساء اللواتي يسعتعملن حاليا  وسائل 

يجدن هذه الوسائل،  االسرة تنظيميعتضح من بيانات املسح أن نسبة كبيرة من النساء املتزوجات حاليا  و اللواتي يطلبن وسائل  و 
بين النساء   املُلَبياالسرة  تنظيمللنساء القطريات و ذغير القطريات على العتوالي و تتزايد هذه النسبة من طلب  %34% ، 34بنسبة 

 . تعليما األكثراألكبر سنا  و 

 

 الرعاية ما قبل الوالدة )أثناء الحمل(:

الحوامل ععدد من العّتدّخالت التي ربما تكون مهمة  ءالنسا إلى للوصول  مهّمة   ُفَرَصا  "( الوالدة قبل ما)أو "فترة  الحمل فترةُ  ُتتيُح 
ه أّدت إلى مزيد  ولعالقعتهللغاية لصحتهم ورفاههم، ولصحة ورفاه أطفالهّن الّرّضع. فالعّتفهم األفضل لنمو الونين ونمائه،  بصحة أّمِّ

يد )املولود الوديد( كليهما. وعلى سبيل من االهعتمام بالطاقات الكامنة للرعاية أثناء الحمل بصفتها تدّخال  لعتحسين صحة األم والول
سر عن عالمات الخطر واألعراض، وعن مخاطر املخاض والوالدة، 

ُ
املثال، فإْن اسعُتخدمت فترة ما قبل الوالدة إلعالم النساء واأل

ر رعاية صحّية م ر فترة فربما توّفر املساَر إلى ضمان أن تضع النساء، باملمارسة العملية، أحمالهّن بمساعدة ُموّفِّ اهر. كذلك ُتوّفِّ
الحمل فرصة  لتزويد النساء باملعلومات عشأن املباعدة بين الوالدات؛ إْذ ُيْعَتَرُف بهذه على أّنها عامل  مهمٌّ في تحسين فرص بقاء 

ناعة البشري للوقاية من اإلصابة بفيروس نقص امل لكامنة لفترة الحمل، بصفتها مدخال  الطفل. وفي اآلونة األخيرة، أّدت الطاقات ا
"HIV"  ،من انعتقال هذا الفيروس من األم إلى الطفل .. أّدت إلى وجود اهعتمام معتجّدد في فرص  أيضا   للوقايةو ورعاية املصابين به

 الوصول إلى خدمات الرعاية أثناء الحمل واالسعتفادة منها.

 لودوى  اسعتعراض إلى استنادا   الرعاية، مراكز إلى أدنى كحّدٍ  زيارات بأربع الحامل املرأة بقيام العاملية الصحة منظمة وُتوص ي
دة   العاملية الصحة منظمة عن الصادرة العّتوجيهيةُ  واملبادُئ . الحمل أثناء الرعاية نماذج ُمَخعتلف  الرعاية زيارات محعتوى  عشأن محدَّ

 :يلي ما الزيارات هذه وتشمل الحمل، أثناء

الدم ضغط مسعتوى  قياس. 
البول ملعرفة تجرثم البول والبول البروتيني  فحصbacteriuria and proteinuria 

الشديد الدم وفقر بالّسفلس اإلصابة الكتشاف الدم فحص. 
اخعتياري(. الطول /  الوزن قياس( 

" نوَع الكوادر التي ُتوّفر الرعاية أثناء الحمل للنساء في الفئة العمرية لرعاية قبل الوالدة : مدى العتغطية با– RH.6" الودوُل  يعرض
ّمن وضعن مواليد خالل السنعتين الّلعتين سبقعتا إجراء املسح. إّن مسعتوى تغطية الحوامل بالرعاية أثناء  24إلى  04من  ، مِّ عاما 

 للنساء% 40في قطر، حيث بلغ مسعتواه نسبة الحمل )عن طريق طبيب، أو ممرض / ممرضة أو قابلة قانونية( مرتفع نسبيا  
 علىللنساء القطريات و ذغير القطريات  %24% ، 44 بنسبةاللواتي تلّقين رعاية قبل الوالدة مرة  واحدة  على األقل أثناء الحمل 

. ويفوق مسعتوى تغطية الحوامل (% لدي ممرض/ ممرضة0قرابة  تذكر  تكاد ال جدا صغيرة)نسبة  و  طبيب لدي %41 ،العتوالي  
 % .34باملقارنة مع الحاصالت على العتعليم الثانوي بنسبة   فوق  فمابالرعاية ما قبل الوالدة بين اللواتي حصلن على تعليم جامعي 

 

 
 RH.3 الشكل

جراء إل السابقعتين  وضعن مولودا  حيا  خالل السنعتين و  (سنة  24 - 04  )اتي تتراوح أعمارهن بينو الل نسبة النساء
 4104قطر،  الوالدة من قبل موظف صحة ماهر، ناء أثمساعدتها ب قام املسح حسب الشخص الذي

 
 

 RH.6 جدول 
 (الحمل أثناء) الوالدة قبل بالرعاية العتغطية مدى

 السابقعتين السنعتين خالل مولودا   وضعنو  سنة  24 - 04  بين أعمارهن تتراوح اتيو الل للنساء النسبي العتوزيع
قطر  والدة، أخر في الحمل أثناء( الحمل أثناء) الوالدة قبل الرعاية يقدم الذي الشخص نوع حسب  املسح جراءإل 
 ،4104 

 

الشخص الذي يقدم الرعاية قبل الوالدة )أثناء  
 الحمل(

على األقل مرة  املجموع
واحدة من قبل 

 [0أفراد مهرة ]

اتي و عدد النساء الل
وضعن مولودا  
خالل السنعتين 

 السابقعتين
ممرضة /  طبيب

 قابلة
ال رعاية قبل 
الوالدة )أثناء 

 الحمل(
95.70.53.8100.096.2232 قطريون  الجنسية

88.10.611.3100.088.7567 نيذغير قطري

عمر األم عند 
 الوالدة

90.00.79.2100.090.8640 72أقل من 

74 - 24 91.20.08.8100.091.2159

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

74.70.624.7100.075.380 قل من الثانويةأ

89.90.010.1100.089.9168 ثانوي 

92.70.76.6100.093.4551 فوق  جامعي فما
90.30.69.2100.090.8799 اإلجمالي

 5.5مؤشر الهدف اإلنمائي لأللفية  5.5a عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]

95.7
88.190.3

0.5
0.60.6

3.8
11.39.2

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

 إجمالي دولة قطر غير قطريين قطريون

 طبيب قابلة/ ممرضة  (أثناء الحمل)ال رعاية قبل الوالدة 
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 قبل بالرعاية خاصة أدنى، كحّدٍ  الحمل، أثناء زيارات بأربع الحامل تقوم بأن العاملية الصحة ومنظمة اليونيسف منظمة أوصت
عدد الزيارات لعتلّقي الرعاية قبل الوالدة )أثناء الحمل(" . يعرض عدد الزيارات التي قامت بها املرأة  RH.7" الودول  ويعرُض . الوالدة

أثناء الحمل األخير لعتلّقي الرعاية ما قبل الوالدة أثناء السنعتين الّلعتين سبقعتا إجراء املسح، بصرف الّنظر عن موّفر الخدمة حسب 
 األذغلبية ولكن فقط واحدة مرةٍ  الوالدة قبل رعاية   تلّقيناإلطالق قد  على أمهات يوجد ال أنه ىإلخصائص مخعتارة. تشير البيانات 

 منفما فوق  الوامعي% قد  تلّقين رعاية قبل الوالدة على األقل أربع مرات. والنساء  اللواتي حصلن على العتعليم 24 األمهات من
، األكثر األمهات . و تخعتلف نسبة األمهات القطريات الالتي  تلّقين رعاية قبل أكثر أو مرات أربع الوالدة قبل رعاية تلقي في حظا 
 (.القطريات ذغير من% 20مقابل القطريات األمهات من% 44)  القطريات ذغير االمهات عنمرات أو أكثر  أربعالوالدة 

 
 RH.7 جدول 

 (الحمل أثناء) الوالدة قبل الرعاية لعتلّقي الزيارات عدد
 تلقي زيارات عدد حسب املسح إجراء على السابقعتين السنعتين خالل حيا   مولودا   وضعن اللواتي النساء  نسبة

م أي قبل من( الحمل أثناء) الوالدة قبل الرعاية  4104قطر ،  رعاية، مقّدِّ
 

تي وضعن و ء اللعدد النسا املجموع نسبة النساء الالتي: 
مولودًا خالل السنعتين 

 السابقعتين
لم  يعتلقين 

 زيارات ةأي
تلقين زيارة  

 واحدة
تلقين  

 زيارتين
 7تلقين  

 زيارات
زيارات  2تلقين  

 [0أو أكثر ]
ال إجابة / ال 

 أعرف
3.81.01.292.31.7100.0232 قطريون  الجنسية

11.30.40.52.481.43.9100.0567 نيذغير قطري

عمر األم 
عند 

 الوالدة

9.20.40.52.283.93.7100.0640 72أقل من 

74 - 24 
8.80.01.21.686.91.4100.0159

املسعتو  
العتعليمي 

لرب 
 األسرة

اقل من 
 الثانوية

24.70.00.66.566.81.4100.080

10.10.00.40.684.14.8100.0168 ثانوي 

 جامعي فما
 فوق 

6.60.40.71.987.33.1100.0551

9.20.30.72.184.53.3100.0799 اإلجمالي

 5.5الهدف اإلنمائي لأللفية  مؤشر  5.5bعتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]

  

الصحة اإلنجابية: محعتوى الرعاية قبل الوالدة )أثناء  – RH.8" الودول  في معروضة الحوامل النساء تلّقتها التي الخدمات أنواع
منهّن أّن عّينات من  % 41الحمل(". ومن بين النساء اللواتي وضعَن أطفاال  أثناء السنعتين اللعتين سبقعتا إجراء املسح، ذكرت نسبة 

خذت منهّن أثناء زيارات تلّقي الرعاية قبل الوالدة، وذكرت 
ُ
%  منهّن أّنه جرى فحص ضغط الدم لديهّن، كذلك 41 نسبةالّدم أ

خذت البول  من عّينات%  منهّن أنَّ 24ذكرت نسبة 
ُ
 . منهّن  أ

هن األقل حظا في  الثانوي  من األقل العتعليم ذواتسنة( و النساء  74لوحظ أن النساء اليافعات )في الفئة العمرية األقل من  و 
 لغير %24% للنساء القطريات و  44 معا الثالثة الفحوصات تلقي نسبة كانت خرى أ جهة منو  تلقي الفحوص الثالثة معا.

 .القطريات
 RH.8 جدول 

 (الحمل أثناء) الوالدة قبل الرعاية محعتوى 
 بول ال عينة منهن وأخذت ، الدم ضغط قياس تلقين لالتي سنة 24 - 04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة

 4104قطر ،  ،(الحمل أثناء) الوالدة قبل املقدمة الرعاية من كجزء الدم من عينةو 
 

تلقين قياس ضغط الدم،  اتي:و نسبة النساء الحوامل الل 
َذت  خِّ

ُ
وأخذت منهن عينة بول، وأ
 [0منهن عينة من الدم ]

اتي وضعن و عدد النساء الل
مولودًا خالل السنعتين السابقعتين 

تلقين قياس ضغط  على إجراء املسح
 الدم

منهن أخذت 
 عينة بول 

َذت منهن عينة من  خِّ
ُ
أ

 الدم
95.995.495.795.4232 قطريون  الجنسية

87.286.787.085.2567 نيذغير قطري

عمر األم عند 
 الوالدة

04 - 72 89.788.989.387.7640

74 - 24 89.890.590.589.8159

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

75.375.375.375.380 قل من الثانويةأ

89.988.587.487.4168 ثانوي 

91.891.592.390.3551 فوق  جامعي فما

89.789.289.688.1799 اإلجمالي

 4.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]

 

ي املساعدة أثناء الوالدة:  تلّقِّ

 األهمية والبالغ الفريد والعّتدّخل. مباشرة   الوالدة تلي التي الّنفاس وفترة الوالدة أثناء األمهات وفيات جميع أرباع ثالثة تقُع  عامليا  
ن الكفؤة الصحية الكوادر أحد وجود ضمان هو اآلمنة لألمومة مَّ في كل حالة والدة، وضمان توافر  (13)القبالة مهارات يمعتلكون  مِّ

سبل النقل إلى مرفق إحالة إلى الرعاية العتوليدية في حالة ظهور حالة طارئة. ومن أهداف وثيقة "عالم جدير باألطفال" ضمان أن 
، تكاليفها مقبولة )ُيمكن تحّملها( لجحصول على إشراف ماهر أثناء الوالدة. أما املؤشر  وافر للنساء ُسُبل  تعت ات املعنية جاهزة 

)باملساعدة أثناء الوالدة( فهي: نسبة الوالدات التي تحدث تحت إشراف كوادر ماهرة ونسب الوالدات التي تحدث في املؤسسات. أما 
 إلى الرامي األلفي اإلنمائي الهدف ذغاية تحقيق نحو العّتقّدم لعَتَتّبع أيضا   ُيسعتعمل فهو" الوالدة أثناءمؤشر "حضور مشرف ماهر 

 .4104و 0441 بين املدة خالل أرباع، ثالثة بمقدار األمهات، وفيات نسبة خفض

)أشرف عليها( مشرف  حضر  عتعّدد املؤشرات على عدد من األسئلة لعتقييم نسبة الوالدات التياملاشعتمل املسح العنقودي  وقد
دة القابلة أو والقابلة املمرضة،/  واملمرض الطبيب، يشملاملاهر  املشرفماهر. ومفهوم   .املُساعِّ

(، RH.9عتعدد املؤشرات من قبل موظفين مهرة )الودول املتمت جميع الوالدات التي وقعت في العامين السابقين للمسح العنقودي 
دون فرق في العتغطية بين النساء القطريات وذغير القطريات. وقد تمعتعت جميع النساء، عغض النظر عن مسعتواهن العتعليمي، 

 قبل موظفين املهرة.بالحصول على خدمات من 

 ( الوالد 13)
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 قبل بالرعاية خاصة أدنى، كحّدٍ  الحمل، أثناء زيارات بأربع الحامل تقوم بأن العاملية الصحة ومنظمة اليونيسف منظمة أوصت
عدد الزيارات لعتلّقي الرعاية قبل الوالدة )أثناء الحمل(" . يعرض عدد الزيارات التي قامت بها املرأة  RH.7" الودول  ويعرُض . الوالدة

أثناء الحمل األخير لعتلّقي الرعاية ما قبل الوالدة أثناء السنعتين الّلعتين سبقعتا إجراء املسح، بصرف الّنظر عن موّفر الخدمة حسب 
 األذغلبية ولكن فقط واحدة مرةٍ  الوالدة قبل رعاية   تلّقيناإلطالق قد  على أمهات يوجد ال أنه ىإلخصائص مخعتارة. تشير البيانات 

 منفما فوق  الوامعي% قد  تلّقين رعاية قبل الوالدة على األقل أربع مرات. والنساء  اللواتي حصلن على العتعليم 24 األمهات من
، األكثر األمهات . و تخعتلف نسبة األمهات القطريات الالتي  تلّقين رعاية قبل أكثر أو مرات أربع الوالدة قبل رعاية تلقي في حظا 
 (.القطريات ذغير من% 20مقابل القطريات األمهات من% 44)  القطريات ذغير االمهات عنمرات أو أكثر  أربعالوالدة 

 
 RH.7 جدول 

 (الحمل أثناء) الوالدة قبل الرعاية لعتلّقي الزيارات عدد
 تلقي زيارات عدد حسب املسح إجراء على السابقعتين السنعتين خالل حيا   مولودا   وضعن اللواتي النساء  نسبة

م أي قبل من( الحمل أثناء) الوالدة قبل الرعاية  4104قطر ،  رعاية، مقّدِّ
 

تي وضعن و ء اللعدد النسا املجموع نسبة النساء الالتي: 
مولودًا خالل السنعتين 

 السابقعتين
لم  يعتلقين 

 زيارات ةأي
تلقين زيارة  

 واحدة
تلقين  

 زيارتين
 7تلقين  

 زيارات
زيارات  2تلقين  

 [0أو أكثر ]
ال إجابة / ال 

 أعرف
3.81.01.292.31.7100.0232 قطريون  الجنسية

11.30.40.52.481.43.9100.0567 نيذغير قطري

عمر األم 
عند 

 الوالدة

9.20.40.52.283.93.7100.0640 72أقل من 

74 - 24 
8.80.01.21.686.91.4100.0159

املسعتو  
العتعليمي 

لرب 
 األسرة

اقل من 
 الثانوية

24.70.00.66.566.81.4100.080

10.10.00.40.684.14.8100.0168 ثانوي 

 جامعي فما
 فوق 

6.60.40.71.987.33.1100.0551

9.20.30.72.184.53.3100.0799 اإلجمالي

 5.5الهدف اإلنمائي لأللفية  مؤشر  5.5bعتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]

  

الصحة اإلنجابية: محعتوى الرعاية قبل الوالدة )أثناء  – RH.8" الودول  في معروضة الحوامل النساء تلّقتها التي الخدمات أنواع
منهّن أّن عّينات من  % 41الحمل(". ومن بين النساء اللواتي وضعَن أطفاال  أثناء السنعتين اللعتين سبقعتا إجراء املسح، ذكرت نسبة 

خذت منهّن أثناء زيارات تلّقي الرعاية قبل الوالدة، وذكرت 
ُ
%  منهّن أّنه جرى فحص ضغط الدم لديهّن، كذلك 41 نسبةالّدم أ

خذت البول  من عّينات%  منهّن أنَّ 24ذكرت نسبة 
ُ
 . منهّن  أ

هن األقل حظا في  الثانوي  من األقل العتعليم ذواتسنة( و النساء  74لوحظ أن النساء اليافعات )في الفئة العمرية األقل من  و 
 لغير %24% للنساء القطريات و  44 معا الثالثة الفحوصات تلقي نسبة كانت خرى أ جهة منو  تلقي الفحوص الثالثة معا.

 .القطريات
 RH.8 جدول 

 (الحمل أثناء) الوالدة قبل الرعاية محعتوى 
 بول ال عينة منهن وأخذت ، الدم ضغط قياس تلقين لالتي سنة 24 - 04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة

 4104قطر ،  ،(الحمل أثناء) الوالدة قبل املقدمة الرعاية من كجزء الدم من عينةو 
 

تلقين قياس ضغط الدم،  اتي:و نسبة النساء الحوامل الل 
َذت  خِّ

ُ
وأخذت منهن عينة بول، وأ
 [0منهن عينة من الدم ]

اتي وضعن و عدد النساء الل
مولودًا خالل السنعتين السابقعتين 

تلقين قياس ضغط  على إجراء املسح
 الدم

منهن أخذت 
 عينة بول 

َذت منهن عينة من  خِّ
ُ
أ

 الدم
95.995.495.795.4232 قطريون  الجنسية

87.286.787.085.2567 نيذغير قطري

عمر األم عند 
 الوالدة

04 - 72 89.788.989.387.7640

74 - 24 89.890.590.589.8159

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

75.375.375.375.380 قل من الثانويةأ

89.988.587.487.4168 ثانوي 

91.891.592.390.3551 فوق  جامعي فما

89.789.289.688.1799 اإلجمالي

 4.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]

 

ي املساعدة أثناء الوالدة:  تلّقِّ

 األهمية والبالغ الفريد والعّتدّخل. مباشرة   الوالدة تلي التي الّنفاس وفترة الوالدة أثناء األمهات وفيات جميع أرباع ثالثة تقُع  عامليا  
ن الكفؤة الصحية الكوادر أحد وجود ضمان هو اآلمنة لألمومة مَّ في كل حالة والدة، وضمان توافر  (13)القبالة مهارات يمعتلكون  مِّ

سبل النقل إلى مرفق إحالة إلى الرعاية العتوليدية في حالة ظهور حالة طارئة. ومن أهداف وثيقة "عالم جدير باألطفال" ضمان أن 
، تكاليفها مقبولة )ُيمكن تحّملها( لجحصول على إشراف ماهر أثناء الوالدة. أما املؤشر  وافر للنساء ُسُبل  تعت ات املعنية جاهزة 

)باملساعدة أثناء الوالدة( فهي: نسبة الوالدات التي تحدث تحت إشراف كوادر ماهرة ونسب الوالدات التي تحدث في املؤسسات. أما 
 إلى الرامي األلفي اإلنمائي الهدف ذغاية تحقيق نحو العّتقّدم لعَتَتّبع أيضا   ُيسعتعمل فهو" الوالدة أثناءمؤشر "حضور مشرف ماهر 

 .4104و 0441 بين املدة خالل أرباع، ثالثة بمقدار األمهات، وفيات نسبة خفض

)أشرف عليها( مشرف  حضر  عتعّدد املؤشرات على عدد من األسئلة لعتقييم نسبة الوالدات التياملاشعتمل املسح العنقودي  وقد
دة القابلة أو والقابلة املمرضة،/  واملمرض الطبيب، يشملاملاهر  املشرفماهر. ومفهوم   .املُساعِّ

(، RH.9عتعدد املؤشرات من قبل موظفين مهرة )الودول املتمت جميع الوالدات التي وقعت في العامين السابقين للمسح العنقودي 
دون فرق في العتغطية بين النساء القطريات وذغير القطريات. وقد تمعتعت جميع النساء، عغض النظر عن مسعتواهن العتعليمي، 

 قبل موظفين املهرة.بالحصول على خدمات من 

 ( الوالد 13)
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 حين في املؤشرات، عتعددامل العنقودي للمسح السابقعتين السنعتين خالل ممرضة أو قابلة بمساعدة%( 04) الوالدات ُثمن والدة تمت
 ذغير النساء من% 23 عتوليدال ساهموا حين في القطريات، النساء من% 40 توليدو . املواليد من% 22 توليد على األطباء ساعد

 طبيب، مساعدة على سنة( 24 – 74) العمر في النساء من% 47 حصلتكما . ممرضات أو قابالت قبل من% 07و القطريات،
 %(.23) سنة( 72-04) العمرية بالفئة مقارنة
 RH.9 جدول 

 الوالدة أثناء املساعدة تلّقي
 السنعتين خالل حيا   مولودا   وضعنو  اتيو الل سنة  24 - 04  بين أعمارهن تتراوح اتيو الل للنساء النسبي عالعتوز 

 قيصرية، ععملية تمت التي الوالدات ونسبة الوالدة، في ساعد الذي الشخص حسب املسح إجراء على السابقعتين
 4104قطر ، 

 

أي أشخاص  املجموع الوالدة علىالشخص الذي يساعد   
 [0مررة ]

نسبة الوالدات التي 
تمت بعملية قيصرية 

[2] 

اتي وضعن و عدد النساء الل
مولودًا خالل السنعتين 
السابقعتين على إجراء 

 املسح 
 ممرضة / قابلة طبيب

87.013.0100.0100.018.3640 قطريون  الجنسية

93.16.9100.0100.024.3159 ذغير قطريين

عمر األم عند 
 الوالدة

87.013.0100.0100.018.3640 72أقل من 

74 - 24 93.16.9100.0100.024.3159

87.013.0100.0100.016.9679 مرفق صحي قطاع عام مكان الوالدة

94.55.5100.0100.037.0111 مرفق صحي قطاع خاص

ال باملنزل/ اخرى/ 
 عرفأ/ال ةإجاب

**55545**9

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

90.39.7100.0100.016.980 قل من الثانويةأ

93.07.0100.0100.020.0168 ثانوي 

86.413.6100.0100.019.7551 فوق  جامعي فما

88.211.8100.0100.019.5799 اإلجمالي

 4.4؛ مؤشر الهدف اإلنمائي لأللفية 4.3عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 4.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]
 حالة  44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *
 

 مكان الوالدة:

. الرضيع والطفل األم من لكل الصحية املخاطر خفض في مهمٌّ  عامل   الصحية املرافق في تقع التي الوالدات نسبة زيادةِّ  على العمل
 املضاعفات مخاطر ُتخّفض أْن  الوالدة أثناء( والشخصية)العامة  بالنظافة املعنية والظروف املالئمة الطبية العناية وبإمكان

الصحة  – RH.10" الودوُل  ويعرض. الرضيع للطفل وإما لألم إما والوفاة( باملرض)اإلصابة  ُتسّبب أن ُيمكن التي والعدوى 
، مّمن وضعن مواليد أحياء في السنعتين  24إلى  04اإلنجابية: مكان الوالدة"، توزيَع النسبة املئوية للنساء في الفئة العمرية من  عاما 

دوا في أحد املرافق الصحية، وفق خصائص املعلومات  للذينالسابقعتين إلجراء املسح حسب مكان الوالدة والنسبة املئوية  ُولِّ
 الخلفية.

ُد 
َ
من الوالدات تحدث في مرافق القطاع العام،  % 24نسبة في قطر داخل مرفق صحي، و  األطفالمن % 44نسبة كبيرة بلغت ُتول

املنازل في قطر. وحسب  داخلالوالدات من الوالدات تقع داخل مرافق القطاع الخاص. و انعدمت تقريبا حاالت  % 02نسبة و 
. و على عكس املعتوقع كانت  ( هن اللواتي يشكلن نسبة الوالدات في املنازل سنة 72 - 41ة من) العمر، فإّن النساء في الفئة العمري

أقل نسبة لوقوع الوالدات في املرافق الصحية بين النساء الحاصالت على مسعتويات ُعليا من العتحصيل العلمي  حيث كانت النسبة 
 خرى. % في فئات العتعليم األ 011 فوق مقارنة بنسبة% بين أوساط النساء الحاصالت على  العتعليم الوامعي فما 42

 
 RH.10 جدول 

 الوالدة مكان
 السنعتين خالل مولودا   وضعنو  اتيو الل سنة  24 - 04  بين أعمارهن تتراوح اتيو الل للنساء النسبي عالعتوز 

 4104قطر ،  الوالدة، مكان حسب املسح إجراء على السابقعتين
 

في مرفق والدة  اإلجمالي مكان الوالدة 
 [0صحي ]

اتي و عدد النساء الل
وضعن مولودًا خالل 

السنعتين السابقعتين على 
 إجراء املسح 

مرفق صحي 
 قطاع عام

مرفق صحي 
 قطاع خاص

 ال إجابة / ال أعرف أخرى  باملنزل 

95.24.8100.0100.0232 قطريون  الجنسية

80.917.50.21.20.2100.098.4567 نيذغير قطري

عمر األم عند 
 الوالدة

85.213.40.21.10.2100.098.6640 72أقل من 

74 - 24 84.215.80.00.00.0100.0100.0159

نسبة النساء 
 اتي:و الل

ال إجابة / ال 
 أعرف

73.623.80.01.11.6100.097.373

50(98.0)100.0(0.0)(2.0)(0.0)(14.8)(83.3) زيارات 7 - 0

86.412.70.10.70.0100.099.1675 + زيارات2

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

99.40.60.00.00.0100.0100.080 قل من الثانوي أ

88.611.40.00.00.0100.0100.0168 ثانوي 

81.916.50.21.20.2100.098.4551 فوق  جامعي فما

85.013.80.10.90.1100.098.9799 اإلجمالي

  4.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 حالة 24-44عدد الحاالت ذغير املوزونة  ) (

 

 :الوالدة بعد الرعاية
مسعتوي العالم،  علىتعد فترة الوالدة وما ععدها مباشرة فرصة حاسمة لعتقديم العتدخالت املنقذة لحياة كل من األم والوليد .و  

أذغلبية هذه الوفيات تحدث في ذغضون يوم و  (14)الوالدة سنويا في الشهر األول من الحياة يطفل حديث ماليين 7ما يقرب من  ىيعتوف
 .(16)الذي تحدث فيه معظم وفيات األمهاتنفسه ، وهو أيضا الوقت  (15)أو يومين من الوالدة

(14) Liu L, Johnson HL, Cousens S, et al. Global, regional, and national causes of child mortality in 2000-2010: an updated systematic analysis. 
Lancet. 2012;11 May 2012. doi:10.1016/S0140-6736(12)60560-1. 

(15) Lawn JE, Cousens S, Zupan J. 4 million neonatal deaths: When? Where? Why? Lancet 2005; 365:891–900. 

(16) WHO, UNICEF, UNFPA, The World Bank. Trends in Maternal Mortality: 1990-2010. Geneva: World Health Organization 2012.
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 حين في املؤشرات، عتعددامل العنقودي للمسح السابقعتين السنعتين خالل ممرضة أو قابلة بمساعدة%( 04) الوالدات ُثمن والدة تمت
 ذغير النساء من% 23 عتوليدال ساهموا حين في القطريات، النساء من% 40 توليدو . املواليد من% 22 توليد على األطباء ساعد

 طبيب، مساعدة على سنة( 24 – 74) العمر في النساء من% 47 حصلتكما . ممرضات أو قابالت قبل من% 07و القطريات،
 %(.23) سنة( 72-04) العمرية بالفئة مقارنة
 RH.9 جدول 

 الوالدة أثناء املساعدة تلّقي
 السنعتين خالل حيا   مولودا   وضعنو  اتيو الل سنة  24 - 04  بين أعمارهن تتراوح اتيو الل للنساء النسبي عالعتوز 

 قيصرية، ععملية تمت التي الوالدات ونسبة الوالدة، في ساعد الذي الشخص حسب املسح إجراء على السابقعتين
 4104قطر ، 

 

أي أشخاص  املجموع الوالدة علىالشخص الذي يساعد   
 [0مررة ]

نسبة الوالدات التي 
تمت بعملية قيصرية 

[2] 

اتي وضعن و عدد النساء الل
مولودًا خالل السنعتين 
السابقعتين على إجراء 

 املسح 
 ممرضة / قابلة طبيب

87.013.0100.0100.018.3640 قطريون  الجنسية

93.16.9100.0100.024.3159 ذغير قطريين

عمر األم عند 
 الوالدة

87.013.0100.0100.018.3640 72أقل من 

74 - 24 93.16.9100.0100.024.3159

87.013.0100.0100.016.9679 مرفق صحي قطاع عام مكان الوالدة

94.55.5100.0100.037.0111 مرفق صحي قطاع خاص

ال باملنزل/ اخرى/ 
 عرفأ/ال ةإجاب

**55545**9

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

90.39.7100.0100.016.980 قل من الثانويةأ

93.07.0100.0100.020.0168 ثانوي 

86.413.6100.0100.019.7551 فوق  جامعي فما

88.211.8100.0100.019.5799 اإلجمالي

 4.4؛ مؤشر الهدف اإلنمائي لأللفية 4.3عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 4.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]
 حالة  44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *
 

 مكان الوالدة:

. الرضيع والطفل األم من لكل الصحية املخاطر خفض في مهمٌّ  عامل   الصحية املرافق في تقع التي الوالدات نسبة زيادةِّ  على العمل
 املضاعفات مخاطر ُتخّفض أْن  الوالدة أثناء( والشخصية)العامة  بالنظافة املعنية والظروف املالئمة الطبية العناية وبإمكان

الصحة  – RH.10" الودوُل  ويعرض. الرضيع للطفل وإما لألم إما والوفاة( باملرض)اإلصابة  ُتسّبب أن ُيمكن التي والعدوى 
، مّمن وضعن مواليد أحياء في السنعتين  24إلى  04اإلنجابية: مكان الوالدة"، توزيَع النسبة املئوية للنساء في الفئة العمرية من  عاما 

دوا في أحد املرافق الصحية، وفق خصائص املعلومات  للذينالسابقعتين إلجراء املسح حسب مكان الوالدة والنسبة املئوية  ُولِّ
 الخلفية.

ُد 
َ
من الوالدات تحدث في مرافق القطاع العام،  % 24نسبة في قطر داخل مرفق صحي، و  األطفالمن % 44نسبة كبيرة بلغت ُتول

املنازل في قطر. وحسب  داخلالوالدات من الوالدات تقع داخل مرافق القطاع الخاص. و انعدمت تقريبا حاالت  % 02نسبة و 
. و على عكس املعتوقع كانت  ( هن اللواتي يشكلن نسبة الوالدات في املنازل سنة 72 - 41ة من) العمر، فإّن النساء في الفئة العمري

أقل نسبة لوقوع الوالدات في املرافق الصحية بين النساء الحاصالت على مسعتويات ُعليا من العتحصيل العلمي  حيث كانت النسبة 
 خرى. % في فئات العتعليم األ 011 فوق مقارنة بنسبة% بين أوساط النساء الحاصالت على  العتعليم الوامعي فما 42

 
 RH.10 جدول 

 الوالدة مكان
 السنعتين خالل مولودا   وضعنو  اتيو الل سنة  24 - 04  بين أعمارهن تتراوح اتيو الل للنساء النسبي عالعتوز 

 4104قطر ،  الوالدة، مكان حسب املسح إجراء على السابقعتين
 

في مرفق والدة  اإلجمالي مكان الوالدة 
 [0صحي ]

اتي و عدد النساء الل
وضعن مولودًا خالل 

السنعتين السابقعتين على 
 إجراء املسح 

مرفق صحي 
 قطاع عام

مرفق صحي 
 قطاع خاص

 ال إجابة / ال أعرف أخرى  باملنزل 

95.24.8100.0100.0232 قطريون  الجنسية

80.917.50.21.20.2100.098.4567 نيذغير قطري

عمر األم عند 
 الوالدة

85.213.40.21.10.2100.098.6640 72أقل من 

74 - 24 84.215.80.00.00.0100.0100.0159

نسبة النساء 
 اتي:و الل

ال إجابة / ال 
 أعرف

73.623.80.01.11.6100.097.373

50(98.0)100.0(0.0)(2.0)(0.0)(14.8)(83.3) زيارات 7 - 0

86.412.70.10.70.0100.099.1675 + زيارات2

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

99.40.60.00.00.0100.0100.080 قل من الثانوي أ

88.611.40.00.00.0100.0100.0168 ثانوي 

81.916.50.21.20.2100.098.4551 فوق  جامعي فما

85.013.80.10.90.1100.098.9799 اإلجمالي

  4.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 حالة 24-44عدد الحاالت ذغير املوزونة  ) (

 

 :الوالدة بعد الرعاية
مسعتوي العالم،  علىتعد فترة الوالدة وما ععدها مباشرة فرصة حاسمة لعتقديم العتدخالت املنقذة لحياة كل من األم والوليد .و  

أذغلبية هذه الوفيات تحدث في ذغضون يوم و  (14)الوالدة سنويا في الشهر األول من الحياة يطفل حديث ماليين 7ما يقرب من  ىيعتوف
 .(16)الذي تحدث فيه معظم وفيات األمهاتنفسه ، وهو أيضا الوقت  (15)أو يومين من الوالدة

(14) Liu L, Johnson HL, Cousens S, et al. Global, regional, and national causes of child mortality in 2000-2010: an updated systematic analysis. 
Lancet. 2012;11 May 2012. doi:10.1016/S0140-6736(12)60560-1. 

(15) Lawn JE, Cousens S, Zupan J. 4 million neonatal deaths: When? Where? Why? Lancet 2005; 365:891–900. 

(16) WHO, UNICEF, UNFPA, The World Bank. Trends in Maternal Mortality: 1990-2010. Geneva: World Health Organization 2012.

85.013.80.10.90.1100.098.9799الإجمايل
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(. RH.11ساعة أو أكثر )الودول  04ئة من النساء الرعاية ععد الوالدة في املرافق الصحية ملدة في امل 40تلقت نسبة  قطر  دولة وفي
 أيام أو أكثر.  3ظل ملدة  منهن% 72يوم و 4الى  0منهن ملدة  %42وظل حوالي 

 RH.11 جدول 
 الوالدة ععد صحي مرفق في اإلقامة

 خالل صحي مرفق في مولودا   وضعن اتيو الل سنة  24 - 04  بين أعمارهن تتراوح اتيو الل للنساء النسبي عالعتوز 
، مولودا   وضعهن عقب الصحي املرفق في اإلقامة مدة حسب  املسح إجراء على السابقعتين السنعتين قطر ،  حيا 

4104 
 

ساعة أو  02 املجموع مدة اإلقامة في املرفق الصحي 
 [0أكثر ]

اتي و عدد النساء الل
وضعن مولودًا في مرفق 

خالل السنعتين  صحي
 السابقعتين

أقل من 
4 

 ساعات

 - 4من  
 ساعة 00

 - 04من 
47 

 ساعة

 4 - 0من 
 يوم

أيام أو  7
 أكثر

ال إجابة 
/ ال 
 أعرف

6.02.72.754.933.10.5100.090.7232 قطريون  الجنسية
6.72.02.653.934.40.5100.090.8558 نيذغير قطري

عمر األم عند 
 الوالدة

6.72.32.955.232.70.2100.090.9631 72أقل من 

74 - 24 5.81.91.550.039.21.7100.090.6159

نسبة النساء 
 الالتي تلقين:

ال إجابة / ال 
 أعرف

10.63.36.435.640.23.9100.082.271

49(95.0)100.0(0.0)(42.0)(38.7)(14.3)(3.1)(1.9) زيارات 7 - 0

6.42.01.457.332.70.2100.091.4669 + زيارات2

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

5.73.52.459.928.50.0100.090.880 قل من الثانوي أ

9.21.42.655.429.52.0100.087.4168 ثانوي 

5.82.32.753.036.20.1100.091.9542 فوق  جامعي فما

6.52.22.654.234.00.5100.090.8790 اإلجمالي

 4.01عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]

 حالة 24-44) ( عدد الحاالت ذغير املوزونة 
 

 
 زادت في اآلونة األخيرة برامج األمومة اآلمنة للعتأكيد على أهمية الرعاية ععد الوالدة، و التي توص ي بأن جميع النساء واألطفال حديثي

الوالدة يجب أن يعتلقوا فحوصات طبية في ذغضون يومين من الوالدة. و لعتقييم مدى االسعتفادة من الرعاية ععد الوالدة، ُسئل 
قد تلقين و مواليدهن  رعاية ععد الوالدة، وتوقيت أول فحص ونوع مقدم الخدمة الصحية للوالدات التي تمت  كّن ما إذا عالنساء 

ما اذا كانت هذه الفحوصات تعتم في أحد املرافق الصحية أو ال وأيضا ما إذا تم إجراء  يضا  ألمسح.  و لل السنعتين السابقعتين خال
جمع املعلومات عن النساء اللواتي وضعن أحماال حية خالل السنعتين  و ة. فحص من قبل املعتخصصين املشاركين في الوالد

 السابقعتين لعتاريخ املقابلة. 
الودد خالل السنعتين السابقعتين الذين تلقوا فحصا  طبيا  وزيارات عناية ععد الوالدة من  اليد( نسب املو RH.12) الودول  يعرض

املنزل،  أمأن الفحص الطبي الذي يلي الوالدة، سواء في املؤسسة الصحية  قبل أي من مزودي الصحة ععد الوالدة. ُير ى مالحظة
(، في حين أن زيارات العناية ععد الوالدة 0يعود إلى الفحوصات املزودة من قبل أي مزود صحي عغض النظر عن العتوقيت )العمود 

ية، وعليه ال تعتضمن الفحص الطبي الذي يلي تعود لزيارات منفصلة لفحص الحالة الصحية لجونين وتوفير خدمات العناية الوقائ
املنزل. يعتضمن املؤشر )الفحص الطبي ععد الوالدة( أي فحص طبي ععد الوالدة سواء في  أمالوالدة، سواء في مؤسسة الصحية 

 4خالل يومين من الوالدة )األعمدة  الوالدة ععد(، بصرف النظر عن العتوقيت وكذلك زيارات 0املنزل )العمود  أممؤسسة صحية 
 (.2و 7و

ثناء أ  الوالدة ععد طبية فحوصاتعلى  حصلوائة من املواليد الودد % في امل44أن   RH.12في جدول  املوضحة املسح بيانات تشير
في املنزل. بالنسبة لزيارات الرعاية ععد الوالدة، فإنها تحدث في الغالب إما في اليوم األول عقب   مسواء في املرفق الصحي أ العتواجد

% من جميع األطفال حديثي الوالدة 44فإن مجموع  بالعتالي% على العتوالي. و 7 و% 07الوالدة أو ععد أسبوع واحد من الوالدة بنسبة 
 تلقوا رعاية ععد الوالدة.

 
 RH.12 جدول 

 للمواليد الوالدة ععد الصحية الفحوصات
 الوالدة ععد للرعاية وزيارات الوالدة ععد صحية فحوصات تلقوا الذين السابقعتين السنعتين خالل املواليد نسبة

 4104قطر ،  الوالدة، ععد صحية رعاية مقدم أي من
 

فحوص ال تلقوا 
الصحية بعد 

ناء الوالدة أث
العتواجد في 

املرفق الصحي 
 املنزل في أو 

الفحوصات  املجموع زيارة الرعاية بعد الوالدة
الصحية 

للمولود بعد 
 [0الوالدة  ]

عدد الوالدات 
األخيرة خالل 

السنعتين 
السابقعتين على 
 إجراء املسح 
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95.89.31.60.61.61.755.330.0100.095.8232 قطريون  الجنسية

95.314.30.90.90.93.248.031.8100.095.5567 نيذغير قطري

عمر األم عند 
 الوالدة

96.113.11.00.81.32.651.030.3100.096.2640 72أقل من 

74 - 24 93.111.71.70.90.43.646.435.3100.093.1159

مرفق صحي  مكان الوالدة
 قطاع عام

95.012.00.70.60.82.053.930.1100.095.0679

مرفق صحي 
 قطاع خاص

97.918.04.02.11.27.830.136.8100.098.8111

خرى أباملنزل/
جابة /ال إ/ ال 

 عرفأ
********55545*9

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

قل من أ
 الثانوي 

96.014.20.61.20.02.755.526.0100.096.080

93.98.11.40.31.54.755.029.1100.094.5168 ثانوي 

 جامعي فما
 فوق 

95.914.11.10.91.22.247.832.7100.095.9551

95.512.81.10.81.12.850.131.3100.095.6799 اإلجمالي

 4.00عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *
  

تظهر نسبة املواليد الودد الذين حصلوا على زيارة ما ععد الوالدة في ذغضون أسبوع من الوالدة بحسب املوقع  RH.13في الودول 
 ونوعية مزود الخدمة. كما هو محدد أعاله، فإن الزيارة ال تعتضمن إجراء فحص في املرفق أو في املنزل ععد الوالدة.
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(. RH.11ساعة أو أكثر )الودول  04ئة من النساء الرعاية ععد الوالدة في املرافق الصحية ملدة في امل 40تلقت نسبة  قطر  دولة وفي
 أيام أو أكثر.  3ظل ملدة  منهن% 72يوم و 4الى  0منهن ملدة  %42وظل حوالي 

 RH.11 جدول 
 الوالدة ععد صحي مرفق في اإلقامة

 خالل صحي مرفق في مولودا   وضعن اتيو الل سنة  24 - 04  بين أعمارهن تتراوح اتيو الل للنساء النسبي عالعتوز 
، مولودا   وضعهن عقب الصحي املرفق في اإلقامة مدة حسب  املسح إجراء على السابقعتين السنعتين قطر ،  حيا 

4104 
 

ساعة أو  02 املجموع مدة اإلقامة في املرفق الصحي 
 [0أكثر ]

اتي و عدد النساء الل
وضعن مولودًا في مرفق 

خالل السنعتين  صحي
 السابقعتين

أقل من 
4 

 ساعات

 - 4من  
 ساعة 00

 - 04من 
47 

 ساعة

 4 - 0من 
 يوم

أيام أو  7
 أكثر

ال إجابة 
/ ال 
 أعرف

6.02.72.754.933.10.5100.090.7232 قطريون  الجنسية
6.72.02.653.934.40.5100.090.8558 نيذغير قطري

عمر األم عند 
 الوالدة

6.72.32.955.232.70.2100.090.9631 72أقل من 

74 - 24 5.81.91.550.039.21.7100.090.6159

نسبة النساء 
 الالتي تلقين:

ال إجابة / ال 
 أعرف

10.63.36.435.640.23.9100.082.271

49(95.0)100.0(0.0)(42.0)(38.7)(14.3)(3.1)(1.9) زيارات 7 - 0

6.42.01.457.332.70.2100.091.4669 + زيارات2

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

5.73.52.459.928.50.0100.090.880 قل من الثانوي أ

9.21.42.655.429.52.0100.087.4168 ثانوي 

5.82.32.753.036.20.1100.091.9542 فوق  جامعي فما

6.52.22.654.234.00.5100.090.8790 اإلجمالي

 4.01عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]

 حالة 24-44) ( عدد الحاالت ذغير املوزونة 
 

 
 زادت في اآلونة األخيرة برامج األمومة اآلمنة للعتأكيد على أهمية الرعاية ععد الوالدة، و التي توص ي بأن جميع النساء واألطفال حديثي

الوالدة يجب أن يعتلقوا فحوصات طبية في ذغضون يومين من الوالدة. و لعتقييم مدى االسعتفادة من الرعاية ععد الوالدة، ُسئل 
قد تلقين و مواليدهن  رعاية ععد الوالدة، وتوقيت أول فحص ونوع مقدم الخدمة الصحية للوالدات التي تمت  كّن ما إذا عالنساء 

ما اذا كانت هذه الفحوصات تعتم في أحد املرافق الصحية أو ال وأيضا ما إذا تم إجراء  يضا  ألمسح.  و لل السنعتين السابقعتين خال
جمع املعلومات عن النساء اللواتي وضعن أحماال حية خالل السنعتين  و ة. فحص من قبل املعتخصصين املشاركين في الوالد

 السابقعتين لعتاريخ املقابلة. 
الودد خالل السنعتين السابقعتين الذين تلقوا فحصا  طبيا  وزيارات عناية ععد الوالدة من  اليد( نسب املو RH.12) الودول  يعرض

املنزل،  أمأن الفحص الطبي الذي يلي الوالدة، سواء في املؤسسة الصحية  قبل أي من مزودي الصحة ععد الوالدة. ُير ى مالحظة
(، في حين أن زيارات العناية ععد الوالدة 0يعود إلى الفحوصات املزودة من قبل أي مزود صحي عغض النظر عن العتوقيت )العمود 

ية، وعليه ال تعتضمن الفحص الطبي الذي يلي تعود لزيارات منفصلة لفحص الحالة الصحية لجونين وتوفير خدمات العناية الوقائ
املنزل. يعتضمن املؤشر )الفحص الطبي ععد الوالدة( أي فحص طبي ععد الوالدة سواء في  أمالوالدة، سواء في مؤسسة الصحية 

 4خالل يومين من الوالدة )األعمدة  الوالدة ععد(، بصرف النظر عن العتوقيت وكذلك زيارات 0املنزل )العمود  أممؤسسة صحية 
 (.2و 7و

ثناء أ  الوالدة ععد طبية فحوصاتعلى  حصلوائة من املواليد الودد % في امل44أن   RH.12في جدول  املوضحة املسح بيانات تشير
في املنزل. بالنسبة لزيارات الرعاية ععد الوالدة، فإنها تحدث في الغالب إما في اليوم األول عقب   مسواء في املرفق الصحي أ العتواجد

% من جميع األطفال حديثي الوالدة 44فإن مجموع  بالعتالي% على العتوالي. و 7 و% 07الوالدة أو ععد أسبوع واحد من الوالدة بنسبة 
 تلقوا رعاية ععد الوالدة.

 
 RH.12 جدول 

 للمواليد الوالدة ععد الصحية الفحوصات
 الوالدة ععد للرعاية وزيارات الوالدة ععد صحية فحوصات تلقوا الذين السابقعتين السنعتين خالل املواليد نسبة

 4104قطر ،  الوالدة، ععد صحية رعاية مقدم أي من
 

فحوص ال تلقوا 
الصحية بعد 

ناء الوالدة أث
العتواجد في 

املرفق الصحي 
 املنزل في أو 

الفحوصات  املجموع زيارة الرعاية بعد الوالدة
الصحية 

للمولود بعد 
 [0الوالدة  ]

عدد الوالدات 
األخيرة خالل 

السنعتين 
السابقعتين على 
 إجراء املسح 
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95.89.31.60.61.61.755.330.0100.095.8232 قطريون  الجنسية

95.314.30.90.90.93.248.031.8100.095.5567 نيذغير قطري

عمر األم عند 
 الوالدة

96.113.11.00.81.32.651.030.3100.096.2640 72أقل من 

74 - 24 93.111.71.70.90.43.646.435.3100.093.1159

مرفق صحي  مكان الوالدة
 قطاع عام

95.012.00.70.60.82.053.930.1100.095.0679

مرفق صحي 
 قطاع خاص

97.918.04.02.11.27.830.136.8100.098.8111

خرى أباملنزل/
جابة /ال إ/ ال 

 عرفأ
********55545*9

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

قل من أ
 الثانوي 

96.014.20.61.20.02.755.526.0100.096.080

93.98.11.40.31.54.755.029.1100.094.5168 ثانوي 

 جامعي فما
 فوق 

95.914.11.10.91.22.247.832.7100.095.9551

95.512.81.10.81.12.850.131.3100.095.6799 اإلجمالي

 4.00عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *
  

تظهر نسبة املواليد الودد الذين حصلوا على زيارة ما ععد الوالدة في ذغضون أسبوع من الوالدة بحسب املوقع  RH.13في الودول 
 ونوعية مزود الخدمة. كما هو محدد أعاله، فإن الزيارة ال تعتضمن إجراء فحص في املرفق أو في املنزل ععد الوالدة.
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% من الزيارات 011دة لألطفال حديثي الوالدة تحدث في مرفق عام. حوالي ما يقرب من ثالثة أرباع زيارات الرعاية ععد الوال إن 
 األولى لحديثي الوالدة تمت من قبل طبيب / ممرضة / قابلة في قطر، مع وجود اخعتالفات قليلة طبقا لجخلفية املعلوماتية . 

 
 RH.13 جدول 

  الوالدة من أسبوع خالل للمواليد الوالدة ععد الرعاية زيارات
   الوالدة من أسبوع خالل رعاية زيارة وتلقوا السابقعتين السنعتين خالل ولدوا الذين املواليد نسبة

 4104قطر ،  الوالدة، ععد رعاية زيارة أول  ومقدم مكان حسب
 

مقدم أول زيارة رعاية بعد  مكان أول زيارة رعاية بعد الوالدة 
 الوالدة

عدد كل املواليد الذين ولدوا خالل 
السابقعتين وتلقوا زيارة السنعتين 

رعاية بعد الوالدة خالل أسبوع من 
 الوالدة

القطاع  باملنزل 
 العام

القطاع 
 الخاص

طبيب/   املجموع مكان آخر
ممرضة / 

 قابلة

 املجموع

2.291.46.4100.0100.0100.071 قطريون  الجنسية

3.175.520.21.3100.0100.0100.0227 نيذغير قطري
األم عمر 

عند 
 الوالدة

3.378.716.81.2100.0100.0100.0240 72أقل من 

74 - 24 
0.981.617.50.0100.0100.0100.057

مكان 
 الوالدة

مرفق صحي 
 قطاع عام

3.196.90.00.0100.0100.0100.0240

مرفق صحي 
 قطاع خاص

0.00.699.40.0100.0100.0100.051

باملنزل/اخرى/ ال 
 اجابة /ال اعرف

****55545*555457

املسعتو  
العتعليمي 

لرب 
 األسرة

100.026(100.0)100.0(0.0)(1.7)(98.3)(0.0) اقل من الثانوي 

9.785.54.80.0100.0100.0100.048 ثانوي 

1.775.721.21.3100.0100.0100.0224 فوق  جامعي فما

2.979.316.91.0100.0100.0100.0297 اإلجمالي

 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  * 
 حالة 24-44عدد الحاالت ذغير املوزونة  ) ( 

 
الوالدة في مرفق صحي أو في املنزل .وفيما  اثناء ا  طبي ا  ئة من األمهات قد تلقين فحصامل في% 40يبين أن نسبة    RH.14الودول 

 لم تحصل لهن أية زيارة رعاية ععد الوالدة . % 42وبنسبة  النساء من كبيرة اذغلبيةيعتعلق بزيارات الرعاية ععد الوالدة ،فإن 

 
 
 
 
 
 

 
 RH.14 جدول 

 لألمهات الوالدة ععد الصحية الفحوصات
 على السابقعتين السنعتين خالل مولودا   وضعنو  اتيو الل سنة 24 - 04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة
 الوالدة، ععد صحية رعاية مقدم أي من الوالدة ععد رعاية وزيارات صحية فحوصات تلقين اتيو والل املسح  إجراء

 4104قطر ، 
 

الفحوص  
الصحية بعد 

ناء الوالدة أث
العتواجد في 

املرفق الصحي 
 املنزل في أو 

الفحوصات  املجموع الرعاية بعد الوالدةزيارة 
الصحية 

بعد لألمرات  
 [0الوالدة ]

اتي و عدد النساء الل
وضعن مولودًا خالل 

السنعتين السابقعتين على 
 إجراء املسح 
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89.03.94.03.02.072.223.0100.089.0232 قطريون  الجنسية

91.75.37.01.81.02.065.723.6100.091.7567 نيذغير قطري

عمر األم عند 
 الوالدة

90.44.80.51.60.70.770.021.8100.090.4640 72أقل من 

74 - 24 93.05.41.10.01.14.657.730.1100.093.0159

مرفق صحي قطاع  مكان الوالدة
 عام

90.53.70.60.70.10.173.121.8100.090.5679

مرفق صحي قطاع 
 خاص

93.011.70.84.93.110.136.233.3100.093.0111

خرى/ ال أباملنزل/
 عرفأجابة /ال إ

********55545*9

90.53.90.21.20.51.172.820.2100.090.5643 والدة طبيعية نوع الوالدة

92.79.12.01.62.02.745.936.7100.092.7156 والدة قيصرية

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

78.60.00.00.00.00.074.225.8100.078.680 قل من الثانوي أ

87.21.60.01.60.04.668.024.2100.087.2168 ثانوي 

93.96.60.81.31.10.766.522.9100.093.9551 فوق  جامعي فما
90.94.90.61.30.81.467.623.5100.090.9799 اإلجمالي

 4.04عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *

بل أي مزود لجخدمات الطبية عغض   .النظر عن العتوقيت مجحوظة: تشيرالفحوصات الطبية التي تعقب الوالدة في أي مركز طبي أو منزل، إلى أية فحوصات مقدمة من قِّ

الحالة الصحية لألم و توفير خدمات الرعاية الوقائية. ال تشمل زيارات الرعاية العتالية للوالدة إلى زيارة منفصلة للفحص على  (PNC) تشير زيارات الرعاية العتالية للوالدة

  .(0الفحوصات الطبية التي تعقب الوالدة في أي مركز أو منزل )العمود رقم 
عغض النظر على العتوقيت، و الزيارات الخاصة بالرعاية تشمل الفحوصات الصحية العتالية للوالدة أية فحوصات صحية ععد الوالدة إما داخل منشأة صحية أو املنزل، 

 العتالية للوالدة خالل يومين من الوالدة.

 
زيارات ما ععد الوالدة لألمهات حسب املوقع ونوعية املزود. كما هو محدد أعاله، فإن الزيارة ال تعتضمن يتناول  RH.15الودول 

 إجراء فحص في املرفق أو في املنزل عقب الوالدة.
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% من الزيارات 011دة لألطفال حديثي الوالدة تحدث في مرفق عام. حوالي ما يقرب من ثالثة أرباع زيارات الرعاية ععد الوال إن 
 األولى لحديثي الوالدة تمت من قبل طبيب / ممرضة / قابلة في قطر، مع وجود اخعتالفات قليلة طبقا لجخلفية املعلوماتية . 

 
 RH.13 جدول 

  الوالدة من أسبوع خالل للمواليد الوالدة ععد الرعاية زيارات
   الوالدة من أسبوع خالل رعاية زيارة وتلقوا السابقعتين السنعتين خالل ولدوا الذين املواليد نسبة

 4104قطر ،  الوالدة، ععد رعاية زيارة أول  ومقدم مكان حسب
 

مقدم أول زيارة رعاية بعد  مكان أول زيارة رعاية بعد الوالدة 
 الوالدة

عدد كل املواليد الذين ولدوا خالل 
السابقعتين وتلقوا زيارة السنعتين 

رعاية بعد الوالدة خالل أسبوع من 
 الوالدة

القطاع  باملنزل 
 العام

القطاع 
 الخاص

طبيب/   املجموع مكان آخر
ممرضة / 

 قابلة

 املجموع

2.291.46.4100.0100.0100.071 قطريون  الجنسية

3.175.520.21.3100.0100.0100.0227 نيذغير قطري
األم عمر 

عند 
 الوالدة

3.378.716.81.2100.0100.0100.0240 72أقل من 

74 - 24 
0.981.617.50.0100.0100.0100.057

مكان 
 الوالدة

مرفق صحي 
 قطاع عام

3.196.90.00.0100.0100.0100.0240

مرفق صحي 
 قطاع خاص

0.00.699.40.0100.0100.0100.051

باملنزل/اخرى/ ال 
 اجابة /ال اعرف

****55545*555457

املسعتو  
العتعليمي 

لرب 
 األسرة

100.026(100.0)100.0(0.0)(1.7)(98.3)(0.0) اقل من الثانوي 

9.785.54.80.0100.0100.0100.048 ثانوي 

1.775.721.21.3100.0100.0100.0224 فوق  جامعي فما

2.979.316.91.0100.0100.0100.0297 اإلجمالي

 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  * 
 حالة 24-44عدد الحاالت ذغير املوزونة  ) ( 

 
الوالدة في مرفق صحي أو في املنزل .وفيما  اثناء ا  طبي ا  ئة من األمهات قد تلقين فحصامل في% 40يبين أن نسبة    RH.14الودول 

 لم تحصل لهن أية زيارة رعاية ععد الوالدة . % 42وبنسبة  النساء من كبيرة اذغلبيةيعتعلق بزيارات الرعاية ععد الوالدة ،فإن 

 
 
 
 
 
 

 
 RH.14 جدول 

 لألمهات الوالدة ععد الصحية الفحوصات
 على السابقعتين السنعتين خالل مولودا   وضعنو  اتيو الل سنة 24 - 04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة
 الوالدة، ععد صحية رعاية مقدم أي من الوالدة ععد رعاية وزيارات صحية فحوصات تلقين اتيو والل املسح  إجراء

 4104قطر ، 
 

الفحوص  
الصحية بعد 

ناء الوالدة أث
العتواجد في 

املرفق الصحي 
 املنزل في أو 

الفحوصات  املجموع الرعاية بعد الوالدةزيارة 
الصحية 

بعد لألمرات  
 [0الوالدة ]
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89.03.94.03.02.072.223.0100.089.0232 قطريون  الجنسية

91.75.37.01.81.02.065.723.6100.091.7567 نيذغير قطري

عمر األم عند 
 الوالدة

90.44.80.51.60.70.770.021.8100.090.4640 72أقل من 

74 - 24 93.05.41.10.01.14.657.730.1100.093.0159

مرفق صحي قطاع  مكان الوالدة
 عام

90.53.70.60.70.10.173.121.8100.090.5679

مرفق صحي قطاع 
 خاص

93.011.70.84.93.110.136.233.3100.093.0111

خرى/ ال أباملنزل/
 عرفأجابة /ال إ

********55545*9

90.53.90.21.20.51.172.820.2100.090.5643 والدة طبيعية نوع الوالدة

92.79.12.01.62.02.745.936.7100.092.7156 والدة قيصرية

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

78.60.00.00.00.00.074.225.8100.078.680 قل من الثانوي أ

87.21.60.01.60.04.668.024.2100.087.2168 ثانوي 

93.96.60.81.31.10.766.522.9100.093.9551 فوق  جامعي فما
90.94.90.61.30.81.467.623.5100.090.9799 اإلجمالي

 4.04عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *

بل أي مزود لجخدمات الطبية عغض   .النظر عن العتوقيت مجحوظة: تشيرالفحوصات الطبية التي تعقب الوالدة في أي مركز طبي أو منزل، إلى أية فحوصات مقدمة من قِّ

الحالة الصحية لألم و توفير خدمات الرعاية الوقائية. ال تشمل زيارات الرعاية العتالية للوالدة إلى زيارة منفصلة للفحص على  (PNC) تشير زيارات الرعاية العتالية للوالدة

  .(0الفحوصات الطبية التي تعقب الوالدة في أي مركز أو منزل )العمود رقم 
عغض النظر على العتوقيت، و الزيارات الخاصة بالرعاية تشمل الفحوصات الصحية العتالية للوالدة أية فحوصات صحية ععد الوالدة إما داخل منشأة صحية أو املنزل، 

 العتالية للوالدة خالل يومين من الوالدة.

 
زيارات ما ععد الوالدة لألمهات حسب املوقع ونوعية املزود. كما هو محدد أعاله، فإن الزيارة ال تعتضمن يتناول  RH.15الودول 

 إجراء فحص في املرفق أو في املنزل عقب الوالدة.
 

 %011. وفي هذه الزيارات بنسبة وخاص تحدث في مرفق عاملألمهات ععد الوالدة  ىمن زيارات الرعاية األول أربعة وتسعون في املئة
 .RH15، كان الطبيب أو املمرضة أو القابلة هو مقدم الخدمة، انظر الودول 

 RH.15 جدول 
  الوالدة من أسبوع خالل لألمهات الوالدة ععد الرعاية زيارات
 وتلقين السابقعتين السنعتين خالل مولودا   وضعنو  اتيو الل سنة 24 - 04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة
 4104قطر ،  الوالدة، ععد رعاية زيارة أول  ومقدم مكان حسب الوالدة، من أسبوع خالل الوالدة ععد رعاية زيارة

 

م  مكان الزيارة األولى للرعاية بعد الوالدة  اتي وضعن و عدد النساء الل الزيارة األولى للرعاية بعد الوالدةمقّدِّ
مولودًا خالل السنعتين 
السابقعتين على إجراء 

املسح و تلقين زيارة الرعاية 
بعد الوالدة خالل أسبوع 

 من الوالدة

القطاع  القطاع العام املنزل 
 الخاص

طبيب/  املجموع خرآمكان 
ممرضة/ 

 قابلة

قابلة 
 مساعدة

 اإلجمالي

100.044-)100.0(100.0(0.0))5.9()87.6()6.5( قطريون  الجنسية

3.361.831.73.2100.099.01.0100.0146 نيذغير قطري

عمر األم عند 
 الوالدة

04 - 72 3.463.829.73.1100.099.10.9100.0151

74 - 24 )6.6()83.6()9.8()0.0(100.0)100.0()0.0(100.038

مرفق صحي  مكان الوالدة
 قطاع عام

5.690.93.50.0100.098.91.1100.0137

مرفق صحي 
 قطاع خاص

)0.0()6.7()93.3()0.0(100.0)100.0()0.0(100.047

خرى/ ال أباملنزل/
 عرفأجابة /ال إ

****55545**555456

6.065.524.93.7100.098.91.1100.0128 والدة طبيعية نوع الوالدة

0.072.427.60.0100.0100.00.0100.062 والدة قيصرية

املسعتو  
العتعليمي 

 لرب األسرة

100.014**100.0**** قل من الثانوي أ

100.035(0.0)(100.0)100.0(0.0)(0.9)(89.4)(9.7) ثانوي 

3.059.134.53.3100.099.01.0100.0140 فوق  جامعي فما

4.067.825.72.5100.099.20.8100.0189 اإلجمالي

 حالة 44* عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من 
 حالة 24-44) ( عدد الحاالت ذغير املوزونة  

 
 ا  طبي ا  % من املواليد األحياء و أمهاتهم، قد تلقوا إما فحص23أن نسية  ىعتعدد املؤشرات في قطر إلاملتشير نعتائج املسح العنقودي  و 

أمهاتهم لم يعتلقوا  م من% سواء من املواليد األحياء أ4 نسبة أنععد الوالدة أو زيارة رعاية في وقت مناسب ععد الوالدة ، في حين 
 .RH.16وضح في الودول مارات في الوقت املناسب كما هو فحوصات طبية أو زي ةأي
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 %011. وفي هذه الزيارات بنسبة وخاص تحدث في مرفق عاملألمهات ععد الوالدة  ىمن زيارات الرعاية األول أربعة وتسعون في املئة
 .RH15، كان الطبيب أو املمرضة أو القابلة هو مقدم الخدمة، انظر الودول 

 RH.15 جدول 
  الوالدة من أسبوع خالل لألمهات الوالدة ععد الرعاية زيارات
 وتلقين السابقعتين السنعتين خالل مولودا   وضعنو  اتيو الل سنة 24 - 04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة
 4104قطر ،  الوالدة، ععد رعاية زيارة أول  ومقدم مكان حسب الوالدة، من أسبوع خالل الوالدة ععد رعاية زيارة

 

م  مكان الزيارة األولى للرعاية بعد الوالدة  اتي وضعن و عدد النساء الل الزيارة األولى للرعاية بعد الوالدةمقّدِّ
مولودًا خالل السنعتين 
السابقعتين على إجراء 

املسح و تلقين زيارة الرعاية 
بعد الوالدة خالل أسبوع 

 من الوالدة

القطاع  القطاع العام املنزل 
 الخاص

طبيب/  املجموع خرآمكان 
ممرضة/ 

 قابلة

قابلة 
 مساعدة

 اإلجمالي

100.044-)100.0(100.0(0.0))5.9()87.6()6.5( قطريون  الجنسية

3.361.831.73.2100.099.01.0100.0146 نيذغير قطري

عمر األم عند 
 الوالدة

04 - 72 3.463.829.73.1100.099.10.9100.0151

74 - 24 )6.6()83.6()9.8()0.0(100.0)100.0()0.0(100.038

مرفق صحي  مكان الوالدة
 قطاع عام

5.690.93.50.0100.098.91.1100.0137

مرفق صحي 
 قطاع خاص

)0.0()6.7()93.3()0.0(100.0)100.0()0.0(100.047

خرى/ ال أباملنزل/
 عرفأجابة /ال إ

****55545**555456

6.065.524.93.7100.098.91.1100.0128 والدة طبيعية نوع الوالدة

0.072.427.60.0100.0100.00.0100.062 والدة قيصرية

املسعتو  
العتعليمي 

 لرب األسرة

100.014**100.0**** قل من الثانوي أ

100.035(0.0)(100.0)100.0(0.0)(0.9)(89.4)(9.7) ثانوي 

3.059.134.53.3100.099.01.0100.0140 فوق  جامعي فما

4.067.825.72.5100.099.20.8100.0189 اإلجمالي

 حالة 44* عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من 
 حالة 24-44) ( عدد الحاالت ذغير املوزونة  

 
 ا  طبي ا  % من املواليد األحياء و أمهاتهم، قد تلقوا إما فحص23أن نسية  ىعتعدد املؤشرات في قطر إلاملتشير نعتائج املسح العنقودي  و 

أمهاتهم لم يعتلقوا  م من% سواء من املواليد األحياء أ4 نسبة أنععد الوالدة أو زيارة رعاية في وقت مناسب ععد الوالدة ، في حين 
 .RH.16وضح في الودول مارات في الوقت املناسب كما هو فحوصات طبية أو زي ةأي
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 %011. وفي هذه الزيارات بنسبة وخاص تحدث في مرفق عاملألمهات ععد الوالدة  ىمن زيارات الرعاية األول أربعة وتسعون في املئة
 .RH15، كان الطبيب أو املمرضة أو القابلة هو مقدم الخدمة، انظر الودول 

 RH.15 جدول 
  الوالدة من أسبوع خالل لألمهات الوالدة ععد الرعاية زيارات
 وتلقين السابقعتين السنعتين خالل مولودا   وضعنو  اتيو الل سنة 24 - 04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة
 4104قطر ،  الوالدة، ععد رعاية زيارة أول  ومقدم مكان حسب الوالدة، من أسبوع خالل الوالدة ععد رعاية زيارة

 

م  مكان الزيارة األولى للرعاية بعد الوالدة  اتي وضعن و عدد النساء الل الزيارة األولى للرعاية بعد الوالدةمقّدِّ
مولودًا خالل السنعتين 
السابقعتين على إجراء 

املسح و تلقين زيارة الرعاية 
بعد الوالدة خالل أسبوع 

 من الوالدة

القطاع  القطاع العام املنزل 
 الخاص

طبيب/  املجموع خرآمكان 
ممرضة/ 

 قابلة

قابلة 
 مساعدة

 اإلجمالي

100.044-)100.0(100.0(0.0))5.9()87.6()6.5( قطريون  الجنسية

3.361.831.73.2100.099.01.0100.0146 نيذغير قطري

عمر األم عند 
 الوالدة

04 - 72 3.463.829.73.1100.099.10.9100.0151

74 - 24 )6.6()83.6()9.8()0.0(100.0)100.0()0.0(100.038

مرفق صحي  مكان الوالدة
 قطاع عام

5.690.93.50.0100.098.91.1100.0137

مرفق صحي 
 قطاع خاص

)0.0()6.7()93.3()0.0(100.0)100.0()0.0(100.047

خرى/ ال أباملنزل/
 عرفأجابة /ال إ

****55545**555456

6.065.524.93.7100.098.91.1100.0128 والدة طبيعية نوع الوالدة

0.072.427.60.0100.0100.00.0100.062 والدة قيصرية

املسعتو  
العتعليمي 

 لرب األسرة

100.014**100.0**** قل من الثانوي أ

100.035(0.0)(100.0)100.0(0.0)(0.9)(89.4)(9.7) ثانوي 

3.059.134.53.3100.099.01.0100.0140 فوق  جامعي فما

4.067.825.72.5100.099.20.8100.0189 اإلجمالي

 حالة 44* عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من 
 حالة 24-44) ( عدد الحاالت ذغير املوزونة  

 
 ا  طبي ا  % من املواليد األحياء و أمهاتهم، قد تلقوا إما فحص23أن نسية  ىعتعدد املؤشرات في قطر إلاملتشير نعتائج املسح العنقودي  و 

أمهاتهم لم يعتلقوا  م من% سواء من املواليد األحياء أ4 نسبة أنععد الوالدة أو زيارة رعاية في وقت مناسب ععد الوالدة ، في حين 
 .RH.16وضح في الودول مارات في الوقت املناسب كما هو فحوصات طبية أو زي ةأي

  
  

 RH.16 جدول 
 واملواليد لألمهات الوالدة ععد الصحية الفحوصات

 السنعتين خالل مولودا   وضعنو  اتيو الل سنة  24 - 04  بين أعمارهن تتراوح اتيو الل للنساء النسبي عالعتوز 
 خالل الوالدة ععد رعاية وزيارات الوالدة ععد الصحية الفحوصات تلقي حسب  املسح إجراء على السابقعتين

 4104قطر ،  واملولود، لألم ، الوالدة من يومين
 

فحوصات صحية أو زيارات رعاية بعد الوالدة  خالل يومين من الوالدة   
 إلى:

 - 00عدد النساء في العمر  املجموع
اتي  وضعن و سنة الل 42

مولودًا خالل السنعتين 
السابقعتين على إجراء 

 املسح 

األم 
 واملولود

األم  
 فقط

 املولود
 فقط

ال األم وال 
 املولود

 ال إجابة

83.81.58.12.73.9100.0232 قطريون  الجنسية
88.82.76.51.20.8100.0567 ذغير قطريين

عمر األم 
عند 
 الوالدة

87.01.67.81.62.0100.0640 72أقل من 

74 - 24 
89.05.33.71.60.5100.0159

مكان 
 الوالدة

86.52.67.01.92.0100.0679 قطاع عاممرفق صحي 

91.81.27.00.00.0100.0111 مرفق صحي قطاع خاص

جابة إخرى/ ال أباملنزل/
 عرفأ/ال 

*****555459

نوع 
 الوالدة

86.92.27.12.01.8100.0643 والدة طبيعية

89.23.26.20.31.0100.0156 والدة قيصرية

 الحالة
 العتعليمية

76.10.020.11.32.5100.080 قل من الثانوي أ

83.23.910.30.91.7100.0168 ثانوي 

90.32.24.01.91.6100.0551 فوق  جامعي فما

87.42.47.01.61.7100.0799 اإلجمالي

 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *

 
 

  

 املستوى
التعليمي
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 سابعًا: تنمية الطفولة

 

 
م املُبكرة الطفولة تعليم  :والعّتَعلُّ

بةةةةرامج العتعلةةةةيم فةةةةي مرحلةةةةة الطفولةةةةة  فةةةةي االنعتظةةةةاماالبعتدائيةةةةة مةةةةن خةةةةالل  رحلةةةةةيمكةةةةن تحسةةةةين اسةةةةعتعداد األطفةةةةال للم
مرحلةةة مةةا قبةةل املدرسةةة. وتشةةمل بةةرامج العتعلةةيم فةةي مرحلةةة الطفولةةة املبكةةرة بةةرامج  فةةي النعتظةةاماملبكةةرة أو مةةن خةةالل ا

 مةةنظم مكةةون  لهةةا لةةيسلةةعتعلم بةةدال مةةن مجالسةةة االطفةةال والرعايةةة النهاريةةة التةةي ل منظمةةةمكونةةات  لهةةالألطفةةال التةةي 
 عتعليم والعتعلملل
 

شهرا  )الودول  44إلى  74%  من األطفال في الفئة العمرية من 20 نسبة  في برنامج تعليمي  منظم في مرحلة الطفولة املبكرة تنعتظم
CD.1.)  وال توجُد 74القطريين نظائرهم نسبة من أكبراملبكر  العتعليماملنعتظمين في  %24طفال ذغير القطريين و كانت نسبة األ .%

 فروق  تفاضلية بين النوع االجعتماعي )بين الونسين( نظرا لعتقارب نسب االنعتظام في العتعليم قبل املدرسة بين الذكور و اإلناث . 

 
 CD.1 جدول 

 املبكرة الطفولة في العتعليم
م شكلع  نيامللعتحق شهرا   44 - 74 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال  نسبة  الطفولة برنامج أشكال من منظَّ

 4104قطر ،  املبكرة،
 

نسبة  األطفال  في العمر   
شررًا املنعتظمين  02 - 26

حاليا في تعليم الطفولة 
 [0املبكرة ]

 02 - 26عدد األطفال في العمر 
 شرراً 

40.8425 ذكور  الجنس

40.8395 إناث

32.3273 قطريون  الجنسية

45.0547 نيذغير قطري

27.6430 شهرا   23 - 74 عمر الطفل

55.4390 شهرا   44 - 22

املسعتو  العتعليمي لألم 
 ربة األسرة

27.499 قل من الثانوي أ

31.1209 ثانوي 

47.3512 فوق  جامعي فما

40.8820 اإلجمالي

 4.3عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]

 هي املنزلية الرعاية جودة وأّن  الحياة، من سنوات 2 – 7 أّوّل  في تقع السريع الدماغي النماء من فترة   أّن  تماما   به املعترف من 
 مع الراشدين الكبار نشاطاتِّ  فإّن  السياق، هذا وضمن. الفترة تلك خالل الطفل نماء في الرئيسة الحاسمة العوامل إحدى

 أن يجب إذ. املنزلية الرعاية جودة على مهّمة مؤّشرات هي الرعاية، وظروَف  املنازل، في باألطفال الخاصة الكعتب وتوافَر  األطفال،
، ُمعافين األطفاُل  يكون  ،/  ذهنيا   ويقظين صحّيا  ، انفعاليا   وآمنين عقليا   .للعّتعّلم وجاهزين اجعتماعية، بكفاءة ويعتمعّتعون  وعاطفيا 

َعت لقد  الكبار مشاركة املعلومات هذه تضّمنت وقد. املسح هذا في املبكر العّتعّلم تدعم التي األنشطة من عدد عن معلومات   ُجمِّ
رة الكعتب تصّفح أو الكعتب قراءة: العتالية النشاطات في لألطفال الراشدين  األناشيد دانشإ أو القصص، رواية أو معهم، املُصوَّ

ذغنيات،
ُ
 تسمية في معهم وقت وقضاء األطفال مع اّللعب أو الساحة، أو السكني املُجّمع أو املنزل  خارج إلى األطفال صطحابا أو واأل

 .رسمها أو عّدها أو األشياء

 الكبار من املعيشية األسرة أفراد أحد  بمشاركة احظو  قد شهر 44 – 74 سّن  دون  األطفال من% 22لى أن إ املسح بيانات تشير
ي العّتعّلم واالسعتعداد لاللعتحاق باملدرسة خالل  أكثر أو  نشاطات أربعة في الراشدين  CD.2 إجراء املسح )الودول  أسبوع سبقُتنّمِّ

 (. و لم تخعتلف هذه النسبة بين االطفال القطريين و ذغير القطريين.CD.1 والشكل

الودول أيضا  أّن مشاركة  ويوّضحنشاطات. خمسة األطفاَل  اشدون وقد كان معتوسط أعداد النشاطات التي شارك فيها الكباُر الر  
 ،%  فقط24األب في مثل هذه النشاطات كانت )محدودة  نوعا  ما(. إذ كانت مشاركة األب في واحد أو أكثر من النشاطات بنسبة 

 .آبائهم دون  معيشية أسر في يعيشون  كانوا األطفال من فقط%  4 ونسبة
 CD.1 الشكل

ومشاركة البالغين  من أسرهم فراداأل شهرا  الذين شارك أحد  44 - 74األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين   نسبة
م آبائهم   4104، قطر، أسبوع سبق إجراء املسحللمدرسة خالل  واالسعتعدادفي أنشطة تساعد على تحفيز العتعل 
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 سابعًا: تنمية الطفولة

 

 
م املُبكرة الطفولة تعليم  :والعّتَعلُّ

بةةةةرامج العتعلةةةةيم فةةةةي مرحلةةةةة الطفولةةةةة  فةةةةي االنعتظةةةةاماالبعتدائيةةةةة مةةةةن خةةةةالل  رحلةةةةةيمكةةةةن تحسةةةةين اسةةةةعتعداد األطفةةةةال للم
مرحلةةة مةةا قبةةل املدرسةةة. وتشةةمل بةةرامج العتعلةةيم فةةي مرحلةةة الطفولةةة املبكةةرة بةةرامج  فةةي النعتظةةاماملبكةةرة أو مةةن خةةالل ا

 مةةنظم مكةةون  لهةةا لةةيسلةةعتعلم بةةدال مةةن مجالسةةة االطفةةال والرعايةةة النهاريةةة التةةي ل منظمةةةمكونةةات  لهةةالألطفةةال التةةي 
 عتعليم والعتعلملل
 

شهرا  )الودول  44إلى  74%  من األطفال في الفئة العمرية من 20 نسبة  في برنامج تعليمي  منظم في مرحلة الطفولة املبكرة تنعتظم
CD.1.)  وال توجُد 74القطريين نظائرهم نسبة من أكبراملبكر  العتعليماملنعتظمين في  %24طفال ذغير القطريين و كانت نسبة األ .%

 فروق  تفاضلية بين النوع االجعتماعي )بين الونسين( نظرا لعتقارب نسب االنعتظام في العتعليم قبل املدرسة بين الذكور و اإلناث . 

 
 CD.1 جدول 

 املبكرة الطفولة في العتعليم
م شكلع  نيامللعتحق شهرا   44 - 74 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال  نسبة  الطفولة برنامج أشكال من منظَّ

 4104قطر ،  املبكرة،
 

نسبة  األطفال  في العمر   
شررًا املنعتظمين  02 - 26

حاليا في تعليم الطفولة 
 [0املبكرة ]

 02 - 26عدد األطفال في العمر 
 شرراً 

40.8425 ذكور  الجنس

40.8395 إناث

32.3273 قطريون  الجنسية

45.0547 نيذغير قطري

27.6430 شهرا   23 - 74 عمر الطفل

55.4390 شهرا   44 - 22

املسعتو  العتعليمي لألم 
 ربة األسرة

27.499 قل من الثانوي أ

31.1209 ثانوي 

47.3512 فوق  جامعي فما

40.8820 اإلجمالي

 4.3عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]

 هي املنزلية الرعاية جودة وأّن  الحياة، من سنوات 2 – 7 أّوّل  في تقع السريع الدماغي النماء من فترة   أّن  تماما   به املعترف من 
 مع الراشدين الكبار نشاطاتِّ  فإّن  السياق، هذا وضمن. الفترة تلك خالل الطفل نماء في الرئيسة الحاسمة العوامل إحدى

 أن يجب إذ. املنزلية الرعاية جودة على مهّمة مؤّشرات هي الرعاية، وظروَف  املنازل، في باألطفال الخاصة الكعتب وتوافَر  األطفال،
، ُمعافين األطفاُل  يكون  ،/  ذهنيا   ويقظين صحّيا  ، انفعاليا   وآمنين عقليا   .للعّتعّلم وجاهزين اجعتماعية، بكفاءة ويعتمعّتعون  وعاطفيا 

َعت لقد  الكبار مشاركة املعلومات هذه تضّمنت وقد. املسح هذا في املبكر العّتعّلم تدعم التي األنشطة من عدد عن معلومات   ُجمِّ
رة الكعتب تصّفح أو الكعتب قراءة: العتالية النشاطات في لألطفال الراشدين  األناشيد دانشإ أو القصص، رواية أو معهم، املُصوَّ

ذغنيات،
ُ
 تسمية في معهم وقت وقضاء األطفال مع اّللعب أو الساحة، أو السكني املُجّمع أو املنزل  خارج إلى األطفال صطحابا أو واأل

 .رسمها أو عّدها أو األشياء

 الكبار من املعيشية األسرة أفراد أحد  بمشاركة احظو  قد شهر 44 – 74 سّن  دون  األطفال من% 22لى أن إ املسح بيانات تشير
ي العّتعّلم واالسعتعداد لاللعتحاق باملدرسة خالل  أكثر أو  نشاطات أربعة في الراشدين  CD.2 إجراء املسح )الودول  أسبوع سبقُتنّمِّ

 (. و لم تخعتلف هذه النسبة بين االطفال القطريين و ذغير القطريين.CD.1 والشكل

الودول أيضا  أّن مشاركة  ويوّضحنشاطات. خمسة األطفاَل  اشدون وقد كان معتوسط أعداد النشاطات التي شارك فيها الكباُر الر  
 ،%  فقط24األب في مثل هذه النشاطات كانت )محدودة  نوعا  ما(. إذ كانت مشاركة األب في واحد أو أكثر من النشاطات بنسبة 

 .آبائهم دون  معيشية أسر في يعيشون  كانوا األطفال من فقط%  4 ونسبة
 CD.1 الشكل

ومشاركة البالغين  من أسرهم فراداأل شهرا  الذين شارك أحد  44 - 74األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين   نسبة
م آبائهم   4104، قطر، أسبوع سبق إجراء املسحللمدرسة خالل  واالسعتعدادفي أنشطة تساعد على تحفيز العتعل 
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 CD.2 جدول 
 العتعّلم أجل من الطفل دعم

 أنشطة في البالغين همر أسمن  فراداأل  أحد شارك الذين شهرا   44 - 74 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال  نسبة
م تحفيز على تساعد  4104قطر ،  ،أسبوع سبق إجراء املسح خالل للمدرسة واالسعتعداد العتعل 

 

 02 - 26نسبة  األطفال في العمر  
 شرراً 

نسبة  األطفال  معتوسط عدد األنشطة
الذين يعيشون 

أسرة معيشية في 
ال يعيش فيها 
 األب الطبيعي

عدد األطفال 
 - 26في العمر 

الذين شارك  شرراً  02
معهم أحد 

 من فراداأل 
األسرة البالغين 
في أربعة أو أكثر 
من األنشطة 

[0] 

الذين شارك 
هم ؤ معهم آبا

في نشاط واحد 
 [4أو أكثر ]

أي فرد بالغ في 
األسرة يشارك 

 الطفل

األب  
يشارك 
 الطفل

88.686.85.22.92.1425 ذكور  الجنس

88.382.95.22.72.3395 إناث

85.580.95.12.33.7273 قطريون  الجنسية

89.986.95.33.01.4547 نيذغير قطري

87.486.05.12.93.3430 شهرا   23 - 74 العمر

89.683.75.32.70.9390 شهرا   44 - 22

العتعليمي لألم املسعتو  
 ربة األسرة

85.883.15.12.40.799 اقل من الثانوي 

85.283.45.02.64.5209 ثانوي 

90.385.95.33.01.5512 فوق  فما جامعي

املسعتو  العتعليمي لألم 
 رب األسرة

80.574.14.92.1na96 قل من الثانويةأ

88.586.95.12.5na160 ثانوي 

89.787.45.33.0na545 فوق  فماجامعي 

nana18(5.1)(49.9)(91.4) في املنزل  ا  ب لم يكن موجوداأل 

88.484.95.22.82.2820 اإلجمالي

 4.0عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 4.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]

 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  ) (
na الينطبق : 

ال توجد فروق بين الونسين من حيث إشراك البالغين في األنشطة مع األطفال، و مع ذلك، فلقد ُسولت نسبة أكبر بقليل لآلباء 
 %( لألطفال اإلناث.  27%( مقابل )23الذين يشاركون أطفالهم الذكور في األنشطة )

ُيوّفر تعّرض األطفال في السنوات املبكرة من حياتهم مسعتوى  من العّتفهم أكبر لطبيعة املادة املطبوعة فحسب، بل إّنه ربما ُيعطي  ال 
واجباتهم املدرسية. ووجوُد  هم األكبر منهم سّنا  وهم يؤّدون األطفال أيضا  فرصا  ملشاهدة اآلخرين وهم يقرؤون، مثل مشاهدة أشقائ

همٌّ لألداء املدرس ي في وقت الحق وللدرجات املُحرزة في حاصل الذكاء. وقد سئلت أمهات جميع األطفال دون سّن الكعتب أمر  م
ّمن شاركن في هذا املسح( عن عدد كعتب األطفال أو الكعتب امُلصّورة املوجودة لديهن لألطفال  الخامسة والقائمات بالرعاية عليهم )مِّ

 من ابتيعت التي األلعاب أو املنزل، في املصنوعة واأللعاب الخارجية، األشياء أو املنزلية شياءاأل في هذه الفئة العمرية، وعن عدد 
 .املنزل  في معتوافرة وهي املحالت

لألب

(. وتتراجع CD.3كعتب أطفال على األقل )الودول  7% من األطفال دون سن الخامسة داخل أسر معيشية يعتوافر لديها 21قطر  في
و ترتفع نسبة االطفال دون سن الخامسة الذين يعيشون  ،%04كعتب أو أكثر من كعتب األطفال إلى   01لديهم  نسبة األطفال الذين

، و مع ذلك  %72عن األسر القطرية  %21 القطريةكعتب أطفال على األقل بين أوساط األسر ذغير  7في أسر معيشية يعتوافر لديها 
األسرة لكعتب  امعتالكذغير القطرية. و ُيالحظ أن  أمر سواء في األسر القطرية كعتب أو أكث 01تتراجع نسبة األطفال الذين يمعتلكون 

 املسعتوي العتعليمي لألم. ارتفاعأطفال يرتفع عموما مع 

ال ُتالَحُظ أية فروقات بين الونسين. إّن وجوَد كعتب األطفال داخل األسر املعيشية له عالقة  ارتباطية إيجابية ععمر الطفل. نسبة  
"، ُيوجد لديهم  47% من األطفال في الفئة العمرية "منذ الوالدة وحتى 07 كعتب أطفال أو أكثر، في حين أّن هذا الرقم يصل  7شهرا 
كعتب أكبر من نظراءهم األصغر ال على الحصول من  حظا أكثر وهمشهرا   44-42ة إلى األطفال في الفئة العمرية "من % بالنسب43إلى 
 .سنا  

 أمهاتهم العتحقتوساط األطفال الذين أكعتب أو أكثر ترتفع بين   01ديها ن نسبة األطفال الذين يعيشون في أسر يعتوافر لأيالحظ  و 
 أي أمهاتهم لقعتت لم الذين األطفال أوساط بين% 4%، في حين انخفضت إلى 04بلغت هذه النسبة  حيثأو أكثر  جامعي تعليم
 طالق. اإل  على تعليم

 CD.2 الشكل
 4104،  في األسرة، قطر لألطفالأو أكثر ُكعُتب  01األطفال دون سن الخامسة لديهم  نسبة
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 CD.2 جدول 
 العتعّلم أجل من الطفل دعم

 أنشطة في البالغين همر أسمن  فراداأل  أحد شارك الذين شهرا   44 - 74 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال  نسبة
م تحفيز على تساعد  4104قطر ،  ،أسبوع سبق إجراء املسح خالل للمدرسة واالسعتعداد العتعل 

 

 02 - 26نسبة  األطفال في العمر  
 شرراً 

نسبة  األطفال  معتوسط عدد األنشطة
الذين يعيشون 

أسرة معيشية في 
ال يعيش فيها 
 األب الطبيعي

عدد األطفال 
 - 26في العمر 

الذين شارك  شرراً  02
معهم أحد 

 من فراداأل 
األسرة البالغين 
في أربعة أو أكثر 
من األنشطة 

[0] 

الذين شارك 
هم ؤ معهم آبا

في نشاط واحد 
 [4أو أكثر ]

أي فرد بالغ في 
األسرة يشارك 

 الطفل

األب  
يشارك 
 الطفل

88.686.85.22.92.1425 ذكور  الجنس

88.382.95.22.72.3395 إناث

85.580.95.12.33.7273 قطريون  الجنسية

89.986.95.33.01.4547 نيذغير قطري

87.486.05.12.93.3430 شهرا   23 - 74 العمر

89.683.75.32.70.9390 شهرا   44 - 22

العتعليمي لألم املسعتو  
 ربة األسرة

85.883.15.12.40.799 اقل من الثانوي 

85.283.45.02.64.5209 ثانوي 

90.385.95.33.01.5512 فوق  فما جامعي

املسعتو  العتعليمي لألم 
 رب األسرة

80.574.14.92.1na96 قل من الثانويةأ

88.586.95.12.5na160 ثانوي 

89.787.45.33.0na545 فوق  فماجامعي 

nana18(5.1)(49.9)(91.4) في املنزل  ا  ب لم يكن موجوداأل 

88.484.95.22.82.2820 اإلجمالي

 4.0عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 4.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]

 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  ) (
na الينطبق : 

ال توجد فروق بين الونسين من حيث إشراك البالغين في األنشطة مع األطفال، و مع ذلك، فلقد ُسولت نسبة أكبر بقليل لآلباء 
 %( لألطفال اإلناث.  27%( مقابل )23الذين يشاركون أطفالهم الذكور في األنشطة )

ُيوّفر تعّرض األطفال في السنوات املبكرة من حياتهم مسعتوى  من العّتفهم أكبر لطبيعة املادة املطبوعة فحسب، بل إّنه ربما ُيعطي  ال 
واجباتهم املدرسية. ووجوُد  هم األكبر منهم سّنا  وهم يؤّدون األطفال أيضا  فرصا  ملشاهدة اآلخرين وهم يقرؤون، مثل مشاهدة أشقائ

همٌّ لألداء املدرس ي في وقت الحق وللدرجات املُحرزة في حاصل الذكاء. وقد سئلت أمهات جميع األطفال دون سّن الكعتب أمر  م
ّمن شاركن في هذا املسح( عن عدد كعتب األطفال أو الكعتب امُلصّورة املوجودة لديهن لألطفال  الخامسة والقائمات بالرعاية عليهم )مِّ

 من ابتيعت التي األلعاب أو املنزل، في املصنوعة واأللعاب الخارجية، األشياء أو املنزلية شياءاأل في هذه الفئة العمرية، وعن عدد 
 .املنزل  في معتوافرة وهي املحالت

(. وتتراجع CD.3كعتب أطفال على األقل )الودول  7% من األطفال دون سن الخامسة داخل أسر معيشية يعتوافر لديها 21قطر  في
و ترتفع نسبة االطفال دون سن الخامسة الذين يعيشون  ،%04كعتب أو أكثر من كعتب األطفال إلى   01لديهم  نسبة األطفال الذين

، و مع ذلك  %72عن األسر القطرية  %21 القطريةكعتب أطفال على األقل بين أوساط األسر ذغير  7في أسر معيشية يعتوافر لديها 
األسرة لكعتب  امعتالكذغير القطرية. و ُيالحظ أن  أمر سواء في األسر القطرية كعتب أو أكث 01تتراجع نسبة األطفال الذين يمعتلكون 

 املسعتوي العتعليمي لألم. ارتفاعأطفال يرتفع عموما مع 

ال ُتالَحُظ أية فروقات بين الونسين. إّن وجوَد كعتب األطفال داخل األسر املعيشية له عالقة  ارتباطية إيجابية ععمر الطفل. نسبة  
"، ُيوجد لديهم  47% من األطفال في الفئة العمرية "منذ الوالدة وحتى 07 كعتب أطفال أو أكثر، في حين أّن هذا الرقم يصل  7شهرا 
كعتب أكبر من نظراءهم األصغر ال على الحصول من  حظا أكثر وهمشهرا   44-42ة إلى األطفال في الفئة العمرية "من % بالنسب43إلى 
 .سنا  

 أمهاتهم العتحقتوساط األطفال الذين أكعتب أو أكثر ترتفع بين   01ديها ن نسبة األطفال الذين يعيشون في أسر يعتوافر لأيالحظ  و 
 أي أمهاتهم لقعتت لم الذين األطفال أوساط بين% 4%، في حين انخفضت إلى 04بلغت هذه النسبة  حيثأو أكثر  جامعي تعليم
 طالق. اإل  على تعليم

 CD.2 الشكل
 4104،  في األسرة، قطر لألطفالأو أكثر ُكعُتب  01األطفال دون سن الخامسة لديهم  نسبة
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 CD.3 جدول 
 العتعّلم مواد
 يلعب التي اللعب نوع وحسب ، األسرة في املوجودة طفالاأل  ُكعُتب عدد حسب الخامسة سن دون  األطفال  نسبة

 4104قطر ،  الطفل، بها
 

نوعان أو  يلعب الطفل مع: توفر األسرة للطفل: 
أكثر  من 

 [2اللعب ]

عدد األطفال دون سن 
أو أكثر من  7 الخامسة

ُكعُتب األطفال  
[0] 

أو أكثر من  01
 ُكعُتب األطفال 

لعب مصنوعة 
 باملنزل 

لعب ُمشتراه 
من املحال / 
مصنوعة 

 جاهزة

أشياء من داخل 
املنزل أو من 

 خارجه

39.514.228.586.545.353.31059 ذكور  الجنس

39.416.030.985.250.257.11023 إناث

37.716.423.585.444.153.4651 قطريون  الجنسية

40.314.532.586.149.456.01431 نيذغير قطري

13.43.920.271.532.340.0849 شهرا   47 - 1 العمر

57.422.836.295.858.465.61233 شهرا   44 - 42

املسعتو  العتعليمي 
 لألم ربة األسرة

19.15.420.785.132.549.554 دون تعليم

28.36.932.486.846.558.571 ابعتدائي

35.07.830.786.051.259.3110 إعدادي

40.215.534.485.448.151.7499 ثانوي 

41.016.428.186.048.056.11348 فوق  جامعي فما

39.515.129.785.947.755432082 اإلجمالي

 4.7عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 4.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]
 

" كان لديهم شيئان أو أكثر  44%  من األطفال في الفئة العمرية "منذ الوالدة وحتى 55 نسبةأيضا  أّن  CD.3الودول  وُيبّين شهرا 
 .%53من األطفال القطريين  %56 القطريينبين أوساط االطفال ذغير  ارتفاعا  يلعبون بها داخل منازلهم. و كانت هذه النسبة أكثر 

مى، أو السيارات أو املاأللعاب التي تضّمنها املسح العنقودي  واشعتملت عتعدد املؤشرات على ألعاب مصنوعة داخل املنازل )مثل الد 
األلعاب األخرى املصنوعة في املنزل(، واأللعاب التي ُتشترى من املحاّلت، واألشياء الخاصة باألسر املعيشية )مثل قدور / طناجر 

ْدر" / "طنجرة"( والّزبدّيات / الّسلطانيات )جمع "زبدّية" / سلطانّية( أو األشياء واملواد املوجودة خارج املنزل )مثل العص ي،  )جمع "قِّ
% من األطفال يلعبون 24أّن نسبة  مالحظهأو الحوارة، وصدفات أو هياكل الحيوانات أو أوراق األشوار(. ومن املثير لالهعتمام 

%. وتبلغ نسبة األطفال الذين 22نسبة حتى أن الّنسب املئوية لألنواع األخرى من األلعاب تقّل بألعاب يشترونها من املحاّلت. َبْيَد 
، ولكن ثمة فروق كبيرة لوحظت  ل اإلناث% بين األطفا57% من بين األطفال الذكور، ونسبة 53لديهم شيئان أو أكثر يلعبون بها 

شيئان أو أكثر يلعبون بها، بينما  لديهمتعليم   دون  أمهاتهم تكون  % من األطفال الذين50فنسبة  -مسعتوى تعليم  األم  حيثمن 
 .  عداديإ تعليم أمهاتهم لدى%  بالنسبة إلى األطفال الذين 59تبلغ هذه النسبة 

مخاطر وقوع الحوادث. وفي املسح العنقودي من ترك األطفال وحدهم أو في حضور أطفال صغار آخرين ُيْعَرُف بأّنه أمر  يزيد  إّن 
ي دون سن الخامسة(  أ" )شهرا   44 حتى وإذا كان األطفال في الفئة العمرية "منذ الوالدة ما عتعدد املؤشرات، ُطرح سؤاالن ملعرفة امل

 01قد ُتركوا وحدهم خالل األسبوع الذي سبق انعقاد املقابلة، وعّما إذا كان األطفال قد ُتركوا في رعاية أطفال آخرين دون سّن 
 سنوات.

 CD.3 جدول 
 العتعّلم مواد
 يلعب التي اللعب نوع وحسب ، األسرة في املوجودة طفالاأل  ُكعُتب عدد حسب الخامسة سن دون  األطفال  نسبة

 4104قطر ،  الطفل، بها
 

نوعان أو  يلعب الطفل مع: توفر األسرة للطفل: 
أكثر  من 

 [2اللعب ]

عدد األطفال دون سن 
أو أكثر من  7 الخامسة

ُكعُتب األطفال  
[0] 

أو أكثر من  01
 ُكعُتب األطفال 

لعب مصنوعة 
 باملنزل 

لعب ُمشتراه 
من املحال / 
مصنوعة 

 جاهزة

أشياء من داخل 
املنزل أو من 

 خارجه

39.514.228.586.545.353.31059 ذكور  الجنس

39.416.030.985.250.257.11023 إناث

37.716.423.585.444.153.4651 قطريون  الجنسية

40.314.532.586.149.456.01431 نيذغير قطري

13.43.920.271.532.340.0849 شهرا   47 - 1 العمر

57.422.836.295.858.465.61233 شهرا   44 - 42

املسعتو  العتعليمي 
 لألم ربة األسرة

19.15.420.785.132.549.554 دون تعليم

28.36.932.486.846.558.571 ابعتدائي

35.07.830.786.051.259.3110 إعدادي

40.215.534.485.448.151.7499 ثانوي 

41.016.428.186.048.056.11348 فوق  جامعي فما

39.515.129.785.947.755432082 اإلجمالي

 4.7عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 4.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]
 

" كان لديهم شيئان أو أكثر  44%  من األطفال في الفئة العمرية "منذ الوالدة وحتى 55 نسبةأيضا  أّن  CD.3الودول  وُيبّين شهرا 
 .%53من األطفال القطريين  %56 القطريينبين أوساط االطفال ذغير  ارتفاعا  يلعبون بها داخل منازلهم. و كانت هذه النسبة أكثر 

مى، أو السيارات أو املاأللعاب التي تضّمنها املسح العنقودي  واشعتملت عتعدد املؤشرات على ألعاب مصنوعة داخل املنازل )مثل الد 
األلعاب األخرى املصنوعة في املنزل(، واأللعاب التي ُتشترى من املحاّلت، واألشياء الخاصة باألسر املعيشية )مثل قدور / طناجر 

ْدر" / "طنجرة"( والّزبدّيات / الّسلطانيات )جمع "زبدّية" / سلطانّية( أو األشياء واملواد املوجودة خارج املنزل )مثل العص ي،  )جمع "قِّ
% من األطفال يلعبون 24أّن نسبة  مالحظهأو الحوارة، وصدفات أو هياكل الحيوانات أو أوراق األشوار(. ومن املثير لالهعتمام 

%. وتبلغ نسبة األطفال الذين 22نسبة حتى أن الّنسب املئوية لألنواع األخرى من األلعاب تقّل بألعاب يشترونها من املحاّلت. َبْيَد 
، ولكن ثمة فروق كبيرة لوحظت  ل اإلناث% بين األطفا57% من بين األطفال الذكور، ونسبة 53لديهم شيئان أو أكثر يلعبون بها 

شيئان أو أكثر يلعبون بها، بينما  لديهمتعليم   دون  أمهاتهم تكون  % من األطفال الذين50فنسبة  -مسعتوى تعليم  األم  حيثمن 
 .  عداديإ تعليم أمهاتهم لدى%  بالنسبة إلى األطفال الذين 59تبلغ هذه النسبة 

مخاطر وقوع الحوادث. وفي املسح العنقودي من ترك األطفال وحدهم أو في حضور أطفال صغار آخرين ُيْعَرُف بأّنه أمر  يزيد  إّن 
ي دون سن الخامسة(  أ" )شهرا   44 حتى وإذا كان األطفال في الفئة العمرية "منذ الوالدة ما عتعدد املؤشرات، ُطرح سؤاالن ملعرفة امل

 01قد ُتركوا وحدهم خالل األسبوع الذي سبق انعقاد املقابلة، وعّما إذا كان األطفال قد ُتركوا في رعاية أطفال آخرين دون سّن 
 سنوات.

 CD.3 جدول 
 العتعّلم مواد
 يلعب التي اللعب نوع وحسب ، األسرة في املوجودة طفالاأل  ُكعُتب عدد حسب الخامسة سن دون  األطفال  نسبة

 4104قطر ،  الطفل، بها
 

نوعان أو  يلعب الطفل مع: توفر األسرة للطفل: 
أكثر  من 

 [2اللعب ]

عدد األطفال دون سن 
أو أكثر من  7 الخامسة

ُكعُتب األطفال  
[0] 

أو أكثر من  01
 ُكعُتب األطفال 

لعب مصنوعة 
 باملنزل 

لعب ُمشتراه 
من املحال / 
مصنوعة 

 جاهزة

أشياء من داخل 
املنزل أو من 

 خارجه

39.514.228.586.545.353.31059 ذكور  الجنس

39.416.030.985.250.257.11023 إناث

37.716.423.585.444.153.4651 قطريون  الجنسية

40.314.532.586.149.456.01431 نيذغير قطري

13.43.920.271.532.340.0849 شهرا   47 - 1 العمر

57.422.836.295.858.465.61233 شهرا   44 - 42

املسعتو  العتعليمي 
 لألم ربة األسرة

19.15.420.785.132.549.554 دون تعليم

28.36.932.486.846.558.571 ابعتدائي

35.07.830.786.051.259.3110 إعدادي

40.215.534.485.448.151.7499 ثانوي 

41.016.428.186.048.056.11348 فوق  جامعي فما

39.515.129.785.947.755432082 اإلجمالي

 4.7عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 4.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]
 

" كان لديهم شيئان أو أكثر  44%  من األطفال في الفئة العمرية "منذ الوالدة وحتى 55 نسبةأيضا  أّن  CD.3الودول  وُيبّين شهرا 
 .%53من األطفال القطريين  %56 القطريينبين أوساط االطفال ذغير  ارتفاعا  يلعبون بها داخل منازلهم. و كانت هذه النسبة أكثر 

مى، أو السيارات أو املاأللعاب التي تضّمنها املسح العنقودي  واشعتملت عتعدد املؤشرات على ألعاب مصنوعة داخل املنازل )مثل الد 
األلعاب األخرى املصنوعة في املنزل(، واأللعاب التي ُتشترى من املحاّلت، واألشياء الخاصة باألسر املعيشية )مثل قدور / طناجر 

ْدر" / "طنجرة"( والّزبدّيات / الّسلطانيات )جمع "زبدّية" / سلطانّية( أو األشياء واملواد املوجودة خارج املنزل )مثل العص ي،  )جمع "قِّ
% من األطفال يلعبون 24أّن نسبة  مالحظهأو الحوارة، وصدفات أو هياكل الحيوانات أو أوراق األشوار(. ومن املثير لالهعتمام 

%. وتبلغ نسبة األطفال الذين 22نسبة حتى أن الّنسب املئوية لألنواع األخرى من األلعاب تقّل بألعاب يشترونها من املحاّلت. َبْيَد 
، ولكن ثمة فروق كبيرة لوحظت  ل اإلناث% بين األطفا57% من بين األطفال الذكور، ونسبة 53لديهم شيئان أو أكثر يلعبون بها 

شيئان أو أكثر يلعبون بها، بينما  لديهمتعليم   دون  أمهاتهم تكون  % من األطفال الذين50فنسبة  -مسعتوى تعليم  األم  حيثمن 
 .  عداديإ تعليم أمهاتهم لدى%  بالنسبة إلى األطفال الذين 59تبلغ هذه النسبة 

مخاطر وقوع الحوادث. وفي املسح العنقودي من ترك األطفال وحدهم أو في حضور أطفال صغار آخرين ُيْعَرُف بأّنه أمر  يزيد  إّن 
ي دون سن الخامسة(  أ" )شهرا   44 حتى وإذا كان األطفال في الفئة العمرية "منذ الوالدة ما عتعدد املؤشرات، ُطرح سؤاالن ملعرفة امل

 01قد ُتركوا وحدهم خالل األسبوع الذي سبق انعقاد املقابلة، وعّما إذا كان األطفال قد ُتركوا في رعاية أطفال آخرين دون سّن 
 سنوات.

" ُتركوا في رعاية  44% من األطفال في الفئة العمرية "منذ الوالدة وحتى 4 نسبةكفاية الرعاية أّن  عدم  CD.4لودول ا يوّضح شهرا 
% من األطفال وحدهم خالل األسبوع الذي سبق انعقاد املقابلة. وبالومع بين مؤّشرّي الرعاية 01أطفال آخرين، بينما ُترك نسبة 

، فقد احُتسبت نسبة  كافية خالل األسبوع الذي سبق إجراء املسح، إما بتركهم دون رعاية  من تركوا م% من األطفال بأنه04معا 
وحدهم أو بتركهم تحت رعاية أطفال آخرين. و لم تخعتلف هذه النسبة بين االطفال القطريين و ذغير القطريين حيث سولت كلعتا 

 على القطريين ذغير و نالقطريي طفال%  لأل 04 ،%00 للمسح السابق األسبوع خالل الكافيةمعتقاربة للرعاية ذغير  ا  الفئعتين نسب
 . واليالعت

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فقد كانت الرعاية ذغير الكافية أكثر انتشارا  في  ،لم ُتالحظ فروقات بحسب جنس الطفل و
%، باملقارنة مع األطفال الذين  كانت  أمهاتهم  07فوق   فما الوامعيأوساط األطفال الذين حصلت أمهاتهم على مسعتوى العتعليم  

، الذين ُتركوا بمسعتوى  ذغير كاٍف من الرعاية  44 – 42% . وكانت نسبة األطفال في الفئة العمرية 4 تعليم بدون  %، أكثر من 02شهرا 
"  47أولئك األطفال في الفئة العمرية "منذ الوالدة وحتى   %. 2شهرا 

 
 CD.4 جدول 

 الرعاية كفاية عدم
 ملدة  سنوات 01 سن دون  آخرين أطفال رعاية في أو بمفردهم ُترِّكوا الذين الخامسة سن دون  األطفال  نسبة
 4104قطر ،  السابق، األسبوع خالل األقل على واحدة وملرة واحدة ساعة عن تزيد

 

عدد األطفال دون سن  نسبة  األطفال  دون سن الخامسة الذين: 
ُترِّكوا بمفردهم خالل  الخامسة

 األسبوع السابق
ُترِّكوا في رعاية أطفال 

سنوات  01أخر  دون سن 
 خالل األسبوع السابق

دون رعاية كافية ُترِّكوا 
 [0خالل األسبوع السابق ]

10.36.412.21059 ذكور  الجنس

9.16.111.01023 إناث

8.37.411.1651 قطريون  الجنسية

10.45.811.91431 نيذغير قطري

7.93.48.5849 شهرا    47 - 1 العمر

11.08.213.81233 شهرا    44 - 42

املسعتو  
العتعليمي لألم 

 ربة األسرة

1.74.74.754 دون تعليم

9.92.110.671 ابعتدائي

2.93.14.3110 إعدادي

9.06.911.9499 ثانوي 

10.96.612.51348 فوق  جامعي فما
9.76.311.62082 اإلجمالي

 4.4[ املسح العنقودي معتعدد املؤشرات، املؤشر 0]

  

يلعب الطفل مع:توفر الأ�سرة للطفل:

نوعان اأو اأكرث من 

اللعب ]2[

عدد الأطفال دون 

�سن اخلام�سة

10 اأو اأكرث من 

ُكُتب الأطفال 

]1[

10 اأو اأكرث من 

ُكُتب الأطفال

لعب م�سنوعة 

باملنزل

لعب م�سرتاه 

من املحال/ 

م�سنوعة 

جاهزة

اأ�سياء من 

داخل املنزل 

اأو من خارجه

الكمبيوتر 

واألعاب 

الكمبيوتر

اجلن�س

39.514.228.586.545.338.053.31059ذكور

39.416.030.985.250.233.957.11023اإناث

اجلن�سية

37.716.423.585.444.136.853.4651قطريون

40.314.532.586.149.435.656.01431غري قطريني

العمر

013.43.920.271.532.311.740.0849 - 23 �سهرًا

2457.422.836.295.858.452.765.61233 - 59 �سهرًا

امل�ستوى التعليمي

للأم

19.15.420.785.132.524.249.554دون تعليم

28.36.932.486.846.527.958.571ابتدائي

35.07.830.786.051.228.459.3110اإعدادي

40.215.534.485.448.134.751.7499ثانوي

41.016.428.186.048.038.056.11348جامعي فما فوق

39.551.129.785.947.736.055.22082الإجمايل
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 CD.3 جدول 
 العتعّلم مواد
 يلعب التي اللعب نوع وحسب ، األسرة في املوجودة طفالاأل  ُكعُتب عدد حسب الخامسة سن دون  األطفال  نسبة

 4104قطر ،  الطفل، بها
 

نوعان أو  يلعب الطفل مع: توفر األسرة للطفل: 
أكثر  من 

 [2اللعب ]

عدد األطفال دون سن 
أو أكثر من  7 الخامسة

ُكعُتب األطفال  
[0] 

أو أكثر من  01
 ُكعُتب األطفال 

لعب مصنوعة 
 باملنزل 

لعب ُمشتراه 
من املحال / 
مصنوعة 

 جاهزة

أشياء من داخل 
املنزل أو من 

 خارجه

39.514.228.586.545.353.31059 ذكور  الجنس

39.416.030.985.250.257.11023 إناث

37.716.423.585.444.153.4651 قطريون  الجنسية

40.314.532.586.149.456.01431 نيذغير قطري

13.43.920.271.532.340.0849 شهرا   47 - 1 العمر

57.422.836.295.858.465.61233 شهرا   44 - 42

املسعتو  العتعليمي 
 لألم ربة األسرة

19.15.420.785.132.549.554 دون تعليم

28.36.932.486.846.558.571 ابعتدائي

35.07.830.786.051.259.3110 إعدادي

40.215.534.485.448.151.7499 ثانوي 

41.016.428.186.048.056.11348 فوق  جامعي فما

39.515.129.785.947.755432082 اإلجمالي

 4.7عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 4.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]
 

" كان لديهم شيئان أو أكثر  44%  من األطفال في الفئة العمرية "منذ الوالدة وحتى 55 نسبةأيضا  أّن  CD.3الودول  وُيبّين شهرا 
 .%53من األطفال القطريين  %56 القطريينبين أوساط االطفال ذغير  ارتفاعا  يلعبون بها داخل منازلهم. و كانت هذه النسبة أكثر 

مى، أو السيارات أو املاأللعاب التي تضّمنها املسح العنقودي  واشعتملت عتعدد املؤشرات على ألعاب مصنوعة داخل املنازل )مثل الد 
األلعاب األخرى املصنوعة في املنزل(، واأللعاب التي ُتشترى من املحاّلت، واألشياء الخاصة باألسر املعيشية )مثل قدور / طناجر 

ْدر" / "طنجرة"( والّزبدّيات / الّسلطانيات )جمع "زبدّية" / سلطانّية( أو األشياء واملواد املوجودة خارج املنزل )مثل العص ي،  )جمع "قِّ
% من األطفال يلعبون 24أّن نسبة  مالحظهأو الحوارة، وصدفات أو هياكل الحيوانات أو أوراق األشوار(. ومن املثير لالهعتمام 

%. وتبلغ نسبة األطفال الذين 22نسبة حتى أن الّنسب املئوية لألنواع األخرى من األلعاب تقّل بألعاب يشترونها من املحاّلت. َبْيَد 
، ولكن ثمة فروق كبيرة لوحظت  ل اإلناث% بين األطفا57% من بين األطفال الذكور، ونسبة 53لديهم شيئان أو أكثر يلعبون بها 

شيئان أو أكثر يلعبون بها، بينما  لديهمتعليم   دون  أمهاتهم تكون  % من األطفال الذين50فنسبة  -مسعتوى تعليم  األم  حيثمن 
 .  عداديإ تعليم أمهاتهم لدى%  بالنسبة إلى األطفال الذين 59تبلغ هذه النسبة 

مخاطر وقوع الحوادث. وفي املسح العنقودي من ترك األطفال وحدهم أو في حضور أطفال صغار آخرين ُيْعَرُف بأّنه أمر  يزيد  إّن 
ي دون سن الخامسة(  أ" )شهرا   44 حتى وإذا كان األطفال في الفئة العمرية "منذ الوالدة ما عتعدد املؤشرات، ُطرح سؤاالن ملعرفة امل

 01قد ُتركوا وحدهم خالل األسبوع الذي سبق انعقاد املقابلة، وعّما إذا كان األطفال قد ُتركوا في رعاية أطفال آخرين دون سّن 
 سنوات.

