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خالل الفرتة من تشرين أول / أكتوبر  2018-2017نفذت دائرة اإلحصاءات العامة مسح السكان والصحة األسرية 
وقد مت متويل هذا املسح من قبل احلكومة األردنية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية . 2018لغاية كانون ثاين/ يناير  2017

)USAID( وصندوق األمم املتحدة للسكان ،)UNFPA،(  ومنظمة األمم املتحدة للطفولة)UNICEFكما وفرت .( 
، وهو مشروع  )DHS( والصحية من خالل الربنامج العاملي للمسوح الدميوغرافيةالدولية املساعدة الفنية ) ICF(مؤسسة 

ويقدم الدعم واملساعدة الفنية لتنفيذ مسح السكان والصحة األسرية  )USAID(ممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
 .يف مجيع  البلدان حول العامل

اإلحصاءات من دائرة  2018 -2017وميكنكم احلصول على معلومات إضافية حول مسح السكان والصحة األسرية 
 ، فاكس رقم:700-300-5-6 (962)األردن، هاتف رقم :  – 11181الرمز الربيدي  –عمان  2015. العامة، ص.ب

 stat@dos.gov.jo  كرتوين:إللربيد الال، 6-5-300-710 (962)
 :على العنوان التايل، ICF من مؤسسة  DHS كما ميكنكم احلصول على معلومات إضافية حول مسح

ICF, 530 Gaither Road, Suite 500, Rockville, MD 20850, U.S.A. 
 الربيد اإللكرتوين:   0999-572-301-1، رقم الفاكس:0200-572-301-1اهلاتف: رقم

info@dhsprogram.com صفحة اإلنرتنت :www.dhsprogram.com 
 :االقتباس املوصى به
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 2017-2018 مسح السكان والصحة األسرية

  
 

 2018 -2017حول مسح السكان والصحة األسرية  نبذة
لتوفري بيانات من أجل رصد حالة السكان والصحة   2018-2017 األسرية والصحة السكان مسح مت تصميم

 مت اليت والصحية الدميوغرافية املسوح سلسلة من السابع األسرية والصحة السكان مسح ويعديف األردن، 
 عنمعلومات حديثة  توفري يف املسح هذا من األساسي اهلدف يتمثل. 1990منذ عام  األردن يف تنفيذها

والزواج، وتفضيالت اإلجناب، معرفة واستخدام وسائل تنظيم األسرة، ممارسات الرضاعة  اإلجناب، مستويات
الطبيعية، التغذية، وفيات األطفال، صحة األم والطفل، والوعي والسلوك فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة 

والنفقات الصحية لألسرة، وجتربة العنف الذي ، (STIs)رية/ اإليدز وغريه من األمراض املنقولة جنسيا البش
إجراء مقابالت مع الرجال إضافة إىل  املسح هذا خالل مت األردن، يف األوىل وللمرة واجهته السيدات.

 السيدات الاليت سبق هلن الزواج.
 

 من شارك في المسح ؟
سيدة من 14,689إجراء مقابالت مع عينة ممثلة على املستوى الوطين تتكون من  مت 2018-2017 مسح يف

رجًال وأعمارهم  6,640وسنة يف مجيع األسر املختارة  49 -15السيدات الاليت سبق هلن الزواج وأعمارهن 
 %97للسيدات و %99ونتج عن ذلك معدل استجابة قدره  سنة يف نصف عدد األسر املختارة، 59 - 15

 واحلضر ككل، الوطين املستوى على الرئيسية املسح مبتغريات تتعلقللرجال. وتقدم هذه العينة تقديرات 
ثنيت عشر، كما ، وبالنسبة ملعظم املؤشرات، مت تقدير كل حمافظة من احملافظات اإلالثالث واألقاليم والريف،

 .وجنسيات أخرىمت تصميم املسح ليكون ممثال لثالث جنسيات: األردنيون والسوريون 
 



 2018-2017مسح السكان والصحة األسریة   1

 

 والمستجيبين األسر خصائص
 

 تركيبة األسرة

فرد،  4.7يبلغ متوسط عدد أفراد األسر األردنية 
.  %12ويبلغ عدد السيدات الاليت يرأسن أسرهن 

من أفراد األسر يف األردن  )%33(كما أن 
 .سنة 15أعمارهم أقل من 

 مياه الشرب والصرف الصحي

إمكانية  )%98(معظم األسر  يتوفر لدىتقريبا 
الوصول إىل مصدر حمسن ملياه الشرب. ويتوفر 
لدى أكثر من نصف األسر مصادر مياه حمسنة 

يستخدمون املياه  %37، والساحة يف املنازل أو
 .املعبأة يف قوارير

) لديهم مرحاض حمسن، %98تقريبا مجيع األسر (
يتوفر لديهم مرحاض ميكن اعتباره حمسنا إذا  2%

 .التشارك بهمل يتم 

 امتالك السلع

معظم األسر تقريبا ميتلكون جهاز تلفزيون وهاتف 
 )%43(خلوي (حممول) وميتلك مخسي األسر 

ميكنهم  %37جهاز حاسوب (كمبيوتر)، و
الوصول إىل اإلنرتنت يف املنزل. السيارات/ 

من األسر. و أكثر من  %58الشاحنات متتلكها 

لديهم حساب  )%58(نصف عدد األسر 
 .لديهم بطاقة ائتمان %15مصريف، و

 الجنسية

على أسئلة تطلب  2018-2017تضمن مسح 
من املستجيبني أن يبلغوا عن جنسياهتم. أفادت 

من السيدات الاليت  %)87(الغالبية العظمى 
من الرجال بأهنم  )%89(سبق هلن الزواج و

من  )%6(من السيدات و %9أردنيون، وأفاد 
من السيدات  )%5(الرجال بأهنم سوريون، و

من الرجال أفادوا بأهنم من جنسيات ) %6(و
 .أخرى

 
 الجنسية

الذين  التوزيع النسيب للسيدات الاليت سبق هلن الزواج والرجال
سنة ومتت مقابلتهم يف مسح السكان والصحة  49 - 15أعمارهم 

 اهب األسرية حسب جنسياهتم اليت صرحوا
 

 

87 89 

9 6 
5 6 

 الرجال السيدات

 جنسیات اخرى

 السوریین

 األردنیون
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 المستوى التعليمي

أكملت السيدات الاليت سبق هلن الزواج 
سنة يف األردن ما معدله حوايل  49-15وأعمارهن 

سنة دراسية. وقد التحق أكثر من ثالثة أرباع  11
أكملن  %6السيدات مبدارس ثانوية على األقل و

