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23 الفصل األول: الواقع الديموغرافي في لبنان  
24 1-1  الواقع الديموغرافي في لبنان بعد الحرب 
24 1-1-1  عدد المقيمين في لبنان، في العام 2007 ، وتوّزعهم الجغرافي 
26 1-1-2  بنية األسرة والكثافة السكنية داخل المسكن 
29 1-1-3  هرم األعمار وخصائصه 
33 1-1-4  الوضع العائلي ومعدالت العزوبية 
36 1-1-5  التوّزع السكاني بحسب تقاطع مكان السكن ومكان القيد 

37 1-2  الحراك السكاني في لبنان خالل الحرب، والتفكير بالهجرة إلى الخارج، لدى األسر 
37 1-2-1  الحراك السكاني في لبنان خالل الحرب 
38 1-2-2  التفكير بالهجرة إلى الخارج لدى األسر 
38 1-2-2-1  التفكير بالهجرة إلى الخارج لدى األسر، بحسب المنطقة الجغرافية 
39 1-2-2-2  التفكير بالهجرة إلى الخارج لدى األسر، بحسب فئة الدخل الشهري  لألسرة 
40 1-2-2-3  مقارنة بين سمات األسر الراغبة بالهجرة واألسر غير الراغبة بها 
40 1-3  واقع التأمين الصحي للمقيمين في لبنان 

46 الفصل الثاني: الواقع السكني في لبنان 
46 2-1  خصائص المساكن الرئيسية في لبنان في العام 2007 

48 2-2  الخدمات المتوافرة في المساكن الرئيسية ومدى تأثرها بالحرب 
48 2-2-1  توفر مياه الخدمة ومياه الشرب ومدى تأثرها بالحرب 
52 2-2-2  توفر الطاقة لإلضاءة ومدى تأثرها بالحرب 
53 2-2-3  وسيلة التدفئة الرئيسية المعتمدة في المسكن 
55 2-2-4  وسيلة الصرف الصحي المعتمدة في المسكن 
57 2-3  وسائل النقل التي تملكها األسرة 

60 الفصل الثالث: الواقع التعليمي في لبنان 
61 3-1  ِنَسب اإللتحاق المدرسي في الفئات العمرية المختلفة 

63 3-2  معدالت اإللتحاق الخام في المراحل التعليمية المختلفة 

65 3-3  معّدالت اإللتحاق الصافي في المراحل التعليمية المختلفة 

66 3-4  التأّخر الدراسي في المراحل التعليمية المختلفة 
66 3-4-1  ِنَسب التأّخر الدراسي على مستوى المرحلة التعليمية 
67 3-4-2  ِنَسب التقدم والتأّخر الدراسي، على مستوى الصف، في المراحل التعليمية المختلفة 

قــائمة المحتــويات
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70 3-5  توّزع المقيمين بحسب الجنس والعمر والمستوى التعليمي 

72 3-6  نسبة األمية في لبنان بحسب الفئة العمرية والجنس 

76 الفصل الرابع: النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة( 
76 4-1  القوى العاملة اإلجمالية )أو السكان الناشطين إقتصاديًا( ومعدالت النشاط االقتصادي 
76 4-1-1  معدالت النشاط االقتصادي بحسب العمر والجنس 
77 4-1-2  معدالت النشاط االقتصادي بحسب المستوى التعليمي المحصل 
78 4-1-3  معدالت النشاط االقتصادي بحسب المنطقة الجغرافية 

78 4-2  المقيمون غير الناشطين إقتصاديًا 
78 4-2-1  الخصائص العامة للمقيمين غير الناشطين إقتصاديًا 
79 4-2-2  معّدالت غير الناشطين إقتصاديًا بحسب الفئة العمرية والجنس  
79 4-2-3  توّزع المقيمين غير الناشطين إقتصاديًا بحسب الوضع األساسي 
79 4-2-4  توّزع المقيمين غير الناشطين إقتصاديًا بحسب المستوى التعليمي المحصل والجنس 

80 4-3  القوى العاملة الفعلية بعمر 15 سنة أو أكثر )أو المقيمون العاملون الذين هم بعمر 15 سنة وأكثر( 
80 4-3-1  توّزع العاملين بحسب الفئة العمرية والجنس 
81 4-3-2  توّزع العاملين بحسب المستوى التعليمي والجنس 
81 4-3-3  توّزع العاملين بحسب المنطقة الجغرافية والجنس 
82 4-3-4  توّزع العاملين بحسب الوضع في العمل والجنس 
82 4-3-5  توّزع العاملين بحسب الوضع في العمل والمستوى التعليمي 
82 4-3-6  توّزع العاملين بحسب فئات المهن والجنس 
84 4-3-7  توّزع العاملين بحسب نوع قطاع النشاط االقتصادي للمؤسسة التي يعملون فيها 
85 4-3-8  توّزع العاملين بحسب إنتماء قطاع النشاط اإلقتصادي )قطاع عام أم خاص( والجنس 
86 4-3-9  توّزع العاملين بحسب ديمومة العمل والجنس 
86 4-3-10  توّزع العاملين بحسب ديمومة العمل والمنطقة الجغرافية 
86 4-3-11  توّزع العاملين بحسب مكان عملهم الحالي 
86 4-3-12  توّزع العاملين بحسب االستفادة من التأمين الصّحي 
87 4-3-13  توّزع العاملين المستفيدين من التأمين الصَحي بحسب نوع التأمين 
88 4-3-14  توّزع العاملين بحسب تغيير مكان سكنهم بسبب العمل 
88 4-3-15  توّزع العاملين بحسب القيام بمهنة ثانوية ام ال 

88 4-4  الدخل الفردي للمستخدمين واألجراء العاملين الذين هم بعمر 15 سنة أو أكثر 
 4-4-1  متوسط الدخل،والدخل الوسيط للمستخدمين واألجراء بحسب الجنس، المستوى التعليمي المحصل، المنطقة الجغرافية، 

88 فئات المهن ونوع النشاط االقتصادي للمؤسسة 
90 4-4-2  توّزع المستخدمين واألجراء بحسب فئات الدخل الصافي من العمل والجنس والمستوى التعليمي المحصل 

91 4-5  البطالة ومعدالتها 
92 4-5-1  معدالت البطالة بحسب الفئة العمرية والجنس 
92 4-5-2  معدالت البطالة بحسب المستوى التعليمي والجنس 
93 4-5-3  معدالت البطالة بحسب المنطقة الجغرافية 

93 4-6  العاطلون من العمل الذين هم بعمر 15- 64 سنة 
93 4-6-1  توّزع العاطلين من العمل بحسب الفئة العمرية والجنس 
93 4-6-2  توّزع العاطلين من العمل بحسب المستوى التعليمي المحصل 
93 4-6-3  توّزع العاطلين من العمل بحسب المنطقة الجغرافية 
94 4-6-4  توّزع العاطلين من العمل بحسب نوع المهنة السابقة 
94 4-6-5  توّزع العاطلين من العمل بحسب وسائل البحث عن عمل 
94 4-6-6  توّزع العاطلين من العمل بحسب اإلستفادة من التأمين الصحي 

94 4-7  تأثير حرب تموز 2006 على الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب وهم بعمر 15 سنة أو أكثر 
95 4-7-1  تأثير حرب تموز 2006 على الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب٬ بحسب الفئة العمرية والجنس 
95 4-7-2  تأثير حرب تموز 2006 على الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب٬ بحسب المستوى التعليمي 
95 4-7-3  تأثير حرب تموز 2006 على الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب٬ بحسب المنطقة الجغرافية 
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95 4-7-4  تأثير حرب تموز 2006 على الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب٬ بحسب واقعهم المهني السابق 
95 4-7-5  توّزع “المستخدمين واألجراء” الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب بحسب تعديل دخلهم خالل الحرب 
96 4-7-6  توّزع “ارباب العمل والعاملين لحسابهم” الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب بحسب تعديل دخلهم خالل الحرب 
96 4-7-7  توّزع “المستخدمين واألجراء” الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب بحسب تعديل دوام عملهم بعد الحرب 
97 4-7-8  توّزع “أرباب العمل والعاملين لحسابهم” الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب بحسب تأثر دوام عملهم بعد الحرب 

 4-7-9  توّزع “المستخدمين واألجراء” الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب والذين لم يتوقفوا عن العمل بعد الحرب،
97  بحسب تعديل دخلهم بعد الحرب 

 4-7-10  توّزع “أرباب العمل والعاملين لحسابهم” الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب والذين لم يتوقفوا عن العمل بعد الحرب،
97    بحسب تعديل دخلهم بعد الحرب 

 4-7-11  توّزع “أرباب العمل والعاملين لحسابهم” الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب، 
98    بحسب تغّير عدد العاملين لديهم بعد الحرب 

 4-7-12  توّزع “أرباب العمل والعاملين لحسابهم” الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب،
98    بحسب المشاكل التي يعاني منها عملهم نتيجة الحرب 

 4-7-13  توّزع “أرباب العمل والعاملين لحسابهم” الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب،
98    بحسب طبيعة الحلول المعتمدة لحل مشكلة األموال التي يعاني منها عملهم نتيجة الحرب 
99 4-8  العمالة والبطالة لدى فئة الشباب الذين هم بعمر 15 - 24 سنة 
99 4-8-1  معدالت النشاط االقتصادي لدى فئة الشباب الذين هم بعمر 15 - 24 سنة 
99 4-8-2  توّزع الشباب العاملين )15 - 24 سنة( بحسب المنطقة الجغرافية، الجنس وبحسب الوضع االجتماعي )الحالة الزواجية( 
100 4-8-3  توّزع الشباب العاملين)15 - 24 سنة( بحسب واقع متابعة الدراسة أم ال 
100 4-8-4  توّزع الشباب العاملين )15 - 24 سنة( بحسب المستوى التعليمي المحصل والمنطقة الجغرافية 
101 4-8-5  توّزع الشباب العاملين )15 - 24 سنة( بحسب الوضع في العمل 
102 4-8-6  توّزع الشباب العاملين )15 - 24 سنة( بحسب المهن التي يمارسونها 
103 4-8-7  توّزع الشباب العاملين )15- 24 سنة( بحسب قطاع النشاط اإلقتصادي للمؤسسة التي يعملون فيها 
103 4-8-8  توّزع الشباب العاملين )15- 24 سنة( بحسب ديمومة العمل 
103 4-8-9  التأمين الصحي عند فئة الشباب الذين هم بعمر 15- 24 سنة 
103 4-8-10  البطالة عند فئة الشباب الذين هم بعمر 15- 24 سنة 

104 4–9  العمالة والبطالة لدى فئة النساء اللواتي هّن بعمر 15 سنة أو أكثر 
104 4-9-1  معدالت النشاط االقتصادي لدى فئة النساء اللواتي هّن بعمر 15 سنة أو أكثر 
104 4-9-2  توّزع النساء العامالت )15 سنة أو اكثر( بحسب المنطقة الجغرافية 
104 4-9-3  توّزع النساء العامالت )15 سنة أو اكثر( بحسب الوضع اإلجتماعي 
105 4-9-4  توّزع النساء العامالت )15 سنة أو اكثر( بحسب المستوى التعليمي المحصل 
105 4-9-5  توّزع النساء العامالت )15 سنة أو اكثر( بحسب الوضع في العمل 
105 4-9-6  توّزع النساء العامالت )15 سنة أو اكثر( بحسب المهن التي يمارسنها 
105 4-9-7  توّزع النساء العامالت )15 سنة أو اكثر( بحسب قطاع النشاط االقتصادي للمؤسسة التي يعملن فيها 
106 4-9-8  توّزع النساء العامالت )15 سنة أو اكثر( بحسب ديمومة العمل 
106 4-9-9  التأمين الصحي عند فئة النساء العامالت اللواتي هّن بعمر 15 سنة وما فوق 
106 4-9-10  البطالة عند فئة النساء اللواتي هّن بعمر 15-64 سنة 

106 4-10  العمالة والبطالة لدى فئة كبار السن الذين هم بعمر 56 أو أكثر 
106 4-10-1  معدالت النشاط االقتصادي لدى فئة كبار السن الذين هم بعمر 65 سنة أو أكثر 
4-10-2  توّزع كبار السن العاملين )65 سنة او أكثر( بحسب المنطقة الجغرافية والجنس، وبحسب الوضع االجتماعي )الحالة الزواجية( 106
107 4-10-3  توّزع كبار السن العاملين )65 سنة أو أكثر( بحسب المستوى التعليمي المحصل 
107 4-10-4  توّزع كبار السن العاملين )65 سنة او أكثر( بحسب الوضع في العمل 
107 4-10-5  توّزع كبار السن العاملين )65 سنة او أكثر( بحسب المهن التي يمارسونها 
107 4-10-6  توّزع كبار السن العاملين )65 سنة او أكثر( بحسب قطاع النشاط االقتصادي للمؤسسة التي يعملون فيها 
107 4-10-7  توّزع كبار السن العاملين )65 سنة او أكثر( بحسب ديمومة العمل 
107 4-10-8  التأمين الصحي عند فئة كبار السن العاملين الذين هم بعمر 65 سنة أو اكثر 

108 4-11  دخل األسرة قبل الحرب وبعدها، والمساعدات التي صرحت األسر بأنها تلقتها خالل الحرب 
108 4-11-1  دخل األسرة في لبنان 
109 4-11-2  تغير مستوى معيشة األسر بعد الحرب بالمقارنة مع ما قبل الحرب 
110 4-11-3  المساعدات التي تلقتها األسر خالل الحرب 
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قائمة الجداول اإلحصائية الواردة في الفصول
24 الفصل األول: الواقع الديموغرافي في لبنان  
25 1-1  توّزع السّكان في لبنان، بحسب مكان السكن،في العامين 2004 و 2007  

25 1-2  متوّسط حجم األسرة في لبنان، بحسب المنطقة الجغرافية، في العامين 2004 و 2007  

26 1-3  توّزع أفراد األسرة تبعًا لعالقتهم برّب األسرة )لكل ألف رب أسرة( وبحسب المنطقة الجغرافية 