 CD.3 جدول 
 العتعّلم مواد
 يلعب التي اللعب نوع وحسب ، األسرة في املوجودة طفالاأل  ُكعُتب عدد حسب الخامسة سن دون  األطفال  نسبة

 4104قطر ،  الطفل، بها
 

نوعان أو  يلعب الطفل مع: توفر األسرة للطفل: 
أكثر  من 

 [2اللعب ]

عدد األطفال دون سن 
أو أكثر من  7 الخامسة

ُكعُتب األطفال  
[0] 

أو أكثر من  01
 ُكعُتب األطفال 

لعب مصنوعة 
 باملنزل 

لعب ُمشتراه 
من املحال / 
مصنوعة 

 جاهزة

أشياء من داخل 
املنزل أو من 

 خارجه

39.514.228.586.545.353.31059 ذكور  الجنس

39.416.030.985.250.257.11023 إناث

37.716.423.585.444.153.4651 قطريون  الجنسية

40.314.532.586.149.456.01431 نيذغير قطري

13.43.920.271.532.340.0849 شهرا   47 - 1 العمر

57.422.836.295.858.465.61233 شهرا   44 - 42

املسعتو  العتعليمي 
 لألم ربة األسرة

19.15.420.785.132.549.554 دون تعليم

28.36.932.486.846.558.571 ابعتدائي

35.07.830.786.051.259.3110 إعدادي

40.215.534.485.448.151.7499 ثانوي 

41.016.428.186.048.056.11348 فوق  جامعي فما

39.515.129.785.947.755432082 اإلجمالي

 4.7عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 4.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]
 

" كان لديهم شيئان أو أكثر  44%  من األطفال في الفئة العمرية "منذ الوالدة وحتى 55 نسبةأيضا  أّن  CD.3الودول  وُيبّين شهرا 
 .%53من األطفال القطريين  %56 القطريينبين أوساط االطفال ذغير  ارتفاعا  يلعبون بها داخل منازلهم. و كانت هذه النسبة أكثر 

مى، أو السيارات أو املاأللعاب التي تضّمنها املسح العنقودي  واشعتملت عتعدد املؤشرات على ألعاب مصنوعة داخل املنازل )مثل الد 
األلعاب األخرى املصنوعة في املنزل(، واأللعاب التي ُتشترى من املحاّلت، واألشياء الخاصة باألسر املعيشية )مثل قدور / طناجر 

ْدر" / "طنجرة"( والّزبدّيات / الّسلطانيات )جمع "زبدّية" / سلطانّية( أو األشياء واملواد املوجودة خارج املنزل )مثل العص ي،  )جمع "قِّ
% من األطفال يلعبون 24أّن نسبة  مالحظهأو الحوارة، وصدفات أو هياكل الحيوانات أو أوراق األشوار(. ومن املثير لالهعتمام 

%. وتبلغ نسبة األطفال الذين 22نسبة حتى أن الّنسب املئوية لألنواع األخرى من األلعاب تقّل بألعاب يشترونها من املحاّلت. َبْيَد 
، ولكن ثمة فروق كبيرة لوحظت  ل اإلناث% بين األطفا57% من بين األطفال الذكور، ونسبة 53لديهم شيئان أو أكثر يلعبون بها 

شيئان أو أكثر يلعبون بها، بينما  لديهمتعليم   دون  أمهاتهم تكون  % من األطفال الذين50فنسبة  -مسعتوى تعليم  األم  حيثمن 
 .  عداديإ تعليم أمهاتهم لدى%  بالنسبة إلى األطفال الذين 59تبلغ هذه النسبة 

مخاطر وقوع الحوادث. وفي املسح العنقودي من ترك األطفال وحدهم أو في حضور أطفال صغار آخرين ُيْعَرُف بأّنه أمر  يزيد  إّن 
ي دون سن الخامسة(  أ" )شهرا   44 حتى وإذا كان األطفال في الفئة العمرية "منذ الوالدة ما عتعدد املؤشرات، ُطرح سؤاالن ملعرفة امل

 01قد ُتركوا وحدهم خالل األسبوع الذي سبق انعقاد املقابلة، وعّما إذا كان األطفال قد ُتركوا في رعاية أطفال آخرين دون سّن 
 سنوات.

 CD.3 جدول 
 العتعّلم مواد
 يلعب التي اللعب نوع وحسب ، األسرة في املوجودة طفالاأل  ُكعُتب عدد حسب الخامسة سن دون  األطفال  نسبة

 4104قطر ،  الطفل، بها
 

نوعان أو  يلعب الطفل مع: توفر األسرة للطفل: 
أكثر  من 

 [2اللعب ]

عدد األطفال دون سن 
أو أكثر من  7 الخامسة

ُكعُتب األطفال  
[0] 

أو أكثر من  01
 ُكعُتب األطفال 

لعب مصنوعة 
 باملنزل 

لعب ُمشتراه 
من املحال / 
مصنوعة 

 جاهزة

أشياء من داخل 
املنزل أو من 

 خارجه

39.514.228.586.545.353.31059 ذكور  الجنس

39.416.030.985.250.257.11023 إناث

37.716.423.585.444.153.4651 قطريون  الجنسية

40.314.532.586.149.456.01431 نيذغير قطري

13.43.920.271.532.340.0849 شهرا   47 - 1 العمر

57.422.836.295.858.465.61233 شهرا   44 - 42

املسعتو  العتعليمي 
 لألم ربة األسرة

19.15.420.785.132.549.554 دون تعليم

28.36.932.486.846.558.571 ابعتدائي

35.07.830.786.051.259.3110 إعدادي

40.215.534.485.448.151.7499 ثانوي 

41.016.428.186.048.056.11348 فوق  جامعي فما

39.515.129.785.947.755432082 اإلجمالي

 4.7عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 4.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]
 

" كان لديهم شيئان أو أكثر  44%  من األطفال في الفئة العمرية "منذ الوالدة وحتى 55 نسبةأيضا  أّن  CD.3الودول  وُيبّين شهرا 
 .%53من األطفال القطريين  %56 القطريينبين أوساط االطفال ذغير  ارتفاعا  يلعبون بها داخل منازلهم. و كانت هذه النسبة أكثر 

مى، أو السيارات أو املاأللعاب التي تضّمنها املسح العنقودي  واشعتملت عتعدد املؤشرات على ألعاب مصنوعة داخل املنازل )مثل الد 
األلعاب األخرى املصنوعة في املنزل(، واأللعاب التي ُتشترى من املحاّلت، واألشياء الخاصة باألسر املعيشية )مثل قدور / طناجر 

ْدر" / "طنجرة"( والّزبدّيات / الّسلطانيات )جمع "زبدّية" / سلطانّية( أو األشياء واملواد املوجودة خارج املنزل )مثل العص ي،  )جمع "قِّ
% من األطفال يلعبون 24أّن نسبة  مالحظهأو الحوارة، وصدفات أو هياكل الحيوانات أو أوراق األشوار(. ومن املثير لالهعتمام 

%. وتبلغ نسبة األطفال الذين 22نسبة حتى أن الّنسب املئوية لألنواع األخرى من األلعاب تقّل بألعاب يشترونها من املحاّلت. َبْيَد 
، ولكن ثمة فروق كبيرة لوحظت  ل اإلناث% بين األطفا57% من بين األطفال الذكور، ونسبة 53لديهم شيئان أو أكثر يلعبون بها 

شيئان أو أكثر يلعبون بها، بينما  لديهمتعليم   دون  أمهاتهم تكون  % من األطفال الذين50فنسبة  -مسعتوى تعليم  األم  حيثمن 
 .  عداديإ تعليم أمهاتهم لدى%  بالنسبة إلى األطفال الذين 59تبلغ هذه النسبة 

مخاطر وقوع الحوادث. وفي املسح العنقودي من ترك األطفال وحدهم أو في حضور أطفال صغار آخرين ُيْعَرُف بأّنه أمر  يزيد  إّن 
ي دون سن الخامسة(  أ" )شهرا   44 حتى وإذا كان األطفال في الفئة العمرية "منذ الوالدة ما عتعدد املؤشرات، ُطرح سؤاالن ملعرفة امل

 01قد ُتركوا وحدهم خالل األسبوع الذي سبق انعقاد املقابلة، وعّما إذا كان األطفال قد ُتركوا في رعاية أطفال آخرين دون سّن 
 سنوات.

" ُتركوا في رعاية  44% من األطفال في الفئة العمرية "منذ الوالدة وحتى 4 نسبةكفاية الرعاية أّن  عدم  CD.4لودول ا يوّضح شهرا 
% من األطفال وحدهم خالل األسبوع الذي سبق انعقاد املقابلة. وبالومع بين مؤّشرّي الرعاية 01أطفال آخرين، بينما ُترك نسبة 

، فقد احُتسبت نسبة  كافية خالل األسبوع الذي سبق إجراء املسح، إما بتركهم دون رعاية  من تركوا م% من األطفال بأنه04معا 
وحدهم أو بتركهم تحت رعاية أطفال آخرين. و لم تخعتلف هذه النسبة بين االطفال القطريين و ذغير القطريين حيث سولت كلعتا 

 على القطريين ذغير و نالقطريي طفال%  لأل 04 ،%00 للمسح السابق األسبوع خالل الكافيةمعتقاربة للرعاية ذغير  ا  الفئعتين نسب
 . واليالعت

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فقد كانت الرعاية ذغير الكافية أكثر انتشارا  في  ،لم ُتالحظ فروقات بحسب جنس الطفل و
%، باملقارنة مع األطفال الذين  كانت  أمهاتهم  07فوق   فما الوامعيأوساط األطفال الذين حصلت أمهاتهم على مسعتوى العتعليم  

، الذين ُتركوا بمسعتوى  ذغير كاٍف من الرعاية  44 – 42% . وكانت نسبة األطفال في الفئة العمرية 4 تعليم بدون  %، أكثر من 02شهرا 
"  47أولئك األطفال في الفئة العمرية "منذ الوالدة وحتى   %. 2شهرا 

 
 CD.4 جدول 

 الرعاية كفاية عدم
 ملدة  سنوات 01 سن دون  آخرين أطفال رعاية في أو بمفردهم ُترِّكوا الذين الخامسة سن دون  األطفال  نسبة
 4104قطر ،  السابق، األسبوع خالل األقل على واحدة وملرة واحدة ساعة عن تزيد

 

عدد األطفال دون سن  نسبة  األطفال  دون سن الخامسة الذين: 
ُترِّكوا بمفردهم خالل  الخامسة

 األسبوع السابق
ُترِّكوا في رعاية أطفال 

سنوات  01أخر  دون سن 
 خالل األسبوع السابق

دون رعاية كافية ُترِّكوا 
 [0خالل األسبوع السابق ]

10.36.412.21059 ذكور  الجنس

9.16.111.01023 إناث

8.37.411.1651 قطريون  الجنسية

10.45.811.91431 نيذغير قطري

7.93.48.5849 شهرا    47 - 1 العمر

11.08.213.81233 شهرا    44 - 42

املسعتو  
العتعليمي لألم 

 ربة األسرة

1.74.74.754 دون تعليم

9.92.110.671 ابعتدائي

2.93.14.3110 إعدادي

9.06.911.9499 ثانوي 

10.96.612.51348 فوق  جامعي فما
9.76.311.62082 اإلجمالي

 4.4[ املسح العنقودي معتعدد املؤشرات، املؤشر 0]
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 :املبكرة الطفولة تعليم

نبؤ بها وتسير في موازاة مسار مسعتمر، يعتعّلم فيه الطفل كيف يعتعامل مع  ُتعّرُف  تنمية الطفولة املبكرة بأنها عملية  منّظمة  ُيمكن العتَّ
 .  القراءة تعّلم ومهارات البدني، الّنمو إّن مسعتويات من العّتحرك، والعتفكير، والكالم، والشعور واالرتباط مع اآلخرين أكثر تعقيدا 

 العمومي للنماء حيوّية مجاالت   هي للعّتعّلم واالسعتعداد العاطفية،/  االنفعالية – االجعتماعية والعتنمية الحساب، بادئوم والكعتابة
 .الُكّلية البشرية العتنمية أسس أحد هو النماء وهذا للطفل؛

عتعدد املؤشرات، املبنود، جرى إعدادها وتطويرها ألذغراض برنامج املسح العنقودي  01اسعُتخدمت وحدة مسعتقلة ُمَكّونة من  وقد
. ويستند هذا الدليل / املؤشر إلى ععض نقاط القياس املرجعية التي "ECDI"بهدف حساب دليل )مؤشرات( تنمية الطفولة املبكرة 

ا لو كانوا ينمون كما تنمو ذغالبية األطفال في تلك الفئة الُعُمرية. والغرض الرئيس لدليل تنمية يعتوّقع لألطفال أن يمعتلكوها فيم
 الطفولة املبكرة هو إثراء السياسة العامة باملعلومات عشأن الوضع النمائي الّراهن لألطفال في قطر.

 املسار  على يسيرون األطفال كان إذا ما دتحدي بهدف األربعة، املجاالت من واحد في العشرة البنود من بند كل وُيسعتخدم
 :هي البحث محّل  واملجاالت. املجال ذلك في نمائيا  )الصحيح( 

ُف : الحساب مبادئ – والكعتابة القراءة معرفة مجال  املجال هذا في نمائيا   الصحيح املسار على يسيرون بأّنهم األطفال ُيَعرَّ
 يسعتطيعون  كانوا ما وإذا الهوائية، الحروف من أحرف عشرة عن يقل ال ما تسمية يسعتطيعون  كانوا إذاما  إلى استنادا  

. 01 إلى 0 من األعداد جميع رموز  ويمّيزون أسماء يعرفون  كانوا ما وإذا ومألوفة، عسيطة كلمات أربع عن يقل ال ما قراءة
 .نمائيا   الصحيح املسار على يسير عندئٍذ  ُيععتبر الطفل فإّن  تقدير، أقل على صحيحة، اإلجابات من اثنعتان كانت فإن

على من صغير حور أو كعصا   بإصبعين، صغيرا   شيئا   يلعتقط أن يسعتطيع الطفل كان إذا: البدني/  الوسدي املجال 
َر  ينبغي مما أكثر مريضا   أحيانا   يكون  الطفل أّن  بالرعاية القائمةأو  األم تذكر ولم األرض،  الطفَل  فإّن  اّللعب، على ليقدِّ

 .البدني/  الوسدي املجال في نمائيا   الصحيح املسار على يسير وكأنه حينئٍذ  ُيععتبُر 

صحَّ  إذا نمائيا   الصحيح املسار على يسيرون أّنهم ُيععتبرون األطفال فإّن  العاطفي،/  االنفعالي – االجعتماعي املجال وفي 
 يضرُب  أو يعض   أو َيرُكُل، ال الطفل كان إذا اآلخرين، األطفال مع جيدة بصورة يعتعامل الطفل كان إذا: اآلتية من اثنان

 .عسهولة انتباهه يتشّتت ال الطفل كان وإذا اآلخرين، األطفال

ما شيئا   ُيعطى كان إذاأو  صحيح، عشكل ما ش يء عمل كيفية حول  عسيطة توجيهات يّتبع الطفل كان إذا: العّتعّلم مجال 
بأّنه يسير على املسار الصحيح نمائيا  في مجال  عندئٍذ  ُيععتبر الطفَل  فإّن  مسعتقلة، بصورة به القيام على ،يكون قادرا  

 العّتعّلم.

 نمائيا   الصحيح املسار على يسيرون الذين األطفال من املئوية النسبة أّنه اععتبار على املبكرة الطفولة تنمية دليُل  ُيحسُب  َثمَّ  ومن
 .تقدير أقل على األربعة، املجاالت هذه من ثالثة في
 

  

 CD.5 جدول 
 املبكرة الطفولة تنمية( مؤشرات) دليل
 معرفة في الصحيح املسار على إنماؤهم تم الذين شهرا   44 - 74 بين أعمارهم تتراوح الذين  األطفال  نسبة

م، العاطفية، - واالجعتماعية البدنية،  واملجاالت والحساب، والكعتابة القراءة عل   الطفولة تنمية دليل ودرجة والعتَّ
 4104قطر ،  املبكرة،

 

شررًا الذين تم إنماههم على املسار  02 - 26نسبة  األطفال في العمر  
 الصحيح في مجال:

درجة دليل تنمية 
 [0الطفولة املبكرة ]

 - 26عدد األطفال في العمر 
 شرراً  02

معرفة القراءة 
والكعتابة 
 والحساب

-االجعتماعي البدني
 العاطفي

م عل   العتَّ

61.193.279.186.282.6425 ذكور  الجنس

64.391.472.788.285.4395 إناث

55.692.975.989.482.8273 قطريون  الجنسية

66.292.176.186.184.5547 نيذغير قطري

50.589.476.583.279.1430 شهرا     23 - 74  العمر

76.195.575.491.689.3390 شهرا     44 - 22

بعتعليم  االلعتحاق
 غير نظامي

85.499.380.496.293.4334 ملعتحق بعتعليم ذغير نظامي

47.087.573.081.077.4486 ذغير ملعتحق بعتعليم ذغير نظامي

املسعتو  العتعليمي 
 لألم ربة األسرة

54.796.585.484.884.299 قل من الثانوي أ

54.790.469.784.479.4209 ثانوي 

67.492.376.888.885.7512 فوق  جامعي فما

62.792.376.087.283.9820 اإلجمالي

 4.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]

 

شهرا  يسيرون على املسار  44و 74% من األطفال في قطر  في الفئة العمرية بين 22 أن CD.5في الودول  املعروضة   النعتائُج تشير 
. و يالحظ   تنمية ودليُل . %27عن األطفال القطريين  %24 القطريينهذه النسبة قليال بين األطفال ذغير  ارتفاعالصحيح نمائيا 

. وكما هو معتوّقع، فإّن دليل %27بين الذكور  هو عليهعما  %24 بنسبةأعلى بين اإلناث  CD.3املعروض في الشكل املبكرة الطفولة
مقارنة   ،شهرا(  44 – 22في أوساط األطفال في الفئة العمرية ) %24تنمية الطفولة املبكرة أعلى بكثير في الفئة العمرية األكبر سّنا  

؛( 23 – 74بين األطفال في الفئة العمرية ) %34بنسبة  زيد من املهارات مع تقّدم العمر. وُيشاهُد ألّن األطفال ُيعتقنون امل شهرا 
نسبة  يبلغ حيثمسعتوى  مرتفع لدليل  تنمية الطفولة املبكرة بين األطفال الذي ينعتظمون في رياض األطفال )العتعليم قبل املدرسة( 

 لنماء األربعة املجاالت ُل تحلي وُيوّضح. األطفال رياض في ينعتظمون  ال الذين األطفال أولئك إلى بالنسبة% 33 بنسبة ُمقارنة   ،47%
% من األطفال 23 نسبة أّن العاطفي و العتعليم(   –مبادئ الحساب و البدني و االجعتماعي  –)معرفة القراءة والكعتابة  الطفل

% تسير على املسار الصحيح في املجال )الوسدي / 44من األطفال  أعلىيسيرون على املسار الصحيح في مجال العّتعّلم، ولكّن نسبة  
 –% وفي املجال )االجعتماعي 47مبادئ الحساب(  –البدني( بينما تسير نسبة أقل من األطفال  في مجال )معرفة القراءة والكعتابة 

%. ويرتبط املسعتوى املرتفع املُحرز في كل مجال من املجاالت منفردة  باألطفال الذين يعيشون في األسر املعيشية 34 نسبةالعاطفي( 
 ذغير عن ن و القطري األطفال يخعتلف لم و .املدرسة، وباألطفال األكبر سّنا  لذين ينعتظمون في العتعليم قبل األذغنى، وباألطفال ا

 املجال في الصحيح املسار على السير في كبيرا   ارتفاعا   الفئعتان سولت حيث ، اإلنمائي املسار على السير أنماط في القطريين
 .الحساب مبادئ و الكعتابة و القراءة معرفة مجال في أقلها و ، البدني او الوسدي
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 :املبكرة الطفولة تعليم

نبؤ بها وتسير في موازاة مسار مسعتمر، يعتعّلم فيه الطفل كيف يعتعامل مع  ُتعّرُف  تنمية الطفولة املبكرة بأنها عملية  منّظمة  ُيمكن العتَّ
 .  القراءة تعّلم ومهارات البدني، الّنمو إّن مسعتويات من العّتحرك، والعتفكير، والكالم، والشعور واالرتباط مع اآلخرين أكثر تعقيدا 

 العمومي للنماء حيوّية مجاالت   هي للعّتعّلم واالسعتعداد العاطفية،/  االنفعالية – االجعتماعية والعتنمية الحساب، بادئوم والكعتابة
 .الُكّلية البشرية العتنمية أسس أحد هو النماء وهذا للطفل؛

عتعدد املؤشرات، املبنود، جرى إعدادها وتطويرها ألذغراض برنامج املسح العنقودي  01اسعُتخدمت وحدة مسعتقلة ُمَكّونة من  وقد
. ويستند هذا الدليل / املؤشر إلى ععض نقاط القياس املرجعية التي "ECDI"بهدف حساب دليل )مؤشرات( تنمية الطفولة املبكرة 

ا لو كانوا ينمون كما تنمو ذغالبية األطفال في تلك الفئة الُعُمرية. والغرض الرئيس لدليل تنمية يعتوّقع لألطفال أن يمعتلكوها فيم
 الطفولة املبكرة هو إثراء السياسة العامة باملعلومات عشأن الوضع النمائي الّراهن لألطفال في قطر.

 املسار  على يسيرون األطفال كان إذا ما دتحدي بهدف األربعة، املجاالت من واحد في العشرة البنود من بند كل وُيسعتخدم
 :هي البحث محّل  واملجاالت. املجال ذلك في نمائيا  )الصحيح( 

ُف : الحساب مبادئ – والكعتابة القراءة معرفة مجال  املجال هذا في نمائيا   الصحيح املسار على يسيرون بأّنهم األطفال ُيَعرَّ
 يسعتطيعون  كانوا ما وإذا الهوائية، الحروف من أحرف عشرة عن يقل ال ما تسمية يسعتطيعون  كانوا إذاما  إلى استنادا  

. 01 إلى 0 من األعداد جميع رموز  ويمّيزون أسماء يعرفون  كانوا ما وإذا ومألوفة، عسيطة كلمات أربع عن يقل ال ما قراءة
 .نمائيا   الصحيح املسار على يسير عندئٍذ  ُيععتبر الطفل فإّن  تقدير، أقل على صحيحة، اإلجابات من اثنعتان كانت فإن

على من صغير حور أو كعصا   بإصبعين، صغيرا   شيئا   يلعتقط أن يسعتطيع الطفل كان إذا: البدني/  الوسدي املجال 
َر  ينبغي مما أكثر مريضا   أحيانا   يكون  الطفل أّن  بالرعاية القائمةأو  األم تذكر ولم األرض،  الطفَل  فإّن  اّللعب، على ليقدِّ

 .البدني/  الوسدي املجال في نمائيا   الصحيح املسار على يسير وكأنه حينئٍذ  ُيععتبُر 

صحَّ  إذا نمائيا   الصحيح املسار على يسيرون أّنهم ُيععتبرون األطفال فإّن  العاطفي،/  االنفعالي – االجعتماعي املجال وفي 
 يضرُب  أو يعض   أو َيرُكُل، ال الطفل كان إذا اآلخرين، األطفال مع جيدة بصورة يعتعامل الطفل كان إذا: اآلتية من اثنان

 .عسهولة انتباهه يتشّتت ال الطفل كان وإذا اآلخرين، األطفال

ما شيئا   ُيعطى كان إذاأو  صحيح، عشكل ما ش يء عمل كيفية حول  عسيطة توجيهات يّتبع الطفل كان إذا: العّتعّلم مجال 
بأّنه يسير على املسار الصحيح نمائيا  في مجال  عندئٍذ  ُيععتبر الطفَل  فإّن  مسعتقلة، بصورة به القيام على ،يكون قادرا  

 العّتعّلم.

 نمائيا   الصحيح املسار على يسيرون الذين األطفال من املئوية النسبة أّنه اععتبار على املبكرة الطفولة تنمية دليُل  ُيحسُب  َثمَّ  ومن
 .تقدير أقل على األربعة، املجاالت هذه من ثالثة في
 

  

 CD.5 جدول 
 املبكرة الطفولة تنمية( مؤشرات) دليل
 معرفة في الصحيح املسار على إنماؤهم تم الذين شهرا   44 - 74 بين أعمارهم تتراوح الذين  األطفال  نسبة

م، العاطفية، - واالجعتماعية البدنية،  واملجاالت والحساب، والكعتابة القراءة عل   الطفولة تنمية دليل ودرجة والعتَّ
 4104قطر ،  املبكرة،

 

شررًا الذين تم إنماههم على املسار  02 - 26نسبة  األطفال في العمر  
 الصحيح في مجال:

درجة دليل تنمية 
 [0الطفولة املبكرة ]

 - 26عدد األطفال في العمر 
 شرراً  02

معرفة القراءة 
والكعتابة 
 والحساب

-االجعتماعي البدني
 العاطفي

م عل   العتَّ

61.193.279.186.282.6425 ذكور  الجنس

64.391.472.788.285.4395 إناث

55.692.975.989.482.8273 قطريون  الجنسية

66.292.176.186.184.5547 نيذغير قطري

50.589.476.583.279.1430 شهرا     23 - 74  العمر

76.195.575.491.689.3390 شهرا     44 - 22

بعتعليم  االلعتحاق
 غير نظامي

85.499.380.496.293.4334 ملعتحق بعتعليم ذغير نظامي

47.087.573.081.077.4486 ذغير ملعتحق بعتعليم ذغير نظامي

املسعتو  العتعليمي 
 لألم ربة األسرة

54.796.585.484.884.299 قل من الثانوي أ

54.790.469.784.479.4209 ثانوي 

67.492.376.888.885.7512 فوق  جامعي فما

62.792.376.087.283.9820 اإلجمالي

 4.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]

 

شهرا  يسيرون على املسار  44و 74% من األطفال في قطر  في الفئة العمرية بين 22 أن CD.5في الودول  املعروضة   النعتائُج تشير 
. و يالحظ   تنمية ودليُل . %27عن األطفال القطريين  %24 القطريينهذه النسبة قليال بين األطفال ذغير  ارتفاعالصحيح نمائيا 

. وكما هو معتوّقع، فإّن دليل %27بين الذكور  هو عليهعما  %24 بنسبةأعلى بين اإلناث  CD.3املعروض في الشكل املبكرة الطفولة
مقارنة   ،شهرا(  44 – 22في أوساط األطفال في الفئة العمرية ) %24تنمية الطفولة املبكرة أعلى بكثير في الفئة العمرية األكبر سّنا  

؛( 23 – 74بين األطفال في الفئة العمرية ) %34بنسبة  زيد من املهارات مع تقّدم العمر. وُيشاهُد ألّن األطفال ُيعتقنون امل شهرا 
نسبة  يبلغ حيثمسعتوى  مرتفع لدليل  تنمية الطفولة املبكرة بين األطفال الذي ينعتظمون في رياض األطفال )العتعليم قبل املدرسة( 

 لنماء األربعة املجاالت ُل تحلي وُيوّضح. األطفال رياض في ينعتظمون  ال الذين األطفال أولئك إلى بالنسبة% 33 بنسبة ُمقارنة   ،47%
% من األطفال 23 نسبة أّن العاطفي و العتعليم(   –مبادئ الحساب و البدني و االجعتماعي  –)معرفة القراءة والكعتابة  الطفل

% تسير على املسار الصحيح في املجال )الوسدي / 44من األطفال  أعلىيسيرون على املسار الصحيح في مجال العّتعّلم، ولكّن نسبة  
 –% وفي املجال )االجعتماعي 47مبادئ الحساب(  –البدني( بينما تسير نسبة أقل من األطفال  في مجال )معرفة القراءة والكعتابة 

%. ويرتبط املسعتوى املرتفع املُحرز في كل مجال من املجاالت منفردة  باألطفال الذين يعيشون في األسر املعيشية 34 نسبةالعاطفي( 
 ذغير عن ن و القطري األطفال يخعتلف لم و .املدرسة، وباألطفال األكبر سّنا  لذين ينعتظمون في العتعليم قبل األذغنى، وباألطفال ا

 املجال في الصحيح املسار على السير في كبيرا   ارتفاعا   الفئعتان سولت حيث ، اإلنمائي املسار على السير أنماط في القطريين
 .الحساب مبادئ و الكعتابة و القراءة معرفة مجال في أقلها و ، البدني او الوسدي
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 CD.3 الشكل     
 4104قطر ، ، مؤشرات تنمية الطفولة املبكرة دليل

 
 

  

83
85

79
89

84
79

86

85
84
84

0 50 100

 الجنس
 ذكور
 إناث
 العمر

 شهرا     .. - .2 
 شهرا     59 - 8.

 المستوى التعليمي لألم، رب األسرة
 أقل من الثانوية

 ثانوية
 جامعي فمافوق
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 قطريون

 غير قطريين
 إجمالي دولة قطر

 النسبة المئوية

 معرفة القراءة والكعتابة والعتعليمثامنًا: 

 

 
 االسعتعداد للمدرسة:

 األطفال السعتعداد مهم   أمر   األطفال لعتعليم أو للعتعلم منّظم برنامج ضمن( األطفال رياض في)أي  املدرسة قبل العتعليم في االنعتظامُ 
معرفة القراءة والكعتابة والعتعليم: االسعتعداد لاللعتحاق باملدرسة" نسبَة األطفال في  – ED.2" الودوُل  ويعرض. باملدرسة لاللعتحاق

من األطفال  %24الصف األول ما قبل املدرسة الذين انعتظموا في العتعليم االبعتدائي خالل السنة السابقة. بصورة عامة، فإّن 
 يالحظ والذين ينعتظمون حاليا  في الصف األول من املدرسة االبعتدائية كانوا ينعتظمون في العتعليم قبل املدرسة )في السنة املاضية(. 

 %.33% عن نظائرهم القطريين 24 القطريينبالعتعليم قبل املدرسة )في السنة املاضية( بين االطفال ذغير  االلعتحاق معدالت ارتفاع

م ة  بين نسبة االنعتظام و تعليم األ عالقة طردي هناك. و %24 اإلناث منم% 34 قليال   أقل كانت عموما األطفال من الذكور  ونسبة
% بين أطفال 22% مقارنة مع نسبة 30  الثانوي من  األقل العتعليم على حاصالت مهاتهمأنسبة االنعتظام بين أطفال  كانتفقد 

 .فوق  فما الوامعي العتعليم على حاصالت أمهاتهم
 

 ED.2 جدول 
 باملدرسة لاللعتحاق االسعتعداد

 السنة في املدرس ي قبل بالعتعليم العتحقوا الذين االبعتدائية املرحلة  من األول  الصف في املنعتظمين  األطفال  نسبة
 4104قطر ،  السابقة،

 

نسبة  األطفال  املنعتظمين في الصف األول  
قبل املدرس ي الذين كانوا منعتظمين في العتعليم 

 [0في السنة السابقة ]

 املرحلةعدد األطفال املنعتظمين في  الصف األول من  
 االبعتدائية

78.9207 ذكور  الجنس

85.0203 إناث

77.3149 قطريون  الجنسية

84.6261 نيذغير قطري

70.760 قل من الثانوي أ املسعتو  العتعليمي لألم ربة األسرة

83.292 ثانوي 

84.1256 جامعي فما فوق 

81.9410 اإلجمالي

 3.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
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 ED.2 جدول 
 باملدرسة لاللعتحاق االسعتعداد

 السنة في املدرس ي قبل بالعتعليم العتحقوا الذين االبعتدائية املرحلة  من األول  الصف في املنعتظمين  األطفال  نسبة
 4104قطر ،  السابقة،

 

نسبة  األطفال  املنعتظمين في الصف األول  
قبل املدرس ي الذين كانوا منعتظمين في العتعليم 

 [0في السنة السابقة ]

 املرحلةعدد األطفال املنعتظمين في  الصف األول من  
 االبعتدائية

78.9207 ذكور  الجنس

85.0203 إناث

77.3149 قطريون  الجنسية

84.6261 نيذغير قطري

70.760 قل من الثانوي أ املسعتو  العتعليمي لألم ربة األسرة

83.292 ثانوي 

84.1256 جامعي فما فوق 

81.9410 اإلجمالي

 3.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]

 
  



وزارة التخطيط التنم�ي والإح�ساءتقرير امل�سح العنق�دي املتعدد امل�ؤ�رشات يف دولة قطر 2012 88

 االبعتدائية والثانوية: املرحلةاملشاركة في 

 اإلنمائية األهداف أهّمِّ  أحُد  هو االبعتدائي العتعليم وتحصيلهم العالم أطفال جميع على األساس ي العتعليم على الحصول  َتعميُم 
 وحماية املرأة، وتمكين الفقر، ملكافحة مسبق حيويٌّ  أساس يٌّ  مطلب والعتعليُم . باألطفال جدير"عالم  وثيقة وأهداف لأللفية

 وحماية والديمقراطية، اإلنسان بحقوق  والنهوض الونس ي، االسعتغالل ومن واالسعتغاللي باملخاطر املحفوف العمل من الطفولة
 .السكاني النمو في والعتأثير البيئة،

 :يلي ما الثانوية واملرحلة االبعتدائية املرحلةمؤشرات االنعتظام في  وتشمل
االبعتدائي العتعليم في االستيعاب معدل صافي. 

لة(. االبعتدائية املرحلةالصافية لالنعتظام في  النسبة  )ُمعدَّ
لة(. الثانوية املرحلةالصافية لالنعتظام في  النسبة  )ُمعدَّ

أو الةةةذكور  إلةةةى اإلنةةةاث"تعلةةةيم  نسةةةبة( "الونسةةةين"بةةةين  االجعتمةةةاعي النةةةوع بةةةين العتكةةةافؤ دليةةةل"GPI -  فةةةي )االبعتدائيةةةة املرحلةةةة 
 .الثانوية واملرحلة

 :أخرى  إلى مدرسية مرحلة من االنعتقال/  العّتقّدم مؤشرات وتشمل

 االبعتدائي العتعليم من األخير الصف إلى يصلون  الذين األطفاُل. 
االبعتدائي العتعليم إتمام معدل. 

الثانوية املدارس إلى االنعتقال معدل. 

سنوات(،  4)سّن  االبعتدائيةفي املرحلة  املدارس لدخول  القانوني السّن هم في  ممن األطفالمن  % 47في دولة قطر كانت نسبة  و 
قليال من  أقل% 44اإلناث من األطفال  انعتظامأن نسبة  يالحظ (. وED.3)الودول  االبعتدائية املرحلةينعتظمون في الصف األول من 

 فقد ماأل  تعليم و االبعتدائية املرحلةالصف األول من  فيبين نسبة االنعتظام  عالقة  وهناك% .42الذكور من األطفال  انعتظامنسبة 
 مهاتهمأ% بين أطفال 44% مقارنة مع نسبة 24  الثانوي من  األقل العتعليم على حاصالت أمهاتهمنسبة االنعتظام بين أطفال  بلغت

 .فوق  فما الوامعي العتعليم على حاصالت

 مقارنة%( 47)  القطريين األطفال بين االلعتحاق توقيت حيث من انضباطا  أكثر  االبعتدائية املرحلةطفال في ن مشاركة األ أيالحظ  و 
 %(.44)  القطريينذغير  باألطفال

 ED.3 جدول 
 االبعتدائية املرحلة إلى الدخول 

 االلعتحاق معدل) األول االبعتدائي الصف في املنعتظمين االبعتدائية باملدرسة االلعتحاق سن في  األطفال  نسبة
 4104قطر ،  ،(الصافي

 

 االبعتدائية باملرحلة االلعتحاقنسبة  األطفال في سن   
 [0] االبعتدائياملنعتظمين في الصف األول 

 املرحلةعدد األطفال في سن دخول 
 االبعتدائية

93.7233 ذكور  الجنس

91.6217 إناث

93.4181 قطريون  الجنسية

92.2269 نيذغير قطري

 االبعتدائية باملرحلة االلعتحاقنسبة  األطفال في سن   
 [0] االبعتدائياملنعتظمين في الصف األول 

 املرحلةعدد األطفال في سن دخول 
 االبعتدائية

85.879 قل من الثانوي أ املسعتو  العتعليمي لألم ربة األسرة

90.0100 ثانوي 

95.6269 جامعي فما فوق 

92.7450 اإلجمالي

 3.7املؤشر عتعدد املؤشرات، امل[ املسح العنقودي 0]

 
ّمن(، سنة 00 إلى سنوات 4) سّن  في لألطفال املئوية النسبةED.1 و الشكل   ED.4الودول  يعرض االبعتدائية  املرحلة في ينعتظمون  مِّ

% من 2. لكّن نسبة %43 وبنسبة في املدارس االبعتدائية، املرحلةتنعتظم ذغالبية األطفال، الذين هم في سّن و . (17)الثانوية املرحلةو 
ع منهم أن يكونوا مشاركين  ن(. و يالحظ و متسرب و فيها )إما لم يلعتحقوا بالعتعليم أاألطفال يبقون خارج مقاعد الدراسة عندما يعتوقَّ

 و الثانوية  ال تخعتلف حسب النوع . االبعتدائية املرحلة فينسب الحضور  صافيأن 

و  القطريين االطفال بين كثيرا تخعتلف ال الدراسة مقاعد خارج يبقون  و االبعتدائية املرحلةطفال ممن في سن يالحظ أن نسبة األ  و 
 %.2 ىتعتعد الو  الفئعتين كلعتا في نسبيا صغيرة نسبة هي و القطريينذغير 

في  االنعتظام نسبة بلغت فقد االم تعليم وأو الثانوية   االبعتدائية املرحلة فيبين صافي نسب الحضور  طردية عالقةهناك   أن كما
 الوامعي العتعليم على حاصالت مهاتهمأ% بين أطفال 42% مقارنة مع نسبة 24 تعليم دون  مهاتهمأالعتعليم االبعتدائي بين أطفال 

 . فوق  فما

 
 ED.4 جدول 

 االبعتدائية املرحلة في االنعتظام
 االنعتظام نسبة) الثانوية املرحلة و االبعتدائية املرحلة في املنعتظمين االبعتدائية املرحلة دخول  سن في األطفال  نسبة

 4104قطر ،  ،(الصافية
 

 اإلجمالي إناث ذكور  

الصافية  االنعتظامنسبة 
لة(   )املُعدَّ

 االنعتظامنسبة  عدد األطفال
الصافية 
لة(   )املُعدَّ

عدد 
 األطفال

 االنعتظامنسبة 
الصافية 
لة( ]  [0)املُعدَّ

 عدد األطفال

96.654896.749396.71041 قطريون  الجنسية

96.185496.781096.41664 نيذغير قطري

العمر في بداية 
 العام الدراس ي

4 94.023392.221793.2450

3 95.323098.923897.1468

2 96.727797.922397.2500

4 97.521597.621697.5432

01 97.222094.720396.0423

 أيضا   تشتمل إنها بل فحسب، االبتدائية المدار  في االنتظام عل  تشتمل ال ألنها ؛"معد لةال"المعدل الصافي  الجدول ه ا في المعروضة الن سب  (17)
.الكسر بسط خانة في الثانوية المدار  في االنتظام عل 
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 االبعتدائية والثانوية: املرحلةاملشاركة في 

 اإلنمائية األهداف أهّمِّ  أحُد  هو االبعتدائي العتعليم وتحصيلهم العالم أطفال جميع على األساس ي العتعليم على الحصول  َتعميُم 
 وحماية املرأة، وتمكين الفقر، ملكافحة مسبق حيويٌّ  أساس يٌّ  مطلب والعتعليُم . باألطفال جدير"عالم  وثيقة وأهداف لأللفية

 وحماية والديمقراطية، اإلنسان بحقوق  والنهوض الونس ي، االسعتغالل ومن واالسعتغاللي باملخاطر املحفوف العمل من الطفولة
 .السكاني النمو في والعتأثير البيئة،

 :يلي ما الثانوية واملرحلة االبعتدائية املرحلةمؤشرات االنعتظام في  وتشمل
االبعتدائي العتعليم في االستيعاب معدل صافي. 

لة(. االبعتدائية املرحلةالصافية لالنعتظام في  النسبة  )ُمعدَّ
لة(. الثانوية املرحلةالصافية لالنعتظام في  النسبة  )ُمعدَّ

أو الةةةذكور  إلةةةى اإلنةةةاث"تعلةةةيم  نسةةةبة( "الونسةةةين"بةةةين  االجعتمةةةاعي النةةةوع بةةةين العتكةةةافؤ دليةةةل"GPI -  فةةةي )االبعتدائيةةةة املرحلةةةة 
 .الثانوية واملرحلة

 :أخرى  إلى مدرسية مرحلة من االنعتقال/  العّتقّدم مؤشرات وتشمل

 االبعتدائي العتعليم من األخير الصف إلى يصلون  الذين األطفاُل. 
االبعتدائي العتعليم إتمام معدل. 

الثانوية املدارس إلى االنعتقال معدل. 

سنوات(،  4)سّن  االبعتدائيةفي املرحلة  املدارس لدخول  القانوني السّن هم في  ممن األطفالمن  % 47في دولة قطر كانت نسبة  و 
قليال من  أقل% 44اإلناث من األطفال  انعتظامأن نسبة  يالحظ (. وED.3)الودول  االبعتدائية املرحلةينعتظمون في الصف األول من 

 فقد ماأل  تعليم و االبعتدائية املرحلةالصف األول من  فيبين نسبة االنعتظام  عالقة  وهناك% .42الذكور من األطفال  انعتظامنسبة 
 مهاتهمأ% بين أطفال 44% مقارنة مع نسبة 24  الثانوي من  األقل العتعليم على حاصالت أمهاتهمنسبة االنعتظام بين أطفال  بلغت

 .فوق  فما الوامعي العتعليم على حاصالت

 مقارنة%( 47)  القطريين األطفال بين االلعتحاق توقيت حيث من انضباطا  أكثر  االبعتدائية املرحلةطفال في ن مشاركة األ أيالحظ  و 
 %(.44)  القطريينذغير  باألطفال

 ED.3 جدول 
 االبعتدائية املرحلة إلى الدخول 

 االلعتحاق معدل) األول االبعتدائي الصف في املنعتظمين االبعتدائية باملدرسة االلعتحاق سن في  األطفال  نسبة
 4104قطر ،  ،(الصافي

 

 االبعتدائية باملرحلة االلعتحاقنسبة  األطفال في سن   
 [0] االبعتدائياملنعتظمين في الصف األول 

 املرحلةعدد األطفال في سن دخول 
 االبعتدائية

93.7233 ذكور  الجنس

91.6217 إناث

93.4181 قطريون  الجنسية

92.2269 نيذغير قطري

 االبعتدائية باملرحلة االلعتحاقنسبة  األطفال في سن   
 [0] االبعتدائياملنعتظمين في الصف األول 

 املرحلةعدد األطفال في سن دخول 
 االبعتدائية

85.879 قل من الثانوي أ املسعتو  العتعليمي لألم ربة األسرة

90.0100 ثانوي 

95.6269 جامعي فما فوق 

92.7450 اإلجمالي

 3.7املؤشر عتعدد املؤشرات، امل[ املسح العنقودي 0]

 
ّمن(، سنة 00 إلى سنوات 4) سّن  في لألطفال املئوية النسبةED.1 و الشكل   ED.4الودول  يعرض االبعتدائية  املرحلة في ينعتظمون  مِّ

% من 2. لكّن نسبة %43 وبنسبة في املدارس االبعتدائية، املرحلةتنعتظم ذغالبية األطفال، الذين هم في سّن و . (17)الثانوية املرحلةو 
ع منهم أن يكونوا مشاركين  ن(. و يالحظ و متسرب و فيها )إما لم يلعتحقوا بالعتعليم أاألطفال يبقون خارج مقاعد الدراسة عندما يعتوقَّ

 و الثانوية  ال تخعتلف حسب النوع . االبعتدائية املرحلة فينسب الحضور  صافيأن 

و  القطريين االطفال بين كثيرا تخعتلف ال الدراسة مقاعد خارج يبقون  و االبعتدائية املرحلةطفال ممن في سن يالحظ أن نسبة األ  و 
 %.2 ىتعتعد الو  الفئعتين كلعتا في نسبيا صغيرة نسبة هي و القطريينذغير 

في  االنعتظام نسبة بلغت فقد االم تعليم وأو الثانوية   االبعتدائية املرحلة فيبين صافي نسب الحضور  طردية عالقةهناك   أن كما
 الوامعي العتعليم على حاصالت مهاتهمأ% بين أطفال 42% مقارنة مع نسبة 24 تعليم دون  مهاتهمأالعتعليم االبعتدائي بين أطفال 

 . فوق  فما

 
 ED.4 جدول 

 االبعتدائية املرحلة في االنعتظام
 االنعتظام نسبة) الثانوية املرحلة و االبعتدائية املرحلة في املنعتظمين االبعتدائية املرحلة دخول  سن في األطفال  نسبة

 4104قطر ،  ،(الصافية
 

 اإلجمالي إناث ذكور  

الصافية  االنعتظامنسبة 
لة(   )املُعدَّ

 االنعتظامنسبة  عدد األطفال
الصافية 
لة(   )املُعدَّ

عدد 
 األطفال

 االنعتظامنسبة 
الصافية 
لة( ]  [0)املُعدَّ

 عدد األطفال

96.654896.749396.71041 قطريون  الجنسية

96.185496.781096.41664 نيذغير قطري

العمر في بداية 
 العام الدراس ي

4 94.023392.221793.2450

3 95.323098.923897.1468

2 96.727797.922397.2500

4 97.521597.621697.5432

01 97.222094.720396.0423

 أيضا   تشتمل إنها بل فحسب، االبتدائية المدار  في االنتظام عل  تشتمل ال ألنها ؛"معد لةال"المعدل الصافي  الجدول ه ا في المعروضة الن سب  (17)
.الكسر بسط خانة في الثانوية المدار  في االنتظام عل 
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 اإلجمالي إناث ذكور  

الصافية  االنعتظامنسبة 
لة(   )املُعدَّ

 االنعتظامنسبة  عدد األطفال
الصافية 
لة(   )املُعدَّ

عدد 
 األطفال

 االنعتظامنسبة 
الصافية 
لة( ]  [0)املُعدَّ

 عدد األطفال

00 97.222798.720597.9432

املسعتو  العتعليمي 
 لألم ربة األسرة

87.38985.48786.4176 دون تعليم

92.19093.68292.8172 ابعتدائي

98.610097.89298.3192 إعدادي

97.435397.233497.3687 ثانوي 

97.074998.069297.51442 جامعي فما فوق 

96.3140296.7130296.52705 اإلجمالي

 4.0؛ مؤشر الهدف اإلنمائي لأللفية 3.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]

 
 املرحلةالحال في  اما عليهم. ومّما يثير االهعتمام أكثر ED.5(18)معروضة في الودول  الثانوية املرحلةاالنعتظام الصافية في  نسبة

 رحلة% من األطفال مّمن هم في سّن امل47نسبة و األطفال،  من %3اإلطالق نسبُة  على املرحلةهذه في  نعتظمتحيث ال  الثانوية،
% 4الثانوية. و املعتبقي من هؤالء األطفال نجد أنَّ ععضهم إما أْن يكون خارج مقاعد الدراسة بنسبة  املرحلةالثانوية، ينعتظمون في 

 % في الوقت الذي يجب أن يكونوا فيه منعتظمين على مقاعد الدراسة الثانوية. 4بنسبة  االبعتدائية املرحلةأو ينعتظم في 

الثانوية  بين االطفال القطرين و ذغير القطريين حيث كانت نسب عدم العتوافق بين  املرحلةلم تخعتلف طبيعة عدم االنعتظام في  و 
ممن  االبعتدائية املرحلةفي  ينحيث كانت نسبة األطفال املنعتظم في الفئعتين متساويةالسن و املرحلة العتعليمية امللعتحق فيها الطفل 

 في  الدراسة مقاعد خارج االطفال نسب كذلك والقطريين و ذغير القطريين ،  األطفال من لكل% 4الثانوية   املرحلةهم في سن 
% بين القطريين و ذغير 7 ،%4كانت معتقاربة أيضا في الفئعتين  الثانوية املرحلةفي  افيه منعتظمين يكونوا أن يجب الذي الوقت

 القطريين على العتوالي.
 

  

 أيضا   تشتمل إنها بل فحسب، الثانوية المدار  في االنتظام عل  تشتمل ال ألنها ؛"معد لةال" المعدل الصافي الجدول ه ا في المعروضة النسب  (18)
.الكسر بسط خانة في األعل  التعليم مستويات في االنتظام عل 

 ED.1 الشكل
 4104قطر ،  االنعتظام الصافي في املرحلة االبعتدائية ، نسبة

 
 لعتعليم تأثير يوجد  نهأ ُيالحظ كما الثانوية، املرحلةبين الونسين من حيث صافي معدل الحضور في  اخعتالفنه ال يوجد أيالحظ  و 

% مقارنة مع 23 تعليم دون   هاتهمأمنسبة االنعتظام بين أطفال  بلغت فقد ، الثانوية املرحلة فيصافي معدل  الحضور  على ماأل 
 .فوق  فما الوامعي تعليمهن مهاتهمأ% بين أطفال 43نسبة 

 ED.2 الشكل
 4104قطر ،  ، الثانويةاالنعتظام الصافي في املرحلة  نسبة
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 اإلجمالي إناث ذكور  

الصافية  االنعتظامنسبة 
لة(   )املُعدَّ

 االنعتظامنسبة  عدد األطفال
الصافية 
لة(   )املُعدَّ

عدد 
 األطفال

 االنعتظامنسبة 
الصافية 
لة( ]  [0)املُعدَّ

 عدد األطفال

00 97.222798.720597.9432

املسعتو  العتعليمي 
 لألم ربة األسرة

87.38985.48786.4176 دون تعليم

92.19093.68292.8172 ابعتدائي

98.610097.89298.3192 إعدادي

97.435397.233497.3687 ثانوي 

97.074998.069297.51442 جامعي فما فوق 

96.3140296.7130296.52705 اإلجمالي

 4.0؛ مؤشر الهدف اإلنمائي لأللفية 3.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]

 
 املرحلةالحال في  اما عليهم. ومّما يثير االهعتمام أكثر ED.5(18)معروضة في الودول  الثانوية املرحلةاالنعتظام الصافية في  نسبة

 رحلة% من األطفال مّمن هم في سّن امل47نسبة و األطفال،  من %3اإلطالق نسبُة  على املرحلةهذه في  نعتظمتحيث ال  الثانوية،
% 4الثانوية. و املعتبقي من هؤالء األطفال نجد أنَّ ععضهم إما أْن يكون خارج مقاعد الدراسة بنسبة  املرحلةالثانوية، ينعتظمون في 

 % في الوقت الذي يجب أن يكونوا فيه منعتظمين على مقاعد الدراسة الثانوية. 4بنسبة  االبعتدائية املرحلةأو ينعتظم في 

الثانوية  بين االطفال القطرين و ذغير القطريين حيث كانت نسب عدم العتوافق بين  املرحلةلم تخعتلف طبيعة عدم االنعتظام في  و 
ممن  االبعتدائية املرحلةفي  ينحيث كانت نسبة األطفال املنعتظم في الفئعتين متساويةالسن و املرحلة العتعليمية امللعتحق فيها الطفل 

 في  الدراسة مقاعد خارج االطفال نسب كذلك والقطريين و ذغير القطريين ،  األطفال من لكل% 4الثانوية   املرحلةهم في سن 
% بين القطريين و ذغير 7 ،%4كانت معتقاربة أيضا في الفئعتين  الثانوية املرحلةفي  افيه منعتظمين يكونوا أن يجب الذي الوقت

 القطريين على العتوالي.
 

  

 أيضا   تشتمل إنها بل فحسب، الثانوية المدار  في االنتظام عل  تشتمل ال ألنها ؛"معد لةال" المعدل الصافي الجدول ه ا في المعروضة النسب  (18)
.الكسر بسط خانة في األعل  التعليم مستويات في االنتظام عل 

 ED.1 الشكل
 4104قطر ،  االنعتظام الصافي في املرحلة االبعتدائية ، نسبة

 
 لعتعليم تأثير يوجد  نهأ ُيالحظ كما الثانوية، املرحلةبين الونسين من حيث صافي معدل الحضور في  اخعتالفنه ال يوجد أيالحظ  و 

% مقارنة مع 23 تعليم دون   هاتهمأمنسبة االنعتظام بين أطفال  بلغت فقد ، الثانوية املرحلة فيصافي معدل  الحضور  على ماأل 
 .فوق  فما الوامعي تعليمهن مهاتهمأ% بين أطفال 43نسبة 

 ED.2 الشكل
 4104قطر ،  ، الثانويةاالنعتظام الصافي في املرحلة  نسبة
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 ED.5 جدول 
 الثانوية املرحلة في االنعتظام

 االنعتظام نسبة) فوقها وما الثانوية املرحلة في املنعتظمين(  03-04 العمر)  الثانوية املرحلة سن في  األطفال  نسبة
لة الصافية  19 4104قطر ،  ،االبعتدائية املرحلة في املنعتظمين األطفال  ونسبة ،(املُعدَّ

 

 اإلجمالي إناث ذكور  

نسبة 
 االنعتظام
الصافية 
لة(   )املُعدَّ

نسبة 
املنعتظمين 

في  
 للمرحلة
 الثانوية

عدد 
 األطفال

نسبة 
 االنعتظام
الصافية 
لة(   )املُعدَّ

نسبة 
املنعتظمين في  

 املرحلة
 الثانوية

عدد 
 األطفال

نسبة 
 االنعتظام
الصافية 
لة(  )املُعدَّ

[0] 

نسبة 
املنعتظمين 

 املرحلةفي  
 الثانوية

عدد 
 األطفال

91.12.853792.21.846491.62.31001 قطريون  الجنسية

95.51.863893.72.551994.72.11157 ذغير قطريين

العمر في بداية 
 العام الدراس ي

12 89.57.523989.19.519489.38.4432

13 94.92.626193.30.618394.21.8444

14 97.30.318597.90.015297.50.1337

15 97.90.016396.50.416097.20.2323

16 96.30.617395.60.013496.00.4307

17 84.70.315586.90.716085.80.5314

املسعتو  العتعليمي 
 لألم ربة األسرة

87.53.711285.22.77486.63.3186 تعليم دون 

90.75.28695.70.68493.22.9170 ابعتدائي

92.54.89689.39.68091.17.0176 إعدادي

97.21.825595.41.522296.31.7477 ثانوي 

96.31.845796.81.739296.51.8850 جامعي فما فوق 

85.00.412481.61.011583.40.7239 تحديده نال يمك

1******** ةال إجاب

93.52.3117593.02.298393.22.22158 اإلجمالي

 3.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *

 

االبعتدائية، ويصلون في نهاية املطاف إلى  ملرحلةالنسبة املئوية لألطفال الذين يدخلون إلى الصف األول من ا ED.6الودول  يعرض
% سوف يصلون حعتما  إلى 011 نسبةأي  جميعا   همالصف األخير منها. ومن مجموع كل األطفال الذين يلعتحقون بالصف األول، فإنّ 

أولئك الذين الصف األخير من املرحلة االبعتدائية. الحظ أّن هذا الرقم يعتضّمن األطفال الذين يرسبون في الصفوف الدراسية، و 
 يترفعون في نهاية املطاف إلى صفوف أخرى حتى يصلوا إلى الصف األخير من املرحلة. 

 حيث القطريين ذغير و القطريين طفالاأل  بينحتى  مسواء بالنسبة لعتعليم األم أ عموما املؤشر هذا في كبيرة فروقات الحظت لم
 .املؤشر لهذا مرتفعة معدالت الفئعتين كلعتا سولت

 لم يعتم جمع املعلومات على املسعتوى الفردي لجخدم املنزلي و السائقين   19

 ED.6 جدول 
 االبعتدائية املرحلة من األخير الصف إلى يصلون  الذين األطفال

 املرحلة من األخير الصف إلى النهاية في ويصلون  االبعتدائية املرحلة من األول  الصف يدخلون  الذين األطفال نسبة
 20 4104قطر ،  ،(االبعتدائية املرحلة من األخير الصف حتى البقاء معدل) االبعتدائية

 

نسبة املنعتظمين في   
السنة  0الصف 

السابقة  الذين 
 2هم في  الصف 
 هذه السنة

نسبة 
املنعتظمين في  

 2الصف 
السنة 

السابقة  و 
املنعتظمين في  

هذه  2الصف 
 السنة

نسبة 
املنعتظمين في  

 2الصف 
السنة 

السابقة  و 
املنعتظمين في  

هذه  4الصف 
 السنة

نسبة املنعتظمين في  
السنة  4الصف 

السابقة  و 
املنعتظمين في  

هذه  0الصف 
 السنة

نسبة املنعتظمين في  
السنة  0الصف 

السابقة  و 
املنعتظمين في  

هذه  6الصف 
 السنة

نسبة الذين يصلون 
من بين  6إلى الصف 

أولئك الذين دخلوا 
 [0] 0الصف 

100.0100.0100.0100.099.899.8 ذكور  الجنس

100.0100.0100.0100.0100.0100.0 إناث

100.0100.0100.0100.099.899.8 قطريون  الجنسية

100.0100.0100.0100.0100.0100.0 نيذغير قطري

املسعتو  
العتعليمي 
لألم ربة 

 األسرة

100.0100.0100.0100.0100.0100.0 قل من الثانوي أ

100.0100.0100.0100.099.699.6 ثانوي 

100.0100.0100.0100.0100.0100.0 جامعي فما فوق 

100.0100.0100.0100.099.999.9 اإلجمالي

 4.4؛ مؤشر الهدف اإلنمائي لأللفية 3.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]

. فمعدل إتمام الدراسة االبعتدائية ED.7معروضان في الودول  ةرحلة الثانوياملإتمام الدراسة االبعتدائية ومعدل االنعتقال إلى  معدل
للمرة األولى في  االبعتدائية املرحلةهو نسبة "مجموع عدد الطلبة، بصرف النظر عن أعمارهم، الذين يدخلون إلى الصف األخير من 

(. دراسية سنة آخر في)أو  الحالية الدراسية السنة بداية في االبعتدائية املرحلةاألطفال في سّن العتخرج من حياتهم، إلى مجموع عدد 
 الدراسة إتمام معدل على األم لعتعليم تأثير دو وج ويالحظ %47بلغ معدل إتمام الدراسة االبعتدائية، أثناء إجراء املسح، نسبة  وقد

% 42 الثانوي  من قلاأل العتعليم على حاصالت مهاتهمأمعدل اإلتمام بين أطفال  بلغ فقدفي املرحلة االبعتدائية، أثناء إجراء املسح، 
 .فوق  فما الوامعي العتعليم على حاصالت مهاتهمأ% بين أطفال 40 نسبة مع مقارنة

، حيث كانت هذه النسبة  طريينبين االطفال القطريين و ذغير الق االبعتدائيةمعدالت إتمام الدراسة  في فرق وجود  عدمن أ يالحظ و
منعتظمين في الصف  أثناء إجراء املسح و وجدوا  االبعتدائية الدراسة أتموا ممن القطريين ذغير% و مع ذلك فإن نسبة االطفال 47

 .%44% كانت أعلى من االطفال القطريين44 الثانوية املرحلةاألول من 

عموما  قد وجدوا،  االبعتدائية املرحلة% من األطفال الذين أتّموا بنجاح الصف األخير من 42 نسبةّن أ ىا إلالبيانات  أيض وتشير 
 . الثانوية املرحلةفي الصف األول من  ينعتظمون 

اث املنعتقالت قليال من اإلن % وهي نسبة أعلى42للذكور  االبعتدائية املرحلة بنجاح اأتمو  ملن الثانوية للمرحلة االنعتقال معدل بلغ قد و
 %.43عدادية لى املرحلة اإل إ
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 ED.6 جدول 
 االبعتدائية املرحلة من األخير الصف إلى يصلون  الذين األطفال

 املرحلة من األخير الصف إلى النهاية في ويصلون  االبعتدائية املرحلة من األول  الصف يدخلون  الذين األطفال نسبة
 20 4104قطر ،  ،(االبعتدائية املرحلة من األخير الصف حتى البقاء معدل) االبعتدائية

 

نسبة املنعتظمين في   
السنة  0الصف 

السابقة  الذين 
 2هم في  الصف 
 هذه السنة

نسبة 
املنعتظمين في  

 2الصف 
السنة 

السابقة  و 
املنعتظمين في  

هذه  2الصف 
 السنة

نسبة 
املنعتظمين في  

 2الصف 
السنة 

السابقة  و 
املنعتظمين في  

هذه  4الصف 
 السنة

نسبة املنعتظمين في  
السنة  4الصف 

السابقة  و 
املنعتظمين في  

هذه  0الصف 
 السنة

نسبة املنعتظمين في  
السنة  0الصف 

السابقة  و 
املنعتظمين في  

هذه  6الصف 
 السنة

نسبة الذين يصلون 
من بين  6إلى الصف 

أولئك الذين دخلوا 
 [0] 0الصف 

100.0100.0100.0100.099.899.8 ذكور  الجنس

100.0100.0100.0100.0100.0100.0 إناث

100.0100.0100.0100.099.899.8 قطريون  الجنسية

100.0100.0100.0100.0100.0100.0 نيذغير قطري

املسعتو  
العتعليمي 
لألم ربة 

 األسرة

100.0100.0100.0100.0100.0100.0 قل من الثانوي أ

100.0100.0100.0100.099.699.6 ثانوي 

100.0100.0100.0100.0100.0100.0 جامعي فما فوق 

100.0100.0100.0100.099.999.9 اإلجمالي

 4.4؛ مؤشر الهدف اإلنمائي لأللفية 3.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]

. فمعدل إتمام الدراسة االبعتدائية ED.7معروضان في الودول  ةرحلة الثانوياملإتمام الدراسة االبعتدائية ومعدل االنعتقال إلى  معدل
للمرة األولى في  االبعتدائية املرحلةهو نسبة "مجموع عدد الطلبة، بصرف النظر عن أعمارهم، الذين يدخلون إلى الصف األخير من 

(. دراسية سنة آخر في)أو  الحالية الدراسية السنة بداية في االبعتدائية املرحلةاألطفال في سّن العتخرج من حياتهم، إلى مجموع عدد 
 الدراسة إتمام معدل على األم لعتعليم تأثير دو وج ويالحظ %47بلغ معدل إتمام الدراسة االبعتدائية، أثناء إجراء املسح، نسبة  وقد

% 42 الثانوي  من قلاأل العتعليم على حاصالت مهاتهمأمعدل اإلتمام بين أطفال  بلغ فقدفي املرحلة االبعتدائية، أثناء إجراء املسح، 
 .فوق  فما الوامعي العتعليم على حاصالت مهاتهمأ% بين أطفال 40 نسبة مع مقارنة

، حيث كانت هذه النسبة  طريينبين االطفال القطريين و ذغير الق االبعتدائيةمعدالت إتمام الدراسة  في فرق وجود  عدمن أ يالحظ و
منعتظمين في الصف  أثناء إجراء املسح و وجدوا  االبعتدائية الدراسة أتموا ممن القطريين ذغير% و مع ذلك فإن نسبة االطفال 47

 .%44% كانت أعلى من االطفال القطريين44 الثانوية املرحلةاألول من 

عموما  قد وجدوا،  االبعتدائية املرحلة% من األطفال الذين أتّموا بنجاح الصف األخير من 42 نسبةّن أ ىا إلالبيانات  أيض وتشير 
 . الثانوية املرحلةفي الصف األول من  ينعتظمون 

اث املنعتقالت قليال من اإلن % وهي نسبة أعلى42للذكور  االبعتدائية املرحلة بنجاح اأتمو  ملن الثانوية للمرحلة االنعتقال معدل بلغ قد و
 %.43عدادية لى املرحلة اإل إ
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 ED.3 الشكل

 4104قطر ، ، ةاالبعتدائيرحلة املإتمام  معدل
 ED.4 الشكل

قطر ، ، ةرحلة الثانوياملإلى  االنعتقال معدل
4104 
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 ED.7 جدول 
 ةالثانوي رحلةامل إلى واالنعتقال ةاالبعتدائي رحلةامل إتمام
 410421قطر ،  الثانوية، املرحلة إلى االنعتقال ومعدل االبعتدائية املرحلة إتمام معدل

 

رحلة املمعدل إتمام  
 [0] ةاالبعتدائي

عدد األطفال الذين أتموا 
في سن   االبعتدائيةاملرحلة 
 االبعتدائيةاملرحلة 

إلى   االنعتقالمعدل 
 [2] ةرحلة الثانويامل

عدد األطفال الذين كانوا في 
رحلة املالصف األخير من 

 السنة السابقة ةاالبعتدائي

92.422798.0183 ذكور  الجنس

93.420596.9177 إناث

92.719595.4147 قطريون  الجنسية

93.023798.9213 نيذغير قطري

املسعتو  
العتعليمي 
لألم ربة 

 األسرة

98.010595.591 قل من الثانوي أ

93.410599.589 ثانوي 

90.821397.8170 فوق جامعي فما 

92.943297.5361 اإلجمالي

 3.3عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 3.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]

 

، وُتعةةةةرف هةةةةذه  ED.8معروضةةةةة  فةةةةي الوةةةةدول  ةة الثانويةةةةحلةةةةر املو  ةرحلةةةةة االبعتدائيةةةةامل"الفعتيةةةةات إلةةةةى الفعتيةةةةان" الةةةةذين ينعتظمةةةةون فةةةةي  نسةةةةبةُ 
فةي النةوع االجعتمةاعي )أو بةين الونسةين(". الحةظ أّن الّنسةب املشةمولة هنةا اسعُتخلصةت مةن  النسب بصورة أفضل بعتعبيةر "دليةل العتكةافؤ 

نسب االنعتظام الصافية بدال  من نسب االنعتظةام اإلجماليةة. فالنسةب األخيةرة تقةّدم وصةفا  خاطئةا  لةدليل العتكةافؤ بةين الونسةين؛ ويعةود 
مةةةن  االبعتدائيةةةة، املرحلةةةةّمةةةن تجةةةاوزوا سةةةن االنعتظةةةام، وينعتظمةةةون فةةةي ذلةةةك بصةةةفة رئيسةةةة فةةةي معظةةةم الحةةةاالت إلةةةى أّن ذغالبيةةةة األطفةةةال، م

مّمةةا  ،0.11 االبعتدائيةةة هةةو املرحلةةةاملحعتمةةل أن تكةةون مةةن الفعتيةةان )األوالد(. وُيبةةّين الوةةدول أّن العتكةةافَؤ فةةي النةةوع االجعتمةةاعي بالنسةةبة إلةةى 
بالنسةةبة  1.44االبعتدائيةةة. َبْيةَد أّن املؤشةةر يةنخفض إلةةى رقةم  ةملرحلةفةةي ا الةذكور عةن انعتظةةام  نةةاثاإل ُيشةير إلةةى عةدم وجةةود فةرق فةةي انعتظةام 

 . و قد لوحظ أن مؤشر العتكافؤ يميل لصالح الفعتييان في الحضور الصافي حسب تعليم االم. ةالثانوي املرحلةإلى 

 العتكةةافؤ مؤشةةر كةةان حيةةث القطةةريين األطفةةال بةةين االبعتدائيةةة املرحلةةةفةةي  الةةذكور  عةةن نةةاثاإل بةةالرذغم مةةن عةةدم وجةةود فةةرق فةةي انعتظةةام  و 
( . و 0.10قيمعتةه عةن الواحةد ) زادتحيةث  القطةريينبةين األطفةال ذغيةر  اإلنةاث لصةالح يميةل املؤشةر هةذا كةان فقةد( 0.11) القيمة يأخذ

حيةةةث أخةةةذ  القطةةةريين ذغيةةةةر والةةةذكور  القطريةةةات الفعتيةةةاتيميةةةل لصةةةالح  ؤشةةةر الثانويةةةة كةةةان امل املرحلةةةةفةةةي  لالنعتظةةةاممةةةع ذلةةةك فبالنسةةةبة  
 (. 1.42) الفئعتين في الواحد من أقل قيمةالقطريين  لغير املؤشر 
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 ED.3 الشكل

 4104قطر ، ، ةاالبعتدائيرحلة املإتمام  معدل
 ED.4 الشكل

قطر ، ، ةرحلة الثانوياملإلى  االنعتقال معدل
4104 
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 ED.7 جدول 
 ةالثانوي رحلةامل إلى واالنعتقال ةاالبعتدائي رحلةامل إتمام
 410421قطر ،  الثانوية، املرحلة إلى االنعتقال ومعدل االبعتدائية املرحلة إتمام معدل

 

رحلة املمعدل إتمام  
 [0] ةاالبعتدائي

عدد األطفال الذين أتموا 
في سن   االبعتدائيةاملرحلة 
 االبعتدائيةاملرحلة 

إلى   االنعتقالمعدل 
 [2] ةرحلة الثانويامل

عدد األطفال الذين كانوا في 
رحلة املالصف األخير من 

 السنة السابقة ةاالبعتدائي

92.422798.0183 ذكور  الجنس

93.420596.9177 إناث

92.719595.4147 قطريون  الجنسية

93.023798.9213 نيذغير قطري

املسعتو  
العتعليمي 
لألم ربة 

 األسرة

98.010595.591 قل من الثانوي أ

93.410599.589 ثانوي 

90.821397.8170 فوق جامعي فما 

92.943297.5361 اإلجمالي

 3.3عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 3.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]

 

، وُتعةةةةرف هةةةةذه  ED.8معروضةةةةة  فةةةةي الوةةةةدول  ةة الثانويةةةةحلةةةةر املو  ةرحلةةةةة االبعتدائيةةةةامل"الفعتيةةةةات إلةةةةى الفعتيةةةةان" الةةةةذين ينعتظمةةةةون فةةةةي  نسةةةةبةُ 
فةي النةوع االجعتمةاعي )أو بةين الونسةين(". الحةظ أّن الّنسةب املشةمولة هنةا اسعُتخلصةت مةن  النسب بصورة أفضل بعتعبيةر "دليةل العتكةافؤ 

نسب االنعتظام الصافية بدال  من نسب االنعتظةام اإلجماليةة. فالنسةب األخيةرة تقةّدم وصةفا  خاطئةا  لةدليل العتكةافؤ بةين الونسةين؛ ويعةود 
مةةةن  االبعتدائيةةةة، املرحلةةةةّمةةةن تجةةةاوزوا سةةةن االنعتظةةةام، وينعتظمةةةون فةةةي ذلةةةك بصةةةفة رئيسةةةة فةةةي معظةةةم الحةةةاالت إلةةةى أّن ذغالبيةةةة األطفةةةال، م

مّمةةا  ،0.11 االبعتدائيةةة هةةو املرحلةةةاملحعتمةةل أن تكةةون مةةن الفعتيةةان )األوالد(. وُيبةةّين الوةةدول أّن العتكةةافَؤ فةةي النةةوع االجعتمةةاعي بالنسةةبة إلةةى 
بالنسةةبة  1.44االبعتدائيةةة. َبْيةَد أّن املؤشةةر يةنخفض إلةةى رقةم  ةملرحلةفةةي ا الةذكور عةن انعتظةةام  نةةاثاإل ُيشةير إلةةى عةدم وجةةود فةرق فةةي انعتظةام 

 . و قد لوحظ أن مؤشر العتكافؤ يميل لصالح الفعتييان في الحضور الصافي حسب تعليم االم. ةالثانوي املرحلةإلى 

 العتكةةافؤ مؤشةةر كةةان حيةةث القطةةريين األطفةةال بةةين االبعتدائيةةة املرحلةةةفةةي  الةةذكور  عةةن نةةاثاإل بةةالرذغم مةةن عةةدم وجةةود فةةرق فةةي انعتظةةام  و 
( . و 0.10قيمعتةه عةن الواحةد ) زادتحيةث  القطةريينبةين األطفةال ذغيةر  اإلنةاث لصةالح يميةل املؤشةر هةذا كةان فقةد( 0.11) القيمة يأخذ

حيةةةث أخةةةذ  القطةةةريين ذغيةةةةر والةةةذكور  القطريةةةات الفعتيةةةاتيميةةةل لصةةةالح  ؤشةةةر الثانويةةةة كةةةان امل املرحلةةةةفةةةي  لالنعتظةةةاممةةةع ذلةةةك فبالنسةةةبة  
 (. 1.42) الفئعتين في الواحد من أقل قيمةالقطريين  لغير املؤشر 
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 ED.6 الشكل
ل للمرحلة مؤشر  4104  قطر، و الثانوية  االبعتدائية العتكافؤ بين الونسين املُعدَّ

 
 

 ED.8 جدول 
 العتعليم مجال في الونسين بين العتكافؤ
لة الصافية النسبة  410422قطر ،  الثانوية، واملرحلة االبعتدائية املرحلة في والبنين البنات النعتظام واملُعدَّ

 

 االنعتظامنسبة   
لة  الصافية املُعدَّ

 املرحلةفي 
،  االبعتدائية

 البنات

 االنعتظامنسبة 
لة  الصافية املُعدَّ

 املرحلةفي 
 ،  البنيناالبعتدائية

مؤشر العتكافؤ بين 
ل  الجنسين املُعدَّ

  االبعتدائيةمرحلة لل
[0] 

 االنعتظامنسبة 
لة في  الصافية املُعدَّ

الثانوية،  املرحلة
 البنات

 االنعتظامنسبة 
لة في  الصافية املُعدَّ

الثانوية،  املرحلة
 البنين

مؤشر العتكافؤ بين 
ل  الجنسين املُعدَّ

 [2مرحلة  الثانوية  ]لل

96.796.61.0092.191.11.01 قطريون  الجنسية

96.796.11.0193.795.50.98 نيذغير قطري
املسعتو  

العتعليمي لألم 
 ربة األسرة

85.487.30.9885.287.50.97 دون تعليم

93.692.11.0295.790.71.05 ابعتدائي

92.392.90.9990.390.11.00 إعدادي

97.297.41.0095.497.20.98 ثانوي 

98.097.01.0196.896.31.00 فوق  جامعي فما

81.285.00.96 تحديده يمكن ال

96.796.31.0092.993.50.99 اإلجمالي

 7.0؛ مؤشر الهدف اإلنمائي لأللفية 3.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 7.0؛ مؤشر الهدف اإلنمائي لأللفية 3.01عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]

 لجخدم املنزلي و السائقينلم يعتم جمع املعلومات على املسعتوى الفردي   22
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المستوى التعليمي لألم، رب 
 األسرة

 دون تعليم

 إبتدائي

 إعدادي

 ثانوي

 جامعي فمافوق

 اليمكن تحديده

 الجنسية

 قطريون

 غير قطريين

 إجمالي دولة قطر

 المرحلة الثانوية المرحلة  األبتدائية 

 تاسعًا: حماية الطفل

 

 
 سلوك )تأديب( األطفال: ضبط

نّصةةت وثيقةةة "عةةالم جةةدير باألطفةةال": "يجةةب تةةوفير الحمايةةة لألطفةةال ضةةد أيةةة أفعةةال عنةةف ..."، ويةةدعو إعةةالن األلفيةةة إلةةى حمايةةة  كمةةا
و فةةي املسةةح العنقةةودي املعتعةةدد املؤشةةرات لدولةةة قطةةر، تةةم طةةرح سلسةةلة مةةن األسةةئلة علةةى األطفةةال مةةن اإلسةةاءة، واالسةةعتغالل والعنةةف. 

ملسةةعتجيبين فةةي االسةةعتبيان الخةةاص باألسةةر املعيشةةية عشةةأن الطةةرق التةةي يسةةعتخدمها البةةالغين فةةي األسةةر املعيشةةية لعتأديةةب األطفةةال خةةالل ا
 02-4الشةهر املاضة ي الةذي يسةبق املسةح.  و يالحةظ بالنسةبة للوحةدة الخاصةةة بانضةباط الطفةل، حيةث تةم اخعتيةار طفةال واحةدا فةي سةةن 

ة معيشةةية و ذلةةك خةةالل العمةةل امليةةداني. و مةةن هةةذه األسةةئلة املطروحةةة، تةةم تحديةةد املؤشةةرين الةةذين عامةةا بطريقةةة عشةةوائية لكةةل أسةةر 
عامةةةةةا( الةةةةةذين يعةةةةةانون مةةةةةن االععتةةةةةداء النفسةةةةة ي  02-4( نسةةةةةبة األطفةةةةةال )0اسةةةةةعُتخدما لوصةةةةةف جوانةةةةةب انضةةةةةباط الطفةةةةةل، و همةةةةةا كالعتةةةةةالي: 

ععتقةةةةدون أّنهةةةةم بحاجةةةةة إلةةةةى معاقبةةةةة أطفةةةةالهم بةةةةدنيا  حتةةةةى يتسةةةةّنى لهةةةةم ( و نسةةةةبة املسةةةةعتجيبين الةةةةذين ي4باععتبةةةةاره عقابةةةةا أو عقابةةةةا بةةةةدنيا ، 
 تنشئتهم بطريقة مالئمة.

 
 CP.1 الشكل

 4104قطر ،  ،  سنة( الذين تعرضوا ألي تأديب عنيف 02-4)  في الفئة العمرية األطفالنسبة 
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 ED.6 الشكل
ل للمرحلة مؤشر  4104  قطر، و الثانوية  االبعتدائية العتكافؤ بين الونسين املُعدَّ

 
 

 ED.8 جدول 
 العتعليم مجال في الونسين بين العتكافؤ
لة الصافية النسبة  410422قطر ،  الثانوية، واملرحلة االبعتدائية املرحلة في والبنين البنات النعتظام واملُعدَّ

 

 االنعتظامنسبة   
لة  الصافية املُعدَّ

 املرحلةفي 
،  االبعتدائية

 البنات

 االنعتظامنسبة 
لة  الصافية املُعدَّ

 املرحلةفي 
 ،  البنيناالبعتدائية

مؤشر العتكافؤ بين 
ل  الجنسين املُعدَّ

  االبعتدائيةمرحلة لل
[0] 

 االنعتظامنسبة 
لة في  الصافية املُعدَّ

الثانوية،  املرحلة
 البنات

 االنعتظامنسبة 
لة في  الصافية املُعدَّ

الثانوية،  املرحلة
 البنين

مؤشر العتكافؤ بين 
ل  الجنسين املُعدَّ

 [2مرحلة  الثانوية  ]لل

96.796.61.0092.191.11.01 قطريون  الجنسية

96.796.11.0193.795.50.98 نيذغير قطري
املسعتو  

العتعليمي لألم 
 ربة األسرة

85.487.30.9885.287.50.97 دون تعليم

93.692.11.0295.790.71.05 ابعتدائي

92.392.90.9990.390.11.00 إعدادي

97.297.41.0095.497.20.98 ثانوي 

98.097.01.0196.896.31.00 فوق  جامعي فما

81.285.00.96 تحديده يمكن ال

96.796.31.0092.993.50.99 اإلجمالي

 7.0؛ مؤشر الهدف اإلنمائي لأللفية 3.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 7.0؛ مؤشر الهدف اإلنمائي لأللفية 3.01عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]
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 غير قطريين

 إجمالي دولة قطر

 المرحلة الثانوية المرحلة  األبتدائية 

 تاسعًا: حماية الطفل

 

 
 سلوك )تأديب( األطفال: ضبط

نّصةةت وثيقةةة "عةةالم جةةدير باألطفةةال": "يجةةب تةةوفير الحمايةةة لألطفةةال ضةةد أيةةة أفعةةال عنةةف ..."، ويةةدعو إعةةالن األلفيةةة إلةةى حمايةةة  كمةةا
و فةةي املسةةح العنقةةودي املعتعةةدد املؤشةةرات لدولةةة قطةةر، تةةم طةةرح سلسةةلة مةةن األسةةئلة علةةى األطفةةال مةةن اإلسةةاءة، واالسةةعتغالل والعنةةف. 

ملسةةعتجيبين فةةي االسةةعتبيان الخةةاص باألسةةر املعيشةةية عشةةأن الطةةرق التةةي يسةةعتخدمها البةةالغين فةةي األسةةر املعيشةةية لعتأديةةب األطفةةال خةةالل ا
 02-4الشةهر املاضة ي الةذي يسةبق املسةح.  و يالحةظ بالنسةبة للوحةدة الخاصةةة بانضةباط الطفةل، حيةث تةم اخعتيةار طفةال واحةدا فةي سةةن 

ة معيشةةية و ذلةةك خةةالل العمةةل امليةةداني. و مةةن هةةذه األسةةئلة املطروحةةة، تةةم تحديةةد املؤشةةرين الةةذين عامةةا بطريقةةة عشةةوائية لكةةل أسةةر 
عامةةةةةا( الةةةةةذين يعةةةةةانون مةةةةةن االععتةةةةةداء النفسةةةةة ي  02-4( نسةةةةةبة األطفةةةةةال )0اسةةةةةعُتخدما لوصةةةةةف جوانةةةةةب انضةةةةةباط الطفةةةةةل، و همةةةةةا كالعتةةةةةالي: 

ععتقةةةةدون أّنهةةةةم بحاجةةةةة إلةةةةى معاقبةةةةة أطفةةةةالهم بةةةةدنيا  حتةةةةى يتسةةةةّنى لهةةةةم ( و نسةةةةبة املسةةةةعتجيبين الةةةةذين ي4باععتبةةةةاره عقابةةةةا أو عقابةةةةا بةةةةدنيا ، 
 تنشئتهم بطريقة مالئمة.

 
 CP.1 الشكل

 4104قطر ،  ،  سنة( الذين تعرضوا ألي تأديب عنيف 02-4)  في الفئة العمرية األطفالنسبة 
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 CP.4 الجدول 
 األطفال( تأديب) سلوك ضبط
 4104قطر ،  الطفل، تأديب لطريقة وفقا   سنة02 - 4  بين أعمرهم تتراوح الذين  األطفال  نسبة

 

عدد األطفال  سنة الذين تعرضوا إلى: 04 - 2نسبة  األطفال في  العمر  
 - 2في العمر 

 سنة 04

املُدلي بالبيانات 
يععتقد أن 

الطفل يجب أن 
ُيعاقب عقابًا 

 بدنياً 

ن يعدد املُدل
بالبيانات حول 
جزئية تأديب 

 املسح األطفال في

تأديب ذغير 
عنيف 
 فقط 

عقاب 
 نفس ي

أي أسلوب  عقاب بدني
أي عقاب  [0تأديب عنيف ]

 بدني
 شديد

37.946.437.76.653.1304515.61431 ذكور  الجنس

41.539.830.46.146.3270511.91220 إناث

36.646.135.95.653.7214514.9771 قطريون  الجنسية

41.441.733.36.847.6360513.51880 نيذغير قطري

36.535.435.28.546.5111612.7621 سنوات 2 – 4 العمر

42.543.232.55.449.0236713.61048  سنوات 4 – 4

38.147.435.76.352.6226815.0982 سنة 02 – 01

املسعتو  
العتعليمي رب 

 األسرة

28.456.549.315.662.9272nana دون تعليم

25.558.547.24.564.9318nana ابعتدائي

33.955.440.16.960.2467nana إعدادي

39.045.837.17.954.41199nana ثانوي 

42.738.430.25.244.63493nana فوق  جامعي فما

2nana***** عرفأ جابة/ ال إال 

املسعتو  
العتعليمي للُمدلي 

 بالبيانات

nananananana20.571 دون تعليم

nananananana19.0102 ابعتدائي

nananananana17.7157 عداديإ

nananananana16.8562 ثانوي 

nananananana12.11757 فوق  جامعي فما

nananananana*1 عرفأجابة/ ال إال 

سنوات   04 - 2نسبة  األطفال  في العمر 
 الذين تعرضوا إلى:

39.637.946.437.76.653.1304515.6

39.643.334.36.449.9575013.92651 اإلجمالي

الطفةةل باسةةعتعمال اليةةد، حيةةث أن هةةذا املؤشةةر ذغيةةر مماثةةل ( و الخةةاص بالضةةرب و الصةةفع ألسةةفل CD.16يالحةةظ أنةةه لةةم يةةعتم ادراج السةةؤال القياسةة ي فةةي املسةةح العنقةةودي ) [0]
 للمسح العنقودي املعتعدد املؤشرات. 2.4للمؤشر 

 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *
naالينطبق : 

 
سنة ملا يقّل عن شكل واحد من أشكال العقاب  02% من األطفال في الفئة العمرية من سنعتين إلى 41خضع   CP.4الودول  في

% من 02يععتقد % من األطفال خضعوا لعقاب بدني شديد، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، 4 نسبةأّن النفس ي أو البدني 
لى وجود تباين مهم مع الوجود الفعلي ألي انضباط جسدي تم املسعتجيبين أنه يجب معاقبة األطفال جسديا، و هذا ما يوحي إ

 .%(72تجربعته )

سنة الذين تعرضوا  ملا يقّل عن شكل واحد من أشكال  02الرذغم من أن نسبة األطفال في الفئة العمرية من سنعتين إلى  على و 
بين أوساط  أعلى كانتأفراد األسرة املعيشية  القائمات على رعايتهم أو من أحد  أو أيدي أمهاتهم  علىالعقاب النفس ي أو البدني 

خضعوا لعقاب بدني شديد كانت  الذين األطفال نسبة أن إال ،%22% من نظائرهم في األسر ذغير القطرية  42 يناألطفال القطري
ألساليب تأديب ذغير  في املئة من األطفال 21كما تعرض . %4 ،%3من األسر القطرية  وذلك بنسبة  القطريةأعلى قليال  في األسر ذغير 

في املئة(.كما تظهر النعتائج أن األطفال الذكور  73في املئة ( منها بين القطريين ) 20عنيفة، كانت نسبتهم أعلى بين ذغير القطريين )
 في املائة(.كما وجدت ععض الفروق بناء على الخصائص 71في املئة( كانوا أكثر تعرضا  للعقاب البدني، مقارنة بالفعتيات ) 72)

الخلفية، حيث لوحظ أن األطفال األكبر سنا  كانوا قد تعرضوا لنوع واحد على األقل من أشكال العقاب النفس ي أو الوسدي 
.  مقارنة مع نظرائهم األصغر سنا 

نسب تعرض األطفال في األسر القطرية و ذغير القطرية ملا ال يقل عن شكل واحد من العقاب النفس ي أو البدني حيث   تخعتلف و
هذه النسبة أعالها بين أوساط األطفال املنعتمين ألسر معيشية أربابها  بلغتقد  و % لغير القطريين. 22% للقطريين و 42إلى  تصل

 على ون حاصلالنسبة املناظرة  بين أوساط األطفال املنعتمين ألسر معيشية أربابها  و % ، 47هذه النسبة  انتو ك تعليم االبعتدائي
 %. 22 فوق  فما الوامعي العتعليم

 
 :الزواج املبّكر وتعّدد الزوجات

عاما  حقيقة  واقعة  بالنسبة إلى العديد من الفعتيات اليافعات. فوفقا  لعتقديرات اليونيسف على املسعتوى  02قبل سّن  الّزواُج 
 العوامُل  وتعتضّمن. عاما   02 سّن  قبلمتزوجات  كّن (  سنة   42 – 41مليون امرأة في الفئة العمرية من ) 31يقارب العالمي، فإّن ما 

 األطفال، أعمار على الدليل يوّفر الذي البلد لدى املدني التسويل لنظام الراهن الوضُع : األطفال زواج معدالت على تؤّثر التي
 ووجود األطفال، زواج حاالت ملعالوة التشريعات بإنفاذ ُتعنى له مصاحبة عمل آلية مع بالغرض يفي تشريعي عمل إطار ووجود
 .للتشريعات العملي العتطبيق ُتغفل دينية أو عرفية قوانين

، التي تنص  على: "وجوب 04دة اتفاقية القضاء على جميع أشكال العتمييز ضد املرأة الحق في الحماية من زواج األطفال في املا وتذكر 
طبة الطفل أو الطفلة وزواجه أو زواجها أثر قانونّي، ويجب اّتخاذ كل ما يلزم من عمل، بما في ذلك سّن التشريعات، اّل أ يكون لخِّ

لعتحديد السّن الدنيا للزواج ...". ومع أّن اتفاقية حقوق الطفل لم تنظر مباشرة  في مسألة الزواج، إال أّن زواج األطفال مرتبط  
ها مثال  الحق  في العتعبير عن اآلراء بحّرّية، والحّق في الحماية من جميع أشكال اإلساءة، والحّق في الحماية من ومن –بالحقوق األخرى 

 وتعتدارسه مرارا  وتكرارا  لونة حقوق الطفل.  –املمارسات العتقليدية الضارة 

لعيان في أذغلب األحيان. وألّن الفعتيات الفعتيات اليافعات والشابات املتزوجات فريدة  من نوعها، رذغم عدم ظهورها ل فئةُ  و
املتزوجات واألمهات الطفالت مطالبات  بأداء أحوام ثقيلة من العمل املنزلي، ويقعَن تحت ضغوط إلظهار قدرتهّن على الخصوبة، 

 –ت الطفالت أي الفعتيات املُتزوجات واألمها –بينما هّن ال يزلَن طفالت، فإنهّن  وتربيتهم وهّن مسؤوالت عن تنشئة األطفال
هَن عملية صنع قرار ُمّقيدة، وخيارات حياتية محدودة. ويعتأّثر الفعتيان أيضا  بزواج األطفال، ولكن مسألة الزواج هذه تؤّثر في  ُيواجِّ

ّدة  مما يعتأثر الفعتيان   . بهالفعتيات بأعداد أكبر بكثير من الفعتيان املعتأثرين، وبدرجة أكثر حِّ

. فالنساء اللواتي  القضايا املرتبطة ارتباطا   ومن وثيقا  بمسألة زواج األطفال مسألة العمر الذي ُتصبح فيه الفعتيات نشيطات جنسيا 
يتزوجّن قبل بلوغ سّن الثامنة عشرة يملن إلى أن ُينجبَن عددا  أكثر من األطفال من النساء اللواتي يتزوجن في وقت الحق من 

بب  يؤدي إلى الوفاة لكل من الفعتيات املتزوجات وذغير املتزوجات في الفئة العمرية الحياة. وُتعرف الوفيات املرتبطة بالحمل بأنها س
، وال سيما بين الفعتيات األصغر سنا  ضمن هذه الفئة العمرية.  04و 04بين   عاما 
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 CP.4 الجدول 
 األطفال( تأديب) سلوك ضبط
 4104قطر ،  الطفل، تأديب لطريقة وفقا   سنة02 - 4  بين أعمرهم تتراوح الذين  األطفال  نسبة

 

عدد األطفال  سنة الذين تعرضوا إلى: 04 - 2نسبة  األطفال في  العمر  
 - 2في العمر 

 سنة 04

املُدلي بالبيانات 
يععتقد أن 

الطفل يجب أن 
ُيعاقب عقابًا 

 بدنياً 

ن يعدد املُدل
بالبيانات حول 
جزئية تأديب 

 املسح األطفال في

تأديب ذغير 
عنيف 
 فقط 

عقاب 
 نفس ي

أي أسلوب  عقاب بدني
أي عقاب  [0تأديب عنيف ]

 بدني
 شديد

37.946.437.76.653.1304515.61431 ذكور  الجنس

41.539.830.46.146.3270511.91220 إناث

36.646.135.95.653.7214514.9771 قطريون  الجنسية

41.441.733.36.847.6360513.51880 نيذغير قطري

36.535.435.28.546.5111612.7621 سنوات 2 – 4 العمر

42.543.232.55.449.0236713.61048  سنوات 4 – 4

38.147.435.76.352.6226815.0982 سنة 02 – 01

املسعتو  
العتعليمي رب 

 األسرة

28.456.549.315.662.9272nana دون تعليم

25.558.547.24.564.9318nana ابعتدائي

33.955.440.16.960.2467nana إعدادي

39.045.837.17.954.41199nana ثانوي 

42.738.430.25.244.63493nana فوق  جامعي فما

2nana***** عرفأ جابة/ ال إال 

املسعتو  
العتعليمي للُمدلي 

 بالبيانات

nananananana20.571 دون تعليم

nananananana19.0102 ابعتدائي

nananananana17.7157 عداديإ

nananananana16.8562 ثانوي 

nananananana12.11757 فوق  جامعي فما

nananananana*1 عرفأجابة/ ال إال 

سنوات   04 - 2نسبة  األطفال  في العمر 
 الذين تعرضوا إلى:

39.637.946.437.76.653.1304515.6

39.643.334.36.449.9575013.92651 اإلجمالي

الطفةةل باسةةعتعمال اليةةد، حيةةث أن هةةذا املؤشةةر ذغيةةر مماثةةل ( و الخةةاص بالضةةرب و الصةةفع ألسةةفل CD.16يالحةةظ أنةةه لةةم يةةعتم ادراج السةةؤال القياسةة ي فةةي املسةةح العنقةةودي ) [0]
 للمسح العنقودي املعتعدد املؤشرات. 2.4للمؤشر 

 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *
naالينطبق : 

 
سنة ملا يقّل عن شكل واحد من أشكال العقاب  02% من األطفال في الفئة العمرية من سنعتين إلى 41خضع   CP.4الودول  في

% من 02يععتقد % من األطفال خضعوا لعقاب بدني شديد، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، 4 نسبةأّن النفس ي أو البدني 
لى وجود تباين مهم مع الوجود الفعلي ألي انضباط جسدي تم املسعتجيبين أنه يجب معاقبة األطفال جسديا، و هذا ما يوحي إ

 .%(72تجربعته )

سنة الذين تعرضوا  ملا يقّل عن شكل واحد من أشكال  02الرذغم من أن نسبة األطفال في الفئة العمرية من سنعتين إلى  على و 
بين أوساط  أعلى كانتأفراد األسرة املعيشية  القائمات على رعايتهم أو من أحد  أو أيدي أمهاتهم  علىالعقاب النفس ي أو البدني 

خضعوا لعقاب بدني شديد كانت  الذين األطفال نسبة أن إال ،%22% من نظائرهم في األسر ذغير القطرية  42 يناألطفال القطري
ألساليب تأديب ذغير  في املئة من األطفال 21كما تعرض . %4 ،%3من األسر القطرية  وذلك بنسبة  القطريةأعلى قليال  في األسر ذغير 

في املئة(.كما تظهر النعتائج أن األطفال الذكور  73في املئة ( منها بين القطريين ) 20عنيفة، كانت نسبتهم أعلى بين ذغير القطريين )
 في املائة(.كما وجدت ععض الفروق بناء على الخصائص 71في املئة( كانوا أكثر تعرضا  للعقاب البدني، مقارنة بالفعتيات ) 72)

الخلفية، حيث لوحظ أن األطفال األكبر سنا  كانوا قد تعرضوا لنوع واحد على األقل من أشكال العقاب النفس ي أو الوسدي 
.  مقارنة مع نظرائهم األصغر سنا 

نسب تعرض األطفال في األسر القطرية و ذغير القطرية ملا ال يقل عن شكل واحد من العقاب النفس ي أو البدني حيث   تخعتلف و
هذه النسبة أعالها بين أوساط األطفال املنعتمين ألسر معيشية أربابها  بلغتقد  و % لغير القطريين. 22% للقطريين و 42إلى  تصل

 على ون حاصلالنسبة املناظرة  بين أوساط األطفال املنعتمين ألسر معيشية أربابها  و % ، 47هذه النسبة  انتو ك تعليم االبعتدائي
 %. 22 فوق  فما الوامعي العتعليم

 
 :الزواج املبّكر وتعّدد الزوجات

عاما  حقيقة  واقعة  بالنسبة إلى العديد من الفعتيات اليافعات. فوفقا  لعتقديرات اليونيسف على املسعتوى  02قبل سّن  الّزواُج 
 العوامُل  وتعتضّمن. عاما   02 سّن  قبلمتزوجات  كّن (  سنة   42 – 41مليون امرأة في الفئة العمرية من ) 31يقارب العالمي، فإّن ما 

 األطفال، أعمار على الدليل يوّفر الذي البلد لدى املدني التسويل لنظام الراهن الوضُع : األطفال زواج معدالت على تؤّثر التي
 ووجود األطفال، زواج حاالت ملعالوة التشريعات بإنفاذ ُتعنى له مصاحبة عمل آلية مع بالغرض يفي تشريعي عمل إطار ووجود
 .للتشريعات العملي العتطبيق ُتغفل دينية أو عرفية قوانين

، التي تنص  على: "وجوب 04دة اتفاقية القضاء على جميع أشكال العتمييز ضد املرأة الحق في الحماية من زواج األطفال في املا وتذكر 
طبة الطفل أو الطفلة وزواجه أو زواجها أثر قانونّي، ويجب اّتخاذ كل ما يلزم من عمل، بما في ذلك سّن التشريعات، اّل أ يكون لخِّ

لعتحديد السّن الدنيا للزواج ...". ومع أّن اتفاقية حقوق الطفل لم تنظر مباشرة  في مسألة الزواج، إال أّن زواج األطفال مرتبط  
ها مثال  الحق  في العتعبير عن اآلراء بحّرّية، والحّق في الحماية من جميع أشكال اإلساءة، والحّق في الحماية من ومن –بالحقوق األخرى 

 وتعتدارسه مرارا  وتكرارا  لونة حقوق الطفل.  –املمارسات العتقليدية الضارة 

لعيان في أذغلب األحيان. وألّن الفعتيات الفعتيات اليافعات والشابات املتزوجات فريدة  من نوعها، رذغم عدم ظهورها ل فئةُ  و
املتزوجات واألمهات الطفالت مطالبات  بأداء أحوام ثقيلة من العمل املنزلي، ويقعَن تحت ضغوط إلظهار قدرتهّن على الخصوبة، 

 –ت الطفالت أي الفعتيات املُتزوجات واألمها –بينما هّن ال يزلَن طفالت، فإنهّن  وتربيتهم وهّن مسؤوالت عن تنشئة األطفال
هَن عملية صنع قرار ُمّقيدة، وخيارات حياتية محدودة. ويعتأّثر الفعتيان أيضا  بزواج األطفال، ولكن مسألة الزواج هذه تؤّثر في  ُيواجِّ

ّدة  مما يعتأثر الفعتيان   . بهالفعتيات بأعداد أكبر بكثير من الفعتيان املعتأثرين، وبدرجة أكثر حِّ

. فالنساء اللواتي  القضايا املرتبطة ارتباطا   ومن وثيقا  بمسألة زواج األطفال مسألة العمر الذي ُتصبح فيه الفعتيات نشيطات جنسيا 
يتزوجّن قبل بلوغ سّن الثامنة عشرة يملن إلى أن ُينجبَن عددا  أكثر من األطفال من النساء اللواتي يتزوجن في وقت الحق من 

بب  يؤدي إلى الوفاة لكل من الفعتيات املتزوجات وذغير املتزوجات في الفئة العمرية الحياة. وُتعرف الوفيات املرتبطة بالحمل بأنها س
، وال سيما بين الفعتيات األصغر سنا  ضمن هذه الفئة العمرية.  04و 04بين   عاما 

.%45

%65
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 من سنة   04 وذغهنبل قبل تزوجن اللواتيسنة  24- 04في الفئة العمرية  للنساء املئوية النسبة تقدير إلى املؤّشرات من اثنان يهدف
 .العمر من سنة   02 بلوذغهّن  قبل تزوجن اللواتيسنة  24 – 41في الفئة العمرية  للنساء املئوية النسبة وتقدير العمر،

النسبة املئوية للنساء اللواتي تزوجن على أعمار مخعتلفة. تصل النسبة املئوية للنساء في الفئة  CP.5الودول  يعرضدولة قطر  فيو 
مقارنة بالنساء  القطريات%. و كانت هذه النسبة أعلى بين أوساط النساء ذغير 2(  املتزوجات حاليا  سنة04إلى  04العمرية من) 

 هذه تنخفض حيث العتعليمي باملسعتوى  قوّيا   ارتباطا    النسبة هذه بطترتالعتوالي. و  على% 7 ،%4القطريات حيث كانت النسبة 
 . النساء تعليم مسعتويات ارتفاع مع النسبة

معتعّددي الزوجات. و قد بلغت النسبة املئوية للنساء  بأزواجاملتزوجات أيضا  النسبة املئوية للنساء  CP.5الودول  ويعرض
 و  القطريات%  من النساء ذغير 2% ،  كانت هذه النسبة أعلى بين النساء القطريات 7معتعّددي الزوجات عموما  بأزواجاملتزوجات 

 %.1.4% و 0.4يوضح ان النسبة املناظرة بين الرجال القطريين  CP.5M% فقط . و الودول 4اتي كانت نسبتهن و الل

معتعددي الزوجات ينتشرن عموما بين النساء املعتقدمات في السن في أذغلب  بأزواجاملتزوجات النساء  أن إلى  البيانات تشير و
الحظ أيضا   ارتفعكلما  انخفاضها% و 3عموما  الثانوي هذه النسبة بين أوساط النساء ذوات العتعليم األقل من  ارتفاعاألحيان. وي 

 .على الرجالنفسها مسعتوى العتعليم. و تنطبق املالحظة 
 

 CP.2 الشكل
،  سنة( 04 – 04 النساء في الفئة العمرية )  نسبة  4104قطر ، املتزوجات حاليا 
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 من سنة   04 وذغهنبل قبل تزوجن اللواتيسنة  24- 04في الفئة العمرية  للنساء املئوية النسبة تقدير إلى املؤّشرات من اثنان يهدف
 .العمر من سنة   02 بلوذغهّن  قبل تزوجن اللواتيسنة  24 – 41في الفئة العمرية  للنساء املئوية النسبة وتقدير العمر،

النسبة املئوية للنساء اللواتي تزوجن على أعمار مخعتلفة. تصل النسبة املئوية للنساء في الفئة  CP.5الودول  يعرضدولة قطر  فيو 
مقارنة بالنساء  القطريات%. و كانت هذه النسبة أعلى بين أوساط النساء ذغير 2(  املتزوجات حاليا  سنة04إلى  04العمرية من) 

 هذه تنخفض حيث العتعليمي باملسعتوى  قوّيا   ارتباطا    النسبة هذه بطترتالعتوالي. و  على% 7 ،%4القطريات حيث كانت النسبة 
 . النساء تعليم مسعتويات ارتفاع مع النسبة

معتعّددي الزوجات. و قد بلغت النسبة املئوية للنساء  بأزواجاملتزوجات أيضا  النسبة املئوية للنساء  CP.5الودول  ويعرض
 و  القطريات%  من النساء ذغير 2% ،  كانت هذه النسبة أعلى بين النساء القطريات 7معتعّددي الزوجات عموما  بأزواجاملتزوجات 

 %.1.4% و 0.4يوضح ان النسبة املناظرة بين الرجال القطريين  CP.5M% فقط . و الودول 4اتي كانت نسبتهن و الل

معتعددي الزوجات ينتشرن عموما بين النساء املعتقدمات في السن في أذغلب  بأزواجاملتزوجات النساء  أن إلى  البيانات تشير و
الحظ أيضا   ارتفعكلما  انخفاضها% و 3عموما  الثانوي هذه النسبة بين أوساط النساء ذوات العتعليم األقل من  ارتفاعاألحيان. وي 

 .على الرجالنفسها مسعتوى العتعليم. و تنطبق املالحظة 
 

 CP.2 الشكل
،  سنة( 04 – 04 النساء في الفئة العمرية )  نسبة  4104قطر ، املتزوجات حاليا 
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 CP.5 الجدول 
  للنساء املُبّكر الزواج
 تتراوح اتيو الل النساء ونسبة سنة، 04 بلوغ قبل تزوجن و سنة 24 - 04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة

  بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء  ونسبة  سنة، 02و سنة 04 بلوغ قبل تزوجن و  سنة 24 - 41 بين أعمارهن
، املتزوجات سنة 04 - 04  4104قطر ، أكثر، أو بزوجة متزوجون  زواجهنأو  حاليا   املتزوجات النساء  ونسبة حاليا 

 

نسبة النساء   
اتي تزوجن و الل

 00قبل بلوغ 
 [0سنة ]

عدد النساء 
 - 00في العمر 

 سنة 42

نسبة النساء 
اتي تزوجن و الل

 00قبل بلوغ 
سنة ويبلغن 

حاليًا أقل من 
 سنة 21

نسبة النساء 
تي تزوجن واالل

 01قبل بلوغ 
سنة  ويبلغن 
حاليًا أقل من 

 [2سنة ] 21

عدد النساء 
 - 21في العمر 

 سنة 42

نسبة  النساء 
 - 00في العمر 

سنة  02
املتزوجات 

 [2حاليًا ]

عدد النساء 
 - 00في العمر 

 سنة 02

النساء الالتي  نسبة
تتراوح أعمارهن بين 

سنة  42 - 00
املتزوجات حاليًا 

وأزواجرن 
متزوجون بزوجة أو 

 [4أكثر]

عدد النساء في 
 42 - 00العمر 

سنة 
املتزوجات 

 حاليا

0.019070.07.419073.43974.4920 قطريون  الجنسية

0.037920.05.637924.53932.02835 ذغير قطريين

0.0790nana7904.0790(2.5)31 04 - 04 العمر

41 - 42 0.08110.04.2811nana1.8295

44 - 44 0.09910.04.7991nana1.4650

71 - 72 0.09720.05.9972nana2.2831

74 - 74 0.09830.09.4983nana2.4891

21 - 22 0.06880.06.8688nana3.9625

24 - 24 0.04640.012.1464nana3.9431

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

0.06300.020.863012.71136.6454 قل من الثانوي أ

0.017630.06.317632.45303.1919 ثانوي 

0.032930.03.332933.01451.62378 فوق  جامعي فما

جابة/ ال إال 
 عرفأ

*13**
13

*2*4

0.056990.06.256994.07902.63755 اإلجمالي

 2.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 2.3عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]
 2.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 7]
 2.4املؤشرات، املؤشر عتعدد امل[ املسح العنقودي 2]
  ةحال 44 من اقل املوزونة ذغير الحاالت عدد *

حالة 24-44 املوزونة ذغير الحاالت عدد ) (  
na  :الينطبق 

 
  
 

  



وزارة التخطيط التنم�ي والإح�ساءتقرير امل�سح العنق�دي املتعدد امل�ؤ�رشات يف دولة قطر 2012 102

 CP.5M الجدول 
 للرجال الزوجات وتعدد املُبّكر الزواج
 الذين الرجال ونسبة سنة، 04 بلوغ قبل تزوجوا الذين سنة 24 - 04 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال نسبة
 تتراوح الذين الرجال  ونسبة سنة، 02و سنة 04 بلوغ قبل تزوجوا الذين سنة 24 - 41 بين أعمارهم تتراوح

 أو بزوجة حاليا   املتزوجينسنة  24-04أعمارهم   الرجال  ونسبة  حاليا   املتزوجين سنة 04 - 04 بين أعمارهم
 4104قطر ،  أكثر،

 

نسبة   
الرجال 
الذين 

تزوجوا قبل 
 00بلوغ 

 [0سنة ]

عدد الرجال 
 00في العمر 

 سنة 42 -

نسبة 
الرجال 
الذين 

تزوجوا قبل 
 00بلوغ 

سنة 
ويبلغون 

حاليًا أقل 
 سنة 21من 

نسبة 
الرجال 
الذين 

تزوجوا قبل 
 01بلوغ 

سنة  
ويبلغون 

حاليًا أقل 
سنة  21من 

[2] 

عدد الرجال 
 21في العمر 

 سنة 42 -

نسبة  
الرجال في 

 - 00العمر 
سنة  02

املتزوجين 
 [2حاليًا ]

عدد الرجال 
 00في العمر 

 سنة 02 -

نسبة الرجال 
الذين تتراوح 
أعمارهن بين 

سنة  42 - 00
ن حاليا ياملتزوج

و بزوجة أخر  
 [4أو أكثر]

ال عدد الرج
 - 00في العمر 

سنة  42
ن ياملتزوج
 حاليا

0.018460.01.018460.54121.6756 قطريون  الجنسية

0.037840.00.737840.74210.52620 ذغير قطريين

0.0833nanana0.6833*5 04 - 04 العمر

41 - 42 0.06700.00.6670nana0.055

44 - 44 0.08030.02.0803nana0.7357

71 - 72 0.09710.00.5971nana0.3767

74 - 74 0.08490.01.2849nana0.7773

21 - 22 0.08590.00.8859nana1.2806

24 - 24 0.06440.00.3644nana0.8614

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

0.05420.02.44240.41181.1280 قل من الثانوي أ

0.017940.01.611870.76081.2672 ثانوي 

0.032920.00.431840.01070.62422 فوق  جامعي فما

1*20**2* عرفأجابة/ ال إال 

0.056300.05.947975.68335.73377 اإلجمالي

 2.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 2.3عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]
 2.2املؤشرات، املؤشر عتعدد امل[ املسح العنقودي 7]
 2.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 2]

 ةحال 44 من اقل املوزونة ذغير الحاالت عدد* 
na  :الينطبق 

 
، حسب  02أو  04نسبَة النساء اللواتي تزّوجن للمرة األولى في حياتهّن، قبل أن يبلغن سّن  CP.6الودوُل  يعرُض   الونسيةعاما 

ص النسب املئوية لواقعات الزواج التي حدثت قبل بلوغ املرأة سّن  عاما  حسب مخعتلف فئاتهّن  02إلى  04والفئة الُعمرية. َفعَتَفح 
 الُعُمرية ُيفسح املجال لنا لرؤية االّتجاهات في حاالت الزواج امُلبّكر على مّر الزمان. 