من  %9الدراسة إىل ما بعد الثانوي. فقط 
السيدات مل حيصلن على أي تعليم أو التحقن 

 .فقط بالتعليم االبتدائي

  49 -15لدى الرجال األردنيني الذين أعمارهم 
 11مستويات متشاهبة يف التعليم، حبيث يكملون 

منهم يف  %80سنة يف املتوسط. والتحق حوايل 
املدارس الثانوية على األقل، وأكمل ثلثهم 

 .الدراسة بعد املرحلة الثانوية

 %96 تقريباً مجيع األردنيني يعرفون القراءة والكتابة
من  %98من السيدات الاليت سبق هلن الزواج و

 ميكنهم سنة 49-15أعمارهم ذين ال الرجال
 القراءة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المستوى التعليمي
التوزيع النسيب للسيدات الاليت سبق هلن الزواج ومجيع الرجال 

سب أعلى مستوى تعليمي حصلوا ة حسن 49-15 الذين أعمارهم
 عليه

 
  

9 8 
13 13 

42 47 

36 33 

 الرجال السيدات

 أعلى من الثانوي

 ثانوي

 اعدادي 

 ابتدائي أو غري متعلمني
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ومحدداته اإلنجاب
 

 معدل اإلنجاب الكلي

 2.7يف األردن  احلايل يبلغ معدل اإلجناب الكلي
واخنفض هذا املعدل طرديا من  طفل لكل سيدة،

، واستقر املعدل يف 2002إىل عام  1990عام 
، واخنفض مرة أخرى 2012إىل  2002الفرتة من 
 .2018-2017و 2012بني عامي 

خيتلف اإلجناب حسب احملافظة، فلدى السيدات 
يف  4.1يف حمافظة املفرق أكرب عدد من األطفال (

املتوسط) يف حني أن السيدات يف حمافظيت عمان 
 .)2.3والكرك لديهن أقل عدد من األطفال (

اإلجناب أيضا خيتلف حسب اجلنسية، حيث تبلغ 
 أن طفل، يف حني 2.6لدى السيدات األردنيات 

السيدات السوريات لديهن طفلني أو أكثر يف 
 ).4.7املتوسط من األردنيات أي (

اإلجناب يقلل من رفاه األسر*، حيث يوجد لدى 
طفل، يف املتوسط،  3.9السيدات يف أفقر األسر 

يف حني أن السيدات يف األسر األكثر رفاه لديهن 
 .طفل يف املعدل 1.4

 
 
 
 
 
 

 إلنجاب حسب رفاه األسرةا
عدد املواليد لكل سيدة خالل فرتة الثالث سنوات السابقة 

 للمسح

 
 
 

 اتجاهات االنجاب
السابقة عدد املواليد لكل سيدة خالل فرتة الثالث سنوات 

 للمسح
 

  
 حسب المحافظة اإلنجاب

 الكلي لفرتة الثالث سنوات السابقة للمسح اإلجنابمعدل 
 

3.9 
3.2 2.9 

2.3 
1.4 

 األعلى الرابع األوسط الثاني األدنى

5.6 
4.4 

3.7 3.6 3.8 3.5 
2.7 

1990 1997 2002 2007 2009 2012 2017-18

(األعلى) 
 األغنى

(األدنى) 
 األفقر

األسر من خالل بيانات ممتلكات األسرة اليت مت مجعها يف مسح رفاه يتم حساب  )*(
مصدر املياه، توفر الكهرباء، مواد األرضيات، ، مثال: )DHS(السكان والصحة األسرية 

امتالك سلع استهالكية معمرة. يتم مجع هذه املفردات يف مؤشر رفاه واحد، مث يتم تقسيمها 
مخيسات، استنادا إىل مكانتها النسبية على مؤشر إىل مخس جمموعات متساوية احلجم ، أو 

 رفاه األسرة .
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 العمر عند الزواج األول والوالدة

أكثر من نصف السيدات تزوجن األردنيات 
سنة متزوجات.  49- 15الاليت أعمارهن  )56%(

مخسة عشر باملئة من السيدات الاليت أعمارهن 
  %30تزوجن يف سن الثامنة عشرة وسنة  25-49

العر عند  بلغ وسيطتزوجن يف سن العشرين. 
، أما الرجال سنة 22.7بني السيدات الزواج األول 

 5 يتزوجون بعدف )59-30(الذين أعمارهم 
العمر  وسيطسنوات مقارنة بالسيدات، أي أن 

 سنة. 27.9هو  األول عند الزواج

هناك بعض التباين يف العمر عند الزواج األول 
العمر عند الزواج األول  فوسيطحسب اجلنسية: 

 ، يف حني أنسنة 22.9للسيدة األردنية هو 
العمر عند الزواج األول بني السوريني كان  وسيط

 .سنة 19.6أقل بثالث سنوات 

عمر السيدات عند اجناب  وسيطأما بالنسبة ل
 وسيطسنة، كما أن  24.6املولود األول هو 

أقل بني السيدات  األول العمر عند اجناب املولود
مقارنة بالسيدات سنة  )21.1( السوريات

 .سنة )24.7األردنيات (

 

 

 متوسط العمر عند الزواج والوالدة حسب الجنسية
 سنة 49-25 بني السيدات الاليت سبق هلن الزواج وأعمارهن

 
 

 صلة القرابة

أفادت أكثر من ربع السيدات الاليت سبق هلن 
الزواج بوجود صلة قرابة بالزوج احلايل أو السابق. 
ومن اجلدير بالذكر أن زواج األقارب أصبح أقل 

يف  %56شيوًعا يف األردن، حيث اخنفض من 
 .2018-2017يف عام  %28إىل  1990عام 

 اإلنجاب في سن المراهقة

سبق هلن الزواج الاليت  املراهقات مخسة باملئة من
إلجناب: أي بدأن باسنة  19 –15أعمارهن من و 

أهنن بالفعل أمهات أو حوامل بطفلهن األول. 
وحسب احملافظة، كان محل املراهقات األكثر 

 واألقل شيوًعا %)13(شيوعًا يف حمافظة املفرق 

22.9 
24.7 

19.6 21.2 
23 

>25 

 متوسط العمر عند المولود االول متوسط العمر عند الزواج االول

 جنسیات اخرى سوریات اردنیات
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). واملراهقات %2حمافظيت الطفيلة والكرك (يف 
هن أكثر ميًال  ذوات املستوى التعليمي االبتدائي