27 1-4  توّزع األسر بحسب عدد أفرادها وبحسب المنطقة الجغرافية 

27 1-5  توّزع األسر المكونة من فرد واحد بحسب الفئة العمرية والجنس 

29 1-6  توّزع األسر في المناطق بحسب متوسط عدد األشخاص في الغرفة الواحدة 

30 1-7  عدد المقيمين في لبنان في العام 2007 من الفئات العمرية 15 إلى 39 سنة 

 1-8  التوّزع النسبي للمقيمين في لبنان بحسب الفئة العمرية والجنس في العام 2007، 
31 ومعّدالت الذكورة في لبنان في العامين 2004 و 2007  

34 1-9  معدالت العزوبية لدى اإلناث بحسب الفئة العمريةوالمنطقة الجغرافية 

35 1-10  معدالت العزوبية لدى الذكور بحسب الفئة العمرية والمنطقة الجغرافية 

36 1-11  التوّزع النسبي للبنانيين بحسب مكان السكن ومكان القيد 

37 1-12  التوّزع النسبي للسكان بحسب ما إذا كانوا تركوا أمكنة سكنهم األساسية أثناء الحرب أم ال 

40 1-13  سمات األسر الراغبة بالهجرة واألسر غير الراغبة بها 

41 1-14  توّزع المقيمين بحسب االستفادة من تأمين صحي أم ال، والمنطقة الجغرافية التي يقيمون فيها 

42 1-15  توّزع المقيمين الذين يستفيدون من تأمين صحي بحسب نوع التأمين األساسي 

46 الفصل الثاني: الواقع السكني في لبنان 
47 2-1  توّزع المساكن الرئيسية بحسب نوع المسكن والمنطقة الجغرافية 

47 2-2  توّزع المساكن بحسب عدد غرف المسكن وبحسب المنطقة الجغرافية 

48 2-3  توّزع المساكن بحسب مساحة المسكن المبنية بالكامل والمنطقة الجغرافية 

49 2-4  توّزع المساكن بحسب المنطقة الجغرافية والمصدر األهم لمياه الخدمة المعتمد حاليًا 

51 2-5  توّزع المساكن بحسب المنطقة الجغرافية والمصدر األهم لمياه الشرب المعتمد حاليًا 

54 2-6  توّزع المساكن بحسب المنطقة الجغرافية ووسيلة التدفئة األهم المعتمدة حاليًا 

56 2-7  توّزع المساكن بحسب المنطقة الجغرافية ووسيلة الصرف الصحي األهم المعتمدة حاليًا 

60 الفصل الثالث: الواقع التعليمي في لبنان 
 3-1  توّزع الذين يتابعون الدراسة في العام الدراسي 2006 - 2007  بحسب نوع المؤسسة التعليمية 

60  التي يتابعون فيها في العام الدراسي المعني بالمقارنة مع نوع المؤسسة التعليمية التي كانوا يتابعون فيها سابقًا 

61 3-2  نسبة اإللتحاق المدرسي أو الجامعي بحسب الفئة العمرية والجنس، على مستوى لبنان ككل 

62 3-3  نسبة اإلنتساب المدرسي أو الجامعي بحسب الفئة العمرية ومكان السكن 

62 3-4  اإلنتساب المدرسي في لبنان بحسب المحافظة والفئة العمرية في العامين 2004 و2007 

63 3-5  توّزع الذين يتابعون الدراسة بحسب نوع المؤسسة التعليمية التي يتابعون فيها، ومكان السكن 

64 3-6  معدالت اإللتحاق الخام بحسب المرحلة التعليمية والجنس 

66 3-7  معدالت اإللتحاق الصافي بحسب المرحلة التعليمية والجنس 

67 3-8  نسبة التأخر الدراسي على مستوى المرحلة بحسب المرحلة التعليمية والجنس 
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68 3-9  نسب التقدم والتأخر الدراسي في المرحلة أساسي حلقة أولى وأساسي حلقة ثانية )المرحلة اإلبتدائية( بحسب الجنس 

69 3-10  نسب التقدم والتأخر الدراسي على مستوى الصف في المرحلة أساسي حلقة ثالثة )المرحلة المتوسطة( بحسب الجنس 

69 3-11  نسب التقدم والتأخر الدراسي على مستوى الصف في المرحلة الثانوية بحسب الجنس 

 3-12  التوّزع النسبي للمقيمين الذكور 
71  بحسب المستوى التعليمي الذي تتم متابعته أو المستوى التعليمي المحصل، وذلك في كل فئة عمرية 

 3-13  التوّزع النسبي للمقيمات اإلناث 
72  بحسب المستوى التعليمي الذي تتم متابعته أو المستوى التعليمي المحصل، وذلك في كل فئة عمرية 

73 3-14  نسبة األمية في لبنان بحسب الفئة العمرية والجنس 

76 الفصل الرابع: النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة( 
77 4-1  معدالت النشاط االقتصادي بحسب العمر والجنس 

77 4-2  معدالت النشاط االقتصادي بحسب المستوى التعليمي المحصل والجنس 

78 4-3  معّدالت النشاط االقتصادي بحسب الجنس والمنطقة الجغرافية 

79 4-4  توّزع المقيمين غير الناشطين إقتصاديًا بحسب الوضع األساسي 

80 4-5  توّزع المقيمين غير الناشطين إقتصاديًا بحسب المستوى التعليمي المحّصل والجنس 

80 4-6  توّزع العاملين بحسب الفئة العمرية والجنس )بالنسبة المئوية على صعيد الجنس( 

81 4-7  توّزع العاملين بحسب المستوى التعليمي المحصل والجنس  

81 4-8  توّزع العاملين بحسب المنطقة الجغرافية والجنس 

82 4-9  توّزع العاملين بحسب الوضع في العمل والجنس 

83 4-10  توّزع العاملين بحسب فئات المهن والجنس 

85 4-11  توّزع العاملين بحسب قطاع النشاط االقتصادي للمؤسسة التي يعملون فيها والجنس 

85 4-12  توّزع العاملين بحسب قطاع النشاط االقتصادي للمؤسسة التي يعملون فيها والمنطقة الجغرافية 

87 4-13  توّزع العاملين بحسب االستفادة )نعم أم ال( من التأمين الصَحي بحسب نوع التأمين والجنس 

88 4-14  توّزع المستخدمين واألجراء بحسب اإلجابة على سؤال الدخل من العمل 

89 4-15  متوسط الدخل والدخل الوسيط للمستخدمين واألجراء بحسب المنطقة الجغرافية 

89 4-16  متوسط الدخل والدخل الوسيط للمستخدمين واألجراء بحسب المستوى التعليمي 

89 4-17  متوسط الدخل والدخل الوسيط للمستخدمين واألجراء بحسب نوع قطاع النشاط االقتصادي 

90 4-18  متوسط الدخل والدخل الوسيط للمستخدمين واألجراء بحسب فئات المهن 

90 4-19  توّزع المستخدمين واألجراء بحسب فئات الدخل الصافي من العمل والجنس 

91 4-20  توّزع المستخدمين واألجراء بحسب فئات الدخل الصافي من العمل والمستوى التعليمي 

92 4-21  معدل البطالة بحسب العمر والجنس 

93 4-22  معدل البطالة بحسب المستوى التعليمي والجنس 

93 4-23  معدل البطالة بحسب المنطقة الجغرافية والجنس للفئة العمرية 15-64 سنة 

94 4-24  نسبة العاطلين من العمل الذين اعتمدوا احدى الوسائل التالية للبحث عن عمل 

94 4-25  توّزع المقيمين )بعمر 15 سنة وما فوق( بحسب العمل عند بدء الحرب في شهر تموز في العام 2006 

98 4-26  توّزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم بحسب المشاكل )األكثر أهمية( التي يعاني منها عملهم نتيجة الحرب 

99 4-27  توّزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم بحسب طريقة ايجاد الحلول لمشكلة تامين االموال التي يحتاج إليها عملهم 

99 4-28  معدل النشاط االقتصادي لدى فئة الشباب الذين هم بعمر 15–24 سنة ،بحسب المنطقة الجغرافية والجنس 

100 4-29  توّزع الشباب العاملين )15- 24 سنة( بحسب المنطقة الجغرافية 
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100 4-30  توّزع الشباب العاملين )15- 24 سنة( بحسب المنطقة الجغرافية والجنس 

101 4-31  توّزع الشباب العاملين )15- 24 سنة( بحسب المستوى التعليمي المحّصل والمنطقة الجغرافية 

102 4-32  التوّزع النسبي للشباب العاملين بحسب فئات المهن والجنس 

103 4-33  التوّزع النسبي للشباب العاملين في لبنان بحسب القطاع اإلقتصادي والجنس 

104 4-34  معدالت النشاط االقنصادي عند النساء بحسب الفئات العمرية 

106 4-35  معدالت النشاط االقتصادي لدى فئة كبار السن بحسب العمر والجنس 

107 4-36  توّزع العاملين من كبار السن العاملين بحسب الوضع في العمل 

108 4-37  التوّزع النسبي لألسر حسب الحد األقصى لدخلها الشهري بعد الحرب وقبلها بآالف الليرات اللبنانية 

109 4-38  متوسط الدخل الشهري لألسرة بعد الحرب وقبلها، بآالف الليرات اللبنانية، بحسب المنطقة الجغرافية 

109 4-39  نسبة األسر التي تلقت مساعدات مالية خالل الحرب بحسب مكان سكن األسرة 

112 4–40  نسبة األسر التي تلقت مساعدات عينية خالل الحرب بحسب مكان سكن األسرة 

112 4–41  نسبة األسر التي تلقت مساعدات عينية خالل الحرب بحسب مكان سكن األسرة 
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الرسوم البيانية الواردة في الفصول
24 الفصل األول: الواقع الديموغرافي في لبنان  
28 1-1  التوّزع النسبي ألشكال األسر في لبنان في العامين 2004 و 2007 

28 1-2  الكثافة السكنية داخل المسكن في العامين 2004 و 2007 

30 1-3  معّدالت اإلعالة العمرية في العام 2007 بحسب المناطق 

32 1-4  معّدالت الذكورة في لبنان، بحسب الفئة العمرية، في العامين 2004 و 2007  

32 1-5  هرم األعمار لبنان 2007 

33 1-6  الوضع العائلي للذكور واإلناث في العامين 2004 و 2007 

35 1-7  نسب العزوبية لدى الذكور واإلناث في العامين 2004 و 2007  بحسب الفئة العمرية 

38 1-8  توّزع المقيمين الذين تركوا منازلهم األساسية خالل الحرب بحسب المناطق التي إنتقلوا إليها 

 1-9  توّزع المقيمين الذين تركوا منازلهم األساسية خالل الحرب، وبقوا في لبنان،
38  بحسب نوع المسكن الذي إنتقلوا للعيش فيه في حينه 

38 1-10  نسب التفكير بالهجرة لدى األفراد واألسر، قبل الحرب وبعدها 

 1-11  توّزع األسر التي كان أحد أفرادها يفكر بالهجرة قبل الحرب، أو يفكر فيها بعد الحرب
39   بحسب المنطقة الجغرافية 

39 1-12  توّزع األسر التي كانت تفكر بالهجرة قبل الحرب وبعدها، بحسب المنطقة الجغرافية 

 1-13  توّزع األسر التي كان أحد أفرادها يفكر بالهجرة قبل الحرب، أو يفكر فيها بعد الحرب،
39   بحسب فئة الدخل الشهري لألسرة 

39 1-14  توّزع األسر التي كانت تفكر بالهجرة قبل الحرب وبعدها، بحسب فئة الدخل الشهري لألسرة 

41 1-15  نسبة المستفيدين من التأمين الصحي في العامين 2004 و2007 بحسب المنطقة الجغرافية 

42 1-16  توّزع المقيمين الذين يستفيدون من تأمين صحي بحسب مصدر التأمين 

46 الفصل الثاني: الواقع السكني في لبنان 
46 2-1  توّزع المساكن الرئيسية بحسب المنطقة الجغرافية 

49 2-2  توّزع المساكن التي تستخدم مصدرًا ثانيًا لمياه الخدمة بحسب نوع المصدر الثاني المعني 

50 2-3  توّزع المساكن بحسب مصادر مياه الخدمة األساسية المعتمدة في العامين 2004 و2007 

51 2-4  توّزع المساكن التي تستخدم مصدرًا ثانيًا لمياه الشرب بحسب المصدر الثاني المعني 

52 2-5  مصادر مياه الشرب المعتمدة في لبنان في العام 2007 

52 2-6  مصادر مياه الشرب المعتمدة في لبنان في العام 2004 

52 2-7  توّزع المساكن التي تستخدم مصدرًا ثانيًا للطاقة المتعلقة باإلضاءة بحسب نوع المصدر الثاني المعني 

53 2-8  إستخدام الشبكة العامة كمصدر لإلضاءة في العامين 2004 و2007 

55 2-9  توّزع المساكن التي تستخدم وسائل تدفئة ثانية بحسب نوع الوسيلة الثانية التي تستخدمها 

56 2–10  وسيلة الصرف الصحي المعتمدة في المساكن في لبنان في العامين 2004 و2007 

60 الفصل الثالث: الواقع التعليمي في لبنان 
70 3-1  مقارنة نسب التأخر الدراسي على مستوى الصف بين المراحل التعليمية المختلفة في لبنان 



11

77 الفصل الرابع: النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة( 
77 4-1  معدالت النشاط االقتصادي بحسب العمر والجنس 