تععتبر نسبة عاما.  04سنة قد تزوجن قبل بلوذغهن سن  24-04بين  عمارهنأ تتراوح نساء وجدت ال أنه النعتائج أظهرتفي قطر  و 
%(. و تشير 4%( هي مماثلة لعتلك التي لغير القطريات )3) 02عاما و اللواتي تزوجن قبل سن  24-41النساء القطريات في سن 

( مقارنة بمعدل 24-24تراوح أعمارهم بين % للنساء التي ت04كان أكثر شيوعا بين النساء املسنات ) 02البيانات أن الزواج قبل سن 
 ، مما يشير إلى احعتمال انخفاض انتشار الزواج املبكر.  42-41% بين النساء في سن 4

% و تبلغ 0عاما   02سن  مقبل بلوذغه تزوجوا و( سنة 24-41) أعمارهم تتراوح  الذين الرجال نسبة أن إلىCP.6M الودول  ويشير 
 ( .سنة 44-44ذروتها في الفئة العمرية )

 
  CP.6 الجدول 

 للنساء امُلبّكر الزواج في االّتجاهات
قطر ،  ، العمرية الفئة حسب سنة 02 إلى 04 سن بلوغ قبل حياتهن في األولى للمرة تزوجن اتيو الل النساء نسبة

4104 
 

نسبة  النساء الالتي تزوجن  
 سنة 00قبل بلوغ 

 - 00عدد النساء في العمر 
 سنة 42

اتي تزوجن و نسبة  النساء الل
 سنة 01قبل بلوغ 

 42 - 21عدد النساء في العمر 
 سنة

0.019077.41509 قطريون  الجنسية

0.037925.63400 نيذغير قطري

0.0790nana 04 - 04 العمر

41 - 42 0.08114.2811

44 - 44 0.09914.7991

71 - 72 0.09725.9972

74 - 74 0.09839.4983

21 - 22 0.06886.8688

24 - 24 0.046412.1464

0.056996.24909 اإلجمالي

na  :الينطبق 

 
   CP.6M الجدول 

 للرجال امُلبّكر الزواج في االّتجاهات
قطر ،  ، العمرية الفئة حسب سنة 02 إلى 04 سن بلوغ قبل حياتهم في األولى للمرة تزوجوا الذين الرجال  نسبة

4104 
 

نسبة  الرجال الذين تزوجوا   
 سنة 00قبل بلوغ 

 42 - 00عدد الرجال في العمر 
 سنة

نسبة  الرجال الذين 
 01تزوجوا قبل بلوغ 

 سنة

 - 21عدد الرجال في العمر 
 سنة 42

0.018461.01434 قطريون  الجنسية

0.037840.73363 نيذغير قطري

0.0833nana 04 - 04 العمر

41 - 42 0.06700.6670

44 - 44 0.08032.0803

71 - 72 0.09710.5971

74 - 74 0.08491.2849
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 CP.5M الجدول 
 للرجال الزوجات وتعدد املُبّكر الزواج
 الذين الرجال ونسبة سنة، 04 بلوغ قبل تزوجوا الذين سنة 24 - 04 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال نسبة
 تتراوح الذين الرجال  ونسبة سنة، 02و سنة 04 بلوغ قبل تزوجوا الذين سنة 24 - 41 بين أعمارهم تتراوح

 أو بزوجة حاليا   املتزوجينسنة  24-04أعمارهم   الرجال  ونسبة  حاليا   املتزوجين سنة 04 - 04 بين أعمارهم
 4104قطر ،  أكثر،

 

نسبة   
الرجال 
الذين 

تزوجوا قبل 
 00بلوغ 

 [0سنة ]

عدد الرجال 
 00في العمر 

 سنة 42 -

نسبة 
الرجال 
الذين 

تزوجوا قبل 
 00بلوغ 

سنة 
ويبلغون 

حاليًا أقل 
 سنة 21من 

نسبة 
الرجال 
الذين 

تزوجوا قبل 
 01بلوغ 

سنة  
ويبلغون 

حاليًا أقل 
سنة  21من 

[2] 

عدد الرجال 
 21في العمر 

 سنة 42 -

نسبة  
الرجال في 

 - 00العمر 
سنة  02

املتزوجين 
 [2حاليًا ]

عدد الرجال 
 00في العمر 

 سنة 02 -

نسبة الرجال 
الذين تتراوح 
أعمارهن بين 

سنة  42 - 00
ن حاليا ياملتزوج

و بزوجة أخر  
 [4أو أكثر]

ال عدد الرج
 - 00في العمر 

سنة  42
ن ياملتزوج
 حاليا

0.018460.01.018460.54121.6756 قطريون  الجنسية

0.037840.00.737840.74210.52620 ذغير قطريين

0.0833nanana0.6833*5 04 - 04 العمر

41 - 42 0.06700.00.6670nana0.055

44 - 44 0.08030.02.0803nana0.7357

71 - 72 0.09710.00.5971nana0.3767

74 - 74 0.08490.01.2849nana0.7773

21 - 22 0.08590.00.8859nana1.2806

24 - 24 0.06440.00.3644nana0.8614

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

0.05420.02.44240.41181.1280 قل من الثانوي أ

0.017940.01.611870.76081.2672 ثانوي 

0.032920.00.431840.01070.62422 فوق  جامعي فما

1*20**2* عرفأجابة/ ال إال 

0.056300.05.947975.68335.73377 اإلجمالي

 2.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 2.3عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]
 2.2املؤشرات، املؤشر عتعدد امل[ املسح العنقودي 7]
 2.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 2]

 ةحال 44 من اقل املوزونة ذغير الحاالت عدد* 
na  :الينطبق 

 
، حسب  02أو  04نسبَة النساء اللواتي تزّوجن للمرة األولى في حياتهّن، قبل أن يبلغن سّن  CP.6الودوُل  يعرُض   الونسيةعاما 

ص النسب املئوية لواقعات الزواج التي حدثت قبل بلوغ املرأة سّن  عاما  حسب مخعتلف فئاتهّن  02إلى  04والفئة الُعمرية. َفعَتَفح 
 الُعُمرية ُيفسح املجال لنا لرؤية االّتجاهات في حاالت الزواج امُلبّكر على مّر الزمان. 

تععتبر نسبة عاما.  04سنة قد تزوجن قبل بلوذغهن سن  24-04بين  عمارهنأ تتراوح نساء وجدت ال أنه النعتائج أظهرتفي قطر  و 
%(. و تشير 4%( هي مماثلة لعتلك التي لغير القطريات )3) 02عاما و اللواتي تزوجن قبل سن  24-41النساء القطريات في سن 

( مقارنة بمعدل 24-24تراوح أعمارهم بين % للنساء التي ت04كان أكثر شيوعا بين النساء املسنات ) 02البيانات أن الزواج قبل سن 
 ، مما يشير إلى احعتمال انخفاض انتشار الزواج املبكر.  42-41% بين النساء في سن 4

% و تبلغ 0عاما   02سن  مقبل بلوذغه تزوجوا و( سنة 24-41) أعمارهم تتراوح  الذين الرجال نسبة أن إلىCP.6M الودول  ويشير 
 ( .سنة 44-44ذروتها في الفئة العمرية )

 
  CP.6 الجدول 

 للنساء امُلبّكر الزواج في االّتجاهات
قطر ،  ، العمرية الفئة حسب سنة 02 إلى 04 سن بلوغ قبل حياتهن في األولى للمرة تزوجن اتيو الل النساء نسبة

4104 
 

نسبة  النساء الالتي تزوجن  
 سنة 00قبل بلوغ 

 - 00عدد النساء في العمر 
 سنة 42

اتي تزوجن و نسبة  النساء الل
 سنة 01قبل بلوغ 

 42 - 21عدد النساء في العمر 
 سنة

0.019077.41509 قطريون  الجنسية

0.037925.63400 نيذغير قطري

0.0790nana 04 - 04 العمر

41 - 42 0.08114.2811

44 - 44 0.09914.7991

71 - 72 0.09725.9972

74 - 74 0.09839.4983

21 - 22 0.06886.8688

24 - 24 0.046412.1464

0.056996.24909 اإلجمالي

na  :الينطبق 

 
   CP.6M الجدول 

 للرجال امُلبّكر الزواج في االّتجاهات
قطر ،  ، العمرية الفئة حسب سنة 02 إلى 04 سن بلوغ قبل حياتهم في األولى للمرة تزوجوا الذين الرجال  نسبة

4104 
 

نسبة  الرجال الذين تزوجوا   
 سنة 00قبل بلوغ 

 42 - 00عدد الرجال في العمر 
 سنة

نسبة  الرجال الذين 
 01تزوجوا قبل بلوغ 

 سنة

 - 21عدد الرجال في العمر 
 سنة 42

0.018461.01434 قطريون  الجنسية

0.037840.73363 نيذغير قطري

0.0833nana 04 - 04 العمر

41 - 42 0.06700.6670

44 - 44 0.08032.0803

71 - 72 0.09710.5971

74 - 74 0.08491.2849
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نسبة  الرجال الذين تزوجوا   
 سنة 00قبل بلوغ 

 42 - 00عدد الرجال في العمر 
 سنة

نسبة  الرجال الذين 
 01تزوجوا قبل بلوغ 

 سنة

 - 21عدد الرجال في العمر 
 سنة 42

21 - 22 0.08590.8859

24 - 24 0.06440.3644

0.056300.84797 اإلجمالي

na  :الينطبق 

 
نات األخرى "فرق العمر بين األزواج" مع وجود مؤشر هو: النسبة املئوية للنساء املتزوجات ، الفارُق في الُعُمر بين الزوجة  ومن املُكّوِّ

نعتائَج الفروق في األعمار بين األزواج والزوجات. وُتبّيُن  CP.7سنوات أو أكثر )لصالح الزوج(. َيْعرُِّض الودوُل  01وبين زوجها هو 

توجهات الزواج للنساء القطريات  اخعتالفالنعتائج  تبين حيثأنَّ هناك ععض الفروق املهّمة في األعمار بين األزواج في  قطر.  النعتائج

نسبة النساء املتزوجات من رجال يكبروهن  بلغتسنة( ،  حيث  42 -41) العمرية الفئةبأزواج يكبروهن ععشر سنوات أو أكثر بين 

 .23% بين القطريات01% بين ذغير القطريات مقابل 03و تصل إلى  %04(  42 – 41العمرية ) الفئة فيععشر سنوات أو أكثر 

 
   CP.7 الجدول 

 األزواج بين السّن  في الفرق 
 الزوج، مع السن فرق  حسب سنة  42 - 41 04 بين أعمارهن تتراوح الالتي حاليا   املتزوجات للنساء النسبي عالعتوز 

 4104قطر ، 
 

عدد النساء في العمر  سنة وأزواجرن: 24 - 21في العمر  املتزوجات حالياً نسبة النساء   
سنة   24 - 21

 املتزوجات حالياً 
  2 -1أكبر   أصغر

 سنوات
  4 -4أكبر  

 سنوات
سنوات أو  01

  [2] أكثر
عمر الزوج ذغير 

 معروف
 املجموع

 
9.847.231.89.81.5100.087 قطريون  الجنسية

3.928.351.216.6100.0208 نيذغير قطري
nanananananana 04 - 04 العمر

41 - 42 5.633.945.514.60.4100.0295
املسعتو  

العتعليمي لرب 
 األسرة

100.026)0.0()4.6()33.9()43.0()18.6( أقل من الثانوي 
4.641.338.115.60.4100.0112 ثانوي 

4.127.052.715.60.6100.0157 فوق  جامعي فما
5.633.945.514.60.4100.0295 اإلجمالي

 ب  8.10عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 2] 
 حالة 24-44عدد الحاالت ذغير املوزونة  ) (
na :الينطبق 

 
 
 

حسب فروق السن مع سنة  04-04 بين  الالتي تتراوح أعمارهن لنساء املتزوجات حاليا العتوزيع النسبي  ل، مؤشر   األزواجفارق السن بين :  CP.7جدول  في  لم يعرض  23
 ، نظرا لعدد املشاهدات القليلةالزوج 

 :واقف من العنف األسري امل

ُر لهم  24إلى  04و الرجال في الفئة العمرية من  النساء على األسئلة من عدد   ُطرَِّح  عاما  لعتقييم مواقفهّن تجاه ما إذا كان األزواج ُيَبرَّ
ُطرحت هذه أن يضربوا زوجاتهم في الحياة الزوجية مرة  واحدة أو مرات معتكررة عسبب مجموعة معتنوعة من السيناريوهات. وقد 

ُيحعتمل أن تكون مرتبطة  بانتشار ممارسة العنف ضد املرأة من جانب زوجها في الحياة إلى املععتقدات الّثقافية التي األسئلة للوصول 
 الزوجية. 

% من النساء في قطر يشعرن أن الزوج يمعتلك 3. و عموما، إن CP.11Mو  CP.11و يمكن إيجاد إجابات هذه األسئلة في الودول 
% 4% و 3نسبة مماثلة بين النساء القطريات و ذغير القطريات )مبررا لضرب زوجعته وذلك لسبب واحد على األقل. و تععتبر هذه ال

%(، أو 7على العتوالي(. و النساء اللواتي يبررن عنف الزوج، حيث في أذغلب األحيان يعنف الرجل زوجعته في حاالت إهمالها لألطفال )
% من النساء 0%(. و حوالي 4ع زوجها )%(، أو عندما تتشاجر م2عندما تظهر اسعتقالليتها، أي، عندما تخرج بذون أخذ إذن زوجها )

تععتقد أن الزوج يكون له مبررا لضرب زوجعته إذا رفضت ممارسة الونس معه، أو ذا أحرقت الطعام. و عموما، فإن تبرير ضرب 
%( مع عدم وجود أي اخعتالف فيما يعتعلق بالحالة االجعتماعية، أي بين أعزب، 4الزوجة يعتجلى عشكل أوضح بين األقل تعليما )

 متزوج حاليا، أو متزوج سابقا.

 

من النساء  %3. وبصورة عامة، فإن نسبة CP.3و الشكل  CP.11Mو الودول  CP.11وُيمكن االّطالع على هذه اإلجابات في الودول 
من مجموعة معتنّوعٍة من  واحد لسبب معتكّررة مرات أو واحدة   مرة   يضربوهن أنلهم الحق في  أزواجهّن في قطر يشعرن بأّن 

% على العتوالي وتقبُل 4% ، 3من النساء القطريات بنسب  القطرياتقليال بين النساء ذغير  أعلى نسبةاألسباب. و كانت هذه ال
 فيها يعتجاهلن التي األحوال في يبّررنه العنف هذاو  الحاالت، معظم في عليهّن، العنف أزواجهنالنساء، اللواتي يوافقن على ممارسة 

 تععتقد. و %4 بنسبةمعهم  % ، أو الدخول في جدال2 بنسبةمن املنزل من دون إعالم األزواج بذلك  والخروج ،%7 نسبةب أطفالهّن 
 العالقة نرفضالحق في أن يضربوهَن مرة  واحدة  أو مرات معتكررة إذا ما  لهم أزواجهنمن النساء بأّن  %4 جدا ضئيلة نسبة

 ما حرقن الطعام أثناء طهيه .  إذاو  الزوجية

 علمالخروج من املنزل دون  هو عليهن ،  العنف األزواجبالعتالي فإن السبب األكثر تقبال عند النساء عموما في قطر ملمارسة  و 
( في بهذا العنف األسري عموما )أكثر حضورا  وظهو  والَقبول تقبال إذا قمن بحرق الطعام أثناء طهيه.  أقلهن و ، بذلك أزواجهن را 

، والل . و أوساط النساء األقل تعليما   اتي سبق لهن الزواج أيضا 

حيث سول " الخروج من  القطرياتالنساء القطريات و ذغير  بين الزوجفي ممارسة العنف من قبل  االععتقادو لم تخعتلف أنماط  
 م أثناء طهيه" أقل النسب.النسب في كلعتا الفئعتين في حين سول "حرق الطعا أعلى" االزواجاملنزل من دون إعالم 

 فبينماالقبول بهذا  النوع من العنف بين النساء القطريات و ذغير القطريات حسب خصائص الخلفية املعلوماتية.   مدى يخعتلف و
اتي يععتقدن في هذا و الل القطريات% ، كانت أذغلب النساء ذغير 4كان هذا النوع من العنف أكثر ظهورا بين أوساط النساء القطريات 

 تعتجاوز  لم حيث لديهن العتعليمي املسعتوي  بانخفاض ترتفع األسباب من سبب ألي العنف تقبلنسبة  و . %3النوع من العنف 
 الودول  يشير وكما% بين ذوات العتعليم األقل من الثانوي. 4نسبة  العنف من النوع هذا مثل في أكثر اععتقدن اتيو الل النساء

CP.11M فقط 3% مقارنة ب04يبرره لضرب زوجعته ألي سبب تصل إلى  فإن نسبة الرجال الذين يوافقون على أن الزوج له ما %
 تقل كما%(. 02) القطريين عغير مقارنة%(  40) القطريين الرجال بين العنف من النوع  بهذا القبول من النساء. و يرتفع مدى 

 (.فوق  فما الوامعي العتعليم ذوي  لرجالبين ا% 07 مقابل تعليم ن دو  الرجال بين% 40) العتعليم مسعتوى  بارتفاع
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نسبة  الرجال الذين تزوجوا   
 سنة 00قبل بلوغ 

 42 - 00عدد الرجال في العمر 
 سنة

نسبة  الرجال الذين 
 01تزوجوا قبل بلوغ 

 سنة

 - 21عدد الرجال في العمر 
 سنة 42

21 - 22 0.08590.8859

24 - 24 0.06440.3644

0.056300.84797 اإلجمالي

na  :الينطبق 

 
نات األخرى "فرق العمر بين األزواج" مع وجود مؤشر هو: النسبة املئوية للنساء املتزوجات ، الفارُق في الُعُمر بين الزوجة  ومن املُكّوِّ

نعتائَج الفروق في األعمار بين األزواج والزوجات. وُتبّيُن  CP.7سنوات أو أكثر )لصالح الزوج(. َيْعرُِّض الودوُل  01وبين زوجها هو 

توجهات الزواج للنساء القطريات  اخعتالفالنعتائج  تبين حيثأنَّ هناك ععض الفروق املهّمة في األعمار بين األزواج في  قطر.  النعتائج

نسبة النساء املتزوجات من رجال يكبروهن  بلغتسنة( ،  حيث  42 -41) العمرية الفئةبأزواج يكبروهن ععشر سنوات أو أكثر بين 

 .23% بين القطريات01% بين ذغير القطريات مقابل 03و تصل إلى  %04(  42 – 41العمرية ) الفئة فيععشر سنوات أو أكثر 

 
   CP.7 الجدول 

 األزواج بين السّن  في الفرق 
 الزوج، مع السن فرق  حسب سنة  42 - 41 04 بين أعمارهن تتراوح الالتي حاليا   املتزوجات للنساء النسبي عالعتوز 

 4104قطر ، 
 

عدد النساء في العمر  سنة وأزواجرن: 24 - 21في العمر  املتزوجات حالياً نسبة النساء   
سنة   24 - 21

 املتزوجات حالياً 
  2 -1أكبر   أصغر

 سنوات
  4 -4أكبر  

 سنوات
سنوات أو  01

  [2] أكثر
عمر الزوج ذغير 

 معروف
 املجموع

 
9.847.231.89.81.5100.087 قطريون  الجنسية

3.928.351.216.6100.0208 نيذغير قطري
nanananananana 04 - 04 العمر

41 - 42 5.633.945.514.60.4100.0295
املسعتو  

العتعليمي لرب 
 األسرة

100.026)0.0()4.6()33.9()43.0()18.6( أقل من الثانوي 
4.641.338.115.60.4100.0112 ثانوي 

4.127.052.715.60.6100.0157 فوق  جامعي فما
5.633.945.514.60.4100.0295 اإلجمالي

 ب  8.10عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 2] 
 حالة 24-44عدد الحاالت ذغير املوزونة  ) (
na :الينطبق 

 
 
 

حسب فروق السن مع سنة  04-04 بين  الالتي تتراوح أعمارهن لنساء املتزوجات حاليا العتوزيع النسبي  ل، مؤشر   األزواجفارق السن بين :  CP.7جدول  في  لم يعرض  23
 ، نظرا لعدد املشاهدات القليلةالزوج 

 :واقف من العنف األسري امل

ُر لهم  24إلى  04و الرجال في الفئة العمرية من  النساء على األسئلة من عدد   ُطرَِّح  عاما  لعتقييم مواقفهّن تجاه ما إذا كان األزواج ُيَبرَّ
ُطرحت هذه أن يضربوا زوجاتهم في الحياة الزوجية مرة  واحدة أو مرات معتكررة عسبب مجموعة معتنوعة من السيناريوهات. وقد 

ُيحعتمل أن تكون مرتبطة  بانتشار ممارسة العنف ضد املرأة من جانب زوجها في الحياة إلى املععتقدات الّثقافية التي األسئلة للوصول 
 الزوجية. 

% من النساء في قطر يشعرن أن الزوج يمعتلك 3. و عموما، إن CP.11Mو  CP.11و يمكن إيجاد إجابات هذه األسئلة في الودول 
% 4% و 3نسبة مماثلة بين النساء القطريات و ذغير القطريات )مبررا لضرب زوجعته وذلك لسبب واحد على األقل. و تععتبر هذه ال

%(، أو 7على العتوالي(. و النساء اللواتي يبررن عنف الزوج، حيث في أذغلب األحيان يعنف الرجل زوجعته في حاالت إهمالها لألطفال )
% من النساء 0%(. و حوالي 4ع زوجها )%(، أو عندما تتشاجر م2عندما تظهر اسعتقالليتها، أي، عندما تخرج بذون أخذ إذن زوجها )

تععتقد أن الزوج يكون له مبررا لضرب زوجعته إذا رفضت ممارسة الونس معه، أو ذا أحرقت الطعام. و عموما، فإن تبرير ضرب 
%( مع عدم وجود أي اخعتالف فيما يعتعلق بالحالة االجعتماعية، أي بين أعزب، 4الزوجة يعتجلى عشكل أوضح بين األقل تعليما )

 متزوج حاليا، أو متزوج سابقا.

 

من النساء  %3. وبصورة عامة، فإن نسبة CP.3و الشكل  CP.11Mو الودول  CP.11وُيمكن االّطالع على هذه اإلجابات في الودول 
من مجموعة معتنّوعٍة من  واحد لسبب معتكّررة مرات أو واحدة   مرة   يضربوهن أنلهم الحق في  أزواجهّن في قطر يشعرن بأّن 

% على العتوالي وتقبُل 4% ، 3من النساء القطريات بنسب  القطرياتقليال بين النساء ذغير  أعلى نسبةاألسباب. و كانت هذه ال
 فيها يعتجاهلن التي األحوال في يبّررنه العنف هذاو  الحاالت، معظم في عليهّن، العنف أزواجهنالنساء، اللواتي يوافقن على ممارسة 

 تععتقد. و %4 بنسبةمعهم  % ، أو الدخول في جدال2 بنسبةمن املنزل من دون إعالم األزواج بذلك  والخروج ،%7 نسبةب أطفالهّن 
 العالقة نرفضالحق في أن يضربوهَن مرة  واحدة  أو مرات معتكررة إذا ما  لهم أزواجهنمن النساء بأّن  %4 جدا ضئيلة نسبة

 ما حرقن الطعام أثناء طهيه .  إذاو  الزوجية

 علمالخروج من املنزل دون  هو عليهن ،  العنف األزواجبالعتالي فإن السبب األكثر تقبال عند النساء عموما في قطر ملمارسة  و 
( في بهذا العنف األسري عموما )أكثر حضورا  وظهو  والَقبول تقبال إذا قمن بحرق الطعام أثناء طهيه.  أقلهن و ، بذلك أزواجهن را 

، والل . و أوساط النساء األقل تعليما   اتي سبق لهن الزواج أيضا 

حيث سول " الخروج من  القطرياتالنساء القطريات و ذغير  بين الزوجفي ممارسة العنف من قبل  االععتقادو لم تخعتلف أنماط  
 م أثناء طهيه" أقل النسب.النسب في كلعتا الفئعتين في حين سول "حرق الطعا أعلى" االزواجاملنزل من دون إعالم 

 فبينماالقبول بهذا  النوع من العنف بين النساء القطريات و ذغير القطريات حسب خصائص الخلفية املعلوماتية.   مدى يخعتلف و
اتي يععتقدن في هذا و الل القطريات% ، كانت أذغلب النساء ذغير 4كان هذا النوع من العنف أكثر ظهورا بين أوساط النساء القطريات 

 تعتجاوز  لم حيث لديهن العتعليمي املسعتوي  بانخفاض ترتفع األسباب من سبب ألي العنف تقبلنسبة  و . %3النوع من العنف 
 الودول  يشير وكما% بين ذوات العتعليم األقل من الثانوي. 4نسبة  العنف من النوع هذا مثل في أكثر اععتقدن اتيو الل النساء

CP.11M فقط 3% مقارنة ب04يبرره لضرب زوجعته ألي سبب تصل إلى  فإن نسبة الرجال الذين يوافقون على أن الزوج له ما %
 تقل كما%(. 02) القطريين عغير مقارنة%(  40) القطريين الرجال بين العنف من النوع  بهذا القبول من النساء. و يرتفع مدى 

 (.فوق  فما الوامعي العتعليم ذوي  لرجالبين ا% 07 مقابل تعليم ن دو  الرجال بين% 40) العتعليم مسعتوى  بارتفاع
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   CP.3 الشكل
ب زوجعته في للضر  يبرره اتي يؤمنَّ بأن الزوج له ماو الل ( سنة 24 - 04) اتي تتراوح أعمارهن بين و النساء الل نسبة

 4104قطر ، مخعتلف الظروف، 

 
 :  CP.11 الجدول 

 للنساء سري األ  العنف من املواقف
 في زوجعته لضرب يبرره ما له الزوج بأن يؤمنَّ  اتيو الل سنة 24 - 04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة

 4104قطر ،  الظروف، مخعتلف
 

عدد النساء في  يبرره لضرب زوجعته: اتي يؤمنَّ بأن الزوج له ماو سنة الل 42 - 00اتي تتراوح أعمارهن بين و نسبة النساء الل 
 42 - 00العمر 

 سنة
إذا خرجت من 

دون أن املنزل 
 تخبره

إذا أهملت 
 األطفال

إذا تجادلت 
 معه

إذا رفضت 
 العالقة
 الزوجية

إذا أحرقت 
 الطعام

ألي سبب من 
هذه األسباب 

[0] 
3.43.22.51.00.66.21907  قطريون  الجنسية

4.32.51.00.90.76.73792 نيذغير قطري
3.33.01.60.70.55.51601 24-15 العمر

25-29 4.01.71.20.91.16.6991
30-34 4.43.01.40.90.67.3972
35-39 3.72.11.11.30.65.7983
40-44 5.23.92.81.10.39.0688
45-49 3.82.81.60.71.06.6464

4.22.91.51.00.66.93755 متزوجة حاليا   الحالة الزواجية
4.50.02.02.10.57.690 سبق لها الزواج

3.42.41.60.80.75.71853 لم يسبق لها الزواج
1****** ال إجابة / ال أعرف

املسعتو  العتعليمي 
 لرب األسرة

6.44.92.71.71.49.3630 قل من الثانويةأ
4.73.32.11.1.67.41763 ةثانوي

3.12.01.00.70.55.63293 فوق  جامعي فما
13****** ال إجابة / ال أعرف

4.02.71.50.90.76.65699 اإلجمالي

  2.02[ املسح العنقودي معتعدد املؤشرات، املؤشر 0]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *

  

9
7

6

6
7
7

0 2 4 6 8 10

 المستوى التعليمي لرب األسرة
 أقل من الثانوي

 ثانوي
 جامعي فمافوق

 الجنسية
 قطريون

 غير قطريين
 إجمالي دولة قطر

 النسبة المئوية

   CP.11M الجدول 
 للرجال سري األ  العنف من املواقف

 في زوجعته لضرب يبرره ما له الزوج بأن ن يؤمنو  الذين سنة 24 - 04 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال  نسبة
 4104قطر ،  الظروف، مخعتلف

 

يبرره لضرب  بأن الزوج له ما ن سنة الذين يؤمنو  42 - 00ن نسبة  الرجال الذين تتراوح أعمارهم بي 
 زوجعته:

عدد الرجال في العمر 
 سنة 42 - 00

إذا خرجت من 
دون أن املنزل 

 تخبره

إذا أهملت 
 األطفال

إذا تجادلت 
 معه

إذا رفضت 
 العالقة
 الزوجية

إذا أحرقت 
 الطعام

ألي سبب من 
هذه األسباب 

[0] 
15.48.95.73.61.520.51846 قطريون  الجنسية

9.95.42.92.61.413.73784 نيذغير قطري

15.99.35.23.51.522.1833 19 - 15 العمر

20 - 24 14.19.25.13.81.618.2670

25 - 29 11.67.24.22.81.416.2803

30 - 34 10.75.62.92.50.813.7971

35 - 39 7.94.92.22.81.812.5849

40 - 44 10.35.83.32.21.814.7859

45 - 49 12.24.24.53.21.315.0644

10.15.22.82.61.413.63377 سبق له الزواج الحالة الزواجية

14.18.65.33.51.619.52249 الزواج له يسبق لم

2****** ال إجابة

املسعتو  العتعليمي 
 لرب األسرة

15.97.86.43.25.321.356 دون تعليم

18.311.75.54.20.022.8134 ابعتدائي

16.89.46.84.02.021.8351 إعدادي

13.68.65.23.31.719.21794 ثانوي 

9.74.92.62.61.313.23292 فوق  جامعي فما

2****** ال إجابة / ال أعرف

11.76.63.82.91.515.95630 اإلجمالي

 2.02عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من *
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   CP.3 الشكل
ب زوجعته في للضر  يبرره اتي يؤمنَّ بأن الزوج له ماو الل ( سنة 24 - 04) اتي تتراوح أعمارهن بين و النساء الل نسبة

 4104قطر ، مخعتلف الظروف، 

 
 :  CP.11 الجدول 

 للنساء سري األ  العنف من املواقف
 في زوجعته لضرب يبرره ما له الزوج بأن يؤمنَّ  اتيو الل سنة 24 - 04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة

 4104قطر ،  الظروف، مخعتلف
 

عدد النساء في  يبرره لضرب زوجعته: اتي يؤمنَّ بأن الزوج له ماو سنة الل 42 - 00اتي تتراوح أعمارهن بين و نسبة النساء الل 
 42 - 00العمر 

 سنة
إذا خرجت من 

دون أن املنزل 
 تخبره

إذا أهملت 
 األطفال

إذا تجادلت 
 معه

إذا رفضت 
 العالقة
 الزوجية

إذا أحرقت 
 الطعام

ألي سبب من 
هذه األسباب 

[0] 
3.43.22.51.00.66.21907  قطريون  الجنسية

4.32.51.00.90.76.73792 نيذغير قطري
3.33.01.60.70.55.51601 24-15 العمر

25-29 4.01.71.20.91.16.6991
30-34 4.43.01.40.90.67.3972
35-39 3.72.11.11.30.65.7983
40-44 5.23.92.81.10.39.0688
45-49 3.82.81.60.71.06.6464

4.22.91.51.00.66.93755 متزوجة حاليا   الحالة الزواجية
4.50.02.02.10.57.690 سبق لها الزواج

3.42.41.60.80.75.71853 لم يسبق لها الزواج
1****** ال إجابة / ال أعرف

املسعتو  العتعليمي 
 لرب األسرة

6.44.92.71.71.49.3630 قل من الثانويةأ
4.73.32.11.1.67.41763 ةثانوي

3.12.01.00.70.55.63293 فوق  جامعي فما
13****** ال إجابة / ال أعرف

4.02.71.50.90.76.65699 اإلجمالي

  2.02[ املسح العنقودي معتعدد املؤشرات، املؤشر 0]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *

  

9
7

6

6
7
7

0 2 4 6 8 10

 المستوى التعليمي لرب األسرة
 أقل من الثانوي

 ثانوي
 جامعي فمافوق

 الجنسية
 قطريون

 غير قطريين
 إجمالي دولة قطر

 النسبة المئوية

   CP.11M الجدول 
 للرجال سري األ  العنف من املواقف

 في زوجعته لضرب يبرره ما له الزوج بأن ن يؤمنو  الذين سنة 24 - 04 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال  نسبة
 4104قطر ،  الظروف، مخعتلف

 

يبرره لضرب  بأن الزوج له ما ن سنة الذين يؤمنو  42 - 00ن نسبة  الرجال الذين تتراوح أعمارهم بي 
 زوجعته:

عدد الرجال في العمر 
 سنة 42 - 00

إذا خرجت من 
دون أن املنزل 

 تخبره

إذا أهملت 
 األطفال

إذا تجادلت 
 معه

إذا رفضت 
 العالقة
 الزوجية

إذا أحرقت 
 الطعام

ألي سبب من 
هذه األسباب 

[0] 
15.48.95.73.61.520.51846 قطريون  الجنسية

9.95.42.92.61.413.73784 نيذغير قطري

15.99.35.23.51.522.1833 19 - 15 العمر

20 - 24 14.19.25.13.81.618.2670

25 - 29 11.67.24.22.81.416.2803

30 - 34 10.75.62.92.50.813.7971

35 - 39 7.94.92.22.81.812.5849

40 - 44 10.35.83.32.21.814.7859

45 - 49 12.24.24.53.21.315.0644

10.15.22.82.61.413.63377 سبق له الزواج الحالة الزواجية

14.18.65.33.51.619.52249 الزواج له يسبق لم

2****** ال إجابة

املسعتو  العتعليمي 
 لرب األسرة

15.97.86.43.25.321.356 دون تعليم

18.311.75.54.20.022.8134 ابعتدائي

16.89.46.84.02.021.8351 إعدادي

13.68.65.23.31.719.21794 ثانوي 

9.74.92.62.61.313.23292 فوق  جامعي فما

2****** ال إجابة / ال أعرف

11.76.63.82.91.515.95630 اإلجمالي

 2.02عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من *
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فيةةروس نقةةص املناعةةة البشةةري / معتالزمةةة نقةةص املناعةةة املك سةةب )اإليةةدز( عاشةةرًا: 
"HIV/AIDS 

 

 
معرفةةةة طةةةرق انعتقةةةال فيةةةروس نقةةةص املناعةةةة البشةةةري، واالععتقةةةادات الخاطئةةةة بشةةةأن فيةةةروس نقةةةص املناعةةةة البشةةةري / 

 اإليدز:

" أو "فيروس اإليدز"( توافُر HIVأهّم املعتطلبات املُسبقة لخفض معدل اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشري )"فيروس  من
الدقيقة عن كيفية انعتقال هذا الفيروس وعن االستراتيجيات الخاصة بمنع انعتقاله. فاملعلوماُت الصحيحُة هي الخطوة  املعلومات

األولى تجاه رفع مسعتوى العتوعية، وإعطاء اليافعين والشباب األدوات لحماية أنفسهم من اإلصابة بالعدوى. واملُععتقداُت الخاطئُة 
وُيمكن أن ُتربَك اليافعين والشباب وأْن ُتعيق جهود الوقاية. على سبيل املثال، تصّور أنَّ  عن فيروس اإليدز شائعة االنتشار 

التشارك في تناول الطعام ُيمكن أن ينقل العدوى بفيروس اإليدز أو أن عّضات البعوض يُمكن أن تنقل هذا الفيروس. وقد ناشدت 
معتالزمة نقص املناعة  أو عشأن مكافحة فيروس نقص املناعة البشري  (UNGASS)الدورُة الخاصُة لجومعية العامة لألمم املعتحدة 

العمل على تحسين مسعتوى املعرفة واملهارات لدى اليافعين والشباب لحماية أنفسهم من فيروس باملكتسب )اإليدز( الحكوماتِّ 
'HIV' ت العدوى بفيروس نقص املناعة . وتشمل املؤشراُت الرامية إلى قياس هذا الهدف والهدف اإلنمائي األلفي لعتخفيض حاال

البشري، بمقدار النصف، تحسين مسعتوى املعرفة بهذا الفيروس والوقاية منه، وتغيير السلوكات ملنع املزيد من انتشار املرض. وقد 
. 24 – 04ُطّبقت هذه الوحدة املسعتقلة )فيروس نقص املناعة البشري( من املسح على النساء في الفئة العمرية من   عاما 

 مكافحة عشأن املعتحدة لألمم العامة لجومعية الخاصة الدورة وهدف األلفي اإلنمائي الهدف من لكل املشتركة املؤشرات من
 طرق  عن وصحيحة شاملة معرفة يمعتلكن اللواتي والشابات اليافعات للنساء املئوية النسبة مؤشُر  اإليدز، ومرض اإليدز فيروس
 . انعتقاله وسبل اإليدز فيروس من الوقاية

جري املسح العنقودي  24-04سُئلت جميع النساء في الفئة العمرية ) قطر  دولة في و
ُ
ّمن املسنة(  اللواتي أ عتعدد املؤشرات عليهّن ، مِّ

بل الرئيسة  مع فيروس نقص املناعة البشري، وهي: العتعامل  نعتقالإل  ثنيناألسمعن عن مرض اإليدز، عّما إذا كّن يعرفن الس 
 .HA.1صاب ععدوى الفيروس، واسعتعمال الواقي في كل ممارسة. ونعتائج ذلك معروضة  في الودول املذغير  الزوج

جريت معهّن املقابالت الشخصية عن مرض اإليدز. و كانت نسبة النساء ذغير  النساء من% 24 سمعت وقد 
ُ
، اللواتي أ تقريبا 

. و النسب املقابلة %22نظائرهن من النساء القطريات أكبر من نسبة   هي و% 23اتي سمعن عن مرض اإليدز و الل القطريات
% 40مسعتوى العتعليم حيث كانت  بارتفاعترتفع نسبة من سمعن عن مرض اإليدز  و % على الترتيب. 22% و 44% و 40للرجال هي 
 تعليم جامعي أو أعلى. ذوي ن % للرجال  م44% للنساء و 41 مقابل تعليم بدون % للرجال 40للنساء  و 

%. و كانت 24 تبلغ HIVأظهرت النعتائج أن  النسبة املئوية للنساء اللواتي يعرفن  وسيلعتين رئيسيعتين للوقاية من انعتقال فيروس  
 . %74% من النساء القطريات 22 القطرياتبين النساء ذغير  ارتفاعا   أكثرهذه النسبة 

% 44كما هو معتوقع يعتضح أن تدني املعرفة بهاتين الطريقعتين معا للوقاية هو أكبر بين النساء ذغير املعتعلمات حيث سولت نسبة  و 
 ا  عليمأكثر من النصف تقريبا بين أوساط النساء املعتعلمات ت إلى النسبة هذه ارتفعت حين في الطريقعتين بهاتين معرفتهم فقط هنمن

 .فوق  فما ا  جامعي

 .  الزواج نله يسبق لم اتيو الل النساء عن املتزوجات النساء أوساط بين للوقاية الطريقعتين بهاتين املعرفة نسبة ارتفاع الحظي كما

في املئة  44وكما هو معتوقع، فإن مسعتويات املعرفة مرتبطة باملسعتويات العتعليمية، ولذا فقد بلغت نسبة العارفات بهاتين الطريقعتين 
 في املئة بين الحاصالت على العتعليم الوامعي أو العتعليم العالي. 74املعتعلمات، و بين النساء ذغير 

، حيث تعرف  في املئة من الرجال ذغير املعتعلمين على املفاهيم الخاطئة األكثر شيوعا   2أما الفرق بين الرجال فقد كان أكثر وضوحا 
، في حين كانت النسبة ومنها أن الشخص الذي يظهر عليه أنه يعتمعتع بصحة جيدة يمكن أن  في املئة بين الرجال  22يكون مصابا 

 الحاصلين على العتعليم الوامعي.

 

  HA.1 الشكل
معرفة شاملة بطرق انعتقال العدوى  اتي لديهّن و الل (سنة 24-04 )اتي تتراوح أعمارهن بينو الل املئوية للنساء النسبة

 4104بفيروس نقص املناعة البشري / اإليدز، قطر، 
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 الحالة التعليمية

 تعرف طريقتين للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري

 يرفضن اثنتين من التصورات الخاطئة واالكثر شيوعا وان الشخص السليم يمكن إصابته بفيروس نفص المناعة

 HIVلديها معرفة شاملة عن الوقاية من مرض فيروس نفص المناعة البشري 
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في املئة  44وكما هو معتوقع، فإن مسعتويات املعرفة مرتبطة باملسعتويات العتعليمية، ولذا فقد بلغت نسبة العارفات بهاتين الطريقعتين 
 في املئة بين الحاصالت على العتعليم الوامعي أو العتعليم العالي. 74املعتعلمات، و بين النساء ذغير 

، حيث تعرف  في املئة من الرجال ذغير املعتعلمين على املفاهيم الخاطئة األكثر شيوعا   2أما الفرق بين الرجال فقد كان أكثر وضوحا 
، في حين كانت النسبة ومنها أن الشخص الذي يظهر عليه أنه يعتمعتع بصحة جيدة يمكن أن  في املئة بين الرجال  22يكون مصابا 

 الحاصلين على العتعليم الوامعي.

 

  HA.1 الشكل
معرفة شاملة بطرق انعتقال العدوى  اتي لديهّن و الل (سنة 24-04 )اتي تتراوح أعمارهن بينو الل املئوية للنساء النسبة

 4104بفيروس نقص املناعة البشري / اإليدز، قطر، 
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 جامعي فمافوق ثانوي إعدادي إبتدائي دون تعليم

 النسبة المئوية

 الحالة التعليمية

 تعرف طريقتين للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري

 يرفضن اثنتين من التصورات الخاطئة واالكثر شيوعا وان الشخص السليم يمكن إصابته بفيروس نفص المناعة

 HIVلديها معرفة شاملة عن الوقاية من مرض فيروس نفص المناعة البشري 
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   HA.2شكلال
من مرض فيروس الوقاية  لديهن معرفة شاملة عن اتيو سنة الل 24-04اتي تتراوح أعمارهن بين و نسبة النساء الل

 4104قطر ، اإليدز،  /نقص املناعة البشري 
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   HA.2شكلال
من مرض فيروس الوقاية  لديهن معرفة شاملة عن اتيو سنة الل 24-04اتي تتراوح أعمارهن بين و نسبة النساء الل

 4104قطر ، اإليدز،  /نقص املناعة البشري 
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 الفئات العمرية
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 المستوى التعليمي لرب األسرة
 دون تعليم

 إبتدائي
 إعدادي
 ثانوي

 جامعي ومافوق
 الجنسية
 قطريون

 غير قطريين
 إجمالي دولة قطر

 النسبة المئوية

  HA.1 الجدول 
/  البشري  املناعة نقص فيروس عشأن الخاطئة واملععتقدات البشري، املناعة نقص فيروس انعتقال طرق  معرفة
 (سنة 24-04) العمرية للفئة للنساء البشري  املناعة نقص فيروس انعتقال طرق  عن الشاملة واملعرفة اإليدز،

 نقص فيروس انعتقال ملنع الرئيسية الطرق  يعرفن اتيو الل سنة 24 - 04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة
 مصابا   يكون  أن يمكن الصحة سليم يبدو الذي الشخص أن يعرفن اتيو الل ونسبة اإليدز،/  البشري  املناعة

 عن شاملة معرفة لديهن اتيو الل نسبة و ، الشائعة الخاطئة املفاهيم يرفضن اتيو الل ونسبة ، اإليدز بفيروس
 4104قطر ،  اإليدز، فيروس  انعتقال

 

نسبة  
اتي و الل

سمعن 
بمرض 
 اإليدز

اتي يعرفن أن و نسبة الل
 انعتقالهاإليدز يمكن 

 عن طريق:

نسبة  النساء 
اتي يعرفن و الل

الطريقعتين 
النعتقال مرض 

 االيدز

اتي و نسبة الل
يعرفن أن 

الشخص الذي 
يبدو سليم 

الصحة يمكن أن 
يكون مصابًا 
 بفيروس اإليدز

اتي يعرفن أن اإليدز ال و نسبة الل
 عن طريق: انعتقالهيمكن 

اتي يرفضن و نسبة الل
من العتصورات  اثنين

الخاطئة هما األكثر 
شيوعًا و يعرفن أن 
الشخص الذي يبدو 

سليم الصحة يمكن أن 
يكون مصابًا بفيروس 

 اإليدز

اتي و نسبة الل
لديهن معرفة 

 عنشاملة 
الوقاية من 

مرض فيروس 
نفص املناعة 

 HIVالبشري 
[0] 

عدد 
 النساء

 الزوج

 اسعتخدام
الواقي 

الذكري في 
 كل جماع

لسعة 
البعو 
 ض

السحر 
والوسائل 
الخارقة 
 للطبيعة

مشاركة 
الطعام مع 
أشخاص 
مصابين 
 باإليدز

83.773.240.738.755.955.173.758.131.917.61907 قطريون  الجنسية

86.675.750.848.058.163.178.867.136.322.43792 نيذغير قطري

83.268.634.832.555.557.073.858.131.915.61601 42 - 04 العمر

44 - 44 87.377.952.349.558.061.279.362.332.321.4991

71 - 74 85.977.454.151.660.063.178.669.239.925.71955

21 - 24 87.176.649.846.755.160.077.465.332.419.21152

الحالة 
 الزواجية

86.576.752.950.158.562.078.666.736.623.73845 الزواجسبق لها 

 لها يسبقلم 
 الزواج

83.871.136.334.155.157.374.158.731.214.81853

ال إجابة / ال 
 أعرف

**********1

املسعتو  
العتعليمي 

لرب 
 األسرة

60.951.928.126.331.740.851.139.924.913.7158 دون تعليم

68.757.926.325.536.443.054.742.819.26.5172 ابعتدائي

72.459.028.325.943.747.559.050.323.29.2300 إعدادي

83.571.440.437.653.455.472.460.130.916.71763 ثانوي 

90.180.355.252.663.266.283.969.839.325.23293 فوق  جامعي فما

ال إجابة / ال 
 أعرف

**********13

85.674.947.544.957.460.577.164.134.820.85699 اإلجمالي

 4.0عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *
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  HA.1M الجدول 
/  البشري  املناعة نقص فيروس عشأن الخاطئة واملععتقدات البشري، املناعة نقص فيروس انعتقال طرق  معرفة
 (سنة 24-04) العمرية للفئة للرجال البشري  املناعة نقص فيروس انعتقال طرق  عن الشاملة واملعرفة اإليدز،

 نقص فيروس انعتقال ملنع الرئيسية الطرق  يعرفون  الذين سنة 24 - 04 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال  نسبة
 مصابا   يكون  أن يمكن الصحة سليم يبدو الذي الشخص أن يعرفون  الذين ونسبة اإليدز،/  البشري  املناعة

 عن شاملة معرفة لديهم الذين نسبة و ، الشائعة الخاطئة املفاهيم يرفضون  الذين ونسبة ، اإليدز بفيروس
 4104قطر ،  اإليدز، فيروس  انعتقال

 

نسبة  
الذين 
سمعوا 
بمرض 
 اإليدز

نسبة الذين يعرفون أن 
 انعتقالهاإليدز يمكن 

 عن طريق:

نسبة  الرجال 
الذين  يعرفون 

الطريقعتين 
النعتقال مرض 

 االيدز

نسبة الذين 
يعرفون أن 

الشخص الذي 
يبدو سليم 

الصحة يمكن 
أن يكون مصابًا 
 بفيروس اإليدز

نسبة الذين يعرفون أن اإليدز ال 
 عن طريق: انعتقالهيمكن 

نسبة الذين 
 اثنينيرفضون 

من العتصورات 
الخاطئة هما 

األكثر شيوعًا و 
يعرفون أن 

الشخص الذي 
يبدو سليم 

الصحة يمكن أن 
يكون مصابًا 
 بفيروس اإليدز

نسبة الذين 
لديهم 
معرفة 
 شاملة

الوقاية  عن
من مرض 
فيروس 
نفص 
املناعة 
البشري 

HIV [0] 

عدد 
 الرجال

 اسعتخدام الزوجة
الواقي 

الذكري في 
 كل جماع

لسعة 
البعو 
 ض

السحر 
والوسائل 
الخارقة 
 للطبيعة

مشاركة 
الطعام مع 
أشخاص 
مصابين 
 باإليدز

88.478.463.159.460.360.781.064.036.428.51846 قطريون  الجنسية

92.280.364.960.366.966.683.270.841.830.63784 نيذغير قطري

84.072.856.252.954.857.076.259.333.125.21503 42 - 04 العمر

44 - 44 93.382.065.460.070.065.386.968.741.629.7803

71 - 74 93.882.667.662.970.368.684.472.744.133.01820

21 - 24 93.081.767.963.665.167.384.172.841.330.91503

الحالة 
 الزواجية

سبق له 
 الزواج

94.583.567.562.968.468.285.872.642.231.03377

 له سبقلم ي
 الزواج

85.674.059.655.859.259.377.762.636.828.32249

ال إجابة / ال 
 أعرف

**********2

املسعتو  
العتعليمي 

لرب 
 األسرة

51.443.227.921.524.925.238.527.28.34.356 تعليمدون 

81.275.159.655.646.148.072.852.019.816.8134 ابعتدائي

81.570.854.751.649.552.572.559.129.021.9351 إعدادي

87.577.361.458.560.360.179.464.536.628.91794 ثانوي 

 فماجامعي 
 فوق 

94.882.867.762.670.269.886.473.244.432.23292

ال إجابة / ال 
 أعرف

**********2

90.979.764.360.064.764.782.568.640.029.95630 اإلجمالي

 4.0عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *

  

 انعتقال بطرق حيث املعرفة  من( سنة 42 - 04عشكل ُمفصل  نعتائج اسعتبيان النساء في الفئة العمرية )  HA.2 الودول  يعرض
 النسبةن أ% ، ذغير 27بلغت نسبة النساء في هذه الفئة العمرية اللواتي سمعن عن مرض اإليدز  حيث. منه الوقاية طرق  و اإليدز

% 74 تبلغ حيث العمرية الفئة هذه فيأقل بقليل  HIVاملئوية للنساء اللواتي يعرفن وسيلعتين رئيسيعتين للوقاية من انعتقال فيروس 
 %. 47و النسبة املقابلة للرجال هي 

  HA.2 الجدول 
/  البشري  املناعة نقص فيروس عشأن الخاطئة واملععتقدات البشري، املناعة نقص فيروس انعتقال طرق  معرفة
 42-04) الشباب سن في النساء بين البشرية املناعة نقص فيروس انعتقال طرق  عن الشاملة واملعرفة اإليدز،

 (سنة
 نقص فيروس انعتقال ملنع الرئيسية الطرق  يعرفن اتيو الل سنة 42 - 04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة

 مصابا   يكون  أن يمكن الصحة سليم يبدو الذي الشخص أن يعرفن اتيو الل ونسبة اإليدز،/  البشري  املناعة
 عن شاملة معرفة لديهن اتيو الل نسبة و ، الشائعة الخاطئة املفاهيم يرفضن اتيو الل ونسبة ، اإليدز بفيروس

 4104،  قطر  اإليدز، فيروس  انعتقال
 

نسبة  
اتي و الل

سمعن 
بمرض 
 اإليدز

اتي يعرفن أن و نسبة الل
 انعتقالهاإليدز يمكن 

 عن طريق:

نسبة  النساء 
اتي يعرفن و الل

الطريقعتين 
النعتقال مرض 

 االيدز

اتي و نسبة الل
يعرفن أن 
الشخص 
الذي يبدو 

سليم الصحة 
يمكن أن 

يكون مصابًا 
بفيروس 

 اإليدز

دز ال اتي يعرفن أن اإليو نسبة الل
 عن طريق: انعتقالهيمكن 

اتي و نسبة الل
 اثنينيرفضن 

من العتصورات 
الخاطئة هما 

األكثر شيوعًا و 
يعرفن أن 

الشخص الذي 
يبدو سليم 

الصحة يمكن 
أن يكون 
مصابًا 

 بفيروس اإليدز

نسبة الالتي 
لديهن 
معرفة 
 شاملة 

الوقاية  عن
من مرض 
فيروس 
نفص 
املناعة 
البشري 

HIV [0] 

عدد 
النساء 

في العمر 
00 - 42 

 سنة

 الزوج

 اسعتخدام
الواقي 

الذكري في 
 كل جماع

لسعة 
 البعوض

السحر 
والوسائل 
الخارقة 
 للطبيعة

مشاركة 
الطعام 

مع 
أشخاص 
مصابين 
 باإليدز

81.267.734.132.653.752.871.454.030.816.2737 قطريون  الجنسية

85.069.235.432.357.060.675.861.532.915.1864 نيذغير قطري

78.462.525.424.051.750.566.353.328.69.7790 04 - 04 العمر

41 - 42 88.074.443.940.759.163.481.162.735.221.3811

الحالة 
 الزواجية

سبق لها 
 الزواج

86.274.049.846.756.962.179.860.733.322.0330

 لها يسبقلم 
 الزواج

82.567.130.928.855.155.772.257.431.613.91271

املسعتو  
العتعليمي 

لرب 
 األسرة

اقل من 
 الثانوية

68.653.020.520.241.447.457.348.325.87.6165

80.867.229.627.951.952.067.952.828.111.7802 ثانوي 

 جامعي فما
 فوق 

90.274.445.141.463.765.885.567.138.322.5632

ال إجابة / ال 
 أعرف

**********3

83.268.634.832.555.557.073.858.131.915.61601 اإلجمالي

 4.7؛ مؤشر الهدف اإلنمائي لأللفية 4.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0] 
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *
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  HA.1M الجدول 
/  البشري  املناعة نقص فيروس عشأن الخاطئة واملععتقدات البشري، املناعة نقص فيروس انعتقال طرق  معرفة
 (سنة 24-04) العمرية للفئة للرجال البشري  املناعة نقص فيروس انعتقال طرق  عن الشاملة واملعرفة اإليدز،

 نقص فيروس انعتقال ملنع الرئيسية الطرق  يعرفون  الذين سنة 24 - 04 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال  نسبة
 مصابا   يكون  أن يمكن الصحة سليم يبدو الذي الشخص أن يعرفون  الذين ونسبة اإليدز،/  البشري  املناعة

 عن شاملة معرفة لديهم الذين نسبة و ، الشائعة الخاطئة املفاهيم يرفضون  الذين ونسبة ، اإليدز بفيروس
 4104قطر ،  اإليدز، فيروس  انعتقال

 

نسبة  
الذين 
سمعوا 
بمرض 
 اإليدز

نسبة الذين يعرفون أن 
 انعتقالهاإليدز يمكن 

 عن طريق:

نسبة  الرجال 
الذين  يعرفون 

الطريقعتين 
النعتقال مرض 

 االيدز

نسبة الذين 
يعرفون أن 

الشخص الذي 
يبدو سليم 

الصحة يمكن 
أن يكون مصابًا 
 بفيروس اإليدز

نسبة الذين يعرفون أن اإليدز ال 
 عن طريق: انعتقالهيمكن 

نسبة الذين 
 اثنينيرفضون 

من العتصورات 
الخاطئة هما 

األكثر شيوعًا و 
يعرفون أن 

الشخص الذي 
يبدو سليم 

الصحة يمكن أن 
يكون مصابًا 
 بفيروس اإليدز

نسبة الذين 
لديهم 
معرفة 
 شاملة

الوقاية  عن
من مرض 
فيروس 
نفص 
املناعة 
البشري 

HIV [0] 

عدد 
 الرجال

 اسعتخدام الزوجة
الواقي 

الذكري في 
 كل جماع

لسعة 
البعو 
 ض

السحر 
والوسائل 
الخارقة 
 للطبيعة

مشاركة 
الطعام مع 
أشخاص 
مصابين 
 باإليدز

88.478.463.159.460.360.781.064.036.428.51846 قطريون  الجنسية

92.280.364.960.366.966.683.270.841.830.63784 نيذغير قطري

84.072.856.252.954.857.076.259.333.125.21503 42 - 04 العمر

44 - 44 93.382.065.460.070.065.386.968.741.629.7803

71 - 74 93.882.667.662.970.368.684.472.744.133.01820

21 - 24 93.081.767.963.665.167.384.172.841.330.91503

الحالة 
 الزواجية

سبق له 
 الزواج

94.583.567.562.968.468.285.872.642.231.03377

 له سبقلم ي
 الزواج

85.674.059.655.859.259.377.762.636.828.32249

ال إجابة / ال 
 أعرف

**********2

املسعتو  
العتعليمي 

لرب 
 األسرة

51.443.227.921.524.925.238.527.28.34.356 تعليمدون 

81.275.159.655.646.148.072.852.019.816.8134 ابعتدائي

81.570.854.751.649.552.572.559.129.021.9351 إعدادي

87.577.361.458.560.360.179.464.536.628.91794 ثانوي 

 فماجامعي 
 فوق 

94.882.867.762.670.269.886.473.244.432.23292

ال إجابة / ال 
 أعرف

**********2

90.979.764.360.064.764.782.568.640.029.95630 اإلجمالي

 4.0عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *

  

 انعتقال بطرق حيث املعرفة  من( سنة 42 - 04عشكل ُمفصل  نعتائج اسعتبيان النساء في الفئة العمرية )  HA.2 الودول  يعرض
 النسبةن أ% ، ذغير 27بلغت نسبة النساء في هذه الفئة العمرية اللواتي سمعن عن مرض اإليدز  حيث. منه الوقاية طرق  و اإليدز

% 74 تبلغ حيث العمرية الفئة هذه فيأقل بقليل  HIVاملئوية للنساء اللواتي يعرفن وسيلعتين رئيسيعتين للوقاية من انعتقال فيروس 
 %. 47و النسبة املقابلة للرجال هي 

  HA.2 الجدول 
/  البشري  املناعة نقص فيروس عشأن الخاطئة واملععتقدات البشري، املناعة نقص فيروس انعتقال طرق  معرفة
 42-04) الشباب سن في النساء بين البشرية املناعة نقص فيروس انعتقال طرق  عن الشاملة واملعرفة اإليدز،

 (سنة
 نقص فيروس انعتقال ملنع الرئيسية الطرق  يعرفن اتيو الل سنة 42 - 04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة

 مصابا   يكون  أن يمكن الصحة سليم يبدو الذي الشخص أن يعرفن اتيو الل ونسبة اإليدز،/  البشري  املناعة
 عن شاملة معرفة لديهن اتيو الل نسبة و ، الشائعة الخاطئة املفاهيم يرفضن اتيو الل ونسبة ، اإليدز بفيروس

 4104،  قطر  اإليدز، فيروس  انعتقال
 

نسبة  
اتي و الل

سمعن 
بمرض 
 اإليدز

اتي يعرفن أن و نسبة الل
 انعتقالهاإليدز يمكن 

 عن طريق:

نسبة  النساء 
اتي يعرفن و الل

الطريقعتين 
النعتقال مرض 

 االيدز

اتي و نسبة الل
يعرفن أن 
الشخص 
الذي يبدو 

سليم الصحة 
يمكن أن 

يكون مصابًا 
بفيروس 

 اإليدز

دز ال اتي يعرفن أن اإليو نسبة الل
 عن طريق: انعتقالهيمكن 

اتي و نسبة الل
 اثنينيرفضن 

من العتصورات 
الخاطئة هما 

األكثر شيوعًا و 
يعرفن أن 

الشخص الذي 
يبدو سليم 

الصحة يمكن 
أن يكون 
مصابًا 

 بفيروس اإليدز

نسبة الالتي 
لديهن 
معرفة 
 شاملة 

الوقاية  عن
من مرض 
فيروس 
نفص 
املناعة 
البشري 

HIV [0] 

عدد 
النساء 

في العمر 
00 - 42 

 سنة

 الزوج

 اسعتخدام
الواقي 

الذكري في 
 كل جماع

لسعة 
 البعوض

السحر 
والوسائل 
الخارقة 
 للطبيعة

مشاركة 
الطعام 

مع 
أشخاص 
مصابين 
 باإليدز

81.267.734.132.653.752.871.454.030.816.2737 قطريون  الجنسية

85.069.235.432.357.060.675.861.532.915.1864 نيذغير قطري

78.462.525.424.051.750.566.353.328.69.7790 04 - 04 العمر

41 - 42 88.074.443.940.759.163.481.162.735.221.3811

الحالة 
 الزواجية

سبق لها 
 الزواج

86.274.049.846.756.962.179.860.733.322.0330

 لها يسبقلم 
 الزواج

82.567.130.928.855.155.772.257.431.613.91271

املسعتو  
العتعليمي 

لرب 
 األسرة

اقل من 
 الثانوية

68.653.020.520.241.447.457.348.325.87.6165

80.867.229.627.951.952.067.952.828.111.7802 ثانوي 

 جامعي فما
 فوق 

90.274.445.141.463.765.885.567.138.322.5632

ال إجابة / ال 
 أعرف

**********3

83.268.634.832.555.557.073.858.131.915.61601 اإلجمالي

 4.7؛ مؤشر الهدف اإلنمائي لأللفية 4.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0] 
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *
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  HA.2M الجدول 
/  البشري  املناعة نقص فيروس عشأن الخاطئة واملععتقدات البشري، املناعة نقص فيروس انعتقال طرق  معرفة
 42-04) الشباب سن في الرجال بين البشري  املناعة نقص فيروس انعتقال طرق  عن الشاملة واملعرفة اإليدز،

 (سنة
 نقص فيروس انعتقال ملنع الرئيسية الطرق  يعرفون  الذين سنة 42 - 04 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال  نسبة

 مصابا   يكون  أن يمكن الصحة سليم يبدو الذي الشخص أن يعرفون  الذين ونسبة اإليدز،/  البشري  املناعة
 عن شاملة معرفة لديهم الذين نسبة و ، الشائعة الخاطئة املفاهيم يرفضون  الذين ونسبة ، اإليدز بفيروس

 4104قطر ،  اإليدز، فيروس  انعتقال
 

نسبة  
الذين 
سمعوا 
بمرض 
 اإليدز

نسبة الذين يعرفون أن 
 انعتقالهاإليدز يمكن 

 عن طريق:

نسبة  الرجال 
الذين  يعرفون 

الطريقعتين 
النعتقال مرض 

 االيدز

نسبة الذين 
يعرفون أن 
الشخص 
الذي يبدو 

سليم الصحة 
يمكن أن 

يكون مصابًا 
بفيروس 

 اإليدز

نسبة الذين يعرفون أن اإليدز ال 
 عن طريق: انعتقالهيمكن 

نسبة الذين 
 اثنينيرفضون 

من العتصورات 
الخاطئة هما 

األكثر شيوعًا و 
يعرفون أن 

الشخص الذي 
يبدو سليم 

الصحة يمكن 
أن يكون 

مصابًا بفيروس 
 اإليدز

نسبة الذين 
لديهم 
معرفة 

شاملة عن 
 الوقاية من

مرض 
فيروس 
نفص 
املناعة 
البشري 

HIV 
 [0] 

عدد 
 الرجال

 ةالزوج

 اسعتخدام
الواقي 

الذكري 
في كل 
 جماع

لسعة 
 البعوض

السحر 
والوسائل 
الخارقة 
 للطبيعة

مشاركة 
الطعام 

مع 
أشخاص 
مصابين 
 باإليدز

82.771.554.550.952.255.675.057.531.324.2778 قطريون  الجنسية

85.574.158.155.157.658.477.661.234.926.3725 نيقطريذغير 

80.367.752.349.249.952.971.355.129.822.8833 04 - 04 العمر

41 - 42 88.779.261.157.660.862.082.464.637.128.3670

الحالة 
 الزواجية

96.089.662.158.763.754.892.173.027.821.660 سبق له الزواج

لم يسبق له 
 الزواج

83.572.156.052.754.457.175.658.833.325.41443

املسعتو  
العتعليمي 

لرب 
 األسرة

71.660.043.642.239.145.062.447.622.918.1173 أقل من الثانوي 
83.071.654.451.252.755.474.258.331.624.3892 ثانوي 

 جامعي فما
 فوق 

91.280.265.060.765.365.085.866.040.129.9438

84.072.856.252.954.857.076.259.333.125.21503 اإلجمالي

 4.0عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]

 

تحديد ، عشكل صحيح،  نعاملئوية للنساء اللواتي يسعتط النسبة  HA.2M و HA.1 ، HA.1M  ،HA.2 تعرض الوداول  كما
عن  أكثر اععتقادين خاطئين شائعين في قطر، وهما:  مؤّشرا  يقدم الودول  و املععتقدات الخاطئة عن فيروس نقص املناعة البشري. 

 أنَّ هذا الفيروس ُيمكن أْن ينعتقل عن طريق الوسائل الخارقة للطبيعة و التشارك في تناول الطعام. 

كانت النساء يعرفن أنَّ فيروس نقص املناعة البشري ال ُيمكن أن ينعتقل عن طريق إذا  عّماويقّدم الودول أيضا  معلومات  
اللواتي أجريت املقابالت معهن املععتقدين  (سنة 24-04) العمرية الفئة في % من النساء74نسبة  ترفضذ إ ،ت البعوض( )عضا

 ، . و كانت نسبة الفيروس هذا ععدوى  ُيصاب أن ُيمكن صحّيا   ُمعافى   يبدو الذي الشخص أنَّ  ويعرفنالخاطئين األكثر شيوعا 
 %  74% من النساء القطريات 74 القطرياتالرفض هذه أعلى بين النساء ذغير 

ال ُيمكن أْن ينعتقل عن طريق الوسائل  HIVيعرفن أّن فيروس   (سنة 24-04) العمرية الفئة في النساء من%  33 نسبة أّن  حين وفي
اول الطعام فإّن ال ُيمكن أْن ينعتقل عن طريق التشارك في تن HIV%  من النساء يعرفن أّن فيروس 42الخارقة للطبيعة وأّن نسبة 

 %  من النساء يعرفن أن الشخص الذي يبدو معافى  صحّيا  ُيمكن أن ُيصاب بالعدوى. 43نسبة 

، فقد  24-04سنة أقل من تلك التي للنساء في الفئة العمرية  42-04كما كانت النعتائج للنساء من الفئة العمرية  سنة. وعموما 
في  74صحي يمكن أن يكون مصابا  هي الكانت نسبة النساء الرافضات للمفاهيم الخاطئة الشائعة ويعرفن أن الشخص ذا املظهر 

، باملقارنة بة املئة للفئة العمرية األصغر سن  سنة. 24-04في املئة للفئة العمرية  74ا 

سنة الذين يرفضون املفاهيم  24-04وقد لوحظت أنماط مماثلة للرجال، فقد بلغت نسبة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 
ي املئة للرجال األصغر سنا  ف 77في املئة، مقابل  21صحي يمكن أن يكون مصابا  هي الالخاطئة الشائعة ومنها أن الشخص ذا املظهر 

. 42-04الذين تتراوح أعمارهم بين   عاما 

اتي لديهن معرفة شاملة حول الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية ويعرفن طريقعتين للوقاية من الفيروس و النساء الللدى 
ن أن يكون مصابا  بفيروس اإليدز، )وجود زوج ذغير مصاب واسعتخدام الواقي الذكري في كل مرة، ويعرفن أن الشخص السليم يمك

(. ويعرض الودوالن و اتي و والل النسبة املئوية للنساء ذوات املعرفة الشاملة  HA.2و  HA.1يرفضن املفاهيم الخاطئة األكثر شيوعا 
، فإن  ، تزال منخفضة ععض الش يءلطرق الوقاية من الفيروس وانعتقال العدوى، والتي يبدو أنها ال  ة من النساء في املئ 40وعموما 

لديهن املعرفة الشاملة. وكما كان معتوقعا  فإن النسبة املئوية للنساء ذوات املعرفة الشاملة لوسائل انعتقال الفيروس والوقاية منه 
(. وعالوة على ذلك، كانت نسبة املعرفة الشاملة بين النساء ذغير HA.1تزداد بازدياد املسعتوى العتعليمي للمرأة )انظر الشكل 

في املئة(. أما الرجال فهم أكثر دراية من النساء، حيث بلغت  02في املئة وهي نسبة أعلى مقارنة بالنساء القطريات ) 44 القطريات
 في املئة لغير القطريين(. 70في املئة للقطريين و  44في املئة ) 71نسبة املعرفة الشاملة لديهم 

في املئة(، أما النساء ذوات العتعليم الوامعي أو  02النساء ذغير املعتعلمات ) ومن الودير بالذكر أن املعرفة الشاملة أقل انتشارا  بين
 في املئة. 44العتعليم العالي فكانت النسبة بينهن 

 لكي األمهات إلى بالنسبة مهّمة خطوة   أيضا   هو الطفل إلى األم من البشري  املناعة نقص فيروس انعتقال مسألة معرفة فإّن  كذلك
 إلى الفيروس بهذا العدوى  نقل يعتجّنبن لكي وذلك حوامل، يكّن  عندما الفيروس بهذا اإلصابة عن الكشف فحص إجراء إلى يسعين
 الرضاعة خالل ومن والوالدة، الحمل، أثناء ينعتقل أن ُيمكن البشري  املناعة نقص فيروس أنَّ  املرأةُ  تعرف أن يجب إذ. الونين

 24 - 04) العمرية الفئة فيالرجال  و انتشار هذه املعرفة في أوساط النساء  مسعتوى  HA.3Mو   HA.3 نالودوال  ويعرض. الطبيعية
 أّن  يعرفون من الرجال    %24%  من النساء  و 34انعتقال فيروس اإليدز من األم إلى الطفل. وبصورة عامة، فإّن نسبة  عشأن( سنة

يمكن أن  الفيروس ان يعرفن اللواتي النساء نسبة. وقد بلغت الطفل إلى األم من ينعتقل أن ُيمكن البشري  املناعة نقص فيروس
 %. 72ومن خالل الرضاعة الطبيعية  ،%41%، و أثناء الوالدة 44م للطفل أثناء الحمل من األ ينعتقل 

% و الفرق بين 42ومع أّن النسبة املئوية للنساء اللواتي يعرفن الطرق الثالث كلها النعتقال الفيروس من األم إلى الطفل تبلغ  
 )  %  من النساء لم يكّن يعرفن أية طريقة محددة ععينها النعتقاله. 02إال أّن نسبة  ،القطريين و ذغير القطريين ذغير معنوي إحصائيا 

أعلى قليال من النساء القطريات  %37م للطفل من األ  الفيروس انعتقال بإمكانية القطرياتمعرفة النساء ذغير أن نسبة  يالحظ و
في املئة منهم لديهم علم بانعتقال فيروس نقص املناعة البشرية من األم إلى الطفل. وكانت النسبة  24بالنسبة للرجال فإن %. 31

 في املئة بين الرجال القطريين. 32مقارنة بة في املئة(  27أعلى بين ذغير القطريين )
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  HA.2M الجدول 
/  البشري  املناعة نقص فيروس عشأن الخاطئة واملععتقدات البشري، املناعة نقص فيروس انعتقال طرق  معرفة
 42-04) الشباب سن في الرجال بين البشري  املناعة نقص فيروس انعتقال طرق  عن الشاملة واملعرفة اإليدز،

 (سنة
 نقص فيروس انعتقال ملنع الرئيسية الطرق  يعرفون  الذين سنة 42 - 04 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال  نسبة

 مصابا   يكون  أن يمكن الصحة سليم يبدو الذي الشخص أن يعرفون  الذين ونسبة اإليدز،/  البشري  املناعة
 عن شاملة معرفة لديهم الذين نسبة و ، الشائعة الخاطئة املفاهيم يرفضون  الذين ونسبة ، اإليدز بفيروس

 4104قطر ،  اإليدز، فيروس  انعتقال
 

نسبة  
الذين 
سمعوا 
بمرض 
 اإليدز

نسبة الذين يعرفون أن 
 انعتقالهاإليدز يمكن 

 عن طريق:

نسبة  الرجال 
الذين  يعرفون 

الطريقعتين 
النعتقال مرض 

 االيدز

نسبة الذين 
يعرفون أن 
الشخص 
الذي يبدو 

سليم الصحة 
يمكن أن 

يكون مصابًا 
بفيروس 

 اإليدز

نسبة الذين يعرفون أن اإليدز ال 
 عن طريق: انعتقالهيمكن 

نسبة الذين 
 اثنينيرفضون 

من العتصورات 
الخاطئة هما 

األكثر شيوعًا و 
يعرفون أن 

الشخص الذي 
يبدو سليم 

الصحة يمكن 
أن يكون 

مصابًا بفيروس 
 اإليدز

نسبة الذين 
لديهم 
معرفة 

شاملة عن 
 الوقاية من

مرض 
فيروس 
نفص 
املناعة 
البشري 

HIV 
 [0] 

عدد 
 الرجال

 ةالزوج

 اسعتخدام
الواقي 

الذكري 
في كل 
 جماع

لسعة 
 البعوض

السحر 
والوسائل 
الخارقة 
 للطبيعة

مشاركة 
الطعام 

مع 
أشخاص 
مصابين 
 باإليدز

82.771.554.550.952.255.675.057.531.324.2778 قطريون  الجنسية

85.574.158.155.157.658.477.661.234.926.3725 نيقطريذغير 

80.367.752.349.249.952.971.355.129.822.8833 04 - 04 العمر

41 - 42 88.779.261.157.660.862.082.464.637.128.3670

الحالة 
 الزواجية

96.089.662.158.763.754.892.173.027.821.660 سبق له الزواج

لم يسبق له 
 الزواج

83.572.156.052.754.457.175.658.833.325.41443

املسعتو  
العتعليمي 

لرب 
 األسرة

71.660.043.642.239.145.062.447.622.918.1173 أقل من الثانوي 
83.071.654.451.252.755.474.258.331.624.3892 ثانوي 

 جامعي فما
 فوق 

91.280.265.060.765.365.085.866.040.129.9438

84.072.856.252.954.857.076.259.333.125.21503 اإلجمالي

 4.0عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]

 

تحديد ، عشكل صحيح،  نعاملئوية للنساء اللواتي يسعتط النسبة  HA.2M و HA.1 ، HA.1M  ،HA.2 تعرض الوداول  كما
عن  أكثر اععتقادين خاطئين شائعين في قطر، وهما:  مؤّشرا  يقدم الودول  و املععتقدات الخاطئة عن فيروس نقص املناعة البشري. 

 أنَّ هذا الفيروس ُيمكن أْن ينعتقل عن طريق الوسائل الخارقة للطبيعة و التشارك في تناول الطعام. 

كانت النساء يعرفن أنَّ فيروس نقص املناعة البشري ال ُيمكن أن ينعتقل عن طريق إذا  عّماويقّدم الودول أيضا  معلومات  
اللواتي أجريت املقابالت معهن املععتقدين  (سنة 24-04) العمرية الفئة في % من النساء74نسبة  ترفضذ إ ،ت البعوض( )عضا

 ، . و كانت نسبة الفيروس هذا ععدوى  ُيصاب أن ُيمكن صحّيا   ُمعافى   يبدو الذي الشخص أنَّ  ويعرفنالخاطئين األكثر شيوعا 
 %  74% من النساء القطريات 74 القطرياتالرفض هذه أعلى بين النساء ذغير 

ال ُيمكن أْن ينعتقل عن طريق الوسائل  HIVيعرفن أّن فيروس   (سنة 24-04) العمرية الفئة في النساء من%  33 نسبة أّن  حين وفي
اول الطعام فإّن ال ُيمكن أْن ينعتقل عن طريق التشارك في تن HIV%  من النساء يعرفن أّن فيروس 42الخارقة للطبيعة وأّن نسبة 

 %  من النساء يعرفن أن الشخص الذي يبدو معافى  صحّيا  ُيمكن أن ُيصاب بالعدوى. 43نسبة 

، فقد  24-04سنة أقل من تلك التي للنساء في الفئة العمرية  42-04كما كانت النعتائج للنساء من الفئة العمرية  سنة. وعموما 
في  74صحي يمكن أن يكون مصابا  هي الكانت نسبة النساء الرافضات للمفاهيم الخاطئة الشائعة ويعرفن أن الشخص ذا املظهر 

، باملقارنة بة املئة للفئة العمرية األصغر سن  سنة. 24-04في املئة للفئة العمرية  74ا 

سنة الذين يرفضون املفاهيم  24-04وقد لوحظت أنماط مماثلة للرجال، فقد بلغت نسبة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 
ي املئة للرجال األصغر سنا  ف 77في املئة، مقابل  21صحي يمكن أن يكون مصابا  هي الالخاطئة الشائعة ومنها أن الشخص ذا املظهر 

. 42-04الذين تتراوح أعمارهم بين   عاما 

اتي لديهن معرفة شاملة حول الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية ويعرفن طريقعتين للوقاية من الفيروس و النساء الللدى 
ن أن يكون مصابا  بفيروس اإليدز، )وجود زوج ذغير مصاب واسعتخدام الواقي الذكري في كل مرة، ويعرفن أن الشخص السليم يمك

(. ويعرض الودوالن و اتي و والل النسبة املئوية للنساء ذوات املعرفة الشاملة  HA.2و  HA.1يرفضن املفاهيم الخاطئة األكثر شيوعا 
، فإن  ، تزال منخفضة ععض الش يءلطرق الوقاية من الفيروس وانعتقال العدوى، والتي يبدو أنها ال  ة من النساء في املئ 40وعموما 

لديهن املعرفة الشاملة. وكما كان معتوقعا  فإن النسبة املئوية للنساء ذوات املعرفة الشاملة لوسائل انعتقال الفيروس والوقاية منه 
(. وعالوة على ذلك، كانت نسبة املعرفة الشاملة بين النساء ذغير HA.1تزداد بازدياد املسعتوى العتعليمي للمرأة )انظر الشكل 

في املئة(. أما الرجال فهم أكثر دراية من النساء، حيث بلغت  02في املئة وهي نسبة أعلى مقارنة بالنساء القطريات ) 44 القطريات
 في املئة لغير القطريين(. 70في املئة للقطريين و  44في املئة ) 71نسبة املعرفة الشاملة لديهم 

في املئة(، أما النساء ذوات العتعليم الوامعي أو  02النساء ذغير املعتعلمات ) ومن الودير بالذكر أن املعرفة الشاملة أقل انتشارا  بين
 في املئة. 44العتعليم العالي فكانت النسبة بينهن 

 لكي األمهات إلى بالنسبة مهّمة خطوة   أيضا   هو الطفل إلى األم من البشري  املناعة نقص فيروس انعتقال مسألة معرفة فإّن  كذلك
 إلى الفيروس بهذا العدوى  نقل يعتجّنبن لكي وذلك حوامل، يكّن  عندما الفيروس بهذا اإلصابة عن الكشف فحص إجراء إلى يسعين
 الرضاعة خالل ومن والوالدة، الحمل، أثناء ينعتقل أن ُيمكن البشري  املناعة نقص فيروس أنَّ  املرأةُ  تعرف أن يجب إذ. الونين

 24 - 04) العمرية الفئة فيالرجال  و انتشار هذه املعرفة في أوساط النساء  مسعتوى  HA.3Mو   HA.3 نالودوال  ويعرض. الطبيعية
 أّن  يعرفون من الرجال    %24%  من النساء  و 34انعتقال فيروس اإليدز من األم إلى الطفل. وبصورة عامة، فإّن نسبة  عشأن( سنة

يمكن أن  الفيروس ان يعرفن اللواتي النساء نسبة. وقد بلغت الطفل إلى األم من ينعتقل أن ُيمكن البشري  املناعة نقص فيروس
 %. 72ومن خالل الرضاعة الطبيعية  ،%41%، و أثناء الوالدة 44م للطفل أثناء الحمل من األ ينعتقل 

% و الفرق بين 42ومع أّن النسبة املئوية للنساء اللواتي يعرفن الطرق الثالث كلها النعتقال الفيروس من األم إلى الطفل تبلغ  
 )  %  من النساء لم يكّن يعرفن أية طريقة محددة ععينها النعتقاله. 02إال أّن نسبة  ،القطريين و ذغير القطريين ذغير معنوي إحصائيا 

أعلى قليال من النساء القطريات  %37م للطفل من األ  الفيروس انعتقال بإمكانية القطرياتمعرفة النساء ذغير أن نسبة  يالحظ و
في املئة منهم لديهم علم بانعتقال فيروس نقص املناعة البشرية من األم إلى الطفل. وكانت النسبة  24بالنسبة للرجال فإن %. 31

 في املئة بين الرجال القطريين. 32مقارنة بة في املئة(  27أعلى بين ذغير القطريين )
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م سواء بين النساء عموما في قطر أاملسعتوي العتعليمي للمرأة  ارتفاعاملعرفة، حيث ترتفع مع  مدى على العتعليم تأثير أيضا يظهر و
% بين النساء 42 إلى ترتفع و% 21بين القطريات و ذغير القطريات ،  فقد بلغت هذه النسبة بين النساء ذغير املعتعلمات عموما 

كما لوحظ %.32فوق بواقع  مانسبة بين النساء اللواتي تعليمهن جامعي ف أعلى إلى لعتصل أكثر ترتفع و ، ثانوي اللواتي تعليمهن 
بين الفئة  %34، و سنة04-04للفئة العمرية  %40نمط مماثل لزيادة مسعتويات املعرفة مع العتقدم في السن، والتي تراوحت بين 

 سنة، وهي األعلى بين جميع الفئات العمرية. 44-44العمرية 

 تعليم لديهم الذين الرجال بين% 23 و% 27 املعتعلمين ذغير الرجال بين املقابلة النسبة بلغت حيث الرجال على ايضا   ذلك يسري  و
 .فوق  فما جامعي

   HA.3 الجدول 
 الطفل إلى األم من البشري  املناعة نقص فيروس انعتقال بطرق  النساء معرفة
 من الفيروس النعتقال وسيلة صحيح عشكل يحددن اتيو الل سنة 24 - 04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة

 4104قطر ،  الطفل، إلى األم
 

اتي  يعرفن و نسبة الل 
أن فيروس نقص 
املناعة يمكن أن 
ينعتقل من األم إلى 

 الطفل

أي  فال تعر  :انعتقالهاتي يعرفن أن فيروس نقص املناعة يمكن و نسبة الل
وسيلة من 

 الوسائل املحددة

 عدد النساء

عن طريق  أثناء الوالدة أثناء الحمل
الرضاعة 
 الطبيعية

كل الطرق 
 [0الثالثة ]

70.561.956.734.128.713.31907 قطريون  الجنسية
72.661.960.933.328.214.03792 نيذغير قطري

61.353.250.332.027.417.0790 04 - 04 العمر

41 - 42 73.964.359.333.426.814.1811

44 - 44 75.866.461.434.829.911.5991

71 - 72 73.163.162.635.530.013.8972

74 - 74 73.760.362.629.225.011.1983

21 - 22 72.762.460.334.728.416.0688

24 - 24 70.263.557.137.433.214.5464

الحالة 
 الزواجية

73.962.762.033.628.612.73845 سبق لها الزواج

67.860.454.433.527.916.01853 الزواجيسبق لها  لم

1****** ال إجابة / ال أعرف

املسعتو  
العتعليمي 

 األسرةلرب 

39.831.833.214.911.021.0158 دون تعليم

48.641.141.729.223.320.0172 ابعتدائي

56.449.045.635.028.216.1300 إعدادي

67.759.755.833.929.215.81763 ثانوي 

78.466.965.034.429.011.73293 فوق  جامعي فما

13****** ال إجابة / ال أعرف

71.961.959.533.628.413.75699 اإلجمالي

 4.7عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *

  

   HA.3M الجدول 
 الطفل إلى األم من البشري  املناعة نقص فيروس انعتقال بطرق  الرجال معرفة
 الفيروس النعتقال وسيلة صحيح عشكل ن يحددو  الذين سنة 24 - 04 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال  نسبة

 4104قطر ،  الطفل، إلى األم من
 

نسبة الذين يعرفون  
أن فيروس نقص 
املناعة يمكن أن 
ينعتقل من األم إلى 

 الطفل

يعرف أي  ال :انعتقالهنسبة الذين يعرفون أن فيروس نقص املناعة يمكن 
وسيلة من 

 الوسائل املحددة

 عدد الرجال

عن طريق  أثناء الوالدة أثناء الحمل
الرضاعة 
 الطبيعية

كل الطرق 
 [0الثالثة ]

77.868.362.137.831.910.51846 قطريون  الجنسية
83.470.766.633.126.88.83784 نيذغير قطري

68.062.353.732.026.612.2833 04 - 04 العمر

41 - 42 78.970.560.737.330.79.7670

44 - 44 83.773.066.537.431.49.6803

71 - 72 86.571.571.836.431.07.4971

74 - 74 86.272.969.131.424.77.6849

21 - 22 84.272.766.233.227.88.4859

24 - 24 81.865.066.235.526.811.6644

الحالة 
 الزواجية

85.771.469.134.528.08.83377 سبق له الزواج

75.367.759.334.829.110.22249 الزواج له سبقلم ي

2****** ال إجابة / ال أعرف

املسعتو  
العتعليمي 

 لرب األسرة

43.430.833.927.819.57.956 دون تعليم

69.364.151.737.934.711.9134 ابعتدائي

67.459.951.629.523.014.1351 إعدادي

77.368.959.736.629.710.21794 ثانوي 

86.572.370.634.128.28.33292 فوق  جامعي فما

2****** ال إجابة / ال أعرف

81.569.965.134.728.59.45630 اإلجمالي

 4.7عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0] 
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *
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م سواء بين النساء عموما في قطر أاملسعتوي العتعليمي للمرأة  ارتفاعاملعرفة، حيث ترتفع مع  مدى على العتعليم تأثير أيضا يظهر و
% بين النساء 42 إلى ترتفع و% 21بين القطريات و ذغير القطريات ،  فقد بلغت هذه النسبة بين النساء ذغير املعتعلمات عموما 

كما لوحظ %.32فوق بواقع  مانسبة بين النساء اللواتي تعليمهن جامعي ف أعلى إلى لعتصل أكثر ترتفع و ، ثانوي اللواتي تعليمهن 
بين الفئة  %34، و سنة04-04للفئة العمرية  %40نمط مماثل لزيادة مسعتويات املعرفة مع العتقدم في السن، والتي تراوحت بين 

 سنة، وهي األعلى بين جميع الفئات العمرية. 44-44العمرية 

 تعليم لديهم الذين الرجال بين% 23 و% 27 املعتعلمين ذغير الرجال بين املقابلة النسبة بلغت حيث الرجال على ايضا   ذلك يسري  و
 .فوق  فما جامعي

   HA.3 الجدول 
 الطفل إلى األم من البشري  املناعة نقص فيروس انعتقال بطرق  النساء معرفة
 من الفيروس النعتقال وسيلة صحيح عشكل يحددن اتيو الل سنة 24 - 04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة

 4104قطر ،  الطفل، إلى األم
 

اتي  يعرفن و نسبة الل 
أن فيروس نقص 
املناعة يمكن أن 
ينعتقل من األم إلى 

 الطفل

أي  فال تعر  :انعتقالهاتي يعرفن أن فيروس نقص املناعة يمكن و نسبة الل
وسيلة من 

 الوسائل املحددة

 عدد النساء

عن طريق  أثناء الوالدة أثناء الحمل
الرضاعة 
 الطبيعية

كل الطرق 
 [0الثالثة ]

70.561.956.734.128.713.31907 قطريون  الجنسية
72.661.960.933.328.214.03792 نيذغير قطري

61.353.250.332.027.417.0790 04 - 04 العمر

41 - 42 73.964.359.333.426.814.1811

44 - 44 75.866.461.434.829.911.5991

71 - 72 73.163.162.635.530.013.8972

74 - 74 73.760.362.629.225.011.1983

21 - 22 72.762.460.334.728.416.0688

24 - 24 70.263.557.137.433.214.5464

الحالة 
 الزواجية

73.962.762.033.628.612.73845 سبق لها الزواج

67.860.454.433.527.916.01853 الزواجيسبق لها  لم

1****** ال إجابة / ال أعرف

املسعتو  
العتعليمي 

 األسرةلرب 

39.831.833.214.911.021.0158 دون تعليم

48.641.141.729.223.320.0172 ابعتدائي

56.449.045.635.028.216.1300 إعدادي

67.759.755.833.929.215.81763 ثانوي 

78.466.965.034.429.011.73293 فوق  جامعي فما

13****** ال إجابة / ال أعرف

71.961.959.533.628.413.75699 اإلجمالي

 4.7عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *

  

   HA.3M الجدول 
 الطفل إلى األم من البشري  املناعة نقص فيروس انعتقال بطرق  الرجال معرفة
 الفيروس النعتقال وسيلة صحيح عشكل ن يحددو  الذين سنة 24 - 04 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال  نسبة

 4104قطر ،  الطفل، إلى األم من
 

نسبة الذين يعرفون  
أن فيروس نقص 
املناعة يمكن أن 
ينعتقل من األم إلى 

 الطفل

يعرف أي  ال :انعتقالهنسبة الذين يعرفون أن فيروس نقص املناعة يمكن 
وسيلة من 

 الوسائل املحددة

 عدد الرجال

عن طريق  أثناء الوالدة أثناء الحمل
الرضاعة 
 الطبيعية

كل الطرق 
 [0الثالثة ]

77.868.362.137.831.910.51846 قطريون  الجنسية
83.470.766.633.126.88.83784 نيذغير قطري

68.062.353.732.026.612.2833 04 - 04 العمر

41 - 42 78.970.560.737.330.79.7670

44 - 44 83.773.066.537.431.49.6803

71 - 72 86.571.571.836.431.07.4971

74 - 74 86.272.969.131.424.77.6849

21 - 22 84.272.766.233.227.88.4859

24 - 24 81.865.066.235.526.811.6644

الحالة 
 الزواجية

85.771.469.134.528.08.83377 سبق له الزواج

75.367.759.334.829.110.22249 الزواج له سبقلم ي

2****** ال إجابة / ال أعرف

املسعتو  
العتعليمي 

 لرب األسرة

43.430.833.927.819.57.956 دون تعليم

69.364.151.737.934.711.9134 ابعتدائي

67.459.951.629.523.014.1351 إعدادي

77.368.959.736.629.710.21794 ثانوي 

86.572.370.634.128.28.33292 فوق  جامعي فما

2****** ال إجابة / ال أعرف

81.569.965.134.728.59.45630 اإلجمالي

 4.7عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0] 
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *
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ُف  لةُ  املَواقِّ  :اإليدز/  البشري  املناعة نقص فيروس مع للمعتعايشين املُعَتَقّبِّ

 املجعتمةع داخةل والعتمييةز العةار وصةمة مسةعتوى  البشةري  املناعةة نقةص فيةروس مةع املعتعايشين تجاه باملواقف الخاصة املؤشرات تقيس
ال   موقفةةا   املسةةعتجيبة أو املسةةعتجيب ذكةةر إذا منخفضةةين والعتمييةةُز  الوصةةمةُ  وتكةةون . املحلةةي  العتاليةةة؛ األربعةةة األسةةئلة علةةى اإلجابةةة فةةي ُمعَتَقةةّبِّ

( سةةوف يشةةتري الخضةةراوات 4يهةةعتّم بأحةةد أفةةراد األسةةرة املصةةابين بمةةرض اإليةةدز. ) أو سةةوف يرعةةى  املسةةعتجيبةأو  املسةةعتجيب( 0: )أّن  أي
( وهةةو يععتقةةد أّن املُعلمةةة املُصةةابة بفيةةروس نقةةص املناعةةة البشةةري 7. )"HIV"الطازجةةة مةةن بةةائع يحمةةل فيةةروس نقةةص املناعةةة البشةةري 

إصةةةابة أحةةةد أفةةةراد األسةةةرة بفيةةةروس نقةةةص املناعةةةة يريةةةد إبقةةةاء وضةةةع  لةةةنسةةةوف  (2يجةةةب أن ُتعتةةةاح لهةةةا الفرصةةةة للعتعلةةةيم فةةةي املدرسةةةة. )
 البشري سرا  طّي الكعتمان. 

يةةعتفقن  فيروس نقةةص املناعةةة البشةةري / اإليةةدز. ففةةي دولةةة  قطةةر بةةال االشةةخاص املصةةابينمواقةةف النسةةاء تجةةاه  HA.4الوةةدول  يعةةرض
على األقةل مةع بيةان قبةول واحةد. و موقةف القبةول األكثةر شةيوعا يعتمثةل فةي شةراء الخضةار الطازجةة مةن شةخص مصةاب باإليةدز، حيةث 

% فقةةةط و هةةةي أقةةةل نسةةةبة ملوقةةةف قبةةةول بةةةين البيانةةةات التةةةي سةةةبق ذكرهةةةا. و تشةةةير النعتةةةائج إلةةةى أن النسةةةاء ذوات 04بلغةةةت نسةةةبة النسةةةاء 
بةةر أكثةةر قبةةوال فةةي هةةذا الصةةدد مةةن النسةةاء الحاصةةالت علةةى تعلةةيم أقةةل، بينمةةا كةةان املوقةةف األكثةةر قبةةوال هةةو مسةةعتويات تعليميةةة أعلةةى، ُتععت

 تعليمةةا   األدنةةى النسةةاء بةةين  واسةةعة قبةةول  بنسةةبةهةةذا املوقةةف  حةةاز  قةةدو  ،%(27د مةةن األسةةرة مصةةابا باإليةةدز )موقةةف تقةةديم رعايةةة لفةةر 
 وتصةل% . 7جميةع األسةئلة األربعةة قليلةة جةدا  علةى باملوافقةة أجةبن اتيو اللة النسةاءقةد بلغةت نسةبة  و   ،تعليمةا   األعلةى النسةاء من أكثر
الةةةزواج  نسةةةبق لهةةة بصةةةفة عامةةةة فةةإن النسةةةاء املتزوجةةةات أو  و ( القطةةةريين لغيةةةر% 4% للقطةةريين و 0% بةةةين الرجةةةال )4النسةةةبة إلةةةى  هةةذه

 .الزواج نله يسبق لم اتيو الل من تقّبال  لديهن مواقف أكثر 

مةةةن نظةةةائرهن القطريةةةات، حيةةةث بلغةةةت نسةةةبة  الفيةةةروس مةةةع املعتعايشةةةين لألفةةةراد أكثةةةر تقبةةةل لةةةديهن القطريةةةاتيالحةةةظ ان النسةةةاء ذغيةةةر  و 
% فةي حةين كانةت نسةبة تقبةل نظةائرهن القطريةات ضةئيلة جةدا بنسةبة 4اتي تقبلن املواقف العتمييزية األربعةة و الل القطرياتالنساء ذغير 

0%. 

سةةةولت  ،فقةةةدالقطريةةةات  ذغيةةةر  و القطريةةةات النسةةةاء بةةةين  قبةةةوال االكثةةةر املوقةةةف ونظيةةةرة شةةةيوعا األكثةةةر العتمييةةةزي  املوقةةةف يخعتلةةةف لةةةم و
 أفةةراد بأحةد لالهعتمةامنسةب تقبةل  أعلةى و ،اإليةةدز بمةرض مصةاب شةخص مةن الطازجةة الخضةةراوات شةراءنسةب رفةض ل أعلةى الفئعتةان
 .اإليدز بمرض املصابين األسرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  HA.4 الجدول 
لة املواقف  للنساء اإليدز/  البشري  املناعة نقص فيروس مع للمعتعايشين امُلعتقّبِّ

 موقف عن يعبرن و  اتيو والل اإليدز عن سمعنو  اتيو الل سنة 24 - 04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة
 4104قطر ،  اإليدز،/  البشري  املناعة نقص بفيروس املصابين األشخاص نحو قبول 

 

عدد النساء الالتي  اتي:و النساء اللنسبة  
 اسعتعدادعلى  سمعن بمرض اإليدز

لرعاية أحد 
أفراد أسرة ما 

مصاب 
بفيروس اإليدز 

في داخل 
 أسرتها

سوف تشتري 
خضروات 

ن طازجة م
بقال أو بائع 
وتعرف أنه 

 مصاب
بفيروس 
 باإليدز

تععتقد أن املَُدّرِّسة 
املصابة بفيروس 

اإليدز ولكنها ليست 
مريضة يجب أن 

ُيسمح لرا 
في  باالسعتمرار 

العتدريس في 
 املدرسة

سوف لن تبقي 
سرًا خبر 

إصابة أحد 
أفراد أسرتها 

بفيروس 
 باإليدز

توافق على 
موقف واحد 

 على األقل

تعبر عن 
موقف قبول 
نحو املواقف 

 [0األربعة ]

82.210.721.419.789.70.71596 قطريون  الجنسية

82.923.037.325.193.04.53283 نيذغير قطري
82.114.823.021.790.42.2619 04 - 04 العمر

41 - 42 80.013.227.824.891.32.4714

44 - 44 83.521.336.523.592.24.1865

71 - 72 78.922.839.223.290.91.8844

74 - 74 84.921.437.222.394.64.6834

21 - 22 84.919.426.521.691.63.7610

24 - 24 86.116.527.627.992.24.4393
الحالة 

 الزواجية
83.020.434.823.892.53.73327 سبق لها الزواج

 لها يسبقلم 
 الزواج

81.915.726.522.390.82.41552

املسعتو  
العتعليمي 

 لرب األسرة

76.910.929.927.086.21.896 دون تعليم

89.717.619.816.292.70.4118 ابعتدائي

87.713.519.924.492.40.8218 إعدادي

83.014.826.525.490.63.41472 ثانوي 

82.021.736.422.492.73.62969 فوق  جامعي فما

ال إجابة / ال 
 أعرف

******7

82.718.932.123.391.93.34880 اإلجمالي

 4.2 املؤشر املؤشرات، عتعددامل العنقودي املسح[ 0]
 حالة 44 من أقل املوزونة ذغير الحاالت عدد *
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ُف  لةُ  املَواقِّ  :اإليدز/  البشري  املناعة نقص فيروس مع للمعتعايشين املُعَتَقّبِّ

 املجعتمةع داخةل والعتمييةز العةار وصةمة مسةعتوى  البشةري  املناعةة نقةص فيةروس مةع املعتعايشين تجاه باملواقف الخاصة املؤشرات تقيس
ال   موقفةةا   املسةةعتجيبة أو املسةةعتجيب ذكةةر إذا منخفضةةين والعتمييةةُز  الوصةةمةُ  وتكةةون . املحلةةي  العتاليةةة؛ األربعةةة األسةةئلة علةةى اإلجابةةة فةةي ُمعَتَقةةّبِّ

( سةةوف يشةةتري الخضةةراوات 4يهةةعتّم بأحةةد أفةةراد األسةةرة املصةةابين بمةةرض اإليةةدز. ) أو سةةوف يرعةةى  املسةةعتجيبةأو  املسةةعتجيب( 0: )أّن  أي
( وهةةو يععتقةةد أّن املُعلمةةة املُصةةابة بفيةةروس نقةةص املناعةةة البشةةري 7. )"HIV"الطازجةةة مةةن بةةائع يحمةةل فيةةروس نقةةص املناعةةة البشةةري 

إصةةةابة أحةةةد أفةةةراد األسةةةرة بفيةةةروس نقةةةص املناعةةةة يريةةةد إبقةةةاء وضةةةع  لةةةنسةةةوف  (2يجةةةب أن ُتعتةةةاح لهةةةا الفرصةةةة للعتعلةةةيم فةةةي املدرسةةةة. )
 البشري سرا  طّي الكعتمان. 

يةةعتفقن  فيروس نقةةص املناعةةة البشةةري / اإليةةدز. ففةةي دولةةة  قطةةر بةةال االشةةخاص املصةةابينمواقةةف النسةةاء تجةةاه  HA.4الوةةدول  يعةةرض
على األقةل مةع بيةان قبةول واحةد. و موقةف القبةول األكثةر شةيوعا يعتمثةل فةي شةراء الخضةار الطازجةة مةن شةخص مصةاب باإليةدز، حيةث 

% فقةةةط و هةةةي أقةةةل نسةةةبة ملوقةةةف قبةةةول بةةةين البيانةةةات التةةةي سةةةبق ذكرهةةةا. و تشةةةير النعتةةةائج إلةةةى أن النسةةةاء ذوات 04بلغةةةت نسةةةبة النسةةةاء 
بةةر أكثةةر قبةةوال فةةي هةةذا الصةةدد مةةن النسةةاء الحاصةةالت علةةى تعلةةيم أقةةل، بينمةةا كةةان املوقةةف األكثةةر قبةةوال هةةو مسةةعتويات تعليميةةة أعلةةى، ُتععت

 تعليمةةا   األدنةةى النسةةاء بةةين  واسةةعة قبةةول  بنسةةبةهةةذا املوقةةف  حةةاز  قةةدو  ،%(27د مةةن األسةةرة مصةةابا باإليةةدز )موقةةف تقةةديم رعايةةة لفةةر 
 وتصةل% . 7جميةع األسةئلة األربعةة قليلةة جةدا  علةى باملوافقةة أجةبن اتيو اللة النسةاءقةد بلغةت نسةبة  و   ،تعليمةا   األعلةى النسةاء من أكثر
الةةةزواج  نسةةةبق لهةةة بصةةةفة عامةةةة فةةإن النسةةةاء املتزوجةةةات أو  و ( القطةةةريين لغيةةةر% 4% للقطةةريين و 0% بةةةين الرجةةةال )4النسةةةبة إلةةةى  هةةذه

 .الزواج نله يسبق لم اتيو الل من تقّبال  لديهن مواقف أكثر 

مةةةن نظةةةائرهن القطريةةةات، حيةةةث بلغةةةت نسةةةبة  الفيةةةروس مةةةع املعتعايشةةةين لألفةةةراد أكثةةةر تقبةةةل لةةةديهن القطريةةةاتيالحةةةظ ان النسةةةاء ذغيةةةر  و 
% فةي حةين كانةت نسةبة تقبةل نظةائرهن القطريةات ضةئيلة جةدا بنسةبة 4اتي تقبلن املواقف العتمييزية األربعةة و الل القطرياتالنساء ذغير 

0%. 

سةةةولت  ،فقةةةدالقطريةةةات  ذغيةةةر  و القطريةةةات النسةةةاء بةةةين  قبةةةوال االكثةةةر املوقةةةف ونظيةةةرة شةةةيوعا األكثةةةر العتمييةةةزي  املوقةةةف يخعتلةةةف لةةةم و
 أفةةراد بأحةد لالهعتمةامنسةب تقبةل  أعلةى و ،اإليةةدز بمةرض مصةاب شةخص مةن الطازجةة الخضةةراوات شةراءنسةب رفةض ل أعلةى الفئعتةان
 .اإليدز بمرض املصابين األسرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  HA.4 الجدول 
لة املواقف  للنساء اإليدز/  البشري  املناعة نقص فيروس مع للمعتعايشين امُلعتقّبِّ

 موقف عن يعبرن و  اتيو والل اإليدز عن سمعنو  اتيو الل سنة 24 - 04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة
 4104قطر ،  اإليدز،/  البشري  املناعة نقص بفيروس املصابين األشخاص نحو قبول 

 

عدد النساء الالتي  اتي:و النساء اللنسبة  
 اسعتعدادعلى  سمعن بمرض اإليدز

لرعاية أحد 
أفراد أسرة ما 

مصاب 
بفيروس اإليدز 

في داخل 
 أسرتها

سوف تشتري 
خضروات 

ن طازجة م
بقال أو بائع 
وتعرف أنه 

 مصاب
بفيروس 
 باإليدز

تععتقد أن املَُدّرِّسة 
املصابة بفيروس 

اإليدز ولكنها ليست 
مريضة يجب أن 

ُيسمح لرا 
في  باالسعتمرار 

العتدريس في 
 املدرسة

سوف لن تبقي 
سرًا خبر 

إصابة أحد 
أفراد أسرتها 

بفيروس 
 باإليدز

توافق على 
موقف واحد 

 على األقل

تعبر عن 
موقف قبول 
نحو املواقف 

 [0األربعة ]

82.210.721.419.789.70.71596 قطريون  الجنسية

82.923.037.325.193.04.53283 نيذغير قطري
82.114.823.021.790.42.2619 04 - 04 العمر

41 - 42 80.013.227.824.891.32.4714

44 - 44 83.521.336.523.592.24.1865

71 - 72 78.922.839.223.290.91.8844

74 - 74 84.921.437.222.394.64.6834

21 - 22 84.919.426.521.691.63.7610

24 - 24 86.116.527.627.992.24.4393
الحالة 

 الزواجية
83.020.434.823.892.53.73327 سبق لها الزواج

 لها يسبقلم 
 الزواج

81.915.726.522.390.82.41552

املسعتو  
العتعليمي 

 لرب األسرة

76.910.929.927.086.21.896 دون تعليم

89.717.619.816.292.70.4118 ابعتدائي

87.713.519.924.492.40.8218 إعدادي

83.014.826.525.490.63.41472 ثانوي 

82.021.736.422.492.73.62969 فوق  جامعي فما

ال إجابة / ال 
 أعرف

******7

82.718.932.123.391.93.34880 اإلجمالي

 4.2 املؤشر املؤشرات، عتعددامل العنقودي املسح[ 0]
 حالة 44 من أقل املوزونة ذغير الحاالت عدد *
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   HA.4M الجدول 
لة املواقف  للرجال اإليدز/  البشرية املناعة نقص فيروس مع للمعتعايشين امُلعتقّبِّ

 موقف عن يعبرون والذين اإليدز عن سمعوا  الذين سنة 24 - 04 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال  نسبة
 4104قطر ،  اإليدز،/  البشرية املناعة نقص بفيروس املصابين األشخاص نحو قبول 

 

عدد الرجال الذين  نسبة الرجال الذين: 
 اسعتعدادعلى  سمعوا باإليدز

لرعاية أحد 
أفراد أسرة ما 

مصاب 
بفيروس اإليدز 

في داخل 
 أسرته

سوف يشتري 
خضروات 

من بقال طازجة 
أو بائع ويعرف 

 أنه مصاب
 بفيروس باإليدز

يععتقد أن املَُدّرِّس 
املصاب بفيروس 
اإليدز ولكنه ليس 
مريضًا يجب أن 

 باالسعتمرار ُيسمح له 
في العتدريس في 

 املدرسة

سوف لن يبقي 
سرًا خبر 

إصابة أحد 
أفراد أسرته 

بفيروس 
 باإليدز

يوافق على 
موقف واحد 

 على األقل

يعبر عن 
موقف قبول 
نحو املواقف 

 [0األربعة ]

91.616.128.918.595.21.41631 قطريون  الجنسية

84.928.241.528.594.07.83487 ذغير قطريين
89.718.028.319.395.24.3669 04 - 04 العمر

41 - 42 87.523.334.425.094.05.2595

44 - 44 89.220.634.523.794.54.4750

71 - 72 83.527.243.728.395.65.7911

74 - 74 84.630.640.327.592.67.7796

21 - 22 89.022.937.325.794.66.6796

24 - 24 86.726.041.626.294.06.1602
الحالة 

 الزواجية
سبق له 

 الزواج
85.725.940.126.694.16.13192

 سبقلم ي
 الزواج له

89.221.633.123.294.95.31924

ال إجابة / 
 ال أعرف

******2

املسعتوى 
العتعليمي 

لرب 
 األسرة

85.731.150.927.994.515.329 دون تعليم 

92.912.125.921.193.61.6109ابتدائي

91.914.926.421.194.73.3286إعدادي

89.118.330.221.394.62.91570ثانوي

85.328.542.427.894.37.53122فوق جامعي فما

ال إجابة / ال  
 أعرف

******2

87.024.337.525.394.45.85118 اإلجمالي

 4.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *

 

 

 املشةورة علةى منةه وللحصةول  البشةري، املناعةة نقص بفيروس اإلصابة عن الكشف فحص فيه ُيجر   ما مكان   َمعرفةُ 
ي خالل الفحص ذلك وإجراء الفيروس، بشأن  (:الحمل)أثناء  الوالدة قبل الرعاية تلّقِّ

املؤشرات املُهّمة األخرى معرفة املكان الذي ُيجرى فيه فحص الكشف عن اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشري، وعن  من
اسعتعمال هذه الخدمات. فلكي يحمي األفراد أنفسهم، ولكي يقوا اآلخرين من اإلصابة بالعدوى، من املهّم أن يعرف األفراد وضعهم 

نقص املناعة البشري. كذلك فإّن معرفة الشخص وضعه بالنسبة إلى اإلصابة بالفيروس  الراهن بالنسبة إلى اإلصابة بفيروس
 املرتبطة األسئلة HA.5Mالودول  و  HA.5عامل  مهّم للغاية في اّتخاذ قرار عشأن السعي إلى الحصول على العالج. ويعرض الودول 

سبق  قدو الرجال مرفقا  ُيجرى فيه فحص الكشف عن اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشري، ومعرفة ما إذا ُكّن  النساء بمعرفة
و النسبة املقابلة  الفحص  إجراء فيها يعتم التي الوهة أو املكان يعرفن النساء من%  24  أن تبين ولهّن أن أجرين هذا الفحص. 