من  %28وبدأ  )،%27للبدء يف اإلجناب (
سنة يف  19-15املراهقات السوريات وأعمارهن 

من األردنيات أي أن  %3اإلجناب، مقارنة مع 
مستوى اإلجناب منخفض بني املراهقات 

 .األردنيات

 حمل المراهقات حسب المحافظة
 السيدات الاليت سبق هلن الزواج وأعمارهننسبة 

 سنة ممن بدأن يف اإلجناب 19 - 15

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعدد الزوجات
من السيدات بأن أزوجاهن لديهم  %4أفادت 

 زوجات أخريات (ضرائر). ويعترب تعدد الزوجات
وبني  %)7( األكثر شيوًعا يف حمافظة املفرق

 .%)13(غري املتعلمات  السيدات
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  رةـــم األســيـــنظــــت

 األسرة تنظيم لوسائل الحالي االستخدام

 )%37(السيدات املتزوجات حالًيا  ثلث من أكثر
 وسيلة يستعملن سنة 49-15 أعمارهن الاليت

 وسيلة يستخدمن %14 األسرة، لتنظيم حديثة

الوسيلة األكثر اللولب هو  أن وتَبّني  تقليدية.
 السيدات قبل من وتستخدم) %21شيوعا (

 أما )،%8( احلمل منع حبوب تليها املتزوجات،

القذف  فهو استخداًما األكثر التقليدي األسلوب
 السيدات من %13 تستخدمه والذي ،اخلارجي

 .املتزوجات

 من احلديثة األسرة تنظيم وسائل استخدام يرتاوح

 جرش. حمافظة يف %43 إىل معان حمافظة يف 25%

 أقل هن املتعلمات غري املتزوجات والسيدات

 حديثة تنظيم لوسائل طريقة الستخدام احتماال

 احلديثة الوسائل استخدام يتساوى بينما )22%(

 .الرفاه مخيسات عرب نسبيا

 األسرة تنظيم وسائل استخدام اتجاهات

 األسرة تنظيم وسائل استخدام اخنفض عامة بصفة

 %42 كان حيث ،2012 عام ذمن طفيف بشكل

 حديثة. تنظيم وسيلة يستخدمن السيدات من

يرجع ذلك أساسا يف اخنفاض استعمال الواقي و
 األجل طويلة وسائل استخدام أن حني يف ،الذكري

 كما ثابتة. تزال ال احلمل منع وحبوب اللوالب مثل

 عام منذ التقليدية األساليب استخدام اخنفض

-2017 الفرتة يف %14 إىل %19 من ،2012
2018. 

 

 األسرة تنظيم وسائل استخدام في االتجاهات
 لتنظيم وسيلة يستخدمن الاليت حاليا املتزوجات السيدات نسبة

األسرة

 
 

 استخدام وسائل تنظيم األسرة
سنة  49- 15 هننسبة السيدات املتزوجات حاليا الاليت أعمار 

 ويستخدمن حالًيا وسيلة ملنع احلمل
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سنة  49 - 15نسبة السيدات املتزوجات حالياً الاليت أعمارهن 
  ويستخدمن وسيلة حديثة لتنظيم األسرة

 
 الحاجة إلى تنظيم األسرة

سيدات  5أكثر من سيدتني من بني كل 
سنة  49-15) الاليت أعمارهن %43متزوجات (

 %23ال يرغنب يف املزيد من األطفال، ويفضل 
االنتظار ملدة سنتني على األقل قبل الوالدة 
القادمة. ويزداد طلب السيدات الاليت يرغنب يف 

 تأخري أو وقف احلمل على وسائل تنظيم األسرة.

الحاجة إلى تنظيم األسرة الملباه بالوسائل 
 الحديثة

يشمل الطلب اإلمجايل على وسائل تنظيم األسرة  
 امللباه. كال من احلاجات امللباه واحلاجات غري

احلاجات امللباه هي نسبة السيدات املتزوجات 
الاليت يستخدمن وسائل تنظيم األسرة يف الوقت 

من السيدات  %52احلايل. حيث تستخدم 

منهن  %37املتزوجات حاليا أي وسيلة. 
يستخدمن  %14يستخدمن الوسائل احلديثة و

الوسائل التقليدية. ويتم تعريف احلاجة غري امللباه 
م األسرة على أهنا نسبة السيدات املتزوجات لتنظي

الاليت يرغنب يف تأخري أو وقف اإلجناب ولكنهن 
ال يستخدمن وسائل تنظيم األسرة. وتظهر 

من السيدات املتزوجات الاليت  %14البيانات أن 
سنة لديهم حاجة غري ملباه  49 - 15أعمارهن 

للحد من  %8للمباعدة و  %7لتنظيم األسرة، 
 %14اإلجناب ( جمموع األرقام ال يصل إىل 

 بسبب التقريب).

وتقيس احلاجة امللباه لتنظيم األسرة بالوسائل 
احلديثة مدى استخدام السيدات الراغبات يف 
تأخري أو وقف احلمل لوسائل تنظيم األسرة 

ر من نصف الطلب على احلديثة. مت تلبية أكث
يثة. وتَبني أن بالوسائل احلد %57 تنظيم األسرة

قد َسجلت   حلديثةبالوسائل ا ةنسبة احلاجة امللبا
يف  واألدىن )%62( جرشحمافظة  يف األعلى

 .)%45( حمافظة معان
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تلبية الطلب على وسائل تنظيم األسرة حسب 
 المحافظة

سنة  49 -15 نسبة السيدات املتزوجات حالياً الاليت أعمارهن
تنظيم األسرة باستخدام األساليب ويتم تلبية طلبهن على وسائل 

 احلديثة

 
 

 األسرة لتنظيم والطلب الحاجة
 سنة 49-15الاليت أعمارهن  حاليا املتزوجات النساء نسبة

 
 

 

 التعرض لرسائل تنظيم األسرة

من  %45من السيدات و %80مسع أكثر من 
سنة أو شاهدوا  49-15الرجال الذين أعمارهم 

رسالة حول تنظيم األسرة يف وسائل اإلعالم يف 
األشهر اليت سبقت املسح. وكان التلفزيون 
املصدر األكثر شيوًعا لبث رسائل تنظيم األسرة، 

من  %30من السيدات و %71حيث شاهده 
 الرجال.

 االختيار المستنير

جيب إعالم مستخدمات وسائل تنظيم األسرة 
للوسيلة املستخدمة، وما جيب فعله باآلثار اجلانبية 

إذا عانني من اآلثار اجلانبية، وأخبارهن عن 
 وسائل تنظيم األسرة األخرى املتاحة.