78 4-2  معدل النشاط االقتصادي بحسب المستوى التعليمي المحصل والجنس 

79 4-3  معدالت غير الناشطين إقتصاديًا بحسب الجنس والعمر 

80 4-4  توّزع العاملين من عمر 15 سنة وما فوق بحسب الجنس والفئات العمرية  

82 4-5  توّزع العاملين بحسب المنطقة الجغرافية والجنس 

82 4-6  توّزع العاملين بحسب الوضع في العمل 

83 4-7  توّزع العاملين بحسب فئات المهن بين العامين 2004 و2007 

84 4-8  توّزع العاملين بحسب قطاع النشاط االقتصادي للمؤسسة التي يعملون فيها 

86 4-9  توّزع العاملين بحسب إنتماء قطاع النشاط االقتصادي والمنطقة الجغرافية 

87 4-10  توّزع العاملين المستفيدين من التامين الصَحي بحسب نوع التأمين 

93 4-11  توّزع العاطلين من العمل بحسب المستوى التعليمي المحصل والجنس 

94 4-12  توّزع العاطلين من العمل بحسب مصادر التأمين )بالنسبة المئوية( 

96 4-13  توّزع العاملين بحسب تعديل دخلهم خالل الحرب 

97 4-14  توّزع ”المستخدمين واألجراء” بحسب تعديل دوام عملهم بعد الحرب 

97 4-15  توّزع العاملين بحسب تعديل دخلهم بعد الحرب 

98 4-16  توّزع العاملين الذين انخفض دخلهم بحسب قطاع النشاط االقتصادي 

102 4-17  توّزع الشباب العاملين بحسب فئات المهن لعامي 2004 و2007 

104 4-18  التوّزع النسبي للنساء العامالت في لبنان ) 15 سنة أو اكثر( بحسب المناطق 

104 4-19  توّزع النساء العامالت بحسب الوضع االجتماعي لعامي 2007و 2004 

105 4-20  توّزع النساء العامالت بحسب قطاع النشاط االقتصادي 

105 4-21  توّزع النساء العامالت بحسب إنتماء قطاع النشاط االقتصادي 

107 4-22  توّزع كبار السن العاملين بحسب نوع التامين الصحي 

108 4-23  التوّزع النسبي لألسر بحسب فئة دخلها الشهري )بعد الحرب(  

109 4-24  متوسط الدخل الشهري لألسرة في لبنان، قبل الحرب وبعدها، بحسب عدد أفراد األسرة 

109 4-25  أنماط تغير مستويات معيشة األسر في لبنان قبل الحرب وبعدها بحسب فئة الدخل الشهري لألسرة 

110 4-26  تغير مستوى معيشة األسرة بعد الحرب، بالمقارنة عما كان قبلها تبعا لقطاع النشاط اإلقتصادي لرب األسرة 

110 4-27  نسبة األسر التي تلقت مساعدات مالية أو عينية، خالل الحرب 

110 4-28  نسبة األسر التي تلقت مساعدات مالية خالل الحرب بحسب فئة الدخل الشهري لألسرة 

110 4-29  نسبة األسر التي تلقت مساعدات عينية خالل الحرب بحسب فئة الدخل الشهري لألسرة 

 4-30  التوّزع النسبي لألسر التي قدمت لها مساعدات مالية، خالل الحرب،
111   )من أصل مجموع األسر التي قدمت لها مساعدات مالية( بحسب الجهة التي قدمت المساعدات المعنية 

 4-31  التوّزع النسبي لألسر التي قّدمت لها مساعدات عينية، خالل الحرب 
111   )من أصل مجموع األسر التي ُقّدم لها مساعدات عينية(، بحسب الجهة التي قدمت المساعدات المعنية 

 4-32  التوّزع النسبي لألسر التي قّدمت لها مساعدات عينية، خالل الحرب
111   )من أصل مجموع األسر التي ُقّدم لها مساعدات عينية(، بحسب الجهة التي قدمت المساعدات المعنية 
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اندلعت الحرب اإلسرائيلية على لبنان في تموز 2006 واستمرت لمدة 
33 يوما خلفت ورائها الكثير من الدمار والخسائر في االرواح والممتلكات 

والبنى التحتية والمؤسسات االقتصادية، ناهيك عن الخسائر غير 
المباشرة في االقتصاد وفرص العمل والبيئة.  كما كان لهذا العدوان اثره 

على التراجع في النمو االقتصادي وفي التنمية – فبدال من بذل الجهود 
من اجل تعزيز التنمية، تحول االهتمام والعمل إلى توفير اإلغاثة وتقديم 

المساعدات االنسانية للنازحين والمتضررين المباشرين.  
نتيجة لهذا العدوان، اتحدت الجهود العربية والدولية من اجل توفير 

كامل الدعم للبنان وتعويضه عن الخسائر الكبيرة التي لحقت به. فكان 
مؤتمر باريس 3 للجهات المانحة الذي انعقد في كانون الثاني  2007 

حيث قدمت الحكومة اللبنانية خطة عمل اقتصادية، صاحبها للمرة 
األولى خطة عمل اجتماعية تناولت فيها التحديات التي تواجه الشأن 

االجتماعي و برنامج العمل لمواجهة هذه التحديات كان قد سبقها 
إنشاء لجنة وزارية للشأن االجتماعي؛  حيث أكدت الحكومة اللبنانية في 
خطة العمل االجتماعية على أهمية إيالء الشأن االجتماعي االولوية التي 

يحتاجها من خالل استحداث برامج ومشاريع للحد من الفقر، وتعزيز 
األحوال المعيشية للفئات المهمشة والفقيرة، باإلضافة إلى تحسين 
المؤشرات االجتماعية وخاصة في المناطق الطرفية والمحرومة.  كما 

طرحت خطة العمل االجتماعية عدد من االصالحات لزيادة فعالية االنفاق 
على الخدمات والبرامج االجتماعية التي تقدمها مختلف الوزارات وتحسين 

نوعيتها من خالل الحد من االزدواجية في العمل وفي تقديم الخدمة، 
باالضافة الى بلورة استراتجية اجتماعية مندمجة تمثل رؤية وسياسة 

الحكومة لتطوير الشأن االجتماعي واالنتقال من مبدأ الرعاية الى مبدأ 
التنمية.

كثر الحديث والتقديرات عن ماهية الخسائر الناتجة عن العدوان وحجمها 
ومدى اثرها على االوضاع االجتماعية والسبل المعيشية للسكان. فكان 

أن أطلقت وزارة الشؤون االجتماعية وإدارة االحصاء المركزي، بدعم 
وتمويل من برنامج االمم المتحدة االنمائي ومنظمة العمل الدولية، 

"المسح الميداني الوطني حول اثر الحرب على معيشة السكان"، الذي 
جمع بيانات حول االوضاع المعيشية للسكان في العام 2007  بهدف 

توفير معلومات دقيقة وعلمية حول اثر الحرب، يشكل األساس للتداخالت 
والخطط والبرامج االجتماعية والتنموية.  و قد أظهرت الدراسة أن الحرب 

كان لها اثر مباشر ومؤقت على االوضاع المعيشية، من نزوح، وأضرار، 
وتوقف عن العمل، ولكن تم امتصاصها بسرعة بسبب تضافر الجهود 

من قبل الحكومة والمجتمع المدني والجهات المانحة باالضافة الى 

كلمة وزارة الشؤون اإلجتماعية، برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي ومنظمة العمل الدولية.

التحويالت والدعم الذي تلقاها لبنان من أبنائه المغتربين في الخارج.  
فبحسب التقرير، فان المؤشرات التنموية المباشرة لم تتأثر باالجمال 

بسبب الحرب و لم يطرأ عليها تغيرات دراماتكية، كما لم يحصل تغير 
في اتجاهها او قفزات  في تطورها.  ولكن في الجهة المقابلة، أظهر 
التقرير زيادة في نسب االفراد واالسر التي ترغب بالهجرة الى الخارج او 

تلك التي اتخذت اجرءات جدية للهجرة. 
وإلى ذلك، مع أن التقرير يوفر معلومات هامة عن اثر الحرب على االوضاع 

المعيشية للسكان، إال انه يشكل مصدرا اساسيا لمعرفة التطور الحاصل 
في األحوال المعيشية  بميادين التعليم، والصحة،  والسكن، والعمل 

والمؤشرات الديموغرافية بين العامين 2004 و 2007 كلها تمثل مصدر 
معرفة مهم نضعه بين أيديكم ونأمل أن يستعين به صانعي القرار 

في الشأن االجتماعي واالقتصادي والتنمية لصياغة وتخطيط برامجهم 
وتدخالتهم في شتى المجاالت.

وفي هذا االطار، ال بد ان ننوه بالجهد الذي بذل من اجل انجاز هذا المسح، 
حيث تخص الحكومة اللبنانية منظمة العمل الدولية وبرنامج االمم 

المتحدة االنمائي على دعمهم المادي والفني لتنفيذ المسح واصدار 
التقرير؛ كما نشكر الشريك االساسي في هذا العمل، ادارة االحصاء 

المركزي، لما كان لها من دور فعال في تنفيذ المسح وتوفير البيانات 
الالزمة لصياغة التقرير.  وال ننسى بالطبع الجهود التي قام بها فريق 
العمل في كل من وزارة الشؤون االجتماعية ومنظمة العمل الدولية 

وبرنامج االمم المتحدة االنمائي الذي كان له دورًا هامأ في إنجاز التقرير 
وإصداره بصورته الحالية.

ندى الناشف

المدير اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية

مارتا رويدس

الممثل المقيم لبرنامج االمم المتحدة االنمائي

ماريو عون

وزير الشؤون االجتماعية
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يسر ادارة االحصاء المركزي ان تضع بمتناول متخذي القرار وراسمي 
السياسات والباحثين والمواطنين نتائج دراسة األحوال المعيشية لألسر 

للعام 2007 التي تكتسب أهمية كبرى كونها قد نفذت بعد العدوان 
الغاشم الذي تعرض له لبنان في تموز 2006.

تندرج هذه الدراسة ضمن الجهود التي تبذلها ادارة االحصاء المركزي 
لتأمين مؤشرات احصائية بطرق علمية تغطي كافة الجوانب االقتصادية 

واالجتماعية لمعيشة األسر وذلك ضمن االمكانات المتاحة لها. 

توفر هذه الدراسة بيانات ومؤشرات اجتماعية عديدة عن الواقع 
الديموغرافي والواقع التعليمي في لبنان والواقع السكني والنشاط 
االقتصادي لألفراد والتأمين الصحي والرغبة في الهجرة ودخل االسرة 

والمساعدات التي تلقتها خالل العدوان، ومؤشرات متعددة أخرى. مما 
يسمح بتقييم األوضاع االقتصادية واالجتماعية لالسر المعيشية في 

لبنان في العام 2007 وقد تمت مقارنة المؤشرات مع مثيالتها في العام 
2004 لرصد التطور الحاصل في األوضاع المعيشية مع التركيز على تأثير 

العدوان على األسر.

وقد نفذت هذه الدراسة ادارة االحصاء المركزي بتمويل من برنامج االمم 
المتحدة االنمائي ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة الشؤون 

االجتماعية. واذ تشكر ادارة االحصاء المركزي برنامج االمم المتحدة 
االنمائي ومنظمة العمل الدولية على دعمهم للعمل االحصائي في 

لبنان.

تتوجه ادارة االحصاء المركزي بشكر خاص الى جميع االسر التي شملتها 
العينة على تعاونها وتجاوبها مع ادارة االحصاء المركزي. إذ ال بد من 
اإلشارة الى أن نوعية أي عمل ميداني احصائي يرتكز من جهة على 
العمل التقني إلدارة االحصاء المركزي المسؤولة عن وضع منهجية 

الدراسة وتنفيذ العمل الميداني واعالن النتائج. ومن جهة أخرى على 
مدى تجاوب المواطن مع االدارة وعلى مدى موضوعيته وصدقه في ملء 

االستمارات. 

كلمة إدارة االحصاء المركزي

وننوه أخيرا بتمّيز أداء فريق عمل ادارة االحصاء المركزي وبتقنيته العالية 
ودقته في اعداد وتصميم وتنظيم العمل وبحسن استخدام الموارد 

وننوه بشكل خاص بجهود االحصائية المسؤولة عن هذه الدراسة نجوى 
يعقوب، رئيس مصلحة التنسيق والمحاسبة الوطنية باالنابة.

الدكتورة مرال توتليان غيدانيان

مدير عام ادارة االحصاء المركزي
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لم يكن إنجاز "دراسة االحوال المعيشية لالسر للعام 2007" وإصدار هذا 
التقرير ممكنا لوال تضافر جهود ومساهمات عدد كبير من األشخاص 

والعاملين والمتعاقدين في كل من إدارة اإلحصاء المركزي، برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي، وزارة الشؤون االجتماعية، ومنظمة العمل الدولية. 

فقد ساهمت هذه الجهات جميعها في إتمام العمل، بحسب خبراتها 
وامكانياتها. 

المسح الميداني  واعداد الجداول- ادارة االحصاء المركزي
تحت اشراف مدير عام إدارة اإلحصاء المركزي، الدكتورة مرال توتليان 

وبمتابعة دقيقة للعمل اليومي وحسن تنفيذ المسح من قبل نجوى 
يعقوب، االحصائي المسؤول عن الدراسة، رئيس مصلحة التنسيق 

والمحاسبة الوطنية باالنابة لتحديد األساليب والتصاميم الالزمة لألعمال 
االحصائية ومراقبة التنفيذ واالشراف عليه وتحليل النتائج وتبيان 

خالصتها، وبمشاركة فريق العمل التالي:

إعداد االستمارة 
وتصميمها وصياغة 

األدلّة

	•نجوى يعقوب- احصائي، رئيس مصلحة 
التنسيق والمحاسبة الوطنية باالنابة

	•الرا بدر- اختصاصي في العلوم االجتماعية

المعاينة وسحب 
العينة

	•نجوى يعقوب- احصائي، رئيس مصلحة 
التنسيق والمحاسبة الوطنية باالنابة

	•نجال باروكي- اختصاصي في الجغرافياتحضير الخرائط 
	•فيكان أشكاريان - اختصاصي في الجغرافيا

تدريب المحققين 
	•الرا بدر- اختصاصي في العلوم االجتماعية والمشرفين

التدقيق والترميز 
المكتبي

	•الرا بدر- اختصاصي في العلوم االجتماعية
	•البير خليل- اختصاصي في الرياضيات 

االحصائية
	•مهى المصري- محقق 

	•ميساء ضاهر وعلي حمية - اختصاصيان في استخراج الجداول
الرياضيات االحصائية

شكــر وتقديـــر

مراجعة ورسم 
الجداول

 – ربيع بو سليمان وميراي بو شقرا 	•
اختصاصيان في العلوم االقتصادية

	•ميساء ضاهر وعلي حمية- اختصاصيان في 
الرياضيات االحصائية

	•ابتسام الجوني- اختصاصي في العلوم 
االجتماعية

احصائيان  سماح شريف وهال هزيمة – 	•
مساعدان متمرنان

قام باألعمال المعلوماتية السيد ادمون حرفوش، خبير في المعلوماتية 
منتدب من برنامج األمم المتحدة االنمائي.