% من الرجال  قد أجرين الفحص فعال  .و تبين أن 44% من النساء و 02في حين أّن نسبة  %. 44حيث تصل إلى  كثيرا  للرجال أكبر 
َرت  وقد ،% 7هي نسبة صغيرة جدا  املسح من ا  شهر  04 قبلاتي قمن بإجراء الفحص و نسبة النساء الل ْخبِّ

ُ
 بنتيجة  يضا  أ %4أ

للرجال، فعلى الرذغم من أن ما يقرب من نصف الرجال  بالنسبةو % على العتوالي . 4% و 4و النسب املناظرة للرجال هي  الفحص
في املئة فقط أجروا فحص فيروس نقص املناعة البشرية. وكانت نسبة الرجال ذغير  ا  القطريين يعرفون مكان الفحص فإن واحد

 السابقة للمسح. 04في املئة تم فحصهم في األشهر الة  4في املئة منهم  73القطريين الذين فحصوا نحو 
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   HA.4M الجدول 
لة املواقف  للرجال اإليدز/  البشرية املناعة نقص فيروس مع للمعتعايشين امُلعتقّبِّ

 موقف عن يعبرون والذين اإليدز عن سمعوا  الذين سنة 24 - 04 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال  نسبة
 4104قطر ،  اإليدز،/  البشرية املناعة نقص بفيروس املصابين األشخاص نحو قبول 

 

عدد الرجال الذين  نسبة الرجال الذين: 
 اسعتعدادعلى  سمعوا باإليدز

لرعاية أحد 
أفراد أسرة ما 

مصاب 
بفيروس اإليدز 

في داخل 
 أسرته

سوف يشتري 
خضروات 

من بقال طازجة 
أو بائع ويعرف 

 أنه مصاب
 بفيروس باإليدز

يععتقد أن املَُدّرِّس 
املصاب بفيروس 
اإليدز ولكنه ليس 
مريضًا يجب أن 

 باالسعتمرار ُيسمح له 
في العتدريس في 

 املدرسة

سوف لن يبقي 
سرًا خبر 

إصابة أحد 
أفراد أسرته 

بفيروس 
 باإليدز

يوافق على 
موقف واحد 

 على األقل

يعبر عن 
موقف قبول 
نحو املواقف 

 [0األربعة ]

91.616.128.918.595.21.41631 قطريون  الجنسية

84.928.241.528.594.07.83487 ذغير قطريين
89.718.028.319.395.24.3669 04 - 04 العمر

41 - 42 87.523.334.425.094.05.2595

44 - 44 89.220.634.523.794.54.4750

71 - 72 83.527.243.728.395.65.7911

74 - 74 84.630.640.327.592.67.7796

21 - 22 89.022.937.325.794.66.6796

24 - 24 86.726.041.626.294.06.1602
الحالة 

 الزواجية
سبق له 

 الزواج
85.725.940.126.694.16.13192

 سبقلم ي
 الزواج له

89.221.633.123.294.95.31924

ال إجابة / 
 ال أعرف

******2

املسعتوى 
العتعليمي 

لرب 
 األسرة

85.731.150.927.994.515.329 دون تعليم 

92.912.125.921.193.61.6109ابتدائي

91.914.926.421.194.73.3286إعدادي

89.118.330.221.394.62.91570ثانوي

85.328.542.427.894.37.53122فوق جامعي فما

ال إجابة / ال  
 أعرف

******2

87.024.337.525.394.45.85118 اإلجمالي

 4.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *

 

 

 املشةورة علةى منةه وللحصةول  البشةري، املناعةة نقص بفيروس اإلصابة عن الكشف فحص فيه ُيجر   ما مكان   َمعرفةُ 
ي خالل الفحص ذلك وإجراء الفيروس، بشأن  (:الحمل)أثناء  الوالدة قبل الرعاية تلّقِّ

املؤشرات املُهّمة األخرى معرفة املكان الذي ُيجرى فيه فحص الكشف عن اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشري، وعن  من
اسعتعمال هذه الخدمات. فلكي يحمي األفراد أنفسهم، ولكي يقوا اآلخرين من اإلصابة بالعدوى، من املهّم أن يعرف األفراد وضعهم 

نقص املناعة البشري. كذلك فإّن معرفة الشخص وضعه بالنسبة إلى اإلصابة بالفيروس  الراهن بالنسبة إلى اإلصابة بفيروس
 املرتبطة األسئلة HA.5Mالودول  و  HA.5عامل  مهّم للغاية في اّتخاذ قرار عشأن السعي إلى الحصول على العالج. ويعرض الودول 

سبق  قدو الرجال مرفقا  ُيجرى فيه فحص الكشف عن اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشري، ومعرفة ما إذا ُكّن  النساء بمعرفة
و النسبة املقابلة  الفحص  إجراء فيها يعتم التي الوهة أو املكان يعرفن النساء من%  24  أن تبين ولهّن أن أجرين هذا الفحص. 

% من الرجال  قد أجرين الفحص فعال  .و تبين أن 44% من النساء و 02في حين أّن نسبة  %. 44حيث تصل إلى  كثيرا  للرجال أكبر 
َرت  وقد ،% 7هي نسبة صغيرة جدا  املسح من ا  شهر  04 قبلاتي قمن بإجراء الفحص و نسبة النساء الل ْخبِّ

ُ
 بنتيجة  يضا  أ %4أ

للرجال، فعلى الرذغم من أن ما يقرب من نصف الرجال  بالنسبةو % على العتوالي . 4% و 4و النسب املناظرة للرجال هي  الفحص
في املئة فقط أجروا فحص فيروس نقص املناعة البشرية. وكانت نسبة الرجال ذغير  ا  القطريين يعرفون مكان الفحص فإن واحد

 السابقة للمسح. 04في املئة تم فحصهم في األشهر الة  4في املئة منهم  73القطريين الذين فحصوا نحو 
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  HA.5 الجدول 
  البشري  املناعة نقص بفيروس اإلصابة عن الكشف فحص فيه ُيجرى  ما مكانالنساء  معرفة
  ،البشري  املناعة نقص فيروس اخعتبار إجراء مكان ويعرفن سنة 24 - 04 بين أعمارهن تتراوح الالتي النساء نسبة

 شهرا   04 خالل االخعتبار أجرين أن سبق الالتي النساء ونسبة ،االخعتبار أجرين أن سبق اتيو الل النساء  ونسبة
 4104قطر ،  بالنتيجة، إعالمهن وتم االخعتبار أجرين اتيو الل النساء  ونسبة سابقة،

 

 عدد النساء اتي:و نسبة  النساء الل 
يعرفن مكان إجراء 

 [0] االخعتبار
 اخعتبارهنسبق وأن تم  اخعتبارهمسبق وأن تم 

 شررًا سابقة 02خالل 
 اخعتبارهنسبق وأن تم 

شررًا سابقة تم  02خالل 
 [2إعالمرن بالن يجة ]

30.31.60.20.21907 قطريون  الجنسية

48.025.64.23.53792 نيذغير قطري

26.15.11.41.3790 04 - 04 العمر

41 - 42 39.411.83.22.8811

44 - 44 45.418.82.42.4991

71 - 72 47.023.14.73.9972

74 - 74 46.323.62.41.7983

21 - 22 48.821.13.12.4688

24 - 24 37.917.13.12.2464
45.822.13.52.93845 سبق لها الزواج الحالة الزواجية

34.58.31.71.31853 الزواج لها يسبقلم 

1**** ال إجابة / ال أعرف

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

15.59.81.71.7158 تعليم دون 

26.010.62.82.8172 ابعتدائي

26.05.70.90.9300 إعدادي

33.111.11.91.51763 ثانوي 

50.622.93.73.03293 فوق  جامعي فما

13**** ال إجابة / ال أعرف

42.117.62.92.45699 اإلجمالي

 4.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 4.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *

  

   HA.5M الجدول 
  البشري  املناعة نقص بفيروس اإلصابة عن الكشف فحص فيه ُيجرى  ما مكانالرجال  معرفة
 املناعة نقص فيروس اخعتبار إجراء مكان ويعرفون  سنة 24 - 04 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال نسبة

 04 خالل االخعتبار أجروا أن سبق الذين الرجال ونسبة ،االخعتبار أجروا أن سبق الذين الرجال  ونسبة  ،البشري 
 4104قطر ،  بالنتيجة، إعالمهم وتم االخعتبار أجروا الذين الرجال  ونسبة سابقة، شهرا  

 

 الرجالعدد  الرجال الذين:نسبة   
يعرفون مكان إجراء 

 [0] االخعتبار
 اخعتبارهمسبق وأن تم  اخعتبارهمسبق وأن تم 

 شررًا سابقة 02خالل 
 اخعتبارهمسبق وأن تم 

شررًا سابقة تم  02خالل 
 [2إعالمرم بالن يجة ]

54.51.00.20.21846 قطريون  الجنسية

61.737.29.37.83784 نيذغير قطري

43.310.74.64.4833 04 - 04 العمر

41 - 42 51.713.14.94.7670

44 - 44 60.726.17.66.2803

71 - 72 63.727.76.05.0971

74 - 74 65.735.78.76.7849

21 - 22 63.731.86.25.4859

24 - 24 65.530.16.14.7644

65.732.26.75.53377 سبق له الزواج الحالة الزواجية

49.815.05.85.02249 لم يسبق له الزواج

2**** ال إجابة / ال أعرف

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

28.317.22.42.456 تعليم دون 

48.616.01.31.3134 ابعتدائي

47.212.35.45.4351 إعدادي

53.014.05.65.11794 ثانوي 

65.133.47.25.73292 فوق  جامعي فما

2**** ال إجابة / ال أعرف

59.325.36.35.35630 اإلجمالي

 4.4 املؤشر املؤشرات، عتعددامل العنقودي املسح [1]
 4.4 املؤشر املؤشرات، عتعددامل العنقودي املسح [2]

 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *

النسبة املئوية للنساء اللواتي تلّقين املشورة عشأن فيروس نقص املناعة البشةري وبشةأن إجةراء ذلةك الفحةص  HA.7الودول  يعرض
 خالل تلّقي الرعاية أثناء الحمل، من بين النساء اللواتي وضعن حملهن خالل السنعتين اللعتين سبقعتا إجراء الفحص.

 فقةةط% 4% ، و كانةةت نسةةبة 40النسةةبة املئويةةة للنسةةاء اللةةواتي تلقةةين رعايةةة فةةي فتةةرة مةةا قبةةل الةةوالدة مةةن قبةةل صةةحي محتةةرف هةةي  كانةت
% إجةةراء 7نسةةبة قليلةةة جةةدا مةةنهم  علةةى عةةرض حةةين فةةي ، البشةةري  املناعةةة نقةةص فيةةروس عشةةأن املشةةورة تلّقةةين قةةد النسةةاء هةةؤالء مةةن

 املشةورة علةى حصةلن اللةواتي النسةاء نسةبة كانةت و. الفحةص هةذا نعتةائج مةنهن% 7لقةت نسةبة بالفعل و قد ت بإجرائهالفحص و قاموا 
نسةةبة تلقةةي الرعايةةة فةةي فتةةرة مةةا قبةةل الةةوالدة مةةن قبةةل صةةحي  ارتفةةاع%، و بةةالرذغم مةةن 7نعتائجةةه  ينو عةةرض علةةيهن إجةةراء الفحةةص و تلقةة

املشةورة عشةأن فيةروس نقةص  قةي% فقةط، إال أن نسةبة تل24% عةن النسةاء ذغيةر القطريةات 44محترف بين أوساط النسةاء القطريةات 
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  HA.5 الجدول 
  البشري  املناعة نقص بفيروس اإلصابة عن الكشف فحص فيه ُيجرى  ما مكانالنساء  معرفة
  ،البشري  املناعة نقص فيروس اخعتبار إجراء مكان ويعرفن سنة 24 - 04 بين أعمارهن تتراوح الالتي النساء نسبة

 شهرا   04 خالل االخعتبار أجرين أن سبق الالتي النساء ونسبة ،االخعتبار أجرين أن سبق اتيو الل النساء  ونسبة
 4104قطر ،  بالنتيجة، إعالمهن وتم االخعتبار أجرين اتيو الل النساء  ونسبة سابقة،

 

 عدد النساء اتي:و نسبة  النساء الل 
يعرفن مكان إجراء 

 [0] االخعتبار
 اخعتبارهنسبق وأن تم  اخعتبارهمسبق وأن تم 

 شررًا سابقة 02خالل 
 اخعتبارهنسبق وأن تم 

شررًا سابقة تم  02خالل 
 [2إعالمرن بالن يجة ]

30.31.60.20.21907 قطريون  الجنسية

48.025.64.23.53792 نيذغير قطري

26.15.11.41.3790 04 - 04 العمر

41 - 42 39.411.83.22.8811

44 - 44 45.418.82.42.4991

71 - 72 47.023.14.73.9972

74 - 74 46.323.62.41.7983

21 - 22 48.821.13.12.4688

24 - 24 37.917.13.12.2464
45.822.13.52.93845 سبق لها الزواج الحالة الزواجية

34.58.31.71.31853 الزواج لها يسبقلم 

1**** ال إجابة / ال أعرف

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

15.59.81.71.7158 تعليم دون 

26.010.62.82.8172 ابعتدائي

26.05.70.90.9300 إعدادي

33.111.11.91.51763 ثانوي 

50.622.93.73.03293 فوق  جامعي فما

13**** ال إجابة / ال أعرف

42.117.62.92.45699 اإلجمالي

 4.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 4.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *

  

   HA.5M الجدول 
  البشري  املناعة نقص بفيروس اإلصابة عن الكشف فحص فيه ُيجرى  ما مكانالرجال  معرفة
 املناعة نقص فيروس اخعتبار إجراء مكان ويعرفون  سنة 24 - 04 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال نسبة

 04 خالل االخعتبار أجروا أن سبق الذين الرجال ونسبة ،االخعتبار أجروا أن سبق الذين الرجال  ونسبة  ،البشري 
 4104قطر ،  بالنتيجة، إعالمهم وتم االخعتبار أجروا الذين الرجال  ونسبة سابقة، شهرا  

 

 الرجالعدد  الرجال الذين:نسبة   
يعرفون مكان إجراء 

 [0] االخعتبار
 اخعتبارهمسبق وأن تم  اخعتبارهمسبق وأن تم 

 شررًا سابقة 02خالل 
 اخعتبارهمسبق وأن تم 

شررًا سابقة تم  02خالل 
 [2إعالمرم بالن يجة ]

54.51.00.20.21846 قطريون  الجنسية

61.737.29.37.83784 نيذغير قطري

43.310.74.64.4833 04 - 04 العمر

41 - 42 51.713.14.94.7670

44 - 44 60.726.17.66.2803

71 - 72 63.727.76.05.0971

74 - 74 65.735.78.76.7849

21 - 22 63.731.86.25.4859

24 - 24 65.530.16.14.7644

65.732.26.75.53377 سبق له الزواج الحالة الزواجية

49.815.05.85.02249 لم يسبق له الزواج

2**** ال إجابة / ال أعرف

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

28.317.22.42.456 تعليم دون 

48.616.01.31.3134 ابعتدائي

47.212.35.45.4351 إعدادي

53.014.05.65.11794 ثانوي 

65.133.47.25.73292 فوق  جامعي فما

2**** ال إجابة / ال أعرف

59.325.36.35.35630 اإلجمالي

 4.4 املؤشر املؤشرات، عتعددامل العنقودي املسح [1]
 4.4 املؤشر املؤشرات، عتعددامل العنقودي املسح [2]

 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *

النسبة املئوية للنساء اللواتي تلّقين املشورة عشأن فيروس نقص املناعة البشةري وبشةأن إجةراء ذلةك الفحةص  HA.7الودول  يعرض
 خالل تلّقي الرعاية أثناء الحمل، من بين النساء اللواتي وضعن حملهن خالل السنعتين اللعتين سبقعتا إجراء الفحص.

 فقةةط% 4% ، و كانةةت نسةةبة 40النسةةبة املئويةةة للنسةةاء اللةةواتي تلقةةين رعايةةة فةةي فتةةرة مةةا قبةةل الةةوالدة مةةن قبةةل صةةحي محتةةرف هةةي  كانةت
% إجةةراء 7نسةةبة قليلةةة جةةدا مةةنهم  علةةى عةةرض حةةين فةةي ، البشةةري  املناعةةة نقةةص فيةةروس عشةةأن املشةةورة تلّقةةين قةةد النسةةاء هةةؤالء مةةن

 املشةورة علةى حصةلن اللةواتي النسةاء نسةبة كانةت و. الفحةص هةذا نعتةائج مةنهن% 7لقةت نسةبة بالفعل و قد ت بإجرائهالفحص و قاموا 
نسةةبة تلقةةي الرعايةةة فةةي فتةةرة مةةا قبةةل الةةوالدة مةةن قبةةل صةةحي  ارتفةةاع%، و بةةالرذغم مةةن 7نعتائجةةه  ينو عةةرض علةةيهن إجةةراء الفحةةص و تلقةة

املشةورة عشةأن فيةروس نقةص  قةي% فقةط، إال أن نسةبة تل24% عةن النسةاء ذغيةر القطريةات 44محترف بين أوساط النسةاء القطريةات 
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% لغيةةةةر 4و  اتللقطريةةةة% 2 وهةةةةياملناعةةةة البشةةةةري لةةةةم تخعتلةةةةف بةةةين النسةةةةاء القطريةةةةات و ذغيةةةةر القطريةةةات حيةةةةث كانةةةةت النسةةةةبة منخفضةةةة 
 .فقطالقطريات 

   HA.7 الجدول 
 قبل الرعاية تلّقي أثناء به اإلصابة عن والكشف البشري  املناعة نقص فيروس عشأن املشورة على الحصول 

 (الحمل أثناء) الوالدة
 ونسبة األخيرتين، السنعتين خالل مولودا   وضعن و سنة 24 - 04  بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء بين من

 األخيرة، الحمل فترة خالل مؤهل صحة أخصائي من( الحمل أثناء) الوالدة قبل الرعاية تلقين الالتي النساء
 الكشف عليهن ُعرَِّض  اتيو الل  ونسبة البشرية، املناعة نقص فيروس عشأن مشورة على حصلن اتيو الل  ونسبة

 4104قطر ،  النعتائج، وتلقين الكشف إجراء وقبلن البشرية املناعة نقص فيروس عن
 

اتي و عدد النساء الل اتي:و نسبة النساء الل 
وضعن مولودًا خالل 

السنعتين السابقعتين على 
 إجراء املسح

تلقين رعاية 
قبل الوالدة 

)أثناء الحمل( 
من أخصائي 
صحة مؤهل 
خالل فترة 

 الحمل األخيرة

حصلن على املشورة 
عشأن فيروس نقص 

أثناء  املناعة البشرية
قبل تلقي الرعاية 

الوالدة )أثناء الحمل( 
[0] 

 ُعرَِّض عليهن إجراء
كشف فيروس نقص 

وتم  املناعة البشري 
 عليهنإجراء الكشف 

أثناء الرعاية قبل 
 الوالدة )أثناء الحمل(

ُعرَِّض عليهن إجراء 
كشف فيروس نقص 
املناعة البشرية وتم 

 عليهنإجراء الكشف 
أثناء الرعاية قبل الوالدة 

 )أثناء الحمل(وتلقين
 [4نعتائج الكشف ]

حصلن على مشورة 
عشأن كشف فيروس 

املناعة البشري، نقص 
رَِّض عليهن إجراء عُ 

الكشف وقبلن 
 ائجنعتإجراءه، وتلقين ال

96.27.90.90.30.3232 قطريون  الجنسية
88.79.34.43.52.7567 نيذغير قطري

93.25.53.31.00.0123 42-04 العمر

44-44 90.78.81.51.50.6221

71-72 89.213.05.64.54.1252

74-74 95.04.82.01.71.5155

21-24 )0.4)(9.9)(5.0)(3.9)(3.9)47

90.88.93.42.62.0799 سبق لها الزواج الحالة الزواجية

املسعتو  العتعليمي 
 لرب األسرة

75.39.32.22.22.280 قل من الثانوي أ

89.93.92.01.71.7168 ثانوي 

93.410.44.02.92.0551 فوق  جامعي فما

90.88.93.42.62.0799 اإلجمالي

 4.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 4.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]

حالة 24-44) (  عدد الحاالت ذغير املوزونة   
  

الوصةةةةةول إلةةةةةى وسةةةةةائل اإلعةةةةةالم واسةةةةةعتخدام تكنولوجيةةةةةا املعلومةةةةةات / إحةةةةةد  عشةةةةةر: 
 االتصاالت

 

 
لوسائل اإلعالم املخعتلفة )الصحف  تعرض ىمد عن معلومات جمع تم ،عتعدد املؤشرات املمن خالل املسح العنقودي  قطر  دولة في

  ألجهزة الحاسب اآللي واإلنترنت. مواإلذاعة والعتلفزيون( و كذلك اسعتخدامه
 :عن املعلومات جمع ويعتم

 

24-04 سن في والرجال النساء بين والعتلفزيون  واإلذاعة املجالت/الصحف على االطالع. 
سنة 24-04 عمر في هم من بين الكمبيوتر أجهزة اسعتخدام. 

سنة 24-04 عمر في هم من بين اإلنترنت اسعتخدام. 
 
 : اإلعالم وسائل إلى الوصول  

 بقراءة يقمن و( سنة 24 – 04) أعمارهن تتراوح اللواتي النساء نسبة أن الى MT.1 الشكلو   MT.1Mو  MT.1 جدول  يشير
 و القطريات النساء نسب كانت و. %22 هي األسبوع في واحدة مرة األقل على العتلفزيون  ومشاهدة اإلذاعة، إلى واالسعتماع الصحف

 مرة األقل على اإلعالم وسائل من الثالثة لألنواعالقطريات  النساءأن نسبة تعرض  أي ،% على العتوالي23% ، 41 القطريات ذغير
 .القطريات ذغير نظائرهن من نسبيا أعلى كانت األسبوع في واحدة

%  و هذا يعني أن الرجال عموما هم أكثر تعرضا من النساء  لألنواع الثالثة 42بالنسبة للرجال فقد كانت النسبة املناظرة لهم  أما
 في واحدة مرة األقل على اإلعالم وسائل من الثالثة لألنواعمن وسائل اإلعالم ، و باملثل فقد كانت نسبة تعرض الرجال القطريين 

 % .44تعرض  نسبة سولوا الذين و القطريينذغير  الرجال من أعلى%  34 بلغت التي و األسبوع

 على اإلذاعة إلى اسعتمعن %44 ونسبة .األسبوع في واحدة مرة األقل على صحيفة بقراءة قمن قد النساء من %44نسبة  وكانت
 شاهدن %44 نسبة و.  العتوالي على القطريات ذغير و القطريات للنساء %44 و% 43  بنسبة وذلك األسبوع، في واحدة مرة األقل

 أن أي.  العتوالي على القطريات ذغير و القطريات للنساء% 42 و% 43  بنسبة وذلك األسبوع، في واحدة مرة األقل على العتلفاز
 الصحف قراءة على القطريات ذغير النساء إقبال كان حين في ، قطر في  عموما النساء بين شيوعا اإلعالم وسائل أكثر هو العتلفاز

 اإلعالم وسائل من وسيلة ةألي يعتعرضن لم النساء من فقط% 7  نسبة فإن ذلك، إلى وباإلضافة. القطريات بالنساء مقارنة أعلى
 .األسبوع في واحدة مرة األقل على لو و الثالث

 على العتعرض نسب أعلى سول حيث قطر في الرجال بين شيوعا اإلعالم وسائل أكثر هو أيضا العتلفاز كان فقط للرجال بالنسبة و
 . قطريينال ذغيرو  للقطريين مماثلة والنسب ،األقل مرة واحدة في االسبوع 

تخعتلف حسب خصائص الخلفية املعلوماتية  األسبوع في واحدة مرة األقل على بة العتعرض لوسائل اإلعالم الثالثُيالحظ أن نس و 
% و أقل في أصغر فئة عمرية 44( بنسبة  سنة 72-71حيث  كانت هذه النسبة أكثر شيوعا بين النساء عموما في الفئة العمرية )

 لم العمر حسب األسبوع في واحدة مرة األقل على سب العتعرض لوسائل اإلعالم الثالث. ويالحظ أن ن%74 بنسبة( سنة 04-04)
 األصغر النساء أوساط بين الفئعتين كلعتا في للعتعرض نسبة أقل وقعت حيث القطريات ذغير و القطريات النساء بين كثيرا تخعتلف

 . العتوالي على قطرياتال وذغير القطريات للنساء% 74 ،%71 بنسبة ذلك و( ةسن 04-04) سنا
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% لغيةةةةر 4و  اتللقطريةةةة% 2 وهةةةةياملناعةةةة البشةةةةري لةةةةم تخعتلةةةةف بةةةين النسةةةةاء القطريةةةةات و ذغيةةةةر القطريةةةات حيةةةةث كانةةةةت النسةةةةبة منخفضةةةة 
 .فقطالقطريات 

   HA.7 الجدول 
 قبل الرعاية تلّقي أثناء به اإلصابة عن والكشف البشري  املناعة نقص فيروس عشأن املشورة على الحصول 

 (الحمل أثناء) الوالدة
 ونسبة األخيرتين، السنعتين خالل مولودا   وضعن و سنة 24 - 04  بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء بين من

 األخيرة، الحمل فترة خالل مؤهل صحة أخصائي من( الحمل أثناء) الوالدة قبل الرعاية تلقين الالتي النساء
 الكشف عليهن ُعرَِّض  اتيو الل  ونسبة البشرية، املناعة نقص فيروس عشأن مشورة على حصلن اتيو الل  ونسبة

 4104قطر ،  النعتائج، وتلقين الكشف إجراء وقبلن البشرية املناعة نقص فيروس عن
 

اتي و عدد النساء الل اتي:و نسبة النساء الل 
وضعن مولودًا خالل 

السنعتين السابقعتين على 
 إجراء املسح

تلقين رعاية 
قبل الوالدة 

)أثناء الحمل( 
من أخصائي 
صحة مؤهل 
خالل فترة 

 الحمل األخيرة

حصلن على املشورة 
عشأن فيروس نقص 

أثناء  املناعة البشرية
قبل تلقي الرعاية 

الوالدة )أثناء الحمل( 
[0] 

 ُعرَِّض عليهن إجراء
كشف فيروس نقص 

وتم  املناعة البشري 
 عليهنإجراء الكشف 

أثناء الرعاية قبل 
 الوالدة )أثناء الحمل(

ُعرَِّض عليهن إجراء 
كشف فيروس نقص 
املناعة البشرية وتم 

 عليهنإجراء الكشف 
أثناء الرعاية قبل الوالدة 

 )أثناء الحمل(وتلقين
 [4نعتائج الكشف ]

حصلن على مشورة 
عشأن كشف فيروس 

املناعة البشري، نقص 
رَِّض عليهن إجراء عُ 

الكشف وقبلن 
 ائجنعتإجراءه، وتلقين ال

96.27.90.90.30.3232 قطريون  الجنسية
88.79.34.43.52.7567 نيذغير قطري

93.25.53.31.00.0123 42-04 العمر

44-44 90.78.81.51.50.6221

71-72 89.213.05.64.54.1252

74-74 95.04.82.01.71.5155

21-24 )0.4)(9.9)(5.0)(3.9)(3.9)47

90.88.93.42.62.0799 سبق لها الزواج الحالة الزواجية

املسعتو  العتعليمي 
 لرب األسرة

75.39.32.22.22.280 قل من الثانوي أ

89.93.92.01.71.7168 ثانوي 

93.410.44.02.92.0551 فوق  جامعي فما

90.88.93.42.62.0799 اإلجمالي

 4.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 4.4عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]

حالة 24-44) (  عدد الحاالت ذغير املوزونة   
  

الوصةةةةةول إلةةةةةى وسةةةةةائل اإلعةةةةةالم واسةةةةةعتخدام تكنولوجيةةةةةا املعلومةةةةةات / إحةةةةةد  عشةةةةةر: 
 االتصاالت

 

 
لوسائل اإلعالم املخعتلفة )الصحف  تعرض ىمد عن معلومات جمع تم ،عتعدد املؤشرات املمن خالل املسح العنقودي  قطر  دولة في

  ألجهزة الحاسب اآللي واإلنترنت. مواإلذاعة والعتلفزيون( و كذلك اسعتخدامه
 :عن املعلومات جمع ويعتم

 

24-04 سن في والرجال النساء بين والعتلفزيون  واإلذاعة املجالت/الصحف على االطالع. 
سنة 24-04 عمر في هم من بين الكمبيوتر أجهزة اسعتخدام. 

سنة 24-04 عمر في هم من بين اإلنترنت اسعتخدام. 
 
 : اإلعالم وسائل إلى الوصول  

 بقراءة يقمن و( سنة 24 – 04) أعمارهن تتراوح اللواتي النساء نسبة أن الى MT.1 الشكلو   MT.1Mو  MT.1 جدول  يشير
 و القطريات النساء نسب كانت و. %22 هي األسبوع في واحدة مرة األقل على العتلفزيون  ومشاهدة اإلذاعة، إلى واالسعتماع الصحف

 مرة األقل على اإلعالم وسائل من الثالثة لألنواعالقطريات  النساءأن نسبة تعرض  أي ،% على العتوالي23% ، 41 القطريات ذغير
 .القطريات ذغير نظائرهن من نسبيا أعلى كانت األسبوع في واحدة

%  و هذا يعني أن الرجال عموما هم أكثر تعرضا من النساء  لألنواع الثالثة 42بالنسبة للرجال فقد كانت النسبة املناظرة لهم  أما
 في واحدة مرة األقل على اإلعالم وسائل من الثالثة لألنواعمن وسائل اإلعالم ، و باملثل فقد كانت نسبة تعرض الرجال القطريين 

 % .44تعرض  نسبة سولوا الذين و القطريينذغير  الرجال من أعلى%  34 بلغت التي و األسبوع

 على اإلذاعة إلى اسعتمعن %44 ونسبة .األسبوع في واحدة مرة األقل على صحيفة بقراءة قمن قد النساء من %44نسبة  وكانت
 شاهدن %44 نسبة و.  العتوالي على القطريات ذغير و القطريات للنساء %44 و% 43  بنسبة وذلك األسبوع، في واحدة مرة األقل

 أن أي.  العتوالي على القطريات ذغير و القطريات للنساء% 42 و% 43  بنسبة وذلك األسبوع، في واحدة مرة األقل على العتلفاز
 الصحف قراءة على القطريات ذغير النساء إقبال كان حين في ، قطر في  عموما النساء بين شيوعا اإلعالم وسائل أكثر هو العتلفاز

 اإلعالم وسائل من وسيلة ةألي يعتعرضن لم النساء من فقط% 7  نسبة فإن ذلك، إلى وباإلضافة. القطريات بالنساء مقارنة أعلى
 .األسبوع في واحدة مرة األقل على لو و الثالث

 على العتعرض نسب أعلى سول حيث قطر في الرجال بين شيوعا اإلعالم وسائل أكثر هو أيضا العتلفاز كان فقط للرجال بالنسبة و
 . قطريينال ذغيرو  للقطريين مماثلة والنسب ،األقل مرة واحدة في االسبوع 

تخعتلف حسب خصائص الخلفية املعلوماتية  األسبوع في واحدة مرة األقل على بة العتعرض لوسائل اإلعالم الثالثُيالحظ أن نس و 
% و أقل في أصغر فئة عمرية 44( بنسبة  سنة 72-71حيث  كانت هذه النسبة أكثر شيوعا بين النساء عموما في الفئة العمرية )

 لم العمر حسب األسبوع في واحدة مرة األقل على سب العتعرض لوسائل اإلعالم الثالث. ويالحظ أن ن%74 بنسبة( سنة 04-04)
 األصغر النساء أوساط بين الفئعتين كلعتا في للعتعرض نسبة أقل وقعت حيث القطريات ذغير و القطريات النساء بين كثيرا تخعتلف

 . العتوالي على قطرياتال وذغير القطريات للنساء% 74 ،%71 بنسبة ذلك و( ةسن 04-04) سنا
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 شيوعا أكثر العتعرض كان بينما% 44 بنسبة عمرية فئة أصغر في اإلعالم لوسائل للعتعرض نسبة أقل كانت فقد للرجال بالنسبة و
سب العتعرض ويالحظ أن ن %.32 بنسبة( سنة 22-21) العمرية الفئة في أقصاها النسبة هذه بلغت حيث سنا األكبر الفئات في

. القطريين ذغير و القطريين الرجال بين كثيرا تخعتلف لم العمر حسب األسبوع في واحدة مرة األقل على لوسائل اإلعالم الثالث
 اإلعالم لوسائل العتعرض كان لكن و( سنة 04-04) سنا األصغر الرجال أوساط بين الفئعتين كلعتا في للعتعرض نسبة أقل وقعت حيث

 .القطريين الرجال من عمرا   كبراأل فئةال في شيوعا أكثر القطريين ذغير للرجال

 تلقوا الذين هؤالء بين كانت الرجال أم بين النساء بين سواء اإلعالم وسائل من أنواع للثالثة العتعرض نسب أعلى فإن عموما و
 .العتوالي على الرجال و للنساء%  37 و% 44 بنسبة ذلك و فوق  فما الوامعي العتعليم

 قراءة و اإلذاعة الى  االسعتماع أن إال ، قطر في النساء بين شيوعا  اإلعالم وسائل أكثر  هو عموما العتلفزيون  أن من الرذغم على
 . سنا   األكبر النساء بين شيوعا أكثر كانت الصحف

  MT.1الشكل 
معا  على األقل  اتي تعرضن لوسائل اإلعالم الثالثو الل (سنة 24 -04)اتي تتراوح أعمارهن بين و نسبة النساء الل 

 4104قطر ، مرة واحدة عشكل منعتظم أسبوعيا، 
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 دون تعليم

 إبتدائي
 إعدادي
 ثانوي

 جامعي فمافوق
 الجنسية
 قطريون

 غير قطريين
 إجمالي دولة قطر

 النسبة المئوية

 MT.1 الجدول 
  اإلعالم وسائل إلى النساء تعرض
، منعتظم عشكل معينة إعالم وسائل إلى تعرضنو  سنة 24-04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة  أسبوعيا 

 4104قطر ، 
 

يعتعرضن لوسائل  اتي:و سنة الل 42-00نسبة  النساء في العمر   
معًا  اإلعالم الثالث

على األقل مرة واحدة 
 [0في األسبوع ]

 ةال يعتعرضن ألي
وسيلة إعالم على 
األقل مرة واحدة 

 في األسبوع

عدد النساء في 
 42-00العمر 

 سنة
يقرأن صحيفة 
على األقل مرة 

واحدة في 
 األسبوع

يسعتمعن إلى 
اإلذاعة على األقل 

مرة واحدة في 
 األسبوع

 العتلفزيون يشاهدن 
على األقل مرة 

 واحدة في األسبوع

63.667.396.750.31.21907 قطريون  الجنسية

64.959.193.846.73.33792 نيذغير قطري

47.947.995.532.42.3790 04 – 04 العمر

41 – 42 64.563.094.947.63.0811

44 – 44 65.965.295.950.91.7991

71 – 72 69.764.694.152.22.8972

74 – 74 69.163.893.550.83.8983

21 – 22 67.365.095.450.91.6688

24 - 24 64.761.993.749.03.1464

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

14.540.287.811.59.4158 دون تعليم

33.950.893.928.24.4172 ابعتدائي

46.051.691.931.92.8300 إعدادي

59.358.095.943.32.01763 ثانوي 

72.966.494.854.62.53293 فوق  جامعي فما

13***** ال إجابة / ال أعرف

64.561.994.847.92.65699 اإلجمالي

  MT.1 املؤشر املؤشرات، عتعددامل العنقودي املسح[ 0]
 حالة 44 من أقل املوزونة ذغير الحاالت عدد *
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 شيوعا أكثر العتعرض كان بينما% 44 بنسبة عمرية فئة أصغر في اإلعالم لوسائل للعتعرض نسبة أقل كانت فقد للرجال بالنسبة و
سب العتعرض ويالحظ أن ن %.32 بنسبة( سنة 22-21) العمرية الفئة في أقصاها النسبة هذه بلغت حيث سنا األكبر الفئات في

. القطريين ذغير و القطريين الرجال بين كثيرا تخعتلف لم العمر حسب األسبوع في واحدة مرة األقل على لوسائل اإلعالم الثالث
 اإلعالم لوسائل العتعرض كان لكن و( سنة 04-04) سنا األصغر الرجال أوساط بين الفئعتين كلعتا في للعتعرض نسبة أقل وقعت حيث

 .القطريين الرجال من عمرا   كبراأل فئةال في شيوعا أكثر القطريين ذغير للرجال

 تلقوا الذين هؤالء بين كانت الرجال أم بين النساء بين سواء اإلعالم وسائل من أنواع للثالثة العتعرض نسب أعلى فإن عموما و
 .العتوالي على الرجال و للنساء%  37 و% 44 بنسبة ذلك و فوق  فما الوامعي العتعليم

 قراءة و اإلذاعة الى  االسعتماع أن إال ، قطر في النساء بين شيوعا  اإلعالم وسائل أكثر  هو عموما العتلفزيون  أن من الرذغم على
 . سنا   األكبر النساء بين شيوعا أكثر كانت الصحف

  MT.1الشكل 
معا  على األقل  اتي تعرضن لوسائل اإلعالم الثالثو الل (سنة 24 -04)اتي تتراوح أعمارهن بين و نسبة النساء الل 

 4104قطر ، مرة واحدة عشكل منعتظم أسبوعيا، 
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 جامعي فمافوق
 الجنسية
 قطريون

 غير قطريين
 إجمالي دولة قطر

 النسبة المئوية

 MT.1 الجدول 
  اإلعالم وسائل إلى النساء تعرض
، منعتظم عشكل معينة إعالم وسائل إلى تعرضنو  سنة 24-04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة  أسبوعيا 

 4104قطر ، 
 

يعتعرضن لوسائل  اتي:و سنة الل 42-00نسبة  النساء في العمر   
معًا  اإلعالم الثالث

على األقل مرة واحدة 
 [0في األسبوع ]

 ةال يعتعرضن ألي
وسيلة إعالم على 
األقل مرة واحدة 

 في األسبوع

عدد النساء في 
 42-00العمر 

 سنة
يقرأن صحيفة 
على األقل مرة 

واحدة في 
 األسبوع

يسعتمعن إلى 
اإلذاعة على األقل 

مرة واحدة في 
 األسبوع

 العتلفزيون يشاهدن 
على األقل مرة 

 واحدة في األسبوع

63.667.396.750.31.21907 قطريون  الجنسية

64.959.193.846.73.33792 نيذغير قطري

47.947.995.532.42.3790 04 – 04 العمر

41 – 42 64.563.094.947.63.0811

44 – 44 65.965.295.950.91.7991

71 – 72 69.764.694.152.22.8972

74 – 74 69.163.893.550.83.8983

21 – 22 67.365.095.450.91.6688

24 - 24 64.761.993.749.03.1464

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

14.540.287.811.59.4158 دون تعليم

33.950.893.928.24.4172 ابعتدائي

46.051.691.931.92.8300 إعدادي

59.358.095.943.32.01763 ثانوي 

72.966.494.854.62.53293 فوق  جامعي فما

13***** ال إجابة / ال أعرف

64.561.994.847.92.65699 اإلجمالي

  MT.1 املؤشر املؤشرات، عتعددامل العنقودي املسح[ 0]
 حالة 44 من أقل املوزونة ذغير الحاالت عدد *
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  MT.1M الجدول 
  اإلعالم وسائل إلىالرجال  تعرض
، منعتظم عشكل معينة إعالم وسائل إلى تعرضوا و سنة 24-04 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال نسبة  أسبوعيا 

 4104قطر ، 
 

يعتعرضون لوسائل  سنة الذين: 42-00نسبة  الرجال في العمر   
معًا  اإلعالم الثالث

على األقل مرة واحدة 
 [0في األسبوع ]

 ةال يعتعرضون ألي
وسيلة إعالم على 
األقل مرة واحدة 

 في األسبوع

عدد الرجال في 
 42-00العمر 

 سنة
يقرهون 

صحيفة على 
األقل مرة 
واحدة في 
 األسبوع

يسعتمعون إلى 
اإلذاعة على 

األقل مرة واحدة 
 في األسبوع

يشاهدون 
على  العتلفزيون 

األقل مرة واحدة 
 في األسبوع

79.587.997.874.80.61846 قطريون  الجنسية

78.574.996.364.71.33784 نيذغير قطري

60.365.896.452.02.3833 04 – 04 العمر

41 – 42 73.782.196.166.71.4670

44 – 44 81.682.396.170.31.4803

71 – 72 78.778.097.667.40.8971

74 – 74 85.678.796.969.00.4849

21 – 22 86.985.597.377.80.6859

24 - 24 85.483.296.673.80.6644

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

26.969.480.826.916.756 دون تعليم

51.475.097.646.41.1134 ابعتدائي

63.178.894.456.11.5351 إعدادي

72.478.997.364.61.21794 ثانوي 

86.079.697.072.70.73292 جامعي فما فوق 

2***** ال إجابة / ال أعرف

78.879.296.868.01.15630 اإلجمالي
 

  MT.1 املؤشر املؤشرات، عتعددامل العنقودي املسح[ 0] 
 حالة 44 من أقل املوزونة ذغير الحاالت عدد *

 
 :االتصاالت/  املعلومات تكنولوجيا اسعتخدام

(.  سنة42 - 04) أعمارهم تتراوح اللذين قطر في الرجال و النساء على واإلنترنت اآللي الحاسب اسعتخدام بخصوص أسئلة طرحت
 اسعتخدام لهن سبق قد سنة 42 - 04 بين أعمارهن تتراوح اللواتي النساء من% 47 أن يظهر، و  MT.2Mو  MT.2 الودول  في

 اسعتخدموا الذين الرجال نسبة وكانت. العتوالي على القطريات ذغير و القطريات للنساء %44 و% 44  بنسبة وذلك ، الحاسوب
 قليال أعلى %42 اآللي الحاسب اسعتخدام لهم سبق الذين القطريين الرجال نسبة كانت و ،% 44 قليال أعلى قبل من الحاسوب

 %. 44 نسبتهم بلغت الذين القطريين ذغير نظرائهم من

 على اسعتخدمنه قد منهن %24 وأنَّ للمسح، السابق العام خالل اسعتخدمنه قد النساء إجمالي من% 40 أن إلي النعتائج تشير و
 قليال أعلى للمسح السابق العام خالل اآللي الحاسب اسعتخدام وكان. للمسح السابق الشهر خالل األسبوع في واحدة مرة األقل

 القطريين الرجال على نفسه الوضع ينطبق و. العتوالي على%( 24 ،% 47) بنسبة القطريات ذغير بنظائرهن مقارنة القطريات للنساء
 .  العتوالي على% 42 و% 43 للمسح السابق العام خالل اآللي لجحاسب اسعتخدامهم نسب بلغت التي و القطريين ذغير و

 النساء بين  للمسح السابقة السنة خالل لياآل الحاسب اسعتخدام على الونسين لكال العمر حسب طفيفة اخعتالفات هناك تكان 
 خالل األلي الحاسب اسعتخدام نسبة في مجحوظا انخفاضا سولن قد الثانوي  من أقل تعليم على حصلن اللواتي النساء أن حيث
 وبالنسبة.  فوق  فما جامعي تعليم على حصلن اللواتي للنساء% 43 بنسبة مقارنة%44 نسبتهن بلغت حيث للبحث، السابق العام

 خالل لياآل الحاسب اسعتخدام في العتعليمية الحالة حسب أم العمر حسب سواء طفيفة اخعتالفات أيضا هناك تكان فقد للرجال
 من معتقاربة اسعتخدام نسب العتعليم من منخفضة مسعتويات على حصلوا الذين الرجال سول فقد للمسح، السابقة السنة

 أن يعني هذا ،و القطريين ذغير و القطريين بين أم عموما الرجال بين سواء العتعليم من أعلى مسعتويات على الحاصلين نظرائهم
 .قطر في الرجال بين اآللي الحاسب اسعتخدام على يؤثر ال العتعليمي املسعتوى 

  اسعتخدام لهن سبق قد سنة 42 - 04 بين أعمارهن تتراوح اللواتي الشابات النساء من %42 نسبة كانت فقد  لإلنترنت بالنسبةو 
 من قليال أعلى نسبة الرجال سول قد و. العتوالي على القطريات ذغير و القطريات للنساء% 44 و% 44  بنسبة وذلك اإلنترنت،

 الذين القطريين الرجال نسبة كانت و% 43 قبل من األنترنت اسعتخدموا الذين نسبة بلغت حيث اإلنترنت، اسعتخدام في النساء
 % .44 القطريين ذغير نظرائهم من قليال أعلى% 42 قبل من اإلنترنت اسعتخدموا

 قد منهن%  22 نسبة و ، للمسح السابق العام خالل اإلنترنت اسعتخدمن قد  قطر في النساء إجمالي من% 40  نسبة كانت و
 .للمسح السابق الشهر خالل األسبوع في واحدة مرة األقل على اإلنترنت  اسعتخدمن

وكانت الفروق في اسعتخدام اإلنترنت خالل السنة السابقة للمسح حسب الفئة العمرية بين الرجال والنساء طفيفة. وكما هو 
العتعليم الثانوي  العتعليمي حيث يسعتخدم الشباب ذوو  باملسعتوى  يرتبط اسعتخدام اإلنترنت فإنمعتوقع بالنسبة للنساء والرجال 

ى العتعليم الوامعي. وكانت الفروق أكثر وضوحا  بالنسبة للنساء باملقارنة مع الرجال. كما اإلنترنت أقل كثيرا  من الحاصلين عل
 .لوحظت أنماط مشابهة بالنسبة للسكان القطريين وذغير القطريين
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  MT.1M الجدول 
  اإلعالم وسائل إلىالرجال  تعرض
، منعتظم عشكل معينة إعالم وسائل إلى تعرضوا و سنة 24-04 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال نسبة  أسبوعيا 

 4104قطر ، 
 

يعتعرضون لوسائل  سنة الذين: 42-00نسبة  الرجال في العمر   
معًا  اإلعالم الثالث

على األقل مرة واحدة 
 [0في األسبوع ]

 ةال يعتعرضون ألي
وسيلة إعالم على 
األقل مرة واحدة 

 في األسبوع

عدد الرجال في 
 42-00العمر 

 سنة
يقرهون 

صحيفة على 
األقل مرة 
واحدة في 
 األسبوع

يسعتمعون إلى 
اإلذاعة على 

األقل مرة واحدة 
 في األسبوع

يشاهدون 
على  العتلفزيون 

األقل مرة واحدة 
 في األسبوع

79.587.997.874.80.61846 قطريون  الجنسية

78.574.996.364.71.33784 نيذغير قطري

60.365.896.452.02.3833 04 – 04 العمر

41 – 42 73.782.196.166.71.4670

44 – 44 81.682.396.170.31.4803

71 – 72 78.778.097.667.40.8971

74 – 74 85.678.796.969.00.4849

21 – 22 86.985.597.377.80.6859

24 - 24 85.483.296.673.80.6644

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

26.969.480.826.916.756 دون تعليم

51.475.097.646.41.1134 ابعتدائي

63.178.894.456.11.5351 إعدادي

72.478.997.364.61.21794 ثانوي 

86.079.697.072.70.73292 جامعي فما فوق 

2***** ال إجابة / ال أعرف

78.879.296.868.01.15630 اإلجمالي
 

  MT.1 املؤشر املؤشرات، عتعددامل العنقودي املسح[ 0] 
 حالة 44 من أقل املوزونة ذغير الحاالت عدد *

 
 :االتصاالت/  املعلومات تكنولوجيا اسعتخدام

(.  سنة42 - 04) أعمارهم تتراوح اللذين قطر في الرجال و النساء على واإلنترنت اآللي الحاسب اسعتخدام بخصوص أسئلة طرحت
 اسعتخدام لهن سبق قد سنة 42 - 04 بين أعمارهن تتراوح اللواتي النساء من% 47 أن يظهر، و  MT.2Mو  MT.2 الودول  في

 اسعتخدموا الذين الرجال نسبة وكانت. العتوالي على القطريات ذغير و القطريات للنساء %44 و% 44  بنسبة وذلك ، الحاسوب
 قليال أعلى %42 اآللي الحاسب اسعتخدام لهم سبق الذين القطريين الرجال نسبة كانت و ،% 44 قليال أعلى قبل من الحاسوب

 %. 44 نسبتهم بلغت الذين القطريين ذغير نظرائهم من

 على اسعتخدمنه قد منهن %24 وأنَّ للمسح، السابق العام خالل اسعتخدمنه قد النساء إجمالي من% 40 أن إلي النعتائج تشير و
 قليال أعلى للمسح السابق العام خالل اآللي الحاسب اسعتخدام وكان. للمسح السابق الشهر خالل األسبوع في واحدة مرة األقل

 القطريين الرجال على نفسه الوضع ينطبق و. العتوالي على%( 24 ،% 47) بنسبة القطريات ذغير بنظائرهن مقارنة القطريات للنساء
 .  العتوالي على% 42 و% 43 للمسح السابق العام خالل اآللي لجحاسب اسعتخدامهم نسب بلغت التي و القطريين ذغير و

 النساء بين  للمسح السابقة السنة خالل لياآل الحاسب اسعتخدام على الونسين لكال العمر حسب طفيفة اخعتالفات هناك تكان 
 خالل األلي الحاسب اسعتخدام نسبة في مجحوظا انخفاضا سولن قد الثانوي  من أقل تعليم على حصلن اللواتي النساء أن حيث
 وبالنسبة.  فوق  فما جامعي تعليم على حصلن اللواتي للنساء% 43 بنسبة مقارنة%44 نسبتهن بلغت حيث للبحث، السابق العام

 خالل لياآل الحاسب اسعتخدام في العتعليمية الحالة حسب أم العمر حسب سواء طفيفة اخعتالفات أيضا هناك تكان فقد للرجال
 من معتقاربة اسعتخدام نسب العتعليم من منخفضة مسعتويات على حصلوا الذين الرجال سول فقد للمسح، السابقة السنة

 أن يعني هذا ،و القطريين ذغير و القطريين بين أم عموما الرجال بين سواء العتعليم من أعلى مسعتويات على الحاصلين نظرائهم
 .قطر في الرجال بين اآللي الحاسب اسعتخدام على يؤثر ال العتعليمي املسعتوى 

  اسعتخدام لهن سبق قد سنة 42 - 04 بين أعمارهن تتراوح اللواتي الشابات النساء من %42 نسبة كانت فقد  لإلنترنت بالنسبةو 
 من قليال أعلى نسبة الرجال سول قد و. العتوالي على القطريات ذغير و القطريات للنساء% 44 و% 44  بنسبة وذلك اإلنترنت،

 الذين القطريين الرجال نسبة كانت و% 43 قبل من األنترنت اسعتخدموا الذين نسبة بلغت حيث اإلنترنت، اسعتخدام في النساء
 % .44 القطريين ذغير نظرائهم من قليال أعلى% 42 قبل من اإلنترنت اسعتخدموا

 قد منهن%  22 نسبة و ، للمسح السابق العام خالل اإلنترنت اسعتخدمن قد  قطر في النساء إجمالي من% 40  نسبة كانت و
 .للمسح السابق الشهر خالل األسبوع في واحدة مرة األقل على اإلنترنت  اسعتخدمن

وكانت الفروق في اسعتخدام اإلنترنت خالل السنة السابقة للمسح حسب الفئة العمرية بين الرجال والنساء طفيفة. وكما هو 
العتعليم الثانوي  العتعليمي حيث يسعتخدم الشباب ذوو  باملسعتوى  يرتبط اسعتخدام اإلنترنت فإنمعتوقع بالنسبة للنساء والرجال 

ى العتعليم الوامعي. وكانت الفروق أكثر وضوحا  بالنسبة للنساء باملقارنة مع الرجال. كما اإلنترنت أقل كثيرا  من الحاصلين عل
 .لوحظت أنماط مشابهة بالنسبة للسكان القطريين وذغير القطريين
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  MT.2 الشكل
عشر شهرا   ثنياإلخالل  لياآلحاسب الاسعتخدموا  سنة( 42 – 04)الذين  تتراوح أعمارهم بين نسبة السكان 

 4104قطر ، ، السابقه 
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المستوى التعليمي 
 لرب األسرة

 أقل من الثانوي

 ثانوي

 جامعي ومافوق

 الجنسية

 قطريون

 غير قطريين

 إجمالي دولة قطر

 النسبة المئوية

 ذكور

 إناث

  MT.3 الشكل
،  السابقه عشر شهرا   ثنياإلاإلنترنت خالل   اسعتخدمواسنة(  42 – 04)الذين  تتراوح أعمارهم بين نسبة السكان 

 4104قطر ، 

 

  MT.2 الجدول 
 سنة( 42- 04في سن )  للنساء واإلنترنت اآللي الحاسب اسعتخدام

 اسعتخدمن اتيو الل ونسبة آلي، حاسب اسعتخدام لهن سبق و سنة42-04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة
 4104قطر ،  السابق، الشهر خالل االسعتخدام وتكرار السابقة، شهرا   عشر ياالثن خالل ا  آلي ا  حاسب

 

عدد النساء في  سنة الالتي: 24-00نسبة  النساء في العمر  سنة الالتي:  24-00نسبة  النساء في العمر  
سبق لهن  سنة 24-00العمر 

 اسعتخدام
 لياآلحاسب ال

 اسعتخدمن
لي  اآلحاسب ال

عشر  االثنيخالل 
 [0شهرا  السابقة ]

 اسعتخدمن
لي  اآلحاسب ال

مرة واحدة على 
األقل خالل 
 الشهر السابق

سبق لهن 
  اسعتخدام
 اإلنترنت

  اسعتخدمن
اإلنترنت خالل 

عشر شهرا   االثني
 [4السابقة]

 اسعتخدمن
اإلنترنت مرة 

واحدة على األقل 
خالل الشهر 

 السابق
95.493.090.595.991.888.2737 قطريون  الجنسية

91.689.387.492.589.587.2864 نيذغير قطري

93.892.390.294.891.188.7790 04 - 04 العمر

41 - 42  92.989.887.493.390.186.7811

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

67.365.062.666.662.858.9165 قل من الثانوي أ

95.291.788.896.391.588.6802 ثانوي 

97.796.995.598.296.693.9632 جامعي فما فوق 

3****** ال إجابة / ال أعرف

93.391.088.894.090.687.71601 اإلجمالي

  MT.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 MT.3عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]
 حالة 44 من أقل املوزونة ذغير الحاالت عدد *
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  MT.2 الشكل
عشر شهرا   ثنياإلخالل  لياآلحاسب الاسعتخدموا  سنة( 42 – 04)الذين  تتراوح أعمارهم بين نسبة السكان 

 4104قطر ، ، السابقه 
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  MT.3 الشكل
،  السابقه عشر شهرا   ثنياإلاإلنترنت خالل   اسعتخدمواسنة(  42 – 04)الذين  تتراوح أعمارهم بين نسبة السكان 

 4104قطر ، 

 

  MT.2 الجدول 
 سنة( 42- 04في سن )  للنساء واإلنترنت اآللي الحاسب اسعتخدام

 اسعتخدمن اتيو الل ونسبة آلي، حاسب اسعتخدام لهن سبق و سنة42-04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة
 4104قطر ،  السابق، الشهر خالل االسعتخدام وتكرار السابقة، شهرا   عشر ياالثن خالل ا  آلي ا  حاسب

 

عدد النساء في  سنة الالتي: 24-00نسبة  النساء في العمر  سنة الالتي:  24-00نسبة  النساء في العمر  
سبق لهن  سنة 24-00العمر 

 اسعتخدام
 لياآلحاسب ال

 اسعتخدمن
لي  اآلحاسب ال

عشر  االثنيخالل 
 [0شهرا  السابقة ]

 اسعتخدمن
لي  اآلحاسب ال

مرة واحدة على 
األقل خالل 
 الشهر السابق

سبق لهن 
  اسعتخدام
 اإلنترنت

  اسعتخدمن
اإلنترنت خالل 

عشر شهرا   االثني
 [4السابقة]

 اسعتخدمن
اإلنترنت مرة 

واحدة على األقل 
خالل الشهر 

 السابق
95.493.090.595.991.888.2737 قطريون  الجنسية

91.689.387.492.589.587.2864 نيذغير قطري

93.892.390.294.891.188.7790 04 - 04 العمر

41 - 42  92.989.887.493.390.186.7811

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

67.365.062.666.662.858.9165 قل من الثانوي أ

95.291.788.896.391.588.6802 ثانوي 

97.796.995.598.296.693.9632 جامعي فما فوق 

3****** ال إجابة / ال أعرف

93.391.088.894.090.687.71601 اإلجمالي

  MT.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 MT.3عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]
 حالة 44 من أقل املوزونة ذغير الحاالت عدد *
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  MT.2Mلجدول ا
 سنة( 42- 04في سن ) الحاسب اآللي واإلنترنت للرجال اسعتخدام

 اسعتخدمواحاسب آلي، ونسبة الذين  اسعتخدامالذين سبق لهم  42-04نسبة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 
 4104قطر ، ، قالشهر السابخالل  االسعتخدامعشر شهرا  السابقة، وتكرار  ياالثنلي خالل اآلحاسب ال

 
عدد الرجال في  سنة الذين: 24-00نسبة  الرجال في العمر  سنة الذين: 24-00نسبة  الرجال في العمر  

سبق لهم  سنة 24-00العمر 
 اسعتخدام

 لياآلحاسب ال

 اسعتخدموا
لي  اآلحاسب ال

عشر  االثنيخالل 
 [0شهرا  السابقة ]

 اسعتخدموا
لي  اآلحاسب ال

مرة واحدة على 
األقل خالل 
 الشهر السابق

سبق لهم 
  اسعتخدام
 اإلنترنت

  اسعتخدموا
اإلنترنت خالل 

عشر شهرا   االثني
 [4السابقة]

 اسعتخدموا
اإلنترنت مرة 

واحدة على األقل 
خالل الشهر 

 السابق
97.896.694.498.097.495.0778 قطريون  الجنسية

94.593.690.995.094.592.3725 نيذغير قطري

97.596.194.797.797.094.9833 04 - 04 العمر

41 - 42  94.794.090.295.294.792.1670

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

87.286.077.688.187.979.9173 قل من الثانوي أ

97.095.793.797.396.594.5892 ثانوي 

98.197.796.798.598.297.6438 جامعي فما فوق 

96.295.292.796.696.093.71503 اإلجمالي

  MT.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0] 
 MT.3عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]
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  MT.2Mلجدول ا
 سنة( 42- 04في سن ) الحاسب اآللي واإلنترنت للرجال اسعتخدام

 اسعتخدمواحاسب آلي، ونسبة الذين  اسعتخدامالذين سبق لهم  42-04نسبة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 
 4104قطر ، ، قالشهر السابخالل  االسعتخدامعشر شهرا  السابقة، وتكرار  ياالثنلي خالل اآلحاسب ال

 
عدد الرجال في  سنة الذين: 24-00نسبة  الرجال في العمر  سنة الذين: 24-00نسبة  الرجال في العمر  

سبق لهم  سنة 24-00العمر 
 اسعتخدام

 لياآلحاسب ال

 اسعتخدموا
لي  اآلحاسب ال

عشر  االثنيخالل 
 [0شهرا  السابقة ]

 اسعتخدموا
لي  اآلحاسب ال

مرة واحدة على 
األقل خالل 
 الشهر السابق

سبق لهم 
  اسعتخدام
 اإلنترنت

  اسعتخدموا
اإلنترنت خالل 

عشر شهرا   االثني
 [4السابقة]

 اسعتخدموا
اإلنترنت مرة 

واحدة على األقل 
خالل الشهر 

 السابق
97.896.694.498.097.495.0778 قطريون  الجنسية

94.593.690.995.094.592.3725 نيذغير قطري

97.596.194.797.797.094.9833 04 - 04 العمر

41 - 42  94.794.090.295.294.792.1670

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

87.286.077.688.187.979.9173 قل من الثانوي أ

97.095.793.797.396.594.5892 ثانوي 

98.197.796.798.598.297.6438 جامعي فما فوق 

96.295.292.796.696.093.71503 اإلجمالي

  MT.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0] 
 MT.3عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]

 
  

الثاني عشر: تعاطي العتبغ 
 

 

 بأشكالها السوائر تدخين ُيزيد. الوفاة تسبب قد عديدة بأمراض لإلصابة تؤدي قد التي املعروفة العوامل أحد العتبغ تعاطي يععتبر
 أشكال من وذغيرها الرئة سرطان ويسبب العتنفس ي، الوهاز وأمراض والشرايين القلب بأمراض اإلصابة احعتمال من املخعتلفة

دخن ال التي العتبغ منعتجات أن أيضا املعروف ومن. السرطان  .السرطان تسبب أن املمكن من ت 

 : سنة 24 – 04وقد تم جمع املعلومات العتالية عن تعاطي العتبغ بين النساء في الفئة العمرية  

 تدخين السوائر ألول مرة.  هاالسعتخدام السابق و الحالي من السوائر والسن التي بدأن في• 
 التي ال ُتدخن. األخرى  املنعتجات و ُتدخن التياالسعتخدام السابق و الحالي من منعتجات العتبغ • 
 .ُتدخن ال التي أو خنكثافة اسعتخدام السوائر ومنعتجات العتبغ التي ُتد• 

سنة في 24-04بين  نتتراوح أعماره الالتينعتجات العتبغ بين النساء مليقدم معلومات عن االسعتخدام السابق و الحالي  TA.1الودول 
. وعموما يالحظ أن اسعتخدام منعتجات  املقابلةللرجال في الفئة العمرية  نفسها عن املعلومات TA.1Mقطر، في حين يقدم الودول 

% فقط من النساء يسعتخدمن أي منعتج من منعتجات العتبغ بينما كانت 4العتبغ في قطر أكثر شيوعا بين الرجال حيث كانت نسبة 
ء من النسا أعلى القطرياتذغير  النساء بين العتبغ منعتجات من منعتج أي اسعتخدام نسبة أن ويالحظ ،%(  44)املقابلة نسبة الرجال 

 للعتبغ القطريينالرجال ذغير  معلى الرجال حيث كان اسعتخدا نفسه و ينطبق الوضع ،%  على العتوالي4%،  3القطريات وذلك بنسبة 
 العتوالي. على% 44 و% 44من نظائرهم القطريين بنسبة  أعلى

 TA.1 الجدول 
 اللواتي يعتعاطين العتبغ حاليا  أو سبق لهن تعاطيه النساء 

 4104قطر ،  العتبغ، تعاطي نمط حسب سنة 24-04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل للنساء النسبي العتوزيع
 

لم يسبق لرن  
سجائر أو  التدخين 

منعتجات  اسعتخدام
 تبغ أخر  

خالل الشرر  واحد أو أكثر يوم منعتجات تبغ في  اسعتخدمن اسعتخدامسبق لرن 
 السابق

عدد النساء في 
 42-00العمر 

سجائر  سنة
 فقط

سجائر 
ومنعتجات 
 تبغ أخر  

فقط 
منعتجات 
 تبغ أخر  

أي من 
منعتجات 

 العتبغ

سجائر 
 فقط

سجائر و 
منعتجات 
 تبغ أخر  

فقط 
منعتجات تبغ 

 أخر  

أي من 
منعتجات 

 [1]  العتبغ
97.10.70.60.82.10.10.10.30.51907 قطريون  الجنسية

92.93.61.71.56.72.00.50.83.23792 نيذغير قطري

97.10.70.21.22.10.00.00.30.3790 04 – 04 العمر

41 – 42 96.01.10.02.33.40.10.00.60.7811

44 – 44 95.31.81.31.34.41.00.10.71.8991

71 – 72 93.53.12.50.46.02.60.50.73.8972

74 – 74 92.14.41.51.57.42.10.61.13.8983

21 – 22 93.33.12.21.06.31.30.80.93.0688

24 - 24 92.34.31.51.27.02.60.20.12.9464

املسعتو  
العتعليمي 

لرب 
 األسرة

97.01.50.80.02.31.50.80.02.3158 دون تعليم

93.61.10.01.72.80.00.00.00.0172 ابعتدائي

96.81.00.61.32.80.40.20.81.3300 إعدادي

96.11.90.70.73.40.80.30.31.41763 ثانوي 
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لم يسبق لرن  
سجائر أو  التدخين 

منعتجات  اسعتخدام
 تبغ أخر  

خالل الشرر  واحد أو أكثر يوم منعتجات تبغ في  اسعتخدمن اسعتخدامسبق لرن 
 السابق

عدد النساء في 
 42-00العمر 

سجائر  سنة
 فقط

سجائر 
ومنعتجات 
 تبغ أخر  

فقط 
منعتجات 
 تبغ أخر  

أي من 
منعتجات 

 العتبغ

سجائر 
 فقط

سجائر و 
منعتجات 
 تبغ أخر  

فقط 
منعتجات تبغ 

 أخر  

أي من 
منعتجات 

 [1]  العتبغ
93.03.21.81.66.71.80.40.93.13293 جامعي فما فوق 

13********* ال إجابة / ال أعرف

حالة 
 األمومة

حامل او ُترضع رضاعة 
 طبيعية )ذغير حامل(

96.30.81.50.93.10.00.00.50.5313

َر أعاله 93.53.21.61.46.21.90.40.73.03442 الش ئ مما ُذكِّ

94.32.61.31.35.21.30.30.72.35699 اإلجمالي

 TA.1عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *

 TA.1M الجدول 
 العتبغ حاليا  أو سبق لهم تعاطيه الذين يعتعاطون  الرجال 

 4104قطر ،  العتبغ، تعاطي نمط حسب سنة 24-04 بين أعمارهم تتراوح الذين للرجال النسبي العتوزيع
 

لم يسبق لرم  
سجائر أو التدخين 

  اسعتخدام
 منعتجات تبغ أخر  

خالل الشرر  واحد أو أكثر يوم منعتجات تبغ في  اسعتخدموا اسعتخدامسبق لرم 
 السابق

الرجال في عدد 
 42-00العمر 

سجائر  سنة
 فقط

سجائر 
ومنعتجات 
 تبغ أخر  

فقط 
منعتجات 
 تبغ أخر  

أي من 
منعتجات 

 العتبغ

سجائر 
 فقط

سجائر 
ومنعتجات 
 تبغ أخر  

فقط 
منعتجات تبغ 

 أخر  

أي من 
منعتجات 

 العتبغ
77.515.83.72.121.713.41.71.516.51846 قطريون  الجنسية

73.017.55.33.226.014.01.81.717.43784 نيذغير قطري

91.74.60.72.88.12.10.40.53.0833 04 – 04 العمر

41 – 42 82.910.62.62.916.18.7.52.111.3670

44 – 44 69.719.86.03.829.617.81.72.321.9803

71 – 72 69.520.06.43.029.418.22.81.522.5971

74 – 74 69.820.05.92.828.717.12.31.721.1849

21 – 22 68.821.66.12.630.418.02.11.922.0859

24 - 24 70.821.05.12.128.212.41.71.215.4644

املسعتو  
العتعليمي 

لرب 
 األسرة

74.713.94.26.024.112.30.95.018.256 دون تعليم

59.529.35.54.239.028.61.12.532.3134 ابعتدائي

70.421.05.22.628.817.51.91.921.3351 إعدادي

77.914.73.72.921.312.32.01.615.91794 ثانوي 

73.717.35.32.725.413.61.61.516.73292 جامعي فما فوق 

2********* ال إجابة / ال أعرف

74.517.04.82.924.613.81.71.617.15630 اإلجمالي

 TA.1عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *

% فقط 0% منهن قد اسعتخدمن السوائر ومنعتجات العتبغ األخرى، و0% من النساء عموما قد اسعتخدمن  السوائر، 7وكان نحو  
 سعتخدمن أي منعتج من منعتجات العتبغ.ي% من النساء لم 42اسعتخدمن منعتجات العتبغ األخرى. نسبة 

الرجال. ووجد أن سبعة عشر في املئة من الرجال  م بينالنساء أمنعتجات العتبغ، سواء بين إن السوائر هي األكثر شيوعا  بين جميع 
في املئة من النساء يدخنون السوائر. ووجد النمط نفسه السعتخدام العتبغ بين األسر القطرية وذغير القطرية، حيث كانت نسبة  7و 

اتي يدخّن السوائر أو و قطريات اللفي املئة، مقارنة بنسبة ضئيلة بين النساء ال 2تدخين السوائر بين النساء ذغير القطريات 
في املئة من ذغير القطريات يعتعاطين منعتجات العتبغ األخرى. وباملثل، فإن نسبة  4يعتعاطين منعتجات العتبغ األخرى. كما وجد أن 

 في املئة لكل فئة. 03بلغت قد الرجال القطريين والرجال ذغير القطريين الذين يدخنون السوائر 

 اسعتخدامه في خدام الحالي ملنعتجات العتبغ )في يوم  أو أكثر خالل الشهر الذي سبق املسح( كان أقل من االسعتفإن كما هو معتوقع، 
ئة % بامل0منعتج من منعتجات العتبغ ،  % من النساء أي4يسعتخدم حاليا حوالي و النساء.  م بينأي وقت مض ى سواء بين الرجال أ

 السوائر بعتدخين قمن قطر فيبغ األخرى، و ال يوجد أي نساء % فقط منعتجات العت0منهن يسعتخدمن السوائر فقط، وتسعتخدم 
 العتبغ منعتجات من ا  أي حاليا يسعتخدمون  قطر في الرجال من%  03 فحوالي للرجال بالنسبة أما ،معا األخرى  العتبغ منعتجات من وأي

 %.4 األخرى  العتبغ منعتجات السعتخدام كثيرا أقل بنسبة مقارنة السوائر يسعتخدمون  منهم%  02 ،

 أنواع من نوع ألي يعتعاطين نساءالنسبة قليلة من  هناكالحالي ملنعتجات العتبغ يزداد مع تقدم العمر:  االسعتخدامومن املالحظ أن   
( سنة 74 -74بين ) ناتي تتراوح أعمارهو % بين النساء الل2 إلى النسبة هذه وصلت بينما ،( سنة 04 - 04) العمرية الفئة في العتبغ

القطريين و ذغير القطريين من الرجال  على نفسه لالسعتخدام العمري  العتوزيع نمط، و ينطبق نفسها% للرجال في الفئة العمرية 40و
 و النساء.

 خداماسعتاتي سبق لهن و النساء ذغير املعتعلمات و اللفيؤثر مسعتوى العتعليم بدرجة قليلة على اسعتخدام أي منعتج من منعتجات العتبغ: و 
%. و بالنسبة للرجال يالحظ 7  فوق  فماتعليم  جامعي   على  حصلن%  أقل من النساء اللواتي 4أي منعتج من منعتجات العتبغ 

.  األعلى الرجال أوساط بين العتبغ منعتجات من منعتج أي اسعتخدام منسب الرجال الذين سبق له ارتفاع  تعليما 

 حصلن اللواتي النساء أن حيث القطرياتلم يخعتلف نمط اسعتخدام العتبغ حسب املسعتوي العتعليمي بين النساء القطريات وذغير  و 
% للنساء بدون 7%  مقابل  3نسب اسعتخدام للعتبغ بين النساء بنسبة  أعلى سولت التي الفئة هن فوق  فما الوامعي العتعليم على

 تعليم.

من منعتجات العتبغ  ا  % يسعتخدمن حاليا أي1.4( حامل)ذغير  طبيعية رضاعة ُترضع او الحواملنساء نسبة  أقل من ال يالحظ أن و 
 بالرضاعة الطبيعية في الوقت الحالي و ذغير حوامل. يقمن ال اللواتي من% 7باملقارنة مع نسبة 

 04عاما  في قطر ممن دخنوا سيجارة كاملة قبل بلوغ سن  24-04نسبة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين  TA.2Mيبين الودول 
وقد بلغت نسبة الرجال ذغير القطريين الذين   .% 4.3قد بلغت  ساعة التي سبقت االسعتطالع 42وتواتر تعاطيهم للسوائر في الة 

في املئة.  4ة، وهي أعلى قليال  من نظرائهم القطريين، حيث كانت النسبة بينهم في املئ 7سنة  04دخنوا سيجارة كاملة قبل بلوغ سن 
 ( سنة.44-44من الفئة العمرية ) 04وكانت أعلى نسبة للرجال الذين دخنوا سيجارة كاملة قبل بلوغ سن 

العتعليم املنخفض عموما هم  و ذو الرجال و . ا  عام 04قبل سن  كاملةعلى استهالك سيجارة  ُيؤثر يالحظ أيضا أن مسعتوى العتعليم  و 
 بلغت فقد. فوق  فما الوامعي العتعليممن نظائرهم الحاصلين على  ا  عام 04أكثر احعتماال للقيام بعتدخين سيجارة كاملة قبل سن 

 فما جامعي تعليم على الحاصلين للرجال% 4 إلى انخفضت بينما فقطعدادي إعلى تعليم  الحاصلين للرجال% 4 النسبة هذه
 قطريين .الذغير ذا النمط بين الرجال القطريين و يخعتلف ه . ولمفوق 

سيجارة يوميا  ارتباطا  وثيقا  مع العتقدم في السن، فقد لوحظت أعلى نسبة بين الفئات العمرية األكبر  41ويرتبط استهالك أكثر من 
. 41يدخنون ( سنة، فقد وجد أن نصف املدخنين في هذه الفئة العمرية 22-21سنا  في الفئة العمرية )  سيجارة أو أكثر يوميا 
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الرجال. ووجد أن سبعة عشر في املئة من الرجال  م بينالنساء أمنعتجات العتبغ، سواء بين إن السوائر هي األكثر شيوعا  بين جميع 
في املئة من النساء يدخنون السوائر. ووجد النمط نفسه السعتخدام العتبغ بين األسر القطرية وذغير القطرية، حيث كانت نسبة  7و 

اتي يدخّن السوائر أو و قطريات اللفي املئة، مقارنة بنسبة ضئيلة بين النساء ال 2تدخين السوائر بين النساء ذغير القطريات 
في املئة من ذغير القطريات يعتعاطين منعتجات العتبغ األخرى. وباملثل، فإن نسبة  4يعتعاطين منعتجات العتبغ األخرى. كما وجد أن 

 في املئة لكل فئة. 03بلغت قد الرجال القطريين والرجال ذغير القطريين الذين يدخنون السوائر 

 اسعتخدامه في خدام الحالي ملنعتجات العتبغ )في يوم  أو أكثر خالل الشهر الذي سبق املسح( كان أقل من االسعتفإن كما هو معتوقع، 
ئة % بامل0منعتج من منعتجات العتبغ ،  % من النساء أي4يسعتخدم حاليا حوالي و النساء.  م بينأي وقت مض ى سواء بين الرجال أ

 السوائر بعتدخين قمن قطر فيبغ األخرى، و ال يوجد أي نساء % فقط منعتجات العت0منهن يسعتخدمن السوائر فقط، وتسعتخدم 
 العتبغ منعتجات من ا  أي حاليا يسعتخدمون  قطر في الرجال من%  03 فحوالي للرجال بالنسبة أما ،معا األخرى  العتبغ منعتجات من وأي

 %.4 األخرى  العتبغ منعتجات السعتخدام كثيرا أقل بنسبة مقارنة السوائر يسعتخدمون  منهم%  02 ،

 أنواع من نوع ألي يعتعاطين نساءالنسبة قليلة من  هناكالحالي ملنعتجات العتبغ يزداد مع تقدم العمر:  االسعتخدامومن املالحظ أن   
( سنة 74 -74بين ) ناتي تتراوح أعمارهو % بين النساء الل2 إلى النسبة هذه وصلت بينما ،( سنة 04 - 04) العمرية الفئة في العتبغ

القطريين و ذغير القطريين من الرجال  على نفسه لالسعتخدام العمري  العتوزيع نمط، و ينطبق نفسها% للرجال في الفئة العمرية 40و
 و النساء.

 خداماسعتاتي سبق لهن و النساء ذغير املعتعلمات و اللفيؤثر مسعتوى العتعليم بدرجة قليلة على اسعتخدام أي منعتج من منعتجات العتبغ: و 
%. و بالنسبة للرجال يالحظ 7  فوق  فماتعليم  جامعي   على  حصلن%  أقل من النساء اللواتي 4أي منعتج من منعتجات العتبغ 

.  األعلى الرجال أوساط بين العتبغ منعتجات من منعتج أي اسعتخدام منسب الرجال الذين سبق له ارتفاع  تعليما 

 حصلن اللواتي النساء أن حيث القطرياتلم يخعتلف نمط اسعتخدام العتبغ حسب املسعتوي العتعليمي بين النساء القطريات وذغير  و 
% للنساء بدون 7%  مقابل  3نسب اسعتخدام للعتبغ بين النساء بنسبة  أعلى سولت التي الفئة هن فوق  فما الوامعي العتعليم على

 تعليم.

من منعتجات العتبغ  ا  % يسعتخدمن حاليا أي1.4( حامل)ذغير  طبيعية رضاعة ُترضع او الحواملنساء نسبة  أقل من ال يالحظ أن و 
 بالرضاعة الطبيعية في الوقت الحالي و ذغير حوامل. يقمن ال اللواتي من% 7باملقارنة مع نسبة 

 04عاما  في قطر ممن دخنوا سيجارة كاملة قبل بلوغ سن  24-04نسبة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين  TA.2Mيبين الودول 
وقد بلغت نسبة الرجال ذغير القطريين الذين   .% 4.3قد بلغت  ساعة التي سبقت االسعتطالع 42وتواتر تعاطيهم للسوائر في الة 

في املئة.  4ة، وهي أعلى قليال  من نظرائهم القطريين، حيث كانت النسبة بينهم في املئ 7سنة  04دخنوا سيجارة كاملة قبل بلوغ سن 
 ( سنة.44-44من الفئة العمرية ) 04وكانت أعلى نسبة للرجال الذين دخنوا سيجارة كاملة قبل بلوغ سن 

العتعليم املنخفض عموما هم  و ذو الرجال و . ا  عام 04قبل سن  كاملةعلى استهالك سيجارة  ُيؤثر يالحظ أيضا أن مسعتوى العتعليم  و 
 بلغت فقد. فوق  فما الوامعي العتعليممن نظائرهم الحاصلين على  ا  عام 04أكثر احعتماال للقيام بعتدخين سيجارة كاملة قبل سن 

 فما جامعي تعليم على الحاصلين للرجال% 4 إلى انخفضت بينما فقطعدادي إعلى تعليم  الحاصلين للرجال% 4 النسبة هذه
 قطريين .الذغير ذا النمط بين الرجال القطريين و يخعتلف ه . ولمفوق 

سيجارة يوميا  ارتباطا  وثيقا  مع العتقدم في السن، فقد لوحظت أعلى نسبة بين الفئات العمرية األكبر  41ويرتبط استهالك أكثر من 
. 41يدخنون ( سنة، فقد وجد أن نصف املدخنين في هذه الفئة العمرية 22-21سنا  في الفئة العمرية )  سيجارة أو أكثر يوميا 
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 TA.2 الجدول 
  النساء عند تعاطيهن العتبغ أول مرة وتكرار ذلك عمر 

   ،04 العمر بلوغ قبل كاملة سيجارة دخن الالتي سنة 24-04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة
قطر ،  السابقة، والعشرين األربع الساعات خالل املدخنة السوائر عدد حسب حاليا   للمدخنات النسبي عالعتوز 

4104 
 

اتي و للانسبة  النساء  
دخن سيجارة كاملة 

 [0سنة ] 00قبل بلوغ  

عدد النساء 
 42-00العمر 

 سنة

عدد النساء في العمر  ساعة سابقة 24عدد السجائر خالل 
اتي و سنة الل 00-42

 يدخن حالياً 
4 - 4 4أقل من   01 - 04  41 + ال أعرف  

 /ال إجابة
 اإلجمالي

100.04 *****0.11907 قطريون  الجنسية
0.4379218.322.935.112.910.3100.094 نيذغير قطري

0.3569919.723.134.912.49.9100.098 اإلجمالي

 TA.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]

 TA.2M الجدول 
 تعاطيهم العتبغ أول مرة وتكرار ذلك  عند الرجال عمر 

   سنة،04 بلوغ قبل كاملة سيجارة دخنوا الذين سنة 24-04 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال نسبة
نة السوائر عدد حسب حاليا   للمدخنين النسبي والعتوزيع قطر ،  السابقة، والعشرين األربع الساعات خالل املَُدخَّ

4104 
 

نسبة  الرجال  
دخنوا الذين 

سيجارة كاملة قبل 
 [0سنة ] 00بلوغ 

عدد 
الرجال في 

-00العمر 
 سنة 42

 ساعة سابقة 24عدد  السجائر خالل 
 
 
 
 
 

عدد الرجال في 
 42-00مر الع

سنة الذين 
 يدخنون حالياً 

04 - 01 4أقل من   41 +  4 - 4 ال أعرف  
 /ال إجابة

 اإلجمالي

2.318464.912.343.133.75.9100.0283 قطريون  الجنسية

2.937848.313.028.838.411.4100.0602 نيذغير قطري

25(100.0)(17.7)(15.8)(41.7)(8.2)(16.6)(833)(2.0) 04 – 04 العمر

41 – 42 2.06706.617.645.321.29.2100.062

44 – 44 4.18035.013.939.133.78.3100.0160

71 – 72 3.59716.716.124.438.714.1100.0208

74 – 74 2.28497.812.035.833.410.9100.0165

21 – 22 3.38598.36.830.549.05.4100.0175

املسعتو  
العتعليمي 

لرب 
 األسرة

1.36446.814.435.038.05.8100.091 دون تعليم

100.07******* ابعتدائي

3.01343.112.933.948.91.1100.040 إعدادي

5.03519.513.538.533.55.0100.069 ثانوي 

2.717944.413.732.938.610.4100.0262 جامعي فما فوق 

2.432928.712.433.035.910.0100.0507 ال إجابة / ال أعرف

2.756307.212.833.436.99.6100.0886 اإلجمالي

 TA.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *

 حالة 24-44عدد الحاالت ذغير املوزونة  ) (

  

الثالث عشر: السعادة والرض ى في الحياة 
 

 

أن العتصورات الشخصية لألفراد عشأن صحتهم، ودخلهم، و بيئة معيشتهم وذغير ذلك تلعب دورا  هاما  في  من املعروف جيدا  
، عغض النظر عن الظروف املوضوعية مثل الدخل الفعلي والحالة الصحية البدنية. ى، ويمكن أن تؤثر على تصورهم للرض حياتهم

مجموعة من األسئلة من النساء والرجال في الفئة العمرية  طرحت، 4104قطر ، ( ل MICS4وفي املسح العنقودي معتعدد املؤشرات)
في جوانب مخعتلفة من حياتهم مثل األسرة، والصداقات، واملدرسة، وفرص العمل،  ىتقييم مدى شعورهم بالرض  )سنة 04-24(

 وبيئة املعيشة والدخل. 

الشباب من الرجال  ىاعد فهم رض ال. ويمكن أن يسعن الح ىس ملسعتوى تصور الفرد ونظرته للرض في الحياة هو مقيا ىالرض 
في  ىالشباب. ويمكن العتمييز بين الرض  والنساء في مجاالت مخعتلفة من حياتهم في الحصول على صورة شاملة عن أوضاع حياة

الطقس أو كية الحياة والسعادة. السعادة هي شعور عاطفي عابر ويمكن أن تعتأثر بالعديد من األشياء بما في ذلك املؤثرات اليوم
املوت األخير في األسرة. ومن املمكن أن يكون الفرد راضيا  في الحياة مع األسرة، واألصدقاء، وفرص العمل، والدخل وذغيرها من 

َب من املشاركين  اإلجابة  -في الحياة ىالرض  نباإلضافة إلى مجموعة األسئلة ع -جوانب حياته، ولكنه ال يزال ذغير سعيد. وقد ُطلِّ
 األسئلة البسيطة عن السعادة وعن العتصورات عشأن حياة أفضل. على ععض

 وجوه عليها مطبوع بطاقة عليهم ُعرِّضت الحياة، في ىالرض  و السعادة عن األسئلة من مجموعة على اإلجابة في املشاركين وملساعدة
 (.املسح اسعتمارات في( ه) املجحق)انظر  املخعتلفة االسعتجابة فئات مع وجه كل يعتوافق بحيث( ما نوعا   مبتسمة ذغير)ووجوه  مبتسمة

 .يلي كما هي الفردي ىبالرض  املعتعلقة واملؤشرات

 إلى حٍد ما في  ىجدا  أو الرض  ىيشعرن بالرض  و سنة(   24-04)  أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة: في الحياة ىالرض
مجاالت مخعتارة من الحياة تعتضمن حياة األسرة، والصداقات، واملدرسة، والوظيفة الحالية، وبيئة املعيشة، ومعاملة 

 .الحالي والدخل ، ظهراألخرين ، وامل
يشعرن بأنهن سعيدات جدا أو إلى حد ما و  )سنة 24-04(اتي تتراوح أعمارهن و ، نسبة النساء اللالسعادة 
تعرضت حياتهن للعتحسن خالل السنة  و  )سنة 24-04 (أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة: ود حياة أفضلتصور وج

 اتي تعتوقعن أن حياتهن سعتكون أفضل ععد عام واحد.و املاضية، والل

 
سنة الذين هم سعداء جدا  أو سعداء إلى حد ما في مجاالت  24-04نسبة النساء والرجال من سن  SW.1Mو SW.1يبين الودوالن 

في جميع املجاالت، أعالها في مجال الحياة األسرية والصحة،  ياتراض نَّ في املئة من النساء بأنه 41ر من أكث تمحددة. وقد أعرب
. وقد كانت النعتائج امل 42-04وخاصة النساء في سن  . أما تقييم عاما  عتعلقة بمجالي املدرسة واملكان الذي يعيشون فيه أقل قليال 

في املئة، في حين كان ما يزيد على النصف بقليل من الرجال سعداء جدا  أو  44الوظيفة الحالية فقد كان األعلى بين الرجال بنسبة 
 األسر القطرية، مقارنة مع األسر ذغير القطرية.سعداء إلى حد ما بوضعهم الصحي. كما وجدت ععض االخعتالفات في النعتائج بين 
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 TA.2 الجدول 
  النساء عند تعاطيهن العتبغ أول مرة وتكرار ذلك عمر 

   ،04 العمر بلوغ قبل كاملة سيجارة دخن الالتي سنة 24-04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة
قطر ،  السابقة، والعشرين األربع الساعات خالل املدخنة السوائر عدد حسب حاليا   للمدخنات النسبي عالعتوز 

4104 
 

اتي و للانسبة  النساء  
دخن سيجارة كاملة 

 [0سنة ] 00قبل بلوغ  

عدد النساء 
 42-00العمر 

 سنة

عدد النساء في العمر  ساعة سابقة 24عدد السجائر خالل 
اتي و سنة الل 00-42

 يدخن حالياً 
4 - 4 4أقل من   01 - 04  41 + ال أعرف  

 /ال إجابة
 اإلجمالي

100.04 *****0.11907 قطريون  الجنسية
0.4379218.322.935.112.910.3100.094 نيذغير قطري

0.3569919.723.134.912.49.9100.098 اإلجمالي

 TA.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]

 TA.2M الجدول 
 تعاطيهم العتبغ أول مرة وتكرار ذلك  عند الرجال عمر 

   سنة،04 بلوغ قبل كاملة سيجارة دخنوا الذين سنة 24-04 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال نسبة
نة السوائر عدد حسب حاليا   للمدخنين النسبي والعتوزيع قطر ،  السابقة، والعشرين األربع الساعات خالل املَُدخَّ

4104 
 

نسبة  الرجال  
دخنوا الذين 

سيجارة كاملة قبل 
 [0سنة ] 00بلوغ 

عدد 
الرجال في 

-00العمر 
 سنة 42

 ساعة سابقة 24عدد  السجائر خالل 
 
 
 
 
 

عدد الرجال في 
 42-00مر الع

سنة الذين 
 يدخنون حالياً 

04 - 01 4أقل من   41 +  4 - 4 ال أعرف  
 /ال إجابة

 اإلجمالي

2.318464.912.343.133.75.9100.0283 قطريون  الجنسية

2.937848.313.028.838.411.4100.0602 نيذغير قطري

25(100.0)(17.7)(15.8)(41.7)(8.2)(16.6)(833)(2.0) 04 – 04 العمر

41 – 42 2.06706.617.645.321.29.2100.062

44 – 44 4.18035.013.939.133.78.3100.0160

71 – 72 3.59716.716.124.438.714.1100.0208

74 – 74 2.28497.812.035.833.410.9100.0165

21 – 22 3.38598.36.830.549.05.4100.0175

املسعتو  
العتعليمي 

لرب 
 األسرة

1.36446.814.435.038.05.8100.091 دون تعليم

100.07******* ابعتدائي

3.01343.112.933.948.91.1100.040 إعدادي

5.03519.513.538.533.55.0100.069 ثانوي 

2.717944.413.732.938.610.4100.0262 جامعي فما فوق 

2.432928.712.433.035.910.0100.0507 ال إجابة / ال أعرف

2.756307.212.833.436.99.6100.0886 اإلجمالي

 TA.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *

 حالة 24-44عدد الحاالت ذغير املوزونة  ) (

  

الثالث عشر: السعادة والرض ى في الحياة 
 

 

أن العتصورات الشخصية لألفراد عشأن صحتهم، ودخلهم، و بيئة معيشتهم وذغير ذلك تلعب دورا  هاما  في  من املعروف جيدا  
، عغض النظر عن الظروف املوضوعية مثل الدخل الفعلي والحالة الصحية البدنية. ى، ويمكن أن تؤثر على تصورهم للرض حياتهم

مجموعة من األسئلة من النساء والرجال في الفئة العمرية  طرحت، 4104قطر ، ( ل MICS4وفي املسح العنقودي معتعدد املؤشرات)
في جوانب مخعتلفة من حياتهم مثل األسرة، والصداقات، واملدرسة، وفرص العمل،  ىتقييم مدى شعورهم بالرض  )سنة 04-24(

 وبيئة املعيشة والدخل. 

الشباب من الرجال  ىاعد فهم رض ال. ويمكن أن يسعن الح ىس ملسعتوى تصور الفرد ونظرته للرض في الحياة هو مقيا ىالرض 
في  ىالشباب. ويمكن العتمييز بين الرض  والنساء في مجاالت مخعتلفة من حياتهم في الحصول على صورة شاملة عن أوضاع حياة

الطقس أو كية الحياة والسعادة. السعادة هي شعور عاطفي عابر ويمكن أن تعتأثر بالعديد من األشياء بما في ذلك املؤثرات اليوم
املوت األخير في األسرة. ومن املمكن أن يكون الفرد راضيا  في الحياة مع األسرة، واألصدقاء، وفرص العمل، والدخل وذغيرها من 

َب من املشاركين  اإلجابة  -في الحياة ىالرض  نباإلضافة إلى مجموعة األسئلة ع -جوانب حياته، ولكنه ال يزال ذغير سعيد. وقد ُطلِّ
 األسئلة البسيطة عن السعادة وعن العتصورات عشأن حياة أفضل. على ععض

 وجوه عليها مطبوع بطاقة عليهم ُعرِّضت الحياة، في ىالرض  و السعادة عن األسئلة من مجموعة على اإلجابة في املشاركين وملساعدة
 (.املسح اسعتمارات في( ه) املجحق)انظر  املخعتلفة االسعتجابة فئات مع وجه كل يعتوافق بحيث( ما نوعا   مبتسمة ذغير)ووجوه  مبتسمة

 .يلي كما هي الفردي ىبالرض  املعتعلقة واملؤشرات

 إلى حٍد ما في  ىجدا  أو الرض  ىيشعرن بالرض  و سنة(   24-04)  أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة: في الحياة ىالرض
مجاالت مخعتارة من الحياة تعتضمن حياة األسرة، والصداقات، واملدرسة، والوظيفة الحالية، وبيئة املعيشة، ومعاملة 

 .الحالي والدخل ، ظهراألخرين ، وامل
يشعرن بأنهن سعيدات جدا أو إلى حد ما و  )سنة 24-04(اتي تتراوح أعمارهن و ، نسبة النساء اللالسعادة 
تعرضت حياتهن للعتحسن خالل السنة  و  )سنة 24-04 (أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة: ود حياة أفضلتصور وج

 اتي تعتوقعن أن حياتهن سعتكون أفضل ععد عام واحد.و املاضية، والل

 
سنة الذين هم سعداء جدا  أو سعداء إلى حد ما في مجاالت  24-04نسبة النساء والرجال من سن  SW.1Mو SW.1يبين الودوالن 

في جميع املجاالت، أعالها في مجال الحياة األسرية والصحة،  ياتراض نَّ في املئة من النساء بأنه 41ر من أكث تمحددة. وقد أعرب
. وقد كانت النعتائج امل 42-04وخاصة النساء في سن  . أما تقييم عاما  عتعلقة بمجالي املدرسة واملكان الذي يعيشون فيه أقل قليال 

في املئة، في حين كان ما يزيد على النصف بقليل من الرجال سعداء جدا  أو  44الوظيفة الحالية فقد كان األعلى بين الرجال بنسبة 
 األسر القطرية، مقارنة مع األسر ذغير القطرية.سعداء إلى حد ما بوضعهم الصحي. كما وجدت ععض االخعتالفات في النعتائج بين 
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 SW.1 الشكل
إلى حٍد ما في مجاالت  ىجدا  أو الرض  ىبالرض  يشعرون و ( سنة  24-04)الذين  تتراوح أعمارهم بين لسكان انسبة 

 4104قطر ،  مخعتارة من الحياة ،
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 SW.1 الشكل
إلى حٍد ما في مجاالت  ىجدا  أو الرض  ىبالرض  يشعرون و ( سنة  24-04)الذين  تتراوح أعمارهم بين لسكان انسبة 

 4104قطر ،  مخعتارة من الحياة ،
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الجدول 
 

SW
.1

  
 

أععاد
 

الرض 
 ى

 في
حياة

ا 
لنساء

 
نسبة

 
النساء

 
الل

و 
اتي

 
تتراوح

 
رهن أعما

 
بين

 
04

-
24

 
سنة

 و 
يشعرن 

 
بالرض 

 ى
جدا  

أو 
 

الرض 
 ى

إلى
 

حٍد 
ما 

في 
 

مجاالت
 

رة مخعتا
 

من
 

الحياة،
 

قطر ، 
4104

 
 

 
نسبة  النساء في العمر 

00
-

42 
سنة الل

و 
اتي يشعرن بالرض 
 ى

جدًا أو الرض 
 ى

رة : إلى حد  ما في مجاالت مخعتا
 

نسبة  النساء في العمر 
00

-
42

  
سنة 

الالتي:
 

عدد 
النساء في 

العمر 
00

-
42 

سنة
 

حياة 
األسرة

 
صداقات

ال
 

رسة املد
 

الوظيفة 
الحالية

 
صحة

ال
 

بيئة 
املعيشة

 
معاملة 
األخرين

 
املظهر

 
الرض 

 ى
الحياة في
 

عشكل
 

عام
 

الدخل 
الواري 

 
ملعتحقة 
حاليا  

رسة باملد
 

س 
لي

لديها أي
وظيفة ة
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الجنسية
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97.5 
98.4 

95.0 
91.7 

59.4 
59.8 

3845 

لم 
يسبق
 

لها
 

اج الزو
 

97.3 
95.9 

92.0 
95.2 

97.3 
94.5 

95.9 
97.5 

97.3 
94.6 

53.7 
69.3 

70.4 
1853 

ال إجابة
 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
1 

املسعتو  
العتعليمي لرب 

األسرة
 

دون تعليم
 

95.6 
96.0 

100.0 
100.0 

97.7 
93.6 

95.0 
98.2 

96.1 
94.4 

95.5 
91.2 

89.0 
158 

ابعتدائي
 

95.8 
97.2 

100.0 
83.1 

90.8 
92.7 

97.0 
94.8 

97.4 
86.0 

92.6 
84.3 

86.7 
172 

إعدادي
 

96.9 
94.5 

90.8 
98.5 

95.8 
95.5 

97.1 
99.0 

97.2 
90.6 

70.3 
87.9 

89.4 
300 

ثانوي 
 

97.2 
94.6 

91.8 
94.2 

97.0 
93.5 

97.0 
97.7 

98.3 
92.9 

68.6 
76.0 

76.7 
1763 

جامعي فما فوق 
 

98.3 
95.6 

95.0 
95.9 

96.5 
94.6 

96.3 
97.3 

98.1 
95.6 

84.4 
50.5 

51.2 
3293 

ال إجابة / ال أعرف
 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
13 

اإلجمالي
 

97.7
 

95.3
 

93.2 
95.5 

96.5 
94.2 

96.6 
97.5 

98.0 
94.9 

79.3 
62.6 

63.3 
5699 

* 
ونة أقل من  عدد الحاالت ذغير املوز

44
 

حالة
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-
42 

ن بالرض  سنة الذين يشعرو
 ى

جدًا أو الرض 
 ى

رة : إلى حد  ما في مجاالت مخعتا
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-
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وظيفة 
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94.4 
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25.9 
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الحالة 
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اج سبق له الزو
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93.3 
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اج الزو
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90.1 
93.8 

94.0 
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90.3 

92.3 
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93.7 
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47.1 
48.1 

2249 

ال إجابة
 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
4 
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األسرة
 

دون تعليم
 

72.2 
80.4 

53.7 
85.9 

41.4 
69.3 

75.9 
86.3 

83.7 
90.8 

85.2 
18.2 

17.2 
56 

ابعتدائي
 

79.4 
86.8 

100.0 
84.7 

52.6 
74.4 

84.1 
88.3 

83.7 
84.1 

93.4 
4.8 

6.1 
134 

إعدادي
 

93.1 
92.9 

94.8 
91.3 

44.9 
87.9 

92.4 
94.9 

93.2 
90.1 

65.7 
30.0 

31.9 
351 

ثانوي 
 

92.4 
91.7 

92.0 
95.7 

41.7 
88.7 

91.6 
92.9 

93.1 
92.9 

62.7 
34.8 

35.8 
1794 

جامعي فما فوق 
 

94.0 
92.5 

96.9 
96.1 

56.7 
87.6 

91.1 
93.0 

92.7 
94.6 

83.9 
11.7 

13.2 
3292 

ال إجابة / ال أعرف
 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
2 

اإلجمالي
 

92.8 
92.0 

93.9 
95.3 

50.9 
87.5 

91.0 
92.9 

92.5 
93.6 

76.2 
20.1 

21.4 
5630 

* 
ونة أقل من  عدد الحاالت ذغير املوز

44
 

حالة
 

 

املعيش ي" على  ىاملعيش ي. وقد تم تعريف "الرض  ىساء والرجال الذين يعتمعتعون بالرض نسبة الن SW.2Mو SW.2يعرض الودوالن 
" أو "راضون إلى حد ما" عن حياتهم العائلية، وصداقاتهم، ومدرستهم، ووظيفتهم الحالية،  أنه نسبة األفراد الذين هم "راضون جدا 

في املئة  24كيفية العتعامل معهم من قبل اآلخرين، وكيف ينظر إليهم. في قطر عشكل عام، كان ووضعهم الصحي، ومكان سكنهم، و 
، وهي أعلى من نسبة الرجال ) في املئة(. وكان هذا أكثر وضوحا  في األسر ذغير القطرية، حيث كانت  24من النساء راضين معيشيا 

في  41فبالنسبة لألسر القطرية، كان الفارق ضئيال  بين الرجال والنساء )في املئة للرجال. ومع ذلك،  32في املئة و  27نسبة النساء 
االخعتالفات بين القطريين وذغير القطريين حسب الخصائص الخلفية   SW.2في املئة للنساء(. كما يعرض الودول  24املئة مقابل 

 .املعيش ي ىعليم لهما تأثير على الرض مشيرا  إلى أن الحالة االجعتماعية ومسعتوى العت

عن الحياة. وتشير الدرجات  ىات األسئلة الداخلة في حساب الرض إلجاب الحسابيعن الحياة هو املعتوسط  ىومعتوسط درجة الرض 
 باخعتالفبين النساء ، وال تخعتلف  0.7أن هذه الدرجة كانت  SW.2. ويحدد الودول ىنخفضة إلى مسعتويات أعلى من الرض امل

. وباملقارنة مع 0.2( سنة حيث كانت 24-24الفئة العمرية األكبر ) ءسعتثنابإاملسعتوى العتعليمي، وال الحالة الزواجية، وال األعمار 
 باخعتالف تخعتلف وال. بينهم 0.2 الدرجة كانت حيث النساء ىرض الرجال، تشير النعتائج إلى أن مسعتوى رضاهم في قطر كان أقل من 

 ارتفاع( وتعتحسن مع 0.2العتعليمي فإنها األسوأ بين ذغير املعتعلمين ) املسعتوى  وحسب. الغالب في األعمار بين وال. الزواجية الحالة
 املسعتوى العتعليمي. 

وهي  %34جدا  أو إلى حٍد ما بدخلهن  ىبالرض  نفسه في الحياة ويشعرن أيضا  في الوقت ىاتي يشعرن بالرض و نسبة النساء الل وتبلغ
تبلغ أدناها  حيثاملسعتوى العتعليمي  انخفاض% في قطر. وتقل هذه النسبة عموما  مع 34للرجال  املقابلةنسبة تتساوى مع النسبة 

بين  نفسها . وتكاد تنطبق املالحظة%21 فوق  فما جامعي% و أقصاها بين من حصلن على 30دون تعليم"  الحالة العتعليمية "
% بين 34بينما تبلغ  ،%24% وأقصاها بين من حصلوا على تعليم ثانوي 43اها في حالة ذغير املعتعلمين الرجال حيث تبلغ النسبة أدن

 ىفي الحياة والشعور بالرض  ىبالرض  بين إدراك الشعور  ا  إيجابي ارتباطا   ثمة أن إلى هذا يشيرو . فوق  فما جامعيمن حصلوا على  
 جدا  أو إلى حٍد ما والعتحسن في املسعتوى العتعليمي.

 SW.2 الشكل
 4104قطر ، ،  يشعرون بالسعادة جدا  أو إلى حٍد ما و  ( سنة  24-04)الذين  تتراوح أعمارهم بين  نسبة السكان
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اإلجمالي
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* 
ونة أقل من  عدد الحاالت ذغير املوز

44
 

حالة
 

 

املعيش ي" على  ىاملعيش ي. وقد تم تعريف "الرض  ىساء والرجال الذين يعتمعتعون بالرض نسبة الن SW.2Mو SW.2يعرض الودوالن 
" أو "راضون إلى حد ما" عن حياتهم العائلية، وصداقاتهم، ومدرستهم، ووظيفتهم الحالية،  أنه نسبة األفراد الذين هم "راضون جدا 

في املئة  24كيفية العتعامل معهم من قبل اآلخرين، وكيف ينظر إليهم. في قطر عشكل عام، كان ووضعهم الصحي، ومكان سكنهم، و 
، وهي أعلى من نسبة الرجال ) في املئة(. وكان هذا أكثر وضوحا  في األسر ذغير القطرية، حيث كانت  24من النساء راضين معيشيا 

في  41فبالنسبة لألسر القطرية، كان الفارق ضئيال  بين الرجال والنساء )في املئة للرجال. ومع ذلك،  32في املئة و  27نسبة النساء 
االخعتالفات بين القطريين وذغير القطريين حسب الخصائص الخلفية   SW.2في املئة للنساء(. كما يعرض الودول  24املئة مقابل 

 .املعيش ي ىعليم لهما تأثير على الرض مشيرا  إلى أن الحالة االجعتماعية ومسعتوى العت

عن الحياة. وتشير الدرجات  ىات األسئلة الداخلة في حساب الرض إلجاب الحسابيعن الحياة هو املعتوسط  ىومعتوسط درجة الرض 
 باخعتالفبين النساء ، وال تخعتلف  0.7أن هذه الدرجة كانت  SW.2. ويحدد الودول ىنخفضة إلى مسعتويات أعلى من الرض امل

. وباملقارنة مع 0.2( سنة حيث كانت 24-24الفئة العمرية األكبر ) ءسعتثنابإاملسعتوى العتعليمي، وال الحالة الزواجية، وال األعمار 
 باخعتالف تخعتلف وال. بينهم 0.2 الدرجة كانت حيث النساء ىرض الرجال، تشير النعتائج إلى أن مسعتوى رضاهم في قطر كان أقل من 

 ارتفاع( وتعتحسن مع 0.2العتعليمي فإنها األسوأ بين ذغير املعتعلمين ) املسعتوى  وحسب. الغالب في األعمار بين وال. الزواجية الحالة
 املسعتوى العتعليمي. 

وهي  %34جدا  أو إلى حٍد ما بدخلهن  ىبالرض  نفسه في الحياة ويشعرن أيضا  في الوقت ىاتي يشعرن بالرض و نسبة النساء الل وتبلغ
تبلغ أدناها  حيثاملسعتوى العتعليمي  انخفاض% في قطر. وتقل هذه النسبة عموما  مع 34للرجال  املقابلةنسبة تتساوى مع النسبة 

بين  نفسها . وتكاد تنطبق املالحظة%21 فوق  فما جامعي% و أقصاها بين من حصلن على 30دون تعليم"  الحالة العتعليمية "
% بين 34بينما تبلغ  ،%24% وأقصاها بين من حصلوا على تعليم ثانوي 43اها في حالة ذغير املعتعلمين الرجال حيث تبلغ النسبة أدن

 ىفي الحياة والشعور بالرض  ىبالرض  بين إدراك الشعور  ا  إيجابي ارتباطا   ثمة أن إلى هذا يشيرو . فوق  فما جامعيمن حصلوا على  
 جدا  أو إلى حٍد ما والعتحسن في املسعتوى العتعليمي.