سيدات يستخدمن  10من كل  7مت إعالم حوايل 
عالمهن إمن السيدات مت  %74الوسائل حاليا،  

يعرفن ماذا يفعلن إذا  %65عن اآلثار اجلانبية، 
يعرفن وسائل  %74عانني من آثار جانبية، و

 أخرى لتنظيم األسرة.
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 وفيات األطفال
 المعدالت واالتجاهات

 قبل األطفال وفيات ( الرضع وفيات معدل بلغ

 وفاة حالة 17 األردن يف األول) عامهم بلوغهم

 السنوات فرتة خالل يف حي مولود 1000 لكل

 وفيات معظم حتدث للمسح. السابقة خلمس

 أن حيث احلياة من األول الشهر خالل الرضع

 حالة 11 هو الوالدة حديثي األطفال وفيات معدل

 وفيات معدل وبلغ  حي. مولود 1000 لكل وفاة

 1000 لكل وفاة حالة 19 اخلامسة دون األطفال

 من واحد طفل حوايل أن يعين وهذا حي. مولود

 .اخلامس ميالده عيد قبل ميوت طفالً  50 كل

 اخلامسة سن دون األطفال وفيات معدل اخنفض

 1000 لكل وفاة حالة 28 من األخرية السنوات يف

 يف وفاة حالة 19 إىل 2009 عام يف حي مولود
 .2018-2017 الفرتة

معدالت وفيات األطفال حسب الخصائص 
 األساسية

 دون األطفال وفيات معدل أن البيانات أظهرت

 حالة 24( الريفية املناطق يف أعلى اخلامسة سن

 ) وفاة حالة19( احلضرية باملناطق مقارنة ) وفاة
 للمسح. السابقة سنوات اخلمس فرتة خالل

 اخلامسة دون األطفال وفيات معدالت تتباين كما

 لكل وفيات 10 بني ترتاوح حيث احملافظة، حسب

 حالة 23 إىل العقبة حمافظة يف حي ودمول 1000

 املفرق حمافظة يف حي مولود 1000 لكل وفاة

 ). للمسح السابقة سنوات العشر فرتة (خالل

 األطفال وفيات معدالت يف تباينات أيضا يوجد

 وفاة حالة 25 هناك حيث األم: جنسية حسب

 لألطفال حي مولود 1000 لكل اخلامسة دون

 اخلامسة دون وفاة حالة 16 مع باملقارنة السوريني

 سنوات العشر خالل األردنيني لألطفال بالنسبة

 للمسح. السابقة

 سن دون األطفال وفيات معدالت وتنخفض

 املستوى وارتفاع األسرة رفاه بزيادة اخلامسة

 لألم. التعليمي

 فترات المباعدة بين المواليد

 36 األقل (على املواليد بني املباعدة فرتة تعمل

 يبلغ إذ الرضع. وفاة خطر إبعاد على ) شهرًا

 شهراً. 34 األردن يف املواليد بني الفرتة هذه وسيط

 عامني من أقل بعد يولدون الذين الرضع واألطفال

 مرتفعة وفاة ملعدالت يتعرضون السابقة الوالدة على

 املعدل بلغ حيث اخلامسة، سن دون األطفال بني

 أو أخ والدة من سنتني بعد يولدون الذين للرضع

 حي، مولود 1000 لكل وفاة حالة 24 أخت
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 بعد يولدون الذين لألطفال فقط حالة 15 بـ مقارنة

 كما أخت. أو أخ والدة من سنوات ثالث

 عشرة كل من أطفال ثالثة أن البيانات أظهرت

 الوالدة على عامني من أقل بعد يولدون )29%(

 .السابقة

 ةالطفول وفيات معدل في االتجاهات
 السابقة سنوات اخلمس فرتة خالل حي مولود 1000 لكل الوفيات

 للمسح

 

 

 المحافظة حسب الخامسة دون األطفال وفيات
 سنوات العشر فرتة خالل حي مولود 1000 لكل الوفيات معدل

 للمسح السابقة

 

 
وفيات األطفال دون الخامسة حسب فاصل 

 المباعدة السابقة
مولود حي خالل فرتة العشر سنوات السابقة  1000 الوفيات لكل

 للمسح

 

  
34 

29 

22 
19 

23 
17 17 

39 
34 

27 
21 

28 

21 19 

 وفیات األطفال دون الخامسة  وفیات األطفال الرضع 
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 الرعاية الصحية لألم
 الرعاية الصحية قبل الوالدة

-15الاليت أعمارهن  تقريبا تلقت مجيع السيدات
رعاية صحية واحدة على األقل ) %98سنة ( 49

ن مقدم خدمة صحيه م (ANC) قبل الوالدة
 طبيب أو ممرضة / قابلة قانونيه).مؤهل (

يعترب توقيت وعدد الزيارات املتعلقة بالرعاية 
الصحية السابقة للوالدة ذات أمهية كبرية. حيث 

الاليت  )%92(سيدات  10من كل  9حوايل قام 
بأكثر من أربعة زيارات سنة  49 - 15أعمارهن 

من  %79، ومن أجل الرعاية الصحية قبل الوالدة
كثر). زيارات أو أ 7الزيارات اليت مت التوصية هبا (

تتلقى السيدات السوريات، يف املتوسط، عدد أقل 
 %62من الزيارات السابقة للوالدة فقد حصلت 

زيارات أو  7فقط من السيدات السوريات على 
 .من السيدات األردنيات %82أكثر مقارنة بـ 

من السيدات بأول زيارة  مخسة ومثاننيوقامت 
متعلقة بالرعاية الصحية قبل الوالدة يف األشهر 

 .الثالثة األوىل من احلمل

 الرعاية الصحية خالل الوالدة وما بعد الوالدة

) يف األردن حدثت %98تقريبًا مجيع الوالدات (
يف مرفق صحي، ثلثني من الوالدات حدثت يف 

قي من مرافق القطاع العام، بينما الثلث املتب

 %1الوالدات حدثت يف مرافق القطاع اخلاص، و
من الوالدات حدثت يف املنازل. ومن املالحظ أن 
الوالدات يف املنازل أكثر شيوًعا بني السيدات 

) وبني غري %5الاليت حيملن اجلنسية السورية (
لذكر أن مجيع ). ومن اجلدير با%10املتعلمات (

مبساعدة ) متت %99أكثر من الوالدات تقريًبا (
 .خمتص صحي

وتساعد الرعاية ما بعد الوالدة على منع حدوث 
من  %83مضاعفات بعد والدة الطفل. وتتلقى 