كما ساعد كال من نانسي نادر وميرنا صبرا ومحمد طراف بصفة 
مساعدين منتدبين من برنامج األمم المتحدة  االنمائي فريق عمل ادارة 

االحصاء المركزي في مختلف مراحل العمل الميداني والمكتبي.

صياغة النص

نجوى يعقوبتمهيد في المنهج

الفصل األول
الفصل الثاني
الفصل الثالث

الواقع الديموغرافي في لبنان
الواقع السكني في لبنان

د. مروان حوريالواقع التعليمي في لبنان

النشاط االقتصادي ألفراد الفصل الرابع 
األسرة )العمالة والبطالة(

الرا بدر وميراي بو 
شقرا

قام بمراجعة وتدقيق التقرير كل من د. مرال توتليان، د. مروان حوري، 
سوسن المصري، نجوى يعقوب، الرا بدر، ميساء ضاهر وقامت بالمتابعة 

اليومية لصياغة التقرير كل من الرا بدر ميساء ضاهر.
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وزارة الشؤون االجتماعية وبرنامج االمم المتحدة االنمائي 
عبر مشروع بناء القدرات للحد من الفقر ومنظمة العمل 

الدولية
جاء اصدار هذا التقرير نتيجة جهد مشترك بين ادارة االحصاء المركزي 

تحت رعاية الدكتورة مارال توتليان. وزارة الشؤون االجتماعية تحت رعاية 
معالي وزير الشؤون االجتماعية، وبرنامج االمم المتحدة االنمائي باشراف 

من قبل الممثل المقيم )حتى 2007( منى همام ومنظمة العمل 
الدولية بدعم من قبل المدير االقليمي السيدة ندى الناشف. فقد 

تولت كل من وزارة الشؤون االجتماعية وبرنامج االمم المتحدة االنمائي 
ومنظمة العمل الدولية عملية المتابعة وتقديم المشورة التقنية في 

وضع االستمارة وصياغة التقرير النهائي وذلك من خالل عدد من الخبراء 
والفنيين وهم: 

مروان خواجة من الجامعة االميركية في بيروت تولى دراسة البيانات 
والمساهمة في صياغة فصول التقرير. مروان حوري ساهم في تقديم 

المشورة الفنية في تصميم االستمارة، تدقيق البيانات وصياغة معظم 
فصول التقرير. كريستين غانيابة من منظمة العمل الدولية التي قامت 

بالمساهمة في صياغة الفصل الرابع حول النشاط االقتصادي.

ال بد ايضا من توجيه الشكر للخبراء المستقلين، محمد حسين باقر، 
رياض طبارة و أديب نعمة على االقتراحات والمداخالت القيمة التي 

قدموها، سواءا في تصميم االستمارة  أو تقديم المالحظات على التقرير 
النهائي. استفاد التقرير ايضا من المالحظات التي قدمتها أمل كركي 

من مجلس االنماء واالعمار.

ختامًا، يعود الشكر الى فريق العمل الذي وفر كل الدعم النجاز هذا 
التقرير وهم كل من زينة علي احمد، مستشارة السياسات من برنامج 

االمم المتحدة االنمائي وطارق الحق، مسؤول عن سياسات التشغيل 
من منظمة العمل الدولية وكل من سوسن المصري، وميسا نحالوي، 

وميرفت مرعي باحثة من "مشروع بناء القدرات للحد من الفقر" اللواتي 
تولين أيضًا عملية التنسيق بين الشركاء والمتابعة اليومية في موضوع 

صياغة التقرير.
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تسعى ادارة اإلحصاء المركزي، بشكل دائم، الى تأمين مؤشرات عن 
األوضاع المعيشية لألسر، وقد قامت هذه اإلدارة، بعد انتهاء العدوان 

اإلسرائيلي على لبنان في صيف عام 2006 ، بدراسة األوضاع المعيشية 
لألسر بهدف اإلطالع على واقعها في العام 2007 ، وعلى التغييرات التي 
طرأت على هذه األوضاع منذ العام 2004، ومنها بخاصة التغييرات التي 

حصلت نتيجة للعدوان اإلسرائيلي.

من جهة أخرى، وبعد مناقشة األمر مع إدارة اإلحصاء المركزي، تقدم 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بمبادرة وّجه بموجبها كتابا الى دولة رئيس 

مجلس الوزراء االستاذ فؤاد السنيورة يطلب فيه الموافقة على أن تقوم 
ادارة اإلحصاء المركزي بتنفيذ مسح جديد حول األوضاع المعيشية لألسر 

وتقييم أثر العدوان االسرائيلي عليها، وذلك بتمويل كامل من برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي المعني.

وعلى أثر إبالغ دولة رئيس مجلس الوزراء ادارة اإلحصاء المركزي موافقته 
على طلب البرنامج، قام موظفو االدارة باإلجراءات الفنية الالزمة تمهيدا 
لمباشرة التنفيذ فور توقيع عقد االتفاق بين الفرقاء المعنيين، أي كل 

من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وادارة اإلحصاء المركزي، ووزارة الشؤون 
االجتماعية، ومنظمة العمل الدولية التي ابدت رغبتها بالمشاركة في 

هذه الدراسة. وقد تم توقيع االتفاق المشار إليه، بين الفرقاء المعنيين، 
في 2007/1/3.

تمهيد: في المنهج واألهداف

 1.
 أهداف الدراسة

تهدف "دراسة األحوال المعيشية لألسر للعام 2007" إلى توفير قاعدة 
غنية من البيانات اإلحصائية في المواضيع أدناه، وذلك بهدف التعّرف 

على األوضاع المعيشية لألسر في العام 2007 ومدى تأثير عدوان تموز 
2006 عليها:

	•الخصائص االجتماعية لألسر وألفرادها
	•الخصائص الديموغرافية والتربوية ألفراد األسر

	•خصائص النشاط االقتصادي ألفراد األسر وتأثير الحرب على هذا النشاط
	•خصائص المساكن وظروف السكن و مصادر المياه والطاقة وتأثير 

الحرب عليها
	•التأمين الصحي ألفراد األسرة

	•الرغبة في الهجرة لدى األسر أو لدى أفرادها
	•الخسائر التي تكبدتها األسر بسبب الحرب والمساعدات التي تلقتها

	•الدخل والوضع المالي لألسر 
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 2.
 مخطط المعاينة ونسبة االستجابة:

تم سحب عينة في كافة المناطق واألقضية اللبنانية ولكن، ولتحقيق 
غاية المسح وبعد النقاش بين الفرقاء، تم تقسيم المناطق إلى مناطق 

تعرضت للعدوان بشكل مركز، وإلى مناطق تعرضت للعدوان بشكل 
أقل، وقد تم بشكل خاص، عند سحب عينة الدراسة:

	•فصل الضاحية الجنوبية لبيروت الواقعة في محافظة جبل لبنان عن 
باقي المحافظة.

	•الفصل بين األقضية األكثر تضررا في محافظتي لبنان الجنوبي 
والنبطية: مرجعيون، بنت جبيل، النبطية وصور عن األقضية األقل 

تضررا: صيدا، جزين وحاصبيا
وقد شملت العينة وحدات سكنية موّزعة على األراضي اللبنانية كافة، 

باستثناء المخيمات الفلسطينية، وذلك بغض النظر عن جنسية شاغل 
المسكن. 

تم تحديد حجم العينة في كل من المناطق: بيروت، الضاحية الجنوبية 
لبيروت، محافظة جبل لبنان باستثناء الضاحية، لبنان الشمالي، البقاع، 
األقضية األكثر تضررا في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية واألقضية 

األقل تضررا في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، وذلك أخذا باالعتبار 
مستوى الدقة المطلوبة لمؤشرات أساسية كمعدل البطالة، وكذلك أخذا 

باإلعتبار مستوى الثقة المطلوبة للبيانات اإلحصائية المعنية، والنسبة 
المتوقعة لعدم االستجابة.

تم إعداد مخطط المعاينة على مرحلتين، تم في المرحلة األولى سحب 
الجزر الجغرافية من قاعدة البيانات المتوفرة في ادارة اإلحصاء المركزي، 

والتي جرى تشكيلها بناء للمسح الميداني الشامل للمباني والمساكن 
الذي تم في العامين 2004-2005 ، وذلك بطريقة نسبية تبعا لحجم 

الجزر )Probability Proportional to size- PPS(، مع اإلشارة هنا إلى 
أن حجم الجزيرة يحتسب على أساس عدد المساكن الرئيسية الموجودة 
ضمنها1. وقد جرى سحب 135 جزيرة في كل منطقة باستثناء األقضية 

األكثر تضررا في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية حيث تم سحب 181 
جزيرة تحسبا لوجود جزر قد تكون مدمرة.

وجرى في المرحلة الثانية سحب 8 وحدات سكنية في كل جزيرة جغرافية 
من الجزر - العينة، باستثناء جزر الضاحية الجنوبية لبيروت حيث تم 

سحب 10 وحدات سكنية في كل منها.
 

تم استيفاء 6686 استمارة عائدة ألسر معيشية من عينة المساكن، 
وذلك من أصل 7571 مسكنا كانت مشغولة عند تنفيذ المسح. بلغت 
نسبة االستجابة لجهة اإلجابة على أسئلة اإلستمارة 88,3 في المئة من 

األسر. أما االستمارات الـ 885 أسرة التي لم يجِر استيفاؤها فشملت رفض 
األسر االستجابة وغياب األسر عن المسكن. 

إن جميع األرقام الصادرة عن هذه الدراسة هي أرقام مقدرة بناء على 
العينة التي جرى سحبها ويجب األخذ في الحسبان "خطأ المعاينة". 

1.  في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي األقضية األكثر تضررا في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية تم سحب المساكن 
المصنفة رئيسية، ثانوية أوشاغرة خالل المسح الشامل للمباني والمساكن تحسبا للتغيرات التي طرأت في اشغال 

الوحدات السكنية بسبب تدمير عدد كبير من الوحدات بنتيجة العدوان

 3.
 مراحل العمل 

أ – األعمال التحضيرية
تعتبر مرحلة التحضير للدراسة من أهم المراحل وتشمل عدة أعمال 

أساسية كتحضير االستمارات وتجربتها، وصياغة أدلة العمل الميداني 
والمكتبي، وإعداد خطة المعاينة وسحب العينة وتجهيز الخرائط للعمل 

الميداني، وتشكيل فرق العمل التي تتألف من موظفي ادارة االحصاء 
المركزي ومن اشخاص من خارج المالك تستعين بهم االدارة إلنجاز مهام 

محددة، واعداد مواد التدريب للعاملين في المسح وتدريبهم، واعداد 
برنامج معلوماتي الدارة المسح ومن ثم اجراء التجربة القبلية قبل 

المباشرة في العمل الميداني. وقد تم انجاز األعمال التحضيرية هذه في 
الفترة الممتدة من منتصف شهر تشرين األول ولغاية نهاية شهر كانون 

األول من العام 2006. 
ب-العمل الميداني

خضع حوالي 70 شخصا، بين 3 و 8 كانون الثاني/ يناير 2007، لدورة 
تدريبية تضمنت في نهايتها اختبارا ميدانيا الختيار الناجحين منهم 

ليشكلوا فرق العمل الميدانية المؤلفة من مشرفين وباحثين ميدانيين 
يقومون بإجراء المقابالت واستيفاء االستمارات. وقد بدأ العمل الميداني 

في 8 كانون الثاني ونفذ خالل شهري كانون الثاني وشباط من العام 
.2007

ج - التدقيق والترميز المكتبي 
يهدف التدقيق والترميز المكتبي إلى التأكد من قيام الباحث الميداني 

باستيفاء االستمارات وفقا للتعليمات، وذلك بهدف الحصول على 
استمارات خالية من األخطاء. وقد خضعت كل استمارة لمراجعة أولية 

من قبل المشرف الميداني، ومن ثم ُدّققت وُرّمزت من قبل فريق 
عمل مكتبي في إدارة اإلحصاء المركزي تم تدريبه النجاز هذه المهمة، 

والتي تتطلب بدورها عدة مراحل هي: التدقيق في المعلومات الواردة 
في اإلستمارة من خالل اإلتصال بعدد كبير من االسر للتأكد من صحة 

المعلومات الواردة في االستمارات، ومن ثم ترميز المهن واألنشطة 
االقتصادية وفق التصانيف الدولية، ومن ثم التدقيق والمراجعة النهائية 

لبيانات اإلستمارات، ليصار بعدها إلى إدخال هذه البيانات إلى الحاسوب.
د - إدخال البيانات إلى الحاسوب وتنظيفها واستخراج الجداول 

االحصائية
لقد تم إعداد برنامج معلوماتي على نظام ORACLE إلدخال البيانات، 

كما تم إعداد برامج عديدة متخصصة للتدقيق المنطقي للبيانات 
المدخلة للتأكد من خلوها من األخطاء، والتي من بينها أخطاء إدخال 

المعلومات.
من ثم تم تحويل الملفات الى برنامج SPSS  الذي استعمل الستخراج 

الجداول االحصائية التي ورد قسم منها في هذا التقرير.
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 4.
 بعض المفاهيم األساسية

أ - تعريف األسرة المعيشية
تتكون األسرة المعيشية من فرد أو عدة أفراد يعيشون في مسكن 

واحد ويتشاركون المأكل والمصروف. وليس ضروريًا أن تربط بين أفراد 
األسرة المعيشية صلة قرابة. وإذا ما كانت الشقة السكنية مشغولة 

بأسرتين أو أكثر وال تتشاركان المأكل والمصروف تعد كل أسرة مستقلة 
عن األخرى. وإذا ما تعددت الزوجات، وكانت كل األسر الزوجية تتشارك في 

المسكن والمأكل، تعد كل هذه األسر الزوجية أسرة معيشية واحدة.
ب - تعريف المقيم في المسكن

يعد الفرد مقيمًا في المسكن في الحاالت التالية:
	• إذا كان يقيم في المسكن بصورة دائمة )من دون انقطاع لفترة تزيد 

على الستة أشهر في السنة(2.
	• إذا كان يقيم في المسكن بصورة غير دائمة )على نحو متقطع(، أي 

في حال قضاء هذا الفرد عدة أيام من األسبوع خارج المسكن ) في 
مؤسسة متخصصة، غرفة مستقلة...( بصورة معتادة ويقضي األيام 

المتبقية في المسكن.
	•إذا كان مقيمًا بصورة دائمة في المسكن ولكنه غائب حاليًا بداعي 

السفر لفترة محددة أو خارج البالد للدراسة...
	• يعد الخادم مقيمًا في المسكن، ولم تستوَف عنه سوى البيانات 

المتعلقة باسمه وجنسيته وبعض المعلومات المتعلقة بالنشاط 
االقتصادي.