 SW.2 الشكل
 4104قطر ، ،  يشعرون بالسعادة جدا  أو إلى حٍد ما و  ( سنة  24-04)الذين  تتراوح أعمارهم بين  نسبة السكان
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 SW.2 الجدول 
 للنساء الحياة في ىوالرض  السعادة 

 األسرة، بحياة ما حٍد  إلى أو جدا   بالرضا يشعرن  و سنة 24-04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة
  واملظهر األخرين، ومعاملة ، املعيشة والبيئة والصحة، الحالية، والوظيفة واملدرسة، والصداقات،

 أو جدا   بالرضا أيضا   يشعرن  و الحياة في ىبالرض  يشعرن  اتيو الل النساء  نسبة الحياة، في ىالرض  درجة معتوسط
 ما حٍد  إلى أو جدا   بالسعادة يشعرن  و سنة 24-04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء ونسبة بالدخل، ما حٍد  إلى
 4104قطر ،  ،

 

نسبة  النساء   
اتي يشعرن و الل

في  ىبالرض 
 [0الحياة]

درجة معتوسط 
عن  ىالرض 

 الحياة

ال إجابة / غير 
 ممكن حسابه

اتي و النساء الل
 ىيشعرن بالرض 

 و في الحياة 
يشعرن بالرضا 

جدًا أو إلى حد  ما 
 بدخلرن

ال يوجد دخل / 
غير ممكن 
 حسابه

 النساءنسبة 
اتي يشعرن و الل

بالسعادة جدًا أو 
 [2إلى حد  ما  ]

عدد النساء في 
 42-00العمر 

 سنة

88.81.20.385.366.596.81907 قطريون  الجنسية
83.21.40.176.461.894.63792 نيذغير قطري

الحالة 
 الزواجية

85.11.30.178.759.995.03845 الزواج اسبق له

85.21.30.480.670.795.91853 الزواج لها يسبقلم 

1****** ال إجابة

85.21.30.884.294.696.4790 04 – 04 العمر

41 – 42 85.91.30.079.471.995.8811

44 – 44 85.31.30.182.354.195.7991

71 – 72 84.81.30.277.254.795.1972

74 – 74 85.31.30.181.052.195.2983

21 – 22 85.11.30.077.057.394.7688

24 - 24 83.21.40.172.366.393.1464

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

86.71.30.671.289.096.0158 دون تعليم

84.01.31.473.287.097.2172 ابعتدائي

87.51.30.369.489.794.5300 إعدادي

84.21.30.277.477.094.61763 ثانوي 

85.31.30.180.051.395.63293 جامعي فما فوق 

13****** ال إجابة / ال أعرف

85.11.30.279.263.495.35699 اإلجمالي

 SW.1 املسح العنقودي املعتعدد املؤشرات، املؤشر [1]
 SW.2 املسح العنقودي املعتعدد املؤشرات، املؤشر [2]

حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *  

 

 
 
 

 

 SW.2M الجدول 
 للرجال الحياة في ىوالرض  السعادة 

  األسرة، بحياة ما حٍد  إلى أو جدا   ىبالرض  يشعرون و سنة  24-04 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال  نسبة
  واملظهر األخرين، ومعاملة املعيشة، وبيئة والصحة، الحالية، والوظيفة واملدرسة، والصداقات،

 جدا   ىبالرض  أيضا   نو يشعر  و الحياة في ىبالرض  نو يشعر  الذين الرجال نسبة الحياة، في ىالرض  درجة معتوسط
قطر ،  ، ما حٍد  إلى أو جدا   بالسعادة يشعرون و سنة 24-04 العمر في الرجال ونسبة  بالدخل، ما حٍد  إلى أو

4104 
 

نسبة  الرجال   
ن و يشعر  الذين
في الحياة  ىبالرض 

[0] 

معتوسط درجة 
عن  ىالرض 

 الحياة

ال إجابة / غير 
 ممكن حسابه 

الرجال الذين 
 ىيشعرون بالرض 

 و في الحياة 
 ىيشعرون بالرض 

جدًا أو إلى حد  ما 
 بدخلرم

ال يوجد دخل / 
غير ممكن 
 حسابه 

 الرجال نسبة
الذين يشعرون 
بالسعادة جدًا أو 

 [2إلى حد  ما  ]

عدد الرجال في 
 42-00العمر 

 سنة

90.41.36.389.234.392.01846 قطريون  الجنسية
78.31.53.074.821.293.33784 نيذغير قطري

الحالة 
 الزواجية

82.01.43.279.16.994.23377 سبق له الزواج

82.51.45.378.353.491.02249 الزواج له يسبقلم 

4****** ال إجابة

85.01.46.281.787.190.8833 04 – 04 العمر

41 – 42 83.81.45.281.047.892.9670

44 – 44 85.31.44.482.418.291.5803

71 – 72 78.91.54.576.49.692.2971

74 – 74 81.11.52.178.36.493.7849

21 – 22 80.91.42.678.15.695.0859

24 - 24 81.31.43.879.27.594.2644

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

52.91.86.856.923.476.456 دون تعليم

70.11.75.070.611.183.3134 ابعتدائي

82.11.43.676.335.591.3351 إعدادي

84.71.44.881.740.692.11794 ثانوي 

81.81.43.778.816.894.23292 جامعي فما فوق 

2****** ال إجابة / ال أعرف

82.21.44.178.925.592.95630 اإلجمالي

 SW.1عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 SW.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *

 

تصةةةورات الرجةةةال والنسةةةاء فةةةي قطةةةر عةةةن تحقةةةق تحسةةةن فةةةي حيةةةاتهم خةةةالل السةةةنة املاضةةةية ويعتوقةةةع  SW.3M و SW.3الوةةةداول  وتبةةةين
ةةن حيةةاتهم ععةةد سةةنة واحةةدة. وتشةةير النعتةةائج الةةى أن  مةةن النسةةاء فةةي قطةةر يععتقةةدن أن حيةةاتهن تحسةةنت خةةالل السةةنة األخيةةرة،  %33تحس 

. والنسب املقابلة للرجال فةي قطةر هةي  االثنينفي  منهن يععتقدن %34% يععتقدن أن حياتهن سوف تعتحسن ععد سنة، وأن 47وأن  معا 
 على الترتيب.  %42، و  23% ،31%
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 SW.2 الجدول 
 للنساء الحياة في ىوالرض  السعادة 

 األسرة، بحياة ما حٍد  إلى أو جدا   بالرضا يشعرن  و سنة 24-04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة
  واملظهر األخرين، ومعاملة ، املعيشة والبيئة والصحة، الحالية، والوظيفة واملدرسة، والصداقات،

 أو جدا   بالرضا أيضا   يشعرن  و الحياة في ىبالرض  يشعرن  اتيو الل النساء  نسبة الحياة، في ىالرض  درجة معتوسط
 ما حٍد  إلى أو جدا   بالسعادة يشعرن  و سنة 24-04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء ونسبة بالدخل، ما حٍد  إلى
 4104قطر ،  ،

 

نسبة  النساء   
اتي يشعرن و الل

في  ىبالرض 
 [0الحياة]

درجة معتوسط 
عن  ىالرض 

 الحياة

ال إجابة / غير 
 ممكن حسابه

اتي و النساء الل
 ىيشعرن بالرض 

 و في الحياة 
يشعرن بالرضا 

جدًا أو إلى حد  ما 
 بدخلرن

ال يوجد دخل / 
غير ممكن 
 حسابه

 النساءنسبة 
اتي يشعرن و الل

بالسعادة جدًا أو 
 [2إلى حد  ما  ]

عدد النساء في 
 42-00العمر 

 سنة

88.81.20.385.366.596.81907 قطريون  الجنسية
83.21.40.176.461.894.63792 نيذغير قطري

الحالة 
 الزواجية

85.11.30.178.759.995.03845 الزواج اسبق له

85.21.30.480.670.795.91853 الزواج لها يسبقلم 

1****** ال إجابة

85.21.30.884.294.696.4790 04 – 04 العمر

41 – 42 85.91.30.079.471.995.8811

44 – 44 85.31.30.182.354.195.7991

71 – 72 84.81.30.277.254.795.1972

74 – 74 85.31.30.181.052.195.2983

21 – 22 85.11.30.077.057.394.7688

24 - 24 83.21.40.172.366.393.1464

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

86.71.30.671.289.096.0158 دون تعليم

84.01.31.473.287.097.2172 ابعتدائي

87.51.30.369.489.794.5300 إعدادي

84.21.30.277.477.094.61763 ثانوي 

85.31.30.180.051.395.63293 جامعي فما فوق 

13****** ال إجابة / ال أعرف

85.11.30.279.263.495.35699 اإلجمالي

 SW.1 املسح العنقودي املعتعدد املؤشرات، املؤشر [1]
 SW.2 املسح العنقودي املعتعدد املؤشرات، املؤشر [2]

حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *  

 

 
 
 

 

 SW.2M الجدول 
 للرجال الحياة في ىوالرض  السعادة 

  األسرة، بحياة ما حٍد  إلى أو جدا   ىبالرض  يشعرون و سنة  24-04 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال  نسبة
  واملظهر األخرين، ومعاملة املعيشة، وبيئة والصحة، الحالية، والوظيفة واملدرسة، والصداقات،

 جدا   ىبالرض  أيضا   نو يشعر  و الحياة في ىبالرض  نو يشعر  الذين الرجال نسبة الحياة، في ىالرض  درجة معتوسط
قطر ،  ، ما حٍد  إلى أو جدا   بالسعادة يشعرون و سنة 24-04 العمر في الرجال ونسبة  بالدخل، ما حٍد  إلى أو

4104 
 

نسبة  الرجال   
ن و يشعر  الذين
في الحياة  ىبالرض 

[0] 

معتوسط درجة 
عن  ىالرض 

 الحياة

ال إجابة / غير 
 ممكن حسابه 

الرجال الذين 
 ىيشعرون بالرض 

 و في الحياة 
 ىيشعرون بالرض 

جدًا أو إلى حد  ما 
 بدخلرم

ال يوجد دخل / 
غير ممكن 
 حسابه 

 الرجال نسبة
الذين يشعرون 
بالسعادة جدًا أو 

 [2إلى حد  ما  ]

عدد الرجال في 
 42-00العمر 

 سنة

90.41.36.389.234.392.01846 قطريون  الجنسية
78.31.53.074.821.293.33784 نيذغير قطري

الحالة 
 الزواجية

82.01.43.279.16.994.23377 سبق له الزواج

82.51.45.378.353.491.02249 الزواج له يسبقلم 

4****** ال إجابة

85.01.46.281.787.190.8833 04 – 04 العمر

41 – 42 83.81.45.281.047.892.9670

44 – 44 85.31.44.482.418.291.5803

71 – 72 78.91.54.576.49.692.2971

74 – 74 81.11.52.178.36.493.7849

21 – 22 80.91.42.678.15.695.0859

24 - 24 81.31.43.879.27.594.2644

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

52.91.86.856.923.476.456 دون تعليم

70.11.75.070.611.183.3134 ابعتدائي

82.11.43.676.335.591.3351 إعدادي

84.71.44.881.740.692.11794 ثانوي 

81.81.43.778.816.894.23292 جامعي فما فوق 

2****** ال إجابة / ال أعرف

82.21.44.178.925.592.95630 اإلجمالي

 SW.1عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]
 SW.2عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 4]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *

 

تصةةةورات الرجةةةال والنسةةةاء فةةةي قطةةةر عةةةن تحقةةةق تحسةةةن فةةةي حيةةةاتهم خةةةالل السةةةنة املاضةةةية ويعتوقةةةع  SW.3M و SW.3الوةةةداول  وتبةةةين
ةةن حيةةاتهم ععةةد سةةنة واحةةدة. وتشةةير النعتةةائج الةةى أن  مةةن النسةةاء فةةي قطةةر يععتقةةدن أن حيةةاتهن تحسةةنت خةةالل السةةنة األخيةةرة،  %33تحس 

. والنسب املقابلة للرجال فةي قطةر هةي  االثنينفي  منهن يععتقدن %34% يععتقدن أن حياتهن سوف تعتحسن ععد سنة، وأن 47وأن  معا 
 على الترتيب.  %42، و  23% ،31%



وزارة التخطيط التنم�ي والإح�ساءتقرير امل�سح العنق�دي املتعدد امل�ؤ�رشات يف دولة قطر 2012 144

وهةذه العتصةةورات قويةةة لةةدى الرجةةال والنسةةاء فةي األسةةرة املعيشةةية القطريةةة مقارنةةة باألسةةرة ذغيةر القطريةةة، حيةةث بلغةةت هةةذه النسةةب فةةي 
% علةةةةةى الترتيةةةةب لةةةةدى الرجةةةةال مقارنةةةةةة 34%، 24%، 33ء، و علةةةةةى الترتيةةةةب لةةةةدى النسةةةةا %21، %44، %20األسةةةةرة املعيشةةةةية القطريةةةةة 

 %44اتي يععتقةةةةدن أن حيةةةةاتهن قةةةةد تحسةةةةنت فةةةةي السةةةةنة املاضةةةةية، و و مةةةةن النسةةةةاء اللةةةة %34بنظيراتهةةةةا فةةةةي األسةةةةرة املعيشةةةةية ذغيةةةةر القطريةةةةة
القطةريين فةإن تلةك يعتوقعن لحياتهن أن تعتحسن ععد سنة. أما بالنسبة للرجال ذغيةر  %37يععتقدن أن حياتهن ستعتحسن ععد سنة، و 

 .  تيب% على التر 42، %24، %43النسب هي 

اععتبرت حياة األفضل والتي ولم يجحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا  لجخصائص العامة باسعتثناء العتصورات املعتعلقة بال
 مرتبطة بالعتعليم.

 SW.3 الشكل
قطر ، توقعوا أن حياتهم سوف تعتحسن ععد سنة ،  و سنة  24-04نسبة السكان الذين  تتراوح أعمارهم بين 

4104 
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 المستوى التعليمي لرب األسرة

 دون تعليم

 إبتدائي

 إعدادي

 ثانوي

 جامعي ومافوق

 الجنسية

 قطري

 غير قطريين

 إجمالي دولة قطر

 النسبة المئوية

 ذكور

 إناث

 SW.3 الجدول 
 للنساء أفضل حياة تصور  

 وأولئك األخيرة، السنة خالل تحسنت حياتهن أن تععتقدن و سنة 24-04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة
 4104قطر ،  سنة، ععد تعتحسن سوف حياتهن أن تعتوقعن اتيو الل

 

 42-00عدد النساء في العمر  اتي يععتقدن أن حياتهن:و النساء اللنسبة   
تحسنت خالل السنة  سنة

 األخيرة
سوف تعتحسن ععد 

 سنة
 [0] معا   االثنين

81.295.580.01907 قطريون  الجنسية

75.192.473.13792 ذغير قطريين

77.493.175.53845 الزواج اسبق له الحالة الزواجية

76.694.375.41853 الزواج لها يسبقلم 

1*** ال إجابة

78.394.676.7790 04 – 04 العمر

41 – 42 79.495.078.2811

44 – 44 77.493.875.9991

71 – 72 78.192.976.3972

74 – 74 75.992.973.1983

21 – 22 76.692.175.3688

24 - 24 72.392.970.9464

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

74.895.074.6158 دون تعليم

75.289.472.0172 ابعتدائي

80.391.877.6300 إعدادي

77.694.476.11763 ثانوي 

76.893.375.13293 جامعي فما فوق 

13*** ال إجابة / ال أعرف

77.193.575.45699 اإلجمالي

 SW.3عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]

 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *
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وهةذه العتصةةورات قويةةة لةةدى الرجةةال والنسةةاء فةي األسةةرة املعيشةةية القطريةةة مقارنةةة باألسةةرة ذغيةر القطريةةة، حيةةث بلغةةت هةةذه النسةةب فةةي 
% علةةةةةى الترتيةةةةب لةةةةدى الرجةةةةال مقارنةةةةةة 34%، 24%، 33ء، و علةةةةةى الترتيةةةةب لةةةةدى النسةةةةا %21، %44، %20األسةةةةرة املعيشةةةةية القطريةةةةة 

 %44اتي يععتقةةةةدن أن حيةةةةاتهن قةةةةد تحسةةةةنت فةةةةي السةةةةنة املاضةةةةية، و و مةةةةن النسةةةةاء اللةةةة %34بنظيراتهةةةةا فةةةةي األسةةةةرة املعيشةةةةية ذغيةةةةر القطريةةةةة
القطةريين فةإن تلةك يعتوقعن لحياتهن أن تعتحسن ععد سنة. أما بالنسبة للرجال ذغيةر  %37يععتقدن أن حياتهن ستعتحسن ععد سنة، و 

 .  تيب% على التر 42، %24، %43النسب هي 

اععتبرت حياة األفضل والتي ولم يجحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا  لجخصائص العامة باسعتثناء العتصورات املعتعلقة بال
 مرتبطة بالعتعليم.

 SW.3 الشكل
قطر ، توقعوا أن حياتهم سوف تعتحسن ععد سنة ،  و سنة  24-04نسبة السكان الذين  تتراوح أعمارهم بين 
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 SW.3 الجدول 
 للنساء أفضل حياة تصور  

 وأولئك األخيرة، السنة خالل تحسنت حياتهن أن تععتقدن و سنة 24-04 بين أعمارهن تتراوح اتيو الل النساء نسبة
 4104قطر ،  سنة، ععد تعتحسن سوف حياتهن أن تعتوقعن اتيو الل

 

 42-00عدد النساء في العمر  اتي يععتقدن أن حياتهن:و النساء اللنسبة   
تحسنت خالل السنة  سنة

 األخيرة
سوف تعتحسن ععد 

 سنة
 [0] معا   االثنين

81.295.580.01907 قطريون  الجنسية

75.192.473.13792 ذغير قطريين

77.493.175.53845 الزواج اسبق له الحالة الزواجية

76.694.375.41853 الزواج لها يسبقلم 

1*** ال إجابة

78.394.676.7790 04 – 04 العمر

41 – 42 79.495.078.2811

44 – 44 77.493.875.9991

71 – 72 78.192.976.3972

74 – 74 75.992.973.1983

21 – 22 76.692.175.3688

24 - 24 72.392.970.9464

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

74.895.074.6158 دون تعليم

75.289.472.0172 ابعتدائي

80.391.877.6300 إعدادي

77.694.476.11763 ثانوي 

76.893.375.13293 جامعي فما فوق 

13*** ال إجابة / ال أعرف

77.193.575.45699 اإلجمالي

 SW.3عتعدد املؤشرات، املؤشر امل[ املسح العنقودي 0]

 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *
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 SW.3M الجدول 
 للرجال أفضل حياة تصور 
 وأولئك األخيرة السنة خالل تحسنت حياتهم أن يععتقدون  و سنة 24-04 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال  نسبة
 4104قطر ،  سنة، ععد تعتحسن سوف حياتهم أن يعتوقعون  الذين

 
 42-00عدد الرجال في العمر  نسبة  الرجال الذين يععتقدون أن حياتهم: 

تحسنت خالل السنة  سنة
 األخيرة

سوف تعتحسن ععد 
 سنة

 [0] معا   االثنين

77.088.675.61846 قطريون  الجنسية

66.985.864.03784 ذغير قطريين

71.387.168.33377 الزواجسبق له  الحالة الزواجية

68.686.167.22249 الزواج له يسبقلم 

4*** ال إجابة

68.787.367.8833 04 – 04 العمر

41 – 42 72.887.771.0670

44 – 44 69.387.467.5803

71 – 72 69.484.066.8971

74 – 74 70.287.265.8849

21 – 22 71.288.268.2859

24 - 24 70.785.168.5644

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

50.549.140.256 دون تعليم

62.075.061.7134 ابعتدائي

73.686.671.2351 إعدادي

72.087.069.31794 ثانوي 

69.687.667.43292 جامعي فما فوق 

2*** ال إجابة / ال أعرف

70.286.767.85630 اإلجمالي

 SW.3 عتعدد املؤشرات، املؤشراملاملسح العنقودي  [1]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *

 
  

تصميم العينة:  –امللحق أ 
 

 

ُف   توزيع/  وتخصيص املستهدف، العّينة حوم العّينة تصاميم سماُت  وتشمُل  العّينة، لعتصميم الرئيسة الّسمات املُجحق هذا َيصِّ
 أوزان وحساب العّينة، مسعتويات/  طبقات وتحديد العّينة، أخذ ومراحل املجاالت، واخعتيار العّينة، وقائمة العّينة، روإطا العّينة،
 .العّينة

قطريين على حد ال ذغير  و للقطريين و الوطني املسعتوى  على بها موثوق  مؤشرات على صول هو الح MICS4كان الهدف األول من  وقد
 سواء.

مَ  وقد  .املسح عّينة لعتحديد املراحل معتعّدد)مسعتويات(،  طبقات إلى املوّزعة العنقودية املجموعات عّينات نهُج  اسعُتْخدِّ
 

 حجم العّينة وتوزيع العّينة:

سرة 2434يساوي  بأّنه لقطرعتعّدد املؤشرات املحوم العّينة املستهدف للمسح العنقودي  احُتسب
ُ
 حساب ولغرض. معيشية أ

. كذلك اسعُتخدمت املعادلُة العتالية االبعتدائي ماقبلجمالي االلعتحاق اإل  معدل: "العتالي األساس ي املؤّشُر  اسعُتخدم فقد العّينة، حوم
 لعتقدير حوم العّينة املطلوب لهذا املؤّشر:

)])(()12.0[(

)]1.1)()(1)((4[
_

2 npr

frrn 
، حيث: 

حرف n .هو حوم العّينة املطلوب، معبر  عنه ععدد األسر املعيشية 

4  من مسعتوى الّثقة. %44هو معامل  يهدف إلى تحقيق نسبة 

r القيم هي  
ُ
 .نسبة شكل على عنها معّبر   للمؤشر، املعتوّقعة أو بها امُلعتَنبأ

1.1  بالنسبة إلى عدم اإلجابة املعتوّقع )سوف يستند املعامل  %01املعامل الضروري لرفع حوم العّينة بنسبة  هو
 في البلد(. الفعلي إلى مسعتوى عدم اإلجابة الذي جرت مواجهعته في املسوح السابقة

f  هو الرمز املخعتصر للكلمة املنحوتة'deff'  أثر العتصميم(design effect.) 

0.12r  من مسعتوى 44هو هام  الخطأ الذي ينبغي التسامح معه عند بلوغ مسعتوى الثقة بنسبة %
 (r)الهام  النسبي لجخطأ  r% ل  04الثقة، و يعتم تعريفه بمثابة 

p نسبة مجموع السكان الذي يستند إليه املؤشر  هي'r'. 


_

n (.معيشية أسرة لكل األشخاص)عدد  املعيشية األسرة حوم معتوسط هو 

بأنها تساوي للقطريين االلعتحاق االجمالي في مسعتوى ما قبل االبعتدائي( ) معدل   r بالنسبة الى عملية الحساب، فقد افترضت قيمة
 أماسابقة، ال اتسوحاملعتقديرات مأخوذة من ال استنادا  الى 0.4 . (design effect)قيمة  واععتبرت%. 74 ام ذغير القطريين 
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 SW.3M الجدول 
 للرجال أفضل حياة تصور 
 وأولئك األخيرة السنة خالل تحسنت حياتهم أن يععتقدون  و سنة 24-04 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال  نسبة
 4104قطر ،  سنة، ععد تعتحسن سوف حياتهم أن يعتوقعون  الذين

 
 42-00عدد الرجال في العمر  نسبة  الرجال الذين يععتقدون أن حياتهم: 

تحسنت خالل السنة  سنة
 األخيرة

سوف تعتحسن ععد 
 سنة

 [0] معا   االثنين

77.088.675.61846 قطريون  الجنسية

66.985.864.03784 ذغير قطريين

71.387.168.33377 الزواجسبق له  الحالة الزواجية

68.686.167.22249 الزواج له يسبقلم 

4*** ال إجابة

68.787.367.8833 04 – 04 العمر

41 – 42 72.887.771.0670

44 – 44 69.387.467.5803

71 – 72 69.484.066.8971

74 – 74 70.287.265.8849

21 – 22 71.288.268.2859

24 - 24 70.785.168.5644

املسعتو  
العتعليمي لرب 

 األسرة

50.549.140.256 دون تعليم

62.075.061.7134 ابعتدائي

73.686.671.2351 إعدادي

72.087.069.31794 ثانوي 

69.687.667.43292 جامعي فما فوق 

2*** ال إجابة / ال أعرف

70.286.767.85630 اإلجمالي

 SW.3 عتعدد املؤشرات، املؤشراملاملسح العنقودي  [1]
 حالة 44عدد الحاالت ذغير املوزونة أقل من  *

 
  

تصميم العينة:  –امللحق أ 
 

 

ُف   توزيع/  وتخصيص املستهدف، العّينة حوم العّينة تصاميم سماُت  وتشمُل  العّينة، لعتصميم الرئيسة الّسمات املُجحق هذا َيصِّ
 أوزان وحساب العّينة، مسعتويات/  طبقات وتحديد العّينة، أخذ ومراحل املجاالت، واخعتيار العّينة، وقائمة العّينة، روإطا العّينة،
 .العّينة

قطريين على حد ال ذغير  و للقطريين و الوطني املسعتوى  على بها موثوق  مؤشرات على صول هو الح MICS4كان الهدف األول من  وقد
 سواء.

مَ  وقد  .املسح عّينة لعتحديد املراحل معتعّدد)مسعتويات(،  طبقات إلى املوّزعة العنقودية املجموعات عّينات نهُج  اسعُتْخدِّ
 

 حجم العّينة وتوزيع العّينة:

سرة 2434يساوي  بأّنه لقطرعتعّدد املؤشرات املحوم العّينة املستهدف للمسح العنقودي  احُتسب
ُ
 حساب ولغرض. معيشية أ

. كذلك اسعُتخدمت املعادلُة العتالية االبعتدائي ماقبلجمالي االلعتحاق اإل  معدل: "العتالي األساس ي املؤّشُر  اسعُتخدم فقد العّينة، حوم
 لعتقدير حوم العّينة املطلوب لهذا املؤّشر:

)])(()12.0[(

)]1.1)()(1)((4[
_

2 npr

frrn 
، حيث: 

حرف n .هو حوم العّينة املطلوب، معبر  عنه ععدد األسر املعيشية 

4  من مسعتوى الّثقة. %44هو معامل  يهدف إلى تحقيق نسبة 

r القيم هي  
ُ
 .نسبة شكل على عنها معّبر   للمؤشر، املعتوّقعة أو بها امُلعتَنبأ

1.1  بالنسبة إلى عدم اإلجابة املعتوّقع )سوف يستند املعامل  %01املعامل الضروري لرفع حوم العّينة بنسبة  هو
 في البلد(. الفعلي إلى مسعتوى عدم اإلجابة الذي جرت مواجهعته في املسوح السابقة

f  هو الرمز املخعتصر للكلمة املنحوتة'deff'  أثر العتصميم(design effect.) 

0.12r  من مسعتوى 44هو هام  الخطأ الذي ينبغي التسامح معه عند بلوغ مسعتوى الثقة بنسبة %
 (r)الهام  النسبي لجخطأ  r% ل  04الثقة، و يعتم تعريفه بمثابة 

p نسبة مجموع السكان الذي يستند إليه املؤشر  هي'r'. 


_

n (.معيشية أسرة لكل األشخاص)عدد  املعيشية األسرة حوم معتوسط هو 

بأنها تساوي للقطريين االلعتحاق االجمالي في مسعتوى ما قبل االبعتدائي( ) معدل   r بالنسبة الى عملية الحساب، فقد افترضت قيمة
 أماسابقة، ال اتسوحاملعتقديرات مأخوذة من ال استنادا  الى 0.4 . (design effect)قيمة  واععتبرت%. 74 ام ذغير القطريين 
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_

n ()ل أن معد افترضمن األسر املعيشية، و  4.70 فقد اععتبرت قيمتها بأنها تساوي  معتوسط حوم األسرة املعيشية
 . %21 االسعتجابة لالسعتبيان يساوي 

، يعتم أخذ (MICS4) حساب حوم العينة باسعتخدام الصيغة املقترحة في دليل املسح العنقودي املعتعدد املؤشرات الراععلعملية و 
% من مجموع السكان. و املؤشر الذي تم 2.3سنوات، و هي عبارة عن  4-7السكان املستهدفين و هم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 

اخعتياره لحساب حوم العينة هو نسبة االلعتحاق االجمالي في مسعتوى ما قبل االبعتدائي. و يبلغ معدل االنتشار للمؤشر، وفقا لألرقام 
% )يعتم حسابها للسكان القطريين، و يفترض أن يكون للسكان ذغير القطريين في 74خيرة الصادرة عن العتعداد السكاني، حوالي األ 

% من عدم االسعتجابة(، و مسعتوى 41) 0.4، عامل عدم االسعتجابة ب 1.5 (DEFF) هذه األعمار نفس االنتشار(. و يعتم اععتبار ديف
. و باسعتخدام جميع هذه املعامالت في الصيغة املقترحة، 4.70م األسرة املعيشية ب %، و معتوسط حو44الثقة املسعتخدم ب 
 .4711يصبح حوم العينة 

منطقة عد لعينة ذغير قطرية في املرحلة األولى ألخذ العينات و التي تغطي  011و  (EAs) منطقة عد لعينة قطرية 011تم اخعتيار 
في املرحلة الثانية. و مع ذلك، لم يعتم  (EA) رة معيشية في كل عينة منطقة العدأس 47جميع البلديات، حيث تم العتخطيط الخعتيار 

زيارة ثالث مناطق عد للعينة القطرية ألسباب ثقافية، حيث تم اخعتيار هذه املناطق العتعدادية مسبقا ألزيد من مسح تم تنفيذه 
عالوة على ذلك، لم يعتم زيارة منطقعتين للعد للعينة ذغير القطرية مؤخرا، و بالعتالي كان سيضع عبئا  ثقيال على هذه األسر املعيشية. و 

  .و ذلك راجع لهدمها

مجموعة لألسر املعيشية ذغير القطرية، ليصبح  42مجموعة لألسر املعيشية القطرية و  43ولهذا فقد تضمنت العينة النهائية 
ت من العينة القطرية و مجموععتين من العينة ذغير مجموعات عينة. و بالنظر إلى عدم إمكانية عد ثالث مجموعا 044املجموع 

 42أسرة معيشية في مناطق عد العينة القطرية، و  44القطرية، تم تعديل إجراءات املرحلة الثانية ألخذ العينات ليعتم اخعتيار 
و املوازنة املعتاحة، و أسرة معيشية في مناطق عد العينة ذغير القطرية. تم مراعاة اععتبارات عديدة، بما في ذلك تأثير العتصميم، 

 الحاجة إلتمام عمل كل مجموعة، وذلك عند اخعتيار عدد األسر املعيشية حسب عينة منطقة تعداد. 

 

  SD.1 الجدول 
 توزيع العّينة: توزيع املجموعات العنقودية في العّينة 

 

  العينة النهائية القطريين غير و للقطريين اإلطار

 القطريين غير ن و القطري القطريين غير إطار القطريين إطار

PSUs HH PSUs HH PSUs PSUs 

603 36,168 1,578 110,379 97 98 جمالياإل  العدد  

 

 إطار العّينة واخعتيار املجموعات العنقودية:

م فةةةةةي عمليةةةةةة اخعتيةةةةار املجموعةةةةةات العنقوديةةةةةة. َفُحةةةةةّددت منةةةةةاطق العتعةةةةةداد السةةةةةكاني كأنهةةةةةا   4101إطةةةةةاُر العتعةةةةةداد السةةةةةكاني لعةةةةةام  اسةةةةعُتخدِّ
و ترصةةةةةيفها حسةةةةةب الونسةةةةةية )قطةةةةةري و ذغيةةةةةر قطةةةةةري( عةةةةةن طريةةةةةق اسةةةةةعتخدام  ،PSUs"وحةةةةةدات املسةةةةةعتوى األول مةةةةةن مسةةةةةعتويات العّينةةةةةة 

و على هةذا النحةو تةم االنتهةاء مةن املرحلةة األولةى مةن أخةذ العينةات  .(pps) مع الحومإجراءات أخذ العينات لالحعتمال املنهجي املعتناسب 
  .عن طريق اخعتيار العدد املطلوب من مناطق العد في كل شريحة

( األسةةةر املعيشةةةية ذغيةةةر القطريةةةة. و يعتكةةةون اإلطةةةار القطةةةري مةةةن 4( األسةةةر املعيشةةةية القطريةةةة، و 0و تةةةم تحديةةةد إطةةةارين ملنطقةةةة منفصةةةلة: 
ت معاينةةةةة أوليةةةةة تشةةةةمل فقةةةةط األسةةةةر املعيشةةةةية القطريةةةةة، و ينطبةةةةق الشةةةة يء نفسةةةةه علةةةةى اإلطةةةةار ذغيةةةةر القطةةةةري. و هةةةةذا يعنةةةةي أن فةةةةي وحةةةةدا

وحةدات املعاينةةة األوليةة القطريةةة، ال توجةد أي فرصةةة الخعتيةار أسةةرة معيشةية ذغيةةر قطريةة، و العكةةس صةحيح، لكةةن كةل األسةةر املعيشةةية 
 .العينة، وذلك في وحدات املعاينة األولية الخاصة بهم سعتكون لها فرصة ألن يعتم اخعتيارها في

 

 
 :قائمة في النشاطات إدراج

،  4101ألّن إطةةار العّينةةة العتعةةداد السةةكاني لعةةام  نظةةرا    العتعةةداد منةةاطق فةةي املعيشةةية لألسةةر جديةةدة قائمةةة ُوضةةعت فقةةدلةةم يكةةن حةةديثا 
ةةَرق   ُشةةّكلت الغةةرض، ولهةةذا. املعيشةةية األسةةر اخعتيةةار قبةةل العّينةةة فةةي املشةةمولة  العتعةةداد، منةةاطق جميةةع بزيةةارة وقامةةت القةةوائم، إلعةةداد فِّ
 .بالسكان املأهولة املعيشية باألسر قائمة   ووضعت

 
 اخعتيار األسرة املعيشية:

 nإلةةةى  0فةةةرق إعةةةداد القةةةوائم قةةةوائَم األسةةةر املعيشةةةية ميةةةدانيا  لكةةةل منطقةةةة تعةةةداد. ُثةةةّم ُرّقمةةةت األسةةةر املعيشةةةية علةةةى العتةةةوالي مةةةن  عةةةّدتأ
سةةر املعيشةةية فةي كةةل منطقةةة تعةةداد( فةةي 

ُ
سةةرة معيشةةية  44حيةةث جةرى اخعتيةةار  حصةةاءواإل  العتنمةةوي  العتخطةيط وزارة)مجمةوع عةةدد األ

ُ
فةةي أ

 أسرة معيشية للشريحة ذغير القطرية، وذلك باسعتخدام إجراءات االخعتيار املنهجي العشوائي. 42القطرية، و كل منطقة عد للشريحة 

 
 :العّينة أوزان حساب

السةةبب، . ولهةةذا "self-weighting"تعّتصةةف "باملراجحةةةةة" أو "باملةةةةةةوازنة" الذاتيةةةةة  ال  قطةةرعتعةةةةةدد املؤّشةةةةةرات فةةي املاملسةةةةةح العنقةةةةةودي  عّينةةةةةةُ 
 احُتسبت أوزان العّينة وجرى اسعتخدامها في عمليات العتحليل العتالية لبيانات املسح.

تم احتساب الوزن العتصميمي املرتبط بأية وحدة ألخذ العينات بمثابة احعتمال معكوس الخعتيار تلك الوحةدة فةي العينةة، و علةى سةبيل 
نتيجةةة لضةةةرب احعتمةةةالين: احعتمةةةال اخعتيةةار املجموعةةةة حيةةةث تعةةةي  األسةةةرة املثةةال، يكةةةون احعتمةةةال اخعتيةةةار األسةةرة املعيشةةةية القطريةةةة هةةةو 

 املعيشية، و احعتمال اخعتيار األسرة املعيشية داخل املجموعة، و من ثم يتشكل الوزن العتصميمي لعينة قطرية و ذغير قطرية: 

 

      ⁄  

 

تصميم العينة:  –امللحق أ 
 

 

ُف   توزيع/  وتخصيص املستهدف، العّينة حوم العّينة تصاميم سماُت  وتشمُل  العّينة، لعتصميم الرئيسة الّسمات املُجحق هذا َيصِّ
 أوزان وحساب العّينة، مسعتويات/  طبقات وتحديد العّينة، أخذ ومراحل املجاالت، واخعتيار العّينة، وقائمة العّينة، روإطا العّينة،
 .العّينة

قطريين على حد ال ذغير  و للقطريين و الوطني املسعتوى  على بها موثوق  مؤشرات على صول هو الح MICS4كان الهدف األول من  وقد
 سواء.

مَ  وقد  .املسح عّينة لعتحديد املراحل معتعّدد)مسعتويات(،  طبقات إلى املوّزعة العنقودية املجموعات عّينات نهُج  اسعُتْخدِّ
 

 حجم العّينة وتوزيع العّينة:

سرة 2434يساوي  بأّنه لقطرعتعّدد املؤشرات املحوم العّينة املستهدف للمسح العنقودي  احُتسب
ُ
 حساب ولغرض. معيشية أ

. كذلك اسعُتخدمت املعادلُة العتالية االبعتدائي ماقبلجمالي االلعتحاق اإل  معدل: "العتالي األساس ي املؤّشُر  اسعُتخدم فقد العّينة، حوم
 لعتقدير حوم العّينة املطلوب لهذا املؤّشر:

)])(()12.0[(

)]1.1)()(1)((4[
_

2 npr

frrn 
، حيث: 

حرف n .هو حوم العّينة املطلوب، معبر  عنه ععدد األسر املعيشية 

4  من مسعتوى الّثقة. %44هو معامل  يهدف إلى تحقيق نسبة 

r القيم هي  
ُ
 .نسبة شكل على عنها معّبر   للمؤشر، املعتوّقعة أو بها امُلعتَنبأ

1.1  بالنسبة إلى عدم اإلجابة املعتوّقع )سوف يستند املعامل  %01املعامل الضروري لرفع حوم العّينة بنسبة  هو
 في البلد(. الفعلي إلى مسعتوى عدم اإلجابة الذي جرت مواجهعته في املسوح السابقة

f  هو الرمز املخعتصر للكلمة املنحوتة'deff'  أثر العتصميم(design effect.) 

0.12r  من مسعتوى 44هو هام  الخطأ الذي ينبغي التسامح معه عند بلوغ مسعتوى الثقة بنسبة %
 (r)الهام  النسبي لجخطأ  r% ل  04الثقة، و يعتم تعريفه بمثابة 

p نسبة مجموع السكان الذي يستند إليه املؤشر  هي'r'. 


_

n (.معيشية أسرة لكل األشخاص)عدد  املعيشية األسرة حوم معتوسط هو 

بأنها تساوي للقطريين االلعتحاق االجمالي في مسعتوى ما قبل االبعتدائي( ) معدل   r بالنسبة الى عملية الحساب، فقد افترضت قيمة
 أماسابقة، ال اتسوحاملعتقديرات مأخوذة من ال استنادا  الى 0.4 . (design effect)قيمة  واععتبرت%. 74 ام ذغير القطريين 
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_

n ()ل أن معد افترضمن األسر املعيشية، و  4.70 فقد اععتبرت قيمتها بأنها تساوي  معتوسط حوم األسرة املعيشية
 . %21 االسعتجابة لالسعتبيان يساوي 

، يعتم أخذ (MICS4) حساب حوم العينة باسعتخدام الصيغة املقترحة في دليل املسح العنقودي املعتعدد املؤشرات الراععلعملية و 
% من مجموع السكان. و املؤشر الذي تم 2.3سنوات، و هي عبارة عن  4-7السكان املستهدفين و هم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 

اخعتياره لحساب حوم العينة هو نسبة االلعتحاق االجمالي في مسعتوى ما قبل االبعتدائي. و يبلغ معدل االنتشار للمؤشر، وفقا لألرقام 
% )يعتم حسابها للسكان القطريين، و يفترض أن يكون للسكان ذغير القطريين في 74خيرة الصادرة عن العتعداد السكاني، حوالي األ 

% من عدم االسعتجابة(، و مسعتوى 41) 0.4، عامل عدم االسعتجابة ب 1.5 (DEFF) هذه األعمار نفس االنتشار(. و يعتم اععتبار ديف
. و باسعتخدام جميع هذه املعامالت في الصيغة املقترحة، 4.70م األسرة املعيشية ب %، و معتوسط حو44الثقة املسعتخدم ب 
 .4711يصبح حوم العينة 

منطقة عد لعينة ذغير قطرية في املرحلة األولى ألخذ العينات و التي تغطي  011و  (EAs) منطقة عد لعينة قطرية 011تم اخعتيار 
في املرحلة الثانية. و مع ذلك، لم يعتم  (EA) رة معيشية في كل عينة منطقة العدأس 47جميع البلديات، حيث تم العتخطيط الخعتيار 

زيارة ثالث مناطق عد للعينة القطرية ألسباب ثقافية، حيث تم اخعتيار هذه املناطق العتعدادية مسبقا ألزيد من مسح تم تنفيذه 
عالوة على ذلك، لم يعتم زيارة منطقعتين للعد للعينة ذغير القطرية مؤخرا، و بالعتالي كان سيضع عبئا  ثقيال على هذه األسر املعيشية. و 

  .و ذلك راجع لهدمها

مجموعة لألسر املعيشية ذغير القطرية، ليصبح  42مجموعة لألسر املعيشية القطرية و  43ولهذا فقد تضمنت العينة النهائية 
ت من العينة القطرية و مجموععتين من العينة ذغير مجموعات عينة. و بالنظر إلى عدم إمكانية عد ثالث مجموعا 044املجموع 

 42أسرة معيشية في مناطق عد العينة القطرية، و  44القطرية، تم تعديل إجراءات املرحلة الثانية ألخذ العينات ليعتم اخعتيار 
و املوازنة املعتاحة، و أسرة معيشية في مناطق عد العينة ذغير القطرية. تم مراعاة اععتبارات عديدة، بما في ذلك تأثير العتصميم، 

 الحاجة إلتمام عمل كل مجموعة، وذلك عند اخعتيار عدد األسر املعيشية حسب عينة منطقة تعداد. 

 

  SD.1 الجدول 
 توزيع العّينة: توزيع املجموعات العنقودية في العّينة 

 

  العينة النهائية القطريين غير و للقطريين اإلطار

 القطريين غير ن و القطري القطريين غير إطار القطريين إطار

PSUs HH PSUs HH PSUs PSUs 

603 36,168 1,578 110,379 97 98 جمالياإل  العدد  

 

 إطار العّينة واخعتيار املجموعات العنقودية:

م فةةةةةي عمليةةةةةة اخعتيةةةةار املجموعةةةةةات العنقوديةةةةةة. َفُحةةةةةّددت منةةةةةاطق العتعةةةةةداد السةةةةةكاني كأنهةةةةةا   4101إطةةةةةاُر العتعةةةةةداد السةةةةةكاني لعةةةةةام  اسةةةةعُتخدِّ
و ترصةةةةةيفها حسةةةةةب الونسةةةةةية )قطةةةةةري و ذغيةةةةةر قطةةةةةري( عةةةةةن طريةةةةةق اسةةةةةعتخدام  ،PSUs"وحةةةةةدات املسةةةةةعتوى األول مةةةةةن مسةةةةةعتويات العّينةةةةةة 

و على هةذا النحةو تةم االنتهةاء مةن املرحلةة األولةى مةن أخةذ العينةات  .(pps) مع الحومإجراءات أخذ العينات لالحعتمال املنهجي املعتناسب 
  .عن طريق اخعتيار العدد املطلوب من مناطق العد في كل شريحة

( األسةةةر املعيشةةةية ذغيةةةر القطريةةةة. و يعتكةةةون اإلطةةةار القطةةةري مةةةن 4( األسةةةر املعيشةةةية القطريةةةة، و 0و تةةةم تحديةةةد إطةةةارين ملنطقةةةة منفصةةةلة: 
ت معاينةةةةة أوليةةةةة تشةةةةمل فقةةةةط األسةةةةر املعيشةةةةية القطريةةةةة، و ينطبةةةةق الشةةةة يء نفسةةةةه علةةةةى اإلطةةةةار ذغيةةةةر القطةةةةري. و هةةةةذا يعنةةةةي أن فةةةةي وحةةةةدا

وحةدات املعاينةةة األوليةة القطريةةة، ال توجةد أي فرصةةة الخعتيةار أسةةرة معيشةية ذغيةةر قطريةة، و العكةةس صةحيح، لكةةن كةل األسةةر املعيشةةية 
 .العينة، وذلك في وحدات املعاينة األولية الخاصة بهم سعتكون لها فرصة ألن يعتم اخعتيارها في

 

 
 :قائمة في النشاطات إدراج

،  4101ألّن إطةةار العّينةةة العتعةةداد السةةكاني لعةةام  نظةةرا    العتعةةداد منةةاطق فةةي املعيشةةية لألسةةر جديةةدة قائمةةة ُوضةةعت فقةةدلةةم يكةةن حةةديثا 
ةةَرق   ُشةةّكلت الغةةرض، ولهةةذا. املعيشةةية األسةةر اخعتيةةار قبةةل العّينةةة فةةي املشةةمولة  العتعةةداد، منةةاطق جميةةع بزيةةارة وقامةةت القةةوائم، إلعةةداد فِّ
 .بالسكان املأهولة املعيشية باألسر قائمة   ووضعت

 
 اخعتيار األسرة املعيشية:

 nإلةةةى  0فةةةرق إعةةةداد القةةةوائم قةةةوائَم األسةةةر املعيشةةةية ميةةةدانيا  لكةةةل منطقةةةة تعةةةداد. ُثةةةّم ُرّقمةةةت األسةةةر املعيشةةةية علةةةى العتةةةوالي مةةةن  عةةةّدتأ
سةةر املعيشةةية فةي كةةل منطقةةة تعةةداد( فةةي 

ُ
سةةرة معيشةةية  44حيةةث جةرى اخعتيةةار  حصةةاءواإل  العتنمةةوي  العتخطةيط وزارة)مجمةوع عةةدد األ

ُ
فةةي أ

 أسرة معيشية للشريحة ذغير القطرية، وذلك باسعتخدام إجراءات االخعتيار املنهجي العشوائي. 42القطرية، و كل منطقة عد للشريحة 

 
 :العّينة أوزان حساب

السةةبب، . ولهةةذا "self-weighting"تعّتصةةف "باملراجحةةةةة" أو "باملةةةةةةوازنة" الذاتيةةةةة  ال  قطةةرعتعةةةةةدد املؤّشةةةةةرات فةةي املاملسةةةةةح العنقةةةةةودي  عّينةةةةةةُ 
 احُتسبت أوزان العّينة وجرى اسعتخدامها في عمليات العتحليل العتالية لبيانات املسح.

تم احتساب الوزن العتصميمي املرتبط بأية وحدة ألخذ العينات بمثابة احعتمال معكوس الخعتيار تلك الوحةدة فةي العينةة، و علةى سةبيل 
نتيجةةة لضةةةرب احعتمةةةالين: احعتمةةةال اخعتيةةار املجموعةةةة حيةةةث تعةةةي  األسةةةرة املثةةال، يكةةةون احعتمةةةال اخعتيةةةار األسةةرة املعيشةةةية القطريةةةة هةةةو 

 املعيشية، و احعتمال اخعتيار األسرة املعيشية داخل املجموعة، و من ثم يتشكل الوزن العتصميمي لعينة قطرية و ذغير قطرية: 

 

      ⁄  
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:بالعالقة يعطى وهو االسرة، اخعتيار احعتمال هو  :حيث  

                  ⁄ ) 

 حيث

 Mi   إجمالي عدد األسر القطرية في= PSUi املحدثة للقائمة وفقا 

mi  =في القطرية األسر من عدد PSUi 

 :بالعالقة تعتحدد أو   ذاتيا   موزونة PSUi كان إذا 0 تساوي  PSUi اخعتيار واحعتمال

                 ⁄  

 حيث

n  =عددPSU’s    ذاتيا   وزونةامل ذغير 

Mi  =في القطرية األسر عدد إجمالي PSUi (القطرية املناطق إلطار وفقا) 

M  =جميع في القطرية األسر عدد إجمالي PSU’s    (.القطرية املناطق إلطار وفقا) ذاتيا   املوزونة ذغير 

املرحلة األولى، و في إطار أخذ بما أن العدد املقدر لألسر املعيشية في كل منطقة عد )وحدة معاينة أولية( تم اسعتخدامه في اخعتيار 

العينات، و أن عدد األسر املعيشية في منطقة العد، الذي تم تحديثه من القائمة، كان مخعتلفا، فقد تم حساب كسور أخذ 

العينات الفردية لألسر املعيشية في كل عينة ملنطقة العد)مجموعة(. و شملت كسور أخذ العينات لألسر املعيشية في كل منطقة 

مجموعة(، احعتمال املرحلة األولى الخعتيار منطقة العد في تلك الشريحة املعينة ألخذ العينات، و احعتمال املرحلة الثانية الخعتيار عد )

 .(أسرة معيشية من خالل العينة الخاصة بمنطقة العد )مجموعة

يقوم املكون العتالي لحساب أوزان العينة بعتعديل أوزان عدم االسعتجابة، لكل من األسر املعيشية و األفراد. و في حالة و زن األسرة 

املعيشية، يكون عامل تعديل عدم االسعتجابة لألسر املعيشية القطرية متساويا مع القيمة املعكوسة ملعدل اسعتجابة األسر 

  يلي:، و ُتعرف كما αiاملعيشية 

/ عةةةةةدد األسةةةةةر املعيشةةةةةية املأهولةةةةةة بالسةةةةةكان iعةةةةةدد األسةةةةةر املعيشةةةةةية ذات مقةةةةةابالت مكعتملةةةةةة فةةةةةي املسةةةةةعتوى الخةةةةةاص بالعينةةةةةة =  :αi الرمةةةةز
 .iاملدرجة على قائمة املسعتوى 

عةةةدم و فةةةي حالةةةة األوزان الخاصةةةة بالنسةةةاء، و األطفةةةال تحةةةت خمةةةس سةةةنوات، يقةةةوم عامةةةل تعةةةديل آخةةةر باألخةةةذ ععةةةين االععتبةةةار مسةةةعتوى 
 :االسعتجابة للمقابالت الفردية. و يساوي عامل العتعديل لعدم االسعتجابة القيمة املعكوسة لكل من

/ املةرأة املؤّهلةة )أو األطفةال   hالعينةة مسةعتوى  فةي( الخامسةة سةن دون  لألطفةال)أو  للنسةاء امُلعّبأة/  املكعتملة االسعتبيانات=  RRh الرمز
 .hدون سّن الخامسة( في طبقة العينة 

يةةعتم تطبيةةق عوامةةةل العتعةةديل لعةةةدم االسةةعتجابة و الخاصةةةة باسةةعتبيانات النسةةةاء و األطفةةال دون سةةةن الخمةةس سةةةنوات علةةى أوزان األسةةةر 
املعيشية التي تم تعديلها. و تم الحصول على أعداد النساء املؤهالت و األطفال دون سن الخامسةة مةن قائمةة أفةراد األسةرة املعيشةية 

 .املعيشية، حيث تم انهاء املقابالت املوجودة في اسعتبيان األسر 

و ععةةد االنتهةةاء مةةن العمةةل امليةةداني، تةةم حسةةاب معةةدالت االسةةعتجابة لألسةةر املعيشةةية،  و النسةةاء، و األطفةةال دون الخمةةس سةةنوات لكةةل 
مةةن  HH.1 شةةريحة أخةةذ عينةةات. و تةةم اسةةعتخدام هةةذه املعةةدالت لضةةبط أوزان العينةةة التةةي تةةم حسةةابها لكةةل مجموعةةة. و يبةةين الوةةدول 

 .هذا العتقرير معدالت االسعتجابة للمسح العنقودي املعتعدد املؤشرات لدولة قطر

تةةم حسةةةاب األوزان العتصةةةميمية لألسةةر املعيشةةةية بضةةةرب العوامةةل املشةةةار إليهةةةا أعةةةاله لكةةل منطقةةةة عةةةد. و تةةم ععةةةدها توحيةةةد أو )تطبيةةةع( 
ات العينةةة يسةةاوي حوةةم العينةةة الكلةةي، وذلةةك علةةى املسةةعتوى األوزان، و مةةن بةةين األذغةةراض مةةن ذلةةك، هةةو جعةةل املجمةةوع املةةرجح لوحةةد

الةةةةوطني. و يةةةةعتم اجةةةةراء العتطبيةةةةع بقسةةةةمة األوزان العتصةةةةميمية السةةةةالفة الةةةةةذكر علةةةةى معتوسةةةةط الةةةةوزن العتصةةةةميمي، وذلةةةةك علةةةةى املسةةةةةعتوى 
رجح. و تةم اتبةةاع الةوطني. و يةعتم حسةاب معتوسةط الةةوزن العتصةميمي عةن طريةق قسةةمة مجمةوع األوزان العتصةميمية علةى اإلجمةةالي ذغيةر املة

اجةةةراء تقيةةةيس مماثةةةل لجحصةةةول علةةةى أوزان قياسةةةية لالسةةةعتبيانات الخاصةةةة بالنسةةةاء و األطفةةةال دون سةةةن الخامسةةةة. و تخعتلةةةف األوزان 
  .(منطقة عد للعينات )املجموعات 044[ في 2.42[ إلى ]1.41املعدلة من ]

مةةرأة، و طفةةل أجريةةت مةةن خةةالل تةةرجيح كةةل أسةةرة معيشةةية، و ا تةةم الحةةاق أوزان العينةةة بجميةةع مجموعةةات البيانةةات و العتحلةةيالت التةةي
 أوزان العينة.باسعتخدام دون الخمس سنوات، 
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:بالعالقة يعطى وهو االسرة، اخعتيار احعتمال هو  :حيث  

                  ⁄ ) 

 حيث

 Mi   إجمالي عدد األسر القطرية في= PSUi املحدثة للقائمة وفقا 

mi  =في القطرية األسر من عدد PSUi 

 :بالعالقة تعتحدد أو   ذاتيا   موزونة PSUi كان إذا 0 تساوي  PSUi اخعتيار واحعتمال

                 ⁄  

 حيث

n  =عددPSU’s    ذاتيا   وزونةامل ذغير 

Mi  =في القطرية األسر عدد إجمالي PSUi (القطرية املناطق إلطار وفقا) 

M  =جميع في القطرية األسر عدد إجمالي PSU’s    (.القطرية املناطق إلطار وفقا) ذاتيا   املوزونة ذغير 

املرحلة األولى، و في إطار أخذ بما أن العدد املقدر لألسر املعيشية في كل منطقة عد )وحدة معاينة أولية( تم اسعتخدامه في اخعتيار 

العينات، و أن عدد األسر املعيشية في منطقة العد، الذي تم تحديثه من القائمة، كان مخعتلفا، فقد تم حساب كسور أخذ 

العينات الفردية لألسر املعيشية في كل عينة ملنطقة العد)مجموعة(. و شملت كسور أخذ العينات لألسر املعيشية في كل منطقة 

مجموعة(، احعتمال املرحلة األولى الخعتيار منطقة العد في تلك الشريحة املعينة ألخذ العينات، و احعتمال املرحلة الثانية الخعتيار عد )

 .(أسرة معيشية من خالل العينة الخاصة بمنطقة العد )مجموعة

يقوم املكون العتالي لحساب أوزان العينة بعتعديل أوزان عدم االسعتجابة، لكل من األسر املعيشية و األفراد. و في حالة و زن األسرة 

املعيشية، يكون عامل تعديل عدم االسعتجابة لألسر املعيشية القطرية متساويا مع القيمة املعكوسة ملعدل اسعتجابة األسر 

  يلي:، و ُتعرف كما αiاملعيشية 

/ عةةةةةدد األسةةةةةر املعيشةةةةةية املأهولةةةةةة بالسةةةةةكان iعةةةةةدد األسةةةةةر املعيشةةةةةية ذات مقةةةةةابالت مكعتملةةةةةة فةةةةةي املسةةةةةعتوى الخةةةةةاص بالعينةةةةةة =  :αi الرمةةةةز
 .iاملدرجة على قائمة املسعتوى 

عةةةدم و فةةةي حالةةةة األوزان الخاصةةةة بالنسةةةاء، و األطفةةةال تحةةةت خمةةةس سةةةنوات، يقةةةوم عامةةةل تعةةةديل آخةةةر باألخةةةذ ععةةةين االععتبةةةار مسةةةعتوى 
 :االسعتجابة للمقابالت الفردية. و يساوي عامل العتعديل لعدم االسعتجابة القيمة املعكوسة لكل من

/ املةرأة املؤّهلةة )أو األطفةال   hالعينةة مسةعتوى  فةي( الخامسةة سةن دون  لألطفةال)أو  للنسةاء امُلعّبأة/  املكعتملة االسعتبيانات=  RRh الرمز
 .hدون سّن الخامسة( في طبقة العينة 

يةةعتم تطبيةةق عوامةةةل العتعةةديل لعةةةدم االسةةعتجابة و الخاصةةةة باسةةعتبيانات النسةةةاء و األطفةةال دون سةةةن الخمةةس سةةةنوات علةةى أوزان األسةةةر 
املعيشية التي تم تعديلها. و تم الحصول على أعداد النساء املؤهالت و األطفال دون سن الخامسةة مةن قائمةة أفةراد األسةرة املعيشةية 

 .املعيشية، حيث تم انهاء املقابالت املوجودة في اسعتبيان األسر 

و ععةةد االنتهةةاء مةةن العمةةل امليةةداني، تةةم حسةةاب معةةدالت االسةةعتجابة لألسةةر املعيشةةية،  و النسةةاء، و األطفةةال دون الخمةةس سةةنوات لكةةل 
مةةن  HH.1 شةةريحة أخةةذ عينةةات. و تةةم اسةةعتخدام هةةذه املعةةدالت لضةةبط أوزان العينةةة التةةي تةةم حسةةابها لكةةل مجموعةةة. و يبةةين الوةةدول 

 .هذا العتقرير معدالت االسعتجابة للمسح العنقودي املعتعدد املؤشرات لدولة قطر

تةةم حسةةةاب األوزان العتصةةةميمية لألسةةر املعيشةةةية بضةةةرب العوامةةل املشةةةار إليهةةةا أعةةةاله لكةةل منطقةةةة عةةةد. و تةةم ععةةةدها توحيةةةد أو )تطبيةةةع( 
ات العينةةة يسةةاوي حوةةم العينةةة الكلةةي، وذلةةك علةةى املسةةعتوى األوزان، و مةةن بةةين األذغةةراض مةةن ذلةةك، هةةو جعةةل املجمةةوع املةةرجح لوحةةد

الةةةةوطني. و يةةةةعتم اجةةةةراء العتطبيةةةةع بقسةةةةمة األوزان العتصةةةةميمية السةةةةالفة الةةةةةذكر علةةةةى معتوسةةةةط الةةةةوزن العتصةةةةميمي، وذلةةةةك علةةةةى املسةةةةةعتوى 
رجح. و تةم اتبةةاع الةوطني. و يةعتم حسةاب معتوسةط الةةوزن العتصةميمي عةن طريةق قسةةمة مجمةوع األوزان العتصةميمية علةى اإلجمةةالي ذغيةر املة

اجةةةراء تقيةةةيس مماثةةةل لجحصةةةول علةةةى أوزان قياسةةةية لالسةةةعتبيانات الخاصةةةة بالنسةةةاء و األطفةةةال دون سةةةن الخامسةةةة. و تخعتلةةةف األوزان 
  .(منطقة عد للعينات )املجموعات 044[ في 2.42[ إلى ]1.41املعدلة من ]

مةةرأة، و طفةةل أجريةةت مةةن خةةالل تةةرجيح كةةل أسةةرة معيشةةية، و ا تةةم الحةةاق أوزان العينةةة بجميةةع مجموعةةات البيانةةات و العتحلةةيالت التةةي
 أوزان العينة.باسعتخدام دون الخمس سنوات، 

 
  

.(
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تقديرات األخطاء املٌرتكبة في أخذ العينات:  –امللحق ب 
 

 

جةري فةي املعّينُة املسعتجيبين املخعتةارين إلجةراء املسةح العنقةودي  ُتشّكل
ُ
د املؤشةرات علةيهم، الةذي أ واحةدة مةن العّينةات  مجةّرد قطةرعتعةّدِّ

التةةي كةةان مةةن املمكةةن انعتقاؤهةةا مةةن العّينةةة ذاتهةةا، باسةةعتخدام تصةةميم العّينةةة وحومهةةا نفسةةيهما. وكةةلٌّ مةةن هةةذه العّينةةات ربمةةا ُيثمةةُر نعتةةائج 
فهةةي مقيةةاس للعّتغّيةةر تخعتلةةف نوعةةا  مةةا عةةن نعتةةائج العّينةةة الفعليةةة التةةي وقةةع عليهةةا االخعتيةةار. أمةةا األخطةةاء التةةي ُترتكةةب فةةي )أخةةذ( العّينةةات 

"variability"  بةةين العتقةةديرات املسةةعتقاة مةةةن كةةل العّينةةات املمكنةةةة. وأمةةا مةةدى العّتغّيةةر فلةةةيس معروفةةا  علةةى وجةةةه الّدقةةة، ولكنةةه ُيمكةةةن أْن
 ُيقّدر إحصائيا  من واقع بيانات املسح.

 :املُخعتارة املؤّشرات من مؤّشر لكل العّينات)أخذ(  عملية في ُترتكب التي العتالية األخطاء مقاييس املجحق هذا في ُتعَرُض 

القياس ي )"املعياري" أو "املوّحد"(  الخطأ(se) ُتقاس أخطاُء العّينات في العادة من حيث األخطاء القياسةية ملؤّشةرات ععينهةا :
النسةةةةةةب وذغيرهةةةةةةا(. والخطةةةةةةأ القياسةةةةةة ي هةةةةةةو الوةةةةةةذر التربيعةةةةةةي لالخةةةةةةعتالف )أو "لالنحةةةةةةراف"( عةةةةةةن العتقةةةةةةديرات.  ،means)الوسةةةةةةائل 

ية )أو "طريقة تايلور في االخعتطاط"(   لعتقدير األخطاء القياسية. "linearization method"وُتسعتخدم طريقة "تايلور" الخطَّ

العّتغّير  معامل(se/r) ؤشر، وهو مقياس لجخطأ النسبي في العّينة.هو نسبة الخطأ القياس ي إلى قيمة امل 

 العتصةةةميم  أثةةر(deff)  هةةو نسةةةبة االخةةعتالف / االنحةةةراف الفعلةةي ألحةةةد املؤشةةرات، بموجةةةب طريقةةة أخةةةذ العّينةةة املسةةةعتخدمة فةةةي
املسح، إلةى االخةعتالف / االنحةراف املحسةوب بموجةب افتةراض وجةود عّينةة عشةوائية عسةيطة. وُيسةعَتخدم الوةذر الّتربيعةي ألثةر 

ُتشةير إلةى أّن تصةميم العّينةة يعةادل فةي  001التةي تسةاوي deft العتصميم إلظهار كفاءة تصميم العّينة من حيث الّدقة. فقيمةة 
إلةةى وجةةود زيةةةادة فةةي الخطةةأ القياسةة ي عسةةةبب  001التةةي تزيةةةد عةةن  deftكفاءتةةه العّينةةة العشةةوائية البسةةيطة، بينمةةةا تشةةير قيمةةة 

 .اسعتخدام تصميم للعّينة أكثر تعقيدا  

 حدود الثقة لعُتبّين الفترة الزمنية التي ُيمكن ضمنها االفتراض بطريقة معقولة بأّن القيمةة الصةحيحة للعّينةة ُيمكةن  ُتحسُب
أْن تةةةنخفض بمسةةةعتوى  محةةةدد مةةةن الثقةةةة. وبالنسةةةبة إلةةةى أّي إحصةةةاء معطةةةى جةةةرى حسةةةابه مةةةن واقةةةع املسةةةح، فةةةإّن قيمةةةة ذلةةةك 

لةذلك اإلحصةاء فةي  (r + 2.se or r – 2.se)عةن ضةعفي الخطةأ القياسة ي  اإلحصاء سوف تنخفض ضمن نطةاق يزيةد أو يةنقص
 من جميع العّينات املمكنة من أّي حوم وتصميم ُمطابقين لحوم وتصميم هذه العّينة. 44%

ةةةةدة" ضةةةةمن الّنسةةةةخة  اسةةةةعتخدمت نةةةةات املعّقِّ  "SPSS"مةةةةن الّرزمةةةةة اإلحصةةةةائية للعلةةةةوم االجعتماعيةةةةة  02الوحةةةةدة املسةةةةعتقلة املعنونةةةةة "العّيِّ
عتعدد املؤشرات. وُتعرض النعتائج في الوداول العتالية. وإضةافة  إلةى مقةاييس امللحساب أخطاء العّينة من واقع بيانات املسح العنقودي 

األخطةاء فةةي العّينةةات املوصةةوفة أعةةاله، تعتضةةمن الوةةداول اإلحصةةاءات املوزونةةة )املُرّجحةةة( وذغيةةر املوزونةةة )ذغيةةر املرّجحةةة( ملقامةةات كسةةور 
 مؤّشر من املؤّشرات.كّل 

و يةةةةعتم حسةةةةاب أخطةةةةاء أخةةةةذ العينةةةةات للمؤشةةةةرات ذات األهميةةةةة األساسةةةةية علةةةةى املسةةةةعتوى الةةةةوطني، حيةةةةث يسةةةةتند اثنةةةةين مةةةةن املؤشةةةةرات 

علةةةةى  4علةةةةى األطفةةةةال دون الخمةةةةس سةةةةنوات، و  4مةةةةن املؤشةةةةرات املخعتةةةةارة علةةةةى النسةةةةاء، و  07املخعتةةةةارة علةةةةى أفةةةةراد األسةةةةرة املعيشةةةةية، و 

. قائمةة املؤشةةرات، و التةةي ألجلهةا يةةعتم حسةةاب أخطةاء أخةةذ العينةةات، بمةا فةةي ذلةةك قاعةدة السةةكان )العامةةل SE1الوةةدول  الرجةال. و يبةةين

 [ األخطاء املحسوبة ألخذ العينات للمجاالت املخعتارة.SE.15إلى  SE.2املشترك( لكل مؤشر. و تشير الوداول ]من 

 

 SE.1الجدول 
 لعمليات حساب أخطاء العينةاألخطاء القياسية: املؤشرات املخعتارة 

 األساس املسح عّينة  4-املؤشرات عتعّددامل العنقودي املسح مؤشرات
 املعيشية األسر أفراد

 الثانوية املرحلةفي سّن االنعتظام في  األطفال  )معّدلة( الثانوية املرحلةالصافية لالنعتظام في  النسبة 7.5

 سنة 02 إلى سنعتين من العمرية الفئة في األطفال  العنف باسعتخدام( األطفال)تأديب  سلوك ضبط 8.5

 النساء
 سنة 24 – 04 العمرية الفئة في النساء  الحوامل النساء -

 حاليا    املتزوجات سنة 24 – 04 العمرية الفئة في النساء  وسائل تنظيم االسرة انتشار  5.3

 حاليا   املتزوجات سنة 24 – 04 العمرية الفئة في النساء  املُلّباة ذغير الحاجة 5.4

5.5a مرة –( الوالدة)قبل  الحمل أثناء بالرعاية العتغطية مدى 
 ماهرة كوادر يدي على األقل على واحدة

 خالل أحياء أطفاال   وضعن اللواتي سنة 24 – 04 العمرية الفئة في النساء 
 املسح إجراء سبقعتا اللعتين السنعتين

5.5b مرات أربع –( الوالدة)قبل  الحمل أثناء بالرعاية العتغطية مدى 
 خدمات موّفر من األقل على

 خالل أحياء أطفاال   وضعن اللواتي سنة 24 – 04 العمرية الفئة في النساء 
 املسح إجراء سبقعتا اللعتين السنعتين

 خالل أحياء أطفاال   وضعن اللواتي سنة 24 – 04 العمرية الفئة في النساء  الوالدات تحت اشراف كادر طبي ماهر 5.7
 املسح إجراء سبقعتا اللعتين السنعتين

 خالل أحياء أطفاال   وضعن اللواتي سنة 24 – 04 العمرية الفئة في النساء  املستشفيات في الوالدة حاالت 5.8
 املسح إجراء سبقعتا اللعتين السنعتين

 خالل أحياء أطفاال   وضعن اللواتي سنة 24 – 04 العمرية الفئة في النساء  القيصرية الوالدة 5.9
 املسح إجراء سبقعتا اللعتين السنعتين

 سنة 24 – 41 العمرية الفئة في النساء  عاما   02 سّن  قبل الزواج 8.7

 املناعة نقص فيروسالشاملة عن طرق الوقاية من  املعرفة 9.2
 الشباب بين البشري 

 سنة 42 – 04 العمرية الفئة في النساء 

 إلى األم من البشري  املناعة نقص فيروس انعتقال طرق  معرفة 9.3
 الطفل

 سنة 24 – 04 العمرية الفئة في النساء 

لة املواقف 9.4  املناعة نقص فيروس مع للمعتعايشين املُعتقّبِّ
 االيدز /البشري 

 املناعة نقص فيروس عن سمعن اللواتي سنة 24 – 04 العمرية الفئة في النساء 
 البشري 

فحص الكشف عن اإلصابة  لهن اجراءسبق اللواتي  النساء 9.6
شهرا سابقة وتم  04خالل بفيروس نقص املناعة البشري 

 اعالمهم بالنتيجة 

 سنة 24 – 04 العمرية الفئة في النساء 

 الرجال

 سنة 24 – 04الرجال في الفئة العمرية   زواج مسعتمر للسنوات الخمس السابقة -

 سنة 24 – 41 العمرية الفئة في الرجال  عاما   02 سّن  قبل الزواج 8.7

 سنة ومتزوج حاليا 24 – 04الرجال في الفئة العمرية   تعدد الزوجات 8.9

 املناعة نقص فيروسالشاملة عن طرق الوقاية من  املعرفة 9.2
 والشباب اليافعين بين البشري 

 سنة 42 – 04 العمرية الفئة فيالرجال  

 إلى األم من البشري  املناعة نقص فيروس انعتقال طرق  معرفة 9.3
 الطفل

 سنة 24 – 04 العمرية الفئة فيالرجال  

لة املواقف 9.4  املناعة نقص فيروس مع للمعتعايشين املُعتقّبِّ
 /االيدزالبشري 

 

 املناعة نقص فيروس عن واسمع الذين سنة 24 – 04 العمرية الفئة فيالرجال  
 البشري 



153وزارة التخطيط التنم�ي والإح�ساءتقرير امل�سح العنق�دي املتعدد امل�ؤ�رشات يف دولة قطر 2012

تقديرات األخطاء املٌرتكبة في أخذ العينات:  –امللحق ب 
 

 

جةري فةي املعّينُة املسعتجيبين املخعتةارين إلجةراء املسةح العنقةودي  ُتشّكل
ُ
د املؤشةرات علةيهم، الةذي أ واحةدة مةن العّينةات  مجةّرد قطةرعتعةّدِّ

التةةي كةةان مةةن املمكةةن انعتقاؤهةةا مةةن العّينةةة ذاتهةةا، باسةةعتخدام تصةةميم العّينةةة وحومهةةا نفسةةيهما. وكةةلٌّ مةةن هةةذه العّينةةات ربمةةا ُيثمةةُر نعتةةائج 
فهةةي مقيةةاس للعّتغّيةةر تخعتلةةف نوعةةا  مةةا عةةن نعتةةائج العّينةةة الفعليةةة التةةي وقةةع عليهةةا االخعتيةةار. أمةةا األخطةةاء التةةي ُترتكةةب فةةي )أخةةذ( العّينةةات 

"variability"  بةةين العتقةةديرات املسةةعتقاة مةةةن كةةل العّينةةات املمكنةةةة. وأمةةا مةةدى العّتغّيةةر فلةةةيس معروفةةا  علةةى وجةةةه الّدقةةة، ولكنةةه ُيمكةةةن أْن
 ُيقّدر إحصائيا  من واقع بيانات املسح.

 :املُخعتارة املؤّشرات من مؤّشر لكل العّينات)أخذ(  عملية في ُترتكب التي العتالية األخطاء مقاييس املجحق هذا في ُتعَرُض 

القياس ي )"املعياري" أو "املوّحد"(  الخطأ(se) ُتقاس أخطاُء العّينات في العادة من حيث األخطاء القياسةية ملؤّشةرات ععينهةا :
النسةةةةةةب وذغيرهةةةةةةا(. والخطةةةةةةأ القياسةةةةةة ي هةةةةةةو الوةةةةةةذر التربيعةةةةةةي لالخةةةةةةعتالف )أو "لالنحةةةةةةراف"( عةةةةةةن العتقةةةةةةديرات.  ،means)الوسةةةةةةائل 

ية )أو "طريقة تايلور في االخعتطاط"(   لعتقدير األخطاء القياسية. "linearization method"وُتسعتخدم طريقة "تايلور" الخطَّ

العّتغّير  معامل(se/r) ؤشر، وهو مقياس لجخطأ النسبي في العّينة.هو نسبة الخطأ القياس ي إلى قيمة امل 

 العتصةةةميم  أثةةر(deff)  هةةو نسةةةبة االخةةعتالف / االنحةةةراف الفعلةةي ألحةةةد املؤشةةرات، بموجةةةب طريقةةة أخةةةذ العّينةةة املسةةةعتخدمة فةةةي
املسح، إلةى االخةعتالف / االنحةراف املحسةوب بموجةب افتةراض وجةود عّينةة عشةوائية عسةيطة. وُيسةعَتخدم الوةذر الّتربيعةي ألثةر 

ُتشةير إلةى أّن تصةميم العّينةة يعةادل فةي  001التةي تسةاوي deft العتصميم إلظهار كفاءة تصميم العّينة من حيث الّدقة. فقيمةة 
إلةةى وجةةود زيةةةادة فةةي الخطةةأ القياسةة ي عسةةةبب  001التةةي تزيةةةد عةةن  deftكفاءتةةه العّينةةة العشةةوائية البسةةيطة، بينمةةةا تشةةير قيمةةة 

 .اسعتخدام تصميم للعّينة أكثر تعقيدا  

 حدود الثقة لعُتبّين الفترة الزمنية التي ُيمكن ضمنها االفتراض بطريقة معقولة بأّن القيمةة الصةحيحة للعّينةة ُيمكةن  ُتحسُب
أْن تةةةنخفض بمسةةةعتوى  محةةةدد مةةةن الثقةةةة. وبالنسةةةبة إلةةةى أّي إحصةةةاء معطةةةى جةةةرى حسةةةابه مةةةن واقةةةع املسةةةح، فةةةإّن قيمةةةة ذلةةةك 

لةذلك اإلحصةاء فةي  (r + 2.se or r – 2.se)عةن ضةعفي الخطةأ القياسة ي  اإلحصاء سوف تنخفض ضمن نطةاق يزيةد أو يةنقص
 من جميع العّينات املمكنة من أّي حوم وتصميم ُمطابقين لحوم وتصميم هذه العّينة. 44%

ةةةةدة" ضةةةةمن الّنسةةةةخة  اسةةةةعتخدمت نةةةةات املعّقِّ  "SPSS"مةةةةن الّرزمةةةةة اإلحصةةةةائية للعلةةةةوم االجعتماعيةةةةة  02الوحةةةةدة املسةةةةعتقلة املعنونةةةةة "العّيِّ
عتعدد املؤشرات. وُتعرض النعتائج في الوداول العتالية. وإضةافة  إلةى مقةاييس امللحساب أخطاء العّينة من واقع بيانات املسح العنقودي 

األخطةاء فةةي العّينةةات املوصةةوفة أعةةاله، تعتضةةمن الوةةداول اإلحصةةاءات املوزونةةة )املُرّجحةةة( وذغيةةر املوزونةةة )ذغيةةر املرّجحةةة( ملقامةةات كسةةور 
 مؤّشر من املؤّشرات.كّل 

و يةةةةعتم حسةةةةاب أخطةةةةاء أخةةةةذ العينةةةةات للمؤشةةةةرات ذات األهميةةةةة األساسةةةةية علةةةةى املسةةةةعتوى الةةةةوطني، حيةةةةث يسةةةةتند اثنةةةةين مةةةةن املؤشةةةةرات 

علةةةةى  4علةةةةى األطفةةةةال دون الخمةةةةس سةةةةنوات، و  4مةةةةن املؤشةةةةرات املخعتةةةةارة علةةةةى النسةةةةاء، و  07املخعتةةةةارة علةةةةى أفةةةةراد األسةةةةرة املعيشةةةةية، و 

. قائمةة املؤشةةرات، و التةةي ألجلهةا يةةعتم حسةةاب أخطةاء أخةةذ العينةةات، بمةا فةةي ذلةةك قاعةدة السةةكان )العامةةل SE1الوةةدول  الرجةال. و يبةةين

 [ األخطاء املحسوبة ألخذ العينات للمجاالت املخعتارة.SE.15إلى  SE.2املشترك( لكل مؤشر. و تشير الوداول ]من 

 

 SE.1الجدول 
 لعمليات حساب أخطاء العينةاألخطاء القياسية: املؤشرات املخعتارة 

 األساس املسح عّينة  4-املؤشرات عتعّددامل العنقودي املسح مؤشرات
 املعيشية األسر أفراد

 الثانوية املرحلةفي سّن االنعتظام في  األطفال  )معّدلة( الثانوية املرحلةالصافية لالنعتظام في  النسبة 7.5

 سنة 02 إلى سنعتين من العمرية الفئة في األطفال  العنف باسعتخدام( األطفال)تأديب  سلوك ضبط 8.5

 النساء
 سنة 24 – 04 العمرية الفئة في النساء  الحوامل النساء -

 حاليا    املتزوجات سنة 24 – 04 العمرية الفئة في النساء  وسائل تنظيم االسرة انتشار  5.3

 حاليا   املتزوجات سنة 24 – 04 العمرية الفئة في النساء  املُلّباة ذغير الحاجة 5.4

5.5a مرة –( الوالدة)قبل  الحمل أثناء بالرعاية العتغطية مدى 
 ماهرة كوادر يدي على األقل على واحدة

 خالل أحياء أطفاال   وضعن اللواتي سنة 24 – 04 العمرية الفئة في النساء 
 املسح إجراء سبقعتا اللعتين السنعتين

5.5b مرات أربع –( الوالدة)قبل  الحمل أثناء بالرعاية العتغطية مدى 
 خدمات موّفر من األقل على

 خالل أحياء أطفاال   وضعن اللواتي سنة 24 – 04 العمرية الفئة في النساء 
 املسح إجراء سبقعتا اللعتين السنعتين

 خالل أحياء أطفاال   وضعن اللواتي سنة 24 – 04 العمرية الفئة في النساء  الوالدات تحت اشراف كادر طبي ماهر 5.7
 املسح إجراء سبقعتا اللعتين السنعتين

 خالل أحياء أطفاال   وضعن اللواتي سنة 24 – 04 العمرية الفئة في النساء  املستشفيات في الوالدة حاالت 5.8
 املسح إجراء سبقعتا اللعتين السنعتين

 خالل أحياء أطفاال   وضعن اللواتي سنة 24 – 04 العمرية الفئة في النساء  القيصرية الوالدة 5.9
 املسح إجراء سبقعتا اللعتين السنعتين

 سنة 24 – 41 العمرية الفئة في النساء  عاما   02 سّن  قبل الزواج 8.7

 املناعة نقص فيروسالشاملة عن طرق الوقاية من  املعرفة 9.2
 الشباب بين البشري 

 سنة 42 – 04 العمرية الفئة في النساء 

 إلى األم من البشري  املناعة نقص فيروس انعتقال طرق  معرفة 9.3
 الطفل

 سنة 24 – 04 العمرية الفئة في النساء 

لة املواقف 9.4  املناعة نقص فيروس مع للمعتعايشين املُعتقّبِّ
 االيدز /البشري 

 املناعة نقص فيروس عن سمعن اللواتي سنة 24 – 04 العمرية الفئة في النساء 
 البشري 

فحص الكشف عن اإلصابة  لهن اجراءسبق اللواتي  النساء 9.6
شهرا سابقة وتم  04خالل بفيروس نقص املناعة البشري 

 اعالمهم بالنتيجة 

 سنة 24 – 04 العمرية الفئة في النساء 

 الرجال

 سنة 24 – 04الرجال في الفئة العمرية   زواج مسعتمر للسنوات الخمس السابقة -

 سنة 24 – 41 العمرية الفئة في الرجال  عاما   02 سّن  قبل الزواج 8.7

 سنة ومتزوج حاليا 24 – 04الرجال في الفئة العمرية   تعدد الزوجات 8.9

 املناعة نقص فيروسالشاملة عن طرق الوقاية من  املعرفة 9.2
 والشباب اليافعين بين البشري 

 سنة 42 – 04 العمرية الفئة فيالرجال  

 إلى األم من البشري  املناعة نقص فيروس انعتقال طرق  معرفة 9.3
 الطفل

 سنة 24 – 04 العمرية الفئة فيالرجال  

لة املواقف 9.4  املناعة نقص فيروس مع للمعتعايشين املُعتقّبِّ
 /االيدزالبشري 

 

 املناعة نقص فيروس عن واسمع الذين سنة 24 – 04 العمرية الفئة فيالرجال  
 البشري 
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 األساس املسح عّينة  4-املؤشرات عتعّددامل العنقودي املسح مؤشرات
 الخامسة سّن  دون  األطفال

 أشهر 4عدد األطفال الّرّضع دون سّن  مجموع  أشهر 4الطبيعية الخالصة دون سّن  الرضاعة 2.6

 "شهرا   47 وحتى الوالدة"منذ  العمرية الفئة في األطفال   املناسبة لعمر الطفل الطبيعية الرضاعة 2.14

 الخامسة سّن  دون  األطفال  املاضيين األسبوعين خالل باإلسهال أصيبوا الذين األطفال -

 في االسعتمرار مع)اإلماهة(  الفم طريق عن الوفاف معالوة 3.8
 الطفل إطعام

 املاضيين األسبوعين خالل باإلسهال أصيبوا الذين الخامسة سّن  دون  األطفال 

 شهرا   44 – 74 العمرية الفئة في األطفال  العتعّلم الطفل من أجل دعم 6.1

 شهرا   44 – 74 العمرية الفئة في األطفال  املبكرة الطفولة تعليم في االنعتظام 6.7
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الجدول 
 

SE.2
 

 
ت

صاءا
إح

 
املتغير

 
األحادي

ل 
قوائم

 
األسر

 
 

ط
الوسي

 
الجنسية

 
التقدير

 
الخطأ املعياري 

 
فترة 

الثقة
 (

59
)%

 
معامل 
التغير

 
أثر 

صميم
الت

 
الجذر التربيعي ألثر 

صميم
الت

 
حجم السكان

 
العد غير 
ون  املوز

 
األدنى

 
األعلى

 

صافي في 
معدل االلتحاق ال
س الثانوية 

ر املدا
)ُمعدل(

 
العينة الكلية

 
.8840 

.00980 
.8645 

.9034 
.011 

  
  

2161 
2800 

قطريون 
 

.8834 
.00947 

.8644 
.9025 

.011 
  

  
1004 

1985 

غير قطريين
 

.8844 
.01635 

.8515 
.9173 

.018 
7.201 

2.683 
1157 

815 

الجدول 
 

SE.3
 

 
ت

صاءا
إح

 
املتغير

 
األحادي

ل 
ألسر 

 
شية

املعي
 

                 

ط
الوسي

 
الجنسية

 
التقدير

 
الخطأ املعياري 

 
فترة 

الثقة
 (

59
)%

 
معامل
التغير 
 

أثر 
صميم

الت
 

الجذر التربيعي ألثر 
صميم

الت
 

حجم السكان
 

العد غير 
ون  املوز

 
األدنى

 
األعلى

 

ط األطفال
ضبا

ان
 

العينة
 

الكلية
 

.4991 
.02038 

.4587 
.5396 

.041 
8.943 

2.990 
5750 

2781 

 قطريون
.5373 

.02119 
.4947 

.5799 
.039 

9.381 
3.063 

2145 
1518 

 غير قطريين
.4764 

.02959 
.4169 

.5359 
.062 

6.819 
2.611 

3605 
1263 



وزارة التخطيط التنم�ي والإح�ساءتقرير امل�سح العنق�دي املتعدد امل�ؤ�رشات يف دولة قطر 2012 156

 

  

الجدول 
 

SE.4
 

 
ت

صاءا
إح

 
املتغير

 
األحادي

ل 
لنسا

 ء
 

الجنسية
 

ط
الوسي

 
التقدير

 
الخطأ 
املعياري 

 
فترة 

الثقة
 (

59
)%

 
معامل 
التغير

 
صميم

أثر الت
 

الجذر التربيعي 
ألثر 
 

صميم
الت

 
حجم السكان

 
العد غير 
ون  املوز

 
األدنى

 
األعلى

 

العينة الكلية
 

النساء الحوامل
 

.0511 
.00468 

.0418 
.0604 

.092 
  

  
5699 

5699 

استخدام موانع الحمل
 

.3752 
.01292 

.3496 
.4009 

.034 
21.553 

4.643 
3755 

3341 

س السابقة
ت الخم

اج مستمر للسنوا زو
 

.7422 
.01555 

.7114 
.7731 

.021 
38.249 

6.185 
3755 

3341 

س السابقة
ت الخم

ت في السنوا
والدا

 
.4231 

.01271 
.3979 

.4483 
.030 

20.051 
4.478 

3755 
3341 

الحاجة غير امللباة
 

.1311 
.00923 

.1128 
.1494 

.070 
22.632 

4.757 
3755 

3341 

العناية أثناء الحمل ـ على األقل ملرة واحدة من 
قبل 

رب ف مد
موظ

 
.9087 

.02479 
.8593 

.9580 
.027 

149.813 
12.240 

798 
768 

ت من قبل 
ربع مرا العناية أثناء الحمل ـ على األقل أ

رب ف مد
موظ

 
.8455 

.02878 
.7882 

.9028 
.034 

128.246 
11.325 

798 
768 

رب أثناء الوالدة ص مد
شخ

وجود 
 

1.0000 
0.00000 

1.0000 
1.0000 

0.000 
  

  
798 

768 

صحية
ت ال

الوالدة في املؤسسا
 

.9888 
.00296 

.9829 
.9947 

.003 
15.981 

3.998 
798 

768 

صرية
قسم الوالدة القي

 
.1952 

.01730 
.1607 

.2296 
.089 

38.562 
6.210 

798 
768 

اج قبل العمر  الزو
81

 
.0618 

.00407 
.0537 

.0699 
.066 

  
  

5699 
5699 

املعرفة الكلية حول الوقاية من 
ض االيدز بين 

مر
ب

الشبا
 

.1560 
.01214 

.1319 
.1801 

.078 
  

  
1601 

1843 

ض االيدز من األم إلى الطفل
معرفة انتقال مر

 
.2838 

.01580 
.2524 

.3151 
.056 

  
  

5699 
5699 

ض االيدز
صابين بمر

ف من تقبل امل
املوق

 
.0328 

.00516 
.0225 

.0430 
.157 

194.325 
13.940 

4880 
4779 

ض االيدز خالل ال )
صهن ملر

النساء اللواتي تم فح
81

 )
ضية 

شهرا املا
 

وابلغن بالنتيجة
 

.0241 
.00430 

.0156 
.0327 

.178 
  

  
5699 

5699 

قطريون 
 

النساء الحوامل
 

.0325 
.00374 

.0250 
.0400 

.115 
  

  
1907 

3419 

استخدام موانع الحمل
 

.3940 
.02252 

.3487 
.4393 

.057 
  

  
920 

1644 

س السابقة
ت الخم

اج مستمر للسنوا زو
 

.7905 
.01461 

.7611 
.8199 

.018 
  

  
920 

1644 

س السابقة
ت الخم

ت في السنوا
والدا

 
.4172 

.01560 
.3858 

.4485 
.037 

  
  

920 
1644 
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الجنسية
 

ط
الوسي

 
التقدير

 
الخطأ 
املعياري 

 
فترة 

الثقة
 (

59
)%

 
معامل 
التغير

 
صميم

أثر الت
 

الجذر التربيعي 
ألثر 
 

صميم
الت

 
حجم السكان

 
العد غير 
ون  املوز

 
األدنى

 
األعلى

 

الحاجة غير امللباة
 

.1365 
.01383 

.1087 
.1643 

.101 
  

  
920 

1644 

العناية أثناء الحمل ـ على األقل ملرة
 

واحدة من قبل 
رب ف مد

موظ
 

.9629 
.01836 

.9259 
1.0000 

.019 
  

  
231 

426 

ت من قبل 
ربع مرا العناية أثناء الحمل ـ على األقل أ

رب ف مد
موظ

 
.9240 

.02412 
.8753 

.9727 
.026 

  
  

231 
426 

رب أثناء الوالدة ص مد
شخ

وجود 
 

1.0000 
0.00000 

1.0000 
1.0000 

0.000 
  

  
231 

426 

الوالدة
 

صحية
ت ال

في املؤسسا
 

1.0000 
0.00000 

1.0000 
1.0000 

0.000 
  

  
231 

426 

صرية
قسم الوالدة القي

 
.1339 

.01726 
.0990 

.1687 
.129 

  
  

231 
426 

اج قبل العمر  الزو
81

 
.0735 

.00489 
.0637 

.0833 
.066 

  
  

1907 
3419 

ض االيدز بين 
املعرفة الكلية حول الوقاية من مر

ب
الشبا

 
.1618 

.01531 
.1310 

.1925 
.095 

  
  

737 
1323 

ض االيدز من األم إلى الطفل
معرفة انتقال مر

 
.2866 

.01672 
.2530 

.3203 
.058 

  
  

1907 
3419 

ض االيدز
صابين بمر

ف من تقبل امل
املوق

 
.0068 

.00171 
.0034 

.0102 
.250 

  
  

1596 
2824 

ض االيدز خالل ال )
صهن ملر

النساء اللواتي تم فح
81

 )
شهرا 

ضية و 
املا

أ
بلغن بالنتيجة

 
.0017 

.00078 
.0002 

.0033 
.453 

  
  

1907 
3419 

غير قطريين
 

النساء الحوامل
 

.0605 
.00663 

.0472 
.0738 

.110 
4.426 

2.104 
3792 

2280 

استخدام موانع الحمل
 

.3691 
.01556 

.3379 
.4004 

.042 
4.391 

2.096 
2835 

1697 

س السابقة
ت الخم

اج مستمر للسنوا زو
 

.7265 
.01963 

.6871 
.7660 

.027 
8.195 

2.863 
2835 

1697 

س السابقة
ت الخم

ت في السنوا
والدا

 
.4250 

.01612 
.3926 

.4574 
.038 

4.491 
2.119 

2835 
1697 

الحاجة غير امللباة
 

.1293 
.01130 

.1066 
.1520 

.087 
4.794 

2.189 
2835 

1697 

العناية أثناء الحمل ـ على األقل ملرة واحدة من قبل 
رب ف مد

موظ
 

.8866 
.03362 

.8185 
.9546 

.038 
9.651 

3.107 
567 

342 

ت من قبل 
ربع مرا العناية أثناء الحمل ـ على األقل أ

رب ف مد
موظ

 
.8135 

.03866 
.7352 

.8918 
.048 

8.462 
2.909 

567 
342 

رب  ص مد
شخ

وجود 
أثناء الوالدة

 
1.0000 

0.00000 
1.0000 

1.0000 
0.000 

  
  

567 
342 

صحية
ت ال

الوالدة في املؤسسا
 

.9842 
.00418 

.9757 
.9927 

.004 
.966 

.983 
567 

342 

صرية
قسم الوالدة القي

 
.2201 

.02390 
.1718 

.2685 
.109 

2.856 
1.690 

567 
342 

اج قبل العمر  الزو
81

 
.0559 

.00549 
.0449 

.0670 
.098 

3.259 
1.805 

3792 
2280 

ض االيدز بين 
املعرفة الكلية حول الوقاية من مر

.1510 
.01829 

.1142 
.1879 

.121 
3.402 

1.844 
864 

520 

 

الجنسية
 

ط
الوسي

 
التقدير

 
الخطأ 
املعياري 

 
فترة 

الثقة
 (

59
)%

 
معامل 
التغير

 
صميم

أثر الت
 

الجذر التربيعي 
ألثر 
 

صميم
الت

 
حجم السكان

 
العد غير 
ون  املوز

 
األدنى

 
األعلى

 

ب
الشبا

 

ض االيدز من األم إلى الطفل
معرفة انتقال مر

 
.2823 

.02219 
.2377 

.3269 
.079 

13.893 
3.727 

3792 
2280 

ف من تقبل 
املوق

ض االيدز
صابين بمر

امل
 

.0454 
.00796 

.0294 
.0614 

.175 
7.067 

2.658 
3283 

1955 

ض ال 
صهن ملر

النساء اللواتي تم فح
يدز خالل ال )

81
 )

شهرا 
ضية و 

املا
أ

بلغن بالنتيجة
 

.0354 
.00642 

.0225 
.0483 

.181 
6.894 

2.626 
3792 

2280 
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الجدول 
 

SE.5
 

 
ت

صاءا
إح

 
املتغير

 
األحادي

ل 
لرجال

 
 

الجنسية
 

ط
الوسي

 
التقدير

 
الخطأ 
املعياري 

 
فترة التقة )

59
)%

 
معامل 
التغير

 
صميم

أثر الت
 

الجذر التربيعي ألثر 
صميم

الت
 

حجم السكان
 

العد غير 
ون  املوز

 
األدنى

 
األعلى

 

العينة الكلية
 

س 
ت الخم

اج مستمر للسنوا زو
السابقة

 
.4214 

.01159 
.3984 

.4444 
.028 

204240873754410.000 
14291286.637 

5630 
5630 

اج قبل بلوغ ال ) الزو
81

( من 
العمر

 
.0091 

.00194 
.0052 

.0129 
.214 

52.828 
7.268 

4797 
4621 

ت
جا تعدد الزو

 
.0075 

.00147 
.0045 

.0104 
.197 

6.031 
2.456 

3377 
2904 

املعرفة الكلية حول الوقاية من 
ب

ض االيدز بين الشبا
مر

 
.2523 

.01513 
.2222 

.2823 
.060 

  
  

1503 
1886 

ض االيدز من األم 
معرفة انتقال مر

إلى الطفل
 

.2846 
.01615 

.2525 
.3166 

.057 
475197629191026.000 

21799028.171 
5630 

5630 

ض 
صابين بمر

ف من تقبل امل
املوق

االيدز
 

.0576 
.00952 

.0387 
.0765 

.165 
403.008 

20.075 
5118 

5012 

ض 
صهم ملر

الرجال الذين تم فح
االي

دز خالل ال )
81

ضية 
( شهرًا املا

أو 
بلغوا بالنتيجة

 

.0635 
.00725 

.0491 
.0779 

.114 
327536830325956.000 

18097978.625 
5630 

5630 

قطريون 
 

س 
ت الخم

اج مستمر للسنوا زو
السابقة

 
.3057 

.01083 
.2839 

.3275 
.035 

  
  

1846 
3320 

اج قبل بلوغ ال الزو
 (

81
( من 

العمر
 

.0117 
.00241 

.0069 
.0166 

.206 
  

  
1434 

2581 

ت
جا تعدد الزو

 
.0158 

.00408 
.0076 

.0240 
.258 

  
  

756 
1349 

املعرفة الكلية حول الوقاية من 
ب

ض االيدز بين الشبا
مر

 
.2424 

.02023 
.2018 

.2831 
.083 

  
  

778 
1418 

ض االيدز من األم 
إلى معرفة انتقال مر

الطفل
 

.3186 
.01967 

.2790 
.3581 

.062 
  

  
1846 

3320 

ض 
صابين بمر

ف من تقبل امل
املوق

االيدز
 

.0144 
.00396 

.0064 
.0223 

.276 
  

  
1631 

2918 

ض 
صهم ملر

الرجال الذين تم فح
االي

دز خالل ال )
81

ضية 
( شهرًا املا

أو 
بلغوا بالنتيجة

 

.0023 
.00200 

-.0018 
.0063 

.890 
  

  
1846 

3320 
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غير قطريين
 

س 
ت الخم

اج مستمر للسنوا زو
السابقة

 
.4778 

.01519 
.4473 

.5083 
.032 

5.482 
2.341 

3784 
2310 

اج قبل بلوغ ال ) الزو
81

( من 
العمر

 
.0079 

.00257 
.0028 

.0131 
.323 

4.339 
2.083 

3363 
2040 

ت
جا تعدد الزو

 
.0051 

.00144 
.0022 

.0080 
.285 

1.581 
1.257 

2620 
1555 

املعرفة الكلية حول الوقاية من 
ب

ض االيدز بين الشبا
مر

 
.2628 

.02244 
.2174 

.3081 
.085 

3.421 
1.850 

725 
468 

ض االيدز من األم 
معرفة انتقال مر

إلى الطفل
 

.2680 
.02187 

.2240 
.3119 

.082 
14.458 

3.802 
3784 

2310 

ض 
صابين بمر

ف من تقبل امل
املوق

االيدز
 

.0778 
.01403 

.0496 
.1060 

.180 
14.369 

3.791 
3487 

2094 

ض 
صهم ملر

الرجال الذين تم فح
االي

دز خالل ال )
81

ضية 
( شهرًا املا

أو 
بلغوا بالنتيجة

 

.0934 
.01126 

.0707 
.1160 

.121 
8.884 

2.981 
3784 

2310 

 

الجدول 
 

SE.6
 

 
ت

صاءا
إح

 
املتغير

 
األحادي

ل 
ألطفال

 
 

الجنسية
 

ط
الوسي

 
التقدير

 
الخطأ 
املعياري 

 
فترة 

الثقة
 (

59
)%

 
معامل 
التغير

 
صميم

أثر الت
 

الجذر التربيعي 
صميم

ألثر الت
 

حجم السكان
 

العد غير 
ون  املوز

 
األدنى

 
األعلى

 

العينة الكلية
 

ب للرضاعة الطبيعية
العمر املناس

 
.2412 

.01982 
.2018 

.2806 
.082 

187.530 
13.694 

849 
841 

صة دون ستة 
الرضاعة الطبيعية الخال

أشهر
 

.2933 
.03561 

.2209 
.3657 

.121 
  

  
163 

176 

ض مع سعال خالل األسبوعين السابقين
مر

 
.0437 

.00525 
.0333 

.0541 
.120 

  
  

2082 
2082 

ف عن طريق الفم مع استمرار الطعام
عالج الجفا

 
.0090 

.00308 
.0029 

.0151 
.342 

  
  

2082 
2082 

ت الحيوية من يشتبه 
ضادا

العالج بامل
ب 

صابته االلتها
ب

الرئوي 
 

.5284 
.03794 

.4480 
.6089 

.072 
  

  
91 

113 

املساعدة 
على
 

التعليم
 

.3584 
.01427 

.1772 
.5397 

.040 
  

  
19 

22 

االنتظام
في 

 
تعليم
 

الطفولة
 

املبكرة
 

.8844 
.01497 

.8547 
.9142 

.017 
  

  
820 

826 

قطريون 
 

ب للرضاعة الطبيعية
العمر املناس

 
.1961 

.02113 
.1535 

.2388 
.108 

  
  

249 
473 

صة دون ستة أشهر
الرضاعة الطبيعية الخال

 
.1856 

.04223 
.0988 

.2724 
.227 

  
  

56 
108 
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الجنسية
 

ط
الوسي

 
التقدير

 
الخطأ 
املعياري 

 
فترة 

الثقة
 (

59
)%

 
معامل 
التغير

 
صميم

أثر الت
 

الجذر التربيعي 
صميم

ألثر الت
 

حجم السكان
 

العد غير 
ون  املوز

 
األدنى

 
األعلى

 

السهال خالل األسبوعين السابقين
 

.0525 
.00655 

.0394 
.0657 

.125 
  

  
651 

1203 

ض مع سعال خالل األسبوعين السابقين
مر

 
.0121 

.00350 
.0051 

.0192 
.289 

  
  

651 
1203 

ف عن طريق الفم مع استمرار الطعام
عالج الجفا

 
.4911 

.04909 
.3818 

.6005 
.100 

  
  

34 
71 

ب 
صابته االلتها

ت الحيوية من يشتبه ب
ضادا

العالج بامل
الرئوي 

 
.7316 

.01419 
.5513 

.9119 
.019 

  
  

8 
16 

املساعدة في التعليم
 

.8551 
.02051 

.8137 
.8964 

.024 
  

  
273 

493 

االنتظام
في 

 
تعليم
 

الطفولة
 

املبكرة
 

.3229 
.02510 

.2724 
.3735 

.078 
  

  
273 

493 

غير قطريين
 

ب للرضاعة الطبيعية
العمر املناس

 
.2599 

.02639 
.2066 

.3133 
.102 

3.438 
1.854 

600 
368 

صة دون ستة أشهر
الرضاعة الطبيعية الخال

 
.3504 

.04821 
.2364 

.4643 
.138 

1.894 
1.376 

106 
68 

السهال خالل األسبوعين السابقين
 

.0397 
.00700 

.0256 
.0538 

.176 
2.923 

1.710 
1431 

879 

ض مع سعال خالل األسبوعين السابقين
مر

 
.0076 

.00420 
-.0009 

.0161 
.553 

5.333 
2.309 

1431 
879 

ف عن طريق الفم مع استمرار الطعام
عالج الجفا

 
.5509 

.05359 
.4198 

.6821 
.097 

1.828 
1.352 

57 
42 

ب 
صابته االلتها

ت الحيوية من يشتبه ب
ضادا

العالج بامل
الرئوي 

 
.0876 

0.00000 
.0876 

.0876 
0.000 

0.000 
0.000 

11 
6 

املساعدة 
على
 

التعليم
 

.8991 
.01958 

.8595 
.9386 

.022 
3.585 

1.893 
547 

333 

االنتظام
في 

 
تعليم
 

الطفولة
 

املبكرة
 

.4502 
.05118 

.3468 
.5537 

.114 
8.975 

2.996 
547 

333 
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 البيانات جودة جداول  –امللحق ج 

 

 DQ.1 الجدول 
 األسر ملجعتمع العمري  العتوزيع 
 4104قطر ،  الونس، وحسب أحادية عمر فئات حسب األسر ملجعتمع العمري  العتوزيع 

 

  
باآلحاد   العمر 

 إناث ذكور 
 النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد

0 181 1.7 195 1.8 

1 209 2.0 211 2.0 

2 216 2.1 187 1.8 

3 215 2.1 188 1.8 

4 187 1.8 188 1.8 

5 271 2.6 244 2.3 

6 251 2.4 236 2.2 

7 251 2.4 233 2.2 

8 227 2.2 245 2.3 

9 268 2.6 182 1.7 

10 226 2.2 233 2.2 

11 197 1.9 226 2.1 

12 249 2.4 174 1.6 

13 222 2.1 182 1.7 

14 294 2.8 205 1.9 

15 167 1.6 127 1.2 

16 134 1.3 162 1.5 

17 170 1.6 143 1.4 

18 160 1.5 139 1.3 

19 123 1.2 166 1.6 

20 150 1.4 131 1.2 

21 131 1.3 150 1.4 

22 138 1.3 180 1.7 

23 120 1.1 172 1.6 

24 123 1.2 226 2.1 

25 130 1.2 217 2.1 

26 146 1.4 236 2.2 

27 180 1.7 244 2.3 

28 193 1.8 242 2.3 

29 160 1.5 228 2.2 

30 230 2.2 299 2.8 

31 178 1.7 221 2.1 

32 268 2.6 336 3.2 

33 162 1.5 197 1.9 
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باآلحاد   العمر 

 إناث ذكور 
 النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد

34 166 1.6 176 1.7 

35 179 1.7 247 2.3 

36 164 1.6 207 2.0 

37 191 1.8 222 2.1 

38 156 1.5 201 1.9 

39 144 1.4 193 1.8 

40 203 1.9 190 1.8 

41 146 1.4 143 1.4 

42 185 1.8 194 1.8 

43 165 1.6 129 1.2 

44 128 1.2 106 1.0 

45 156 1.5 130 1.2 

46 117 1.1 84 0.8 

47 122 1.2 102 1.0 

48 117 1.1 75 0.7 

49 91 0.9 80 0.8 

50 188 1.8 176 1.7 

51 112 1.1 113 1.1 

52 138 1.3 110 1.0 

53 87 0.8 77 0.7 

54 100 1.0 82 0.8 

55 103 1.0 54 0.5 

56 90 0.9 65 0.6 

57 80 0.8 52 0.5 

58 67 0.6 29 0.3 

59 56 0.5 23 0.2 

60 74 0.7 61 0.6 

61 30 0.3 16 0.2 

62 66 0.6 24 0.2 

63 23 0.2 9 0.1 

64 30 0.3 28 0.3 

65+ 204 1.9 125 1.2 

 1.0 103 0.6 61 ال إجابة / ال أعرف

 100 10570 100 10465 اإلجمالي
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 DQ.2 الجدول 
 اللواتي أجريت لهن مقابالت  املؤهالت للنساء العمري  العتوزيع

 ، مقابلتهن تمت اتيو الل سنة 24-04 العمر في والنساء سنة، 42-01 العمر في نساء هافي التي األسر مجعتمع توزيع
 4104قطر ،  ، خمسية عمر فئات حسب ، مقابلتهن تمت اتيو الل املؤهالت النساء ونسبة

 

 العمرية الفئات 
 بالسنوات

  

 فيهاتوزيع مجعتمع األسر التي 
 سنة 04-01نساء في العمر 

نسبة  النساء املؤهالت   اتي تمت مقابلتهنو سنة الل 42-00النساء  في العمر 
اتي تمت مقابلتهن و الل

 النسبة املئوية العدد العدد (االكعتمال)معدل 
01 - 04 1021 na  na  na  

00 – 02 737 717 13.9 97.2 

21 – 24 858 731 14.2 85.2 

20 – 22 1168 899 17.4 77.0 

21 – 24 1228 879 17.1 71.6 

20 – 22 1070 890 17.3 83.2 

41 – 44 763 618 12.0 81.0 

40 - 42 470 421 8.2 89.6 

01 - 04 558 na  na  na  

(42-00اإلجمالي )  6294 5155 100.0 81.9 

 

 DQ.2M الجدول 
 أجريت معهم املقابالت الذين املؤهلين للرجال العمري  العتوزيع

 مقابلتهم، تمت الذين  سنة 24-04 العمر في والرجال سنة، 42-01 العمر في رجال هافي التي األسر مجعتمع توزيع
 4104قطر ،  خمسية، عمر فئات حسب مقابلتهم، تمت الذين املؤهلين الرجال ونسبة

 

 العمرية الفئات
 بالسنوات

  
  

ها فياألسر التي توزيع مجعتمع 
سنة 04-01رجال في العمر   

سنة الذين تمت مقابلتهم 42-00الرجال في العمر  نسبة الرجال املؤهلين الذين  
تمت مقابلتهم )معدل 

(االكعتمال  
  

 النسبة املئوية العدد العدد

01 - 04 1187 na  na  na  

00 – 02 755 749 14.8 99.1 

21 – 24 663 602 11.9 90.9 

20 – 22 808 724 14.3 89.5 

21 – 24 1003 875 17.3 87.2 

20 – 22 834 765 15.1 91.7 

41 – 44 827 774 15.3 93.5 

40 - 42 603 580 11.4 96.2 

01 - 04 624 na  na  na  

(42-00اإلجمالي )  5494 5068 100.0 92.3 
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 DQ.3 الجدول 
 أطفال لديهم والذين مقابلتهم تمت الذين األسرة وأفراد األسرة في الخامسة سّن  دون  لألطفال العمري  العتوزيع

 الخامسة سّن  دون 
/  أمهاتهم مقابلة تمت الذين  2-1 العمر في  األطفال و سنوات، 3-1 العمر في  األطفال من األسر مجعتمع توزيع
 رعايتهم، على اتالقائم/  أمهاتهم مقابلة تمت الذين  الخامسة سّن  دون  األطفال  ونسبة رعايتهم، على اتالقائم
 4104قطر ،  أحادية، عمر فئات حسب

 

  
  العمر

توزيع مجعتمع األسر التي بها 
 سنوات 1-1أطفال في العمر  

األطفال دون سّن الخامسة   
 الذين تمت مقابلتهم

نسبة األطفال املؤهلين دون 
سّن الخامسة الذين تمت 

 (االكعتمالمقابلتهم )معدل 
  

 النسبة املئوية العدد العدد

1 376 370 18.9 98.4 

0 420 414 21.2 98.7 

2 403 397 20.4 98.6 

2 402 397 20.3 98.6 

4 375 373 19.1 99.4 

0 515 na  na  na  

6 487 na  na  na  

1 484 na  na  na  

(4-1اإلجمالي )  1976 1951 100.0 98.8 

 
 5الى  .المعدل من  1.37

 
 DQ.4 الجدول 

 لألسرة االقعتصادية -االجعتماعية  الخصائص حسب للنساء املسح إتمام معدل
 مقابلتهن، تمت اتيو الل سنة 24-04 العمر في والنساء سنة، 24-04 العمر في نساء هافي التي األسر مجعتمع توزيع

قطر ،  لألسرة، مخعتارة اقعتصادية -اجعتماعية  خصائص حسب مقابلتهن، تمت اتيو الل املؤهالت النساء ونسبة
4104 

 

توزيع مجعتمع األسر التي      الجنسية
-00ها نساء في العمر في

 سنة 42

 42-00النساء في العمر 
اتي تمت و سنة الل

 مقابلتهن

نسبة 
النساء 

املؤهالت 
اتي و الل

تمت 
مقابلتهن 
)معدل 

 (االكعتمال

النسبة  العدد
 املئوية

النسبة  العدد
 املئوية

 األسرةحوم  العينة الكلية
  
  

0-7 1230 19.5 1172 22.7 99.0 

2-4 2538 40.3 2193 42.5 98.4 

3+ 2526 40.1 1790 34.7 97.8 

املسعتوى العتعليمي لرب 
 األسرة

  

 97.0 5.6 289 6.4 402 تعليم دون 

 98.3 6.5 334 7.0 444 ابعتدائي

 97.7 6.7 343 7.2 451 إعدادي
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 DQ.3 الجدول 
 أطفال لديهم والذين مقابلتهم تمت الذين األسرة وأفراد األسرة في الخامسة سّن  دون  لألطفال العمري  العتوزيع

 الخامسة سّن  دون 
/  أمهاتهم مقابلة تمت الذين  2-1 العمر في  األطفال و سنوات، 3-1 العمر في  األطفال من األسر مجعتمع توزيع
 رعايتهم، على اتالقائم/  أمهاتهم مقابلة تمت الذين  الخامسة سّن  دون  األطفال  ونسبة رعايتهم، على اتالقائم
 4104قطر ،  أحادية، عمر فئات حسب

 

  
  العمر

توزيع مجعتمع األسر التي بها 
 سنوات 1-1أطفال في العمر  

األطفال دون سّن الخامسة   
 الذين تمت مقابلتهم

نسبة األطفال املؤهلين دون 
سّن الخامسة الذين تمت 

 (االكعتمالمقابلتهم )معدل 
  

 النسبة املئوية العدد العدد

1 376 370 18.9 98.4 

0 420 414 21.2 98.7 

2 403 397 20.4 98.6 

2 402 397 20.3 98.6 

4 375 373 19.1 99.4 

0 515 na  na  na  

6 487 na  na  na  

1 484 na  na  na  

(4-1اإلجمالي )  1976 1951 100.0 98.8 

 
 5الى  .المعدل من  1.37

 
 DQ.4 الجدول 

 لألسرة االقعتصادية -االجعتماعية  الخصائص حسب للنساء املسح إتمام معدل
 مقابلتهن، تمت اتيو الل سنة 24-04 العمر في والنساء سنة، 24-04 العمر في نساء هافي التي األسر مجعتمع توزيع

قطر ،  لألسرة، مخعتارة اقعتصادية -اجعتماعية  خصائص حسب مقابلتهن، تمت اتيو الل املؤهالت النساء ونسبة
4104 

 

توزيع مجعتمع األسر التي      الجنسية
-00ها نساء في العمر في

 سنة 42

 42-00النساء في العمر 
اتي تمت و سنة الل

 مقابلتهن

نسبة 
النساء 

املؤهالت 
اتي و الل

تمت 
مقابلتهن 
)معدل 

 (االكعتمال

النسبة  العدد
 املئوية

النسبة  العدد
 املئوية

 األسرةحوم  العينة الكلية
  
  

0-7 1230 19.5 1172 22.7 99.0 

2-4 2538 40.3 2193 42.5 98.4 

3+ 2526 40.1 1790 34.7 97.8 

املسعتوى العتعليمي لرب 
 األسرة

  

 97.0 5.6 289 6.4 402 تعليم دون 

 98.3 6.5 334 7.0 444 ابعتدائي

 97.7 6.7 343 7.2 451 إعدادي

 

 

توزيع مجعتمع األسر التي      الجنسية
-00ها نساء في العمر في

 سنة 42

 42-00النساء في العمر 
اتي تمت و سنة الل

 مقابلتهن

نسبة 
النساء 

املؤهالت 
اتي و الل

تمت 
مقابلتهن 
)معدل 

 (االكعتمال

النسبة  العدد
 املئوية

النسبة  العدد
 املئوية

  
  
  
  

 98.2 19.7 1017 20.5 1292 ثانوي 

 98.6 61.5 3171 58.8 3703 جامعي فما فوق 

 100.0 0.0 1 0.0 1 ال إجابة / ال أعرف

 98.3 100.0 5155 100.0 6294 اإلجمالي 

 حوم األسرة قطريون 
  
  

0-7 109 4.2 1172 22.7 99.0 

2-4 574 22.1 2193 42.5 98.4 

3+ 1920 73.8 1790 34.7 97.8 

العتعليمي لرب  املسعتوى 
 األسرة

  
  
  
  
  

 97.0 5.6 289 11.4 297 تعليم دون 

 98.3 6.5 334 12.8 333 ابعتدائي

 97.7 6.7 343 13.1 341 إعدادي

 98.2 19.7 1017 26.5 689 ثانوي 

 98.6 61.5 3171 36.2 943 جامعي فما فوق 

 100.0 0.0 1   ال إجابة / ال أعرف

 98.3 100.0 5155 100.0 2603 االجمالي 

 حوم األسرة غير قطريين
  
  

0-7 1121 30.4 1172 22.7 99.0 

2-4 1963 53.2 2193 42.5 98.4 

3+ 606 16.4 1790 34.7 97.8 

املسعتوى العتعليمي لرب 
 األسرة

  
  
  
  
  

 97.0 5.6 289 2.9 105 تعليم دون 

 98.3 6.5 334 3.0 110 ابعتدائي

 97.7 6.7 343 3.0 111 إعدادي

 98.2 19.7 1017 16.3 603 ثانوي 

 98.6 61.5 3171 74.8 2760 جامعي فما فوق 

 100.0 0.0 1 0.0 1 ال إجابة / ال أعرف

 98.3 100.0 5155 100.0 3691 االجمالي 
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 DQ.4M الجدول 
 لألسرة االقعتصادية -االجعتماعية  الخصائص حسب للرجال املسح إتمام معدل
 مقابلتهم، تمت الذين سنة 24-04 العمر في والرجال سنة، 24-04 العمر في رجال هافي التي األسر مجعتمع توزيع

قطر ،  لألسرة، مخعتارة اقعتصادية-اجعتماعية خصائص حسب ، مقابلتهم تمت الذين املؤهلين الرجال  ونسبة
4104 
توزيع مجعتمع األسر التي      الجنسية

-00في العمر  رجالها في
 سنة 42

 42-00في العمر  الرجال
تمت  الذينسنة 

 ممقابلته

نسبة 
 الرجال

ين املؤه
 الذين
تمت 

 ممقابلته
)معدل 

 (االكعتمال

النسبة  العدد
 املئوية

النسبة  العدد
 املئوية

 حوم األسرة العينة الكلية
  
  