سنة فحص ما  49-15السيدات الاليت أعمارهن 
بعد الوالدة خالل يومني من الوالدة يف حني مل 

 %86أي فحص بعد الوالدة. وتلقى  %12تتلقى 
من األطفال حديثي الوالدة فحص ما بعد الوالدة 
يف غضون يومني من الوالدة يف حني مل يتلقى 

 .أي فحص بعد الوالدة 13%

 الوالدة القيصرية
أظهرت نتائج مسح السكان والصحة األسرية 

أن معدل الوالدة القيصرية لكل  2017-2018
أعلى  . حيث سجلت)%26(الوالدات كانت 

 دباانسبة يف الوالدات القيصرية يف حمافظة م
). %13) وكانت أقلها يف حمافظة العقبة (33%(

مت التخطيط ملعظم هذه الوالدات ويذكر أنه 
 .بصورة مسبقة قبل الوالدة
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بشكل ملحوظ  وازدادت حاالت الوالدة القيصرية
وظلت مستقرة نسبًيا  2012و 2007بني عامي 

 .2012منذ عام 
 

زيارات الرعاية الصحية قبل الوالدة وتوقيت عدد 
  الزيارة األولى حسب الجنسية

سنة واجننب مولودا حيا  49 - 15نسبة السيدات الاليت أعمارهن 
 خالل السنوات اخلمس السابقة للمسح

 

 

 الرعاية الصحية عند الوالدة حسب الجنسية
السابقة التوزيع النسيب للوالدات احلية خالل السنوات اخلمس 

 للمسح

 

 

 
 االتجاهات في الوالدات القيصرية

 نسبة املواليد األحياء خالل اخلمس سنوات السابقة للمسح
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 صحة وتنمية الطفل
 تغطية المطاعيم األساسية

 12ستة ومثانون باملئة من األطفال الذين أعمارهم 

جرعة ا تلقوا مجيع املطاعيم األساسية شهر  23 -
واحلصبة، وثالث ، BCGواحدة من مطعوم السل 

 HepB -Hib -DPT من املطعوم الثالثيجرعات 

(باستثناء شلل  وشلل األطفال عن طريق الفم
األطفال املعطى عند الوالدة). وسبعة باملئة  من 

 .األطفال مل يتلقوا أية تطعيمات

أو  %85وتبلغ نسبة تغطية التطعيم األساسي 
أكثر يف مجيع احملافظات باستثناء حمافظة العقبة 

). وكان األطفال %64) وحمافظة معان (76%(
شهرًا أكثر  23 - 12األردنيني الذين أعمارهم 

احتماًال من حصول األطفال السوريني على مجيع 
 ).%76مقابل  %88اللقاحات األساسية (

وبينت نتائج مسح السكان والصحة األسرية 
من األطفال الذين  %81أن  2017-2018

من األطفال  %71شهرًا و  23-12أعمارهم 
شهرًا  قد حصلوا على  35-24الذين أعمارهم 

 .مجيع اللقاحات اليت تتناسب مع فئاهتم العمرية

 

 

 

 تغطية التطعيم حسب المحافظة
شهرا وتلقوا مجيع املطاعيم  23 -12نسبة األطفال الذين أعمارهم 

 األساسية

 

 

 أمراض األطفال
من األطفال دون سن اخلامسة عانوا  ستة باملئة

من أعراض التهابات اجلهاز التنفسي احلادة على 
 %72يف األسبوعني السابقني للمسح، وتلقى 

من  %13منهم استشارة طبية أو معاجلة. وعاىن 
األطفال دون سن اخلامسة من احلمى يف 
األسبوعني قبل املسح. يف حني مت طلب العالج 

من األطفال املصابني  %68أو االستشارة لـ 
من املصابني تناولوا مضادات  %40باحلمى و

 .حيوية

أظهرت نتائج مسح السكان والصحة األسرية 
من األطفال دون سن  %10أن  2017-2018
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اإلسهال يف األسبوعني السابقني اخلامسة أصيبوا ب
ترتفع نسبة اإلصابة باإلسهال بني . و للمسح

. )%20( شهرًا 11-6األطفال الذين أعمارهم 

إعطاء األطفال املصابني باإلسهال ومن الواجب 
 اإلماهة حماليل، ال سيما سوائل أكثر من املعتاد

تلقى ثلثي األطفال دون سن   .(ORT) ةالفموي
 ةالفموي اإلماهة حماليل اخلامسة املصابني باإلسهال

) ORT (  مل يتلقوا أي عالج. %21ولكن 

 التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

من األطفال الذين أعمارهم  ثالثة عشر باملئة
حاليًا بربنامج تعليمي ملتحقني شهرًا  36-59

هذا يعين اخنفاض ملرحلة الطفولة املبكرة، و 
 .2012يف عام  %22ملحوظ بعد أن كان 

 انضباط الطفل
فقط من املستجيبني إىل أهنم  %14أشار 

يعتقدون أن العقاب البدين ضروري لتهذيب 
الطفل بشكل صحيح، علما بأن التهذيب البدين 

تعرض غالبية لألطفال أمر شائع يف األردن. و 
سنة ألي  14 -1الذين أعمارهم  %)81(األطفال

نوع من أساليب االنضباط العنيف قبل املسح. 
من األطفال من العقاب النفسي  %76وقد عاىن 

من  %13من العقاب البدين بينما تعرض  %59و
 األطفال لعقاب بدين شديد.
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 األطفال تغذية
 الرضاعة الطبيعية وتقديم األغذية المساندة

أطفال  10 بني كلأطفال من  9أكثر من 
منهم فقط  %67يرضعون حليب األم، ولكن 

 رضعوا من الثدي يف أول ساعة من حياهتم.
 )%43(وتلقى ما يقرب من نصف األطفال 

 رغم أن هذا غري موصي به. أوليةتغذية 

وتوصي منظمة الصحة العاملية بعدم إعطاء 
األطفال أي شيء غري حليب األم (الرضاعة 
الطبيعية احملضة) خالل األشهر الستة األوىل من 

فقط من األطفال دون  %26احلياة .ويذكر أن 
 .سن ستة أشهر تلقوا الرضاعة احملضة يف األردن 

األطفال الذين ولدوا خالل السنوات الثالث قبل 
شهرًا  12مت إرضاعهم رضاعة طبيعية ملدة املسح 

تقريًبا، ولكنهم تلقوا رضاعة طبيعية حمضة ملعدل 
 .أشهر  3أقل من 

وجيب تقدمي األغذية املساندة عندما يصل عمر 
الطفل ستة أشهر لتقليل خطر سوء التغذية. 