ويعد الفرد غير مقيم في مسكن األسرة في الحاالت التالية:
	• الفرد الذي ترك منزل أسرته وانتقل إلى العيش في مسكن آخر )زواج ...(.

	• الفرد الذي يقيم بصورة مؤقتة وطارئة في المسكن مثل الضيف أو 
أحد األقرباء.

	• الفرد الذي سافر إلى الخارج وأسس عماًل له هناك لفترة ال تقل عن 
السنة.

2. تحسب مدة الستة أشهر بالنسبة إلى تاريخ إجراء المقابلة.
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1 الواقع 
 الديموغرافي

 في لبنان 
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شّكلت الحرب العدوانية على لبنان في تموز 2006 حدثًا كانت له نتائج 
سلبية عديدة على المستويات الديموغرافية والسكنية واإلجتماعية 
والتربوية واإلقتصادية والصحية وغيرها. وقد تسّببت هذه الحرب في 

حينه بحراك سّكاني هائل حيث نزح أّبانها مئات آالف األشخاص من أماكن 
إقامتهم، عادوا جميعهم تقريبًا إلى أماكن إقامتهم األصلية بعد إنتهاء 

الحرب. وقد تسّببت هذه الحرب أيضًا بتدمير أو تضّرر أعداد كبيرة جّدًا 
من المساكن والمؤّسسات اإلقتصادية والحيازات الزراعية والسيارات 

واآلليات وغيرها. 
 1-1

الواقع الديموغرافي في لبنان بعد الحرب

 1-1-1
عدد المقيمين في لبنان، في العام 2007 ، وتوّزعهم 

الجغرافي
ُقّدر عدد السكان في لبنان في عام 2007 )في ما عدا المقيمين في 

المخّيمات الفلسطينية( بـ 3759136 شخصًا، مقابل 3755034 شخصًا 
في العام 2004، أي بزيادة بسيطة جّدًا ال تتعّدى الـ 0.11  في المئة. 

وُقّدرت نسبة المقيمين غير الّلبنانيين في العام 2007 بـِ 3.8 في المئة 
مقابل  6.6 في المئة في العام 2004، أي بتراجع قدره 2.8  في المئة.

من جهة أخرى، توّزع المقيمون في لبنان في العام 2007، بحسب 
المناطق، وفقًا للتالي : 9.6 في المئة في بيروت مقابل 10.4  في المئة 

في العام 2004، و39.5  في المئة في محافظة جبل لبنان )بما فيها 
الضاحية الجنوبية لبيروت( مقابل 40 في المئة في العام 2004، و20.3  
في المئة في محافظة لبنان الشمالي مقابل 20.5  في المئة في العام 

2004، و13 في المئة في محافظة البقاع مقابل 12.5 في المئة في 
العام 2004، و17.5 في المئة في محافظتي الجنوب والنبطية مقابل 

16.6 في المئة في العام 2004. وتؤكد التغيرات الطفيفة جّدًا في نسب 
توّزع السّكان على المناطق الجغرافية المختلفة إلى أن السكان في كافة 

المناطق، وبخاصة تلك التي تعّرضت للعدوان، عادوا جميعًا إلى مناطق 
سكنهم األصلية رغم التدمير واألضرار الهائلة التي أصابت المساكن 

والمنشآت في تلك المناطق. 

الفصل األول 

الواقع الديموغرافي في لبنان 
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الفصل األول الواقع الديموغرافي في لبنان 

جدول رقم 1-1 
 توّزع السّكان في لبنان، بحسب مكان السكن،

في العامين 2004 و 2007  

مكان السكن

لبنان 2004لبنان 2007

)في المئة()في المئة(العدد

3613669.610.4محافظة بيروت

محافظة جبل لبنان ما عدا الضاحية 
102651427.340.0الجنوبية لبيروت

45796012.2الضاحية الجنوبية لبيروت

76371220.320.5محافظة لبنان الشمالي

48986513.012.5محافظة البقاع

2428766.5األقضية األقل تضّررًا في الجنوب
16.6

41684211.1األقضية األكثر تضّررًا في الجنوب

3759136100100لبنان

وأّما متوسط حجم األسرة، فهو لم يتغير عمليًا بين العامين 2004 
و2007، على مستوى لبنان ككل، حيث أنه إنخفض بشكل طفيف جّدًا 

)من 4.27 إلى 4.23 شخصا في األسرة الواحدة(، ويالحظ أن هذا التغير 
الطفيف جّدًا ينسحب على كافة المناطق كما تبّينه معطيات الجدول 

رقم 2-1.

جدول رقم 2-1

 متوّسط حجم األسرة في لبنان، بحسب المنطقة الجغرافية،
 في العامين 2004 و 2007 

عدد األسر في العام2007 عدد األفراد في العام 2007المحافظة
متوسط حجم األسرة في 

العام 2007
متوسط حجم األسرة في 

العام 2004

361366963353.753.84محافظة بيروت

محافظة جبل لبنان ما عدا 
10265142731773.764.04الضاحية الجنوبية لبيروت
4579601004634.56الضاحية الجنوبية لبيروت

7637121608204.754.74محافظة لبنان الشمالي

4898651060154.624.58محافظة البقاع

األقضية األقل تضّررًا في 
242876576394.21الجنوب

4.40
األقضية األكثر تضّررًا في 

416842943634.42الجنوب

37591368888134.234.27لبنان
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 2-1-1 
بنية األسرة والكثافة السكنية داخل المسكن

لم تتغّير بنية األسرة في لبنان في العام 2007 عنها في العام 2004 
حيث أن هذه البنية هي عمومًا بنية نواتية تتشكل من رب األسرة 

والزوجة واألوالد، وهو ما تبّينه معطيات الجدول رقم 1–3 حيث يالحظ، 
على مستوى لبنان ككل، أنه مقابل كل 1000 رب/ة أسرة هناك 791 
زوج/ة و2215 إبن/ة بينما يساوي أو يقّل عدد كل من األقارب اآلخرين 

المقيمين مع األسرة عن الـ 111 فردًا.
ويالحظ أيضًا، من خالل معطيات الجدول الُمشار إليه، أن نسبة األوالد 

في األسرة في محافظتي بيروت وجبل لبنان )ما عدا الضاحية الجنوبية 
لبيروت( يساوي حوالي ثلثي نسبة األوالد في األسرة في المناطق األخرى 
وفي ضاحية بيروت الجنوبية، وهو ما يشير عمليًا إلى أّن اإلكتفاء بعدد 

محدود من األوالد هو أكثر وجودًا في بيروت والقسم األكبر من جبل 
لبنان عنه في المناطق األخرى أو في الضاحية الجنوبية لبيروت. وتتيح 
المقارنة بين بنية األسرة في لبنان ككل، بين العامين 2004 و2007، 

تبيان واقع ثبات هذه البنية بين العامين المشار إليهما.

جدول رقم 3-1

توّزع أفراد األسرة تبعًا لعالقتهم برّب األسرة )لكل ألف رب أسرة( 
وبحسب المنطقة الجغرافية

العالقة برب األسرة
محافظة 

بيروت

محافظة 
جبل لبنان ما 
عدا الضاحية 

الجنوبية 
لبيروت

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت

محافظة 
لبنان 

الشمالي
محافظة 

البقاع

األقضية األقل 
تضّررًا في 

الجنوب

األقضية 
األكثر تضّررًا 
لبنان 2004لبنان 2007في الجنوب

100010001000100010001000100010001000رب )ة( األسرة

719769783819824828830791795زوج )ة(

166317412503271526222285250222152259ابن )ة(

6053331036253305946والد )ة(

272640182414102425زوج ابنة / زوجة ابن

925094364841485660حفيد )ة(

11311411915775717511190صلة قرابة أخرى

165102011511ال صلة قرابة

122501871915203745خادم )ة(

وأما لجهة توّزع األسر بحسب عدد أفرادها المقيمين فيها، فيشير 
الجدول رقم 1-4 إلى عدم تغير نسب هذا التوّزع عمليًا بين العامين 

2004 و2007، على مستوى لبنان ككل، وإلى أن األسر المشكلة من 
واحد إلى أربعة أفراد ترتفع نسبتها في بيروت وجبل لبنان ما عدا 

الضاحية الجنوبية لبيروت، مقابل إرتفاع نسبة األسر المشكلة من خمسة 
أفراد وأكثر في المناطق األخرى وفي ضاحية بيروت الجنوبية.

الفصل األول الواقع الديموغرافي في لبنان 
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جدول رقم 4-1

توّزع األسر بحسب عدد أفرادها وبحسب المنطقة الجغرافية

عدد أفراد 
االسرة

محافظة 
بيروت

محافظة 
جبل لبنان ما 
عدا الضاحية 

الجنوبية 
لبيروت

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
محافظة لبنان 

الشمالي
محافظة 

البقاع

األقضية 
األقل تضّررًا 
في الجنوب

األقضية 
األكثر تضّررًا 
في الجنوب

لبنان 
لبنان 20072004

19.28.45.46.76.76.96.57.37.3

218.718.210.115.613.314.215.615.814.5

318.116.614.312.814.416.413.415.215.2

421.424.219.516.116.817.716.519.819.7

516.719.221.015.016.620.018.418.018.5

610.27.913.911.113.314.013.711.112.2

73.23.59.28.47.56.48.76.26.4

81.51.53.76.04.92.73.93.33.1

90.50.21.63.43.11.31.71.51.6

10 +0.50.31.14.93.40.41.41.71.5

100100100100100100100100100المجموع

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن األسر المكّونة من فرد واحد تتشكل بمعظمها 
من أشخاص كبار في السن حيث أن )49.8  في المئة( من األسر المشكلة 
من فرد واحد هي ألشخاص بعمر 65 سنة أو أكثر، معظمهم من النساء، 

وهو تشكل مشابه تقريبًا لما كان عليه األمر في العام 2004.

جدول رقم 5-1

 توّزع األسر المكونة من فرد واحد بحسب الفئة العمرية والجنس

الفئة العمرية

لبنان 2004لبنان 2007

ذكور وإناث معًاذكور وإناث معًاإناثذكور

64 – 1526.024.250.258.1

65 +13.636.249.841.9

39.660.4100100المجموع

أخيرًا وعلى مستوى شكل األسرة، تشير البيانات إلى الثبات النسبي 
لشكل األسرة بين العامين 2004 و2007 ، حيث أن الفارق الزمني بين 
هذين العامين ال يبّرر وجود تغّيرات جوهرية في شكل األسرة، ويوضح 

الرسم البياني رقم 1-1 أدناه أن األسر المشكلة من فرد واحد هي بحدود 
الـ7  في المئة في كل من العام 2004 والعام 2007، وأن األسر النواتية 
دون أطفال بعمر أقل من 15 سنة إرتفعت نسبتها من 33.3 في المئة 
إلى 37.0 في المئة، وأن األسر النواتية مع أطفال بعمر أقل من 15 سنة 

تدّنت نسبتها من 44.8 في المئة إلى 39.6 في المئة. بينما إرتفعت 
نسبة األسر الممتدة بدون أطفال دون الـ 15 سنة من7.7  في المئة إلى 

8.9 في المئة ، ومن 6.9 في المئة إلى 7.2 في المئة بالنسبة لألسر 
الممتدة التي لديها أطفال دون الـ 15 سنة.

الفصل األول الواقع الديموغرافي في لبنان 
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رسم بياني رقم 1-1

التوّزع النسبي ألشكال األسر في لبنان في العامين 2004 و 2007

شكل ا�سرة في العام  شكل ا�سرة في العام 

أسر مشكلة من فرد واحد فقط

أسر نواتية مع عدم وجود أطفال 
بعمر أقل من 15 سنة فيها

أسر نواتية مع وجود أطفال بعمر 
أقل من 15 سنة فيها

أسر ممتدة مع عدم وجود أطفال 
بعمر أقل من 15 سنة فيها

أسر ممتدة مع وجود أطفال بعمر 
أقل من 15 سنة فيها
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وأّما في ما يتعّلق بالكثافة السكنية داخل المسكن، فُيالحظ عدم 
وجود تغيرات أساسية بين العامين 2004 و2007 حيث أن 45.4  في 

المئة من األسر في لبنان، في العام 2007 تقيم في مساكن ذات كثافة 
متوسطة )متوسط عدد األشخاص في الغرفة الواحدة يساوي شخصا إلى 

شخصين( مقابل 48.1  في المئة في العام 2004، في حين تقّدر نسبة 
األسر التي تعيش في مساكن ذات كثافة سكنية عالية )متوّسط عدد 
األشخاص في الغرفة الواحدة يساوي شخصين أو أكثر( 16.7  في المئة 

في العام 2007 مقابل 16.6  في المئة في العام 2004 )أنظر الرسم 
البياني رقم 1–2(.

رسم بياني رقم 2-1

الكثافة السكنية داخل المسكن في العامين 2004 و 2007

متوسط عدد ا�شخاص في الغرفة الواحدة في لبنان في العام 
متوسط عدد ا�شخاص في الغرفة الواحدة في لبنان في العام 

أقل من شخص واحد 
في الغرفة الواحدة

من شخص واحد إلى 
أقل من شخصين 
في الغرفة الواحدة

شخصان أو أكثر في 
الغرفة الواحدة
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وفي قراءة للفوارق بين المناطق المختلفة، يالحظ بوضوح إرتفاع نسبة 
األسر التي تعيش في مساكن ذات كثافة سكنية عالية في كل من 

الضاحية الجنوبية لبيروت ومحافظتي لبنان الشمالي والبقاع حيث تقدر 
نسبة األسر التي يبلغ متوسط عدد أفرادها في الغرفة الواحدة شخصين 

أو أكثر، بـ 31.4  في المئة في الضاحية الجنوبية لبيروت، و19.4  في 
المئة في محافظة الشمال، و22  في المئة في محافظة البقاع، وذلك 

مقابل نسب مئوية ال تتجاوز الـ 12  في المئة في بيروت والقسم األكبر 
من محافظة جبل لبنان )أنظر الجدول رقم 6-1(. 