0-7 1230 19.5 1327 26.2 99.8 

2-4 2538 40.3 2075 40.9 99.6 

3+ 2526 40.1 1667 32.9 97.6 

املسعتوى العتعليمي لرب 
 األسرة

  
  
  
  
  

 98.6 6.0 303 6.4 402 تعليم دون 

 96.6 6.1 309 7.0 444 ابعتدائي

 96.7 6.6 333 7.2 451 إعدادي

 98.9 19.8 1004 20.5 1292 ثانوي 

 99.5 61.5 3118 58.8 3703 جامعي فما فوق 

 100.0 0.0 1 0.0 1 إجابة / ال أعرفال 

 99.0 100.0 5068 100.0 6294 اإلجمالي 

 حوم األسرة قطريون 
  
  

0-7 109 4.2 10 50.0 100.0 

2-4 574 22.1 7 35.0 100.0 

3+ 1920 73.8 3 15.0 100.0 

املسعتوى العتعليمي لرب 
 األسرة

  
  
  
  
  

       11.4 297 تعليم دون 

       12.8 333 ابعتدائي

       13.1 341 إعدادي

 100.0 20.0 4 26.5 689 ثانوي 

 100.0 80.0 16 36.2 943 جامعي فما فوق 

 100.0 50.0 10 4.2 109 ال إجابة / ال أعرف

 100.0 100.0 20 100.0 2603 االجمالي 

 حوم األسرة غير قطريين
  
  

0-7 1121 30.4 10 50.0 100.0 

2-4 1963 53.2 7 35.0 100.0 

3+ 606 16.4 3 15.0 100.0 

املسعتوى العتعليمي لرب 
 األسرة

  
  
  
  
  

       2.9 105 تعليم دون 

       3.0 110 ابعتدائي

       3.0 111 إعدادي

 100.0 20.0 4 16.3 603 ثانوي 

 100.0 80.0 16 74.8 2760 جامعي فما فوق 

       0.0 1 أعرفال إجابة / ال 

 100.0 100.0 20 100.0 3691 االجمالي 

 

 

 
 DQ.5 الجدول 

 لألسرة االقعتصادية -االجعتماعية  الخصائص حسب لألطفال دون الخامسة املسح إتمام معدل
األطفال دون الخمس سنوات، و االسعتبيانات املُنَجزة الخاصة باألطفال دون الخمس سنوات،  هافي التي األسر مجعتمع توزيع

و نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين تم االنتهاء من املقابالت الخاصة بهم، حسب خصائص اجعتماعية و اقعتصادية 
 .4104ارة لألسرة املعيشية، قطر، مخعت

  
  

توزيع مجعتمع األسر التي 
ال دون سن أطفها في

 الخامسة

تمت االطفال الذين 
 ممقابلته

 االطفال املؤهليننسبة 
 متمت مقابلتهذين ال

 (االكعتمال)معدل 
النسبة  العدد

 املئوية
النسبة  العدد

 املئوية
 حجم األسرة

  
  

0-7 310 15.7 308 15.8 99.2 

2-4 1044 52.8 1033 53.0 98.9 

3+ 621 31.4 610 31.3 98.2 

املسعتو  العتعليمي 
 لرب األسرة

 97.0 5.6 289 6.4 402 أقل من الثانوية
 98.2 19.7 1017 20.5 1292 ثانوي 

 98.6 61.5 3171 58.8 3703 جامعي فما فوق 
 98.3 100.0 5155 100.0 6294 اإلجمالي

 
 DQ.6 الجدول 

 
 قوائم االسر، االسر املعيشية ، النساء ، الرجال ، واالطفال دون سن الخامسة بياناتب اإلدالء اكعتمال
 قوائم االسر بياناتب اإلدالء اكعتمال

 4104قطر ،  ، مخعتارة ومؤشرات ألسئلة املفقودة املعلومات مشاهدة نسبة
 

بة  ال إجابة/ معلومات غير نس 
 كاملة

 عدد الحاالت

 25024 1.1 العمر

 
 األسر املعيشية بياناتب اإلدالء اكعتمال

 4104قطر ،  ، مخعتارة ومؤشرات ألسئلة املفقودة املعلومات مشاهدة نسبة
 

نسبة  ال إجابة/ معلومات غير  
 كاملة*

 عدد الحاالت

 4501 0.0 وقت بداية املقابلة

 4501 5.3 املقابلة انتهاءوقت 

 
 

 
 
 
 
 

 النساء بياناتب اإلدالء اكعتمال
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 DQ.5 الجدول 

 لألسرة االقعتصادية -االجعتماعية  الخصائص حسب لألطفال دون الخامسة املسح إتمام معدل
األطفال دون الخمس سنوات، و االسعتبيانات املُنَجزة الخاصة باألطفال دون الخمس سنوات،  هافي التي األسر مجعتمع توزيع

و نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين تم االنتهاء من املقابالت الخاصة بهم، حسب خصائص اجعتماعية و اقعتصادية 
 .4104ارة لألسرة املعيشية، قطر، مخعت

  
  

توزيع مجعتمع األسر التي 
ال دون سن أطفها في

 الخامسة

تمت االطفال الذين 
 ممقابلته

 االطفال املؤهليننسبة 
 متمت مقابلتهذين ال

 (االكعتمال)معدل 
النسبة  العدد

 املئوية
النسبة  العدد

 املئوية
 حجم األسرة

  
  

0-7 310 15.7 308 15.8 99.2 

2-4 1044 52.8 1033 53.0 98.9 

3+ 621 31.4 610 31.3 98.2 

املسعتو  العتعليمي 
 لرب األسرة

 97.0 5.6 289 6.4 402 أقل من الثانوية
 98.2 19.7 1017 20.5 1292 ثانوي 

 98.6 61.5 3171 58.8 3703 جامعي فما فوق 
 98.3 100.0 5155 100.0 6294 اإلجمالي

 
 DQ.6 الجدول 

 
 قوائم االسر، االسر املعيشية ، النساء ، الرجال ، واالطفال دون سن الخامسة بياناتب اإلدالء اكعتمال
 قوائم االسر بياناتب اإلدالء اكعتمال

 4104قطر ،  ، مخعتارة ومؤشرات ألسئلة املفقودة املعلومات مشاهدة نسبة
 

بة  ال إجابة/ معلومات غير نس 
 كاملة

 عدد الحاالت

 25024 1.1 العمر

 
 األسر املعيشية بياناتب اإلدالء اكعتمال

 4104قطر ،  ، مخعتارة ومؤشرات ألسئلة املفقودة املعلومات مشاهدة نسبة
 

نسبة  ال إجابة/ معلومات غير  
 كاملة*

 عدد الحاالت

 4501 0.0 وقت بداية املقابلة

 4501 5.3 املقابلة انتهاءوقت 

 
 

 
 
 
 
 

 النساء بياناتب اإلدالء اكعتمال
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 4104قطر ،  ، مخعتارة ومؤشرات ألسئلة املفقودة املعلومات مشاهدة نسبة
 

نسبة  ال إجابة/ معلومات غير  
 كاملة*

 عدد الحاالت

 5701 1.0 تاريخ ميالد املرأة:  الشرر فقط

 5701 0.3 تاريخ ميالد املرأة: كل من الشرر والسنة

 3217 1.3 تاريخ أخر والدة: الشرر فقط 

 3217 0.8 والسنةتاريخ أخر والدة: كل من الشرر 

 3849 3.2 : الشرر فقطاقترانتاريخ أول زواج/ 

 3849 1.7 : كل من الشرر والسنةاقترانتاريخ أول زواج/

 3849 0.0 اقترانالعمر عند أول زواج/ 

 5701 0.0 وقت بداية املقابلة

 5701 0.0 املقابلة انتهاءوقت 

 
 الرجال بياناتب اإلدالء اكعتمال

 4104قطر ،  ، مخعتارة ومؤشرات ألسئلة املفقودة املعلومات مشاهدة نسبة
 

نسبة  ال إجابة/ معلومات غير  
 كاملة*

 عدد الحاالت

 5632 1.0 فقط تاريخ ميالد الرجل: الشرر

 5632 0.2 تاريخ ميالد الرجل: كل من الشرر والسنة

 3441 3.1 :  الشرر فقطاقترانتاريخ أول زواج/

 3441 1.1 : كل من الشرر والسنةاقترانتاريخ أول زواج/

 3441 0.0 اقترانالعمر عند أول زواج/

 5632 0.0 وقت بداية املقابلة

 5632 0.2 املقابلة انتهاءوقت 

 
 االطفال دون سن الخامسة بياناتب اإلدالء اكعتمال

 4104قطر ،  ، مخعتارة ومؤشرات ألسئلة املفقودة املعلومات مشاهدة نسبة
 

معلومات غير  نسبة  ال إجابة/ 
 كاملة*

 عدد الحاالت

 2082 0.3 فقط يالد: الشرراملتاريخ 

 2082 0.0 يالد: كل من الشرر والسنةاملتاريخ 

 2082 0.1 وقت بداية املقابلة

 2082 0.8 املقابلة انتهاءوقت 

 
 

 DQ.13 الجدول 

 

 

 
 DQ.5 الجدول 

 لألسرة االقعتصادية -االجعتماعية  الخصائص حسب لألطفال دون الخامسة املسح إتمام معدل
األطفال دون الخمس سنوات، و االسعتبيانات املُنَجزة الخاصة باألطفال دون الخمس سنوات،  هافي التي األسر مجعتمع توزيع

و نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين تم االنتهاء من املقابالت الخاصة بهم، حسب خصائص اجعتماعية و اقعتصادية 
 .4104ارة لألسرة املعيشية، قطر، مخعت

  
  

توزيع مجعتمع األسر التي 
ال دون سن أطفها في

 الخامسة

تمت االطفال الذين 
 ممقابلته

 االطفال املؤهليننسبة 
 متمت مقابلتهذين ال

 (االكعتمال)معدل 
النسبة  العدد

 املئوية
النسبة  العدد

 املئوية
 حجم األسرة

  
  

0-7 310 15.7 308 15.8 99.2 

2-4 1044 52.8 1033 53.0 98.9 

3+ 621 31.4 610 31.3 98.2 

املسعتو  العتعليمي 
 لرب األسرة

 97.0 5.6 289 6.4 402 أقل من الثانوية
 98.2 19.7 1017 20.5 1292 ثانوي 

 98.6 61.5 3171 58.8 3703 جامعي فما فوق 
 98.3 100.0 5155 100.0 6294 اإلجمالي

 
 DQ.6 الجدول 

 
 قوائم االسر، االسر املعيشية ، النساء ، الرجال ، واالطفال دون سن الخامسة بياناتب اإلدالء اكعتمال
 قوائم االسر بياناتب اإلدالء اكعتمال

 4104قطر ،  ، مخعتارة ومؤشرات ألسئلة املفقودة املعلومات مشاهدة نسبة
 

بة  ال إجابة/ معلومات غير نس 
 كاملة

 عدد الحاالت

 25024 1.1 العمر

 
 األسر املعيشية بياناتب اإلدالء اكعتمال

 4104قطر ،  ، مخعتارة ومؤشرات ألسئلة املفقودة املعلومات مشاهدة نسبة
 

نسبة  ال إجابة/ معلومات غير  
 كاملة*

 عدد الحاالت

 4501 0.0 وقت بداية املقابلة

 4501 5.3 املقابلة انتهاءوقت 

 
 

 
 
 
 
 

 النساء بياناتب اإلدالء اكعتمال

 

 

 الخامسة سّن  دون  األطفال سعتمارةال  بالبيانات امُلدلي والشخص األسرة في األم وجود
 في  بالبيانات امُلدلي والشخص ،نفسها األسرة في تعي  األم كانت إذا ملعرفة ما الخامسة سّن  دون  األطفال  توزيع

 4104قطر ،  الخامسة، سّن  دون  األطفال عن نيابة املسح اسعتمارة
 

 األم ال تعي  في األسرة األم تعي  في األسرة  

 املجموع

عدد 
األطفال 
دون سن 
 الخامسة

 

تم إجراء   
املقابلة مع 

 األم

تم إجراء 
املقابلة مع 

 األب

تم إجراء 
املقابلة مع 
 أنثى بالغة

تم إجراء 
املقابلة 
مع ذكر 

 بالغ

تم إجراء 
املقابلة مع 
 شخص آخر

تم إجراء 
املقابلة مع 

 األب

تم إجراء 
املقابلة 
مع أنثى 

 بالغة

تم إجراء 
املقابلة مع 

 ذكر بالغ

تم إجراء 
املقابلة مع 
شخص 

 آخر

العمر 
 باآلحاد
  
  
  
  

1 95.5 3.0 0.4 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 100.0 376 

0 96.3 2.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.7 0.2 0.0 100.0 420 

4 96.3 1.4 0.1 0.1 0.1 0.0 1.5 0.3 0.1 100.0 403 

7 95.7 3.3 0.6 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 100.0 402 

2 95.3 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 100.0 375 

 1976 100.0 0.0 0.1 0.9 0.1 0.1 0.1 0.3 2.7 95.8 اإلجمالي

 
 DQ.15 الجدول 

 االلعتحاق باملدارس حسب أحاد العمر 
حسب املسعتوى العتعليمي والصف في السنة الدراسية الحالية  42-4توزيع أفراد األسر املعيشية في الفئة العمرية 

 4104دراسية(، قطر، )أو أحدث سنة 

  
ذغير 

ملعتحق 
 بالعتعليم

ما قبل 
 املدرسة

 االبعتدائي
 

 االعدادي
 

نو الثا
 ي

الوامع
فما  ي

 فوق 

ال 
أعر 
 ف

 املجموع

 أفراد عدد
األسر 

 املعيشية
 

بيانات  4 8 7 6 5 4 3 2 1
مفقود

 ة
العمر 
عند 
بداية 
العام 
الدراس ي
  
  
  
  

5 10.5 34.3 43.9 10.5 0.7 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 514 

6 3.9 1.8 34.7 48.9 10.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 450 

7 2.6 0.2 2.2 46.9 39.9 5.5 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 468 

8 2.4 0.3 0.2 5.7 40.7 40.8 7.8 1.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 500 

9 1.9 0.4 0.5 0.9 6.8 52.9 28.6 5.4 2.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 432 

10 3.9 0.0 0.0 0.0 1.3 9.0 39.5 34.7 8.8 2.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 423 

11 2.3 0.0 0.0 0.2 0.4 1.9 6.2 43.8 33.9 8.4 2.8 0.2 0.0 0.0 0.0 100.0 432 

12 2.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 2.0 5.9 34.6 40.
4 

13.
3 

0.0 1.3 0.0 0.0 100.0 432 

13 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 1.4 5.8 44.
3 

30.
5 

0.0 13.6 0.0 0.0 100.0 444 

14 2.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.0 10.
4 

42.
2 

0.0 42.9 0.0 0.3 100.0 337 

15 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.7 1.7 6.5 0.0 84.5 3.3 0.0 100.0 323 

16 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.5 2.8 0.0 86.4 6.2 0.0 100.0 307 

17 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.2 0.0 60.7 23.3 0.0 100.0 314 

18 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.6 0.0 31.0 42.4 0.0 100.0 283 

19 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 0.0 13.3 49.8 0.0 100.0 277 

20 50.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.7 0.4 0.8 0.0 8.4 38.3 0.0 100.0 243 

 

 

 4104قطر ،  ، مخعتارة ومؤشرات ألسئلة املفقودة املعلومات مشاهدة نسبة
 

نسبة  ال إجابة/ معلومات غير  
 كاملة*

 عدد الحاالت

 5701 1.0 تاريخ ميالد املرأة:  الشرر فقط

 5701 0.3 تاريخ ميالد املرأة: كل من الشرر والسنة

 3217 1.3 تاريخ أخر والدة: الشرر فقط 

 3217 0.8 والسنةتاريخ أخر والدة: كل من الشرر 

 3849 3.2 : الشرر فقطاقترانتاريخ أول زواج/ 

 3849 1.7 : كل من الشرر والسنةاقترانتاريخ أول زواج/

 3849 0.0 اقترانالعمر عند أول زواج/ 

 5701 0.0 وقت بداية املقابلة

 5701 0.0 املقابلة انتهاءوقت 

 
 الرجال بياناتب اإلدالء اكعتمال

 4104قطر ،  ، مخعتارة ومؤشرات ألسئلة املفقودة املعلومات مشاهدة نسبة
 

نسبة  ال إجابة/ معلومات غير  
 كاملة*

 عدد الحاالت

 5632 1.0 فقط تاريخ ميالد الرجل: الشرر

 5632 0.2 تاريخ ميالد الرجل: كل من الشرر والسنة

 3441 3.1 :  الشرر فقطاقترانتاريخ أول زواج/

 3441 1.1 : كل من الشرر والسنةاقترانتاريخ أول زواج/

 3441 0.0 اقترانالعمر عند أول زواج/

 5632 0.0 وقت بداية املقابلة

 5632 0.2 املقابلة انتهاءوقت 

 
 االطفال دون سن الخامسة بياناتب اإلدالء اكعتمال

 4104قطر ،  ، مخعتارة ومؤشرات ألسئلة املفقودة املعلومات مشاهدة نسبة
 

معلومات غير  نسبة  ال إجابة/ 
 كاملة*

 عدد الحاالت

 2082 0.3 فقط يالد: الشرراملتاريخ 

 2082 0.0 يالد: كل من الشرر والسنةاملتاريخ 

 2082 0.1 وقت بداية املقابلة

 2082 0.8 املقابلة انتهاءوقت 

 
 

 DQ.13 الجدول 

 

 

21 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.3 0.7 0.3 0.0 7.6 30.4 0.0 100.0 287 

22 66.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.9 0.0 0.0 3.1 28.5 0.0 100.0 279 

23 75.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 4.1 19.7 0.0 100.0 261 

24 10.5 34.3 43.9 10.5 0.7 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 514 

 286 100.0 0.0 5.6 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.7 اإلجمالي
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 4104قطر ،  ، مخعتارة ومؤشرات ألسئلة املفقودة املعلومات مشاهدة نسبة
 

نسبة  ال إجابة/ معلومات غير  
 كاملة*

 عدد الحاالت

 5701 1.0 تاريخ ميالد املرأة:  الشرر فقط

 5701 0.3 تاريخ ميالد املرأة: كل من الشرر والسنة

 3217 1.3 تاريخ أخر والدة: الشرر فقط 

 3217 0.8 والسنةتاريخ أخر والدة: كل من الشرر 

 3849 3.2 : الشرر فقطاقترانتاريخ أول زواج/ 

 3849 1.7 : كل من الشرر والسنةاقترانتاريخ أول زواج/

 3849 0.0 اقترانالعمر عند أول زواج/ 

 5701 0.0 وقت بداية املقابلة

 5701 0.0 املقابلة انتهاءوقت 

 
 الرجال بياناتب اإلدالء اكعتمال

 4104قطر ،  ، مخعتارة ومؤشرات ألسئلة املفقودة املعلومات مشاهدة نسبة
 

نسبة  ال إجابة/ معلومات غير  
 كاملة*

 عدد الحاالت

 5632 1.0 فقط تاريخ ميالد الرجل: الشرر

 5632 0.2 تاريخ ميالد الرجل: كل من الشرر والسنة

 3441 3.1 :  الشرر فقطاقترانتاريخ أول زواج/

 3441 1.1 : كل من الشرر والسنةاقترانتاريخ أول زواج/

 3441 0.0 اقترانالعمر عند أول زواج/

 5632 0.0 وقت بداية املقابلة

 5632 0.2 املقابلة انتهاءوقت 

 
 االطفال دون سن الخامسة بياناتب اإلدالء اكعتمال

 4104قطر ،  ، مخعتارة ومؤشرات ألسئلة املفقودة املعلومات مشاهدة نسبة
 

معلومات غير  نسبة  ال إجابة/ 
 كاملة*

 عدد الحاالت

 2082 0.3 فقط يالد: الشرراملتاريخ 

 2082 0.0 يالد: كل من الشرر والسنةاملتاريخ 

 2082 0.1 وقت بداية املقابلة

 2082 0.8 املقابلة انتهاءوقت 

 
 

 DQ.13 الجدول 

 

 

 
 DQ.5 الجدول 

 لألسرة االقعتصادية -االجعتماعية  الخصائص حسب لألطفال دون الخامسة املسح إتمام معدل
األطفال دون الخمس سنوات، و االسعتبيانات املُنَجزة الخاصة باألطفال دون الخمس سنوات،  هافي التي األسر مجعتمع توزيع

و نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين تم االنتهاء من املقابالت الخاصة بهم، حسب خصائص اجعتماعية و اقعتصادية 
 .4104ارة لألسرة املعيشية، قطر، مخعت

  
  

توزيع مجعتمع األسر التي 
ال دون سن أطفها في

 الخامسة

تمت االطفال الذين 
 ممقابلته

 االطفال املؤهليننسبة 
 متمت مقابلتهذين ال

 (االكعتمال)معدل 
النسبة  العدد

 املئوية
النسبة  العدد

 املئوية
 حجم األسرة

  
  

0-7 310 15.7 308 15.8 99.2 

2-4 1044 52.8 1033 53.0 98.9 

3+ 621 31.4 610 31.3 98.2 

املسعتو  العتعليمي 
 لرب األسرة

 97.0 5.6 289 6.4 402 أقل من الثانوية
 98.2 19.7 1017 20.5 1292 ثانوي 

 98.6 61.5 3171 58.8 3703 جامعي فما فوق 
 98.3 100.0 5155 100.0 6294 اإلجمالي

 
 DQ.6 الجدول 

 
 قوائم االسر، االسر املعيشية ، النساء ، الرجال ، واالطفال دون سن الخامسة بياناتب اإلدالء اكعتمال
 قوائم االسر بياناتب اإلدالء اكعتمال

 4104قطر ،  ، مخعتارة ومؤشرات ألسئلة املفقودة املعلومات مشاهدة نسبة
 

بة  ال إجابة/ معلومات غير نس 
 كاملة

 عدد الحاالت

 25024 1.1 العمر

 
 األسر املعيشية بياناتب اإلدالء اكعتمال

 4104قطر ،  ، مخعتارة ومؤشرات ألسئلة املفقودة املعلومات مشاهدة نسبة
 

نسبة  ال إجابة/ معلومات غير  
 كاملة*

 عدد الحاالت

 4501 0.0 وقت بداية املقابلة

 4501 5.3 املقابلة انتهاءوقت 

 
 

 
 
 
 
 

 النساء بياناتب اإلدالء اكعتمال

 

 

 الخامسة سّن  دون  األطفال سعتمارةال  بالبيانات امُلدلي والشخص األسرة في األم وجود
 في  بالبيانات امُلدلي والشخص ،نفسها األسرة في تعي  األم كانت إذا ملعرفة ما الخامسة سّن  دون  األطفال  توزيع

 4104قطر ،  الخامسة، سّن  دون  األطفال عن نيابة املسح اسعتمارة
 

 األم ال تعي  في األسرة األم تعي  في األسرة  

 املجموع

عدد 
األطفال 
دون سن 
 الخامسة

 

تم إجراء   
املقابلة مع 

 األم

تم إجراء 
املقابلة مع 

 األب

تم إجراء 
املقابلة مع 
 أنثى بالغة

تم إجراء 
املقابلة 
مع ذكر 

 بالغ

تم إجراء 
املقابلة مع 
 شخص آخر

تم إجراء 
املقابلة مع 

 األب

تم إجراء 
املقابلة 
مع أنثى 

 بالغة

تم إجراء 
املقابلة مع 

 ذكر بالغ

تم إجراء 
املقابلة مع 
شخص 

 آخر

العمر 
 باآلحاد
  
  
  
  

1 95.5 3.0 0.4 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 100.0 376 

0 96.3 2.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.7 0.2 0.0 100.0 420 

4 96.3 1.4 0.1 0.1 0.1 0.0 1.5 0.3 0.1 100.0 403 

7 95.7 3.3 0.6 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 100.0 402 

2 95.3 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 100.0 375 

 1976 100.0 0.0 0.1 0.9 0.1 0.1 0.1 0.3 2.7 95.8 اإلجمالي

 
 DQ.15 الجدول 

 االلعتحاق باملدارس حسب أحاد العمر 
حسب املسعتوى العتعليمي والصف في السنة الدراسية الحالية  42-4توزيع أفراد األسر املعيشية في الفئة العمرية 

 4104دراسية(، قطر، )أو أحدث سنة 

  
ذغير 

ملعتحق 
 بالعتعليم

ما قبل 
 املدرسة

 االبعتدائي
 

 االعدادي
 

نو الثا
 ي

الوامع
فما  ي

 فوق 

ال 
أعر 
 ف

 املجموع

 أفراد عدد
األسر 

 املعيشية
 

بيانات  4 8 7 6 5 4 3 2 1
مفقود

 ة
العمر 
عند 
بداية 
العام 
الدراس ي
  
  
  
  

5 10.5 34.3 43.9 10.5 0.7 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 514 

6 3.9 1.8 34.7 48.9 10.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 450 

7 2.6 0.2 2.2 46.9 39.9 5.5 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 468 

8 2.4 0.3 0.2 5.7 40.7 40.8 7.8 1.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 500 

9 1.9 0.4 0.5 0.9 6.8 52.9 28.6 5.4 2.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 432 

10 3.9 0.0 0.0 0.0 1.3 9.0 39.5 34.7 8.8 2.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 423 

11 2.3 0.0 0.0 0.2 0.4 1.9 6.2 43.8 33.9 8.4 2.8 0.2 0.0 0.0 0.0 100.0 432 

12 2.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 2.0 5.9 34.6 40.
4 

13.
3 

0.0 1.3 0.0 0.0 100.0 432 

13 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 1.4 5.8 44.
3 

30.
5 

0.0 13.6 0.0 0.0 100.0 444 

14 2.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.0 10.
4 

42.
2 

0.0 42.9 0.0 0.3 100.0 337 

15 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.7 1.7 6.5 0.0 84.5 3.3 0.0 100.0 323 

16 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.5 2.8 0.0 86.4 6.2 0.0 100.0 307 

17 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.2 0.0 60.7 23.3 0.0 100.0 314 

18 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.6 0.0 31.0 42.4 0.0 100.0 283 

19 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 0.0 13.3 49.8 0.0 100.0 277 

20 50.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.7 0.4 0.8 0.0 8.4 38.3 0.0 100.0 243 

 

 

 4104قطر ،  ، مخعتارة ومؤشرات ألسئلة املفقودة املعلومات مشاهدة نسبة
 

نسبة  ال إجابة/ معلومات غير  
 كاملة*

 عدد الحاالت

 5701 1.0 تاريخ ميالد املرأة:  الشرر فقط

 5701 0.3 تاريخ ميالد املرأة: كل من الشرر والسنة

 3217 1.3 تاريخ أخر والدة: الشرر فقط 

 3217 0.8 والسنةتاريخ أخر والدة: كل من الشرر 

 3849 3.2 : الشرر فقطاقترانتاريخ أول زواج/ 

 3849 1.7 : كل من الشرر والسنةاقترانتاريخ أول زواج/

 3849 0.0 اقترانالعمر عند أول زواج/ 

 5701 0.0 وقت بداية املقابلة

 5701 0.0 املقابلة انتهاءوقت 

 
 الرجال بياناتب اإلدالء اكعتمال

 4104قطر ،  ، مخعتارة ومؤشرات ألسئلة املفقودة املعلومات مشاهدة نسبة
 

نسبة  ال إجابة/ معلومات غير  
 كاملة*

 عدد الحاالت

 5632 1.0 فقط تاريخ ميالد الرجل: الشرر

 5632 0.2 تاريخ ميالد الرجل: كل من الشرر والسنة

 3441 3.1 :  الشرر فقطاقترانتاريخ أول زواج/

 3441 1.1 : كل من الشرر والسنةاقترانتاريخ أول زواج/

 3441 0.0 اقترانالعمر عند أول زواج/

 5632 0.0 وقت بداية املقابلة

 5632 0.2 املقابلة انتهاءوقت 

 
 االطفال دون سن الخامسة بياناتب اإلدالء اكعتمال

 4104قطر ،  ، مخعتارة ومؤشرات ألسئلة املفقودة املعلومات مشاهدة نسبة
 

معلومات غير  نسبة  ال إجابة/ 
 كاملة*

 عدد الحاالت

 2082 0.3 فقط يالد: الشرراملتاريخ 

 2082 0.0 يالد: كل من الشرر والسنةاملتاريخ 

 2082 0.1 وقت بداية املقابلة

 2082 0.8 املقابلة انتهاءوقت 

 
 

 DQ.13 الجدول 

 

 

21 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.3 0.7 0.3 0.0 7.6 30.4 0.0 100.0 287 

22 66.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.9 0.0 0.0 3.1 28.5 0.0 100.0 279 

23 75.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 4.1 19.7 0.0 100.0 261 

24 10.5 34.3 43.9 10.5 0.7 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 514 

 286 100.0 0.0 5.6 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.7 اإلجمالي

 
 
 
 
 

  

10.4

40.413.3

40.330.5

42.2

مفقودة

اجلامعيالثانوي

فما فوق

 ل

اأعرف
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 الكسةةةةور  بسةةةةوط، 4 – املؤشةةةةرات عتعةةةةددامل العنقةةةةودي املسةةةةح مؤشةةةةرات –امللحةةةةق د 
: ومقاماتها

 

 
 

 4-املؤشراتعتعدد املمؤشر املسح العنقودي 
[M24] 

الوحدة 
 املسعتقلة

األهداف اإلنمائية  املقام البسط
 لأللفية

    العتغذية
األطفال الذين سبق إرضاعهم رضاعة  2.4

 طبيعية
MN  عدد النساء اللواتي ولدن والدة حية خالل السنعتين اللعتين

سبقعتا إجراء هذا املسح  واللواتي أرضعت أطفالهن 
 أثناء ذلك رضاعة طبيعية في أي وقت كان

مجموع عدد النساء اللواتي ولدن والدة حية 
خالل السنعتين اللعتين سبقعتا إجراء هذا 

 املسح

 

عدد النساء اللواتي ولدن والدة حية خالل السنعتين اللعتين  MN رضاعالبدء املبكر في اإل  2.5
سبقعتا إجراء هذا املسح  واللواتي أرضعن املواليد الرضع 

 واحدة من والدتهمرضاعة طبيعية خالل ساعة 

مجموع عدد النساء اللواتي ولدن والدة حية 
خالل السنعتين اللعتين سبقعتا إجراء هذا 

 املسح

 

أشهر ممن أرضعوا  4عدد األطفال الرضع دون سن  BF أشهر 4رضاعة طبيعية خالصة دون سن  2.6
 25رضاعة طبيعية خالصة

 4مجموع عدد األطفال الرضع دون سن 
 أشهر

 

اسعتمرار الرضاعة الطبيعية عند بلوغ  2.7
 سنةال

BF  شهرا  الذين  04-04عدد األطفال في الفئة العمرية
 يرضعون رضاعة طبيعية في الوقت الراهن

-04مجموع عدد األطفال في الفئة العمرية 
 شهرا   04

 

اسعتمرار الرضاعة الطبيعية عند بلوغ  2.8
 سنعتين

BF  شهرا  الذين  47-41عدد األطفال في الفئة العمرية
 يرضعون رضاعة طبيعية في الوقت الراهن

-41مجموع عدد األطفال في الفئة العمرية 
 شهرا   47

 

 سن دون في الغالب  الطبيعية الرضاعة 2.9
 أشهر سعتة

BF رضعوا ممن أشهر 4 سن دون  الرضع األطفال عدد 
 خالل للعتغذية)مهيمن(  سائد كمصدر طبيعية رضاعة

 26(املسح)إلجراء  السابق اليوم

 4 سن دون  الرضع األطفال عدد مجموع
 أشهر

 

 األطفال من املئة في 41 نسبة كانت عندما باألشهر العمر BF الطبيعية الرضاعة مدة 2.10
 ترضع ال( شهرا   74-01 الوالدة)منذ  العمرية الفئة في

 السابق اليوم خالل طبيعية رضاعة

  

( شهرا   47-1 الوالدة)منذ  العمرية الفئة في األطفال عدد BF الرّضاعة باسعتخدام اإلرضاع 2.11
 السابق اليوم خالل الرّضاعة باسعتخدام أرضعوا الذي

)منذ  العمرية الفئة في األطفال عدد مجموع
 (شهرا   47-1 الوالدة

 

األطعمة / األذغذية الصلبة أو شبة  تقديم 2.12
 الصلبة أو الليّنة / الطرية. 

BF أشهر ممن  2-4األطفال الرضع في الفئة العمرية  عدد
تلقوا أطعمة / أذغذية صلبة، أو شبه الصلبة أو لينة / 

 طرية خالل اليوم السابق. 

 2-4 العمرية الفئة في الرضع األطفال عدد
 أشهر

 

 ألطفاللرار الوجبات )األدنى لعتك الحد 2.13
 (طبيعية رضاعة يرضعون  الذين

BF شهرا  الذين  47-4األطفال الرضع في الفئة العمرية  عدد
 تلقوا ممن الراهن، الوقت في طبيعية رضاعةيرضعون 

 47-4عدد األطفال في الفئة العمرية  مجموع
 في طبيعية رضاعة يرضعون  ممن شهرا  

 

                                                      
العمرية نفسها، في المسح يتضمن استمارة للرجال. وقد تم حساب المؤشرات من باستخدام المعادالت الستمارة يتم حساب المؤشر أيضا للرجال للفئة    24

 الرجل
ialList.htmhttp://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators/Offic 

 
، األطفال الرض  ال ين يرضعون رضاعة طبيعية وال يتناولون أية سوائل أو أغ ية/أطعمة أخرى، باستثناء محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم( 25)

 والقطرات واألشربة )فيتامينات، معادن، أدوية(
واألشربة التي قوامها الماء، وعصير الفاكهة، والسوائل التي يتم تناولها في األطفال الرض  ال ين يرضعون رضاعة طبيعية وسوائل معينة )الماء، ( 26)

ة حليب غير الشعائر، ومحولو معالجة الجفاف عن طريق الفم، والقطرات، والفيتامينات، والمعادن، واألدوية(، ولكنهم ال يتناولون أ  شيء آخر )وبخاص
 بشر  "غير حليب األم" وسوائل قوامها الماء(
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 الكسةةةةور  بسةةةةوط، 4 – املؤشةةةةرات عتعةةةةددامل العنقةةةةودي املسةةةةح مؤشةةةةرات –امللحةةةةق د 
: ومقاماتها

 

 
 

 4-املؤشراتعتعدد املمؤشر املسح العنقودي 
[M24] 

الوحدة 
 املسعتقلة

األهداف اإلنمائية  املقام البسط
 لأللفية

    العتغذية
األطفال الذين سبق إرضاعهم رضاعة  2.4

 طبيعية
MN  عدد النساء اللواتي ولدن والدة حية خالل السنعتين اللعتين

سبقعتا إجراء هذا املسح  واللواتي أرضعت أطفالهن 
 أثناء ذلك رضاعة طبيعية في أي وقت كان

مجموع عدد النساء اللواتي ولدن والدة حية 
خالل السنعتين اللعتين سبقعتا إجراء هذا 

 املسح

 

عدد النساء اللواتي ولدن والدة حية خالل السنعتين اللعتين  MN رضاعالبدء املبكر في اإل  2.5
سبقعتا إجراء هذا املسح  واللواتي أرضعن املواليد الرضع 

 واحدة من والدتهمرضاعة طبيعية خالل ساعة 

مجموع عدد النساء اللواتي ولدن والدة حية 
خالل السنعتين اللعتين سبقعتا إجراء هذا 

 املسح

 

أشهر ممن أرضعوا  4عدد األطفال الرضع دون سن  BF أشهر 4رضاعة طبيعية خالصة دون سن  2.6
 25رضاعة طبيعية خالصة

 4مجموع عدد األطفال الرضع دون سن 
 أشهر

 

اسعتمرار الرضاعة الطبيعية عند بلوغ  2.7
 سنةال

BF  شهرا  الذين  04-04عدد األطفال في الفئة العمرية
 يرضعون رضاعة طبيعية في الوقت الراهن

-04مجموع عدد األطفال في الفئة العمرية 
 شهرا   04

 

اسعتمرار الرضاعة الطبيعية عند بلوغ  2.8
 سنعتين

BF  شهرا  الذين  47-41عدد األطفال في الفئة العمرية
 يرضعون رضاعة طبيعية في الوقت الراهن

-41مجموع عدد األطفال في الفئة العمرية 
 شهرا   47

 

 سن دون في الغالب  الطبيعية الرضاعة 2.9
 أشهر سعتة

BF رضعوا ممن أشهر 4 سن دون  الرضع األطفال عدد 
 خالل للعتغذية)مهيمن(  سائد كمصدر طبيعية رضاعة

 26(املسح)إلجراء  السابق اليوم

 4 سن دون  الرضع األطفال عدد مجموع
 أشهر

 

 األطفال من املئة في 41 نسبة كانت عندما باألشهر العمر BF الطبيعية الرضاعة مدة 2.10
 ترضع ال( شهرا   74-01 الوالدة)منذ  العمرية الفئة في

 السابق اليوم خالل طبيعية رضاعة

  

( شهرا   47-1 الوالدة)منذ  العمرية الفئة في األطفال عدد BF الرّضاعة باسعتخدام اإلرضاع 2.11
 السابق اليوم خالل الرّضاعة باسعتخدام أرضعوا الذي

)منذ  العمرية الفئة في األطفال عدد مجموع
 (شهرا   47-1 الوالدة

 

األطعمة / األذغذية الصلبة أو شبة  تقديم 2.12
 الصلبة أو الليّنة / الطرية. 

BF أشهر ممن  2-4األطفال الرضع في الفئة العمرية  عدد
تلقوا أطعمة / أذغذية صلبة، أو شبه الصلبة أو لينة / 

 طرية خالل اليوم السابق. 

 2-4 العمرية الفئة في الرضع األطفال عدد
 أشهر

 

 ألطفاللرار الوجبات )األدنى لعتك الحد 2.13
 (طبيعية رضاعة يرضعون  الذين

BF شهرا  الذين  47-4األطفال الرضع في الفئة العمرية  عدد
 تلقوا ممن الراهن، الوقت في طبيعية رضاعةيرضعون 

 47-4عدد األطفال في الفئة العمرية  مجموع
 في طبيعية رضاعة يرضعون  ممن شهرا  

 

                                                      
العمرية نفسها، في المسح يتضمن استمارة للرجال. وقد تم حساب المؤشرات من باستخدام المعادالت الستمارة يتم حساب المؤشر أيضا للرجال للفئة    24

 الرجل
ialList.htmhttp://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators/Offic 

 
، األطفال الرض  ال ين يرضعون رضاعة طبيعية وال يتناولون أية سوائل أو أغ ية/أطعمة أخرى، باستثناء محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم( 25)

 والقطرات واألشربة )فيتامينات، معادن، أدوية(
واألشربة التي قوامها الماء، وعصير الفاكهة، والسوائل التي يتم تناولها في األطفال الرض  ال ين يرضعون رضاعة طبيعية وسوائل معينة )الماء، ( 26)

ة حليب غير الشعائر، ومحولو معالجة الجفاف عن طريق الفم، والقطرات، والفيتامينات، والمعادن، واألدوية(، ولكنهم ال يتناولون أ  شيء آخر )وبخاص
 بشر  "غير حليب األم" وسوائل قوامها الماء(

 

 

 4-املؤشراتعتعدد املمؤشر املسح العنقودي 
[M24] 

الوحدة 
 املسعتقلة

األهداف اإلنمائية  املقام البسط
 لأللفية

 طرية/  لينة أو الصلبة شبه أو صلبة، أذغذية/  أطعمة
أو أكثر من ذلك خالل اليوم  27املرات عدد من األدنى بالحد

 السابق.

 الراهن الوقت

 شهرا   47-1 الوالدة منذ العمرية الفئة في األطفال عدد BF املناسبة لعمر الطفل الطبيعية الرضاعة 2.14
 خالل اليوم السابق 28مالئمة بطريقة إطعامهم تم ممن

 منذ العمرية الفئة في األطفال عدد مجموع
 شهرا   47-1 الوالدة

 

 األطفال إلى بالنسبة بالحليب اإلرضاع تكرار 2.15
 طبيعية رضاعة يرضعون  ال الذين

BF الفئة في طبيعية رضاعة يرضعون  ال الذين األطفال عدد 
 على الحليب من رضععتين تلقوا ممن شهرا   47-4 العمرية

 السابق اليوم خالل األقل

 يرضعون  ال الذين األطفال عدد مجموع
 47-4 العمرية الفئة في طبيعية رضاعة

 شهرا  

 

عند  الوزن منخفضو الرضع األطفال 2.18
 الوالدة

MN إلجراء السابقين العامين خالل حية والدات آخر عدد 
 411.4 من أقل يزن  منهم الواحد الطفل كان الذين املسح
 الوالدة عند جرام

 خالل األخيرة الحية الوالدات مجموع
 املسح إلجراء السابقين العامين

 

 إلجراء السابقين العامين خالل حية والدات آخر عدد MN الوالدة عند وزنوا الذين الرضع األطفال 2.19
 الوالدة عند وزنهم تم ممن املسح

 خالل األخيرة الحية الوالدات مجموع
 املسح إلجراء السابقين العامين

 

 الطفل صحة
8.3 

معالجة الجفاف عن طريق الفم مع 
 CA االستمرار في اطعام الطفل

األطفال دون سّن الخامسة الذين كانوا مصابين عدد 
باإلسهال خالل األسبوعين السابقين إلجراء المسح، مّمن 

أخذوا عالج اإلسهال عن طريق الفم )عبوة / باكيت 
يحتوي على أمالح عالج الجفاف عن طريق الفم أو سائل 
ُبصنع في المنزل ويوصى بإعطائه لألطفال أو زيادة كمية 

ة لألطفال( مع االستمرار في اإلطعام / السوائل المعطا
 التغذية أثناء نوبة اإلسهال

مجموع عدد األطفال دون سّن الخامسة 
الذين كانوا مصابين باإلسهال خالل 

 األسبوعين السابقين إلجراء المسح

 

 الصحة اإلنجابية 
، 24-04 العمرية الفئة في النساء عدد CP انتشار وسائل تنظيم االسرة معدل 5.3  في املتزوجات عاما 

الوسائل  إحدى يسعتخدمن اللواتي الراهن، الوقت
 االسرة لعتنظيم)الحديثة أو العتقليدية( 

-04عدد النساء في الفئة العمرية  مجموع
، املتزوجات  24  عاما 

 5.3الهدف 

، املتزوجات 24-04النساء في الفئة العمرية ) عدد UN (تلبيتها تعتم لم)التي  امللباة ذغير الحاجة 5.4 ( عاما 
في الوقت الراهن، من الولودات اللواتي يردن مباعدة 
والداتهن أو الحد من عدد األطفال الذين تلدنهم واللواتي 

 يسعتخدمن وسائل تنظيم االسرة في الوقت الراهن

-04 العمرية الفئة في النساء عدد مجموع
24 ،  .الراهن الوقت في املتزوجات عاما 

 5.6الهدف 

5.5a 

5.5b 

/  الحمل أثناء الرعاية بخدمات العتغطية
 الوالدة قبل

MN 24 – 04 العمرية الفئة في النساء عدد ،  اللواتي عاما 
 إلجراء السابقين العاملين في الحمل أثناء عليهن اشرف
 :املسح

 األقل على واحدة مرة ماهر طلبي كادر)أ( 

 األقل على مرات أربع خدمات موفر)ب( 

 24 – 04 العمرية الفئة في النساء عدد
،  العامين خالل حية والدة ولدن اللواتي عاما 

 املسح إلجراء السابقين

 5.5الهدف 

، اللواتي ولدن  24-04النساء في الفئة العمرية  عدد MN الوالدة قبل/  الحمل أثناء الرعاية محعتوى  5.6 عاما 
والدة حية خالل العامين السابقين إلجراء املسح واللواتي 

 البول  من عينات وأعطين الدم، ضغط لقياسخضعن 
 األخير الحمل أثناء والدم،

 24 – 04النساء في الفئة العمرية  عدد
، اللواتي ولدن والدة حية   العامين خاللعاما 

 املسح إلجراء السابقين

 

                                                      
 شهرا   23-9 أشهر، وث ث مرات بالنسبة إل  األطفال في الفئة العمرية 8-6تان بالنسبة إل  الرض  في الفئة العمرية ( مر 27)

شهرا  ال ين  23-6أشهر ال ين يرضعون رضاعة طبيعية خالصة، واألطفال في الفئة العمرية  5-1( األطفال الرض  في الفئة العمرية من  الوال  28)
  ية ويأكلون أطعمة / أغ ية صلبة أو شبه صلبة أو لينة / طرية. يرضعون رضاعة طبيع
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 4-املؤشراتعتعدد املمؤشر املسح العنقودي 
[M24] 

الوحدة 
 املسعتقلة

األهداف اإلنمائية  املقام البسط
 لأللفية

، 24-04 العمرية الفئة في النساء عدد MN ماهر طبي كادر إشراف تحت الوالدة 5.7  ولدن اللواتي عاما 
 واللواتي املسح، إلجراء السابقين العامين خالل حية والدة

 الوالدة أثناء ماهرة صحية كوادر عليهن أشرفت

 24 – 04 العمرية الفئة في النساء عدد
،  العامين خالل حية والدة ولدن اللواتي عاما 

 املسح إلجراء السابقين

 

، 24-04 العمرية الفئة في النساء عدد MN املستشفيات في الوالدة حاالت 5.8  ولدن اللواتي عاما 
 مرفق في املسح، إلجراء السابقين العامين خالل حية والدة
 صحي

 24 – 04 العمرية الفئة في النساء عدد
،  العامين خالل حية والدة ولدن اللواتي عاما 

 املسح إلجراء السابقين

 

 خالل تمت التي األخيرة القيصرية الحية الوالدات عدد MN القيصرية الوالدة 5.9
 املسح إلجراء السابقين العامين

 القيصرية الحية الوالدات عدد مجموع
 السابقين العامين خالل تمت التي األخيرة
 املسح إلجراء

 

 04مدة االقامة في مرفق صحي ععد الوالدة  5..0
 ساعة أو أكثر

يعتم إجراء هذا االسعتبيان على النساء بين الفئة العمرية  ععد الوالدة
سنة واللواتي أقمن في منشئة صحية ملدة  24 – 04من 

ساعة أو أكثرععد الوالدة أخر مولود على قيد الحياة  04
 خالل سنعتين 

يعتم إجراء هذا االسعتبيان ملعرفة مجموع 
 44 – 04عدد النساء من الفئة العمرية من 

سنة اللواتي أنجبن مولود على قيد الحياة 
 خالل سنعتين 

 

عدد الوالدات األخيرة والتي ما تزال على قيد الحياة خالل  ععد الوالدة للمولود ععد الوالدة ةالصحي الفحوصات ...0
ذين أجريت عليهم الفحوص الطبية السنعتين األخيرة وال

عندما كانوا في املنشئة الصحية أو في املنزل ععد الوالدة، أو 
 العناية الصحية ععد فترة الوالدة خالل يومين ععد الوالدة

مجموع عدد الوالدات األخيرة والتي ال تزال 
 على قيد الحياة في آخر سنعتين

 

سنة واللواتي  24 – 04عدد النساء بين الفئة العمرية من  الوالدة ععد لألم ععد الوالدة ةالصحي اتصو الفح 5..0
تلقين الفحص الصحي خالل إقامتهن في املنشئة الصحية 
أو املنزل مباشرة ععد الوالدة أو زيارة العناية ععد الوالدة 

 خالل يومين من الوالدة

يعتم إجراء هذا االسعتبيان ملعرفة مجموع 
 44 – 04من عدد النساء من الفئة العمرية 

سنة اللواتي أنجبن مولود على قيد الحياة 
 خالل سنعتين 

 

 الطفولة تنمية
 شخص شاركهم الذين الخامسة سن دون  األطفال عدد EC مالعتعلّ  أجل من دعم الطفل 6.1

 العتعلم لعتعزيز اكثر أو نشاطات أربعة في كبير راشد
)السابقة  املاضية الثالثة األيام خالل للمدرسة واالسعتعداد

 (املسح إلجراء

  الخامسة سن دون  األطفال عدد مجموع

 في آباؤهم شاركهم الذين الخامسة سن دون  األطفال عدد EC مالعتعلّ  أجل من لألطفال اآلباء دعم 6.2
 للمدرسة واالسعتعداد العتعلم لعتعزيز أكثر أو واحد نشاط
 (املسح إلجراء)السابقة  املاضية الثالثة األيام خالل

  الخامسة سن دون  األطفال عدد مجموع

 كعتب ثالثة لديهم الذين الخامسة سن دون  األطفال عدد EC األطفال كعتب: توافر مواد العتعلم 6.3
 أكثر أو أطفال

  الخامسة سن دون  األطفال عدد مجموع

 أو لعبعتين/  لديهم الذين الخامسة سن دون  األطفال عدد EC واأللعاب الدمى: توافر مواد العتعلم 6.4
 أكثر

  الخامسة سن دون  األطفال عدد مجموع

األطفال دون سن الخامسة الذين تركوا وحدهم أو  عدد EC (بالغرض تفي ال)التي  الكافية ذغير الرعاية 6.5
أعوام ألكثر من  01في رعاية طفل آخر سّنه أصغر من 

 ساعة واحدة ملرة واحدة على األقل في األسبوع املاض ي 

  الخامسة سن دون  األطفال عدد مجموع

 الذين شهرا   44-74 العمرية الفئة في األطفال عدد EC دليل تنمية الطفولة املبكرة 6.6
 اللغوي، اإلدراك مجال في الهدف لبلوغ نمائيا   يعتطورون 
 ومجال العاطفية،– واالجعتماعية البدنية واملجاالت
 العتعلم أساليب

-74 العمرية الفئة في األطفال عدد مجموع
 شهرا   44

 

 الذين شهرا   44-74 العمرية الفئة في األطفال عدد EC تعليم الطفولة املبكرة في االنعتظام 6.7
 املدرسة قبل ما مرحلة في ينعتظمون 

-74 العمرية الفئة في األطفال عدد مجموع
 شهرا   44

 

 

 

 4-املؤشراتعتعدد املمؤشر املسح العنقودي 
[M24] 

الوحدة 
 املسعتقلة

األهداف اإلنمائية  املقام البسط
 لأللفية

 والعتعليم( األمية)محو  والكعتابة القراءة تعليم
/  االبعتدائية املرحلة من األول  الصف في األطفال عدد ED درسةلعتحاق بامللال االسعتعداد 7.2

 خالل املدرسة قبل ما مرحلة في انعتظموا الذين األساسية
 السابقة الدراسية السنة

 – 04 العمرية الفئة في النساء عدد مجموع
 عاما   42

 

 العتعليم في االستيعاب معدل صافي 7.3
 األساس ي/  االبعتدائي

ED واملنعتظمين ،املرحلة إلى الدخول  سن في األطفال عدد 
 األساسية/  االبعتدائية املرحلة من األول  الصف في حاليا  

 إلى الدخول  سن في األطفال عدد مجموع
 املرحلة االبعتدائية

 

 املرحلةالصافية لالنعتظام في  النسبة 7.4
 )ُمعّدلة( االبعتدائية

ED االبعتدائية / األساسية  املرحلةاألطفال في سن  عدد
 أو ساسيةاأل /  االبعتدائية املرحلة في الوقتاملنعتظمين في 

 الثانوية املرحلة

 املرحلةعدد األطفال في سن  مجموع
 األساسية/  االبعتدائية

 2.1الهدف 

 املرحلة في لالنعتظام الصافية النسبة 7.5
 )ُمعّدلة( الثانوية

ED الوقت في املنعتظمين الثانوية املرحلة سن في األطفال عدد 
 العالي العتعليم في أو الثانوية املرحلة في الراهن

 املرحلة سن في األطفال عدد مجموع
 الثانوية

 

 من األخير الصف يصلون  الذين طفالاأل  7.6
  االبعتدائية املرحلة

ED املرحلة من األول  الصف إلى يدخلون  الذين األطفال نسبة 
 في منها األخير الصف يبلغون  والذين األساسية/  االبعتدائية

 املطاف نهاية

 2.2الهدف  

 املرحلة من األخير الصف في ينعتظمون  الذين األطفال عدد ED األساسية/  االبعتدائية الدراسة اتمام معدل 7.7
 (لصفوفهم املعيدين)باسعتثناء  األساسية/  االبعتدائية

 سن في هم الذين االطفال عدد مجموع
)العمر  األساسية/  االبعتدائية املرحلة كمال

 املرحلة من األخير للصف املناسب
 (األساسية/  االبعتدائية

 

 املرحلة من األول  الصف في ينعتظمون  الذين األطفال عدد ED الثانوية املرحلة إلى االنعتقال معدل 7.8
 املرحلة من األخير الصف في كانوا والذين الثانوية،

 السابقة الدراسية السنة خالل األساسية/  االبعتدائية

 الصف في املنعتظمين األطفال عدد مجموع
 االخير من املرحلة االبعتدائية في العام السابق

 

 في االجعتماعي النوع بين العتكافؤ مؤشر 7.9
 األساسية/  االبعتدائية املرحلة

ED االبعتدائية املدارس في البنات النعتظام الصافية النسبة  /
 األساسية

 املدارس في األوالد النعتظام الصافية النسبة
 األساسية/  االبعتدائية

 3.1الهدف 

 في االجعتماعي النوع بين العتكافؤ مؤشر 7.10
 الثانوية املرحلة

ED املدارس في األوالد النعتظام الصافية النسبة الثانوية املدارس في البنات النعتظام الصافية النسبة 
 الثانوية

 3.1الهدف 

 حماية الطفل 
 – 04 العمرية الفئة في النساء عدد مجموع عاما  اللواتي تزوجن  24-04النساء في الفئة العمرية  عدد MA [M] ةعشر  الخامسة سن قبل الزواج 8.6

 عاما   24
 

 – 41 العمرية الفئة في النساء عدد مجموع عاما  اللواتي تزوجن  24-41النساء في الفئة العمرية  عدد MA [M] ةعشر  الثامنة سن قبل الزواج 8.7
 عاما   24

 

 العمرية الفئة في اليافعون املتزوجون حاليا 8.8
  عاما   04-04

MA 04 العمرية الفئة في النساء عدد مجموع عاما  املتزوجات  04 – 04النساء في الفئة العمرية  عدد – 
 عاما   24

 

 من املتزوجات عاما   24-04 العمرية الفئة في النساء عدد MA [M] الزوجات تعدد 8.9
 الزوجات معتعدد رجل

 عاما   24-04 العمرية الفئة في النساء عدد
 في الزوجات معتعدد رجل من املتزوجات

 الراهن الوقت

 

8.10b  سنوات بين األزواج 01الفرق MA 01النساء املتزوجات أحدهم أكبر من إحداهن سنا  بة  عدد 
-41العمرية الفئة لنساء في ل)ب( بالنسبة  سنوات أو أكثر 

 عاما   24

 الوقت في املتزوجات النساء عدد مجموع
 24-41 العمرية الفئة في)ب(  وهن الراهن

 عاما  

 

النساء اللواتي يقلن أن الزوج له ما يبرره في ضرب  عدد DV [M] األسري  العنف من املوقف 8.14
على  ةزوجعته ضربا  عاديا  أو مبرحا  في احد الظروف العتالي

( إذا أهملت 4( إذا خرجت من البيت ولم تخبره )0االقل: )
 العالقة( إذا رفضت 2( إذا جادلعته )7األطفال )

 -04 العمرية الفئة في النساء عدد مجموع
 عاما   24
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 4-املؤشراتعتعدد املمؤشر املسح العنقودي 
[M24] 

الوحدة 
 املسعتقلة

األهداف اإلنمائية  املقام البسط
 لأللفية

، 24-04 العمرية الفئة في النساء عدد MN ماهر طبي كادر إشراف تحت الوالدة 5.7  ولدن اللواتي عاما 
 واللواتي املسح، إلجراء السابقين العامين خالل حية والدة

 الوالدة أثناء ماهرة صحية كوادر عليهن أشرفت

 24 – 04 العمرية الفئة في النساء عدد
،  العامين خالل حية والدة ولدن اللواتي عاما 

 املسح إلجراء السابقين

 

، 24-04 العمرية الفئة في النساء عدد MN املستشفيات في الوالدة حاالت 5.8  ولدن اللواتي عاما 
 مرفق في املسح، إلجراء السابقين العامين خالل حية والدة
 صحي

 24 – 04 العمرية الفئة في النساء عدد
،  العامين خالل حية والدة ولدن اللواتي عاما 

 املسح إلجراء السابقين

 

 خالل تمت التي األخيرة القيصرية الحية الوالدات عدد MN القيصرية الوالدة 5.9
 املسح إلجراء السابقين العامين

 القيصرية الحية الوالدات عدد مجموع
 السابقين العامين خالل تمت التي األخيرة
 املسح إلجراء

 

 04مدة االقامة في مرفق صحي ععد الوالدة  5..0
 ساعة أو أكثر

يعتم إجراء هذا االسعتبيان على النساء بين الفئة العمرية  ععد الوالدة
سنة واللواتي أقمن في منشئة صحية ملدة  24 – 04من 

ساعة أو أكثرععد الوالدة أخر مولود على قيد الحياة  04
 خالل سنعتين 

يعتم إجراء هذا االسعتبيان ملعرفة مجموع 
 44 – 04عدد النساء من الفئة العمرية من 

سنة اللواتي أنجبن مولود على قيد الحياة 
 خالل سنعتين 

 

عدد الوالدات األخيرة والتي ما تزال على قيد الحياة خالل  ععد الوالدة للمولود ععد الوالدة ةالصحي الفحوصات ...0
ذين أجريت عليهم الفحوص الطبية السنعتين األخيرة وال

عندما كانوا في املنشئة الصحية أو في املنزل ععد الوالدة، أو 
 العناية الصحية ععد فترة الوالدة خالل يومين ععد الوالدة

مجموع عدد الوالدات األخيرة والتي ال تزال 
 على قيد الحياة في آخر سنعتين

 

سنة واللواتي  24 – 04عدد النساء بين الفئة العمرية من  الوالدة ععد لألم ععد الوالدة ةالصحي اتصو الفح 5..0
تلقين الفحص الصحي خالل إقامتهن في املنشئة الصحية 
أو املنزل مباشرة ععد الوالدة أو زيارة العناية ععد الوالدة 

 خالل يومين من الوالدة

يعتم إجراء هذا االسعتبيان ملعرفة مجموع 
 44 – 04من عدد النساء من الفئة العمرية 

سنة اللواتي أنجبن مولود على قيد الحياة 
 خالل سنعتين 

 

 الطفولة تنمية
 شخص شاركهم الذين الخامسة سن دون  األطفال عدد EC مالعتعلّ  أجل من دعم الطفل 6.1

 العتعلم لعتعزيز اكثر أو نشاطات أربعة في كبير راشد
)السابقة  املاضية الثالثة األيام خالل للمدرسة واالسعتعداد

 (املسح إلجراء

  الخامسة سن دون  األطفال عدد مجموع

 في آباؤهم شاركهم الذين الخامسة سن دون  األطفال عدد EC مالعتعلّ  أجل من لألطفال اآلباء دعم 6.2
 للمدرسة واالسعتعداد العتعلم لعتعزيز أكثر أو واحد نشاط
 (املسح إلجراء)السابقة  املاضية الثالثة األيام خالل

  الخامسة سن دون  األطفال عدد مجموع

 كعتب ثالثة لديهم الذين الخامسة سن دون  األطفال عدد EC األطفال كعتب: توافر مواد العتعلم 6.3
 أكثر أو أطفال

  الخامسة سن دون  األطفال عدد مجموع

 أو لعبعتين/  لديهم الذين الخامسة سن دون  األطفال عدد EC واأللعاب الدمى: توافر مواد العتعلم 6.4
 أكثر

  الخامسة سن دون  األطفال عدد مجموع

األطفال دون سن الخامسة الذين تركوا وحدهم أو  عدد EC (بالغرض تفي ال)التي  الكافية ذغير الرعاية 6.5
أعوام ألكثر من  01في رعاية طفل آخر سّنه أصغر من 

 ساعة واحدة ملرة واحدة على األقل في األسبوع املاض ي 

  الخامسة سن دون  األطفال عدد مجموع

 الذين شهرا   44-74 العمرية الفئة في األطفال عدد EC دليل تنمية الطفولة املبكرة 6.6
 اللغوي، اإلدراك مجال في الهدف لبلوغ نمائيا   يعتطورون 
 ومجال العاطفية،– واالجعتماعية البدنية واملجاالت
 العتعلم أساليب

-74 العمرية الفئة في األطفال عدد مجموع
 شهرا   44

 

 الذين شهرا   44-74 العمرية الفئة في األطفال عدد EC تعليم الطفولة املبكرة في االنعتظام 6.7
 املدرسة قبل ما مرحلة في ينعتظمون 

-74 العمرية الفئة في األطفال عدد مجموع
 شهرا   44

 

 

 

 4-املؤشراتعتعدد املمؤشر املسح العنقودي 
[M24] 

الوحدة 
 املسعتقلة

األهداف اإلنمائية  املقام البسط
 لأللفية

 والعتعليم( األمية)محو  والكعتابة القراءة تعليم
/  االبعتدائية املرحلة من األول  الصف في األطفال عدد ED درسةلعتحاق بامللال االسعتعداد 7.2

 خالل املدرسة قبل ما مرحلة في انعتظموا الذين األساسية
 السابقة الدراسية السنة

 – 04 العمرية الفئة في النساء عدد مجموع
 عاما   42

 

 العتعليم في االستيعاب معدل صافي 7.3
 األساس ي/  االبعتدائي

ED واملنعتظمين ،املرحلة إلى الدخول  سن في األطفال عدد 
 األساسية/  االبعتدائية املرحلة من األول  الصف في حاليا  

 إلى الدخول  سن في األطفال عدد مجموع
 املرحلة االبعتدائية

 

 املرحلةالصافية لالنعتظام في  النسبة 7.4
 )ُمعّدلة( االبعتدائية

ED االبعتدائية / األساسية  املرحلةاألطفال في سن  عدد
 أو ساسيةاأل /  االبعتدائية املرحلة في الوقتاملنعتظمين في 

 الثانوية املرحلة

 املرحلةعدد األطفال في سن  مجموع
 األساسية/  االبعتدائية

 2.1الهدف 

 املرحلة في لالنعتظام الصافية النسبة 7.5
 )ُمعّدلة( الثانوية

ED الوقت في املنعتظمين الثانوية املرحلة سن في األطفال عدد 
 العالي العتعليم في أو الثانوية املرحلة في الراهن

 املرحلة سن في األطفال عدد مجموع
 الثانوية

 

 من األخير الصف يصلون  الذين طفالاأل  7.6
  االبعتدائية املرحلة

ED املرحلة من األول  الصف إلى يدخلون  الذين األطفال نسبة 
 في منها األخير الصف يبلغون  والذين األساسية/  االبعتدائية

 املطاف نهاية

 2.2الهدف  

 املرحلة من األخير الصف في ينعتظمون  الذين األطفال عدد ED األساسية/  االبعتدائية الدراسة اتمام معدل 7.7
 (لصفوفهم املعيدين)باسعتثناء  األساسية/  االبعتدائية

 سن في هم الذين االطفال عدد مجموع
)العمر  األساسية/  االبعتدائية املرحلة كمال

 املرحلة من األخير للصف املناسب
 (األساسية/  االبعتدائية

 

 املرحلة من األول  الصف في ينعتظمون  الذين األطفال عدد ED الثانوية املرحلة إلى االنعتقال معدل 7.8
 املرحلة من األخير الصف في كانوا والذين الثانوية،

 السابقة الدراسية السنة خالل األساسية/  االبعتدائية

 الصف في املنعتظمين األطفال عدد مجموع
 االخير من املرحلة االبعتدائية في العام السابق

 

 في االجعتماعي النوع بين العتكافؤ مؤشر 7.9
 األساسية/  االبعتدائية املرحلة

ED االبعتدائية املدارس في البنات النعتظام الصافية النسبة  /
 األساسية

 املدارس في األوالد النعتظام الصافية النسبة
 األساسية/  االبعتدائية

 3.1الهدف 

 في االجعتماعي النوع بين العتكافؤ مؤشر 7.10
 الثانوية املرحلة

ED املدارس في األوالد النعتظام الصافية النسبة الثانوية املدارس في البنات النعتظام الصافية النسبة 
 الثانوية

 3.1الهدف 

 حماية الطفل 
 – 04 العمرية الفئة في النساء عدد مجموع عاما  اللواتي تزوجن  24-04النساء في الفئة العمرية  عدد MA [M] ةعشر  الخامسة سن قبل الزواج 8.6

 عاما   24
 

 – 41 العمرية الفئة في النساء عدد مجموع عاما  اللواتي تزوجن  24-41النساء في الفئة العمرية  عدد MA [M] ةعشر  الثامنة سن قبل الزواج 8.7
 عاما   24

 

 العمرية الفئة في اليافعون املتزوجون حاليا 8.8
  عاما   04-04

MA 04 العمرية الفئة في النساء عدد مجموع عاما  املتزوجات  04 – 04النساء في الفئة العمرية  عدد – 
 عاما   24

 

 من املتزوجات عاما   24-04 العمرية الفئة في النساء عدد MA [M] الزوجات تعدد 8.9
 الزوجات معتعدد رجل

 عاما   24-04 العمرية الفئة في النساء عدد
 في الزوجات معتعدد رجل من املتزوجات

 الراهن الوقت

 

8.10b  سنوات بين األزواج 01الفرق MA 01النساء املتزوجات أحدهم أكبر من إحداهن سنا  بة  عدد 
-41العمرية الفئة لنساء في ل)ب( بالنسبة  سنوات أو أكثر 

 عاما   24

 الوقت في املتزوجات النساء عدد مجموع
 24-41 العمرية الفئة في)ب(  وهن الراهن

 عاما  

 

النساء اللواتي يقلن أن الزوج له ما يبرره في ضرب  عدد DV [M] األسري  العنف من املوقف 8.14
على  ةزوجعته ضربا  عاديا  أو مبرحا  في احد الظروف العتالي

( إذا أهملت 4( إذا خرجت من البيت ولم تخبره )0االقل: )
 العالقة( إذا رفضت 2( إذا جادلعته )7األطفال )

 -04 العمرية الفئة في النساء عدد مجموع
 عاما   24
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 4-املؤشراتعتعدد املمؤشر املسح العنقودي 
[M24] 

الوحدة 
 املسعتقلة

األهداف اإلنمائية  املقام البسط
 لأللفية

  إذا( 4)الزوجية
ُ
 تطبخه وهى الطعام حرقتأ

 )اإليدز( املك سبة املناعة نقص معتالزمة/  البشري  املناعة نقص فيروس
الشاملة عن الوقاية من فيروس  املعرفة 9.1

 HIV [M]نقص املناعة البشري 
HA يعتعرفن اللواتي عاما   24-04 العمرية الفئة في النساء عدد 

 العدوى  من الوقاية طرق  من طريقعتين صحيحا   تعرفا  
 الشخص أن ويعرفن البشري، املناعة نقص بفيروس

 نقص بفيروس يصاب أن يمكن صحيا   معتعافيا   يبدو الذي
 املغلوطين العتصورين يرفضن واللواتي البشري، املناعة
 املناعة نقص فيروس انعتقال طريق عن شيوعا   األكثر

 البشري 

-04 العمرية الفئة في النساء عدد مجموع
 عاما   24

 

الشاملة عن الوقاية من فيروس  املعرفة 9.2
 [M] الشباب  لدىنقص املناعة البشري 

HA يعتعرفن اللواتي عاما   42-04 العمرية الفئة في النساء عدد 
 العدوى  من الوقاية طرق  من طريقعتين صحيحا   تعرفا  

 الشخص أن ويعرفن ،29البشري  املناعة نقص بفيروس
 نقص بفيروس يصاب أن يمكن صحيا   معتعافيا   يبدو الذي

 املغلوطين العتصورين يرفضن واللواتي البشري، املناعة
 انعتقاله طريق عن شيوعا   األكثر

-04 العمرية الفئة في النساء عدد مجموع
 عاما   42

 

 املناعة نقص فيروس انعتقال بطرق  املعرفة 9.3
 [M] الطفل إلى األم من البشري 

HA اللواتي عاما   24 – 04 العمرية الفئة في النساء عدد 
النعتقال  30كلها الثالث الطرق  صحيحا   تعرفا   يعتعرفن

 فيروس نقص املناعة البشري من األم إلى طفلها

-04 العمرية الفئة في النساء عدد مجموع
 عاما   24

 

 نقص فيروس مع املعتعايشينتقبل  قفو م 9.4
 [M] اإليدز/  البشري  املناعة

HA أعربن اللواتي عاما   24-04 العمرية الفئة في النساء عدد 
 31جميعها االربعة األسئلة عشأن للمواقف قبولهن عن

 – 04 العمرية الفئة في النساء عدد مجموع
 نقص فيروس عن سمعن اللواتي عاما   24

 البشري  املناعة

 

 فحص يجربن أن يعرفن اللواتي النساء 9.5
 نقص بفيروس اإلصابة عن الكشف
 [M] البشري  املناعة

HA يبدين اللواتي عاما   24 – 04 العمرية الفئة في النساء عدد 
 عن الكشف)فحص  الفحص إلجراء ما بمكان معرفة

 (البشري  املناعة نقص فيروس ب اإلصابة

-04 العمرية الفئة في النساء عدد مجموع
 عاما   24

 

 الكشف فحص لهن أجرى  اللواتي النساء 9.6
 البشري  املناعة نقص بفيروس اإلصابة عن

شهرا سابقه وتم اعالمهم  04خالل 
 [M] بالنتيجة

HA أجرى  اللواتي عاما   24-04 العمرية الفئة في النساء عدد 
 املناعة نقص بفيروس اإلصابة عن الكشف فحص لهن

 املسح، إجراء سبقت التي شهرا   عشر االثني خالل البشري 
 فحوصهن نعتائج يعرفن واللواتي

-04عدد النساء في الفئة العمرية  مجموع
 عاما   24

 

 انعتقالعشأن  املشورة الحصول على 9.8
 إلى األم من البشري  املناعة نقص فيروس

خالل تلقي الرعاية قبل الوالدة )اثناء  طفل
 الحمل(

HA ولدن اللواتي عاما   24-04 العمرية الفئة في النساء عدد 
 تلقين واللواتي املسح إلجراء السابقعتين السنعتين خالل

 عشان املشورة تلقين أنهن وذكرن  الوالدة، قبل الرعاية
 الرعاية تلقي أثناء اإليدز/  البشري  املناعة نقص فيروس

 الوالدة قبل

 عاما   24-04 العمرية الفئة في النساء عدد
 السابقعتين السنعتين خالل ولدن اللواتي
 املسح إلجراء

 

 فيروسالكشف عن االصابة بفحص اجراء  9.9
خالل تلقي الرعاية  البشري  املناعة نقص

 قبل الوالدة )أثناء الحمل(

HA عاما  اللواتي ولدن  24 – 04النساء في الفئة العمرية  عدد
 تلقين واللواتي املسح إلجراء السابقعتين السنعتينخالل 
 الكشف فحص لهن أجرى  أنه وذكرن  الوالدة قبل الرعاية

 تلقي اثناء  البشرية املناعة نقص بفيروس اإلصابة عن
 فحوصهن نعتائج واسعتلمن الوالدة قبل الرعاية

 عاما   24 – 04النساء في الفئة العمرية  عدد
 إجراء سبقعتا اللعتين السنعتين في ولدن اللواتي
 املسح

 

                                                      
  غير مصاب الزوج ،ممارسة العالقة الزوجية ، والحد استخدام الواقي الذكري  29
 انتقال فيرو  نقص المناعة البشر  أثناء الحمل واثناء الوالد  عن طريق الرضاعة الطبيعية 30
( اللواتي سيشترين الخضروات 2المعلمة المصابة بالفيرو  المسبب لمرض اإليدا يجب أن ي سمح لها بأن ت در  في المدرسة. )( اللواتي يفكرن بأن 0النساء ) 31

لمرض  ( اللواتي ال يردن أن يبقين سرا  احتمال إصابة احد أفراد أسرهن بالفيرو  المسبب3الطااجة من الحانوتي أو البائ  المصاب بالفيرو  المسبب لمرض اإليدا. )
 ( اللواتي سيكن عل  استعداد لرعاية أحد أفراد األسر  ال   يصبح مريضا  باإليدا.4اإليدا. )



175وزارة التخطيط التنم�ي والإح�ساءتقرير امل�سح العنق�دي املتعدد امل�ؤ�رشات يف دولة قطر 2012

 

 

 4-املؤشراتعتعدد املمؤشر املسح العنقودي 
[M24] 

الوحدة 
 املسعتقلة

األهداف اإلنمائية  املقام البسط
 لأللفية

  إذا( 4)الزوجية
ُ
 تطبخه وهى الطعام حرقتأ

 )اإليدز( املك سبة املناعة نقص معتالزمة/  البشري  املناعة نقص فيروس
الشاملة عن الوقاية من فيروس  املعرفة 9.1

 HIV [M]نقص املناعة البشري 
HA يعتعرفن اللواتي عاما   24-04 العمرية الفئة في النساء عدد 

 العدوى  من الوقاية طرق  من طريقعتين صحيحا   تعرفا  
 الشخص أن ويعرفن البشري، املناعة نقص بفيروس

 نقص بفيروس يصاب أن يمكن صحيا   معتعافيا   يبدو الذي
 املغلوطين العتصورين يرفضن واللواتي البشري، املناعة
 املناعة نقص فيروس انعتقال طريق عن شيوعا   األكثر

 البشري 

-04 العمرية الفئة في النساء عدد مجموع
 عاما   24

 

الشاملة عن الوقاية من فيروس  املعرفة 9.2
 [M] الشباب  لدىنقص املناعة البشري 

HA يعتعرفن اللواتي عاما   42-04 العمرية الفئة في النساء عدد 
 العدوى  من الوقاية طرق  من طريقعتين صحيحا   تعرفا  

 الشخص أن ويعرفن ،29البشري  املناعة نقص بفيروس
 نقص بفيروس يصاب أن يمكن صحيا   معتعافيا   يبدو الذي

 املغلوطين العتصورين يرفضن واللواتي البشري، املناعة
 انعتقاله طريق عن شيوعا   األكثر

-04 العمرية الفئة في النساء عدد مجموع
 عاما   42

 

 املناعة نقص فيروس انعتقال بطرق  املعرفة 9.3
 [M] الطفل إلى األم من البشري 

HA اللواتي عاما   24 – 04 العمرية الفئة في النساء عدد 
النعتقال  30كلها الثالث الطرق  صحيحا   تعرفا   يعتعرفن

 فيروس نقص املناعة البشري من األم إلى طفلها

-04 العمرية الفئة في النساء عدد مجموع
 عاما   24

 

 نقص فيروس مع املعتعايشينتقبل  قفو م 9.4
 [M] اإليدز/  البشري  املناعة

HA أعربن اللواتي عاما   24-04 العمرية الفئة في النساء عدد 
 31جميعها االربعة األسئلة عشأن للمواقف قبولهن عن

 – 04 العمرية الفئة في النساء عدد مجموع
 نقص فيروس عن سمعن اللواتي عاما   24

 البشري  املناعة

 

 فحص يجربن أن يعرفن اللواتي النساء 9.5
 نقص بفيروس اإلصابة عن الكشف
 [M] البشري  املناعة

HA يبدين اللواتي عاما   24 – 04 العمرية الفئة في النساء عدد 
 عن الكشف)فحص  الفحص إلجراء ما بمكان معرفة

 (البشري  املناعة نقص فيروس ب اإلصابة

-04 العمرية الفئة في النساء عدد مجموع
 عاما   24

 

 الكشف فحص لهن أجرى  اللواتي النساء 9.6
 البشري  املناعة نقص بفيروس اإلصابة عن

شهرا سابقه وتم اعالمهم  04خالل 
 [M] بالنتيجة

HA أجرى  اللواتي عاما   24-04 العمرية الفئة في النساء عدد 
 املناعة نقص بفيروس اإلصابة عن الكشف فحص لهن

 املسح، إجراء سبقت التي شهرا   عشر االثني خالل البشري 
 فحوصهن نعتائج يعرفن واللواتي

-04عدد النساء في الفئة العمرية  مجموع
 عاما   24

 

 انعتقالعشأن  املشورة الحصول على 9.8
 إلى األم من البشري  املناعة نقص فيروس

خالل تلقي الرعاية قبل الوالدة )اثناء  طفل
 الحمل(

HA ولدن اللواتي عاما   24-04 العمرية الفئة في النساء عدد 
 تلقين واللواتي املسح إلجراء السابقعتين السنعتين خالل

 عشان املشورة تلقين أنهن وذكرن  الوالدة، قبل الرعاية
 الرعاية تلقي أثناء اإليدز/  البشري  املناعة نقص فيروس

 الوالدة قبل

 عاما   24-04 العمرية الفئة في النساء عدد
 السابقعتين السنعتين خالل ولدن اللواتي
 املسح إلجراء

 

 فيروسالكشف عن االصابة بفحص اجراء  9.9
خالل تلقي الرعاية  البشري  املناعة نقص

 قبل الوالدة )أثناء الحمل(

HA عاما  اللواتي ولدن  24 – 04النساء في الفئة العمرية  عدد
 تلقين واللواتي املسح إلجراء السابقعتين السنعتينخالل 
 الكشف فحص لهن أجرى  أنه وذكرن  الوالدة قبل الرعاية

 تلقي اثناء  البشرية املناعة نقص بفيروس اإلصابة عن
 فحوصهن نعتائج واسعتلمن الوالدة قبل الرعاية

 عاما   24 – 04النساء في الفئة العمرية  عدد
 إجراء سبقعتا اللعتين السنعتين في ولدن اللواتي
 املسح

 

                                                      
  غير مصاب الزوج ،ممارسة العالقة الزوجية ، والحد استخدام الواقي الذكري  29
 انتقال فيرو  نقص المناعة البشر  أثناء الحمل واثناء الوالد  عن طريق الرضاعة الطبيعية 30
( اللواتي سيشترين الخضروات 2المعلمة المصابة بالفيرو  المسبب لمرض اإليدا يجب أن ي سمح لها بأن ت در  في المدرسة. )( اللواتي يفكرن بأن 0النساء ) 31

لمرض  ( اللواتي ال يردن أن يبقين سرا  احتمال إصابة احد أفراد أسرهن بالفيرو  المسبب3الطااجة من الحانوتي أو البائ  المصاب بالفيرو  المسبب لمرض اإليدا. )
 ( اللواتي سيكن عل  استعداد لرعاية أحد أفراد األسر  ال   يصبح مريضا  باإليدا.4اإليدا. )

 

 

 4-املؤشراتعتعدد املمؤشر املسح العنقودي 
[M24] 

الوحدة 
 املسعتقلة

األهداف اإلنمائية  املقام البسط
 لأللفية

 الوصول الى وسائل واسعتخدام تكنولوجيا املعلومات/ االتصاالت

MT.1 التعرض لوسائل اإلعالم [M] MT 
 9.-55عدد النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 

المجلة أو استمعن لإلذاعة أو واللواتي قرأن الصحيفة أو 
 تابعن التلفاو مرة واحدة في األسبوع على األقل

العد  اإلجمالي للنساء اللواتي تتراوح 
 9.-55أعمارهن بين 

 

MT.2 اآللي  باستخدام الحاس[M] MT 
 .3-55عدد النساء اليافعات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 

عشر شهرا  عاما واللواتي استخدمن حاسوبا خالل اإلثني
 الماضية

العدد اإلجمالي للنساء اللواتي تتراوح 
 عاما .3-55أعمارهن بين 

 

MT.3 استخدام اإلنترنت [M] MT 
 .3-55عدد النساء اليافعات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 

عاما واللواتي استخدمن اإلنترنت خالل اإلثني عشر شهرا 
 الماضية

 عدد النساء اليافعات اللواتي تتراوح
 عاما .3-55أعمارهن بين 

 

 تعاطي العتبغ

TA.1  سبق تدخين سجائر او استخدام منتجات تبغ
 TA [M]اخرى 

سنة اللواتي شربن السجائر  9.–55عدد النساء من عمر 
أو استخدمن منتجات تبغ مدخنة أو غير مدخنة في يوم 

 واحد أو أكثر خالل الشهر الماضي4

 9.–55العدد اإلجمالي للنساء من عمر 
 سنة

 

TA.2  55التدخين قبل سن [M] TA  سنة اللواتي شربن سيجارة  9.–55عدد النساء من عمر
 554كاملة قبل سن 

 9.–55العدد اإلجمالي للنساء من عمر 
 سنة

 

 السعادة والرض ى في الحياة

SW.1 عن الحياة ىالرض [M] SW 

اللواتي يعدون أنفسهن  .3-55عدد النساء في سن 
أو راضيات إلى حد ما عن أسرتهن  راضيات جدا

وأصدقائهن ومدرستهن ووظيفتهن الحالية وأنفسهن وعن 
 مكان إقامتهن4

 .3-55العدد الكلي للنساء في سن 

 

SW.2 شعور بالسعادة ال[M] SW  اللواتي يعدون أنفسهن  .3-55عدد النساء في سن
 .3-55العدد الكلي للنساء في سن  سعيدات جدا أو سعيدات إلى حد ما4

 

SW.3  اعتقادهم أن حياتهم تحسنت خالل السنة
 SW [M]االخيرة وسوف تتحسن بعد سنة 

اللواتي يعدون أن حياتهن  .3-55عدد النساء في سن 
تحسنت خالل العام الماضي ويتصورن أن حياتهن ستكون 

 أفضل في العام المقبل4
 .3-55سن  فيالعدد الكلي للنساء 
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 MICS4العنقودي معتعةدد املؤشةرات للجولةة الرابعةة  املسح اسعتبيانات –امللحق هة 
[قطر] 
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 استبيان األسرة                   
 ]      قطر [
 

 HH لوحة معلومات األسرة 

HH1.  رقم العنقود : ___  ___  ___ HH2.   رقم األسرة :   ___  ___   

HH3.  الباحث رقم  و  : اسم : HH4.المشرف :قم و ر : اسم 

 _____      ___  ___ االسم    ____      ___  ____ االسم

HH5.ـــــ ــــــــ  /  ـــــــ ــــــــ  /  ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ   : : اليوم  /  الشهر  /  السنة التي تمت فيها المقابلة  

  

 
. أوّد التحدث إليكم حول هذه  . إننا نعمل في مشروع يتعلق بصحة وتعليم األسرة (وزارة التخطيط التنموي واإلحصاءنحن من )

، ولن  جميع المعلومات التي سنحصل عليها بسرية تامة حظى. وست ( دقيقة 54 – 03 حوالي ) لمقابلة اهذه . وستستغرق  يعالمواض
 . شخص آخر على إجاباتكم باستثناء فريق مشروعناأي  يتم أبدًا إطالع 

 . رائكم مهمةآ ننود التحدث إليكم وعليه نأمل أن تشاركوا في هذا المسح أل
 

 بالبدء اآلن ؟ هل تسمح لي
  نعم، ُأعطيت الموافقة   انتقل إلىHH18 . لتسجيل الوقت ومن ثم البدء في المقابلة 
     ال، لم ُتعَط الموافقة    أكملHH9   ناقش هذه النتيجة مع مشرفك. 

 

 : ، امأل المعلومات التالية بعد إكمال جميع االستبيانات لألسرة المعيشية

HH8اسم رب األسرة : __________________________________________ 

HH9: نتيجة مقابلة األسرة  
   01 .......................................................................  تمت المقابلة

  02 ............  ال يوجد أحد في المسكن أو شخص مؤهل لالجابة وقت الزيارة  .
  03 ...............................................  األسرة غائبة  بكاملها لمدة طويلة 

  04 .......................................................... االسرة رفضت المقابلة  
  05 ............................................... المسكن فارغ / العنوان ليس مسكن

  06 ......................................................................دم   المسكن ه
  07 ......................................................... لم يتم العثور على المسكن

  96 ..................................................................... أخرى )حدد(  

HH10 الشخص الذي أجاب على استبيان األسرة : 
 
___________________________________  :االسم  

  
 ___  ___ رقم السطر :

 

HH11  :مجموع عدد أفراد األسرة  :                   ___  ___ 

HH12سنة(  54 - 54 )في الفئة العمرية : عدد النساء المؤهالت : 
                                                                          ___  ___ 

HH13 المكتملة : ''استبيانات المرأة'': عدد                ___  ___ 

HH13Aسنة(  54-54 )في الفئة العمرية ال المؤهلين: عدد الرج  : 
                                                                           ___  ___ 

HH13B: عدد ''استبيانات الرجل'' المكتملة :            ___  ___ 

HH14فال دون سن الخامسة: عدد األط :                       ___  ___ 
HH15ة: عدد ''استبيانات األطفال دون سن الخامسة'' المكتمل : 

                                                                    ___  ___ 

HH16 : المدقق)ة( الميداني)ة( اسم و رقم: 
 _____________________________________االسم : 

  ___  ___                                        :                     الرقم 

HH17 : ُمدخل)ة( البيانات :و رقم اسم 
 _____________________________________االسم : 

 ___  ___الرقم :                                                           

HH18.   :سجل الوقت. 
  __ __ : __ __ ..............   الساعة والدقائق 
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  6 – 0فإن الصف =  ED4a  =1 اذا كان
  9 – 7فإن الصف =  ED4a  =2 اذا كان
 12 – 10فإن الصف =  ED4a  =3 اذا كان
 )جامعي(  13فإن الصف =  ED4a  =4 اذا كان

 )ماجستير( 14                                           
 )دكتوراة( 11                                           
 )أخرى( 16                                           

  98فإن الصف =  ED4a  =8 اذا كان

 

 

 CD ضبط سلوك األطفالموذج ن

 األطفال أسئلة ضبط سلوك على إلجابةلعامًا المؤهلين  14 - 2:األطفال الذين أعمارهم 5الجدول رقم 
o  أسماء أفراد األسرة سجل ت. الةاألسر أفراد في قائمة عليه هرونعامًا أدناه بالترتيب الذي يظ 14 - 2جميع األطفال الذين أعمارهم  سجل

 عامًا. 14 – 2خارج الفئة العمرية  الذين يوجدون اآلخرين
o   وعمره ، وجنسه ، واسمه سجل رقم سطر كل طفل ، . 
o  األخير السطر عامُا في 14 - 2ثم سجل العدد اإلجمالي لألطفال الذين أعمارهم(CD6) من الجدول أدناه . 
o عامُا ، انتقل الى النموذج التالي . 14 - 2 عمرية اذا لم يكن باألسرة أطفال في الفئة ال 
  

CD1. 
 رقم الترتيب

CD2. 
رقم السطر 

 HL1من 

CD3. 
 HL2 االسم من 

CD4. 
 الجنس من 

HL4 

CD5. 
 العمر من
HL6 

 

  العمر أنثى ذكر االسم السطر الترتيب
5 __ __  5 2 ___   ___  

2 __ __  5 2 ___   ___  

0 __ __  5 2 ___   ___  

5 __ __  5 2 ___   ___  

4 __ __  5 2 ___   ___  

0 __ __  5 2 ___   ___  

0 __ __  5 2 ___   ___  

9 __ __  5 2 ___   ___  

CD6.  عامًا 55 - 2العدد اإلجمالي لألطفال الذين أعمارهم ___  ___ 

 
o إلى  مباشرة  انتقلفارغا.  2الجدول رقم ، فاترك  ( سنة 55-2) عمره في األسرة إذا كان هناك طفل واحد فقطCD8   ثم " 5" و سجل 

 . CD9تابع ابتداء من       
 

 حولهلطرح أسئلة ضبط سلوك األطفال  ياطفل عشوائ: اختيار  1الجدول رقم 
o  مدى هذه الفئة العمرية  ، إذا كان هناك أكثر من طفل واحد ضمن عامًا 55 - 2الختيار طفل واحد من الفئة العمرية  2استخدم الجدول رقم

 في األسرة.
o   من رقم األسرة  )رقم الوحدات( اليمنى تحقق من الخانة(HH2الموجود ) صفحة الغالف. هذا هو رقم الصف الذي يجب أن تذهب  على

 إليه في الجدول أدناه.
o ( في  55 - 2تحقق من العدد اإلجمالي لألطفال المؤهلين )السؤالعامًا CD6  رقم العمود الذي يجب أن تذهب إليه.. هذا هو أعاله 
o   هذا هو رقم ترتيب الطفل المربعوضع دائرة حول الرقم الذي يظهر في  ، الذي يلتقي عنده الصف والعمود حدد المربع . (CD1 الذي )

 . الخاصة بهذا النموذج يجب أن تطرح حوله األسئلة
 

CD7 ( العدد اإلجمالي لألطفال المؤهلين في األسرةCD6) 
من رقم األسرة  قم الوحداتر

(HH2) 5 2 0 5 4 0 0 9 فاكثر 

3 5 2 2 5 0 0 4 5 
5 5 5 0 5 5 5 0 4 
2 5 2 5 2 4 2 0 0 
0 5 5 2 0 5 0 5 0 
5 5 2 0 5 2 5 2 9 
4 5 5 5 5 0 4 0 5 
0 5 2 2 2 5 0 5 2 
0 5 5 0 0 4 5 4 0 
9 5 2 5 5 5 2 0 5 
4 5 5 2 5 2 0 0 4 

 
 

 

CD8 .رقم ترتيب الطفل الذي تم  سجل
 .ـــــــــــــ.....................اختياره.......................................................................................
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 CD ضبط سلوك األطفالموذج ن

 األطفال أسئلة ضبط سلوك على إلجابةلعامًا المؤهلين  14 - 2:األطفال الذين أعمارهم 5الجدول رقم 
o  أسماء أفراد األسرة سجل ت. الةاألسر أفراد في قائمة عليه هرونعامًا أدناه بالترتيب الذي يظ 14 - 2جميع األطفال الذين أعمارهم  سجل

 عامًا. 14 – 2خارج الفئة العمرية  الذين يوجدون اآلخرين
o   وعمره ، وجنسه ، واسمه سجل رقم سطر كل طفل ، . 
o  األخير السطر عامُا في 14 - 2ثم سجل العدد اإلجمالي لألطفال الذين أعمارهم(CD6) من الجدول أدناه . 
o عامُا ، انتقل الى النموذج التالي . 14 - 2 عمرية اذا لم يكن باألسرة أطفال في الفئة ال 
  

CD1. 
 رقم الترتيب

CD2. 
رقم السطر 

 HL1من 

CD3. 
 HL2 االسم من 

CD4. 
 الجنس من 

HL4 

CD5. 
 العمر من
HL6 

 

  العمر أنثى ذكر االسم السطر الترتيب
5 __ __  5 2 ___   ___  

2 __ __  5 2 ___   ___  

0 __ __  5 2 ___   ___  

5 __ __  5 2 ___   ___  

4 __ __  5 2 ___   ___  

0 __ __  5 2 ___   ___  

0 __ __  5 2 ___   ___  

9 __ __  5 2 ___   ___  

CD6.  عامًا 55 - 2العدد اإلجمالي لألطفال الذين أعمارهم ___  ___ 

 
o إلى  مباشرة  انتقلفارغا.  2الجدول رقم ، فاترك  ( سنة 55-2) عمره في األسرة إذا كان هناك طفل واحد فقطCD8   ثم " 5" و سجل 

 . CD9تابع ابتداء من       
 

 حولهلطرح أسئلة ضبط سلوك األطفال  ياطفل عشوائ: اختيار  1الجدول رقم 
o  مدى هذه الفئة العمرية  ، إذا كان هناك أكثر من طفل واحد ضمن عامًا 55 - 2الختيار طفل واحد من الفئة العمرية  2استخدم الجدول رقم

 في األسرة.
o   من رقم األسرة  )رقم الوحدات( اليمنى تحقق من الخانة(HH2الموجود ) صفحة الغالف. هذا هو رقم الصف الذي يجب أن تذهب  على

 إليه في الجدول أدناه.
o ( في  55 - 2تحقق من العدد اإلجمالي لألطفال المؤهلين )السؤالعامًا CD6  رقم العمود الذي يجب أن تذهب إليه.. هذا هو أعاله 
o   هذا هو رقم ترتيب الطفل المربعوضع دائرة حول الرقم الذي يظهر في  ، الذي يلتقي عنده الصف والعمود حدد المربع . (CD1 الذي )

 . الخاصة بهذا النموذج يجب أن تطرح حوله األسئلة
 

CD7 ( العدد اإلجمالي لألطفال المؤهلين في األسرةCD6) 
من رقم األسرة  قم الوحداتر

(HH2) 5 2 0 5 4 0 0 9 فاكثر 

3 5 2 2 5 0 0 4 5 
5 5 5 0 5 5 5 0 4 
2 5 2 5 2 4 2 0 0 
0 5 5 2 0 5 0 5 0 
5 5 2 0 5 2 5 2 9 
4 5 5 5 5 0 4 0 5 
0 5 2 2 2 5 0 5 2 
0 5 5 0 0 4 5 4 0 
9 5 2 5 5 5 2 0 5 
4 5 5 2 5 2 0 0 4 

 
 

 

CD8 .رقم ترتيب الطفل الذي تم  سجل
 .ـــــــــــــ.....................اختياره.......................................................................................
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 CD ضبط سلوك األطفالموذج ن

 
CD9: النموذج لهذا اختياره تم الذي الطفل رسط ورقم اسم اكتب 
 .CD8 في الترتيب رقم إلى استنادًا ،CD3و CD2 من

 
  _________________________  اسم الطفل

 
 __ __ ...................................  رقم سطر الطفل

 

 

CD10: الستتلوك األطفتتال تعلتتيم فتتي معينتتة طرقتتًا الكبتتار يستتتعمل 
 بعتت  عليتتك ستتأقرأ ستتلوكية. مشتتكلة معالجتتة فتتي أو الصتتحيح
 أو أنتتت كنتتت متتا إذا تخبرنتتي أن منتتك ودوأ المستتتعملة الطتترق
 متتع الطريقتتة هتتذه استتتعمل قتتد أستترتك فتتي آختتر شتتخص أي
 . الماضي الشهر اللخ (االسم)

 
CD11: يدهير شيء من حرمانه ، االمتيازات من (االسم) حرمان 
 . المنزل بمغادرة لها / له حاسمال معد أو

 

 
 
 
 
 
 
 5 ........................................................ نعم 
 2 ........................................................ ال   

 

CD12: 5 ........................................................ نعم  . خاطئًا (االسم)  سلوك كان لماذا شرح تم 
 2 ........................................................ ال   

 

 

CD13: 5 ........................................................ نعم  ها.هّز / ههّز 
 2 ........................................................ ال   

 

 

CD14: ناداها / ناداه أو ،وجهها / وجهه في رخص أو صاح 
 . عاٍل بصوت

 5 ........................................................ نعم 
 2 ........................................................ ال   

 

 

CD15: 5 ........................................................ نعم  . تعمله / يعمله آخر  شيئًا أعطاها / أعطاه 
 2 ........................................................ ال   

 

 

CD17: جسمها / جسمه من  مكان أي على ضربها / ضربه 
 أو ، اعص أو الشعر، فرشاة أو ، الحزام مثل شيء باستخدام
 . آخر صلب شيء

 5 ........................................................ نعم 
 2 ........................................................ ال   

 

CD18: أو كسولة / كسول ، غبية / غبي بلفظ ناداها / ناداه 
 . همشاب آخر لفظ أي باستخدام

 5 ........................................................ نعم 
 2 ........................................................ ال   

 

 

CD19: وجهها / وجهه على صفعها / صفعه أو ضربها / ضربه  
 أذنيها. / أذنيه أو رأسها / رأسه أو

 5 ........................................................ نعم 
 2 ........................................................ ال   

 

 

CD20: 1 ........................................................ نعم  . الساق أو الذراع أو اليد على ضربها / ضربه 
 2 ........................................................ ال   

 

 

CD21: قدر بشدة الضرب واصل ثم ، الضربب عاقبها / عاقبه 
 . استطاع ما

 5 ........................................................ نعم 
 2 ........................................................ ال   

 

 

CD22: تنشئته تتم لكي بدنيًا الطفل معاقبة بضرورة تعتقد هل ، 
 ؟ مالئمة  بطريقة  تعليمه أو  تهيترب أو

 5 ........................................................ نعم 
 2 ........................................................ ال   

 9 ...............................ليس لدي رأي /  ال أعرف 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

HH19 . .سجل الوقت 
 
 

 __ : __ __ الساعة والدقائق .........................  
__  

 
 
 
 

 
HH20. نموذج قائمة األسرة منتحققي   /تحققلتعاونها و  /عاونهالمستجوبة لت /المستجوب أشكري /أشكر : 

 
 األسرة قائمةفي مدرجة   سنة 54-54 بعمر امرأة لكل منفصل امرأةاستبيان   انه تم تخصيص (HL7)  للسؤال   10)باستثناء الرمز

 . (العالقة برب االسرة  HL3رقم 
 

  األسرةسنوات مدرج في قائمة  4انه تم تخصيص استبيان  طفل دون سن الخامسة منفصل لكل طفل بعمر اقل من (HL8). 
 
  ةاألسرسنة مدرج في قائمة  54-54انه تم تخصيص استبيان  رجل منفصل لكل رجل بعمر (HL7A)  للسؤال   10)باستثناء الرمز

 . (العالقة برب االسرة  HL3رقم 
 

  HH13Aوللرجال    HH12صفحة الغالف و تأكد ان كل المعلومات مدرجة ويشمل ذلك العدد المؤهل  للنساء راجعي  /راجع             
 .  HH14 الخامسة  لالطفال دون سن و           

 
 ةاالسر ه البقية في هذ الستبيان او االستبياناتاعد الترتيبات  الدارة ا
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 CD ضبط سلوك األطفالموذج ن

 
CD9: النموذج لهذا اختياره تم الذي الطفل رسط ورقم اسم اكتب 
 .CD8 في الترتيب رقم إلى استنادًا ،CD3و CD2 من

 
  _________________________  اسم الطفل

 
 __ __ ...................................  رقم سطر الطفل

 

 

CD10: الستتلوك األطفتتال تعلتتيم فتتي معينتتة طرقتتًا الكبتتار يستتتعمل 
 بعتت  عليتتك ستتأقرأ ستتلوكية. مشتتكلة معالجتتة فتتي أو الصتتحيح
 أو أنتتت كنتتت متتا إذا تخبرنتتي أن منتتك ودوأ المستتتعملة الطتترق
 متتع الطريقتتة هتتذه استتتعمل قتتد أستترتك فتتي آختتر شتتخص أي
 . الماضي الشهر اللخ (االسم)

 
CD11: يدهير شيء من حرمانه ، االمتيازات من (االسم) حرمان 
 . المنزل بمغادرة لها / له حاسمال معد أو

 

 
 
 
 
 
 
 5 ........................................................ نعم 
 2 ........................................................ ال   

 

CD12: 5 ........................................................ نعم  . خاطئًا (االسم)  سلوك كان لماذا شرح تم 
 2 ........................................................ ال   

 

 

CD13: 5 ........................................................ نعم  ها.هّز / ههّز 
 2 ........................................................ ال   

 

 

CD14: ناداها / ناداه أو ،وجهها / وجهه في رخص أو صاح 
 . عاٍل بصوت

 5 ........................................................ نعم 
 2 ........................................................ ال   

 

 

CD15: 5 ........................................................ نعم  . تعمله / يعمله آخر  شيئًا أعطاها / أعطاه 
 2 ........................................................ ال   

 

 

CD17: جسمها / جسمه من  مكان أي على ضربها / ضربه 
 أو ، اعص أو الشعر، فرشاة أو ، الحزام مثل شيء باستخدام
 . آخر صلب شيء

 5 ........................................................ نعم 
 2 ........................................................ ال   

 

CD18: أو كسولة / كسول ، غبية / غبي بلفظ ناداها / ناداه 
 . همشاب آخر لفظ أي باستخدام

 5 ........................................................ نعم 
 2 ........................................................ ال   

 

 

CD19: وجهها / وجهه على صفعها / صفعه أو ضربها / ضربه  
 أذنيها. / أذنيه أو رأسها / رأسه أو

 5 ........................................................ نعم 
 2 ........................................................ ال   

 

 

CD20: 1 ........................................................ نعم  . الساق أو الذراع أو اليد على ضربها / ضربه 
 2 ........................................................ ال   

 

 

CD21: قدر بشدة الضرب واصل ثم ، الضربب عاقبها / عاقبه 
 . استطاع ما

 5 ........................................................ نعم 
 2 ........................................................ ال   

 

 

CD22: تنشئته تتم لكي بدنيًا الطفل معاقبة بضرورة تعتقد هل ، 
 ؟ مالئمة  بطريقة  تعليمه أو  تهيترب أو

 5 ........................................................ نعم 
 2 ........................................................ ال   

 9 ...............................ليس لدي رأي /  ال أعرف 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

HH19 . .سجل الوقت 
 
 

 __ : __ __ الساعة والدقائق .........................  
__  

 
 
 
 

 
HH20. نموذج قائمة األسرة منتحققي   /تحققلتعاونها و  /عاونهالمستجوبة لت /المستجوب أشكري /أشكر : 

 
 األسرة قائمةفي مدرجة   سنة 54-54 بعمر امرأة لكل منفصل امرأةاستبيان   انه تم تخصيص (HL7)  للسؤال   10)باستثناء الرمز

 . (العالقة برب االسرة  HL3رقم 
 

  األسرةسنوات مدرج في قائمة  4انه تم تخصيص استبيان  طفل دون سن الخامسة منفصل لكل طفل بعمر اقل من (HL8). 
 
  ةاألسرسنة مدرج في قائمة  54-54انه تم تخصيص استبيان  رجل منفصل لكل رجل بعمر (HL7A)  للسؤال   10)باستثناء الرمز

 . (العالقة برب االسرة  HL3رقم 
 

  HH13Aوللرجال    HH12صفحة الغالف و تأكد ان كل المعلومات مدرجة ويشمل ذلك العدد المؤهل  للنساء راجعي  /راجع             
 .  HH14 الخامسة  لالطفال دون سن و           

 
 ةاالسر ه البقية في هذ الستبيان او االستبياناتاعد الترتيبات  الدارة ا
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                    املرأةاستبيان 

 ]      قطر [
 

 WM لوحة معلومات املرأة
)باستثناء  وسرة ( من قائمة اال HL7)عودي الى  ( سنة 49- 11أعد هذا االستبيان  الستعماله مع جميع النساء المؤهالت  في الفئة العمرية )

   ) HL3العالقة  برب االسرة  في 20  الرمز
 امرأة مؤهلة.لكل منفصل يجب استخدام استبيان 

WM1 رقم العنقود : 
                                                   ___  ___  ___   

WM2:رقم األسرة : 
                                                                           ___  ___     

WM3:اسم المرأة : 
_____________________________________ 

WM4:رقم سطر المرأة : 
                                                                           ___  ___     

WM5الباحثة  و رقم  : اسم: 
__________________________  __   ___  ___ 

WM6تاريخ المقابلة: اليوم / الشهر / السنة : 
 ــــــ ــــــــ / ــــــــ ـــــــــ / ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ                              

 
  قبل: من بذلك قمِت قد تكوني لم اذا المرأة الى التحية قدمي : الباحثة

 
( . نقوم بالعمل على التنموي واإلحصاءوزارة التخطيط نحن من )

مشروع حول صحة األسرة وتعليمها ، وارغب في التحدث اليك حول 
( دقيقة لتعبئة هذا  41 - 30 هذا الموضوع ، وسوف آخذ من وقتِك )

ولن  ،االستبيان ، و ستحظى كل المعلومات التي تدلين بها بسرية تامة 
 ريق مشروعنا .يتم اطالع اي شخص آخر عليها باستثناء ف

 
 ص الخا االستبيان بداية مع مرأةال هذه الى التحية قدمِت أن إذاسبق

 : يلي بما القراءة  واصلي ،باألسرة
 

 شياء أخرى.و أتك  أوّد اآلن التحدث معك حول صح
 ستحظى ،أخرى مرة و . دقيقة ( 41 – 30  ) المقابلة هذه ستستغرق و

 شخص أي إطالع أبدًا يتم ولن امة،ت بسرية بها تدلين التي المعلومات كل
 مشروعنا. فريق باستثناء إجاباتكم على آخر

 
 اآلن؟ بالبدء لي تسمحي هل

  نعم، ُأعطي اإلذن  إلى   يانتقلWM10 .لتسجيل الوقت ومن ثم البدء في المقابلة 
 

  ال، لم ُيْعَط اإلذن   أكمليWM7.ناقشي هذه النتيجة مع مشرفك . 
 