ثالثة ومثانني باملئة من وأظهرت البيانات أن 
أشهر تلقوا األطعمة  8-6يف عمر األطفال 

 .املساندة

 

 

 ومكمالت الحديد )فيتامين (أ

من املعلوم أن املغذيات الدقيقة هي الفيتامينات 
واملعادن األساسية الالزمة لصحة جيدة، وأن 
فيتامني (أ) مهم بشكل خاص لألطفال ألنه مينع 
العمى والعدوى. تناول ثلثي األطفال الذين 

شهرا األغذية الغنية بفيتامني (أ)  23-6أعمارهم 
من األطفال  %28قبل يوم واحد من املسح و

أشهر تلقوا فيتامني (أ) يف  59-6الذين أعمارهم 
 .األشهر الستة األخرية

يعمل عنصر احلديد على منع فقر الدم ويعزز 
من األطفال الذين  %60استهلك النمو. و 
شهرًا أطعمة غنية باحلديد قبل  23-6أعمارهم 

من األطفال  %13مت إعطاء املسح بيوم واحد. 
شهرًا مكمالت احلديد  59-6الذين أعمارهم 

 .خالل األسبوع السابق للمسح

 فقر الدم

يعاين ثلث األطفال يف األردن من فقر الدم حيث 
لديهم  %11مصابون بفقر دم خفيف و %21أن 

األطفال يف  الدم عندفقر دم معتدل. وينتشر فقر 
) بينما هو أقل انتشارًا %38األسر األكثر فقرًا (

 .)%18(بني األطفال يف األسر األكثر رفاًها 
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وتتباين نسبة فقر الدم عند األطفال حسب 
 %41يف حمافظة الطفيلة إىل  %17احملافظة، من 

 يف حمافظة عجلون.

 

 

 

 

 

 

 

  فقر الدم عند األطفال حسب المحافظة
 شهرا ولديهم أي فقر دم 59-6نسبة األطفال الذين أعمارهم 

 
  

األردن 
32%  
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 تغذية السيدات

 حالة التغذية  للسيدات

-2017السكان والصحة األسرية  مت يف مسح
حول طول ووزن السيدات مجع بيانات  2018

 سنة. 49-15الاليت سبق هلن الزواج وأعمارهن 
) ضمن املعدل %43مخسي السيدات (حوايل 

 BMI.( 3%(الطبيعي ملقياس كتلة اجلسم 
يعانني من زيادة الوزن  %54، يف حني أن حنيفات

 أو السمنة.

 يف التقدم مع الوزن/السمنة زيادة نسبة وترتفع
السيدات الاليت  من %81 كان حيث العمر

 أو الوزن زيادة من يعانني سنة 49–40أعمارهن 

الاليت  السيدات من %26 مع مقارنة السمنة
 التغذوية احلالة ظلتو  .سنة 19-15أعمارهن 

 .2009 عام منذ مستقرة للسيدات

 فقر الدم

يعترب فقر الدم أكثر شيوًعا بني السيدات مقارنة 
من السيدات الاليت  %43باألطفال حيث أن 

سنة مصابات بفقر الدم. وقد  49-15أعمارهن 
لوحظ أن فقر الدم مرتفع نسبيا بني السيدات يف 
مجيع املستويات التعليمية ورفاه األسرة. وحسب 
احملافظة يرتاوح معدل فقر الدم بني السيدات من 

يف حمافظة  %49دبا إىل ايف حمافظة م 35%
 معان.

 مكمالت الحديد

من الواجب على السيدات احلوامل تناول أقراص 
يوًما على األقل أثناء احلمل  90احلديد ملدة 

للوقاية من فقر الدم وغريه من املضاعفات. حيث 
 شراب أو أقراص )%49( السيدات نصف أخذت

. ومل تتلقى التوصيات حسب يوما 90 ملدة احلديد
 أي مكمالت احلديد خالل احلمل األخري. 22%

 
 للسيدات التغذوية الحالة

 49-15 وأعمارهن الزواج هلن سبق الاليت للسيدات النسيب التوزيع

 سنة
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 جنسياً  المنقولةالمعرفة واالتجاهات المتصلة بااليدز األمراض 
 اإليدز فيروسالمعرفة بأساليب الوقاية من 
من األردنيني  %90يف الوقت الذي مسع فيه 

عن مرض اإليدز، سنة  49-15الذين أعمارهم 
فإن أقل من نصف السيدات الاليت سبق هلن 

سنة  49-15الزواج ومجيع الرجال الذين أعمارهم 
اقتصار يعلمون أن استخدام الواقي الذكري و 

ممارسة اجلنس مع شريك واحد غري مصاب ميكن 
 اإليدز.أن يقلل من خطر اإلصابة بفريوس 

باين املعرفة بكال الوسيلتني للوقاية من فريوس وتت
الاليت سبق نقص املناعة املكتسبة بني السيدات 

حيث كانت املعرفة  ،حسب احملافظات هلن الزواج
 الطفيلةحمافظة  يفبكال الوسيلتني أكثر شيوعًا 

يزداد مستوى . %28 الكرك وأقلها يف 58%
املعرفة بالوقاية من فريوس اإليدز مع زيادة 

من السيدات  %48املستوى التعليمي حيث أن 
ذوات التعليم العايل يعرفن طريقتني للوقاية من 

فقط من السيدات  %24ذلك املرض، مقارنة بـ 
مت مالحظة منط مماثل بني . غري املتعلمات

 .الرجال

معرفه الوقاية من انتقال فيروس اإليدز من 
 (PMTCT)  األطفال إلى األمهات

 هلن سبق الاليت السيدات نصف فإن ، عام بشكل
 انتقال بإمكانية يعرفون الرجال من %42و الزواج
 احلمل أثناء الطفل إىل األم من اإليدز فريوس

 ربع حوايل ويعرف ،الطبيعية والرضاعة ،والوالدة
أنه ميكن تقليل خطر انتقال  والرجال السيدات

 بعضالعدوى من األم إىل الطفل اذا تناولت األم 
 احلمل. أثناء األدوية

 عن الكشف فحص إجراء بأماكن المعرفة

 اإليدز فيروس

تعرف حوايل سيدة واحدة من كل أربعة سبق هلن 
من الرجال الذين  %40) و%27الزواج (
سنة أين يذهبون إلجراء فحص  49-15أعمارهم 

 .الكشف عن اإليدز

 (STIs)ا األمراض المنقولة جنسيً 

ثلث السيدات الاليت سبق هلن الزواج ومجيع 
الرجال قد مسعوا باألمراض املنقولة جنسيًا عدا 