الفصل األول الواقع الديموغرافي في لبنان 



29

الفصل األول الواقع الديموغرافي في لبنان 

جدول رقم 6-1

توّزع األسر في المناطق بحسب متوسط عدد األشخاص في 
الغرفة الواحدة

متوسط عدد 
األشخاص 

في الغرفة 
الواحدة

محافظة 
بيروت

محافظة 
جبل لبنان ما 
عدا الضاحية 

الجنوبية 
لبيروت

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت

محافظة 
لبنان 

الشمالي
محافظة 

البقاع

األقضية األقل 
تضّررًا في 

الجنوب

األقضية 
األكثر تضّررًا 
لبنان 2004لبنان 2007في الجنوب

أقل من 
شخص واحد 

في الغرفة 
49.548.617.536.530.033.430.137.835.2الواحدة

من شخص 
واحد إلى 

أقل من 
شخصين 

في الغرفة 
38.541.550.943.947.951.553.845.448.1الواحدة

شخصان 
أو أكثر 

في الغرفة 
12.09.931.419.422.015.116.116.716.6الواحدة

000.20.20.100.10.10.1ال جواب

100100100100100100100100100المجموع

 3-1-1
هرم األعمار وخصائصه

إن واقع ما يشهده لبنان من وقائع وتحوالت إجتماعية وإقتصادية 
وديموغرافية، ومنها بشكل خاص هجرة الشباب إلى الخارج، وتأخر سن 

الزواج، وإرتفاع نسبة العزوبية في العديد من الفئات العمرية الشابة، 
لدى الذكور واإلناث على السواء، وإتجاه األسر نحو اإلكتفاء بعدد أقل من 

األبناء، بالمقارنة عّما كان عليه األمر قديمًا، كل هذه الوقائع والتحوالت 
إنعكست على بنية هرم األعمار في لبنان في العام 2007 الذي بات 

يّتسم بسمات أساسية هي :
أ- تراجع نسبة األطفال من الفئتين العمريتين )0 – 4 سنوات( و)5 – 9 
سنوات( والمقدرة قيمة كل منهما على التوالي بـ 6.9  في المئة و8.3  
في المئة ، عن نسبة األطفال من الفئات العمرية الالحقة لهما وتحديدا 

الفئتين العمريتين )10 – 14 سنة( و)15 – 19 سنة( والمقدرة قيمة 
كل منهما على التوالي بـ 9.4  في المئة و9.7  في المئة ، وذلك نتيجة 
إنخفاض الخصوبة في لبنان، إجماالً، في السنوات العشر األخيرة )أنظر 

الجدول رقم 1–8 ، والرسم البياني رقم 5-1(.
ب-  وجود فوارق ملحوظة بين عدد الذكور في الفئة العمرية ) 20 – 24 

سنة( من جهة وعدد الذكور في كل من الفئتين العمريتين )25 – 29 
سنة( و)30 – 34 سنة(، وهو األمر الذي يمكن أن يكون من بين أسبابه 

هجرة الشباب من الفئة العمرية 25 سنة وأكثر إلى الخارج )أنظْر الجدول رقم 
.) 7-1
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جدول رقم 7-1

عدد المقيمين في لبنان في العام 2007 من الفئات العمرية 15 
إلى 39 سنة

إناث وذكور معًا 2004إناث وذكور معًا 2007إناثذكورالفئة العمرية

19 - 15195984167642363626373028

24 - 20191471176307367778372744

29 - 25148321157612305933298373

34 - 30132105144670276775275921

39 - 35111833137717249550256711

ج- التباين في معدالت اإلعالة العمرية بين المناطق المختلفة في لبنان 
حيث يالحظ أن معدل اإلعالة العمرية1 في لبنان ككل يقدر بـ 52.3 )مقابل 
53.3 في العام 2004(، بينما هو يتوّزع في المناطق بين حد أعلى قوامه 

58.1 في محافظة لبنان الشمالي، وحد أدنى قوامه 47.0 في محافظة 
جبل لبنان عدا الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك نتيجة لإلرتفاع النسبي 

لمجموع من هم من الفئتين العمريتين 0 – 14 سنة و65 سنة وأكثر 
في محافظة لبنان الشمالي عمن هم من الفئتين العمريتين المشار 

إليهما في محافظة جبل لبنان عدا الضاحية الجنوبية )أنظر الرسم 
البياني رقم 1– 3(. 

رسم بياني رقم 3-1

معّدالت اإلعالة العمرية في العام 2007 بحسب المناطق

محافظة 
لبنان 
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د- إرتفاع عدد الذكور عن عدد اإلناث في الفئات العمرية التي تقل عن 25 
سنة، مع اإلشارة إلى أن الفارق األكبر بين عدد الذكور وعدد اإلناث هو في 

الفئة العمرية 15 – 19 سنة حيث يفوق عدد الذكور عدد اإلناث بـحوالي الـ 
28000 شخص )أنظْر الجدول رقم 1–7 (.

ه- إنخفاض عدد الذكور عن عدد اإلناث في غالبية الفئات العمرية التي 
تزيد عن 24 سنة، ومنها بشكل خاص الفئة العمرية 35 – 39 سنة التي 

يقل فيها عدد الذكور عن عدد اإلناث بحوالي الـ 26000 ألف شخص. 
)أنظْر الجدول رقم 1–7 (.

يعرف معدل اإلعالة العمرية بأنه يساوي عدد من هم بعمر أقل من 15 سنة مضافا إليه عدد من هم   .1
بعمر 65 سنة وأكثر، مقسوما على عدد من هم بعمر 15 إلى 64 سنة، مضروبا بمئة.
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و- حصول إنخفاض في معدالت الذكورة من )108.6( في الفئة العمرية 
)20 – 24 سنة( إلى )94.1( و)91.3( و)81.2( و)78.4(، على التوالي، 

بالنسبة للفئات العمرية )25 – 29 سنة( و)30 – 34 سنة( و)35 – 39 
سنة( و)40 – 44 سنة( ، وهو األمر الذي يمكن أن يكون من بين أسبابه 

هجرة العديد من الذكور في الفئات العمرية المشار إليها إلى الخارج 
)أنظْر الجدول رقم 8-1(.

وتجدر اإلشارة أخيرًا إلى أن معدالت الذكورة بحسب الفئة العمرية لم 
تتغير كثيرًا بين العامين 2004 و2007 )أنظر الرسم البياني رقم 4-1(، 

كما تجدر اإلشارة إلى أن القيم العالية نسبيا لمعدل الذكورة في الفئة 
العمرية 0 - 4 سنوات في كل من العامين 2004 و 2007 (113.8 
 sampling( رّبما تكون عائدة لخطأ المعاينة ،)و 109.4 على التوالي

errors( من جهة، أو ألسباب أخرى من بينها إرتفاع نسبة وفّيات األطفال 
لدى اإلناث عنها لدى الذكور حيث تشير بيانات دراسة صحة األسرة التي 
تّم تنفيذها في العام 2004 إلى أّن وفيات األطفال الرضع الذكور )دون 

السنة( بلغت 13.2 باأللف مقابل 19.2 باأللف لإلناث، وإلى أن نسبة وفيات 
األطفال الذكور )دون الـ 5سنوات( بلغت 14.8 باأللف مقابل 22.0 باأللف 

بالنسبة لإلناث2. 

)100 x معدل الذكورة = )عدد الذكور ٪ عدد اإلناث

جدول رقم 8-1

التوّزع النسبي للمقيمين في لبنان بحسب الفئة العمرية 
 والجنس في العام 2007، ومعّدالت الذكورة في لبنان

 في العامين 2004 و 2007 

الفئة العمرية

لبنان 2007

معدالت الذكورة 2004معدالت الذكورة 2007 إناث وذكور معًاإناثذكور

4 - 03.63.36.9109.6113.7

9 - 54.34.18.3105.4111.1

14 - 104.94.59.4107.7107.0

19 - 155.24.59.7116.9107.0

24 - 205.14.79.8108.6104.4

29 - 253.94.28.194.192.3

34 - 303.53.87.491.394.9

39 - 353.03.76.681.285.1

44 - 402.73.56.278.480.0

49 - 452.53.05.684.589.3

54 - 502.22.54.887.899.0

59 - 551.82.03.887.791.2

64 - 601.72.03.788.490.3

69 - 651.61.73.296.4101.8

74 - 701.41.42.8102.5107.5

79 - 751.00.91.9116.498.6

84 - 800.60.61.286.4100.9

+850.30.20.5115.785.1

49.450.610097.799.0المجموع

2. علمًا بأن معدالت وفيات الرضع )وفيات الشهر األول( بلغت 9.2 باأللف )7.4 باأللف للذكور و 11.4 
باأللف لإلناث(

الفصل األول الواقع الديموغرافي في لبنان 
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رسم بياني رقم 4-1

معّدالت الذكورة في لبنان، بحسب الفئة العمرية، في 
العامين2004 و 2007 
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رسم بياني رقم 5-1

هرم األعمار لبنان 2007
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 4-1-1
الوضع العائلي ومعدالت العزوبية

لم تتغير كثيرًا بنية الوضع العائلي لألفراد في لبنان بين العامين 2004 
و2007، وتشير البيانات اإلحصائية ذات الصلة إلى أن نسبة الذكور 

المتزوجين، ممن هم بعمر 15 سنة أو أكثر، إنخفضت 2 في المئة بين 
العامين 2004 و2007 )من 53.8 في المئة إلى 51.8 في المئة(، وإلى 

أن نسبة النساء المتزوجات اللواتي هن بعمر 15 سنة أو أكثر، إنخفضت 
بدورها من 52.5 في المئة في العام 2004 إلى 51 في المئة في العام 

2007. )أنظر الرسم البياني رقم 1–6(.

رسم بياني رقم 6-1

الوضع العائلي للذكور واإلناث في العامين 2004 و 2007
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من جهة أخرى، يعتبر تأخر سن الزواج وإزدياد نسبة العزوبية لدى الذكور 
واإلناث، وبخاصة في الفئات العمرية )20 إلى 39 سنة( واحدة من السمات 

التي بات لبنان يتسم بها في األعوام األخيرة. وتشير المعطيات ذات 
الصلة أن نسبة العزوبية لدى اإلناث، في لبنان، في العام 2007، إزدادت 

نسبيا عما كانت عليه في العام 2004. ويشير الجدول رقم 1–9 إلى أن 
 نسبة العزوبية لدى اإلناث تقدر في الفئة العمرية )20 – 24 سنة( 

 بـ 80.7  في المئة ، بينما تقدر في الفئتين العمريتين )25 – 29 سنة( و 
)30 – 34 سنة( بـ 52.1  في المئة و33.5  في المئة ، وهي نسب كبيرة 

عمليا. وتتباين نسب العزوبية في فئات األعمار هذه بين المناطق 
المختلفة حيث تصل نسبة العزوبية لدى اإلناث اللواتي هن في الفئة 

العمرية 25 – 29 سنة، إلى حّدها األعلى في بيروت )60.7  في المئة(، 
وإلى حدها األدنى في الضاحية الجنوبية لبيروت )41.1  في المئة( ، مّما 

يؤشر إلى تباينات وسلوكات ديموغرافية مختلفة بين المناطق )أنظر 
الجدول رقم 9-1(.

وأّما في ما يتعلق بمتوسط العمر عند الزواج فهو إرتفع من 31.7 سنة 
في العام 2004 إلى 32.7 سنة في العام 2007، بالنسبة للذكور، ومن 

27.7 سنة في العام 2004 إلى 28.9 سنة في العام 2007، بالنسبة 
لإلناث.

الفصل األول الواقع الديموغرافي في لبنان 
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جدول رقم 9-1

 معدالت العزوبية لدى اإلناث بحسب الفئة العمرية
والمنطقة الجغرافية

الفئة العمرية
محافظة 

بيروت

محافظة 
جبل لبنان ما 
عدا الضاحية 

الجنوبية 
لبيروت

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت

محافظة 
لبنان 

الشمالي
محافظة 

البقاع

األقضية األقل 
تضّررًا في 

الجنوب

األقضية 
األكثر تضّررًا 
لبنان 2004لبنان 2007في الجنوب

19 - 1598.396.194.595.998.197.697.296.694.7

24 - 2077.482.674.787.881.678.775.480.773.0

29 - 2560.750.241.155.359.345.753.252.149.7

34 - 3037.536.826.929.638.428.430.533.530.1

39 - 3527.423.519.628.121.017.624.123.720.9

44 - 4021.125.121.914.824.921.322.321.717.5

49 - 4514.021.712.812.214.812.413.915.612.3

54 - 5010.215.23.912.74.57.78.910.99.5

59 - 558.014.67.212.97.67.79.111.18.3

64 - 6014.37.21.28.17.63.211.07.86.8

+ 655.57.41.55.72.94.14.15.46.4

وتنسحب عملية إزدياد نسبة العزوبية على الذكور أيضًا، إذ أنها إزدادت 
لديهم بين العامين 2004 و2007. ويالحظ أن نسبة العزوبية لدى 

الذكور الذين هم في الفئة العمرية )25 – 29 سنة( تقدر بـ 80.1  في 
المئة، وأن نسبتها في الفئة العمرية )30 – 34 سنة ( تقدر بـ 46.5  في 

المئة. وتتباين السلوكات الديموغرافية على مستوى عزوبية الذكور في 
المناطق المختلفة حيث تتراوح هذه النسبة )للفئة العمرية 30 – 34 

سنة( بين 61.3  في المئة في محافظة البقاع و34.1  في المئة في 
األقضية األكثر تضّررًا في الجنوب، )أنظر الجدول رقم 1 – 10(.