WM7ة المرأة.: نتيجة مقابل 
 
 

 01 ........................................................ تمت المقابلة
 02 .................................... المرأة غير موجودة في المنزل

 03 .................................................... ُرفضت المقابلة
 04 ................................................. تمت المقابلة جزئيًا

34................................. المرأة غير قادرة على اجراء المقابلة  
 

 96 ____________________________ اخرى حددي
 

WM8: )اسم و رقم المدقق)ة( الميداني)ة : 
 

   ___  ___     __________________________ االسم
 

WM9سم و رقم ُمدخل)ة( البيانات :: ا 
 

   ___  ___     __________________________ االسم
 

 

WM10: الساعة والدقائق ............................... الوقت يسجل __ __ : __ __ 
 

 
 

 

 

 

 WB                                                                                                                                                                   املرأة خلفية
WB1: ُولدِت؟ وسنة شهر أي في 

 
 تاريخ الميالد:

 __ __ .................................................. الشهر
 98 ........................................... ال أعرف الشهر 

 
 __ __ __ __ ........................................  السنة 
 9998........................................ ال أعرف السنة 

 

WB2: عمرك؟ كم 
 

 عيد آخر عند عمرك كان كم :األمر استقصي 
 لك؟ ميالد

 
اذا   WB2و / أو   WB1 وصّححي قارني

 .كانا غير متسقين

 
 __ __ ............................... العمر )بالسنوات الكاملة(

 

WB3: بمرحلة أو بالمدرسة االتحقِت أن سبق هل  
 المدرسة؟ قبل ما          

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ............................................................... ال   

 
2 MT3 

WB4: اليها؟ وصلِت دراسية مرحلة أعلى هي ما 
 
 

 0 .................................................. ما قبل المدرسة
 1 .......................................................... االبتدائية
 2 ......................................................... اإلعدادية

 3 ............................................................ انويةالث
 4 .................................................... جامعي فأعلي

0 MT3 

WB5: ؟ المرحلة هذه في هأكملِت صف أعلى هو ما 
 

 ".00إذا كان أقل من صف واحد، سجلي "

 
 __ __ ..................................................... الصف
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 WB                                                                                                                                                                   املرأة خلفية
WB1: ُولدِت؟ وسنة شهر أي في 

 
 تاريخ الميالد:

 __ __ .................................................. الشهر
 98 ........................................... ال أعرف الشهر 

 
 __ __ __ __ ........................................  السنة 
 9998........................................ ال أعرف السنة 

 

WB2: عمرك؟ كم 
 

 عيد آخر عند عمرك كان كم :األمر استقصي 
 لك؟ ميالد

 
اذا   WB2و / أو   WB1 وصّححي قارني

 .كانا غير متسقين

 
 __ __ ............................... العمر )بالسنوات الكاملة(

 

WB3: بمرحلة أو بالمدرسة االتحقِت أن سبق هل  
 المدرسة؟ قبل ما          

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ............................................................... ال   

 
2 MT3 

WB4: اليها؟ وصلِت دراسية مرحلة أعلى هي ما 
 
 

 0 .................................................. ما قبل المدرسة
 1 .......................................................... االبتدائية
 2 ......................................................... اإلعدادية

 3 ............................................................ انويةالث
 4 .................................................... جامعي فأعلي

0 MT3 

WB5: ؟ المرحلة هذه في هأكملِت صف أعلى هو ما 
 

 ".00إذا كان أقل من صف واحد، سجلي "

 
 __ __ ..................................................... الصف
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 MT الوصول إلى وسائل اإلعالم واستخدام تكنولوجيا املعلومات / االتصاالت
.MT2 واحدة مرة تقريبا، يوم كل مجلة؟ أو صحيفة ئينتقر هل 

 في واحدة مرة من أقل األقل، على سبوعاأل في
 أبدا. تقرئينها ال اماألسبوع،

 1 .................................................... كل يوم تقريبا
 2 ........................... مرة واحدة في األسبوع على األقل

 3 ............................... أقل من مرة واحدة في األسبوع
 4 ..................................................... ال أقرأها أبدا

 

MT3 واحدة مرة تقريبا، يوم كل لإلذاعة؟ ينتستمع هل 
 ألسبوع،ا في واحدة مرة من أقل األقل، على األسبوع في
 أبدا. اليها تستمعين ال ام

 
 1 .................................................... كل يوم تقريبا

 2 ........................... مرة واحدة في األسبوع على األقل
 3 ............................... أقل من مرة واحدة في األسبوع

 4 ..................................................... ال أستمع أبدا

 

MT4 التلفاز ينتتابع أنك القول يمكن هل التلفاز؟ ينتشاهد متى 
 من أقل األقل، على األسبوع في واحدة مرة تقريبا، يوم كل

 أبدا. ينهابعتت ال ام األسبوع، يف واحدة مرة

 
 1 .................................................... كل يوم تقريبا

 2 ........................... مرة واحدة في األسبوع على األقل
 3 ............................... أقل من مرة واحدة في األسبوع

 4 ....................................................... ال أتابع أبدا

 
 

MT5. : من تحققي WB2؟ وبةالمستج عمر 
 

   24-11العمر بين    تابعي النموذجMT6 
 
   49-21العمر بين   انتقلي إلى النموذج التالي 
MT6. 1 ................................................................ نعم  ؟الحاسوب استخدمِت أن سبق هل 

 2 ................................................................ ال   
 
MT92 

MT7 الشهور خالل مكان أي في الحاسوب استخدمِت هل 
 الماضية؟ عشر اإلثني

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
MT92 

MT8.   كل األخير؟ الشهر خالل الحاسوب استخدمِت مرة كم 
 من أقل األقل، على األسبوع في واحدة مرة تقريبا، يوم
 ؟أبدا هينستخدمت لم ام األسبوع، في ةواحد مرة

 1 .................................................... كل يوم تقريبا
 2 ........................... مرة واحدة في األسبوع على األقل

 3 ............................... أقل من مرة واحدة في األسبوع
 4 .................................................. أستخدمه أبدا مل

 

 
 
 
 

MT9 1 ................................................................ نعم  اإلنترنت؟ استخدمِت أن سبق هل 
 2 ................................................................ ال   

 
2 النموذج

  التالي
MT10 امباستخد قمِت هل الماضية، عشر اإلثني األشهر في 

 اإلنترنت؟
 

 أي من اإلنترنت استخدام عن االستعالم يمكن األمر، تطلب إذا
 أداة. أية وباستخدام مكان

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
2 النموذج

  التالي

MT11.   األخير؟ الشهر خالل اإلنترنت استخدمِت مرة كم 
 من أقل األقل، على األسبوع في واحدة مرة تقريبا، يوم كل

 ؟أبدا هينستخدمت لم ام ع،األسبو في واحدة مرة

 1 .................................................... كل يوم تقريبا
 2 ........................... مرة واحدة في األسبوع على األقل

 3 ............................... أقل من مرة واحدة في األسبوع
 4 .................................................. أستخدمه أبدا مل

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 MA الزواج نموذج
MA1: ؟ حاليًا متزوجة أنِت هل 

 
 1 .............................................. نعم، متزوجة حاليًا

 
 3 ........................................ ال ، غير متزوجة حاليًا 

 
 

MA53 
MA2: ؟ زوجك عمر كم  

 
 له؟ ميالد عيد آخر في زوجك عمر كان كم : استقص

 

 
 __ __ ........................................... العمر بالسنوات

 
 98 ........................................................ال أعرف

 

MA3: زوجك عصمة في يوجد هل إليك، باإلضافة  
 أخريات؟ زوجات

 

 1 ................................................................ نعم 
 3 ................................................................ال   

 
3 MA7 

MA4: في هّن الالئي األخريات  الزوجات عدد كم 
 عصمته؟

 

 
 __  ............................................................ العدد

 
 98 ........................................................ال أعرف

 
 MA7 
 

MA798 
MA5: ؟ تزوجِت أن لك سبق هل 

 
 1 .............................................. نعم، تزوجت سابقًا

 
 2 ................................................................ال   

 
 

2أعوورا   نموووذج 
 (IS) المر 

MA6: أم أرملة أنت هل اآلن: الزواجية حالتك هي ما 
 منفصلة؟ أم مطلقة

 

 1 .............................................................. أرملة
 2 ............................................................. مطلقة
 3 ........................................................... منفصلة

 

MA7: من أكثر أم فقط واحدة مرة  تزوجِت أن سبق هل 
 مرة؟

 

 1 .................................................. مرة واحدة فقط
 2 ..................................................... مرة أكثر من

 

MA8: ؟ (مرة ألول) تزوجِت وسنة شهر أي في 
 

 تاريخ أول زواج
 __ __ ...................................................... الشهر

 98 ............................................... ال أعرف الشهر
 
 __ __ __ __ ............................................. السنة

 
 9998 ........................................... ال أعرف السنة

 
 
 
 السنة ذكرت اذا
النموذج التالي 
 

MA99998 
MA9: مع العيش بدأت عنما عمرك كان كم 

 (؟األول)زوجك
 

 
 __ __ ........................................... العمر بالسنوات
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 MT الوصول إلى وسائل اإلعالم واستخدام تكنولوجيا املعلومات / االتصاالت
.MT2 واحدة مرة تقريبا، يوم كل مجلة؟ أو صحيفة ئينتقر هل 

 في واحدة مرة من أقل األقل، على سبوعاأل في
 أبدا. تقرئينها ال اماألسبوع،

 1 .................................................... كل يوم تقريبا
 2 ........................... مرة واحدة في األسبوع على األقل

 3 ............................... أقل من مرة واحدة في األسبوع
 4 ..................................................... ال أقرأها أبدا

 

MT3 واحدة مرة تقريبا، يوم كل لإلذاعة؟ ينتستمع هل 
 ألسبوع،ا في واحدة مرة من أقل األقل، على األسبوع في
 أبدا. اليها تستمعين ال ام

 
 1 .................................................... كل يوم تقريبا

 2 ........................... مرة واحدة في األسبوع على األقل
 3 ............................... أقل من مرة واحدة في األسبوع

 4 ..................................................... ال أستمع أبدا

 

MT4 التلفاز ينتتابع أنك القول يمكن هل التلفاز؟ ينتشاهد متى 
 من أقل األقل، على األسبوع في واحدة مرة تقريبا، يوم كل

 أبدا. ينهابعتت ال ام األسبوع، يف واحدة مرة

 
 1 .................................................... كل يوم تقريبا

 2 ........................... مرة واحدة في األسبوع على األقل
 3 ............................... أقل من مرة واحدة في األسبوع

 4 ....................................................... ال أتابع أبدا

 
 

MT5. : من تحققي WB2؟ وبةالمستج عمر 
 

   24-11العمر بين    تابعي النموذجMT6 
 
   49-21العمر بين   انتقلي إلى النموذج التالي 
MT6. 1 ................................................................ نعم  ؟الحاسوب استخدمِت أن سبق هل 

 2 ................................................................ ال   
 
MT92 

MT7 الشهور خالل مكان أي في الحاسوب استخدمِت هل 
 الماضية؟ عشر اإلثني

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
MT92 

MT8.   كل األخير؟ الشهر خالل الحاسوب استخدمِت مرة كم 
 من أقل األقل، على األسبوع في واحدة مرة تقريبا، يوم
 ؟أبدا هينستخدمت لم ام األسبوع، في ةواحد مرة

 1 .................................................... كل يوم تقريبا
 2 ........................... مرة واحدة في األسبوع على األقل

 3 ............................... أقل من مرة واحدة في األسبوع
 4 .................................................. أستخدمه أبدا مل

 

 
 
 
 

MT9 1 ................................................................ نعم  اإلنترنت؟ استخدمِت أن سبق هل 
 2 ................................................................ ال   

 
2 النموذج

  التالي
MT10 امباستخد قمِت هل الماضية، عشر اإلثني األشهر في 

 اإلنترنت؟
 

 أي من اإلنترنت استخدام عن االستعالم يمكن األمر، تطلب إذا
 أداة. أية وباستخدام مكان

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
2 النموذج

  التالي

MT11.   األخير؟ الشهر خالل اإلنترنت استخدمِت مرة كم 
 من أقل األقل، على األسبوع في واحدة مرة تقريبا، يوم كل

 ؟أبدا هينستخدمت لم ام ع،األسبو في واحدة مرة

 1 .................................................... كل يوم تقريبا
 2 ........................... مرة واحدة في األسبوع على األقل

 3 ............................... أقل من مرة واحدة في األسبوع
 4 .................................................. أستخدمه أبدا مل

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 MA الزواج نموذج
MA1: ؟ حاليًا متزوجة أنِت هل 

 
 1 .............................................. نعم، متزوجة حاليًا

 
 3 ........................................ ال ، غير متزوجة حاليًا 

 
 

MA53 
MA2: ؟ زوجك عمر كم  

 
 له؟ ميالد عيد آخر في زوجك عمر كان كم : استقص

 

 
 __ __ ........................................... العمر بالسنوات

 
 98 ........................................................ال أعرف

 

MA3: زوجك عصمة في يوجد هل إليك، باإلضافة  
 أخريات؟ زوجات

 

 1 ................................................................ نعم 
 3 ................................................................ال   

 
3 MA7 

MA4: في هّن الالئي األخريات  الزوجات عدد كم 
 عصمته؟

 

 
 __  ............................................................ العدد

 
 98 ........................................................ال أعرف

 
 MA7 
 

MA798 
MA5: ؟ تزوجِت أن لك سبق هل 

 
 1 .............................................. نعم، تزوجت سابقًا

 
 2 ................................................................ال   

 
 

2أعوورا   نموووذج 
 (IS) المر 

MA6: أم أرملة أنت هل اآلن: الزواجية حالتك هي ما 
 منفصلة؟ أم مطلقة

 

 1 .............................................................. أرملة
 2 ............................................................. مطلقة
 3 ........................................................... منفصلة

 

MA7: من أكثر أم فقط واحدة مرة  تزوجِت أن سبق هل 
 مرة؟

 

 1 .................................................. مرة واحدة فقط
 2 ..................................................... مرة أكثر من

 

MA8: ؟ (مرة ألول) تزوجِت وسنة شهر أي في 
 

 تاريخ أول زواج
 __ __ ...................................................... الشهر

 98 ............................................... ال أعرف الشهر
 
 __ __ __ __ ............................................. السنة

 
 9998 ........................................... ال أعرف السنة

 
 
 
 السنة ذكرت اذا
النموذج التالي 
 

MA99998 
MA9: مع العيش بدأت عنما عمرك كان كم 

 (؟األول)زوجك
 

 
 __ __ ........................................... العمر بالسنوات
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 DB                                                                                                                                                    والدة آخر في الرغبة  نموذج
 المقابلة. لتاريخ السابقتين السنتين خالل  حيًا مولودًا بنانج الالئي  النساء جميع  من بياناته الستيفاء  مصمم  النموذج هذا

 
 سجلي اسم آخر طفل مولود هنا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و   CM13 رقم السؤال األطفال وفيات نموذج من يتحقق

 
 ذلك االسم . اسم الطفل في األسئلة التالية حيثما يشار إلى ياستخدم
DB1. في الحمل في  ترغبين كنِت هل (،االسم) بـ حملِت عندما 

 الوقت؟ ذلك
 

 1................................................................ نعم 
 

 2................................................................ ال   
 

1النموذج 
 التالي

DB2. أنك أم بعد، فيما مولودًا لديك يكون ان في ترغبين كنِت هل 
 األطفال؟ إنجاب في راغبة تكوني لم

 

 1................................................... راغبة فيما بعد
 

 2 .................................... لم ُأرغب في إنجاب المزيد
 

 
 

2النموذج 
 التالي

DB3. انتظارها؟ في ترغبين كنِت التي المدة هي ما 
 

 
 __ __ 1 .................................................... أشهر

 
 __ __ 2 .................................................. سنوات

 
 998 ..................................................... ال أعرف

 

 

 

 

 

 MN االخير واملولود األم صحة نموذج
 المقابلة. تاريخل السابقتين السنتين خالل  حيًا مولودًا انجبن الالئي  النساء جميع  من بياناته الستيفاء  مصمم  النموذج هذا
 

 سجلي اسم آخر طفل مولود هنا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و   CM13 رقم السؤال األطفال وفيات نموذج من يتحقق
 

 اسم الطفل في األسئلة التالية حيثما يشار إلى ذلك االسم . ياستخدم
MN1: فترة خالل الوالدة قبل ما الرعاية لتلقي أحد أي راجعِت هل 

 ؟ (االسم) بـ الحمل
 

 1................................................................ نعم 
 2................................................................ ال   

 

 
MN5 2 

MN2: ؟راجعِت الذي َمن 
 

 األمر: استقِصي
  

 آخر؟ شخص أي راجعِت هل
 

استقِصي األمرعن ا لشخص الذي تمت مراجعته وضعي 
 دائرة حول جميع اإلجابات الُمعطاة.

 متخصص صحي
 A ....................................................... طبيب 

 B ........................................... ممرضة / قابلة   
 C ............................................. قابلة مساعدة     

 
 شخص آخر

 F..................................تقليدية................ قابلة 
 Gالمحلي................. العاملين الصحيين في المجتمع 
  

 X ____________________ خر )حددي(آشخص 

 
 
 
 
 
 
 
 

MN3: الحمل فترة خالل الوالدة قبل ما الرعاية تلقيِت مرة كم 
 هذه؟

 

 __ __ ............................................... عدد المرات
 

 98 ....................................................... ال أعرف

 

MN4: التالية الفحوص من أيٌّ لِك أجري هل ، الحمل هذا أثناء 
 ؟ الوالدة قبل ما الرعاية من كجزء األقل على واحدة مرة ولو

 
 [A هل] دمك؟ ضغط قياس تم 
 [B] بولك؟ من عينة اخذ تم هل 
 [C] دمك؟ من عينة اخذ تم هل 

 
 

            ال            نعم                                                   
 2             1 ........................................ ضغط الدم
2             1 .......................................... عينة بول

 ...................................................................   
 2             1 ........................................... عينة دم 

 

MN5: التي اللقاحات عليها مسجل كارت أو بطاقة يِكدل هل 
   ها؟ِتذأخ

  

 فضلك؟ من مشاهدتها يمكنني هل  : نعم اذا  
 

يتعلق فيما بها لالستعانة ميهااستخد البطاقة، تقديم تم إذا  
التالية. األسئلة بإجابات   

 1..................................... نعم )تمت مشاهدة البطاقة(
 2.................................... نعم )لم تتم مشاهدة البطاقة(

 3................................................. ال توجد بطاقة   
 

 8.......................................................... ال أعرف

 

MN6: في حقنة أية أخذت هل ، )االسم( بـ حاماًل كنِت عندما 
 بالتيتانوس اإلصابة من المولود لوقاية الكتف أو الذراع

 الوالدة؟ بعد تشنجات ذلك ويعني والدي،ال
 

 1................................................................ نعم 
 

 2................................................................ ال   
 

 8.......................................................... ال أعرف

 
 

MN92 
 

MN98 
MN7: خالل التيتانوس حقنة فيها أخذِت التي المرات عدد كم 

 االخير؟ حملك
 

 .7 فسجلي أكثر أو 7 المرات عد كان اذا

 
 __ .................................................... عدد المرات

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 
 
 

MN98 
MN8: في تسجيلها تم االخيروالتي الحمل خالل المرأة تهاَذاخ التي التيتانوس حقن عدد كم MN7؟ 

 
   او اكثر   2اذا كان عدد حقن التيتانوس  انتقلي الىMN17. 

 
   حقنة التيتانوس واحدة فقط خالل الحمل االخير  استمري في ملء االستمارة ابتداًء منMN9. 
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 DB                                                                                                                                                    والدة آخر في الرغبة  نموذج
 المقابلة. لتاريخ السابقتين السنتين خالل  حيًا مولودًا بنانج الالئي  النساء جميع  من بياناته الستيفاء  مصمم  النموذج هذا

 
 سجلي اسم آخر طفل مولود هنا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و   CM13 رقم السؤال األطفال وفيات نموذج من يتحقق

 
 ذلك االسم . اسم الطفل في األسئلة التالية حيثما يشار إلى ياستخدم
DB1. في الحمل في  ترغبين كنِت هل (،االسم) بـ حملِت عندما 

 الوقت؟ ذلك
 

 1................................................................ نعم 
 

 2................................................................ ال   
 

1النموذج 
 التالي

DB2. أنك أم بعد، فيما مولودًا لديك يكون ان في ترغبين كنِت هل 
 األطفال؟ إنجاب في راغبة تكوني لم

 

 1................................................... راغبة فيما بعد
 

 2 .................................... لم ُأرغب في إنجاب المزيد
 

 
 

2النموذج 
 التالي

DB3. انتظارها؟ في ترغبين كنِت التي المدة هي ما 
 

 
 __ __ 1 .................................................... أشهر

 
 __ __ 2 .................................................. سنوات

 
 998 ..................................................... ال أعرف

 

 

 

 

 

 MN االخير واملولود األم صحة نموذج
 المقابلة. تاريخل السابقتين السنتين خالل  حيًا مولودًا انجبن الالئي  النساء جميع  من بياناته الستيفاء  مصمم  النموذج هذا
 

 سجلي اسم آخر طفل مولود هنا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و   CM13 رقم السؤال األطفال وفيات نموذج من يتحقق
 

 اسم الطفل في األسئلة التالية حيثما يشار إلى ذلك االسم . ياستخدم
MN1: فترة خالل الوالدة قبل ما الرعاية لتلقي أحد أي راجعِت هل 

 ؟ (االسم) بـ الحمل
 

 1................................................................ نعم 
 2................................................................ ال   

 

 
MN5 2 

MN2: ؟راجعِت الذي َمن 
 

 األمر: استقِصي
  

 آخر؟ شخص أي راجعِت هل
 

استقِصي األمرعن ا لشخص الذي تمت مراجعته وضعي 
 دائرة حول جميع اإلجابات الُمعطاة.

 متخصص صحي
 A ....................................................... طبيب 

 B ........................................... ممرضة / قابلة   
 C ............................................. قابلة مساعدة     

 
 شخص آخر

 F..................................تقليدية................ قابلة 
 Gالمحلي................. العاملين الصحيين في المجتمع 
  

 X ____________________ خر )حددي(آشخص 

 
 
 
 
 
 
 
 

MN3: الحمل فترة خالل الوالدة قبل ما الرعاية تلقيِت مرة كم 
 هذه؟

 

 __ __ ............................................... عدد المرات
 

 98 ....................................................... ال أعرف

 

MN4: التالية الفحوص من أيٌّ لِك أجري هل ، الحمل هذا أثناء 
 ؟ الوالدة قبل ما الرعاية من كجزء األقل على واحدة مرة ولو

 
 [A هل] دمك؟ ضغط قياس تم 
 [B] بولك؟ من عينة اخذ تم هل 
 [C] دمك؟ من عينة اخذ تم هل 

 
 

            ال            نعم                                                   
 2             1 ........................................ ضغط الدم
2             1 .......................................... عينة بول

 ...................................................................   
 2             1 ........................................... عينة دم 

 

MN5: التي اللقاحات عليها مسجل كارت أو بطاقة يِكدل هل 
   ها؟ِتذأخ

  

 فضلك؟ من مشاهدتها يمكنني هل  : نعم اذا  
 

يتعلق فيما بها لالستعانة ميهااستخد البطاقة، تقديم تم إذا  
التالية. األسئلة بإجابات   

 1..................................... نعم )تمت مشاهدة البطاقة(
 2.................................... نعم )لم تتم مشاهدة البطاقة(

 3................................................. ال توجد بطاقة   
 

 8.......................................................... ال أعرف

 

MN6: في حقنة أية أخذت هل ، )االسم( بـ حاماًل كنِت عندما 
 بالتيتانوس اإلصابة من المولود لوقاية الكتف أو الذراع

 الوالدة؟ بعد تشنجات ذلك ويعني والدي،ال
 

 1................................................................ نعم 
 

 2................................................................ ال   
 

 8.......................................................... ال أعرف

 
 

MN92 
 

MN98 
MN7: خالل التيتانوس حقنة فيها أخذِت التي المرات عدد كم 

 االخير؟ حملك
 

 .7 فسجلي أكثر أو 7 المرات عد كان اذا

 
 __ .................................................... عدد المرات

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 
 
 

MN98 
MN8: في تسجيلها تم االخيروالتي الحمل خالل المرأة تهاَذاخ التي التيتانوس حقن عدد كم MN7؟ 

 
   او اكثر   2اذا كان عدد حقن التيتانوس  انتقلي الىMN17. 

 
   حقنة التيتانوس واحدة فقط خالل الحمل االخير  استمري في ملء االستمارة ابتداًء منMN9. 
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 MN االخير واملولود األم صحة نموذج
MN9: حملك قبل وقت أي في تيتانوس حقنة أية أخذِت هل 
 طفل لوقاية أم نفسك لوقاية ذلك كان سواء (،السما) بـ

 آخر؟
 

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 
 8 ......................................................... ال أعرف

 
MN172 

 
MN178 

MN10: تيتانوس  حقنة فيها أخذِت التي المرات عدد كم 
 (؟االسم) بـــ  حملك قبل

 
 ".7مرات أو أكثر، سجلي " 7إذا كانت 

 
 __ .................................................... عدد المرات

 
 8 ......................................................... ال أعرف

 
 
 

MN178 
MN11: آخر   تلقيك على مضى الذي السنوات دعد هو ما 

 ؟ (االسم) بـ حملك قبل تيتانوس حقنة
 

 
 __ __ ............................................. عدد السنوات

 

MN17: ؟ )االسم( والدة في ساعدِك َمن 
 
 

 :األمر استقِصي
 آخر؟ شخص  أي ساعدِك هل
 

 في ساعدها الذي الشخص نوع لمعرفة األمر استقِصي
  اإلجابات. جميع حول دائرة وضعي الوالدة

 
 أحد،  أي من المساعدة تتلق لم بأنها المستجوبة قالت ذاإ

 راشد  شخص هناك كان ما إذا لتحديد األمر استقِصي
الوالدة. أثناء حاضرًا  

 متخصص صحي
 A ........................................................ طبيب 

 B ............................................ ممرضة / قابلة   
 C ............................................... قابلة مساعدة     

 شخص آخر
 Fقابلة تقليدية................................................... 
 Gلعاملين الصحيين في المجتمع المحلي..................ا 
 Hقريبة او صديقة............................................. 

 
 Xشخص آخر )حددي(_____________________
 Yال احد ...........................................................

 

MN18: ؟ (االسم) والدة تمت أين 
 
 

 األمر لتحديد نوع المصدر.صي ستقا
 

إن لم تكن قادرة على تحديد إذا ما كان المكان عامًا أو 
 خاصًا، فاكتبي اسم المكان.

 
 

                     
 (اسم المكان)

 
  
  
 

 المنزل
 11منزلك......................................................... 
 12..................................منزل آخر..................    
  

 قطاع عام
 21........................................... مستشفى حكومي 
 22 .................................... مركز صحي حكومي 
 23..............................................… مستوصف    
 26 _______________ (حدديجهة عامة أخرى ) 

 
 قطاع طبي خاص

 31 ............................................ مستشفى خاص 
 32 ............................................... عيادة خاصة 
 33.....................................دار أمومة خاصة..... 

 36 _____________ (ديدحجهة طبية خاصة أخرى )
 

 96 _____________________ (حديجهة أخرى )

 
MN2011 
MN2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MN2096 
MN19: الوالدة طريق عن (االسم) والدة تمت هل 

 القيصرية؟
 الجنين؟ إلخراج بطنِك بشق قاموا هل بمعنى:              

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 

 
 

MN20: حجمه كان هل ، (االسم) ُولد/ولدت عندما / 
 أم متوسط، المتوسط، من أكبر جدًا، كبيرًا حجمها
 جدًا؟ صغيرًا أم المتوسط، من أصغر

 

 1 .......................................................... كبير جدًا
 2 ............................................... أكبر من المتوسط

 3 ............................................................ متوسط
 4 ............................................. أصغر من المتوسط

 1 ....................................................... صغير جدًا
 8 ......................................................... ال أعرف

 

 

 

 

 MN االخير واملولود األم صحة نموذج
MN21: والدة؟ال عند (االسم) وزن تم هل 

 
 

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 
 8 ......................................................... ال أعرف

 
MN232 

 
MN238 

MN22: الوالدة؟ وقت (االسم) وزن كان كم 
 

 .سجلي الوزن من البطاقة الصحية إن كانت موجودة

 
 )__ )كيلوغرامًا ._ __ __..…1 الوزن مأخوذ من البطاقة

 
 )__ )كيلوغرامًا .__ __ __ 2 ...الوزن حسبما تتذكر األم

 
 99998 ................................................. ال أعرف

 

 

MN23: والدة منذ الشهرية الدورة إليك عادت هل 
 ؟(االسم)

 1نعم .................................................................
 

 2ال ...................................................................

 

MN24: رضاعة (االسم) أرضعِت أن لك سبق هل 
 طبيعية؟

 

 1 ............................................................... م نع
 

 2 ............................................................... ال   

 
 

2التالى النموذج 
MN25: بدأِت و )االسم( والدة بعد انتظرِت الوقت من كم 

 مرة؟ ألول بإرضاعه
 

" 00إذا كانت المدة أقل من ساعة واحدة، سجلي "
 ساعة.

 ساعة، فسجلي بالساعات. 24اذا كانت المدة أقل من 
 إذا كان خالف ذلك، فسجلي باأليام.

 000 ........................................................ مباشرة
 

 __ __  1 ......................................... اتعدد الساع
 

 __ __  2 ............................................ عدد األيام 
 

 998 ........................................ ال أعرف / ال أتذكر

 

MN26: تم هل الوالدة، بعد األولى أيام الثالثة خالل 
 حليب عدا ليشربه/لتشربه شيء أي )االسم( إعطاء

 األم؟
 

 1 ............................................................... نعم 
 

 2 ............................................................... ال   

 
 

2التالى النموذج 

MN27: ليشربه/لتشربه؟ )االسم( لـ إعطاؤه تم الذي ما 
 

 آخر؟ شيء أي              
 
 
 

 
 A ....................................... حليب )غير حليب األم(

 B ..................................................... مياه خالصة
 C .............................. ماء محلى بالسكر أو الغلوكوز

 D ...................................................... ماء غريب
 E .......................................ملح -سكر –محلول ماء 

 F .................................................... عصير فاكهة
 G ............... )حليب أطفال( حليب بودرة خاص لألطفال

 H ............................... شاي / محلول أعشاب طبيعية
 I ............................................................... عسل

 
 X ................................................. (حدديأخرى )
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 MN االخير واملولود األم صحة نموذج
MN9: حملك قبل وقت أي في تيتانوس حقنة أية أخذِت هل 
 طفل لوقاية أم نفسك لوقاية ذلك كان سواء (،السما) بـ

 آخر؟
 

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 
 8 ......................................................... ال أعرف

 
MN172 

 
MN178 

MN10: تيتانوس  حقنة فيها أخذِت التي المرات عدد كم 
 (؟االسم) بـــ  حملك قبل

 
 ".7مرات أو أكثر، سجلي " 7إذا كانت 

 
 __ .................................................... عدد المرات

 
 8 ......................................................... ال أعرف

 
 
 

MN178 
MN11: آخر   تلقيك على مضى الذي السنوات دعد هو ما 

 ؟ (االسم) بـ حملك قبل تيتانوس حقنة
 

 
 __ __ ............................................. عدد السنوات

 

MN17: ؟ )االسم( والدة في ساعدِك َمن 
 
 

 :األمر استقِصي
 آخر؟ شخص  أي ساعدِك هل

 
 في ساعدها الذي الشخص نوع لمعرفة األمر استقِصي

  اإلجابات. جميع حول دائرة وضعي الوالدة
 

 أحد،  أي من المساعدة تتلق لم بأنها المستجوبة قالت ذاإ
 راشد  شخص هناك كان ما إذا لتحديد األمر استقِصي
الوالدة. أثناء حاضرًا  

 متخصص صحي
 A ........................................................ طبيب 

 B ............................................ ممرضة / قابلة   
 C ............................................... قابلة مساعدة     

 شخص آخر
 Fقابلة تقليدية................................................... 
 Gلعاملين الصحيين في المجتمع المحلي..................ا 
 Hقريبة او صديقة............................................. 

 
 Xشخص آخر )حددي(_____________________
 Yال احد ...........................................................

 

MN18: ؟ (االسم) والدة تمت أين 
 
 

 األمر لتحديد نوع المصدر.صي ستقا
 

إن لم تكن قادرة على تحديد إذا ما كان المكان عامًا أو 
 خاصًا، فاكتبي اسم المكان.

 
 

                     
 (اسم المكان)

 
  
  
 

 المنزل
 11منزلك......................................................... 
 12..................................منزل آخر..................    
  

 قطاع عام
 21........................................... مستشفى حكومي 
 22 .................................... مركز صحي حكومي 
 23..............................................… مستوصف    
 26 _______________ (حدديجهة عامة أخرى ) 

 
 قطاع طبي خاص

 31 ............................................ مستشفى خاص 
 32 ............................................... عيادة خاصة 
 33.....................................دار أمومة خاصة..... 

 36 _____________ (ديدحجهة طبية خاصة أخرى )
 

 96 _____________________ (حديجهة أخرى )

 
MN2011 
MN2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MN2096 
MN19: الوالدة طريق عن (االسم) والدة تمت هل 

 القيصرية؟
 الجنين؟ إلخراج بطنِك بشق قاموا هل بمعنى:              

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 

 
 

MN20: حجمه كان هل ، (االسم) ُولد/ولدت عندما / 
 أم متوسط، المتوسط، من أكبر جدًا، كبيرًا حجمها
 جدًا؟ صغيرًا أم المتوسط، من أصغر

 

 1 .......................................................... كبير جدًا
 2 ............................................... أكبر من المتوسط

 3 ............................................................ متوسط
 4 ............................................. أصغر من المتوسط

 1 ....................................................... صغير جدًا
 8 ......................................................... ال أعرف

 

 

 

 

 MN االخير واملولود األم صحة نموذج
MN21: والدة؟ال عند (االسم) وزن تم هل 

 
 

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 
 8 ......................................................... ال أعرف

 
MN232 

 
MN238 

MN22: الوالدة؟ وقت (االسم) وزن كان كم 
 

 .سجلي الوزن من البطاقة الصحية إن كانت موجودة

 
 )__ )كيلوغرامًا ._ __ __..…1 الوزن مأخوذ من البطاقة

 
 )__ )كيلوغرامًا .__ __ __ 2 ...الوزن حسبما تتذكر األم

 
 99998 ................................................. ال أعرف

 

 

MN23: والدة منذ الشهرية الدورة إليك عادت هل 
 ؟(االسم)

 1نعم .................................................................
 

 2ال ...................................................................

 

MN24: رضاعة (االسم) أرضعِت أن لك سبق هل 
 طبيعية؟

 

 1 ............................................................... م نع
 

 2 ............................................................... ال   

 
 

2التالى النموذج 
MN25: بدأِت و )االسم( والدة بعد انتظرِت الوقت من كم 

 مرة؟ ألول بإرضاعه
 

" 00إذا كانت المدة أقل من ساعة واحدة، سجلي "
 ساعة.

 ساعة، فسجلي بالساعات. 24اذا كانت المدة أقل من 
 إذا كان خالف ذلك، فسجلي باأليام.

 000 ........................................................ مباشرة
 

 __ __  1 ......................................... اتعدد الساع
 

 __ __  2 ............................................ عدد األيام 
 

 998 ........................................ ال أعرف / ال أتذكر

 

MN26: تم هل الوالدة، بعد األولى أيام الثالثة خالل 
 حليب عدا ليشربه/لتشربه شيء أي )االسم( إعطاء

 األم؟
 

 1 ............................................................... نعم 
 

 2 ............................................................... ال   

 
 

2التالى النموذج 

MN27: ليشربه/لتشربه؟ )االسم( لـ إعطاؤه تم الذي ما 
 

 آخر؟ شيء أي              
 
 
 

 
 A ....................................... حليب )غير حليب األم(

 B ..................................................... مياه خالصة
 C .............................. ماء محلى بالسكر أو الغلوكوز

 D ...................................................... ماء غريب
 E .......................................ملح -سكر –محلول ماء 

 F .................................................... عصير فاكهة
 G ............... )حليب أطفال( حليب بودرة خاص لألطفال

 H ............................... شاي / محلول أعشاب طبيعية
 I ............................................................... عسل

 
 X ................................................. (حدديأخرى )
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 PN                                                                                                                                                       الوالدة بعد الصحية الفحوصات
 المقابلة. اريخلت السابقتين السنتين خالل  حيًا مولودًا انجبن الالئي  النساء جميع  من بياناته الستيفاء  مصمم  النموذج هذا
 

 سجلي اسم آخر طفل مولود هنا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و   CM13 رقم السؤال األطفال وفيات نموذج من يتحقق
 

 . اسم الطفل في األسئلة التالية حيثما يشار إلى ذلك االسم ياستخدم
PN1من البند  ي: تحّقْقMN18 ي نموذج صحة األم والمولود األخير. هل ُوِلَد الطفل المذكور في مرفق صحي؟ف 

 
 ( نعم، ُوِلَد الطفل في مرفق صحيMN18  =21 – 26 36 – 31أو )  استمريPN2. 
 
   ( ال، لم ُيولْد الطفل في مرفق صحيMN18  =11 – 12  96أو )  انتقلي إلىPN6. 
 

PN2: في حدث عما ألسئلةا بعض عليِك أطرح أن أودُّ اآلن 
 .المولود( )اسم والدة تلت التي واأليام الساعات

 
 في المولود( )اسم  المولود وضعِت أّنك ُقلت لقد
 (،MN18 البند تحت المذكور الصحي المرفق نوع أو اسم)

 الوالدة؟ بعد المرفق ذلك في مكثِت الوقت من فكم
 

 ات.الساع عدد يفسجِّل واحد، يوم من أقل الوقت كان إذا
 األيام. عدد فسّجلي واحد، أسبوع من أقل الوقت كان إذا

 األسابيع. عدد يفسّجل وإال
 

 __ __  1 ............................................... الساعات
 

 __ __  2 ................................................... األيام
 

 __ __ 3 ................................................ األسابيع
 

 998 ........................................ أتذكرال ال أعرف / 

 

PN3: للحالة أجريت التي الفحوصات عن إليك أتحدث أْن أوّد 
 الوالدة: بعد المولود( )اسم ل الصحية

 
 وتفّقد المولود( )اسم بفحص ما شخص قام هل المثال، سبيل على

 المولود( )اسم  كان/كانت إذا مما تحّقق أو الّسري، الحبل وفحص
 جيدة(. )بصحة يرام ما على

 
 البند تحت المذكور الصحي المرفق ونوع )اسم ُتغادري أن قبل 

MN18) ، اسم ل الصحية الحالة بتفقد شخص أي قام هل( 
 سالمتها؟ من التأكدو المولود(

 1 ...............................................................  نعم
 2 ................................................................    ال

 

PN4: أعني: ؟أنِت الصحية لحالتك فحوصات إجراء عن وماذا 
 َطَرَح المثال، سبيل على الصحي، وضعك بتقييم ما شخص قام هل

 طبيًا؟ بفحصِك قام أو صحتك عن أسئلة
 
 قبل أنِت الصحية لحالتك فحص بإجراء شخص أّي قام هل   

 البند تحت المذكور الصحي فقالمر ونوع )اسم مغادرتك
MN18.) 

 1 ...............................................................  نعم
 2 ................................................................    ال

 
 

PN5: اسم مغادرتك بعد لِك حدث عّما إليك أتحدث أن أوّد اآلن( 
 .(MN18 البند تحت المذكور الصحي المرفق ونوع

 
 بعد المولود( )اسم لصحة فحص بإجراء شخص أي قام هل

 البند تحت المذكور الصحي المرفق ونوع )اسم مغادرتك
MN18؟) 

 

 1 ...............................................................  نعم
 2 ................................................................    ال

PN111 
PN162 

 

 

 PN                                                                                                                                                       الوالدة بعد الصحية الفحوصات

PN6: البند من يتحقق MN17 أو بالصحة، المختصة الكوادر أحد من الوالدة علي المساعدة قدمت هل األخير: والمولود األم صحة نموذج في 
 ؟ الصحية المحلي المجتمع كوادر أحد أو التقليديون، الوالدة مشرفو

 
 ،الصحية المحلي المجتمع كوادر أحد أو صحي مختصٌّ الوالدة  علي  ساعد نعم (MN17 = A-G)  ياستمر PN7. 

 
 ،الصحية المحلي المجتمع كوادر أحد أو صحي مختصٌّ أي يساعد لم ال (A-G البند تحت بدوائر محاطة غير MN17)  إلى انتقلي 

PN10 

PN7: الوارد األشخاص أو )الشخص أن قلِت أن لك سبق لقد 

 الوالدة. في ساعدك/ساعدوك (MN17 البند تحت ذكرهم
 لصحة ُأجريت التي الفحوصات عن إليك أتحدث أن أوّد اآلن

 )اسم فحص المثال سبيل على الوالدة، بعد المولود( )اسم

 كانت إذا مما تحقق أو السري، الحبل تفّقد/فحص أو المولود(

 جيدة(. )بصحة يرام ما على المولود( )اسم صحة
 

 أو الشخص )اسم يغادرك نأ وقبل الوالدة حدثت أن بعد

 هل ،(MN17 البند تحت أسماؤهم ُذكرت الذين األشخاص

 البند تحت ذكروا ممن أشخاص أو شخص )أي قام

(MN17) المولود(؟ )اسم صحة بفحص 
 

 1 ...............................................................  نعم
 2 ................................................................    ال

 

PN8: ُذكرت الذين األشخاص أسماء أو الشخص )اسم قام وهل 

 أنِت الصحية حالتك بفحص (MN17 البند تحت أسماؤهم

 المغادرة؟ قبل
 

 وضعك تقييم "أنِت الصحية حالتك "فحص بعبارة أعني

 صحتك حول عليك أسئلة طرح المثال، سبيل على الصحي،

 طبيًا. بفحصِك القيام أو

 1 ...............................................................  نعم
 2 ................................................................    ال

 

PN9: تحت المذكورين األشخاص أو )الشخص غادرك أن بعد 

 الصحية الحالة بفحص شخص أي قام هل ،(MN17 البند

 المولود(؟ م)اسل

 1 ...............................................................  نعم
 2 ................................................................    ال

PN111 
PN182 

PN10: اسمل ُأجريت التي الفحوصات عن إليك أتحدث أن أوّد( 

 الوالدة: بعد المولود(
 )اسم بفحص شخص قام هل المثال، سبيل على 

 أّن من تحقََّق أو السري، الحبل وتفقد/فحص ،المولود(

 جيدة(؟ )بصحة يرام ما على الوليد / الرضيع
 

 بفحص شخص أي قام هل المولود(، )اسم دةوال بعد

 الصحية؟ المولود حالة
 

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 
2 PN19 
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 PN                                                                                                                                                       الوالدة بعد الصحية الفحوصات
 المقابلة. اريخلت السابقتين السنتين خالل  حيًا مولودًا انجبن الالئي  النساء جميع  من بياناته الستيفاء  مصمم  النموذج هذا
 

 سجلي اسم آخر طفل مولود هنا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و   CM13 رقم السؤال األطفال وفيات نموذج من يتحقق
 

 . اسم الطفل في األسئلة التالية حيثما يشار إلى ذلك االسم ياستخدم
PN1من البند  ي: تحّقْقMN18 ي نموذج صحة األم والمولود األخير. هل ُوِلَد الطفل المذكور في مرفق صحي؟ف 

 
 ( نعم، ُوِلَد الطفل في مرفق صحيMN18  =21 – 26 36 – 31أو )  استمريPN2. 
 
   ( ال، لم ُيولْد الطفل في مرفق صحيMN18  =11 – 12  96أو )  انتقلي إلىPN6. 
 

PN2: في حدث عما ألسئلةا بعض عليِك أطرح أن أودُّ اآلن 
 .المولود( )اسم والدة تلت التي واأليام الساعات

 
 في المولود( )اسم  المولود وضعِت أّنك ُقلت لقد
 (،MN18 البند تحت المذكور الصحي المرفق نوع أو اسم)

 الوالدة؟ بعد المرفق ذلك في مكثِت الوقت من فكم
 

 ات.الساع عدد يفسجِّل واحد، يوم من أقل الوقت كان إذا
 األيام. عدد فسّجلي واحد، أسبوع من أقل الوقت كان إذا

 األسابيع. عدد يفسّجل وإال
 

 __ __  1 ............................................... الساعات
 

 __ __  2 ................................................... األيام
 

 __ __ 3 ................................................ األسابيع
 

 998 ........................................ أتذكرال ال أعرف / 

 

PN3: للحالة أجريت التي الفحوصات عن إليك أتحدث أْن أوّد 
 الوالدة: بعد المولود( )اسم ل الصحية

 
 وتفّقد المولود( )اسم بفحص ما شخص قام هل المثال، سبيل على

 المولود( )اسم  كان/كانت إذا مما تحّقق أو الّسري، الحبل وفحص
 جيدة(. )بصحة يرام ما على

 
 البند تحت المذكور الصحي المرفق ونوع )اسم ُتغادري أن قبل 

MN18) ، اسم ل الصحية الحالة بتفقد شخص أي قام هل( 
 سالمتها؟ من التأكدو المولود(

 1 ...............................................................  نعم
 2 ................................................................    ال

 

PN4: أعني: ؟أنِت الصحية لحالتك فحوصات إجراء عن وماذا 
 َطَرَح المثال، سبيل على الصحي، وضعك بتقييم ما شخص قام هل

 طبيًا؟ بفحصِك قام أو صحتك عن أسئلة
 
 قبل أنِت الصحية لحالتك فحص بإجراء شخص أّي قام هل   

 البند تحت المذكور الصحي فقالمر ونوع )اسم مغادرتك
MN18.) 

 1 ...............................................................  نعم
 2 ................................................................    ال

 
 

PN5: اسم مغادرتك بعد لِك حدث عّما إليك أتحدث أن أوّد اآلن( 
 .(MN18 البند تحت المذكور الصحي المرفق ونوع

 
 بعد المولود( )اسم لصحة فحص بإجراء شخص أي قام هل

 البند تحت المذكور الصحي المرفق ونوع )اسم مغادرتك
MN18؟) 

 

 1 ...............................................................  نعم
 2 ................................................................    ال

PN111 
PN162 

 

 

 PN                                                                                                                                                       الوالدة بعد الصحية الفحوصات

PN6: البند من يتحقق MN17 أو بالصحة، المختصة الكوادر أحد من الوالدة علي المساعدة قدمت هل األخير: والمولود األم صحة نموذج في 
 ؟ الصحية المحلي المجتمع كوادر أحد أو التقليديون، الوالدة مشرفو

 
 ،الصحية المحلي المجتمع كوادر أحد أو صحي مختصٌّ الوالدة  علي  ساعد نعم (MN17 = A-G)  ياستمر PN7. 

 
 ،الصحية المحلي المجتمع كوادر أحد أو صحي مختصٌّ أي يساعد لم ال (A-G البند تحت بدوائر محاطة غير MN17)  إلى انتقلي 

PN10 

PN7: الوارد األشخاص أو )الشخص أن قلِت أن لك سبق لقد 

 الوالدة. في ساعدك/ساعدوك (MN17 البند تحت ذكرهم
 لصحة ُأجريت التي الفحوصات عن إليك أتحدث أن أوّد اآلن

 )اسم فحص المثال سبيل على الوالدة، بعد المولود( )اسم

 كانت إذا مما تحقق أو السري، الحبل تفّقد/فحص أو المولود(

 جيدة(. )بصحة يرام ما على المولود( )اسم صحة
 

 أو الشخص )اسم يغادرك نأ وقبل الوالدة حدثت أن بعد

 هل ،(MN17 البند تحت أسماؤهم ُذكرت الذين األشخاص

 البند تحت ذكروا ممن أشخاص أو شخص )أي قام

(MN17) المولود(؟ )اسم صحة بفحص 
 

 1 ...............................................................  نعم
 2 ................................................................    ال

 

PN8: ُذكرت الذين األشخاص أسماء أو الشخص )اسم قام وهل 

 أنِت الصحية حالتك بفحص (MN17 البند تحت أسماؤهم

 المغادرة؟ قبل
 

 وضعك تقييم "أنِت الصحية حالتك "فحص بعبارة أعني

 صحتك حول عليك أسئلة طرح المثال، سبيل على الصحي،

 طبيًا. بفحصِك القيام أو

 1 ...............................................................  نعم
 2 ................................................................    ال

 

PN9: تحت المذكورين األشخاص أو )الشخص غادرك أن بعد 

 الصحية الحالة بفحص شخص أي قام هل ،(MN17 البند

 المولود(؟ م)اسل

 1 ...............................................................  نعم
 2 ................................................................    ال

PN111 
PN182 

PN10: اسمل ُأجريت التي الفحوصات عن إليك أتحدث أن أوّد( 

 الوالدة: بعد المولود(
 )اسم بفحص شخص قام هل المثال، سبيل على 

 أّن من تحقََّق أو السري، الحبل وتفقد/فحص ،المولود(

 جيدة(؟ )بصحة يرام ما على الوليد / الرضيع
 

 بفحص شخص أي قام هل المولود(، )اسم دةوال بعد

 الصحية؟ المولود حالة
 

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 
2 PN19 
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 PN                                                                                                                                                       الوالدة بعد الصحية الفحوصات

PN11 هل ُأجري مثل هذا الفحص للمولود مرة واحدة فقط أم :
 أكثر من مرة واحدة.

 1 ....................................................... مرة واحدة
 2 ............................................ واحدة أكثر من مرة

PN12A 1 
PN12B 2 

PN12A: الوالدة؟ حدوث بعد الفحص ذلك ُأجري متى 
 

PN12B: الوالدة؟ حدوث بعد األول الفحص ُأجري متى 
 

 إذا ُأجري الفحص في أقل من يوم، فسجلي عدد الساعات.
 إذا ُأجري الفحص في أقل من أسبوع، فسجلي عدد األيام.

 عدد األسابيع؟ يوإال فسّجل

 __ __ 1 ................................................. ساعات
 

 __ __  2 .................................................... أيام 
 

 __ __ 3 ................................................... أسابيع
 

 998 ........................................... ال أعرف / أتذكر

 

PN13: مختص صحي الوقت؟ ذلك في المولود( )اسم بفحص قام من 
 A ........................................................ طبيب

 B .............................................. ممرضة / قابلة
 C ................................................. قابلة مساعدة

  شخص آخر
 F ... داية )قابلة تقليدية( تشرف على المرأة أثناء الوالدة 
 G .............. أحد الكوادر الصحية في المجتمع المحلي 
 H ............................................. قريب / صديق 
 

 X ____________________ )حدِّديه(شخص آخر 
 

 

PN14: الفحص؟ هذا ُأجري أين 
 

 المصدر. نوع لتحديد األمر استقِص
 

 خاصًا، أو عامًا المكان كان ما إذا تحديد على قادرة تكن لم إن
 المكان. اسم فاكتبي

 
 

       
 )اسم المكان(

 المنزل
 11 ....................................................... منزلك 
 12 .................................................. منزل آخر 

 
 القطاع العام

 21 .......................................... مستشفى حكومي 
 22 ................ عيادة حكومية / مركز صحي حكومي 

 23 ......................................... موقع صحي حكومي
 26 _______________ ها(ي)حددجهة عامة أخرى  

 
 القطاع الطبي الخاص

 31 ............................................... مستشفى خاصة
 32 ............................................... عيادة خاصة 
 33 ......................................... دار أمومة خاصة 
 36 __________ ها(ي)حدد جهة طبية خاصة أخرى 

 

 96 ____________________ ها(ي)حددجهة أخرى 

 

PN15من  ي: تحقق:MN18 هل ُوِلَد الطفل في مرفق صحي ؟ األخير: والمولود األم صحة نموذج في 
 

   نعم، َوِلَد الطفل في مرفق صح( يMN18  =21 – 26 36 – 31أو )  استمريPN16 . 
 

   ( ال، لم ُيولْد الطفل في مرفق صحيMN18  =11 – 12  96أو )  انتقلي إلىPN17 . 
 

 

 

 PN                                                                                                                                                       الوالدة بعد الصحية الفحوصات

PN16: المذكور الصحي المرفق ونوع )اسم غادرِت أن بعد 
 حالتك بفحص شخص أي قام هل ،(MN18 البند تحت

 ؟أنِت الصحية
 

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

1 PN20 
2النموذج 

  التالي

PN17: البند من تحقق MN17: مشرفو أو بالصحة، المختصة الكوادر أحد الوالدة على المساعدة قدم هل األخير: والمولود األم صحة نموذج في 
 ؟ الصحية المحلي المجتمع كوادر أحد أو التقليديون، الوالدة

 
      ،الصحية المحلي المجتمع ركواد أحد أو صحي مختصٌّ الوالدة في ساعدني نعم 

                     (MN17 = A-G)  استمري PN18. 
 

    ،الصحية المحلي المجتمع كوادر أحد أو صحي مختصٌّ يساعدني لم ال  
                   (A-G البند تحت بدوائر محاطة غير MN17)  إلى انتقلي PN19. 

PN18: أو )الشخصغادر أن وبعد الوالدة حدثت أن بعد 
 أي قام هل (MN17 البند تحت المذكورين األشخاص

 ؟أنِت الصحية حالتك بفحص شخص

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

1 PN20 
2النموذج 

  التالي

PN19: شخص أي قام هل المولود(، )اسم والدة حدثت أن بعد 
 ؟أنِت الصحية حالتك بفحص

 على .أنِت الصحية حالتك بتقييم شخص أي قام هل أعني
 بفحصك قام أو صحتك عن أسئلة عليك طرح لمثال،ا سبيل
 ؟أنِت

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 
2النموذج 

  التالي

PN20:  هل ُأجري مثل هذا الفحص لصحتك مرة واحدة فقط أم
 أكثر من مرة واحدة.

 1 ....................................................... مرة واحدة
 2 ............................................ واحدة أكثر من مرة

PN21A 1 
PN21B 2 

PN21A: الوالدة؟ حدوث بعد الفحص ذلك ُأجري متى 
PN21B: الوالدة؟ حدوث بعد األول الفحص ُأجري متى 

 
 إذا ُأجري الفحص في أقل من يوم، فسجلي عدد الساعات.
 إذا ُأجري الفحص في أقل من أسبوع، فسجلي عدد األيام.

 عدد األسابيع؟ يوإال فسّجل

 __ __ 1 ................................................. ساعات
 

 __ __  2 .................................................... أيام 
 

 __ __ 3 ................................................... أسابيع
 

 998 ........................................... ال أعرف / أتذكر

 

PN22: مختص صحي الوقت؟ ذلك في أنِت الصحية حالتك بفحص قام من 
 A ........................................................ طبيب

 B .............................................. ممرضة / قابلة
 C ................................................. قابلة مساعدة

  شخص آخر
 F ... داية )قابلة تقليدية( تشرف على المرأة أثناء الوالدة 
 G .............. أحد الكوادر الصحية في المجتمع المحلي 
 H ............................................. قريب / صديق 

 X .......................................... )حدِّديه(شخص آخر 

 

:PN23 الفحص؟ هذا ُأجري أين 
 

 المصدر. نوع لتحديد ألمرا استقِص
 

 خاصًا، أو عامًا المكان كان ما إذا تحديد على قادرة تكن لم إن
 المكان. اسم فاكتبي

 
 

 المنزل
 11 ....................................................... منزلك 
 12 .................................................. منزل آخر 

 القطاع العام
 21 .......................................... مستشفى حكومي 
 22 ................ عيادة حكومية / مركز صحي حكومي 

 23 ......................................... موقع صحي حكومي
 26 _______________ ها(يد)حدجهة عامة أخرى  
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 PN                                                                                                                                                       الوالدة بعد الصحية الفحوصات

PN11 هل ُأجري مثل هذا الفحص للمولود مرة واحدة فقط أم :
 أكثر من مرة واحدة.

 1 ....................................................... مرة واحدة
 2 ............................................ واحدة أكثر من مرة

PN12A 1 
PN12B 2 

PN12A: الوالدة؟ حدوث بعد الفحص ذلك ُأجري متى 
 

PN12B: الوالدة؟ حدوث بعد األول الفحص ُأجري متى 
 

 إذا ُأجري الفحص في أقل من يوم، فسجلي عدد الساعات.
 إذا ُأجري الفحص في أقل من أسبوع، فسجلي عدد األيام.

 عدد األسابيع؟ يوإال فسّجل

 __ __ 1 ................................................. ساعات
 

 __ __  2 .................................................... أيام 
 

 __ __ 3 ................................................... أسابيع
 

 998 ........................................... ال أعرف / أتذكر

 

PN13: مختص صحي الوقت؟ ذلك في المولود( )اسم بفحص قام من 
 A ........................................................ طبيب

 B .............................................. ممرضة / قابلة
 C ................................................. قابلة مساعدة

  شخص آخر
 F ... داية )قابلة تقليدية( تشرف على المرأة أثناء الوالدة 
 G .............. أحد الكوادر الصحية في المجتمع المحلي 
 H ............................................. قريب / صديق 
 

 X ____________________ )حدِّديه(شخص آخر 
 

 

PN14: الفحص؟ هذا ُأجري أين 
 

 المصدر. نوع لتحديد األمر استقِص
 

 خاصًا، أو عامًا المكان كان ما إذا تحديد على قادرة تكن لم إن
 المكان. اسم فاكتبي

 
 

       
 )اسم المكان(

 المنزل
 11 ....................................................... منزلك 
 12 .................................................. منزل آخر 

 
 القطاع العام

 21 .......................................... مستشفى حكومي 
 22 ................ عيادة حكومية / مركز صحي حكومي 

 23 ......................................... موقع صحي حكومي
 26 _______________ ها(ي)حددجهة عامة أخرى  

 
 القطاع الطبي الخاص

 31 ............................................... مستشفى خاصة
 32 ............................................... عيادة خاصة 
 33 ......................................... دار أمومة خاصة 
 36 __________ ها(ي)حدد جهة طبية خاصة أخرى 

 

 96 ____________________ ها(ي)حددجهة أخرى 

 

PN15من  ي: تحقق:MN18 هل ُوِلَد الطفل في مرفق صحي ؟ األخير: والمولود األم صحة نموذج في 
 

   نعم، َوِلَد الطفل في مرفق صح( يMN18  =21 – 26 36 – 31أو )  استمريPN16 . 
 

   ( ال، لم ُيولْد الطفل في مرفق صحيMN18  =11 – 12  96أو )  انتقلي إلىPN17 . 
 

 

 

 PN                                                                                                                                                       الوالدة بعد الصحية الفحوصات

PN16: المذكور الصحي المرفق ونوع )اسم غادرِت أن بعد 
 حالتك بفحص شخص أي قام هل ،(MN18 البند تحت

 ؟أنِت الصحية
 

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

1 PN20 
2النموذج 

  التالي

PN17: البند من تحقق MN17: مشرفو أو بالصحة، المختصة الكوادر أحد الوالدة على المساعدة قدم هل األخير: والمولود األم صحة نموذج في 
 ؟ الصحية المحلي المجتمع كوادر أحد أو التقليديون، الوالدة

 
      ،الصحية المحلي المجتمع ركواد أحد أو صحي مختصٌّ الوالدة في ساعدني نعم 

                     (MN17 = A-G)  استمري PN18. 
 

    ،الصحية المحلي المجتمع كوادر أحد أو صحي مختصٌّ يساعدني لم ال  
                   (A-G البند تحت بدوائر محاطة غير MN17)  إلى انتقلي PN19. 

PN18: أو )الشخصغادر أن وبعد الوالدة حدثت أن بعد 
 أي قام هل (MN17 البند تحت المذكورين األشخاص

 ؟أنِت الصحية حالتك بفحص شخص

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

1 PN20 
2النموذج 

  التالي

PN19: شخص أي قام هل المولود(، )اسم والدة حدثت أن بعد 
 ؟أنِت الصحية حالتك بفحص

 على .أنِت الصحية حالتك بتقييم شخص أي قام هل أعني
 بفحصك قام أو صحتك عن أسئلة عليك طرح لمثال،ا سبيل
 ؟أنِت

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 
2النموذج 

  التالي

PN20:  هل ُأجري مثل هذا الفحص لصحتك مرة واحدة فقط أم
 أكثر من مرة واحدة.

 1 ....................................................... مرة واحدة
 2 ............................................ واحدة أكثر من مرة

PN21A 1 
PN21B 2 

PN21A: الوالدة؟ حدوث بعد الفحص ذلك ُأجري متى 
PN21B: الوالدة؟ حدوث بعد األول الفحص ُأجري متى 

 
 إذا ُأجري الفحص في أقل من يوم، فسجلي عدد الساعات.
 إذا ُأجري الفحص في أقل من أسبوع، فسجلي عدد األيام.

 عدد األسابيع؟ يوإال فسّجل

 __ __ 1 ................................................. ساعات
 

 __ __  2 .................................................... أيام 
 

 __ __ 3 ................................................... أسابيع
 

 998 ........................................... ال أعرف / أتذكر

 

PN22: مختص صحي الوقت؟ ذلك في أنِت الصحية حالتك بفحص قام من 
 A ........................................................ طبيب

 B .............................................. ممرضة / قابلة
 C ................................................. قابلة مساعدة

  شخص آخر
 F ... داية )قابلة تقليدية( تشرف على المرأة أثناء الوالدة 
 G .............. أحد الكوادر الصحية في المجتمع المحلي 
 H ............................................. قريب / صديق 

 X .......................................... )حدِّديه(شخص آخر 

 

:PN23 الفحص؟ هذا ُأجري أين 
 

 المصدر. نوع لتحديد ألمرا استقِص
 

 خاصًا، أو عامًا المكان كان ما إذا تحديد على قادرة تكن لم إن
 المكان. اسم فاكتبي

 
 

 المنزل
 11 ....................................................... منزلك 
 12 .................................................. منزل آخر 

 القطاع العام
 21 .......................................... مستشفى حكومي 
 22 ................ عيادة حكومية / مركز صحي حكومي 

 23 ......................................... موقع صحي حكومي
 26 _______________ ها(يد)حدجهة عامة أخرى  
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 PN                                                                                                                                                       الوالدة بعد الصحية الفحوصات

       
 المكان( )اسم

 القطاع الطبي الخاص
 31 ............................................... مستشفى خاصة

 32 ............................................... عيادة خاصة 
 33 ......................................... دار أمومة خاصة 
 36 __________ ها(ي)حدد طبية خاصة أخرىجهة  

 96 ____________________ ها(ي)حددجهة أخرى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 IS املرض أعراض نموذج
 

IS1: العمود المعيشية، األسرة قائمة راجعي HL9. 
 

 أو قائمة بالرعاية ؟ هل المستجوبة أم ألي طفل دون سّن الخامسة
 

    نعم  استمري في ملء االستمارة ابتداًء منIS2. 
 

   ال انتقلي إلى النموذج التالي 
 

IS2: إلى فورًا أخذهم ويجب حادة بأمرا  أحيانًا األطفال يصاب 
 صحي. مرفق

  
 الفور على طفلك تأخذين تجعلك قد التي األعرا  نوع هو ما        

 ؟ حيةص جهة إلى         
 
 األمر: استقِص←
  
 أخرى؟ أعرا  أية هناك هل       

 
مزيد من العالمات أو األعرا  حتى  تابعي االستقصاء عن

 ذكر أعرا ال تعود األم / القائمة بالرعاية قادرة على 
 إضافية.

 
 ضعي دائرة حول جميع األعرا  التي يرد ذكرها. ولكن،

 ال تذكري أي منها على المستجوبة. 
 

 A .... غير قادر على الشرب أو الرضاعة من الثدي الطفل
 B ...................................... يصبح الطفل أشد مرضًا
 C ..........................................يصاب الطفل بالحمى
 D .......................................... يتنفس الطفل بسرعة
 E .......................................... يتنفس الطفل بصعوبة

 F ................................... يحتوي براز الطفل على دم
 G .................................... يشرب الطفل كميات قليلة

 
 X ___________________ (حدديأعرا  أخرى )

 
 Y ___________________ (حدديأعرا  أخرى )

 
 Z ___________________ (حدديأعرا  أخرى )
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 PN                                                                                                                                                       الوالدة بعد الصحية الفحوصات

       
 المكان( )اسم

 القطاع الطبي الخاص
 31 ............................................... مستشفى خاصة

 32 ............................................... عيادة خاصة 
 33 ......................................... دار أمومة خاصة 
 36 __________ ها(ي)حدد طبية خاصة أخرىجهة  

 96 ____________________ ها(ي)حددجهة أخرى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 IS املرض أعراض نموذج
 

IS1: العمود المعيشية، األسرة قائمة راجعي HL9. 
 

 أو قائمة بالرعاية ؟ هل المستجوبة أم ألي طفل دون سّن الخامسة
 

    نعم  استمري في ملء االستمارة ابتداًء منIS2. 
 

   ال انتقلي إلى النموذج التالي 
 

IS2: إلى فورًا أخذهم ويجب حادة بأمرا  أحيانًا األطفال يصاب 
 صحي. مرفق

  
 الفور على طفلك تأخذين تجعلك قد التي األعرا  نوع هو ما        

 ؟ حيةص جهة إلى         
 
 األمر: استقِص←
  
 أخرى؟ أعرا  أية هناك هل       

 
مزيد من العالمات أو األعرا  حتى  تابعي االستقصاء عن

 ذكر أعرا ال تعود األم / القائمة بالرعاية قادرة على 
 إضافية.

 
 ضعي دائرة حول جميع األعرا  التي يرد ذكرها. ولكن،

 ال تذكري أي منها على المستجوبة. 
 

 A .... غير قادر على الشرب أو الرضاعة من الثدي الطفل
 B ...................................... يصبح الطفل أشد مرضًا
 C ..........................................يصاب الطفل بالحمى
 D .......................................... يتنفس الطفل بسرعة
 E .......................................... يتنفس الطفل بصعوبة

 F ................................... يحتوي براز الطفل على دم
 G .................................... يشرب الطفل كميات قليلة

 
 X ___________________ (حدديأعرا  أخرى )

 
 Y ___________________ (حدديأعرا  أخرى )

 
 Z ___________________ (حدديأعرا  أخرى )
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 CP األسرة تنظيم وسائل نموذج
 ؟ حاليًا متزوجة المرأة هل :MA1 من تحققي  ، فقط حاليًا المتزوجات النساء  من بياناته الستيفاء  مصمم  النموذج هذا

 
  حاليًا متزوجة ، نعم   استمري CP1. 
 
   ،حاليًا متزوجة غير ال سرياال العنف من المواقف نموذج إلى انتقلي (DV) 

 
CP1: تنظيم وهو – آخر موضوع في إليك أتحدث أن أريد 

 االسرة.
 

 اآلن؟ حامل أنِت هل

 
 1 ................................................. نعم، حامل حاليَا

 
 2 ............................................................... ال   

 
 8 ........................................ لست متأكدة / ال أعرف

 
1النموذج 

 التالي
 
 

CP2: أو الحمل لتأخير متعددة وسائل أو طرقًا األزواج يستخدم 
  تجنبه.

 
 أو الحمل لتأخير طريقة أية تتبعين أو شيء أي اآلن  تفعلين هل

 تجنبه؟
 

 1 ................................................................ نعم 
 

 2 ............................................................... ال   

 
 

2النموذج 
 التالي

 

CP3: تأجيله؟ أو الحمل لتجنب تفعلين ماذا 
 

 ال تحفزيها على أية إجابة.
إذا ورد ذكر أكثر من طريقة، فضعي دائرة حول كل 

 واحدة منها.
 

 A .................................................. التعقيم اإلنثوي
 B .................................................. الذكري التعقيم

 C ........................................................... االلولب
 D .................................................... البرةالحقن با

 E ......................................................... الغرسات
 F ........................................................... الحبوب

 G .................................................. الواقي الذكري
 H .................................................. الواقي األنثوي

 I............................................... الغشاء )المطاطي(
 J .................................................. الرغوة / الجلي

 LAM  ...................... Kالرضاعة الطبيعية الحصرية 
 L ............................. الدوري / فترة األمان -االمتناع 

 M .............................................. القذف الخارجي 
 

 X ____________________ (حدديوسيلة أخرى )
 

 

 

 

 

 

 UN                                                                                                                                                  امللّباة غير الحاجات نموذج
UN1. من تحققي CP1. ؟ حاليا حامل المرأة هل 

 
  ،حاليًا حامل إنها نعم   استمري UN2. 
 
  ،التعرف أو متأكدة، غير ال   إلى انتقلي UN5. 
 
UN2. الحالي. حملك عن إليك أتحدث أن اآلن أود 

 تصبحي أن تريدين كنت هل حاماًل، أصبحِت عندما            
 الوقت؟ ذلك في حاماًل

 1 ................................................................ نعم 
 

 2 ............................................................... ال   

UN41 
 

UN3. تكوني لم أم بعد فيما طفاًل تنجبي أن في راغبة كنت هل 
 األطفال؟ من( )المزيد في راغبة

 

 1 ........................................................... فيما بعد
 

 2 ........................... )المزيد من( األطفاللم أرغب في 

 

UN4. تتعلق األسئلة بعض عليك أطرح أن اآلن أريد 
 بالمستقبل.

 في ترغبين هل اآلن، قدومه تنتظرين الذي الطفل بعد          
 من المزيد إنجاب عدم تفضلين أنك أم آخر طفل  إنجاب

 األطفال؟
 

 1 ................................... ارغب في إنجاب طفل آخر
 

 2 ..................................... افضل عدم إنجاب المزيد 
 

 8 ............................................. / ال أعرف لم أقرر
 

UN71 
 

UN132 
 

UN138 

UN5. من تحققي CP3. ؟ االنثوي" التعقيم "  وسيلة حاليا المرأة تستخدم هل 
 

  نعم    إلى انتقلي UN13. 
 

   ال    استمريUN6. 
 
UN6. تتعلق التي األسئلة بعض عليك أطرح أن اآلن أود 

  بالمستقبل.
           
 أنك أم آخر طفل / طفل إنجاب يف الرغبة لديك هل          

 األطفال؟ من( )المزيد إنجاب عدم تفضلين
 

 1 ............................ ارغب في انجاب طفل/ طفل آخر
 

 2 ............................ عدم انجاب المزيد / عدم اإلنجاب
 

 3 ............................. تقول أنها غير قادرة على الحمل
 8 ............................................. لم أقرر / ال أعرف

 

 
 

UN92 
 

UN113 
UN98 

UN7. طفل إنجاب قبل انتظارها تريدين التي المدة هي ما / 
 آخر؟ طفل            

 

 
 __ __  1 ................................................... أشهر

 
 __ __  2 ................................................. سنوات

 
 993 ................................................... حااًل / اآلن

 994 ......................... تقول أنها غير قادرة على الحمل
 996 ..................................................... سبب آخر

 
 998 ..................................................... ال أعرف

 

 
 
 
 
 
 

UN11994 
 

UN8. من تحققي CP1. حاليًا؟ حامل المرأة هل 
 

    ،حاليًا حامل إنها نعم   إلى انتقلي UN13 
 

   دة أو ال تعرف ال، غير متأك  استمريUN9 
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 CP األسرة تنظيم وسائل نموذج
 ؟ حاليًا متزوجة المرأة هل :MA1 من تحققي  ، فقط حاليًا المتزوجات النساء  من بياناته الستيفاء  مصمم  النموذج هذا

 
  حاليًا متزوجة ، نعم   استمري CP1. 
 
   ،حاليًا متزوجة غير ال سرياال العنف من المواقف نموذج إلى انتقلي (DV) 

 
CP1: تنظيم وهو – آخر موضوع في إليك أتحدث أن أريد 

 االسرة.
 

 اآلن؟ حامل أنِت هل

 
 1 ................................................. نعم، حامل حاليَا

 
 2 ............................................................... ال   

 
 8 ........................................ لست متأكدة / ال أعرف

 
1النموذج 

 التالي
 
 

CP2: أو الحمل لتأخير متعددة وسائل أو طرقًا األزواج يستخدم 
  تجنبه.

 
 أو الحمل لتأخير طريقة أية تتبعين أو شيء أي اآلن  تفعلين هل

 تجنبه؟
 

 1 ................................................................ نعم 
 

 2 ............................................................... ال   

 
 

2النموذج 
 التالي

 

CP3: تأجيله؟ أو الحمل لتجنب تفعلين ماذا 
 

 ال تحفزيها على أية إجابة.
إذا ورد ذكر أكثر من طريقة، فضعي دائرة حول كل 

 واحدة منها.
 

 A .................................................. التعقيم اإلنثوي
 B .................................................. الذكري التعقيم

 C ........................................................... االلولب
 D .................................................... البرةالحقن با

 E ......................................................... الغرسات
 F ........................................................... الحبوب

 G .................................................. الواقي الذكري
 H .................................................. الواقي األنثوي

 I............................................... الغشاء )المطاطي(
 J .................................................. الرغوة / الجلي

 LAM  ...................... Kالرضاعة الطبيعية الحصرية 
 L ............................. الدوري / فترة األمان -االمتناع 

 M .............................................. القذف الخارجي 
 

 X ____________________ (حدديوسيلة أخرى )
 

 

 

 

 

 

 UN                                                                                                                                                  امللّباة غير الحاجات نموذج
UN1. من تحققي CP1. ؟ حاليا حامل المرأة هل 

 
  ،حاليًا حامل إنها نعم   استمري UN2. 
 
  ،التعرف أو متأكدة، غير ال   إلى انتقلي UN5. 
 
UN2. الحالي. حملك عن إليك أتحدث أن اآلن أود 

 تصبحي أن تريدين كنت هل حاماًل، أصبحِت عندما            
 الوقت؟ ذلك في حاماًل

 1 ................................................................ نعم 
 

 2 ............................................................... ال   

UN41 
 

UN3. تكوني لم أم بعد فيما طفاًل تنجبي أن في راغبة كنت هل 
 األطفال؟ من( )المزيد في راغبة

 

 1 ........................................................... فيما بعد
 

 2 ........................... )المزيد من( األطفاللم أرغب في 

 

UN4. تتعلق األسئلة بعض عليك أطرح أن اآلن أريد 
 بالمستقبل.

 في ترغبين هل اآلن، قدومه تنتظرين الذي الطفل بعد          
 من المزيد إنجاب عدم تفضلين أنك أم آخر طفل  إنجاب

 األطفال؟
 

 1 ................................... ارغب في إنجاب طفل آخر
 

 2 ..................................... افضل عدم إنجاب المزيد 
 

 8 ............................................. / ال أعرف لم أقرر
 

UN71 
 

UN132 
 

UN138 

UN5. من تحققي CP3. ؟ االنثوي" التعقيم "  وسيلة حاليا المرأة تستخدم هل 
 

  نعم    إلى انتقلي UN13. 
 

   ال    استمريUN6. 
 
UN6. تتعلق التي األسئلة بعض عليك أطرح أن اآلن أود 

  بالمستقبل.
           
 أنك أم آخر طفل / طفل إنجاب يف الرغبة لديك هل          

 األطفال؟ من( )المزيد إنجاب عدم تفضلين
 

 1 ............................ ارغب في انجاب طفل/ طفل آخر
 

 2 ............................ عدم انجاب المزيد / عدم اإلنجاب
 

 3 ............................. تقول أنها غير قادرة على الحمل
 8 ............................................. لم أقرر / ال أعرف

 

 
 

UN92 
 

UN113 
UN98 

UN7. طفل إنجاب قبل انتظارها تريدين التي المدة هي ما / 
 آخر؟ طفل            

 

 
 __ __  1 ................................................... أشهر

 
 __ __  2 ................................................. سنوات

 
 993 ................................................... حااًل / اآلن

 994 ......................... تقول أنها غير قادرة على الحمل
 996 ..................................................... سبب آخر

 
 998 ..................................................... ال أعرف

 

 
 
 
 
 
 

UN11994 
 

UN8. من تحققي CP1. حاليًا؟ حامل المرأة هل 
 

    ،حاليًا حامل إنها نعم   إلى انتقلي UN13 
 

   دة أو ال تعرف ال، غير متأك  استمريUN9 
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 UN                                                                                                                                                  امللّباة غير الحاجات نموذج
UN9. من تحققي CP2. حاليًا؟ وسيلة أية المرأة تستخدم هل 

 
    نعم   إلى انتقلي UN13 
 
    ال   استمري UN10 

 
UN10. الحمل على البدنية الناحية من قادرة أنك تعتقدين هل 
 الوقت؟ هذا في

 
 

 1 ................................................................ نعم 
 

 2 ............................................................... ال   
 

 8 ......................................................... ال أعرف

UN131 
 
 
 

UN138 
UN11. على البدنية الناحية من قادرة غير أنك تعتقدين لماذا 

 الحمل؟
 
 

 A ................. المعاشرة  متقطعة / التوقف عن المعاشرة
 B ................................................. بلوغ سن اليأس

 C ............................................ لم يسبق أن حاضت
 D ................... استئصال الرحم )إزالته بعملية جراحية(

كانت وما تزال تحاول الحمل منذ سنتين أو أكثر دون 
 E .......................................................... نتيجة

 F ................................... انقطاع الحيض بعد الوالدة 
 G ........................................................ اإلرضاع

 H ............................................ كبيرة جدا في السن
 I ...................................... أمر يتعلق بالقضاء والقدر

 
 X ________________________ (يحددأخرى )

 
 Z ......................................................... ال أعرف

 

 

UN12. من تحققي UN11. ؟ حاضت" أن يسبق لم " ذكر تم هل 
 
 

      نعم   التالي النموذج  الى انتقلي 
 
      ال   استمريUN13 

 
UN13. ؟ لِك شهرية دورة آخر بدأت متى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 __ __  1 ................................................ أيامقبل 

 
 __ __  2 ............................................. قبل أسابيع

 
 __ __  3 .............................................. قبل أشهر

 
 __ __  4 ............................................ قبل سنوات

 
 994 ........................... سن اليأس / تم استئصال الرحم

 
 991 ............................................... قبل آخر والدة

 
 996 ......................................... لم يسبق أن حاضت

 

 

 

 

 

 DV االسري  العنف من املواقف
DV1: زوجته. تفعلها أشياء من يغضب أو الزوج ينزعج أحيانًا 

 في زوجته الزوج يضرب أن ذلك يبرر هل برأيك،
 التالية: المواقف

 
 

 [A] تخبره. أن دون المنزل من خرجت إذا 
 

 [B] األطفال. أهملت إذا 
 

 [C] معه. تجادلت إذا 
 

 [D] الزوجية العالقة رفضت إذا . 
 

 [E] الطعام. أحرقت إذا 
 

          

 
 
 

 ال   ال أعرفنعم    
 

 8 2 1 ................... إذا خرجت دون أن تخبره
 

 8 2 1 ............................ لت األطفالإذا أهم
 

 8 2 1 ............................... إذا تجادلت معه
 

 8 2 1 .................إذا رفضت العالقة الزوجية
 

 8 2 1 ............................ إذا أحرقت الطعام
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 UN                                                                                                                                                  امللّباة غير الحاجات نموذج
UN9. من تحققي CP2. حاليًا؟ وسيلة أية المرأة تستخدم هل 

 
    نعم   إلى انتقلي UN13 
 
    ال   استمري UN10 

 
UN10. الحمل على البدنية الناحية من قادرة أنك تعتقدين هل 
 الوقت؟ هذا في

 
 

 1 ................................................................ نعم 
 

 2 ............................................................... ال   
 

 8 ......................................................... ال أعرف

UN131 
 
 
 

UN138 
UN11. على البدنية الناحية من قادرة غير أنك تعتقدين لماذا 

 الحمل؟
 
 

 A ................. المعاشرة  متقطعة / التوقف عن المعاشرة
 B ................................................. بلوغ سن اليأس

 C ............................................ لم يسبق أن حاضت
 D ................... استئصال الرحم )إزالته بعملية جراحية(

كانت وما تزال تحاول الحمل منذ سنتين أو أكثر دون 
 E .......................................................... نتيجة

 F ................................... انقطاع الحيض بعد الوالدة 
 G ........................................................ اإلرضاع

 H ............................................ كبيرة جدا في السن
 I ...................................... أمر يتعلق بالقضاء والقدر

 
 X ________________________ (يحددأخرى )

 
 Z ......................................................... ال أعرف

 

 

UN12. من تحققي UN11. ؟ حاضت" أن يسبق لم " ذكر تم هل 
 
 

      نعم   التالي النموذج  الى انتقلي 
 
      ال   استمريUN13 

 
UN13. ؟ لِك شهرية دورة آخر بدأت متى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 __ __  1 ................................................ أيامقبل 

 
 __ __  2 ............................................. قبل أسابيع

 
 __ __  3 .............................................. قبل أشهر

 
 __ __  4 ............................................ قبل سنوات

 
 994 ........................... سن اليأس / تم استئصال الرحم

 
 991 ............................................... قبل آخر والدة

 
 996 ......................................... لم يسبق أن حاضت

 

 

 

 

 

 DV االسري  العنف من املواقف
DV1: زوجته. تفعلها أشياء من يغضب أو الزوج ينزعج أحيانًا 

 في زوجته الزوج يضرب أن ذلك يبرر هل برأيك،
 التالية: المواقف

 
 

 [A] تخبره. أن دون المنزل من خرجت إذا 
 

 [B] األطفال. أهملت إذا 
 

 [C] معه. تجادلت إذا 
 

 [D] الزوجية العالقة رفضت إذا . 
 

 [E] الطعام. أحرقت إذا 
 

          

 
 
 

 ال   ال أعرفنعم    
 

 8 2 1 ................... إذا خرجت دون أن تخبره
 

 8 2 1 ............................ لت األطفالإذا أهم
 

 8 2 1 ............................... إذا تجادلت معه
 

 8 2 1 .................إذا رفضت العالقة الزوجية
 

 8 2 1 ............................ إذا أحرقت الطعام
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 HA  اإليدز / املكتسبة املناعة نقص فيروس نموذج
HA1: آخر. موضوع بخصوص اآلن إليك أتحدث أن أريد 

 
 اإليدز؟ يسمى بمر  سمعت أن سبق هل

 1 ............................................................... نعم 
 
 2 ............................................................... ال   

 
 

2التالي  ذجالنمو  
HA2 : االصابة من انفسهم حماية لالشخاص يمكن هل  
 شريك مع الجنسية العالقة  بتحديد ذلك و االيدز مر ب

 ؟ آخر شريك اي له ليس و مصاب  غير واحد
 

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 

 8 ......................................................... ال أعرف

 

HA3: السحر بسبب اإليدز بفيروس الناس يصاب أن يمكن هل 
 للطبيعة؟ خارقة أخرى ائلوس أو  الشعودة أو          

 

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 

 8 ......................................................... ال أعرف

 

HA4: االيدز بفيروس أصابتهم احتمال تقليل للناس يمكن هل 
 يمارسون مرة كل في الذكري الواقي استخدام  بواسطة
 الجنس؟ فيها

 

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 

 8 ......................................................... ال أعرف

 

HA5: بسبب اإليدز بفيروس الناس يصاب أن يمكن هل 
 ؟البعو    لسعات

 

 1 ............................................................... نعم 
                                                                     2...................................................ال ..............

 

 8 ......................................................... ال أعرف

 

HA6: خالل من اإليدز بفيروس الناس ُيصاب أن يمكن هل 
 اإليدز؟ لفيروس حامل لشخص الطعام مشاركتهم

 

 1 ...............................................................  نعم
 2 ............................................................... ال   

 

 8 ......................................................... ال أعرف

 

HA7: عليه تبدو الذي الشخص يكون أن الممكن من هل 
 اإليدز؟ بفيروس مصابًا والعافية الصحة عالمات

 

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 

 8 ......................................................... ال أعرف

 

HA8: األم من اإليدز يسبب الذي الفيروس ينتقل أن يمكن هل  
 طفلها: إلى         
 [A] الحمل؟ خالل 
 [B] ؟الوالدة أثناء 
 [C] الثدي؟ من الرضاعة طريق عن 

 
 عرفأنعم    ال   ال                                            

 8 2 1 ................................... خالل الحمل
 8 2 1 .................................... أثناء الوالدة

 8 2 1 ............. عن طريق الرضاعة من الثدي

 

 

HA9: ،مصابة ما أستادة أو معلمة هناك كانت إذا برأيك 
 يسمح أن يجب هل مريضة، ليست لكنها اإليدز بفيروس
 المدرسة؟ في التدريس بمواصلة لها

 

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 
 8 ............... ال أعرف / لست متأكدة / هذا يعتمد على ــــ

 

HA10: إن بائع أو بّقال من طازجة خضروات ستشترين هل 
 اإليدز؟ بفيروس مصاب أنه عرفت

 

 1................................................................ نعم 
 2................................................................ ال   

 

 8.............. ال أعرف / لست متأكدة / هذا يعتمد على ـــــ

 

HA11: هل اإليدز، بفيروس عائلتك أفراد أحد أصيب إذا 
 ترغبين

 سرًا؟ ذلك يبقى أن             
 

 1................................................................ نعم 
 2................................................................ ال   

 

 8.............. ال أعرف / لست متأكدة / هذا يعتمد على ـــــ

 

HA12: اإليدز، بمر  مصابًا عائلتك أفراد أحد أصبح إذا  
 ؟ كأسرت داخل بها / به لالهتمام مستعدة ستكونين هل           

 

 1................................................................ نعم 
 2................................................................ ال   

 

 8............. ال أعرف / لست متأكدة / هذا يعتمد على ـــــــ

 

 

 

 HA  اإليدز / املكتسبة املناعة نقص فيروس نموذج
HA13:  من تحقّقي CM13: الماضيتين؟ السنتين في حي مولود أي المرأة وضعت هل 

 
     ال، لم تضع أي مولود حي في السنتين الماضيتين HA24 

 
     نعم ، وضعت مولودًا حيًا خالل السنتين الماضيتين استمري  HA14 

 
HA14 : تحققي منMN1هل تلقت الرعاية ما قبل الوالدة؟ : 

 
     نعم ، تلقت الرعاية ما قبل الوالدة  استمريHA15. 

 
     ال، لم تتلقى أية رعاية ما قبل الوالدة HA24. 

 
HA15: ما للرعاية زيارة أية أثناء و (االسم) بـ حملك خالل 
 : عن معلومات أية إعطاؤك تم هل الوالدة، قبل

 
 
] [A الطفل؟ الى االم من االيدز فيروس انتقال 
 
 

B] [االيدز؟ فيروس انتقال من لحمايةل تفعليها ان يمكنك اشياء 
 
 

C]  [ ؟ االيدز لفيروس فحص اجراء 
 
 عليك: عر  هل 

[D] ؟ يدزاال فيروس عن للكشف فحص 
 

                                               
  ال      ال       نعم                                                 

 .                                                          أعرف
 

    8       2         1انتقال فيروس االيدز من األم........... 
 
 
 8          2            1................. تفعليها ان يمكنك شياءا 

 
 

 8        2         1اجراء فحص لفيروس....................
 
 

 8        2         1عر  فحص للكشف....................
 

 

HA16: لفحص خضعِت هل ولكن النتائج، أعرف أن أريد ال 
 ما الرعاية من كجزء اإليدز بفيروس اإلصابة عن للكشف
 الوالدة؟ قبل

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 
HA192 

 
HA198 

HA17: على حصلِت هل ولكن النتائج، أعرف أن أريد ال 
 الفحص؟ نتائج

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 
HA222 

 
HA228 

HA18: جميع تحصل أن يفتر  النتيجة، عن النظر بصرف 
 حصولهن بعد مشورة على للفحص خضعن الالئي النساء
 النتيجة. على

 
 الفحص؟ بعد مشورة على حصلِت هل 

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

HA221 
HA222 

 
HA228 

HA19 : تحققي منMN17( هل تمت الوالدة بمساعدة أحد المهنيين في مجال الصحة :A  ،B أوC؟ ) 
 

   ل الصحة  نعم ، تمت الوالدة بمساعدة أحد المهنيين في مجا  استمريHA20 
 

      ال، لم تتم الوالدة بمساعدة أحد المهنيين في مجال الصحةHA24 
 

HA20للكشف فحصك تم هل ولكن النتائج، أعرف أن أريد :ال 
 للوالدة ذهابك بين الفترة في اإليدز بفيروس اإلصابة عن
 تلدي؟ أن وقبل

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
HA242 
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 HA  اإليدز / املكتسبة املناعة نقص فيروس نموذج
HA1: آخر. موضوع بخصوص اآلن إليك أتحدث أن أريد 

 
 اإليدز؟ يسمى بمر  سمعت أن سبق هل

 1 ............................................................... نعم 
 
 2 ............................................................... ال   

 
 

2التالي  ذجالنمو  
HA2 : االصابة من انفسهم حماية لالشخاص يمكن هل  
 شريك مع الجنسية العالقة  بتحديد ذلك و االيدز مر ب

 ؟ آخر شريك اي له ليس و مصاب  غير واحد
 

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 

 8 ......................................................... ال أعرف

 

HA3: السحر بسبب اإليدز بفيروس الناس يصاب أن يمكن هل 
 للطبيعة؟ خارقة أخرى ائلوس أو  الشعودة أو          

 

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 

 8 ......................................................... ال أعرف

 

HA4: االيدز بفيروس أصابتهم احتمال تقليل للناس يمكن هل 
 يمارسون مرة كل في الذكري الواقي استخدام  بواسطة
 الجنس؟ فيها

 

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 

 8 ......................................................... ال أعرف

 

HA5: بسبب اإليدز بفيروس الناس يصاب أن يمكن هل 
 ؟البعو    لسعات

 

 1 ............................................................... نعم 
                                                                     2...................................................ال ..............

 

 8 ......................................................... ال أعرف

 

HA6: خالل من اإليدز بفيروس الناس ُيصاب أن يمكن هل 
 اإليدز؟ لفيروس حامل لشخص الطعام مشاركتهم

 

 1 ...............................................................  نعم
 2 ............................................................... ال   

 

 8 ......................................................... ال أعرف

 

HA7: عليه تبدو الذي الشخص يكون أن الممكن من هل 
 اإليدز؟ بفيروس مصابًا والعافية الصحة عالمات

 

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 

 8 ......................................................... ال أعرف

 

HA8: األم من اإليدز يسبب الذي الفيروس ينتقل أن يمكن هل  
 طفلها: إلى         
 [A] الحمل؟ خالل 
 [B] ؟الوالدة أثناء 
 [C] الثدي؟ من الرضاعة طريق عن 

 
 عرفأنعم    ال   ال                                            

 8 2 1 ................................... خالل الحمل
 8 2 1 .................................... أثناء الوالدة

 8 2 1 ............. عن طريق الرضاعة من الثدي

 

 

HA9: ،مصابة ما أستادة أو معلمة هناك كانت إذا برأيك 
 يسمح أن يجب هل مريضة، ليست لكنها اإليدز بفيروس
 المدرسة؟ في التدريس بمواصلة لها

 

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 
 8 ............... ال أعرف / لست متأكدة / هذا يعتمد على ــــ

 

HA10: إن بائع أو بّقال من طازجة خضروات ستشترين هل 
 اإليدز؟ بفيروس مصاب أنه عرفت

 

 1................................................................ نعم 
 2................................................................ ال   

 

 8.............. ال أعرف / لست متأكدة / هذا يعتمد على ـــــ

 

HA11: هل اإليدز، بفيروس عائلتك أفراد أحد أصيب إذا 
 ترغبين

 سرًا؟ ذلك يبقى أن             
 

 1................................................................ نعم 
 2................................................................ ال   

 

 8.............. ال أعرف / لست متأكدة / هذا يعتمد على ـــــ

 

HA12: اإليدز، بمر  مصابًا عائلتك أفراد أحد أصبح إذا  
 ؟ كأسرت داخل بها / به لالهتمام مستعدة ستكونين هل           

 

 1................................................................ نعم 
 2................................................................ ال   

 

 8............. ال أعرف / لست متأكدة / هذا يعتمد على ـــــــ

 

 

 

 HA  اإليدز / املكتسبة املناعة نقص فيروس نموذج
HA13:  من تحقّقي CM13: الماضيتين؟ السنتين في حي مولود أي المرأة وضعت هل 

 
     ال، لم تضع أي مولود حي في السنتين الماضيتين HA24 

 
     نعم ، وضعت مولودًا حيًا خالل السنتين الماضيتين استمري  HA14 

 
HA14 : تحققي منMN1هل تلقت الرعاية ما قبل الوالدة؟ : 

 
     نعم ، تلقت الرعاية ما قبل الوالدة  استمريHA15. 

 
     ال، لم تتلقى أية رعاية ما قبل الوالدة HA24. 

 
HA15: ما للرعاية زيارة أية أثناء و (االسم) بـ حملك خالل 
 : عن معلومات أية إعطاؤك تم هل الوالدة، قبل

 
 
] [A الطفل؟ الى االم من االيدز فيروس انتقال 
 
 

B] [االيدز؟ فيروس انتقال من لحمايةل تفعليها ان يمكنك اشياء 
 
 

C]  [ ؟ االيدز لفيروس فحص اجراء 
 
 عليك: عر  هل 

[D] ؟ يدزاال فيروس عن للكشف فحص 
 

                                               
  ال      ال       نعم                                                 

 .                                                          أعرف
 

    8       2         1انتقال فيروس االيدز من األم........... 
 
 
 8          2            1................. تفعليها ان يمكنك شياءا 

 
 

 8        2         1اجراء فحص لفيروس....................
 
 

 8        2         1عر  فحص للكشف....................
 

 

HA16: لفحص خضعِت هل ولكن النتائج، أعرف أن أريد ال 
 ما الرعاية من كجزء اإليدز بفيروس اإلصابة عن للكشف
 الوالدة؟ قبل

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 
HA192 

 
HA198 

HA17: على حصلِت هل ولكن النتائج، أعرف أن أريد ال 
 الفحص؟ نتائج

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 
HA222 

 
HA228 

HA18: جميع تحصل أن يفتر  النتيجة، عن النظر بصرف 
 حصولهن بعد مشورة على للفحص خضعن الالئي النساء
 النتيجة. على

 
 الفحص؟ بعد مشورة على حصلِت هل 

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

HA221 
HA222 

 
HA228 

HA19 : تحققي منMN17( هل تمت الوالدة بمساعدة أحد المهنيين في مجال الصحة :A  ،B أوC؟ ) 
 

   ل الصحة  نعم ، تمت الوالدة بمساعدة أحد المهنيين في مجا  استمريHA20 
 

      ال، لم تتم الوالدة بمساعدة أحد المهنيين في مجال الصحةHA24 
 

HA20للكشف فحصك تم هل ولكن النتائج، أعرف أن أريد :ال 
 للوالدة ذهابك بين الفترة في اإليدز بفيروس اإلصابة عن
 تلدي؟ أن وقبل

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
HA242 
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 HA  اإليدز / املكتسبة املناعة نقص فيروس نموذج
HA21: على حصلت هل ولكن النتائج، أعرف أن أريد ال 

 الفحص؟ نتائج
 

 1 ................................................................ نعم 
  2 ................................................................ال   

HA22: اإليدز بفيروس اإلصابة عن للكشف فحصك تم هل 
 للكشف فحصك فيه تم و حامال فيه كنت الذي الوقت منذ
 اإليدز؟ بفيروس اإلصابة عن

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

HA251 

HA23: عن للكشف فحصك فيها تم مرة آخر كانت متى 
 اإليدز؟ بفيروس اإلصابة

 

 1 .......................................... شهرًا 12قبل أقل من 
 

 2 ............................................. شهرًا 23 - 12من 
 

 3 ............................................... من سنتين أو أكثر

1التالي  النموذج 
 

2التالي  النموذج 
 

3التالي  النموذج 
HA24: خضعت أن سبق هل ولكن النتائج، أعرف أن أريد ال 

 اإليدز؟ بفيروس مصابة كنت إن لمعرفة للفحص
 

 1................................................................ نعم 
 2................................................................ ال   

 
HA272 

 
HA25: للفحص؟ فيها خضعت مرة آخر كانت متى 

 
 1........................................... شهرًا 12قبل أقل من 

 2.............................................. شهرًا 23 -12من 
 3............................................... من سنتين أو أكثر

 

 

HA26: على حصلت هل ولكن النتائج، أعرف أن أريد ال 
 الفحص؟ نتائج

 

 1................................................................ نعم 
 

 2................................................................ ال   
 

 8.......................................................... ال أعرف

1التالي  النموذج 
 

2التالي  النموذج 
 

8التالي  النموذج 
HA27: الجراء إليه الذهاب للناس يمكن مكانًا تعرفين هل 

 اإليدز؟ بفيروس اإلصابة عن للكشف فحص
 

 1................................................................ نعم 
 

 2................................................................ ال   
 

 
 

 

 

 

 TA   التدخين
 :TA1ذلك كان ولو حتى سيجارة، تدخين جربت أن لك سبق هل 

 اثنتين؟ أو واحدة "نفخة"
 1 ................................................................  نعم
 TA62 2 ................................................................  ال

 :TA2 مرة؟ ألول كاملة سيجارة دخنت عندما عمرك كان كم 
 

 00 .......................... لم أدخن سيجارة كاملة في حياتي
 ___ ___ .................................................. العمر

TA600 

:TA3 1 ................................................................  نعم حاليًا؟ السجائر تدخن هل 
 2 ................................................................  ال

 
TA62 

:TA4 الماضية؟ ساعة 24 أل خالل دخنت سيجارة كم 
  ___ ___ .......................................... عدد السجاير 

TA5: فيها دخنت يتال األيام عدد هو ما الماضي، شهرال خالل 
  سجائر؟

  العدد. سجل أيام، 10 من أقل العدد كان إذا
 ".10" الرقم حول دائرة ضع فأكثر، أيام 10 العدد كان إذا
 حول دائرة ضع تقريبًا"، يوم "كل أو يوم" "كل اإلجابة كانت إذا

 ".30الرقم"

 
 ___  0 ................................................ عدد األيام

 
 10 ................................................. أيام فأكثر 10

 
 30 ...................................... كل يوم / كل يوم تقريبًا

 

:TA6 عن تستهلك التي التبغ تجاتمن من أيًا قبل من جربت هل 
 الغليون؟ أو األرجيلة مثل ، السجائر غير التدخين طريق

 1 ................................................................  نعم
 2 ................................................................  ال
 

TA102 

 :TA7تستهلك تبغ منتجات أي استخدمت هل ، الماضي الشهر خالل 
  التدخين؟ طريق عن

 1 ................................................................  نعم
 2 ................................................................  ال

 
TA102 

TA8: التدخين طريق عن تستهلك التي التبغ منتجات أنواع هي ما 
 دخنتها؟ أو استعملتها لتيا

 
 ذكرها يتم التي األنواع جميع حول دائرة ضع 

 A............................................................ سيجار
 B ............................................................ أرجيلة

 C ........................................................ سيجاريللو
 D............................................................ غليون

 X_______________________ (يغير ذلك )حدد

 

 TA9: فيها دخنت التي األيام عدد هو ما ، الماضي الشهر خالل 
  ؟ التدخين طريق عن تستهلك التي التبغ منتجات

 . العدد سجل أيام، 10 من أقل العدد كان إذا
 ".10" الرقم حول دائرة ضع فأكثر، أيام 10 العدد كان إذا
 حول دائرة ضع تقريبًا"، يوم "كل أو يوم" "كل اإلجابة كانت إذا

 ".30الرقم"

 ___  0 ................................................ عدد األيام
 

 10 ................................................. أيام فأكثر 10
 

 30 ...................................... كل يوم / كل يوم تقريبًا
 

 

TA10: ال ذيال التبغ منتجات أشكال من شكل أي قبل من جربت هل 
 يدخن؟

 

 1 ................................................................  نعم
 2 ................................................................  ال
 

 
2النموذج 

 التالي
TA11: التبغ  منتجات من أي استخدمت هل ، الماضي الشهر خالل 

 يدخن؟ ال الذي
 1 ................................................................  نعم
 2 ................................................................  ال

 
2النموذج 

 التالي
TA12: استعملتها؟ التي يدخن ال الذي التبغ أنواع هي ما 

 
 ذكرها يتم التي األنواع جميع حول دائرة ضع 

 A....................................................... تبغ المضغ
 B ........................................................... النشوق

 C ............................................. تبغ المضغ الرطب
 

 X...............................................(يغير ذلك )حدد

 

TA13فيها استخدمت يتال األيام عدد هو ما الماضي، الشهر :خالل 
  يدخن؟ ال الذي التبغ

  األيام. عدد سجل أيام، 10 من أقل العدد كان إذا
 ".10" الرقم حول دائرة ضع فأكثر، أيام 10 العدد كان إذا
 حول دائرة ضع تقريبًا"، يوم "كل وأ يوم" "كل اإلجابة كانت إذا

 ".30الرقم"

 
 ___  0 ................................................ عدد األيام

 
 10 ................................................. أيام فأكثر 10

 
 30 ...................................... كل يوم / كل يوم تقريبًا
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 HA  اإليدز / املكتسبة املناعة نقص فيروس نموذج
HA21: على حصلت هل ولكن النتائج، أعرف أن أريد ال 

 الفحص؟ نتائج
 

 1 ................................................................ نعم 
  2 ................................................................ال   

HA22: اإليدز بفيروس اإلصابة عن للكشف فحصك تم هل 
 للكشف فحصك فيه تم و حامال فيه كنت الذي الوقت منذ
 اإليدز؟ بفيروس اإلصابة عن

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

HA251 

HA23: عن للكشف فحصك فيها تم مرة آخر كانت متى 
 اإليدز؟ بفيروس اإلصابة

 

 1 .......................................... شهرًا 12قبل أقل من 
 

 2 ............................................. شهرًا 23 - 12من 
 

 3 ............................................... من سنتين أو أكثر

1التالي  النموذج 
 

2التالي  النموذج 
 

3التالي  النموذج 
HA24: خضعت أن سبق هل ولكن النتائج، أعرف أن أريد ال 

 اإليدز؟ بفيروس مصابة كنت إن لمعرفة للفحص
 

 1................................................................ نعم 
 2................................................................ ال   

 
HA272 

 
HA25: للفحص؟ فيها خضعت مرة آخر كانت متى 

 
 1........................................... شهرًا 12قبل أقل من 

 2.............................................. شهرًا 23 -12من 
 3............................................... من سنتين أو أكثر

 

 

HA26: على حصلت هل ولكن النتائج، أعرف أن أريد ال 
 الفحص؟ نتائج

 

 1................................................................ نعم 
 

 2................................................................ ال   
 

 8.......................................................... ال أعرف

1التالي  النموذج 
 

2التالي  النموذج 
 

8التالي  النموذج 
HA27: الجراء إليه الذهاب للناس يمكن مكانًا تعرفين هل 

 اإليدز؟ بفيروس اإلصابة عن للكشف فحص
 

 1................................................................ نعم 
 

 2................................................................ ال   
 

 
 

 

 

 

 TA   التدخين
 :TA1ذلك كان ولو حتى سيجارة، تدخين جربت أن لك سبق هل 

 اثنتين؟ أو واحدة "نفخة"
 1 ................................................................  نعم
 TA62 2 ................................................................  ال

 :TA2 مرة؟ ألول كاملة سيجارة دخنت عندما عمرك كان كم 
 

 00 .......................... لم أدخن سيجارة كاملة في حياتي
 ___ ___ .................................................. العمر

TA600 

:TA3 1 ................................................................  نعم حاليًا؟ السجائر تدخن هل 
 2 ................................................................  ال

 
TA62 

:TA4 الماضية؟ ساعة 24 أل خالل دخنت سيجارة كم 
  ___ ___ .......................................... عدد السجاير 

TA5: فيها دخنت يتال األيام عدد هو ما الماضي، شهرال خالل 
  سجائر؟

  العدد. سجل أيام، 10 من أقل العدد كان إذا
 ".10" الرقم حول دائرة ضع فأكثر، أيام 10 العدد كان إذا
 حول دائرة ضع تقريبًا"، يوم "كل أو يوم" "كل اإلجابة كانت إذا

 ".30الرقم"

 
 ___  0 ................................................ عدد األيام

 
 10 ................................................. أيام فأكثر 10

 
 30 ...................................... كل يوم / كل يوم تقريبًا

 

:TA6 عن تستهلك التي التبغ تجاتمن من أيًا قبل من جربت هل 
 الغليون؟ أو األرجيلة مثل ، السجائر غير التدخين طريق

 1 ................................................................  نعم
 2 ................................................................  ال
 

TA102 

 :TA7تستهلك تبغ منتجات أي استخدمت هل ، الماضي الشهر خالل 
  التدخين؟ طريق عن

 1 ................................................................  نعم
 2 ................................................................  ال

 
TA102 

TA8: التدخين طريق عن تستهلك التي التبغ منتجات أنواع هي ما 
 دخنتها؟ أو استعملتها لتيا

 
 ذكرها يتم التي األنواع جميع حول دائرة ضع 

 A............................................................ سيجار
 B ............................................................ أرجيلة

 C ........................................................ سيجاريللو
 D............................................................ غليون

 X_______________________ (يغير ذلك )حدد

 

 TA9: فيها دخنت التي األيام عدد هو ما ، الماضي الشهر خالل 
  ؟ التدخين طريق عن تستهلك التي التبغ منتجات

 . العدد سجل أيام، 10 من أقل العدد كان إذا
 ".10" الرقم حول دائرة ضع فأكثر، أيام 10 العدد كان إذا
 حول دائرة ضع تقريبًا"، يوم "كل أو يوم" "كل اإلجابة كانت إذا

 ".30الرقم"

 ___  0 ................................................ عدد األيام
 

 10 ................................................. أيام فأكثر 10
 

 30 ...................................... كل يوم / كل يوم تقريبًا
 

 

TA10: ال ذيال التبغ منتجات أشكال من شكل أي قبل من جربت هل 
 يدخن؟

 

 1 ................................................................  نعم
 2 ................................................................  ال
 

 
2النموذج 

 التالي
TA11: التبغ  منتجات من أي استخدمت هل ، الماضي الشهر خالل 

 يدخن؟ ال الذي
 1 ................................................................  نعم
 2 ................................................................  ال

 
2النموذج 

 التالي
TA12: استعملتها؟ التي يدخن ال الذي التبغ أنواع هي ما 

 
 ذكرها يتم التي األنواع جميع حول دائرة ضع 

 A....................................................... تبغ المضغ
 B ........................................................... النشوق

 C ............................................. تبغ المضغ الرطب
 

 X...............................................(يغير ذلك )حدد

 

TA13فيها استخدمت يتال األيام عدد هو ما الماضي، الشهر :خالل 
  يدخن؟ ال الذي التبغ

  األيام. عدد سجل أيام، 10 من أقل العدد كان إذا
 ".10" الرقم حول دائرة ضع فأكثر، أيام 10 العدد كان إذا
 حول دائرة ضع تقريبًا"، يوم "كل وأ يوم" "كل اإلجابة كانت إذا

 ".30الرقم"

 
 ___  0 ................................................ عدد األيام

 
 10 ................................................. أيام فأكثر 10

 
 30 ...................................... كل يوم / كل يوم تقريبًا
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 LS الحياة في الرضا

LS2 : البسيطة األسئلة بعض اآلن عليك أطرح أن أريد 
 . الحياة في والرضا بالسعادة المتعلقة

 
  بأنك القول يمكنك هل عام بشكل األمور إلى بالنظر ، اوال

 غير وال سعيدة ال أو ما، حد إلى سعيدة أو جدا، سعيدة
 إطالقا؟ سعيدة غير أو ، ما حد إلى سعيدة غير أو ، سعيدة

 
 . اجاباتك في تساعدك والتي البطاقات هذه الى النظر يمكنك

  رمز كل يعني ماذا لها يواشرح البطاقة من االول الجانب هايار
 . بةيالمستج اليه تشير الذي زالرم حول دائرة يضع

 
 
 
 
 

 1 .................................................. سعيدة جدا
 2 ........................................... سعيدة إلى حد ما

 3 ................................. سعيدة وال غير سعيدةال 
 4 ..................................... غير سعيدة إلى حد ما

 1 ......................................... غير سعيدة إطالقا      
 

 

LS3. : البسيطة األسئلة بعض اآلن عليك أطرح أن أريد 
 . مختلفة مجاالت في رضاك بمستوى المتعلقة

 
 ، تخبريني ان ارجو . متاحة راتخيا خمس لدينا ، حالة كل في

 حد إلى يةراض أو جدا، يةراض كنت اذا ما ، سؤال كل عن
 حد إلى يةراض غير أو راضية غير وال راضية ال أو ما،
 إطالقا؟ يةراض غير أو ، ما

 . البطاقات هذه الى النظر يمكنك اخرى مرة
 رمز كل يعني ماذا لها يواشرح البطاقة من الثاني الجانب هايار

 توجيهك بعد  المستجيبة اليه تشير الذي الرمز حول دائرة يضع
 LS13 إلى  LS3 من سؤال لكل

 
 
 ؟ يةعائلال حياتك عن رضاك مستوى هو ما
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 1 ................................................. جدا يةراض
 2 ......................................... إلى حد ما يةراض

 3 .............................. راضية وال غير راضيةال 
 4 ................................... إلى حد ما يةغير راض
 1 ........................................ إطالقا يةغير راض

 

LS4 ؟ قاتكصدا عن رضاك مستوى هو ما  
 1 ................................................. جدا يةراض
 2 ......................................... إلى حد ما يةراض

 3 .............................. راضية وال غير راضيةال 
 4 ................................... إلى حد ما يةغير راض
 1 ........................................ إطالقا يةغير راض

 

LS5 : بالمدرسة التحقت هل ((2011-2012  الحالي العام في 
 ؟ وقت أي في

 1 .................................................................  نعم
 2 .................................................................  ال
 

 
 LS72 

LS6 : ؟ حاليا مدرستك عن رضاك مستوى هو ما  
 1 ................................................. جدا يةراض
 2 ......................................... لى حد ماإ يةراض

 3 .............................. راضية وال غير راضيةال 
 4 ................................... إلى حد ما يةغير راض
 1 ........................................ إطالقا يةغير راض

 
 

LS7 .  ؟ الحالية وظيفتك عن رضاك مستوى هو ما 
 

 دائرة ضعي ، وظيفة, المستجيبة لدى ليس اإلجابة كانت اذا
 معرفة تحاولي وال . يليه الذي للسؤال وانتقلي ”0“ حول

 من هي تخبرك  لم ما ، ةوظيف وجود عدم تجاه شعورها
 . بذلك نفسها

 0 ................................... ليس لديها أي وظيفة 0
 

 1 ................................................. جدا يةراض
 2 ......................................... إلى حد ما يةراض

 3 .............................. راضية وال غير راضيةال 
 4 ................................... إلى حد ما يةغير راض
 1 ........................................ إطالقا يةغير راض

 

 

 

 

 LS الحياة في الرضا
LS8 :  ؟ صحتك عن رضاك مستوى هو ما  

 1 ................................................. جدا يةراض
 2 ......................................... إلى حد ما يةراض

 3 .............................. راضية وال غير راضيةال 
 4 ................................... إلى حد ما يةغير راض
 1 ........................................ إطالقا يةغير راض

 

 

LS9. إقامتك؟ مكان عن رضاك مستوى هو ما 
 
 

 البيئة إلى يشير السؤال أن بتوضيح يموق األمر تطلب إذا
 والجوار الحي ذلك في بما والسكن اإلقامة بمكان المحيطة
 . والمنزل

 
 1 ................................................. جدا يةراض
 2 ......................................... إلى حد ما يةراض

 3 .............................. راضية وال غير راضيةال 
 4 ................................... إلى حد ما يةغير راض
 1 ........................................ إطالقا يةغير راض

 

 

LS10 : لك الناس عاملةم  طريقة عن رضاك مستوى هو ما 
 ؟ عام بشكل

 1 ................................................. جدا يةراض
 2 ......................................... إلى حد ما يةراض

 3 .............................. راضية وال غير راضيةال 
 4 ................................... إلى حد ما يةغير راض
 1 ........................................ إطالقا يةغير راض

 

 

LS11 : ؟مظهرك عن رضاك مستوى هو ما  
 1 ................................................. جدا يةراض
 2 ......................................... ما إلى حد يةراض

 3 .............................. راضية وال غير راضيةال 
 4 ................................... إلى حد ما يةغير راض
 1 ........................................ إطالقا يةغير راض

 

 

LS12. عام؟ بشكل حياتك عن رضاك مستوى هو ما  
 1 ................................................. جدا يةراض
 2 ......................................... إلى حد ما يةراض

 3 .............................. راضية وال غير راضيةال 
 4 ................................... إلى حد ما يةغير راض
 1 ........................................ إطالقا يةغير راض

 

LS13. الي؟الح دخلك مقدار عن رضاك مستوى هو ما 
 

 دائرة ضعي ، دخل أي المستجيبة لدى ليس اإلجابة كانت اذا
 معرفة تحاولي وال . يليه الذي للسؤال وانتقل ”0“ حول

 من هي تخبرك  لم ما دخل ي أ وجود عدم تجاه شعورها
 . بذلك نفسها

 
 0 ........................................ أي دخل اليس لديه

 
 1 ................................................. جدا يةراض
 2 ......................................... إلى حد ما يةراض

 3 .............................. راضية وال غير راضيةال 
 4 ................................... إلى حد ما ةيغير راض
 1 ........................................ إطالقا يةغير راض

 

LS14 . هل الماضي العام من الوقت ذات مع بالمقارنة 
 بقيت ، تحسنت قد : عام بشكل حياتك بأن القول بإمكانك

 ؟ ساءت أم حالها على
 

 1 ............................................................ تحسنت
 2 ......................................... بقيت على حالها تقريبا

 3 ............................................................. ساءت
 

 

LS15 . حياتك أن يتتوقع هل اآلن من واحد عام غضون وفي 
 ستكون ،أم حالها على ستبقى ، أفضل ستكون : امع بشكل
 أسوأ؟

 

 1 .................................................... ستكون أفضل
 2 ................................................ ستبقى على حالها

 3 ...................................................... ستكون أسوأ
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 LS الحياة في الرضا

LS2 : البسيطة األسئلة بعض اآلن عليك أطرح أن أريد 
 . الحياة في والرضا بالسعادة المتعلقة

 
  بأنك القول يمكنك هل عام بشكل األمور إلى بالنظر ، اوال

 غير وال سعيدة ال أو ما، حد إلى سعيدة أو جدا، سعيدة
 إطالقا؟ سعيدة غير أو ، ما حد إلى سعيدة غير أو ، سعيدة

 
 . اجاباتك في تساعدك والتي البطاقات هذه الى النظر يمكنك

  رمز كل يعني ماذا لها يواشرح البطاقة من االول الجانب هايار
 . بةيالمستج اليه تشير الذي زالرم حول دائرة يضع

 
 
 
 
 

 1 .................................................. سعيدة جدا
 2 ........................................... سعيدة إلى حد ما

 3 ................................. سعيدة وال غير سعيدةال 
 4 ..................................... غير سعيدة إلى حد ما

 1 ......................................... غير سعيدة إطالقا      
 

 

LS3. : البسيطة األسئلة بعض اآلن عليك أطرح أن أريد 
 . مختلفة مجاالت في رضاك بمستوى المتعلقة

 
 ، تخبريني ان ارجو . متاحة راتخيا خمس لدينا ، حالة كل في

 حد إلى يةراض أو جدا، يةراض كنت اذا ما ، سؤال كل عن
 حد إلى يةراض غير أو راضية غير وال راضية ال أو ما،
 إطالقا؟ يةراض غير أو ، ما

 . البطاقات هذه الى النظر يمكنك اخرى مرة
 رمز كل يعني ماذا لها يواشرح البطاقة من الثاني الجانب هايار

 توجيهك بعد  المستجيبة اليه تشير الذي الرمز حول دائرة يضع
 LS13 إلى  LS3 من سؤال لكل

 
 
 ؟ يةعائلال حياتك عن رضاك مستوى هو ما
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 1 ................................................. جدا يةراض
 2 ......................................... إلى حد ما يةراض

 3 .............................. راضية وال غير راضيةال 
 4 ................................... إلى حد ما يةغير راض
 1 ........................................ إطالقا يةغير راض

 

LS4 ؟ قاتكصدا عن رضاك مستوى هو ما  
 1 ................................................. جدا يةراض
 2 ......................................... إلى حد ما يةراض

 3 .............................. راضية وال غير راضيةال 
 4 ................................... إلى حد ما يةغير راض
 1 ........................................ إطالقا يةغير راض

 

LS5 : بالمدرسة التحقت هل ((2011-2012  الحالي العام في 
 ؟ وقت أي في

 1 .................................................................  نعم
 2 .................................................................  ال
 

 
 LS72 

LS6 : ؟ حاليا مدرستك عن رضاك مستوى هو ما  
 1 ................................................. جدا يةراض
 2 ......................................... لى حد ماإ يةراض

 3 .............................. راضية وال غير راضيةال 
 4 ................................... إلى حد ما يةغير راض
 1 ........................................ إطالقا يةغير راض

 
 

LS7 .  ؟ الحالية وظيفتك عن رضاك مستوى هو ما 
 

 دائرة ضعي ، وظيفة, المستجيبة لدى ليس اإلجابة كانت اذا
 معرفة تحاولي وال . يليه الذي للسؤال وانتقلي ”0“ حول

 من هي تخبرك  لم ما ، ةوظيف وجود عدم تجاه شعورها
 . بذلك نفسها

 0 ................................... ليس لديها أي وظيفة 0
 

 1 ................................................. جدا يةراض
 2 ......................................... إلى حد ما يةراض

 3 .............................. راضية وال غير راضيةال 
 4 ................................... إلى حد ما يةغير راض
 1 ........................................ إطالقا يةغير راض

 

 

 

 

 LS الحياة في الرضا
LS8 :  ؟ صحتك عن رضاك مستوى هو ما  

 1 ................................................. جدا يةراض
 2 ......................................... إلى حد ما يةراض

 3 .............................. راضية وال غير راضيةال 
 4 ................................... إلى حد ما يةغير راض
 1 ........................................ إطالقا يةغير راض

 

 

LS9. إقامتك؟ مكان عن رضاك مستوى هو ما 
 
 

 البيئة إلى يشير السؤال أن بتوضيح يموق األمر تطلب إذا
 والجوار الحي ذلك في بما والسكن اإلقامة بمكان المحيطة
 . والمنزل

 
 1 ................................................. جدا يةراض
 2 ......................................... إلى حد ما يةراض

 3 .............................. راضية وال غير راضيةال 
 4 ................................... إلى حد ما يةغير راض
 1 ........................................ إطالقا يةغير راض

 

 

LS10 : لك الناس عاملةم  طريقة عن رضاك مستوى هو ما 
 ؟ عام بشكل

 1 ................................................. جدا يةراض
 2 ......................................... إلى حد ما يةراض

 3 .............................. راضية وال غير راضيةال 
 4 ................................... إلى حد ما يةغير راض
 1 ........................................ إطالقا يةغير راض

 

 

LS11 : ؟مظهرك عن رضاك مستوى هو ما  
 1 ................................................. جدا يةراض
 2 ......................................... ما إلى حد يةراض

 3 .............................. راضية وال غير راضيةال 
 4 ................................... إلى حد ما يةغير راض
 1 ........................................ إطالقا يةغير راض

 

 

LS12. عام؟ بشكل حياتك عن رضاك مستوى هو ما  
 1 ................................................. جدا يةراض
 2 ......................................... إلى حد ما يةراض

 3 .............................. راضية وال غير راضيةال 
 4 ................................... إلى حد ما يةغير راض
 1 ........................................ إطالقا يةغير راض

 

LS13. الي؟الح دخلك مقدار عن رضاك مستوى هو ما 
 

 دائرة ضعي ، دخل أي المستجيبة لدى ليس اإلجابة كانت اذا
 معرفة تحاولي وال . يليه الذي للسؤال وانتقل ”0“ حول

 من هي تخبرك  لم ما دخل ي أ وجود عدم تجاه شعورها
 . بذلك نفسها

 
 0 ........................................ أي دخل اليس لديه

 
 1 ................................................. جدا يةراض
 2 ......................................... إلى حد ما يةراض

 3 .............................. راضية وال غير راضيةال 
 4 ................................... إلى حد ما ةيغير راض
 1 ........................................ إطالقا يةغير راض

 

LS14 . هل الماضي العام من الوقت ذات مع بالمقارنة 
 بقيت ، تحسنت قد : عام بشكل حياتك بأن القول بإمكانك

 ؟ ساءت أم حالها على
 

 1 ............................................................ تحسنت
 2 ......................................... بقيت على حالها تقريبا

 3 ............................................................. ساءت
 

 

LS15 . حياتك أن يتتوقع هل اآلن من واحد عام غضون وفي 
 ستكون ،أم حالها على ستبقى ، أفضل ستكون : امع بشكل
 أسوأ؟

 

 1 .................................................... ستكون أفضل
 2 ................................................ ستبقى على حالها

 3 ...................................................... ستكون أسوأ
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WM11: الوقت يسجل 
 

 
 __ __ : __ __ الساعة والدقائق  ..............................

 

 
 

 
 
 

 
WM12: من قائمة األسرة المعيشية، العمود  يتحققHL9 

 
 ؟ األسرة هذه في يعيش أعوام   4-0   عمره طفل ألي بالرعاية قائمة  او أم المستجوبة هل
 

      نعم    بالنسبة لهذاالطفل و اشرعي في المقابلة مع هذه المستجوبة. " استبيان األطفال دون الخامسة"     انتقلي إلى 
 
     ال  .قومي بإنهاء المقابلة مع هذه المستجوبة بشكرها على تعاونها 

 
 سّن الخامسة في هذه األسرة المعيشية. أو طفل مؤهل دون  وجود أي امرأة مؤهلةقي من تحق

 
 

 
 

 : البطاقة
  

 الجانب األول :
 جدا ةسعيد                 ةسعيد                ةال سعيد                     ةغير سعيد             ةغير سعيد        

 إلى حد ما             ةوالغير سعيد          إلى حد ما               اطالقًا                      

 
 
 
 

 الجانب الثاني :
 جدا راضية                 راضية                 راضيةال                      راضيةغير                راضيةغير         

 إلى حد ما             راضيةوالغير                   إلى حد ما     اطالقًا                        

 
 

 

 

                    الرجلاستبيان 
 ]      قطر [
 

 MWM   لوحة معلومات الرجل
تثناء )باس ومن قائمة االسرة (  HL7A)ارجع  الى  ( سنة 49- 11أعد هذا االستبيان  الستعماله مع جميع الرجال المؤهلين في الفئة العمرية )

   ) HL3العالقة  برب االسرة  في 20  الرمز
 لكل رجل مؤهل .منفصل يجب استخدام استبيان 

 MWM1 رقم العنقود : 
___  ___  ___                                                       

 MWM2رقم األسرة : : 
___  ___                                                                                

 MWM3: اسم الرجل : 
  ............................................................ : االسم      

 MWM4: رقم سطر الرجل : 
___  ___                                                                               

 MWM5الباحث : و رقم  : اسم 
 لشهر / السنة: تاريخ المقابلة: اليوم / اMWM6  ___  ___     ........................................... : االسم 

 ــــــ ــــــــ / ــــــــ ـــــــــ / ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ 
 

  : قبل من بذلك قمت قد  تكن لم اذا الرجل الى التحية  قدم : الباحث
تحدث اليك حول هذا الموضوع (. نقوم بالعمل على مشروع حول صحة األسرة وتعليمها ، وارغب في الوزارة التخطيط التنموي واإلحصاءنحن من )

ولن يتم اطالع اي شخص آخر  ،دقيقة لتعبئة هذا االستبيان ، و ستحظى كل المعلومات التي تدلي بها بسرية تامة 30، وسوف آخذ من وقتك حوالي 
  عليها باستثناء فريق مشروعنا .