من بني الرجال  %11عن فريوس اإليدز. وأفاد 
الذين سبق هلم الزواج ومسعوا عن األمراض املنقولة 
جنسياً بأهنم أصيبوا مبرض منقول جنسياً يف السنة 
اليت سبقت املسح. وكانت نسبة اإلفصاح عن 

جنسيًا األعلى يف  إصابة الرجال باألمراض املنقولة
) تلتها حمافظة البلقاء %24( حمافظة العقبة

)21%.( 



2018-2017مسح السكان والصحة األسریة    19 

 

 الوقاية من فيروس االيدز معرفة وسائل
سنة ويعرفون  49 - 15السيدات والرجال الذين أعمارهم  نسبة

أنه ميكن تقليل فرص االصابة بفريوس نقص املناعة املكتسبة من 
 :خالل

بانتقال فيروس اإليدز من األمهات إلى ة المعرف 
 )PMTCT( األطفال

 سنة ويعرفون  49 - 15السيدات والرجال الذين أعمارهم  نسبة
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 السيدات تمكين

 عمل السيدات

من السيدات املتزوجات حاليا فقط  %13عمل 
سنة يف األيام السبعة السابقة  49 -15وأعمارهن 

املتزوجني من الرجال  %85للمقابلة مقارنة مع 
 .حالًيا

العامالت الاليت لديهن دخل  السيدات من بني
يتخذن القرارات  منهن أهنن %93مادي، ذكر 

حول كيفية فردهن أو باالشرتاك مع أزواجهن مب
بأن  %7مردودهن املايل، بينما أفادت  إنفاق

 .القرار بيد الزوج

نب أربعون يف املئة  من السيدات العامالت يكس
حيصلن  % 34مردود مايل أقل من أزواجهن، و

حيصلن  %20د مساو ألزواجهن، وعلى مردو 
 .على مردود أكثر من أزواجهن

 ملكية الممتلكات ( األصول)

فقط من السيدات الاليت أعمارهن  %11متتلك 
وسبق هلن الزواج منزًال، إما ملكية سنة  15-49

. بني الرجال %25مقارنة ب فردية أو مشرتكه، 
من السيدات والرجال هاتف  %90حوايل وميتلك 

من  %38من السيدات و %20حممول (خلوي)، 
الرجال ميلكون حسابًا مصرفًيا، بينما يستخدم 

من الرجال اهلاتف  %8من السيدات و 5%
 .احملمول ألغراض املعامالت املالية

المشاكل المتعلقة بالوصول إلى الرعاية 
 الصحية

اثنان وأربعون باملئة من السيدات الاليت سبق هلن 
سنة يعانني من مشكلة  49 - 15الزواج وأعمارهن 
قل يف احلصول على الرعاية واحدة على األ

. وكانت أكثر املشاكل اليت مت ذكرها هي الصحية
) وعدم الرغبة يف %25احلاجة إىل وسيلة نقل (

 .)%24الذهاب لوحدهن (

 ارات األسريةالمشاركة في صنع القر 

-2017تضمن مسح السكان والصحة األسرية 
على سؤال السيدات املتزوجات حالياً  2018

حول مشاركتهن يف ثالثة أنواع من القرارات 
الرعاية الصحية اخلاصة هبا، وهي األسرية: 

واملشرتيات الرئيسية لألسرة والزيارات إىل أقارهبن 
 .أو عائالهتن

من السيدات املتزوجات  %90أفادت حوايل 
حاليًا أن لديهن القدرة على اختاذ القرارات 
مبفردهن أو بصورة مشرتكة حول الرعاية الصحية 
اخلاصة هبن والزيارات ألسرهن أو أقربائهن، يف 
حني كان اختاذ القرارات حول املشرتيات الرئيسية 
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). وتشارك ثالثة أرباع %82لألسرة أقل شيوًعا (
زوجات حاليا يف مجيع القرارات من السيدات املت

فقط من  %4شارك تاألسرية الثالثة، بينما مل 
السيدات املتزوجات حاليًا يف أي من هذه 

 .القرارات

 الاليت السيدات نسبة تزداد ومن املرجح أن

 العمر يف بالتقدم الثالثة القرارات مجيع يف يشاركن

 كانت .األسرة ورفاه التعليمي املستوى وازدياد

 كافة يف للمشاركة ميال أقل السوريات داتالسي

 بالسيدات مقارنة الثالثة األسرية القرارات

 ).%80 مقابل %61( األردنيات

 المشاركة في اتخاذ القرار
سنة  49 - 15 نسبة السيدات املتزوجات حاليا الاليت أعمارهن

 ويتخذن القرارات مبفردهن أو باالشرتاك مع أزواجهن

 
  

4 

78 

90 

82 

92 

 ال یشاركن في أي من القرارات

 المشاركة في اتخاذ جمیع القرارات الثالثة

 الزیارة إلى عائالتھن أو أصدقائھن

 المشتریات الرئیسیة لألسرة

 الرعایة الصحیة الخاصة بھن
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 األسري العنف

 نحو ضرب الزوجةتجاهات اال

السيدات الاليت سبق يعتقد ما يقرب من نصف 
من الرجال الذين  %69و) %46(هلن الزواج 

ما ضرب الزوجة له أن سنة  49-15أعمارهم 
يربره لسبب واحد على األقل من األسباب 
احملددة يف املسح، وكان السبب األكثر تربيرا هو 

 .عالقة مع رجل آخروجود 

 التعرض للعنف الجسدي

تعرضت حوايل سيدة واحدة من كل مخس 
 -15وأعمارهن  %)21(سبق هلن الزواج  سيدات

لعنف جسدي يف أي وقت مضى منذ  سنة 49
تعرضن  %14أن كن يف سن اخلامسة عشرة، و
(خالل السنة  لعنف جسدي يف اآلونة األخرية

 السابقة للمسح).

احلاليني النسبة األكرب من بني شكل األزواج 
مرتكيب العنف اجلسدي، يليهم األزواج السابقني، 

 .واألشقاء، واآلباء

 من قبل القرين العنف

سبق هلن السيدات الاليت  ربعسبق وأن تعرض 
للعنف ) %26( سنة 49-15الزواج وأعمارهن 

من قبل (اجلسدي أو اجلنسي أو العاطفي) 
من السيدات هلذا  %20؛ كما تعرض القرين

خالل األشهر االثين عشر السابقة العنف 
العنف من قبل القرين األكثر للمسح. وكان 

شيوًعا يف حمافظيت البلقاء والزرقاء، حيث أفادت 
من السيدات الاليت سبق هلن الزواج إىل  36%

 تعرضهن للعنف اجلسدي أو اجلنسي أو العاطفي.