الفصل األول الواقع الديموغرافي في لبنان 
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جدول رقم 10-1

 معدالت العزوبية لدى الذكور بحسب الفئة العمرية 
والمنطقة الجغرافية

الفئة العمرية
محافظة 

بيروت

محافظة 
جبل لبنان ما 
عدا الضاحية 

الجنوبية 
لبيروت

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت

محافظة 
لبنان 

الشمالي
محافظة 

البقاع

األقضية األقل 
تضّررًا في 

الجنوب

األقضية 
األكثر تضّررًا 
لبنان 2004لبنان 2007في الجنوب

19 - 1510010099.399.410099.610099.799.6

24 - 2097.897.794.897.597.397.696.297.195.4

29 - 2583.878.474.486.380.081.178.480.172.5

34 - 3040.144.836.155.761.351.834.146.542.3

39 - 3522.938.324.022.327.419.415.126.820.8

44 - 4018.017.88.013.013.35.55.012.510.1

49 - 4514.38.95.08.27.18.35.68.37.0

54 - 506.29.30.94.95.43.53.65.93.9

59 - 552.97.81.42.74.57.90.04.74.1

64 - 609.86.51.93.62.33.50.04.72.2

+ 655.51.40.01.91.31.02.01.92.8

رسم بياني رقم 7-1

نسب العزوبية لدى الذكور واإلناث في العامين 2004 و 2007  
بحسب الفئة العمرية
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 5-1-1
التوّزع السكاني بحسب تقاطع مكان السكن ومكان القيد

تشير البيانات المتوافرة في ”التحقيق الميداني حول أثر العدوان 
اإلسرائيلي على األحوال المعيشية بعد حرب تموز 2006” إلى وجود 

نسب عالية من السكان تقيم خارج مكان قيدها وهو أمر تميز به لبنان 
دائما. وتشير بيانات الجدول رقم 1–11 إلى وقائع بارزة لجهة التباين 

بين مكان القيد ومكان السكن حيث يتبين أن أمكنة قيد حوالي 40  
في المئة من سكان محافظة بيروت هي من خارج بيروت ، وأن أمكنة 

قيد حوالي 75  في المئة من سكان الضاحية الجنوبية لبيروت هي من 
محافظات الجنوب والنبطية والبقاع.

وفي مجال المقارنة بين العامين 2004 و2007 تشير النتائج إلى عدم 
وجود أي تغيير يذكر في التوّزع النسبي للسكان بحسب مكان قيدها 

)أنظر الجدول رقم 1–11(.

جدول رقم 11-1

التوّزع النسبي للبنانيين بحسب مكان السكن ومكان القيد

مكان السكن

مكان القيد
محافظة 

بيروت

محافظة 
جبل لبنان ما 
عدا الضاحية 

الجنوبية 
لبيروت

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت

محافظة 
لبنان 

الشمالي
محافظة 

البقاع

األقضية األقل 
تضّررًا في 

الجنوب

األقضية 
األكثر تضّررًا 
لبنان 2004لبنان 2007في الجنوب

60.67.49.70.30.21.71.69.19.8بيروت

محافظة 
13.865.615.00.40.51.20.521.521.3جبل لبنان

محافظة 
لبنان 

3.26.30.898.90.00.50.022.923.1الشمالي

محافظة 
3.311.024.30.298.40.00.119.419.5البقاع

محافظة 
لبنان 

6.65.813.50.10.281.139.113.012.2الجنوبي

محافظة 
12.63.836.70.10.615.458.814.014.1النبطية

جنسية قيد 
0.00.00.10.00.00.00.00.00.0الدرس

100100100100100100100100100لبنان

الفصل األول الواقع الديموغرافي في لبنان 
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 2-1
الحراك السكاني في لبنان خالل الحرب، والتفكير بالهجرة 

إلى الخارج، لدى األسر

 1-2-1
الحراك السكاني في لبنان خالل الحرب

تسببت الحرب بنزوح هائل للسكان من المناطق التي تعرضت للعدوان 
اإلسرائيلي، وقد قّدر عدد النازحين المشار إليهم بـ 1284140 شخصًا، 
أي 34.2 في المئة من السكان، وكانت نسبة النزوح األكبر من منطقة 

الضاحية الجنوبية حيث قدرت نسبة من نزح منها بحوالي 89 في المئة 
من سكانها، ثم من األقضية األكثر تضّررًا في الجنوب التي قدرت نسبة 

من نزح منها بحوالي 81 في المئة من سكانها )أنظر الجدول رقم 
.)12–1

جدول رقم 12-1

التوّزع النسبي للسكان بحسب ما إذا كانوا تركوا أمكنة سكنهم 
األساسية أثناء الحرب أم ال

ترك مكان السكن 
األساسي خالل الحرب

محافظة 
بيروت

محافظة 
جبل لبنان ما 
عدا الضاحية 

الجنوبية 
لبيروت

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
محافظة لبنان 

محافظة البقاعالشمالي

األقضية األقل 
تضّررًا في 

الجنوب

األقضية األكثر 
تضّررًا في 

لبنانالجنوب

تم ترك مكان السكن 
30.321.688.63.420.534.680.834.2األساسي خالل الحرب

لم يتم ترك مكان 
السكن األساسي خالل 
الحرب أو لم يكن الفرد 

المعني مقيما مع 
69.778.411.496.679.565.419.265.8األسرة خالل الحرب

100100100100100100100100المجموع

إنتقل معظم من غادر مكان سكنه خالل الحرب إلى محافظة جبل لبنان 
)42.3 في المئة(، مقابل 11.4 في المئة إنتقلوا إلى مناطق أكثر أمنًا 

ضمن منطقة الجنوب، وحوالي 17 في المئة غادروا إلى خارج لبنان )أنظر 
الرسم البياني رقم 1- 8(.

الفصل األول الواقع الديموغرافي في لبنان 
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 2-2-1
التفكير بالهجرة إلى الخارج لدى األسر

 1-2-2-1
التفكير بالهجرة إلى الخارج لدى األسر، بحسب المنطقة الجغرافية
تعتبر مسألة هجرة اللبنانيين إلى الخارج، أو التفكير فيها، واحدة من 

أبرز القضايا في المجتمع اللبناني، وتتيح البيانات التي وفرها ”التحقيق 
الميداني حول أثر العدوان اإلسرائيلي على األحوال المعيشية بعد 

حرب تموز 2006” إلقاء الضوء على مسألة التفكير بالهجرة لدى األسر 
اللبنانية.

يشير التحقيق الميداني المشار إليه إلى أن نسبة التفكير بالهجرة 
إرتفعت في فترة ما بعد الحرب، وذلك بالنسبة لألسر ولألفراد على 

السواء، وقد أشارت النتائج إلى أن نسبة التفكير بالهجرة بالنسبة لألسرة 
ككل، تضاعفت تقريبًا حيث إرتفعت من 3.5 في المئة قبل الحرب إلى 

7.4  في المئة بعدها، بينما إرتفعت نسبة األسر التي يرغب أحد أفرادها 
بالهجرة إلى الخارج من 8.1 في المئة إلى 13.4 في المئة ) أنظر الرسم 

البياني رقم 1–10(.

رسم بياني رقم 10-1

نسب التفكير بالهجرة لدى األفراد واألسر، قبل الحرب وبعدها

هل أن أحد أفراد ا�سرة يفكر بالهجرة هل أن ا�سرة ككل تفكر بالهجرة

نعم ، قبل الحرب
نعم، بعد الحرب
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7.4

وتشير المعطيات، إضافة، إلى أن الزيادة األكبر في نسبة األسر التي يرغب 
أحد أفرادها بالهجرة، بعد الحرب، بالمقارنة مع تلك التي كان أحد أفرادها 
يرغب في الهجرة منها، قبل الحرب، هي في مدينة بيروت حيث إرتفعت 
هذه النسبة من 7 في المئة من األسر )قبل الحرب(، إلى 14.6  في المئة 

)بعد الحرب(، أي بزيادة قدرها 7.6 في المئة، تليها في ذلك الضاحية 
الجنوبية لبيروت التي إرتفعت فيها النسبة المعنية من 14.7 في المئة 
قبل الحرب، إلى 22 في المئة بعد الحرب، أي بزيادة قدرها 7.3  في المئة 

)أنظر الرسم البياني رقم 11-1(.
وتشير المعطيات، أيضًا، إلى أن نسبة األسر التي ترغب، بأكملها، 

بالهجرة، إرتفعت، في مدينة بيروت، من 7 في المئة )قبل الحرب( إلى 
16.4 في المئة )بعد الحرب(، أي بزيادة قدرها 9.4 في المئة. بينما إرتفعت 

هذه النسبة في محافظة جبل لبنان عدا الضاحية الجنوبية من 6.9 في 
المئة إلى 12.7 في المئة، أي بزيادة قدرها 5.8 في المئة )أنظر الرسم 

البياني رقم 1–12(.
وأما لجهة المباشرة بإجراءات جدية للهجرة فتشير البيانات إلى أن 35.5 

في المئة من األسر التي تفكر أو أحد أفرادها بالهجرة حاليًا باشرت فعليا 
بمثل هذه اإلجراءات.

الفصل األول الواقع الديموغرافي في لبنان 

رسم بياني رقم 8-1

توّزع المقيمين الذين تركوا منازلهم األساسية خالل الحرب 
بحسب المناطق التي إنتقلوا إليها

خارج لبنان
 محافظة بيروت

محافظة جبل لبنان
محافظة لبنان الشمالي

محافظة البقاع

محافظة لبنان الجنوبي

محافظة النبطية

16.6
15.0

42.3
5.5

9.2

10.8

0.6

 أقام النازحون الذين بقوا في لبنان في أنواع مساكن مختلفة، وقد أقام 
معظمهم لدى أوالد أو أقارب أو في مسكن ثانوي لألسرة أو للفرد )46.1 
في المئة(، وأقام حوالي 20 في المئة منهم في منازل مستأجرة، مقابل 
حوالي 15 في المئة أقاموا في أماكن عامة )مدارس، حدائق أو مؤسسات 

دينية(، )أنظر الرسم البياني رقم 9-1(.

رسم بياني رقم 9-1

توّزع المقيمين الذين تركوا منازلهم األساسية خالل الحرب، 
وبقوا في لبنان، بحسب نوع المسكن الذي إنتقلوا للعيش فيه 

في حينه

منزل أوالد 
أو أهل أو 

أقارب
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أو أفراد 
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رسم بياني رقم 11-1

توّزع األسر التي كان أحد أفرادها يفكر بالهجرة قبل الحرب، أو 
يفكر فيها بعد الحرب، بحسب المنطقة الجغرافية

محافظة
بيروت

محافظة جبل 
لبنان ما عدا 

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت

واحد من أفراد ا�سرة كان يفكر بالهجرة قبل الحرب

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت

محافظة 
لبنان 

الشمالي

محافظة 
البقاع

ا�قضية 
ا�قل 

تضررا في 
الجنوب

ا�قضية 
ا�كثر 

تضررا في 
الجنوب

أحد أفراد ا�سرة يفكر بالهجرة حاليا
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رسم بياني رقم 12-1

توّزع األسر التي كانت تفكر بالهجرة قبل الحرب وبعدها، بحسب 
المنطقة الجغرافية

ا�سرة بأكملها كانت تفكر بالهجرة قبل الحرب
ا�سرة بأكملها تفكر بالهجرة حاليا
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محافظة 
بيروت

محافظة جبل 
لبنان ما عدا 

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت

محافظة 
لبنان 

الشمالي

محافظة 
البقاع

ا�قضية 
ا�قل 

تضررا في 
الجنوب

ا�قضية 
ا�كثر 

تضررا في 
الجنوب

 2-2-2-1
التفكير بالهجرة إلى الخارج لدى األسر، بحسب فئة الدخل الشهري  

لألسرة
تشير النتائج إلى أن نسبة األسر التي يرغب أحد أفرادها بالهجرة، إرتفعت، 

بالنسبة لكافة األسر، مهما كانت فئة دخلها، ويالحظ أن أكبر إرتفاع 
سجل بالنسبة لألسر ذات الدخل ”أقل من 400 ألف ل.ل.” حيث إرتفعت 

الفصل األول الواقع الديموغرافي في لبنان 

نسبتها من 3.5 في المئة قبل الحرب إلى 9.9 في المئة بعد الحرب، 
بينما سجل بالنسبة لألسر ذات الدخل مليونين وخمسمائة ألف ل.ل أو 
أكثر إرتفاعا أقل بكثير )من 9.1 في المئة قبل الحرب إلى 12 في المئة 

بعد الحرب(، )أنظر الرسم البياني رقم 1–13(.
وأما في موضوع التفكير بالهجرة، بالنسبة لألسرة ككل، فقد تضاعفت 
النسبة أكثر من خمس مرات بالنسبة لألسر ذات الدخل ” أقل من 400 

ألف ل.ل” حيث إرتفعت نسبة التفكير بالهجرة بالنسبة لألسرة ككل من 
0.7 في المئة قبل الحرب إلى 3.8 في المئة بعد الحرب، بينما إرتفعت 
هذه النسبة بالنسبة لألسر ذات الدخل مليونين وخمسمائة ألف ل.ل 

أو أكثر من 3 في المئة قبل الحرب إلى 8.7 في المئة بعد الحرب )أنظر 
الرسم البياني رقم 1–14(.