  ص الخا االستبيان بداية مع الرجل اهذ الى التحية قدمت أن إذاسبق
 : يلي بما  القراءة  واصل ، باألسرة

 
كل المعلومات التي تدلي بها  ، ستحظى . و مرة أخرى دقيقة 30 حواليالمقابلة  ستستغرق هذه  و . شياء أخرىو أتك  أوّد اآلن التحدث معك حول صح

 ، ولن يتم أبدًا إطالع أي شخص آخر على إجاباتكم باستثناء فريق مشروعنا. بسرية تامة
 

 اآلن؟ البدءب لي  تسمح هل
  نعم، ُأعطي اإلذن    انتقل إلىMWM 10 .لتسجيل الوقت ومن ثم البدء في المقابلة 

 

  ال، لم ُيْعَط اإلذن   أكملMWM 7.ناقش هذه النتيجة مع مشرفك . 
 

MWM 7.نتيجة مقابلة الرجل : 
 
 

 01.........................................................تمت المقابلة
 02..................................... الرجل غير موجود في المنزل

 03..................................................... ُرفضت المقابلة
 04..................................................ة جزئيًاتمت المقابل

34................................. الرجل غير قادر على اجراء المقابلة  
 

 96 ___________________________ اخرى )حدد(
 

 
MWM 8 : اسم و رقم المدقق الميداني : 

 
   ___  ___     ______________________ االسم

 

MWM 9 : اسم و رقم ُمدخل البيانات : 
 

   ___  ___     _______________________ االسم
 

 

WM10سجل الوقت : 
 __ __ : __ __ .............................. الساعة والدقائق 
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WM11: الوقت يسجل 
 

 
 __ __ : __ __ الساعة والدقائق  ..............................

 

 
 

 
 
 

 
WM12: من قائمة األسرة المعيشية، العمود  يتحققHL9 

 
 ؟ األسرة هذه في يعيش أعوام   4-0   عمره طفل ألي بالرعاية قائمة  او أم المستجوبة هل

 
      نعم    بالنسبة لهذاالطفل و اشرعي في المقابلة مع هذه المستجوبة. " استبيان األطفال دون الخامسة"     انتقلي إلى 

 
     ال  .قومي بإنهاء المقابلة مع هذه المستجوبة بشكرها على تعاونها 

 
 سّن الخامسة في هذه األسرة المعيشية. أو طفل مؤهل دون  وجود أي امرأة مؤهلةقي من تحق

 
 

 
 

 : البطاقة
  

 الجانب األول :
 جدا ةسعيد                 ةسعيد                ةال سعيد                     ةغير سعيد             ةغير سعيد        

 إلى حد ما             ةوالغير سعيد          إلى حد ما               اطالقًا                      

 
 
 
 

 الجانب الثاني :
 جدا راضية                 راضية                 راضيةال                      راضيةغير                راضيةغير         

 إلى حد ما             راضيةوالغير                   إلى حد ما     اطالقًا                        

 
 

 

 

                    الرجلاستبيان 
 ]      قطر [
 

 MWM   لوحة معلومات الرجل
تثناء )باس ومن قائمة االسرة (  HL7A)ارجع  الى  ( سنة 49- 11أعد هذا االستبيان  الستعماله مع جميع الرجال المؤهلين في الفئة العمرية )

   ) HL3العالقة  برب االسرة  في 20  الرمز
 لكل رجل مؤهل .منفصل يجب استخدام استبيان 

 MWM1 رقم العنقود : 
___  ___  ___                                                       

 MWM2رقم األسرة : : 
___  ___                                                                                

 MWM3: اسم الرجل : 
  ............................................................ : االسم      

 MWM4: رقم سطر الرجل : 
___  ___                                                                               

 MWM5الباحث : و رقم  : اسم 
 لشهر / السنة: تاريخ المقابلة: اليوم / اMWM6  ___  ___     ........................................... : االسم 

 ــــــ ــــــــ / ــــــــ ـــــــــ / ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ 
 

  : قبل من بذلك قمت قد  تكن لم اذا الرجل الى التحية  قدم : الباحث
تحدث اليك حول هذا الموضوع (. نقوم بالعمل على مشروع حول صحة األسرة وتعليمها ، وارغب في الوزارة التخطيط التنموي واإلحصاءنحن من )

ولن يتم اطالع اي شخص آخر  ،دقيقة لتعبئة هذا االستبيان ، و ستحظى كل المعلومات التي تدلي بها بسرية تامة 30، وسوف آخذ من وقتك حوالي 
  عليها باستثناء فريق مشروعنا .

  ص الخا االستبيان بداية مع الرجل اهذ الى التحية قدمت أن إذاسبق
 : يلي بما  القراءة  واصل ، باألسرة

 
كل المعلومات التي تدلي بها  ، ستحظى . و مرة أخرى دقيقة 30 حواليالمقابلة  ستستغرق هذه  و . شياء أخرىو أتك  أوّد اآلن التحدث معك حول صح

 ، ولن يتم أبدًا إطالع أي شخص آخر على إجاباتكم باستثناء فريق مشروعنا. بسرية تامة
 

 اآلن؟ البدءب لي  تسمح هل
  نعم، ُأعطي اإلذن    انتقل إلىMWM 10 .لتسجيل الوقت ومن ثم البدء في المقابلة 

 

  ال، لم ُيْعَط اإلذن   أكملMWM 7.ناقش هذه النتيجة مع مشرفك . 
 

MWM 7.نتيجة مقابلة الرجل : 
 
 

 01.........................................................تمت المقابلة
 02..................................... الرجل غير موجود في المنزل

 03..................................................... ُرفضت المقابلة
 04..................................................ة جزئيًاتمت المقابل

34................................. الرجل غير قادر على اجراء المقابلة  
 

 96 ___________________________ اخرى )حدد(
 

 
MWM 8 : اسم و رقم المدقق الميداني : 

 
   ___  ___     ______________________ االسم

 

MWM 9 : اسم و رقم ُمدخل البيانات : 
 

   ___  ___     _______________________ االسم
 

 

WM10سجل الوقت : 
 __ __ : __ __ .............................. الساعة والدقائق 
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  MWB                                                                                       الرجل                                                  خلفية
MWB 1 : ؟ُولدَت وسنة شهر أي في 

 
 تاريخ الميالد:

 __ __ ................................................... الشهر
 98 .......................................... ال أعرف الشهر 

 
 __ __ __ __ .........................................  السنة 
 9998 ........................................ ال أعرف السنة 

 

MWB 2 : عمرك؟ كم 
 

 عيد آخر عند عمرك كان كم : األمر استقص 
 لك؟ ميالد

 
  MWB 2و / أو   MWB 1 وصّحح قارن 

 .كانا غير متسقين اذا 

 
 __ __ ............................... العمر )بالسنوات الكاملة(

 

MWB 3 : أو بالمدرسة االتحقت أن سبق هل 
 ؟ المدرسة قبل ما  بمرحلة

 

 1................................................................ نعم 
 2................................................................ ال   

 
2النموذج التالي  

MWB 4: وصلت  دراسية  مرحلة أعلى هي ما 
 ؟ اليها

 
 

 9 ................................................................ امي
 

 0.................................................. ما قبل المدرسة
 1.......................................................... االبتدائية
 2.......................................................... اإلعدادية

 3............................................................ الثانوية
 4.................................................... جامعي فأعلي

 

9النموذج التالي 
 

0النموذج التالي 

MWB 5: هذه في أكملته صف أعلى هو ما 
 ؟ المرحلة

 
 ".00د، سجل "إذا كان أقل من صف واح

 

 
 __ __ .............................................. الصف

 

 

 

 

 MMT  لوصول إلى وسائل اإلعالم واستخدام تكنولوجيا املعلومات / االتصاالت ا
MMT 1  من تحقق MWB 4 : 

 
   = يستطيع القراءة    4،  3،  2،  1الرمز. MMT2 
   = امي  9قبل المدرسي أو  0الرمز =MMT3. 
   القراءة  نهائيًا   ال يستطيع –أعمى أو ُأخرىMMT3. 

. MMT 2 واحدة مرة تقريبا، يوم كل مجلة؟ أو صحيفة تقرأ هل 
 ال األسبوع، في واحدة مرة من أقل األقل، على األسبوع في

 أبدا. قرأهات

 
 . كل يوم تقريبا1
 . مرة واحدة في األسبوع على األقل2
 . أقل من مرة واحدة في األسبوع3
 . ال أقرأها أبدا4

 

MMT 3 واحدة مرة تقريبا، يوم كل ؟ لإلذاعة تستمع هل 
 ال ، األسبوع في واحدة مرة من أقل ، األقل على األسبوع في

 أبدا. اليها ستمعت

 
 . كل يوم تقريبا1
 . مرة واحدة في األسبوع على األقل2
 . أقل من مرة واحدة في األسبوع3
 . ال أستمع أبدا4

 

MMT 4 كل التلفاز تتابع أنك القول يمكن هل التلفاز؟ تشاهد متى 
 مرة من أقل األقل، على األسبوع في واحدة مرة تقريبا، يوم

 أبدا. هتابعت ال األسبوع، في واحدة

 
 . كل يوم تقريبا1
 . مرة واحدة في األسبوع على األقل2
 . أقل من مرة واحدة في األسبوع3
 . ال أتابع أبدا4

 
 

MMT 5.  من تحقق MWB2  :؟ المستجيب عمر 
 

   تابع النموذج  24-11العمر بين >=MMT6 
   انتقل إلى النموذج التالي  49-21العمر بين >= 

MMT6.: 1 ............................................................... نعم  ؟الحاسوب استخدمت أن سبق هل 
 2 ............................................................... ال   

 

 
MMT92 

MMT7 :الشهور خالل مكان أي في الحاسوب استخدمت هل 
 الماضية؟ عشر اإلثني

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 

 
MMT92 

MMT8.: كل األخير؟ الشهر خالل الحاسوب تخدمتاس مرة كم 
 مرة من أقل األقل، على األسبوع في واحدة مرة تقريبا، يوم

 أبدا ستخدمهت لم ام األسبوع، في واحدة

 . كل يوم تقريبا1
 . مرة واحدة في األسبوع على األقل2
 . أقل من مرة واحدة في األسبوع3
 أستخدمه أبدا م. ل4

 
 
 
 

MMT9: 1 ............................................................... نعم  اإلنترنت؟ تاستخدم أن سبق هل 
 2 ............................................................... ال   

 

 
  2النموذج التالي

MMT10 باستخدام قمت هل ، الماضية عشر اإلثني األشهر في 
 ؟ اإلنترنت

 
 أي من اإلنترنت استخدام عن االستعالم يمكن األمر، تطلب إذا

 أداة. أية وباستخدام مكان

 
 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 

 
 
 2 النموذج التالي

MMT11.   األخير؟ الشهر خالل اإلنترنت استخدمت مرة كم 
 من أقل األقل، على األسبوع في واحدة مرة تقريبا، يوم كل

 أبدا ستخدمهت لم ام األسبوع، في واحدة مرة

 
 . كل يوم تقريبا1
 . مرة واحدة في األسبوع على األقل2
 . أقل من مرة واحدة في األسبوع3
 أستخدمه أبدا م. ل4
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  MWB                                                                                       الرجل                                                  خلفية
MWB 1 : ؟ُولدَت وسنة شهر أي في 

 
 تاريخ الميالد:

 __ __ ................................................... الشهر
 98 .......................................... ال أعرف الشهر 

 
 __ __ __ __ .........................................  السنة 
 9998 ........................................ ال أعرف السنة 

 

MWB 2 : عمرك؟ كم 
 

 عيد آخر عند عمرك كان كم : األمر استقص 
 لك؟ ميالد

 
  MWB 2و / أو   MWB 1 وصّحح قارن 

 .كانا غير متسقين اذا 

 
 __ __ ............................... العمر )بالسنوات الكاملة(

 

MWB 3 : أو بالمدرسة االتحقت أن سبق هل 
 ؟ المدرسة قبل ما  بمرحلة

 

 1................................................................ نعم 
 2................................................................ ال   

 
2النموذج التالي  

MWB 4: وصلت  دراسية  مرحلة أعلى هي ما 
 ؟ اليها

 
 

 9 ................................................................ امي
 

 0.................................................. ما قبل المدرسة
 1.......................................................... االبتدائية
 2.......................................................... اإلعدادية

 3............................................................ الثانوية
 4.................................................... جامعي فأعلي

 

9النموذج التالي 
 

0النموذج التالي 

MWB 5: هذه في أكملته صف أعلى هو ما 
 ؟ المرحلة

 
 ".00د، سجل "إذا كان أقل من صف واح

 

 
 __ __ .............................................. الصف

 

 

 

 

 MMT  لوصول إلى وسائل اإلعالم واستخدام تكنولوجيا املعلومات / االتصاالت ا
MMT 1  من تحقق MWB 4 : 

 
   = يستطيع القراءة    4،  3،  2،  1الرمز. MMT2 
   = امي  9قبل المدرسي أو  0الرمز =MMT3. 
   القراءة  نهائيًا   ال يستطيع –أعمى أو ُأخرىMMT3. 

. MMT 2 واحدة مرة تقريبا، يوم كل مجلة؟ أو صحيفة تقرأ هل 
 ال األسبوع، في واحدة مرة من أقل األقل، على األسبوع في

 أبدا. قرأهات

 
 . كل يوم تقريبا1
 . مرة واحدة في األسبوع على األقل2
 . أقل من مرة واحدة في األسبوع3
 . ال أقرأها أبدا4

 

MMT 3 واحدة مرة تقريبا، يوم كل ؟ لإلذاعة تستمع هل 
 ال ، األسبوع في واحدة مرة من أقل ، األقل على األسبوع في

 أبدا. اليها ستمعت

 
 . كل يوم تقريبا1
 . مرة واحدة في األسبوع على األقل2
 . أقل من مرة واحدة في األسبوع3
 . ال أستمع أبدا4

 

MMT 4 كل التلفاز تتابع أنك القول يمكن هل التلفاز؟ تشاهد متى 
 مرة من أقل األقل، على األسبوع في واحدة مرة تقريبا، يوم

 أبدا. هتابعت ال األسبوع، في واحدة

 
 . كل يوم تقريبا1
 . مرة واحدة في األسبوع على األقل2
 . أقل من مرة واحدة في األسبوع3
 . ال أتابع أبدا4

 
 

MMT 5.  من تحقق MWB2  :؟ المستجيب عمر 
 

   تابع النموذج  24-11العمر بين >=MMT6 
   انتقل إلى النموذج التالي  49-21العمر بين >= 

MMT6.: 1 ............................................................... نعم  ؟الحاسوب استخدمت أن سبق هل 
 2 ............................................................... ال   

 

 
MMT92 

MMT7 :الشهور خالل مكان أي في الحاسوب استخدمت هل 
 الماضية؟ عشر اإلثني

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 

 
MMT92 

MMT8.: كل األخير؟ الشهر خالل الحاسوب تخدمتاس مرة كم 
 مرة من أقل األقل، على األسبوع في واحدة مرة تقريبا، يوم

 أبدا ستخدمهت لم ام األسبوع، في واحدة

 . كل يوم تقريبا1
 . مرة واحدة في األسبوع على األقل2
 . أقل من مرة واحدة في األسبوع3
 أستخدمه أبدا م. ل4

 
 
 
 

MMT9: 1 ............................................................... نعم  اإلنترنت؟ تاستخدم أن سبق هل 
 2 ............................................................... ال   

 

 
  2النموذج التالي

MMT10 باستخدام قمت هل ، الماضية عشر اإلثني األشهر في 
 ؟ اإلنترنت

 
 أي من اإلنترنت استخدام عن االستعالم يمكن األمر، تطلب إذا

 أداة. أية وباستخدام مكان

 
 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 

 
 
 2 النموذج التالي

MMT11.   األخير؟ الشهر خالل اإلنترنت استخدمت مرة كم 
 من أقل األقل، على األسبوع في واحدة مرة تقريبا، يوم كل

 أبدا ستخدمهت لم ام األسبوع، في واحدة مرة

 
 . كل يوم تقريبا1
 . مرة واحدة في األسبوع على األقل2
 . أقل من مرة واحدة في األسبوع3
 أستخدمه أبدا م. ل4
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 MDV المواقف من العنف االسري
DV1: زوجته. تفعلها أشياء من يغضب أو الزوج ينزعج أحيانًا 

 في زوجته الزوج يضرب أن ذلك يبرر هل برأيك،
 : التالية المواقف

 
 

 [A] تخبره. أن دون المنزل من خرجت إذا 
 

 [B] األطفال. أهملت إذا 
 

 [C] معه. تجادلت إذا 
 

 [D] الزوجية العالقة رفضت إذا . 
 

 [E] الطعام أحرقت إذا . 
 

     

 
 
 

 ال   ال أعرفنعم    
 

 8 2 1 ................... إذا خرجت دون أن تخبره
 

 8 2 1 ............................ إذا أهملت األطفال
 

 8 2 1 ............................... إذا تجادلت معه
 

 8 2 1 ................. إذا رفضت العالقة الزوجية
 

 8 2 1 ............................ إذا أحرقت الطعام
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 MMA الزواج نموذج
 

MMA1: ؟  حاليًا متزوج أنت هل 
 

 
 1 ............................................... نعم، متزوج حاليًا

 3 .......................................... متزوج حاليًا ال ، غير
 

 
 

MMA53 

MMA2: ؟ زوجتك عمر كم  
 

 لها؟ ميالد عيد آخر  في عمرها كان :كم استقص
 

 __ __ ........................................... العمر بالسنوات
 

 98 ........................................................ال أعرف

 

 
MMA3 : ؟ أخريات زوجات  عصمتك في توجد هل 

 

 
 1 ........................................... )اكثر من زوجة(نعم 
 2 .......................................... )زوجة واحدة فقط(ال 
 

 
 

MMA72 

 
MMA4: عصمتك؟ في  الالئي األخريات الزوجات عدد كم 

 

 
  __ ............................................................ العدد

 
MMA7 

 
 

MMA5: ؟ تزوجت أن سبق هل 
 

 
 1 .............................................. نعم، تزوجت سابقًا

 3 ................................................................ال   
 

 
3النموذج التالي 

 
MMA6: أم أرمل أنت هل : اآلن الزواجية حالتك هي ما 

 ؟ منفصل ام مطلق
 

 
 1 .............................................................. أرمل
 2 .............................................................. مطلق

 3 ............................................................ نفصلم
 

 

 
MMA7: من أكثر أم فقط واحدة مرة تزوجت أن سبق هل 
 ؟ مرة

 

 
 1 .................................................. مرة واحدة فقط

 2 ..................................................... أكثر من مرة
 

 

 
MMA8: ؟) مرة ألول (تزوجت وسنة شهر أي في 

 

 تاريخ أول زواج
 __ __ ...................................................... الشهر

 
 98 ............................................... ال أعرف الشهر

 
 __ __ __ __ ............................................. السنة

 
 9998 ........................................... ال أعرف السنة

 

 
 
 
 

 السنة ذكر اذا
النموذج التالي 
 

MMA99998 

 
MMA9: زوجتك مع شالعي بدأت عنما عمرك كان كم 

 ؟ )األولى(
 

 
 __ __ ........................................... العمر بالسنوات

 

 

 



215وزارة التخطيط التنم�ي والإح�ساءتقرير امل�سح العنق�دي املتعدد امل�ؤ�رشات يف دولة قطر 2012

 

 

 MDV المواقف من العنف االسري
DV1: زوجته. تفعلها أشياء من يغضب أو الزوج ينزعج أحيانًا 

 في زوجته الزوج يضرب أن ذلك يبرر هل برأيك،
 : التالية المواقف

 
 

 [A] تخبره. أن دون المنزل من خرجت إذا 
 

 [B] األطفال. أهملت إذا 
 

 [C] معه. تجادلت إذا 
 

 [D] الزوجية العالقة رفضت إذا . 
 

 [E] الطعام أحرقت إذا . 
 

     

 
 
 

 ال   ال أعرفنعم    
 

 8 2 1 ................... إذا خرجت دون أن تخبره
 

 8 2 1 ............................ إذا أهملت األطفال
 

 8 2 1 ............................... إذا تجادلت معه
 

 8 2 1 ................. إذا رفضت العالقة الزوجية
 

 8 2 1 ............................ إذا أحرقت الطعام
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 MMA الزواج نموذج
 

MMA1: ؟  حاليًا متزوج أنت هل 
 

 
 1 ............................................... نعم، متزوج حاليًا

 3 .......................................... متزوج حاليًا ال ، غير
 

 
 

MMA53 

MMA2: ؟ زوجتك عمر كم  
 

 لها؟ ميالد عيد آخر  في عمرها كان :كم استقص
 

 __ __ ........................................... العمر بالسنوات
 

 98 ........................................................ال أعرف

 

 
MMA3 : ؟ أخريات زوجات  عصمتك في توجد هل 

 

 
 1 ........................................... )اكثر من زوجة(نعم 
 2 .......................................... )زوجة واحدة فقط(ال 
 

 
 

MMA72 

 
MMA4: عصمتك؟ في  الالئي األخريات الزوجات عدد كم 

 

 
  __ ............................................................ العدد

 
MMA7 

 
 

MMA5: ؟ تزوجت أن سبق هل 
 

 
 1 .............................................. نعم، تزوجت سابقًا

 3 ................................................................ال   
 

 
3النموذج التالي 

 
MMA6: أم أرمل أنت هل : اآلن الزواجية حالتك هي ما 

 ؟ منفصل ام مطلق
 

 
 1 .............................................................. أرمل
 2 .............................................................. مطلق

 3 ............................................................ نفصلم
 

 

 
MMA7: من أكثر أم فقط واحدة مرة تزوجت أن سبق هل 
 ؟ مرة

 

 
 1 .................................................. مرة واحدة فقط

 2 ..................................................... أكثر من مرة
 

 

 
MMA8: ؟) مرة ألول (تزوجت وسنة شهر أي في 

 

 تاريخ أول زواج
 __ __ ...................................................... الشهر

 
 98 ............................................... ال أعرف الشهر

 
 __ __ __ __ ............................................. السنة

 
 9998 ........................................... ال أعرف السنة

 

 
 
 
 

 السنة ذكر اذا
النموذج التالي 
 

MMA99998 

 
MMA9: زوجتك مع شالعي بدأت عنما عمرك كان كم 

 ؟ )األولى(
 

 
 __ __ ........................................... العمر بالسنوات
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 MHAنموذج فيروس نقص املناعة املكتسبة / اإليدز                                                                
MHA1: موضوع بخصوص اآلن إليك أتحدث أن أريد 
 آخر.
 اإليدز؟ يسمى بمر  سمعت أن سبق هل

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
2التالي  النموذج 

MHA2 : االصابة من انفسهم حماية لالشخاص يمكن هل 
 مع الجنسية العالقة  بتحديد ذلك و االيدز بمر 
 ؟ آخر شريك اي له ليس و مصاب غير واحد شريك

  1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 

MHA3: اإليدز بفيروس الناس يصاب أن يمكن هل 
 خارقة خرىأ وسائل أو  الشعودة أو السحر بسبب
 للطبيعة؟

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 

MHA4: بفيروس أصابتهم احتمال تقليل للناس يمكن هل 
 مرة كل في الذكري الواقي استخدام  بواسطة االيدز
 الجنس؟ فيها يمارسون

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 

MHA5: اإليدز بفيروس الناس يصاب أن يمكن هل 
 البعو ؟   لسعات بسبب

 

 1 ................................................................ عم ن
  2................................................................. ال 

                                                                    
 8 .......................................................... ال أعرف

 

MHA6: من اإليدز بفيروس الناس ُيصاب أن يمكن هل 
 لفيروس حامل لشخص الطعام مشاركتهم خالل
 اإليدز؟

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 

MHA7: تبدو الذي الشخص يكون أن الممكن من هل 
 بفيروس مصابًا والعافية الصحة عالمات عليه
 اإليدز؟

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 

MHA8: اإليدز يسبب الذي الفيروس ينتقل أن يمكن هل 
 طفلها: إلى األم من

 [A] ؟ الحمل خالل 
 [B] ؟ الوالدة أثناء 
 [C] ؟ الثدي من الرضاعة طريق نع 

 ال     نعم    ال                                                    
 أعرف                                                               

 8  2 1 ................................... خالل الحمل
 8 2 1 ................................... أثناء الوالدة

 8 2 1 ............ عن طريق الرضاعة من الثدي

 

MHA9: ،ما ةذأستا أو معلمة هناك كانت إذا برأيك 
 هل مريضة، ليست لكنها اإليدز بفيروس مصابة
 ؟ المدرسة في التدريس بمواصلة لها يسمح أن يجب

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 ............... / هذا يعتمد على ــــ ًاال أعرف / لست متأكد

 

MHA10: أو بّقال من طازجة خضروات ستشتري هل 
 اإليدز؟ بفيروس مصاب أنه عرفت إن بائع

 

 1 ................................................................ م نع
 2 ................................................................ ال   

 
 8 ............... ال أعرف / لست متأكدًا / هذا يعتمد على ـــــ

 

MHA11: اإليدز، بفيروس عائلتك أفراد أحد أصيب إذا 
 سرًا؟ ذلك يبقى أن ترغب هل

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 ............... ال أعرف / لست متأكدًا / هذا يعتمد على ـــــ

 

MHA12: بمر  مصابًا عائلتك أفراد أحد أصبح إذا 
 داخل بها / به لالهتمام مستعدًا ستكون هل اإليدز،
 ؟ أسرتك

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 ............. ال أعرف / لست متأكدًا / هذا يعتمد على ـــــــ
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 MHAنموذج فيروس نقص املناعة املكتسبة / اإليدز                                                                
MHA1: موضوع بخصوص اآلن إليك أتحدث أن أريد 
 آخر.
 اإليدز؟ يسمى بمر  سمعت أن سبق هل

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
2التالي  النموذج 

MHA2 : االصابة من انفسهم حماية لالشخاص يمكن هل 
 مع الجنسية العالقة  بتحديد ذلك و االيدز بمر 
 ؟ آخر شريك اي له ليس و مصاب غير واحد شريك

  1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 

MHA3: اإليدز بفيروس الناس يصاب أن يمكن هل 
 خارقة خرىأ وسائل أو  الشعودة أو السحر بسبب
 للطبيعة؟

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 

MHA4: بفيروس أصابتهم احتمال تقليل للناس يمكن هل 
 مرة كل في الذكري الواقي استخدام  بواسطة االيدز
 الجنس؟ فيها يمارسون

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 

MHA5: اإليدز بفيروس الناس يصاب أن يمكن هل 
 البعو ؟   لسعات بسبب

 

 1 ................................................................ عم ن
  2................................................................. ال 

                                                                    
 8 .......................................................... ال أعرف

 

MHA6: من اإليدز بفيروس الناس ُيصاب أن يمكن هل 
 لفيروس حامل لشخص الطعام مشاركتهم خالل
 اإليدز؟

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 

MHA7: تبدو الذي الشخص يكون أن الممكن من هل 
 بفيروس مصابًا والعافية الصحة عالمات عليه
 اإليدز؟

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 

MHA8: اإليدز يسبب الذي الفيروس ينتقل أن يمكن هل 
 طفلها: إلى األم من

 [A] ؟ الحمل خالل 
 [B] ؟ الوالدة أثناء 
 [C] ؟ الثدي من الرضاعة طريق نع 

 ال     نعم    ال                                                    
 أعرف                                                               

 8  2 1 ................................... خالل الحمل
 8 2 1 ................................... أثناء الوالدة

 8 2 1 ............ عن طريق الرضاعة من الثدي

 

MHA9: ،ما ةذأستا أو معلمة هناك كانت إذا برأيك 
 هل مريضة، ليست لكنها اإليدز بفيروس مصابة
 ؟ المدرسة في التدريس بمواصلة لها يسمح أن يجب

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 ............... / هذا يعتمد على ــــ ًاال أعرف / لست متأكد

 

MHA10: أو بّقال من طازجة خضروات ستشتري هل 
 اإليدز؟ بفيروس مصاب أنه عرفت إن بائع

 

 1 ................................................................ م نع
 2 ................................................................ ال   

 
 8 ............... ال أعرف / لست متأكدًا / هذا يعتمد على ـــــ

 

MHA11: اإليدز، بفيروس عائلتك أفراد أحد أصيب إذا 
 سرًا؟ ذلك يبقى أن ترغب هل

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 ............... ال أعرف / لست متأكدًا / هذا يعتمد على ـــــ

 

MHA12: بمر  مصابًا عائلتك أفراد أحد أصبح إذا 
 داخل بها / به لالهتمام مستعدًا ستكون هل اإليدز،
 ؟ أسرتك

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 ............. ال أعرف / لست متأكدًا / هذا يعتمد على ـــــــ

 

 

 

 MHAنموذج فيروس نقص املناعة املكتسبة / اإليدز                                                                
MHA24: أن سبق هل ولكن النتائج، أعرف أن أريد ال 

 بفيروس مصاب كنت إن لمعرفة للفحص خضعت
 اإليدز؟

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
MHA272 

MHA25: ؟ للفحص فيها تخضع مرة آخر كانت متى 
 

 1 ...........................................شهرًا 12قبل أقل من 
 2 .............................................. شهرًا 23 -12من 

 3 ............................................... من سنتين أو أكثر

 

MHA26: حصلت هل ولكن النتائج، أعرف أن أريد ال 
 ؟ الفحص نتائج على

 1 ................................................................ نعم 
 

 2 ................................................................ ال   
 

 8 .......................................................... ال أعرف
 

1 التالي  النموذج 
  

2التالي  النموذج 
  

8 التالي  النموذج  

MHA27: إليه الذهاب للناس يمكن مكانًا تعرف هل 
 اإليدز؟ بفيروس اإلصابة عن للكشف فحص الجراء

 

 1 ................................................................ نعم 
 

 2 ................................................................ ال   
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 MTA التدخين                                                                                                                      
 : MTA1كان ولو حتى ، سيجارة تدخين جربت أن لك سبق هل 

 ؟ اثنتين أو واحدة "نفخة" ذلك
 1 ................................................................  نعم
 2 ................................................................  ال
 

2 MTA6 

 : MTA2 ؟ مرة ألول كاملة سيجارة دخنت عندما عمرك كان كم 
 

 
 00 .......................... لم أدخن سيجارة كاملة في حياتي

 ___ ___ .................................................. العمر
 

 
MTA600 

: MTA3 1 ................................................................  نعم ؟ حاليًا السجائر تدخن هل 
 2 ................................................................  ال
 

 
2 MTA6 

: MTA4الماضية؟ ساعة 24 أل خالل دخنت سيجارة كم  
 ___ ___ .......................................... عدد السجاير

 

 

MTA5فيها دخنت التي األيام عدد هو ما ، الماضي الشهر :خالل 
  سجائر؟

 
  العدد. سجل أيام، 10 من أقل العدد كان إذا
 ".10" الرقم حول دائرة ضع فأكثر، أيام 10 العدد كان إذا
 دائرة ضع تقريبًا"، يوم "كل أو "يوم "كل اإلجابة كانت إذا

 ".30" الرقم حول 
 

 
 ___  0 ................................................ عدد األيام

 
 10 ................................ واقل من شهرأيام فأكثر 10

 
 30 ...................................... كل يوم / كل يوم تقريبًا

 

 

: MTA 6تستهلك التي التبغ منتجات من أيًا قبل من جربت هل 
 ؟ الغليون أو األرجيلة مثل السجائر، غير التدخين طريق عن

 1 ................................................................  منع
 
 2 ................................................................  ال
 

 
 

MTA102 

 : MTA7تبغ منتجات أي استخدمت هل ، الماضي الشهر خالل 
  ؟ التدخين طريق عن تستهلك

 1 ................................................................  نعم
 
 2 ................................................................  ال
 

 
 

MTA102 

 
MTA8: طريق عن تستهلك التي التبغ منتجات أنواع هي ما 

 ؟ دخنتها أو استعملتها التي التدخين
 

 اذكره يتم التي األنواع جميع حول دائرة ضع 

 
 A............................................................ سيجار
 B ............................................................ أرجيلة

 C ........................................................ سيجاريللو
 D............................................................ غليون

 
 X ________________________ غير ذلك )حدد(

 

 

 
 MTA9: دخنت التي األيام عدد هو ما ، الماضي الشهر خالل 

 ؟التدخين طريق عن تستهلك التي  تبغال منتجات فيها
 

  العدد. سجل أيام، 10 من أقل العدد كان إذا
 ".10" الرقم حول دائرة ضع فأكثر، أيام 10 العدد كان إذا

 دائرة ضع تقريبًا"، يوم "كل أو يوم" "كل اإلجابة كانت إذا 
 ".30" الرقم حول

 

 
 ___  0 ................................................ عدد األيام

 
 10 ................................ واقل من شهرأيام فأكثر 10

 
 30 ...................................... كل يوم / كل يوم تقريبًا

 

 

 

 

 MTA التدخين                                                                                                                      
MTA10: التبغ منتجات أشكال من شكل أي قبل من جربت هل 
 ؟ يدخن ال الذي

 1 ................................................................  نعم
 
 2 ................................................................  ال
 

 
 

MTA142 

MTA11: من منتجات أي استخدمت هل ، الماضي الشهر خالل 
 ؟ يدخن ال الذي التبغ

 1 ................................................................  نعم
 
 2 ................................................................  ال
 

 
 

MTA142 

MTA12: خالل استعملتها التي يدخن ال الذي التبغ أنواع هي ما 
 ؟الماضي الشهر

 
 ذكرها يتم التي األنواع جميع حول دائرة ضع 

 A....................................................... تبغ المضغ
 B ........................................................... النشوق

 C ............................................. تبغ المضغ الرطب
 

 X ________________________ دد(غير ذلك )ح
 

 

MTA13: التي األيام عدد هو ما ، الماضي الشهر خالل 
 ؟ يدخن ال الذي التبغ فيها استخدمت

 
  األيام. عدد سجل أيام، 10 من أقل العدد كان إذا
 ".10" الرقم حول دائرة ضع فأكثر، أيام 10 العدد كان إذا

 دائرة ضع تقريبًا"، يوم "كل أو يوم" "كل اإلجابة كانت إذا 
 ".30" لرقما حول

 

 
 ___  0 ................................................ عدد األيام

 
 10 ................................ واقل من شهرأيام فأكثر 10

 
 30 ...................................... كل يوم / كل يوم تقريبًا
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 MTA التدخين                                                                                                                      
 : MTA1كان ولو حتى ، سيجارة تدخين جربت أن لك سبق هل 

 ؟ اثنتين أو واحدة "نفخة" ذلك
 1 ................................................................  نعم
 2 ................................................................  ال
 

2 MTA6 

 : MTA2 ؟ مرة ألول كاملة سيجارة دخنت عندما عمرك كان كم 
 

 
 00 .......................... لم أدخن سيجارة كاملة في حياتي

 ___ ___ .................................................. العمر
 

 
MTA600 

: MTA3 1 ................................................................  نعم ؟ حاليًا السجائر تدخن هل 
 2 ................................................................  ال
 

 
2 MTA6 

: MTA4الماضية؟ ساعة 24 أل خالل دخنت سيجارة كم  
 ___ ___ .......................................... عدد السجاير

 

 

MTA5فيها دخنت التي األيام عدد هو ما ، الماضي الشهر :خالل 
  سجائر؟

 
  العدد. سجل أيام، 10 من أقل العدد كان إذا
 ".10" الرقم حول دائرة ضع فأكثر، أيام 10 العدد كان إذا
 دائرة ضع تقريبًا"، يوم "كل أو "يوم "كل اإلجابة كانت إذا

 ".30" الرقم حول 
 

 
 ___  0 ................................................ عدد األيام

 
 10 ................................ واقل من شهرأيام فأكثر 10

 
 30 ...................................... كل يوم / كل يوم تقريبًا

 

 

: MTA 6تستهلك التي التبغ منتجات من أيًا قبل من جربت هل 
 ؟ الغليون أو األرجيلة مثل السجائر، غير التدخين طريق عن

 1 ................................................................  منع
 
 2 ................................................................  ال
 

 
 

MTA102 

 : MTA7تبغ منتجات أي استخدمت هل ، الماضي الشهر خالل 
  ؟ التدخين طريق عن تستهلك

 1 ................................................................  نعم
 
 2 ................................................................  ال
 

 
 

MTA102 

 
MTA8: طريق عن تستهلك التي التبغ منتجات أنواع هي ما 

 ؟ دخنتها أو استعملتها التي التدخين
 

 اذكره يتم التي األنواع جميع حول دائرة ضع 

 
 A............................................................ سيجار
 B ............................................................ أرجيلة

 C ........................................................ سيجاريللو
 D............................................................ غليون

 
 X ________________________ غير ذلك )حدد(

 

 

 
 MTA9: دخنت التي األيام عدد هو ما ، الماضي الشهر خالل 

 ؟التدخين طريق عن تستهلك التي  تبغال منتجات فيها
 

  العدد. سجل أيام، 10 من أقل العدد كان إذا
 ".10" الرقم حول دائرة ضع فأكثر، أيام 10 العدد كان إذا

 دائرة ضع تقريبًا"، يوم "كل أو يوم" "كل اإلجابة كانت إذا 
 ".30" الرقم حول

 

 
 ___  0 ................................................ عدد األيام

 
 10 ................................ واقل من شهرأيام فأكثر 10

 
 30 ...................................... كل يوم / كل يوم تقريبًا

 

 

 

 

 MTA التدخين                                                                                                                      
MTA10: التبغ منتجات أشكال من شكل أي قبل من جربت هل 
 ؟ يدخن ال الذي

 1 ................................................................  نعم
 
 2 ................................................................  ال
 

 
 

MTA142 

MTA11: من منتجات أي استخدمت هل ، الماضي الشهر خالل 
 ؟ يدخن ال الذي التبغ

 1 ................................................................  نعم
 
 2 ................................................................  ال
 

 
 

MTA142 

MTA12: خالل استعملتها التي يدخن ال الذي التبغ أنواع هي ما 
 ؟الماضي الشهر

 
 ذكرها يتم التي األنواع جميع حول دائرة ضع 

 A....................................................... تبغ المضغ
 B ........................................................... النشوق

 C ............................................. تبغ المضغ الرطب
 

 X ________________________ دد(غير ذلك )ح
 

 

MTA13: التي األيام عدد هو ما ، الماضي الشهر خالل 
 ؟ يدخن ال الذي التبغ فيها استخدمت

 
  األيام. عدد سجل أيام، 10 من أقل العدد كان إذا
 ".10" الرقم حول دائرة ضع فأكثر، أيام 10 العدد كان إذا

 دائرة ضع تقريبًا"، يوم "كل أو يوم" "كل اإلجابة كانت إذا 
 ".30" لرقما حول

 

 
 ___  0 ................................................ عدد األيام

 
 10 ................................ واقل من شهرأيام فأكثر 10

 
 30 ...................................... كل يوم / كل يوم تقريبًا
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 MLS الرضا في الحياة 

MLS2 : البسيطة األسئلة بعض اآلن عليك أطرح أن أريد 
 . الحياة في والرضا بالسعادة المتعلقة

 
 سعيد  بأنك القول يمكنك هل عام بشكل وراألم إلى بالنظر ، اوال

 أو ، سعيد غير وال سعيد ال أو ما، حد إلى سعيد أو جدا،
 إطالقا؟ سعيد غير أو ، ما حد إلى سعيد غير
 . اجاباتك في تساعدك والتي البطاقات هذه الى النظر يمكنك

 
 . رمز كل يعني ماذا له واشرح البطاقة من االول الجانب اره
 . المستجيب اليه يشير الذي الرمز حول دائرة ضع

 
 
 
 
 

 1 ................................................... سعيد جدا
 2 ............................................ سعيد إلى حد ما

 3 .................................... سعيد وال غير سعيدال 
 4 ...................................... غير سعيد إلى حد ما

 1 .......................................... غير سعيد إطالقا      
 

 

MLS3. : البسيطة األسئلة بعض اآلن عليك أطرح أن أريد 
 . مختلفة مجاالت في رضاك بمستوى المتعلقة

 
 ، تخبرني ان ارجو . متاحة اتخيار خمس لدينا ، حالة كل في

 حد إلى را  أو جدا، را  كنت اذا ما ، سؤال كل عن
 ، ما حد إلى را  غير أو، را  غير وال را  ال أو ما،
 إطالقا؟ را  غير أو
 . البطاقات هذه الى النظر يمكنك اخرى مرة
 . رمز كل يعني ماذا له واشرح البطاقة من الثاني الجانب اره
 توجيهك بعد  المستجيب اليه يشير الذي رمزال حول دائرة ضع

 MLS13 إلى  MLS3 من سؤال لكل
 
 ؟ العائلية حياتك عن رضاك مستوى هو ما
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 1 .................................................. را  جدا

 2 ........................................... را  إلى حد ما
 3 ................................. را  وال غير را ال 

 4 ..................................... غير را  إلى حد ما
 1 ......................................... غير را  إطالقا

 

MLS4 1 .................................................. را  جدا ؟ صداقاتك عن رضاك مستوى هو ما 
 2 ........................................... ما را  إلى حد

 3 ................................. را  وال غير را ال 
 4 ..................................... غير را  إلى حد ما
 1 ......................................... غير را  إطالقا

 

 

MLS5 : التحقت هل ((2011-2012  الحالي العام في 
 ؟ وقت أي في بالمدرسة

 1 .................................................................  نعم
 2 .................................................................  ال
 

MLS72 

MLS6 1 .................................................. را  جدا ؟ حاليا مدرستك عن رضاك مستوى هو ما 
 2 ........................................... را  إلى حد ما

 3 ................................. را  وال غير را ال 
 4 ..................................... د ماغير را  إلى ح
 1 ......................................... غير را  إطالقا

 

 
 

MLS7 .  ؟ الحالية وظيفتك عن رضاك مستوى هو ما 
 
 حول دائرة ضع ، وظيفة المستجيب لدى ليس اإلجابة كانت اذا

 شعوره معرفة تحاول وال . يليه الذي للسؤال وانتقل ”0“
 نفسه من هو يخبرك  لم ما  وظيفة ي أ وجود عدم تجاه
 . بذلك

 0 .................................... ليس لديه أي وظيفة 0
 

 1 .................................................. را  جدا
 2 ........................................... را  إلى حد ما

 3 ................................. را  وال غير را ال 
 4 ..................................... غير را  إلى حد ما
 1 ......................................... غير را  إطالقا

 

 

 

 

 MLS الرضا في الحياة 
MLS8 :  ؟ صحتك عن رضاك مستوى هو ما  

 1 .................................................. را  جدا
 2 ........................................... را  إلى حد ما

 3 ................................. را  وال غير را ال 
 4 ..................................... غير را  إلى حد ما
 1 ......................................... غير را  إطالقا

 

 

MLS9. إقامتك؟ مكان عن رضاك مستوى هو ما 
 
 

 البيئة إلى يشير السؤال أن بتوضيح قم األمر تطلب ذاإ
 والجوار الحي ذلك في بما والسكن اإلقامة بمكان المحيطة
 والمنزل.

 1 .................................................. را  جدا
 2 ........................................... را  إلى حد ما

 3 ................................. را  وال غير را ال 
 4 ..................................... غير را  إلى حد ما
 1 ......................................... غير را  إطالقا

 

MLS10 : لك الناس عاملةم  طريقة عن رضاك مستوى هو ما 
 ؟ معا بشكل

 1 .................................................. را  جدا
 2 ........................................... را  إلى حد ما

 3 ................................. را  وال غير را ال 
 4 ..................................... غير را  إلى حد ما
 1 ......................................... غير را  إطالقا

 

 

MLS11 1 .................................................. را  جدا ؟مظهرك عن رضاك مستوى هو ما 
 2 ........................................... را  إلى حد ما

 3 ................................. را  وال غير را ال 
 4 ..................................... غير را  إلى حد ما
 1 ......................................... غير را  إطالقا

 

 

MLS12. 1 ..................................................   جدارا عام؟ بشكل حياتك عن رضاك مستوى هو ما 
 2 ........................................... را  إلى حد ما

 3 ................................. را  وال غير را ال 
 4 ..................................... غير را  إلى حد ما
 1 ......................................... غير را  إطالقا

 

 

MLS13. الحالي؟ دخلك مقدار عن رضاك مستوى هو ما 
 
 دائرة ضع ، دخل أي المستجيب لدى ليس اإلجابة كانت اذا

 معرفة تحاول وال . يليه الذي للسؤال وانتقل ”0“ حول
 من هو يخبرك  لم ما دخل ي أ وجود عدم تجاه شعوره
 . بذلك نفسه

 0 ......................................... ليس لديه أي دخل
 

 1 .................................................. را  جدا
 2 ........................................... را  إلى حد ما

 3 ................................. را  وال غير را ال 
 4 ..................................... غير را  إلى حد ما
 1 ......................................... غير را  إطالقا

 

 

MLS14 . هل الماضي العام من الوقت ذات مع بالمقارنة 
 بقيت ، تحسنت قد : عام بشكل حياتك بأن القول بإمكانك
 ؟ ساءت أم حالها على

 

 
 1 ............................................................ تحسنت

 2 ......................................... بقيت على حالها تقريبا
 3 ............................................................. ساءت

 

 

MLS15 . أن تتوقع هل اآلن من واحد عام غضون وفي 
 ،أم حالها على ستبقى ، أفضل ستكون : عام بشكل حياتك
 أسوأ؟ ستكون

 

 1 .................................................... ستكون أفضل
 2 ................................................ ستبقى على حالها
 3 ...................................................... ستكون أسوأ
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 MLS الرضا في الحياة 

MLS2 : البسيطة األسئلة بعض اآلن عليك أطرح أن أريد 
 . الحياة في والرضا بالسعادة المتعلقة

 
 سعيد  بأنك القول يمكنك هل عام بشكل وراألم إلى بالنظر ، اوال

 أو ، سعيد غير وال سعيد ال أو ما، حد إلى سعيد أو جدا،
 إطالقا؟ سعيد غير أو ، ما حد إلى سعيد غير
 . اجاباتك في تساعدك والتي البطاقات هذه الى النظر يمكنك

 
 . رمز كل يعني ماذا له واشرح البطاقة من االول الجانب اره
 . المستجيب اليه يشير الذي الرمز حول دائرة ضع

 
 
 
 
 

 1 ................................................... سعيد جدا
 2 ............................................ سعيد إلى حد ما

 3 .................................... سعيد وال غير سعيدال 
 4 ...................................... غير سعيد إلى حد ما

 1 .......................................... غير سعيد إطالقا      
 

 

MLS3. : البسيطة األسئلة بعض اآلن عليك أطرح أن أريد 
 . مختلفة مجاالت في رضاك بمستوى المتعلقة

 
 ، تخبرني ان ارجو . متاحة اتخيار خمس لدينا ، حالة كل في

 حد إلى را  أو جدا، را  كنت اذا ما ، سؤال كل عن
 ، ما حد إلى را  غير أو، را  غير وال را  ال أو ما،
 إطالقا؟ را  غير أو
 . البطاقات هذه الى النظر يمكنك اخرى مرة
 . رمز كل يعني ماذا له واشرح البطاقة من الثاني الجانب اره
 توجيهك بعد  المستجيب اليه يشير الذي رمزال حول دائرة ضع

 MLS13 إلى  MLS3 من سؤال لكل
 
 ؟ العائلية حياتك عن رضاك مستوى هو ما
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 1 .................................................. را  جدا

 2 ........................................... را  إلى حد ما
 3 ................................. را  وال غير را ال 

 4 ..................................... غير را  إلى حد ما
 1 ......................................... غير را  إطالقا

 

MLS4 1 .................................................. را  جدا ؟ صداقاتك عن رضاك مستوى هو ما 
 2 ........................................... ما را  إلى حد

 3 ................................. را  وال غير را ال 
 4 ..................................... غير را  إلى حد ما
 1 ......................................... غير را  إطالقا

 

 

MLS5 : التحقت هل ((2011-2012  الحالي العام في 
 ؟ وقت أي في بالمدرسة

 1 .................................................................  نعم
 2 .................................................................  ال
 

MLS72 

MLS6 1 .................................................. را  جدا ؟ حاليا مدرستك عن رضاك مستوى هو ما 
 2 ........................................... را  إلى حد ما

 3 ................................. را  وال غير را ال 
 4 ..................................... د ماغير را  إلى ح
 1 ......................................... غير را  إطالقا

 

 
 

MLS7 .  ؟ الحالية وظيفتك عن رضاك مستوى هو ما 
 
 حول دائرة ضع ، وظيفة المستجيب لدى ليس اإلجابة كانت اذا

 شعوره معرفة تحاول وال . يليه الذي للسؤال وانتقل ”0“
 نفسه من هو يخبرك  لم ما  وظيفة ي أ وجود عدم تجاه
 . بذلك

 0 .................................... ليس لديه أي وظيفة 0
 

 1 .................................................. را  جدا
 2 ........................................... را  إلى حد ما

 3 ................................. را  وال غير را ال 
 4 ..................................... غير را  إلى حد ما
 1 ......................................... غير را  إطالقا

 

 

 

 

 MLS الرضا في الحياة 
MLS8 :  ؟ صحتك عن رضاك مستوى هو ما  

 1 .................................................. را  جدا
 2 ........................................... را  إلى حد ما

 3 ................................. را  وال غير را ال 
 4 ..................................... غير را  إلى حد ما
 1 ......................................... غير را  إطالقا

 

 

MLS9. إقامتك؟ مكان عن رضاك مستوى هو ما 
 
 

 البيئة إلى يشير السؤال أن بتوضيح قم األمر تطلب ذاإ
 والجوار الحي ذلك في بما والسكن اإلقامة بمكان المحيطة
 والمنزل.

 1 .................................................. را  جدا
 2 ........................................... را  إلى حد ما

 3 ................................. را  وال غير را ال 
 4 ..................................... غير را  إلى حد ما
 1 ......................................... غير را  إطالقا

 

MLS10 : لك الناس عاملةم  طريقة عن رضاك مستوى هو ما 
 ؟ معا بشكل

 1 .................................................. را  جدا
 2 ........................................... را  إلى حد ما

 3 ................................. را  وال غير را ال 
 4 ..................................... غير را  إلى حد ما
 1 ......................................... غير را  إطالقا

 

 

MLS11 1 .................................................. را  جدا ؟مظهرك عن رضاك مستوى هو ما 
 2 ........................................... را  إلى حد ما

 3 ................................. را  وال غير را ال 
 4 ..................................... غير را  إلى حد ما
 1 ......................................... غير را  إطالقا

 

 

MLS12. 1 ..................................................   جدارا عام؟ بشكل حياتك عن رضاك مستوى هو ما 
 2 ........................................... را  إلى حد ما

 3 ................................. را  وال غير را ال 
 4 ..................................... غير را  إلى حد ما
 1 ......................................... غير را  إطالقا

 

 

MLS13. الحالي؟ دخلك مقدار عن رضاك مستوى هو ما 
 
 دائرة ضع ، دخل أي المستجيب لدى ليس اإلجابة كانت اذا

 معرفة تحاول وال . يليه الذي للسؤال وانتقل ”0“ حول
 من هو يخبرك  لم ما دخل ي أ وجود عدم تجاه شعوره
 . بذلك نفسه

 0 ......................................... ليس لديه أي دخل
 

 1 .................................................. را  جدا
 2 ........................................... را  إلى حد ما

 3 ................................. را  وال غير را ال 
 4 ..................................... غير را  إلى حد ما
 1 ......................................... غير را  إطالقا

 

 

MLS14 . هل الماضي العام من الوقت ذات مع بالمقارنة 
 بقيت ، تحسنت قد : عام بشكل حياتك بأن القول بإمكانك
 ؟ ساءت أم حالها على

 

 
 1 ............................................................ تحسنت

 2 ......................................... بقيت على حالها تقريبا
 3 ............................................................. ساءت

 

 

MLS15 . أن تتوقع هل اآلن من واحد عام غضون وفي 
 ،أم حالها على ستبقى ، أفضل ستكون : عام بشكل حياتك
 أسوأ؟ ستكون

 

 1 .................................................... ستكون أفضل
 2 ................................................ ستبقى على حالها
 3 ...................................................... ستكون أسوأ
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MWB11 : الساعة والدقائق الوقت سجل .............................. __ __ : __ __ 
 

 
 
 

 
 MWB12:  تحقق من قائمة األسرة المعيشية، العمودHL9 

 
 ؟ األسرة هذه في يعيش أعوام   4-0   عمره طفل ألي بالرعاية قائم  المستجوب هل
 

   نعم    بالنسبة لهذاالطفل و اشرع في المقابلة مع هذا  المستجوب . " استبيان األطفال دون الخامسة"     انتقل إلى 
 
   ال م بإنهاء المقابلة مع هذا المستجوب بشكره على تعاونه. ق 
 

 تحقق من وجود أي رجل  مؤهل في هذه األسرة المعيشية.

 
 

 : البطاقة
  

 الجانب األول :
 سعيد                سعيد جدا                  ال سعيد           غير سعيد                  غير سعيد               
 إلى حد ما            والغير سعيد          إلى حد ما             اطالقًا                        

 
 
 
 

 الجانب الثاني :
 جدا راض ي                 راض ي                    راض يال                     راض يغير                  راض يغير         

 إلى حد ما             راضيةوالغير           إلى حد ما                 اطالقًا                    

 
 
 

 

 

                    األطفال دون سن الخامسةاستبيان 
 ]      قطر [
 

 UF معلومات األطفال دون سّن الخامسةلوحة 
، اللواتي يقدمن (HL9/انظري قائمة أفراد األسرة، السؤال هذا االستبيان ُمَعّد الستعماله مع جميع األمهات أو القائمات بالرعاية )انظر

 (.HL6 السؤال ، الرعاية ألطفال يعيشون معهّن وهم دون سّن الخامسة )انظر/انظري قائمة أفراد األسر
 طفل مؤهل إلجراء هذه المقابلة عنه. يجب استخدام استبيان منفصل لكل 

UF1رقم العنقود : UF2:رقم األسرة : 

___  ___  ___   ___  ___  

UF3:اسم الطفل : UF4:رقم سطر الطفل : 

   ___  ___         االسم

UF5:اسم األم / القائمة بالرعاية : UF6:رقم سطر األم / القائمة بالرعاية : 

     ___  ___         االسم

UF7: اسم ورقم الباحث/الباحثة : UF8/ السنة: : تاريخ إجراء المقابلة: اليوم / الشهر 

 ___  ___     ___________________________ االسم
 ـــــــ ــــــــ / ــــــــ ــــــــ / ـــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــ  

 
 قدم/قدمي التحية إن لم تكن سبق وقدمتها على هذه المستجوبة:

 
. إننا نعمل في مشروع يتعلق بصحة وتعليم )جهاز اإلحصاء(نحن من 

)االسم( ورعايته. ستستغرق  األسرة. أوّد التحدث معك حول صحة
( دقيقة . وستحظى كل المعلومات التي تدلين بها  41 – 30المقابلة )

بسرية تامة، ولن يتم أبدًا إطالع أي شخص آخر على إجاباتكم 
 باستثناء فريق مشروعنا.

 

 صالخا االستبيان بداية مع السيدة هذه الى التحية قدمت أن  إذاسبق
 : يلي بما قراءةال  /واصليواصل ،باألسرة 

 
شياء و أ ( UF3)اسم الطفل من أوّد اآلن التحدث معك حول صحة 

 أخرى.
 ، ستحظى. و مرة أخرى ( دقيقة 41 - 30ستستغرق هذه المقابلة )  و

كل المعلومات التي تدلين بها بسرية تامة، ولن يتم أبدًا إطالع أي 
 شخص آخر على إجاباتكم باستثناء فريق مشروعنا.

 اآلن؟ بالبدء لي يتسمح هل
 

  نعم، أعطي اإلذن  انتقل/ انتقلي  إلىUF12 الوقت ومن ثم البدء بالمقابلة. لتسجيل 
 
 ال، لم ُيعَط اإلذن    اكمل/ اكمليUF9.ناقش/ ناقشي هذه النتيجة مع مشرفك . 

 
 

UF9.نتيجة المقابلة الخاصة بالطفل دون سّن الخامسة : 
 

 ئمة بالرعاية.تشير الرموز إلى األم  أو القا

 10 ............................................................... تمت المقابلة
 20 ...................................................غير موجدة في المنزل

 30 ........................................................... ُرفضت المقابلة
 40 ....................................................... تمت المقابلة جزئيًا

 10.......................................المقابلة... جراءغير قادرة على ا
 69 __________________________ أخرى )حدد/حددي(

 
UF10:)اسم و رقم المدقق)ة( الميداني)ة: : 

 
 ___  ___           ________________________ االسم

 

UF11: اسم و رقم ُمدخل)ة( البيانات : 
 

 ___  ___           ________________________ االسم
 

 



223وزارة التخطيط التنم�ي والإح�ساءتقرير امل�سح العنق�دي املتعدد امل�ؤ�رشات يف دولة قطر 2012

 

 

 
 

MWB11 : الساعة والدقائق الوقت سجل .............................. __ __ : __ __ 
 

 
 
 

 
 MWB12:  تحقق من قائمة األسرة المعيشية، العمودHL9 

 
 ؟ األسرة هذه في يعيش أعوام   4-0   عمره طفل ألي بالرعاية قائم  المستجوب هل

 
   نعم    بالنسبة لهذاالطفل و اشرع في المقابلة مع هذا  المستجوب . " استبيان األطفال دون الخامسة"     انتقل إلى 

 
   ال م بإنهاء المقابلة مع هذا المستجوب بشكره على تعاونه. ق 
 

 تحقق من وجود أي رجل  مؤهل في هذه األسرة المعيشية.

 
 

 : البطاقة
  

 الجانب األول :
 سعيد                سعيد جدا                  ال سعيد           غير سعيد                  غير سعيد               
 إلى حد ما            والغير سعيد          إلى حد ما             اطالقًا                        

 
 
 
 

 الجانب الثاني :
 جدا راض ي                 راض ي                    راض يال                     راض يغير                  راض يغير         

 إلى حد ما             راضيةوالغير           إلى حد ما                 اطالقًا                    

 
 
 

 

 

                    األطفال دون سن الخامسةاستبيان 
 ]      قطر [
 

 UF معلومات األطفال دون سّن الخامسةلوحة 
، اللواتي يقدمن (HL9/انظري قائمة أفراد األسرة، السؤال هذا االستبيان ُمَعّد الستعماله مع جميع األمهات أو القائمات بالرعاية )انظر

 (.HL6 السؤال ، الرعاية ألطفال يعيشون معهّن وهم دون سّن الخامسة )انظر/انظري قائمة أفراد األسر
 طفل مؤهل إلجراء هذه المقابلة عنه. يجب استخدام استبيان منفصل لكل 

UF1رقم العنقود : UF2:رقم األسرة : 

___  ___  ___   ___  ___  

UF3:اسم الطفل : UF4:رقم سطر الطفل : 

   ___  ___         االسم

UF5:اسم األم / القائمة بالرعاية : UF6:رقم سطر األم / القائمة بالرعاية : 

     ___  ___         االسم

UF7: اسم ورقم الباحث/الباحثة : UF8/ السنة: : تاريخ إجراء المقابلة: اليوم / الشهر 

 ___  ___     ___________________________ االسم
 ـــــــ ــــــــ / ــــــــ ــــــــ / ـــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــ  

 
 قدم/قدمي التحية إن لم تكن سبق وقدمتها على هذه المستجوبة:

 
. إننا نعمل في مشروع يتعلق بصحة وتعليم )جهاز اإلحصاء(نحن من 

)االسم( ورعايته. ستستغرق  األسرة. أوّد التحدث معك حول صحة
( دقيقة . وستحظى كل المعلومات التي تدلين بها  41 – 30المقابلة )

بسرية تامة، ولن يتم أبدًا إطالع أي شخص آخر على إجاباتكم 
 باستثناء فريق مشروعنا.

 

 صالخا االستبيان بداية مع السيدة هذه الى التحية قدمت أن  إذاسبق
 : يلي بما قراءةال  /واصليواصل ،باألسرة 

 
شياء و أ ( UF3)اسم الطفل من أوّد اآلن التحدث معك حول صحة 

 أخرى.
 ، ستحظى. و مرة أخرى ( دقيقة 41 - 30ستستغرق هذه المقابلة )  و

كل المعلومات التي تدلين بها بسرية تامة، ولن يتم أبدًا إطالع أي 
 شخص آخر على إجاباتكم باستثناء فريق مشروعنا.

 اآلن؟ بالبدء لي يتسمح هل
 

  نعم، أعطي اإلذن  انتقل/ انتقلي  إلىUF12 الوقت ومن ثم البدء بالمقابلة. لتسجيل 
 
 ال، لم ُيعَط اإلذن    اكمل/ اكمليUF9.ناقش/ ناقشي هذه النتيجة مع مشرفك . 

 
 

UF9.نتيجة المقابلة الخاصة بالطفل دون سّن الخامسة : 
 

 ئمة بالرعاية.تشير الرموز إلى األم  أو القا

 10 ............................................................... تمت المقابلة
 20 ...................................................غير موجدة في المنزل

 30 ........................................................... ُرفضت المقابلة
 40 ....................................................... تمت المقابلة جزئيًا

 10.......................................المقابلة... جراءغير قادرة على ا
 69 __________________________ أخرى )حدد/حددي(

 
UF10:)اسم و رقم المدقق)ة( الميداني)ة: : 

 
 ___  ___           ________________________ االسم

 

UF11: اسم و رقم ُمدخل)ة( البيانات : 
 

 ___  ___           ________________________ االسم
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UF12: الوقت. سجل/سجلي 

 
  __ __ : __ __ .............................. الساعة والدقائق

 
 

          AG                                                                                                                                                  العمر
AG1: صحة عن األسئلة بعض عليك أطرح أن اآلن أوّد 
 (.االسم)

 
 (؟االسم) ُولدت ُولد/ وسنة شهر أي في
 

 :استقص/استقصي األمر
 ميالدها؟ / ميالده تاريخ هو ما 

 
إذا كانت األم / القائمة بالرعاية تعرف تاريخ الميالد 

أيضًا، وإاّل فضع/ضعي بالتدقيق، وجب  تسجيل  اليوم 
 فيما يتعلق باليوم. 98دائرة حول 

 
 في كل األحوال، يجب تسجيل الشهر والسنة.

 

 
 تاريخ الميالد:

 __ __ ...................................................  اليوم 
 

 98 ............................................. ال أعرف اليوم 
 

 __ __ .................................................. الشهر 
 

 __ __ __ __ .......................................... السنة 

 

AG2: ؟ (االسم) عمر كم 
 

 آخر في (االسم) عمر كان كم :استقص/استقصي األمر
 لها؟ / له دميال عيد

 
 سجل/سجلي العمر بالسنوات الكاملة.

 
 ." إذا كان عمره أقل من سنة واحدة0سجل/سجلي "

 
إذا كانا  AG2و/أو  AG1قارن/قارني وصحح/صححي 

 غير مّتسقين.
 

 
  __ ................................... العمر )بالسنوات الكاملة(

 

 

 
 

 

 

 EC نموذج تنمية الطفولة املبكرة
EC1: التي صورةالم الكتب عدد أو األطفال كتب عدد كم 

  تملكونها
 ؟ )االسم( لـ: مخصصة هي و          

 
 

 00 .........................................................ال يوجد
 

 0__ ........................................... عدد كتب األطفال
 

 10 .......................................... عشرة كتب أو أكثر

 

EC2: االسم( يستخدمها التي األشياء بمعرفة مهتمة / مهتّم أنا( 
 البيت. في تكون / يكون عندما اللعب في

 
 : بـــ يلعب/تلعب هل 

(A) السيارات أو الدمى، )مثل لالمنز في مصنوعة ألعاب 
 المنزل(؟ في المصنوعة األخرى األلعاب أو

 
(B) عة؟مصن ألعاب أو محالت من مشتراة ابألع 

 
  (C)   أو مثاًل( المنزلية )كاألواني المنزل داخل من أشياء 

 أو العصا، )مثل المنزل خارج عليها ُيعثر أشياء
 أوراق أو الحيوانات هياكل أو الحجارة / الحصى

 األشجار(؟
  (D)   ؟ الحاسوب ألعاب أو حاسوب 
  

إذا أجابت المستجوبة بـ: "نعم" على الفئات أعاله، 
قم/قومي باالستقصاء لتعرف/لتعرفين على وجه التحديد 

لتأكد من ل ما هي األشياء التي يستخدمها الطفل في اللعب
 اإلجابة.

 
 

                                                                        فال أعر    ال     نعم                                              
 

 8         2        1       ألعاب مصنوعة في المنزل    
 
 

 8         2        1       ألعاب مشتراة من المحالت    
 

 أو أشياء  أشياء من داخل المنزل
 8         2        1              من خارج المنزل         

 
 

 8         2        1          حاسوب أو ألعاب الحاسوب

 

EC3: الرعاية يوفرون الذين الكبار يضطر األحيان، بعض في 
 أو المالبس لغسل أو للتسّوق للذهاب المنزل مغادرة لألطفال
 األطفال ترك إلى معه يضطرون الذي األمر أخرى، ألسباب

  غار.الص
 

 التي: األيام عدد هو ما الماضي، األسبوع خالل 
 

 (A) زادت لمدة لوحده/لوحدها (االسم) فيها ُترك/تركت 
 ساعة؟ عن

 
(B) وأقصد آخر طفل رعاية في )االسم( فيها ُترك/تركت( 

 من ألكثر سنوات( 10 عن يقل عمره آخر طفال بهذا
 ساعة؟

 
ن كانت "، وإ0إذا كانت اإلجابة "ال"، سجل/سجلي "

 االجابة
 ".8"ال أعرف"،سجل/سجلي " 

 
 
 
 
 
 
 

 عدد األيام التي ُترك فيها الطفل وحده 
  __ ............................................. ألكثر من ساعة  

 
 عدد األيام التي ُترك فيها الطفل في

  __ ..................... رعاية طفل آخر لمدة أكثر من ساعة 

 

EC4 تحقق/تحققي من :AG2عمر الطفل : 
 
 ... سنوات 4أو  3عمر الطفل استمر/استمري EC5 
 
  عمر الطفل: حديث الوالدة )أقل من سنة(، سنة واحدة أو سنتين .انتقل/انتقلي إلى النموذج التالي 
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UF12: الوقت. سجل/سجلي 

 
  __ __ : __ __ .............................. الساعة والدقائق

 
 

          AG                                                                                                                                                  العمر
AG1: صحة عن األسئلة بعض عليك أطرح أن اآلن أوّد 
 (.االسم)

 
 (؟االسم) ُولدت ُولد/ وسنة شهر أي في
 

 :استقص/استقصي األمر
 ميالدها؟ / ميالده تاريخ هو ما 

 
إذا كانت األم / القائمة بالرعاية تعرف تاريخ الميالد 

أيضًا، وإاّل فضع/ضعي بالتدقيق، وجب  تسجيل  اليوم 
 فيما يتعلق باليوم. 98دائرة حول 

 
 في كل األحوال، يجب تسجيل الشهر والسنة.

 

 
 تاريخ الميالد:

 __ __ ...................................................  اليوم 
 

 98 ............................................. ال أعرف اليوم 
 

 __ __ .................................................. الشهر 
 

 __ __ __ __ .......................................... السنة 

 

AG2: ؟ (االسم) عمر كم 
 

 آخر في (االسم) عمر كان كم :استقص/استقصي األمر
 لها؟ / له دميال عيد

 
 سجل/سجلي العمر بالسنوات الكاملة.

 
 ." إذا كان عمره أقل من سنة واحدة0سجل/سجلي "

 
إذا كانا  AG2و/أو  AG1قارن/قارني وصحح/صححي 

 غير مّتسقين.
 

 
  __ ................................... العمر )بالسنوات الكاملة(

 

 

 
 

 

 

 EC نموذج تنمية الطفولة املبكرة
EC1: التي صورةالم الكتب عدد أو األطفال كتب عدد كم 

  تملكونها
 ؟ )االسم( لـ: مخصصة هي و          

 
 

 00 .........................................................ال يوجد
 

 0__ ........................................... عدد كتب األطفال
 

 10 .......................................... عشرة كتب أو أكثر

 

EC2: االسم( يستخدمها التي األشياء بمعرفة مهتمة / مهتّم أنا( 
 البيت. في تكون / يكون عندما اللعب في

 
 : بـــ يلعب/تلعب هل 

(A) السيارات أو الدمى، )مثل لالمنز في مصنوعة ألعاب 
 المنزل(؟ في المصنوعة األخرى األلعاب أو

 
(B) عة؟مصن ألعاب أو محالت من مشتراة ابألع 

 
  (C)   أو مثاًل( المنزلية )كاألواني المنزل داخل من أشياء 

 أو العصا، )مثل المنزل خارج عليها ُيعثر أشياء
 أوراق أو الحيوانات هياكل أو الحجارة / الحصى

 األشجار(؟
  (D)   ؟ الحاسوب ألعاب أو حاسوب 
  

إذا أجابت المستجوبة بـ: "نعم" على الفئات أعاله، 
قم/قومي باالستقصاء لتعرف/لتعرفين على وجه التحديد 

لتأكد من ل ما هي األشياء التي يستخدمها الطفل في اللعب
 اإلجابة.

 
 

                                                                        فال أعر    ال     نعم                                              
 

 8         2        1       ألعاب مصنوعة في المنزل    
 
 

 8         2        1       ألعاب مشتراة من المحالت    
 

 أو أشياء  أشياء من داخل المنزل
 8         2        1              من خارج المنزل         

 
 

 8         2        1          حاسوب أو ألعاب الحاسوب

 

EC3: الرعاية يوفرون الذين الكبار يضطر األحيان، بعض في 
 أو المالبس لغسل أو للتسّوق للذهاب المنزل مغادرة لألطفال
 األطفال ترك إلى معه يضطرون الذي األمر أخرى، ألسباب

  غار.الص
 

 التي: األيام عدد هو ما الماضي، األسبوع خالل 
 

 (A) زادت لمدة لوحده/لوحدها (االسم) فيها ُترك/تركت 
 ساعة؟ عن

 
(B) وأقصد آخر طفل رعاية في )االسم( فيها ُترك/تركت( 

 من ألكثر سنوات( 10 عن يقل عمره آخر طفال بهذا
 ساعة؟

 
ن كانت "، وإ0إذا كانت اإلجابة "ال"، سجل/سجلي "

 االجابة
 ".8"ال أعرف"،سجل/سجلي " 

 
 
 
 
 
 
 

 عدد األيام التي ُترك فيها الطفل وحده 
  __ ............................................. ألكثر من ساعة  

 
 عدد األيام التي ُترك فيها الطفل في

  __ ..................... رعاية طفل آخر لمدة أكثر من ساعة 

 

EC4 تحقق/تحققي من :AG2عمر الطفل : 
 
 ... سنوات 4أو  3عمر الطفل استمر/استمري EC5 
 
  عمر الطفل: حديث الوالدة )أقل من سنة(، سنة واحدة أو سنتين .انتقل/انتقلي إلى النموذج التالي 
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 EC نموذج تنمية الطفولة املبكرة
EC5: برنامج أو منّظم تعليم أي في (االسم) ينتظم/تنتظم هل 
 بما حكوميا، أو خاصا مرفقا أكان سواء المبكرة، الطفولة لتعليم
 ؟ الطفولة ايةلرع مجتمعية مؤسسات أو األطفال ريا  فيها

 
 

 1 ................................................................ نعم 
 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 
 
2 EC7 
 
8 EC7 

EC5A: ؟ التجربة عن راٍ  أنت هل 
 

 1 ................................................................ نعم 
 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 

EC6: التي الساعات عدد كم الماضية، أيام السبعة خالل 
 ؟التربويًة المؤسسات بهذه )االسم( فيها التحق/التحقت

 
 __ __ ..............................................عدد الساعات

 

 

EC7: فرد أي أو أنت شاركت هل الماضية، أيام السبعة خالل 
 نشاط أي في عامًا 11 على عمره يزيد األسرة أفراد من
 : )االسم( مع  التالية النشاطات من

 
 التالي: السؤال اطرح/اطرحي نعم، الجواب كان إذا 
 )االسم(؟ مع النشاط هذا في شارك الذي من

 
 ضع/ضعي دائرة حول كل ما ينطبق. 

 
 
(A) االسم( مع مصّورة كتب على اطلع أو كتبًا، قرأ( 
 
(B) االسم( لـ: قصصًا حكى( 
 
(Cغّنى) االسم( مع أو )االسم( لـ: أغنيات( . 
 
(D) أو الساحة، أو المجمَّع، أو المنزل، خارج إلى )االسم( أخذ 

 مسيَّجة ساحة
 
(E) االسم( مع لعب( 
 
(F) االسم()  : لــ  أو مع رسمها أو عّدها أو أشياء سّمى 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

شخص  األب األم
 ال أحد آخر

 

  A B X Y قراءة الكتب

  A B X Y حكي القصص

  A B X Y غناء األغاني

 
  A B X Y الخروج من المنزل

 A B X Y اللعب مع
 

  A B X Y  هاعدأوتسمية األشياء 

EC8: طفلك صحة عن األسئلة بعض عليك أطرح أن أوّد 
 بنفس ويتعلمون وينمون يتطورون ال فاألطفال .وتطوره ونمائه
 قبل المشي يبدأون األطفال بعض المثال، سبيل على يرة.تالو

 طفلك تطور من عديدة بجوانب تتعلق األسئلة وهذه غيرهم.
 ونمائه.

 
 

 عشرة تسمية أو الَتَعرُّف )االسم( يستطيع/تستطيع هل 
 األقل؟ على األبجدية الحروف من حروف

 

 
 
 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 

EC9: أربعة األقل على قراءة )االسم( يستطيع/تستطيع هل 
 وشائعة؟ بسيطة  كلمات

 
 
 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 

 

 

 EC نموذج تنمية الطفولة املبكرة
EC10: من األرقام جميع أسماء (االسم) يعرف/تعرف هل 

 رموزها؟ ويمّيز/تمّيز 10 إلى 1              
 
 
 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 

EC11: صغير جسم مسك )االسم( يستطيع/تستطيع له 
 بإصبعين،
 األر ؟ على من الحصوة أو العصا مثل              

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 ........................................................ ال أعرف  

 

EC12: بحيث مريضا/مريضًة أحيانًا )االسم( يكون/تكون هل 
 اللعب؟ يستطيع/تستطيع ال               

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 ......................................................... ال أعرف 

 

EC13: كيفية حول بسيطة إرشادات )االسم( تّتبع يّتبع/ هل 
 صحيحة؟ بطريقة شيء عمل

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 

EC14: بعمله، ليقوم/تقوم شيئًا )االسم( ُيعطى/تعطى عندما               
 مستقلة؟ بطريقة عمله على قادرا/قادرًة يكون/تكون هل
 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 

EC15: األطفال مع جيدة بطريقة )االسم( امل/تتعامليتع هل 
 اآلخرين؟               

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 

EC16: أو تعض أو تركل يضرب/ أو يعض أو يركل هل 
 ؟ الكبار أو اآلخرين األطفال )االسم(  تضرب

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 ......................................................... ال أعرف 

 

EC17: بسهولة؟ )االسم( انتباه يتشّتت هل 
 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 ......................................................... ال أعرف 
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 EC نموذج تنمية الطفولة املبكرة
EC5: برنامج أو منّظم تعليم أي في (االسم) ينتظم/تنتظم هل 
 بما حكوميا، أو خاصا مرفقا أكان سواء المبكرة، الطفولة لتعليم
 ؟ الطفولة ايةلرع مجتمعية مؤسسات أو األطفال ريا  فيها

 
 

 1 ................................................................ نعم 
 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 
 
2 EC7 
 
8 EC7 

EC5A: ؟ التجربة عن راٍ  أنت هل 
 

 1 ................................................................ نعم 
 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 

EC6: التي الساعات عدد كم الماضية، أيام السبعة خالل 
 ؟التربويًة المؤسسات بهذه )االسم( فيها التحق/التحقت

 
 __ __ ..............................................عدد الساعات

 

 

EC7: فرد أي أو أنت شاركت هل الماضية، أيام السبعة خالل 
 نشاط أي في عامًا 11 على عمره يزيد األسرة أفراد من
 : )االسم( مع  التالية النشاطات من

 
 التالي: السؤال اطرح/اطرحي نعم، الجواب كان إذا 
 )االسم(؟ مع النشاط هذا في شارك الذي من

 
 ضع/ضعي دائرة حول كل ما ينطبق. 

 
 
(A) االسم( مع مصّورة كتب على اطلع أو كتبًا، قرأ( 
 
(B) االسم( لـ: قصصًا حكى( 
 
(Cغّنى) االسم( مع أو )االسم( لـ: أغنيات( . 
 
(D) أو الساحة، أو المجمَّع، أو المنزل، خارج إلى )االسم( أخذ 

 مسيَّجة ساحة
 
(E) االسم( مع لعب( 
 
(F) االسم()  : لــ  أو مع رسمها أو عّدها أو أشياء سّمى 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

شخص  األب األم
 ال أحد آخر

 

  A B X Y قراءة الكتب

  A B X Y حكي القصص

  A B X Y غناء األغاني

 
  A B X Y الخروج من المنزل

 A B X Y اللعب مع
 

  A B X Y  هاعدأوتسمية األشياء 

EC8: طفلك صحة عن األسئلة بعض عليك أطرح أن أوّد 
 بنفس ويتعلمون وينمون يتطورون ال فاألطفال .وتطوره ونمائه
 قبل المشي يبدأون األطفال بعض المثال، سبيل على يرة.تالو

 طفلك تطور من عديدة بجوانب تتعلق األسئلة وهذه غيرهم.
 ونمائه.

 
 

 عشرة تسمية أو الَتَعرُّف )االسم( يستطيع/تستطيع هل 
 األقل؟ على األبجدية الحروف من حروف

 

 
 
 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 

EC9: أربعة األقل على قراءة )االسم( يستطيع/تستطيع هل 
 وشائعة؟ بسيطة  كلمات

 
 
 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 

 

 

 EC نموذج تنمية الطفولة املبكرة
EC10: من األرقام جميع أسماء (االسم) يعرف/تعرف هل 

 رموزها؟ ويمّيز/تمّيز 10 إلى 1              
 
 
 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 

EC11: صغير جسم مسك )االسم( يستطيع/تستطيع له 
 بإصبعين،
 األر ؟ على من الحصوة أو العصا مثل              

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 ........................................................ ال أعرف  

 

EC12: بحيث مريضا/مريضًة أحيانًا )االسم( يكون/تكون هل 
 اللعب؟ يستطيع/تستطيع ال               

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 ......................................................... ال أعرف 

 

EC13: كيفية حول بسيطة إرشادات )االسم( تّتبع يّتبع/ هل 
 صحيحة؟ بطريقة شيء عمل

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 

EC14: بعمله، ليقوم/تقوم شيئًا )االسم( ُيعطى/تعطى عندما               
 مستقلة؟ بطريقة عمله على قادرا/قادرًة يكون/تكون هل
 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 

EC15: األطفال مع جيدة بطريقة )االسم( امل/تتعامليتع هل 
 اآلخرين؟               

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 .......................................................... ال أعرف

 

EC16: أو تعض أو تركل يضرب/ أو يعض أو يركل هل 
 ؟ الكبار أو اآلخرين األطفال )االسم(  تضرب

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 ......................................................... ال أعرف 

 

EC17: بسهولة؟ )االسم( انتباه يتشّتت هل 
 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ ال   

 
 8 ......................................................... ال أعرف 
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 BF نموذج الرضاعة الطبيعية
BF1: الثدي؟ من (االسم) إرضاع تم أن سبق هل 

.  
 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 
2  BF3 
 
8  BF3 

BF2: ؟ الثدي من ترضع / يرضع (االسم) تزال / يزال ما هل 
 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 
 

BF3: (االسم) يكون/تكون ربما التي السوائل عن أسألك أن أود 
 إننووي الليوول. أو النهووار خووالل أمووس يوووم تناولها/تناولتهووا قوود

 حتوى  تناولها/تناولتهوا  قود  (االسم) كان إذا  بما مهتمة / مهتم
 أخرى. أطعمة ضمن كانت لو

 
 خالل أمس يوم خالصة مياه (االسم) شربت شرب/ هل 

 الليل؟ أو النهار
 

 
 
 
 
 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................رفال أع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BF4: يوم بالرضع خاصًا حليبًا (االسم) شربت شرب/ هل 
 الليل؟ أو النهار خالل أمس

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 

 
2  BF6 
 
8  BF6 

BF5: حليبًا (االسم) فيها شربت شرب/ التي المرات عدد كم 
 بالرضع؟ خاصًا

 
 __ __ ............................................... عدد المرات

 

 

BF6: أو معلبًا أكان سواء ،باحلي (االسم) شربت شرب/ هل 
 أو النهار خالل أمس يوم طازج حيوانات حليب أو مجففًا
 الليل؟

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 
2  BF8 
 
8  BF8 

BF7: حليبًا (االسم) فيها شربت شرب/ التي المرات عدد كم 
 طازج؟ حيوانات حليب أو مجففًا أو معلبًا

 

 
 __ __ ................................................ عد المرات

 

 

BF8: يوم  مشروبات او عصائر (االسم) ربتش شرب/ هل 
 الليل؟ أو النهار خالل أمس

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 

BF9: أمس يوم )حساء( الشوربة (االسم) شربت شرب/ هل 
 الليل؟ أو النهار خالل

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 

BF10: مكمالت (االسم) أكل/أكلت أو شربت شرب/ هل 
 أية تناول/تناولت أو المعادن، أو الفيتامينات من غذائية
 الليل؟ أو النهار خالل أمس يوم أدوية

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 

 

 

 BF نموذج الرضاعة الطبيعية
BF11: عن الجفاف معالجة محلول (االسم) شربت شرب/ هل 

 الليل؟ أو النهار خالل أمس يوم الفم طريق
 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 

BF12: أمس يوم رىأخ سوائل أية (االسم) شربت شرب/ هل 
 الليل؟ أو النهار خالل

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 

BF13: زبادي رائب لبن أكل أو (االسم) شربت شرب/ هل( / 
 الليل؟ أو النهار خالل أمس يوم يغورت(

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 
2 BF15 
 
8 BF15 
 

BF14: فيها أكل/أكلت أو شرب/شربت التي المرات عدد كم 
 خالل أمس يوم /اليغورت( )الزبادي الرائب اللبن (االسم)

 الليل؟ أو النهار
 

 
 __ __ ............................................... عدد المرات

 

 

BF15: مهروس( )شيء خفيفًة عصيدًة (االسم) أكل/أكلت هل 
 الليل؟ أو النهار خالل أمس يوم

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 

BF16: لينًا، صلب شبه أو صلبًا طعامًا (االسم) أكل/أكلت هل( 
 الليل؟ أو النهار خالل أمس يوم يًا(طر

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 
2 BF18 
 
8 BF18 
 

BF17: طعامًا (االسم) فيها أكل/أكلت التي المرات عدد كم 
 أو النهار خالل أمس يوم طريًا( )لينًا، صلب شبه أو صلبًا
 الليل؟

 

 
 __ __ ............................................... عدد المرات

 

 

BF18: بالحلمة القنينة من شيء أي (االسم) شرب/شربت هل 
 الليل؟ أو النهار خالل أمس يوم

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 .........................................................ال أعرف 
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 BF نموذج الرضاعة الطبيعية
BF1: الثدي؟ من (االسم) إرضاع تم أن سبق هل 

.  
 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 
2  BF3 
 
8  BF3 

BF2: ؟ الثدي من ترضع / يرضع (االسم) تزال / يزال ما هل 
 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 
 

BF3: (االسم) يكون/تكون ربما التي السوائل عن أسألك أن أود 
 إننووي الليوول. أو النهووار خووالل أمووس يوووم تناولها/تناولتهووا قوود

 حتوى  تناولها/تناولتهوا  قود  (االسم) كان إذا  بما مهتمة / مهتم
 أخرى. أطعمة ضمن كانت لو

 
 خالل أمس يوم خالصة مياه (االسم) شربت شرب/ هل 

 الليل؟ أو النهار
 

 
 
 
 
 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................رفال أع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BF4: يوم بالرضع خاصًا حليبًا (االسم) شربت شرب/ هل 
 الليل؟ أو النهار خالل أمس

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 

 
2  BF6 
 
8  BF6 

BF5: حليبًا (االسم) فيها شربت شرب/ التي المرات عدد كم 
 بالرضع؟ خاصًا

 
 __ __ ............................................... عدد المرات

 

 

BF6: أو معلبًا أكان سواء ،باحلي (االسم) شربت شرب/ هل 
 أو النهار خالل أمس يوم طازج حيوانات حليب أو مجففًا
 الليل؟

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 
2  BF8 
 
8  BF8 

BF7: حليبًا (االسم) فيها شربت شرب/ التي المرات عدد كم 
 طازج؟ حيوانات حليب أو مجففًا أو معلبًا

 

 
 __ __ ................................................ عد المرات

 

 

BF8: يوم  مشروبات او عصائر (االسم) ربتش شرب/ هل 
 الليل؟ أو النهار خالل أمس

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 

BF9: أمس يوم )حساء( الشوربة (االسم) شربت شرب/ هل 
 الليل؟ أو النهار خالل

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 

BF10: مكمالت (االسم) أكل/أكلت أو شربت شرب/ هل 
 أية تناول/تناولت أو المعادن، أو الفيتامينات من غذائية
 الليل؟ أو النهار خالل أمس يوم أدوية

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 

 

 

 BF نموذج الرضاعة الطبيعية
BF11: عن الجفاف معالجة محلول (االسم) شربت شرب/ هل 

 الليل؟ أو النهار خالل أمس يوم الفم طريق
 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 

BF12: أمس يوم رىأخ سوائل أية (االسم) شربت شرب/ هل 
 الليل؟ أو النهار خالل

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 

BF13: زبادي رائب لبن أكل أو (االسم) شربت شرب/ هل( / 
 الليل؟ أو النهار خالل أمس يوم يغورت(

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 
2 BF15 
 
8 BF15 
 

BF14: فيها أكل/أكلت أو شرب/شربت التي المرات عدد كم 
 خالل أمس يوم /اليغورت( )الزبادي الرائب اللبن (االسم)

 الليل؟ أو النهار
 

 
 __ __ ............................................... عدد المرات

 

 

BF15: مهروس( )شيء خفيفًة عصيدًة (االسم) أكل/أكلت هل 
 الليل؟ أو النهار خالل أمس يوم

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 

BF16: لينًا، صلب شبه أو صلبًا طعامًا (االسم) أكل/أكلت هل( 
 الليل؟ أو النهار خالل أمس يوم يًا(طر

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 ..........................................................ال أعرف

 
2 BF18 
 
8 BF18 
 

BF17: طعامًا (االسم) فيها أكل/أكلت التي المرات عدد كم 
 أو النهار خالل أمس يوم طريًا( )لينًا، صلب شبه أو صلبًا
 الليل؟

 

 
 __ __ ............................................... عدد المرات

 

 

BF18: بالحلمة القنينة من شيء أي (االسم) شرب/شربت هل 
 الليل؟ أو النهار خالل أمس يوم

 

 1 ................................................................ نعم 
 2 ................................................................ال   

 
 8 .........................................................ال أعرف 
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 CAنموذج العناية باملرض                                                                                                     
CA1: أصيب/أصيبت هل الماضيين، األسبوعين خالل 
 باإلسهال؟ (االسم)

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 
 8 ......................................................... ال أعرف

 
2 CA7 
 
8 CA7 

CA2: االسم( لـ ُأعطيت التي السوائل كمية أعرف أن أود( 
 حليب فيها )بما باإلسهال اإلصابة خالل ليشربها/لتشربها

 األم(.
 باإلسهال، (االسم) فيه أصيب/أصيبت الذي الوقت خالل

 التي الكمية من أقل سوائل أعطيت / أعطي هل
 كمية أم تقريبًا، لها مساوية كمية أم عادة، يشربها/تشربها

 المعتاد؟ من أكثر
 :إذا كانت الكمية أقل من المعتاد، استقص/استقصي األمر
هل أعطي / ُأعطيت كمية أقل بكثير من المعتاد أم أقل 

 بعض الشيء؟

 1 ...................................... أقل بكثير من المعتاد
 2 .......................................... أقل بعض الشيء

 3 ........................................ كمية مساوية تقريبًا
 4 ........................................... لمعتادمن ا أكثر

 1 ................................... لم يشرب / تشرب شيئًا
 

 8 .................................................. ال أعرف

 

CA3: (االسم) فيه أصيب/أصيبت الذي الوقت خالل 
 أم المعتاد من أقل أكل كمية أعطيت / ُأعطي هل باإلسهال،

 / ُيعَط لم أم المعتاد، من أكثر كمية أم تقريبًا، نفسها الكمية
 لتأكله؟ / ليأكله شيئًا ُتعط

 
 األمر: استقص/استقصي المعتاد، من أقل الكمية كانت إذا

 أقل أم المعتاد من بكثير أقل كمية ُأعطيت / ُأعطي هل 
 الشيء؟ بعض

 1 .......................................... أقل بكثير من المعتاد.
 2 ................................................ أقل بعض الشيء

 3 ............................................. كمية مساوية تقريبًا
 4 ................................................. من المعتاد أكثر

 1 ............................................... شيئًا لم يأكل/تأكل
 6 ....................................... لم ُيعَط / ُتعط طعامًا بعد

 
 8 ......................................................... ال أعرف

 

CA4: (االسم) ُأعطيت / ُأعطي هل سهال،باإل اإلصابة خالل 
 لتشربه: / ليشربه التالية السوائل من أيًا

اقرأ/اقرئي كل بند بصوت واضٍح وسجل/سجلي اإلجابة 
 قبل االنتقال الى  البند التالي.

 
[A] لمعالجة  خاص )عبوة( باكيت من مهيئ سائل 

 (؟الفم طريق عن الجفاف
[B] ؟االسهال لمعالجة منزليًا معًد سائل 

 
 
 

 ال أعرف    ال         نعم                                        
 

 ORS                       1          2          8باكيت 
 

 8          2           1                  سائل معد منزليًا 

 

CA5: لمعالجة )آخر( شيء أي (االسم) إعطاء تم هل 
 اإلسهال؟

 
 

 1 ............................................................... نعم 
 2 ...............................................................    ال
 

 8 ......................................................... ال أعرف

 
2 CA7 
 
8 CA7 

CA6: االسم( لـــ أعطيت التي )األخرى( األشياء هي ما( 
 اإلسهال؟ لمعالجة

 
 األمر: استقص/استقصي 
 آخر؟ شيء أي أعطي/أعطيت هل 

 
 للطفل. أعطيت التي األدوية جميع حول دائرة ضع/ضعي
 األدوية لجميع التجارية العالمات / العالمة اكتب/اكتبي

 المذكورة 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              
األدوية( )اسماء  

 
 

 حبوب أو شراب
 A ............................................ مضادات حيوية 
 B........................... (Antimotilityدواء قابض ) 
 C......................................................... الزنك 
أخرى )غير المضادات الحيوية، أو الزنك، أو األدوية  

 G ..................................................... القابضة(
 H ...........................وفحبوب أو شراب غير معر 

 حقن
 L ............................................. مضادات حيوية 
 M ................................... غير المضادات الحيوية 
 N ......................................... حقنة غير معروفة 

 

 O .............................................. عن طريق الوريد
 

 Q ................. مستحضرات منزلية / أدوية من األعشاب
 

 X ........................................... أخرى )حدد/حددي(

 

 

 

 CAنموذج العناية باملرض                                                                                                     
CA7: بسعال مصحوٍب بمر  (االسم) أصيبت / أصيب هل 
 ؟ الماضيين األسبوعين خالل وقت أي في

 

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 

 8 ......................................................... ال أعرف

 
2 التالي النموذج 
 
8 التالي النموذج 

CA8:  مصحوب بمر  (االسم) أصيب/أصيبت عندما 
 من أسرع بشكل تتنفس / يتنفس كانت / كان هل بسعال،
 تجد يجد/ كان هل أم سريع، و قصير تنفس مع المعتاد،
 التنفس؟ في صعوبة

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 

 8 ......................................................... ال أعرف

 
2 التالي النموذج 
 
8 يالتال النموذج 

CA9: مشكلة بسبب التنفس صعوبة أو السريع التنفس كان هل 
 األنف؟ من سيالن أو األنف انسداد بسبب أم الصدر، في

 

 1 .......................................... فقطمشكلة في الصدر 
 2 ...................... انسداد األنف أو سيالن من األنف فقط

 3 ....................................................... كال السببين
 

 6 _____________________ (حدد/حدديأخرى )
 8 ......................................................... ال أعرف

 
2 التالي النموذج 
 
 
6 التالي النموذج 

CA10: أي من المر  لهذا عالج أو مشورة عن بحثت هل 
 كان؟ مصدر

 

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 

 8 ......................................................... ال أعرف

 
2 CA12 
 
8 CA12 

CA11: العالج؟ أو المشورة هذه على حصلت أين من 
 

 األمر استقص/استقصي: 
 آخر؟ مكان أي

 
ضع/ضعي دائرة حول جميع مقدمي الرعاية المذكورين، 

 جوبة.تعطي أية اقتراحات للمستال ولكن 
 
 

 استقص/استقصي األمر لتحديد جميع أنواع المصادر.
 

إن لم تكن السيدة قادرًة على تحديد إذا ما كان القطاع 
خاصًا أم عامًا، اكتب/اكتبي اسم المكان و اسأل/اسألي 

 عن ذلك بعد مغادرتك المسكن.
       

 )اسم المكان(

 القطاع العام
 A ........................................... مستشفى حكومي 
 B...................................... مركز صحي حكومي 
 C....................................... وصف حكومي  مست 
 D .............................. العاملين الصحين في القرى 
 E ............................... عيادة ميدانية عيادة متنقلة / 
 H ______________ (حدد/حدديآخر )قطاع عام  

 قطاع طبي خاص
 I ..................................... مستشفى / عيادة خاصة 
 J .................................................. طبيب خاص 
 K ............................................. صيدلية خاصة 
 L .................................................  عيادة متنقلة 
 O _________ (حدد/حدديقطاع طبي خاص آخر ) 

 مصدر آخر
 P .............................................. قريب / صديق 
 Q ........................................................  متجر 
 R.............................................  يديممارس تقل 

 

 X _____________________ (حدد/حدديأخرى )

 

CA12: هذا لمعالجة دواء أي (االسم) أعطي/أعطيت هل 
 المر ؟

 

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 
 8 ......................................................... ال أعرف

 
2 التالي النموذج 
 
8 التالي النموذج 

CA13: ؟ (االسم) لـ إعطاؤه تم الذي الدواء هو ما 
 آخر؟ دواء أي 

 
ل. ضع/ضعي دائرة حول جميع األدوية التي أعطيت للطف
اكتب/اكتبي العالمة / العالمات التجارية لجميع األدوية 

 المذكورة.
       

 (أسماء األدوية)
 

 مضادات حيوية
 A ............................................. حبوب / شراب 
 B........................................................... حقنة 

 

 M ......................................... أدوية مضادة للمالريا
 P ......................... باراسيتامول / َبَندول / أسيتامينوفين

 Q ......................................................... أسبيرين
 R.................................... (Ibuprofenآيبوبروفين )

 

 X _________________ (حدد/حدديأدوية أخرى ) 
 Z ......................................................... فال أعر
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 CAنموذج العناية باملرض                                                                                                     
CA1: أصيب/أصيبت هل الماضيين، األسبوعين خالل 
 باإلسهال؟ (االسم)

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 
 8 ......................................................... ال أعرف

 
2 CA7 
 
8 CA7 

CA2: االسم( لـ ُأعطيت التي السوائل كمية أعرف أن أود( 
 حليب فيها )بما باإلسهال اإلصابة خالل ليشربها/لتشربها

 األم(.
 باإلسهال، (االسم) فيه أصيب/أصيبت الذي الوقت خالل

 التي الكمية من أقل سوائل أعطيت / أعطي هل
 كمية أم تقريبًا، لها مساوية كمية أم عادة، يشربها/تشربها

 المعتاد؟ من أكثر
 :إذا كانت الكمية أقل من المعتاد، استقص/استقصي األمر
هل أعطي / ُأعطيت كمية أقل بكثير من المعتاد أم أقل 

 بعض الشيء؟

 1 ...................................... أقل بكثير من المعتاد
 2 .......................................... أقل بعض الشيء

 3 ........................................ كمية مساوية تقريبًا
 4 ........................................... لمعتادمن ا أكثر

 1 ................................... لم يشرب / تشرب شيئًا
 

 8 .................................................. ال أعرف

 

CA3: (االسم) فيه أصيب/أصيبت الذي الوقت خالل 
 أم المعتاد من أقل أكل كمية أعطيت / ُأعطي هل باإلسهال،

 / ُيعَط لم أم المعتاد، من أكثر كمية أم تقريبًا، نفسها الكمية
 لتأكله؟ / ليأكله شيئًا ُتعط

 
 األمر: استقص/استقصي المعتاد، من أقل الكمية كانت إذا

 أقل أم المعتاد من بكثير أقل كمية ُأعطيت / ُأعطي هل 
 الشيء؟ بعض

 1 .......................................... أقل بكثير من المعتاد.
 2 ................................................ أقل بعض الشيء

 3 ............................................. كمية مساوية تقريبًا
 4 ................................................. من المعتاد أكثر

 1 ............................................... شيئًا لم يأكل/تأكل
 6 ....................................... لم ُيعَط / ُتعط طعامًا بعد

 
 8 ......................................................... ال أعرف

 

CA4: (االسم) ُأعطيت / ُأعطي هل سهال،باإل اإلصابة خالل 
 لتشربه: / ليشربه التالية السوائل من أيًا

اقرأ/اقرئي كل بند بصوت واضٍح وسجل/سجلي اإلجابة 
 قبل االنتقال الى  البند التالي.

 
[A] لمعالجة  خاص )عبوة( باكيت من مهيئ سائل 

 (؟الفم طريق عن الجفاف
[B] ؟االسهال لمعالجة منزليًا معًد سائل 

 
 
 

 ال أعرف    ال         نعم                                        
 

 ORS                       1          2          8باكيت 
 

 8          2           1                  سائل معد منزليًا 

 

CA5: لمعالجة )آخر( شيء أي (االسم) إعطاء تم هل 
 اإلسهال؟

 
 

 1 ............................................................... نعم 
 2 ...............................................................    ال
 

 8 ......................................................... ال أعرف

 
2 CA7 
 
8 CA7 

CA6: االسم( لـــ أعطيت التي )األخرى( األشياء هي ما( 
 اإلسهال؟ لمعالجة

 
 األمر: استقص/استقصي 
 آخر؟ شيء أي أعطي/أعطيت هل 

 
 للطفل. أعطيت التي األدوية جميع حول دائرة ضع/ضعي
 األدوية لجميع التجارية العالمات / العالمة اكتب/اكتبي

 المذكورة 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              
األدوية( )اسماء  

 
 

 حبوب أو شراب
 A ............................................ مضادات حيوية 
 B........................... (Antimotilityدواء قابض ) 
 C......................................................... الزنك 
أخرى )غير المضادات الحيوية، أو الزنك، أو األدوية  

 G ..................................................... القابضة(
 H ...........................وفحبوب أو شراب غير معر 

 حقن
 L ............................................. مضادات حيوية 
 M ................................... غير المضادات الحيوية 
 N ......................................... حقنة غير معروفة 

 

 O .............................................. عن طريق الوريد
 

 Q ................. مستحضرات منزلية / أدوية من األعشاب
 

 X ........................................... أخرى )حدد/حددي(

 

 

 

 CAنموذج العناية باملرض                                                                                                     
CA7: بسعال مصحوٍب بمر  (االسم) أصيبت / أصيب هل 
 ؟ الماضيين األسبوعين خالل وقت أي في

 

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 

 8 ......................................................... ال أعرف

 
2 التالي النموذج 
 
8 التالي النموذج 

CA8:  مصحوب بمر  (االسم) أصيب/أصيبت عندما 
 من أسرع بشكل تتنفس / يتنفس كانت / كان هل بسعال،
 تجد يجد/ كان هل أم سريع، و قصير تنفس مع المعتاد،
 التنفس؟ في صعوبة

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 

 8 ......................................................... ال أعرف

 
2 التالي النموذج 
 
8 يالتال النموذج 

CA9: مشكلة بسبب التنفس صعوبة أو السريع التنفس كان هل 
 األنف؟ من سيالن أو األنف انسداد بسبب أم الصدر، في

 

 1 .......................................... فقطمشكلة في الصدر 
 2 ...................... انسداد األنف أو سيالن من األنف فقط

 3 ....................................................... كال السببين
 

 6 _____________________ (حدد/حدديأخرى )
 8 ......................................................... ال أعرف

 
2 التالي النموذج 
 
 
6 التالي النموذج 

CA10: أي من المر  لهذا عالج أو مشورة عن بحثت هل 
 كان؟ مصدر

 

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 

 8 ......................................................... ال أعرف

 
2 CA12 
 
8 CA12 

CA11: العالج؟ أو المشورة هذه على حصلت أين من 
 

 األمر استقص/استقصي: 
 آخر؟ مكان أي

 
ضع/ضعي دائرة حول جميع مقدمي الرعاية المذكورين، 

 جوبة.تعطي أية اقتراحات للمستال ولكن 
 
 

 استقص/استقصي األمر لتحديد جميع أنواع المصادر.
 

إن لم تكن السيدة قادرًة على تحديد إذا ما كان القطاع 
خاصًا أم عامًا، اكتب/اكتبي اسم المكان و اسأل/اسألي 

 عن ذلك بعد مغادرتك المسكن.
       

 )اسم المكان(

 القطاع العام
 A ........................................... مستشفى حكومي 
 B...................................... مركز صحي حكومي 
 C....................................... وصف حكومي  مست 
 D .............................. العاملين الصحين في القرى 
 E ............................... عيادة ميدانية عيادة متنقلة / 
 H ______________ (حدد/حدديآخر )قطاع عام  

 قطاع طبي خاص
 I ..................................... مستشفى / عيادة خاصة 
 J .................................................. طبيب خاص 
 K ............................................. صيدلية خاصة 
 L .................................................  عيادة متنقلة 
 O _________ (حدد/حدديقطاع طبي خاص آخر ) 

 مصدر آخر
 P .............................................. قريب / صديق 
 Q ........................................................  متجر 
 R.............................................  يديممارس تقل 

 

 X _____________________ (حدد/حدديأخرى )

 

CA12: هذا لمعالجة دواء أي (االسم) أعطي/أعطيت هل 
 المر ؟

 

 1 ............................................................... نعم 
 2 ............................................................... ال   

 
 8 ......................................................... ال أعرف

 
2 التالي النموذج 
 
8 التالي النموذج 

CA13: ؟ (االسم) لـ إعطاؤه تم الذي الدواء هو ما 
 آخر؟ دواء أي 

 
ل. ضع/ضعي دائرة حول جميع األدوية التي أعطيت للطف
اكتب/اكتبي العالمة / العالمات التجارية لجميع األدوية 

 المذكورة.
       

 (أسماء األدوية)
 

 مضادات حيوية
 A ............................................. حبوب / شراب 
 B........................................................... حقنة 

 

 M ......................................... أدوية مضادة للمالريا
 P ......................... باراسيتامول / َبَندول / أسيتامينوفين

 Q ......................................................... أسبيرين
 R.................................... (Ibuprofenآيبوبروفين )

 

 X _________________ (حدد/حدديأدوية أخرى ) 
 Z ......................................................... فال أعر
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UF14: األسرة؟ هذه مع يعيش سنوات 4 -0 بعمر آخر طفل رعايته على قائمة أو أم المستجوبة السيدة هل 

 
 نعم     المستجوبة. نفس مع لتعبئته 1 الـ دون لطفل آخر استبيان إلى انتقل/انتقلي 
 
  ال اقم/قومي بإنهاء المقابلة مع المستجوبة بشكرها على تعاونه. 

 
 

 طفل دون الخمس سنوات الستفاء االستبيانات الخاصة بهم. او (49-11)رجل ( أو49-11حققي من وجود أي امرأة )تحقق/ت
 

 .تعبئة االستبيانات اذا لزم األمرقم/قومي ب
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