 السيداتوأفادت نصف 
املطلقات/األرامل/املنفصالت عن تعرضهن للعنف 

 .الزوجي

من السيدات الاليت سبق هلن الزواج تعرضن  18%
الدفع، وكان  ،للعنف اجلسدي من قبل القرين

اليت واهلز، والصفع أكثر أنواع العنف اجلسدي 
 .يتم اإلبالغ عنها يف الغالب

 عنف القرين حسب الحالة الزواجية
وتعرضن  49-15نسبة السيدات الاليت سبق هلن الزواج وأعمارهن 
ألنواع خمتلفة من عنف القرين
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 سلوك البحث عن المساعدة

الاليت سبق هلن السيدات غالبية من املالحظ أن 
الزواج وتعرضن للعنف اجلسدي أو اجلنسي من 

ومل يقمن بإعالم أحد أبدا مل  %67 قبل القرين
ملساعدة عن ا %19يطلنب املساعدة. وقد حبث 

بأهنن أخربن  %14 لوقف العنف، فيما أفاد
 األشخاص اآلخرين ولكن مل يطلنب املساعدة.
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 البالغين صحة قضايا

 الزواج قبل الطبية الفحوصات
 الزواج هلن سبق الاليت السيدات حوايل نصف

وأزواجهن خضعوا لفحص طيب قبل الزواج. وتعترب 
فحوصات ما قبل الزواج أكثر انتشارا بني الذين 
حصلوا على مستويات تعليم عالية (أكثر من 

 ).%25) مقارنة بغري املتعلمني(أقل من 65%
 السرطان

 سيداتقامت سيدة واحدة من كل سبعة 
 49-15ممن سبق هلن الزواج وأعمارهن  )14%(

سرطان الثدي من قبل  فحص بإجراءسنة 
 من %9 أخصائي يف السنة اليت سبقت املسح.

 وقت أي يف املاموجرام)( لتصوير خضعن السيدات

 كال أجرين الاليت السيدات نسبة تزداد. ومضى

 املستوى السن، يف التقدم مع طرديا الفحصني

 والرفاه. التعليمي،
-2017 األسرية والصحة السكان مسح يف مت

 49 - 40 أعمارهن الاليت السيدات سؤال 2018

 عن ماموجرام تصوير إجراء هلن يسبق ومل سنة

 نصف أجابت الفحص. إجراء عدم سبب

 )،%50( لذلك داعي هناك يكن مل بأنه اتالسيد

 تظهر مل أو )،%24( مريضات لسن أهنن أو

 ).%15( أعراض أي عليهن

 الزواج هلن سبق الاليت السيدات ثلثي أن تبني

 عن مسعن قد األردن يف سنة 49 - 15 وأعمارهن

 هذا السيدات ربع أجرى وقد ، الرحم عنق مسحة

 هذا أجرين الاليت السيداتنسبة  ترتفع. الفحص

بني  %33( السن يف التقدم مع طرديا الفحص
 .)49-45السيدات الاليت أعمارهن 

 السكري مرض
 هممت ابالغاُألسر األردنيني أفراد من  باملئةمخسة 

طبيب بأهنم مصابون مبرض ارتفاع نسبة من قبل 
السكري. وكان مرض  السكر يف الدم أو

الذين  أكثر شيوعاً تشخيص مرض السكري 
 والذين) %19( سنة 59-50 بني أعمارهمترتاوح 

 ).%32سنة ( 60تزيد أعمارهم عن 
 مرض السكري حسب العمر

أفراد األسر الذين مت ابالغهم من قبل أحد مقدمي الرعاية نسبة 
 الصحية بأهنم مصابون مبرض السكري
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 الصحية الرعاية وتمويل استخدام
 والتمويل المبيت لمرضى الصحية الرعاية

باتوا يف يف األردن من أفراد األسر يف  ثالثة بالمئة
) خالل األشهر مستشفى أو عيادةمرفق صحي ( 

واحد وسبعون يف  وباتالستة اليت سبقت املسح، 
كان أفراد املئة من املرضى يف مرفق صحي عام. و 

سنة فما فوق أكثر  60األسرة الذين أعمارهم 
احتماال لتلقي الرعاية واملبيت يف مرفق صحي 

)9%.( 

ب اليت أدت اىل املبيت هو وكانت أكثر األسبا
 ).%9وأمراض القلب () %15الوالدة (احلمل/

أشخاص  3بالنسبة إىل مرضى املبيت، مل يدفع 
أي مبلغ مقابل رعايتهم، فيما دفع  5من كل 

 .دينار أو أكثر 500مبلغ  9%

 الخارجية العيادات في الصحية الرعاية
لطلب  صحي مرفق األسرة أفراد من %11زار 

. كما للمسح السابقالشهر في ج لعالاملشورة أو ا
مرفق صحي حوايل نصف هؤالء األشخاص زار 
 رادفيكون أ . وكما هو متوقع، من املرجح أنعام

األسرة من كبار السن قد زاروا مرفقا صحيا 
 ) .سنة 60 أعمارهم جتاوزتممن  28%(

نالحظ بشكل خاص ارتفاع نسبة أفراد األسر 
الذين يتلقون الرعاية الطبية للحمى وارتفاع ضغط 

 واألمراض األخرى.الدم والسكري 

بالنسبة ألفراد األسر الذين زاروا مرافق عامة لرعاية 
منهم بأن  %76مرضى العيادات اخلارجية، أفاد 

عالجهم كان جمانًيا. كما كانت الرعاية جمانية ل 
 .من مراجعي املرافق الصحية اخلاصة 28%

 الصحي التأمين تغطية
مثانية ومخسون باملئة من السيدات الاليت سبق هلن 

  49-15من الرجال وأعمارهم  %50الزواج و 
حيصلون على أي نوع من أنواع التأمني الصحي 
وأعلى نسبة كانت لتأمني وزارة الصحة والتأمني 

بشراء تأمني  %10العسكري، فيما قام حوايل 
 .صحي جتاري من مرفق صحي خاص

 التبغ استخدام
ا عشر باملئة من السيدات الاليت سبق هلن اثنت

 49-15من الرجال الذين أعمارهم  %45الزواج و
سنة يدخنون أي نوع من أنواع التبغ. يف حالة 

 %86الرجال الذين يدخنون السجائر، تبني أن 
 سيجارة  يف اليوم على األقل. 15منهم يدخنون 

  