رسم بياني رقم 13-1

توّزع األسر التي كان أحد أفرادها يفكر بالهجرة قبل الحرب، أو 
يفكر فيها بعد الحرب، بحسب فئة الدخل الشهري لألسرة

أحد أفراد ا�سرة كان يفكر بالهجرة قبل الحرب
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رسم بياني رقم 14-1

توّزع األسر التي كانت تفكر بالهجرة قبل الحرب وبعدها، بحسب 
فئة الدخل الشهري لألسرة
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 3-2-2-1
مقارنة بين سمات األسر الراغبة بالهجرة واألسر غير الراغبة بها

تتباين السمات الديموغرافية واإلقتصادية بين األسر الراغبة بالهجرة من 
جهة، واألسر غير الراغبة بها من جهة أخرى، وتشير بيانات الجدول رقم 

1–13 أدناه إلى أن متوسط عمر رّب األسرة في األسر الراغبة بالهجرة هو 
أدنى من متوسط عمر رب األسرة في األسر غير الراغبة بالهجرة، ويبرز 

الفارق األكبر في هذا المجال بين األسر الراغبة بالهجرة ككل )متوسط 
عمر رّب األسرة فيها هو 46.9 سنة(، واألسر غير الراغبة بالهجرة )متوسط 

عمر رّب األسرة فيها هو 53.8 سنة(.
كذلك يالحظ أن األسر التي ترغب أو أحد أفرادها بالهجرة هي عموما أكبر 

حجما من األسر التي ال ترغب بالهجرة، ولو أن الفروقات هنا غير كبيرة، 
وأن متوسط دخل األسر الراغبة بالهجرة هو عموما أكبر من متوسط 

دخل األسر غير الراغبة بذلك وبخاصة بالنسبة لألسر التي ترغب بالهجرة 
بأكملها.

وأما بالنسبة لمعدل اإلعالة Dependency Ratio، فإن األسر التي ترغب 
بالهجرة تملك معدل إعالة أقل من معدل اإلعالة الذي تملكه األسر غير 

الراغبة بالهجرة.
وفي مجال التحصيل العلمي، يتبين أن 29.2 في المئة من أرباب األسر 

التي ترغب بالهجرة هم من مستوى تعليمي فوق المستوى الثانوي 
مقابل 13.3 في المئة بالنسبة ألرباب األسر التي يرغب أحد أفرادها 

بالهجرة، و11.9 في المئة بالنسبة ألرباب األسر التي ال ترغب بالهجرة.
أخيرًا، تشير بيانات الجدول إلى أن األسر التي ترغب بالهجرة لديها نسبة 

إنتساب مدرسي ألوالدها يفوق نسبة اإلنتساب المدرسي لألسر التي ال 
ترغب بالهجرة.

جدول رقم 13-1

 سمات األسر الراغبة بالهجرة واألسر غير الراغبة بها

المتغير
األسر التي ليس 

لديها رغبة بالهجرة
األسر التي ألحد أفرادها 

رغبة بالهجرة
األسرة التي لديها، بأكملها، 

رغبة بالهجرة

53.852.146.9متوسط عمر رب األسرة

4.134.664.48متوسط عدد أفراد األسرة

1045.11097.21320.0متوسط الدخل الشهري لألسرة بآالف الليرات اللبنانية

نسبة األسر التي يتجاوز مستوى تعليم رب األسرة فيها 
11.913.329.2المستوى الثانوي

0.570.340.41معدل اإلعالة العمري

51.662.471.7نسبة اإلنتساب الدراسي لألوالد في األسرة

 3-1
واقع التأمين الصحي للمقيمين في لبنان

شمل التأمين الصحي في لبنان في العام 2007 (48.3 في المئة( من 
أصل مجموع المقيمين مقابل )44.9 في المئة( في العام 2004، وتختلف 

نسبة الذين يستفيدون من هذا التأمين بحسب المنطقة الجغرافية، 
حيث تقدر نسبتها األعلى في بيروت )64.1 في المئة(، بينما تقدر 

نسبتها األدنى في األقضية األكثر تضّررًا في الجنوب )33 في المئة(، 
)أنظر الجدول رقم 1–14(.

الفصل األول الواقع الديموغرافي في لبنان 
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جدول رقم 14-1

توّزع المقيمين بحسب االستفادة من تأمين صحي أم ال، 
والمنطقة الجغرافية التي يقيمون فيها

هل يستفيد 
الفرد من 

تأمين صحي 
في الوقت 

الحالي
محافظة 

بيروت

محافظة 
جبل لبنان 

ما عدا 
الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت

محافظة 
لبنان 

الشمالي
محافظة 

البقاع

األقضية 
األقل تضّررًا 
في الجنوب

األقضية 
األكثر تضّررًا 
في الجنوب

لبنان 
لبنان 20072004

64.160.745.140.542.740.833.048.344.9نعم

كال أو غير 
35.939.354.959.557.359.267.051.755.1معني

100100100100100100100100100المجموع

وفي مقارنة لنسبة المستفيدين من التأمين الصحي في لبنان بحسب 
المحافظة، تشير النتائج إلى أن النسبة األكبر للمستفيدين هي في 
مدينة بيروت، وأن النسبة األدنى هي في محافظة النبطية، وتشير 

النتائج أيضًا إلى إرتفاع في نسبة اإلستفادة من التأمين في كافة 
المناطق بين العامين 2004 و2007 )أنظر الرسم البياني رقم 1–15(.

رسم بياني رقم 15-1

نسبة المستفيدين من التأمين الصحي في العامين 2004 و2007 
بحسب المنطقة الجغرافية

نسبة الذين يستفيدون من التأمين الصحي في العام

نسبة الذين يستفيدون من التأمين الصحي في العام

2007

2004

0

10

20

30

40

50

60

70

محافظة 
بيروت

محافظة 
جبل لبنان ما 
عدا الضاحية 

الجنوبية 
لبيروت

محافظة 
لبنان 

الشمالي

محافظة 
البقاع

محافظة 
الجنوب

محافظة 
النبطية

64.1

59.1
55.8

53.8

40.5

33.8

42.7

39.0
37.3

33.8 33.6
31.5
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وتشير النتائج أيضًا إلى أن )51 في المئة( من أصل مجموع األفراد الذين 
يستفيدون من تأمين صحي، يستفيدون منه من خالل الصندوق 
الوطني للضمان اإلجتماعي )بفرعيه، الفرع األساسي وفرع التأمين 

اإلختياري(، وذلك مقابل )52.1  في المئة( في العام 2004، ويلي في 
األهمية لجهة نسبة المستفيدين من التأمين الصحي، قطاع الجيش 

وقوى األمن الذي يستفيد منه )21.1 في المئة( من المعنيين، في العام 
2007، مقابل )20 في المئة( في العام 2004، )أنظر الجدول رقم 1–15(. 
وأما لجهة مصدر التأمين فتشير البيانات اإلحصائية إلى أن مصدر تأمين 

)61.2 في المئة( من المستفيدين هو عمل الفرد نفسه أو عمل أحد 
أفراد األسرة )أنظر الرسم البياني رقم 1–16(. 

جدول رقم 15-1

توّزع المقيمين الذين يستفيدون من تأمين صحي بحسب نوع 
التأمين األساسي

نوع التأمين 
األساسي

الصندوق 
الوطني للضمان 

اإلجتماعي

تعاونية 
موظفي 

الدولة
الجيش 

وقوى األمن

تأمين خاص على 
نفقة صاحب 

العمل

تأمين خاص لحسابه أو 
من خالل مؤسسة أو 

المجموعغير ذلكنقابة أو هيئة

519.721.12.913.41.9100لبنان 2007

52.19.6203.810.73.8100لبنان 2004

رسم بياني رقم 16-1

توّزع المقيمين الذين يستفيدون من تأمين صحي بحسب مصدر 
التأمين

العمل 
الحالي 

�حد أفراد 
ا�سرة

العمل 
الحالي 
للفرد

على 
حسابه 
الخاص

العمل 
السابق 

�حد أفراد 
ا�سرة

مؤسسة 
تعليمية 
(مدرسة 
أو جامعة)

العمل 
السابق 

للفرد

مصدر 
غير ما 

هو 
مذكور

أفراد غير 
مقيمين 

مع 
ا�سرة

0

5

10

15

20

25

30

35

40 37.8

23.4

15.9

8.2
5.2

3.5 3.3 2.8
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2 الواقع السكني 
في لبنان
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الفصل الثاني 

الواقع السكني في لبنان

 1-2
خصائص المساكن الرئيسية في لبنان في العام 2007

يقدر عدد المساكن الرئيسية في لبنان، تبعا لنتائج التحقيق الميداني 
حول أثر العدوان اإلسرائيلي على لبنان، بـ 888813 مسكنًا، يتواجد 

القسم األكبر منها في محافظة جبل لبنان ما عدا الضاحية الجنوبية 
)30.7 في المئة(، بينما يتواجد القسم األصغر منها في األقضية األقل 

تضّررًا في الجنوب )6.5 في المئة(، )أنظر الرسم البياني رقم 2-1(، وتتنوع 
أنماط المساكن بين شقة في مبنى مستقل أو مشروع سكني، وهي 

تشكل الغالبية العظمى من المساكن )67.2 في المئة(، وبين منازل 
مستقلة تشكل )31.2 في المئة( من المساكن، ثم من أنماط أخرى من 

المساكن تساوي أو تقل نسبتها عن واحد في المائة، والجدير بالذكر أن 
هناك تباينا واضحا، لجهة توّزع المساكن بحسب نوعها، بين المناطق 
المختلفة حيث تصل نسبة المنازل المستقلة إلى حدودها الدنيا في 
بيروت والضاحية الجنوبية، وإلى حدودها العليا في محافظات البقاع 

والجنوب )أنظر الجدول رقم 1-2(. 
من جهة أخرى تشير بيانات الجدول 2-1 إلى أن نسبة المنازل المستقلة 
إرتفعت من 26 في المئة في العام 2004 إلى 31.2 في المئة في العام 
2007 مقابل إنخفاض نسبة الشقق في المباني التي أصبحت 67.2 في 

المئة في العام 2007 بعد أن كانت 72.9 في المئة في العام 2004.

رسم بياني رقم 1-2

توّزع المساكن الرئيسية بحسب المنطقة الجغرافية

 

 

محافظة بيروت

الضاحية
 الجنوبية لبيروت

محافظة
 لبنان الشمالي

محافظة البقاع

ا�قضية ا�قل تضررا في الجنوب

ا�قضية ا�كثر تضررا في الجنوب

محافظة جبل 
لبنان ما عدا 

الضاحية الجنوبية 
لبيروت

10.6

6.5

11.9

18.1

11.3 30.7

10.8
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جدول  رقم 1-2

 توّزع المساكن الرئيسية بحسب نوع المسكن
 والمنطقة الجغرافية

نوع المسكن
محافظة 

بيروت

محافظة 
جبل لبنان ما 
عدا الضاحية 

الجنوبية 
لبيروت

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت

محافظة 
لبنان 

الشمالي
محافظة 

البقاع

األقضية األقل 
تضّررًا في 

الجنوب

األقضية 
األكثر تضّررًا 
لبنان 2004لبنان 2007في الجنوب

منزل 
2.622.23.241.358.152.656.131.226.0مستقل

فيال أكثر من 
0.21.40.10.71.41.01.41.00.6طابق

شقة في 
مبنى 

مستقل 
أو مشروع 

96.375.895.257.740.446.042.267.272.9سكني

0.90.61.50.30.20.40.30.60.4غير ذلك

100100100100100100100100100المجموع

وأما لجهة عدد غرف المسكن، فتشير البيانات إلى أن بنية توّزع 
المساكن في لبنان بين العامين 2004 و2007، لجهة عدد الغرف في 

المسكن، لم تتغير عمليا، وإلى أن النسبة األكبر من المساكن في لبنان، 
في العام 2007، تتشكل من ثالث إلى خمس غرف )76.8 في المئة(، 

مقابل )14.7 في المئة( للمساكن المشكلة من غرفة واحدة أو غرفتين، 
وهناك تباين محدود، لجهة حجم المسكن، بين المناطق المختلفة حيث 

يالحظ بشكل خاص إرتفاع نسبة المساكن المشكلة من غرفة واحدة 
أو غرفتين في الضاحية الجنوبية لبيروت والتي تقدر بـ )29.6 في المئة( 

مقابل )14.7 في المئة( على مستوى لبنان ككل )أنظر الجدول رقم 
 .)2-2

جدول رقم 2-2

توّزع المساكن بحسب عدد غرف المسكن وبحسب المنطقة 
الجغرافية

عدد الغرف
محافظة 

بيروت

محافظة 
جبل لبنان ما 
عدا الضاحية 

الجنوبية 
لبيروت

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت

محافظة 
لبنان 

الشمالي
محافظة 

البقاع

األقضية األقل 
تضّررًا في 

الجنوب

األقضية 
األكثر تضّررًا 
لبنان 2004لبنان 2007في الجنوب

12.32.16.01.10.62.01.12.12.7

210.911.223.68.513.113.512.212.613.0

321.420.031.721.735.530.229.825.323.7

431.032.923.632.328.627.732.530.630.7

523.923.611.627.713.718.417.120.820.6

+610.610.23.28.68.48.27.38.59.3

0.00.00.20.20.10.00.10.10.0ال جواب

100100100100100100100100100المجموع
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وفي مجال مساحة المسكن، يالحظ أن المساحة )80 – 130 م.م( تغلب 
على مساحات المساكن في لبنان، حيث أن حوالي )42 في المئة( من 

المساكن تتسم بهذه المساحة، ويالحظ أيضًا أن نسبة المساكن التي 
تقل مساحتها عن الـ 80 مترًا مرّبعًا تصل إلى 15 في المئة مقابل 

حوالي 6 في المئة للمساكن الكبيرة جّدًا، أي تلك التي تفوق مساحتها 
الـ 230 مترًا مرّبعًا. وعلى الرغم من أن التباينات لجهة توّزع المساكن 

بحسب المساحة هي محدودة نسبيا بين المناطق المختلفة، فإنه 
جدير بالمالحظة أن النسبة األكبر من المساكن التي تقل مساحتها عن 

80 مترًا مرّبعًا تتواجد عمليًا في بيروت وفي ضاحيتها الجنوبية )أنظر 
الجدول رقم 3-2(.

جدول رقم 3-2

توّزع المساكن بحسب مساحة المسكن المبنية بالكامل 
والمنطقة الجغرافية

مساحة 
المسكن 

المبنية 
بالكامل

محافظة 
بيروت

محافظة 
جبل لبنان ما 
عدا الضاحية 

الجنوبية 
لبيروت

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت

محافظة 
لبنان 

الشمالي
محافظة 

البقاع

األقضية األقل 
تضّررًا في 

الجنوب

األقضية 
األكثر تضّررًا 
لبنان 2004لبنان 2007في الجنوب

أقل من 30 
2.30.72.70.20.20.30.30.91.4م.م

30ْ20.414.425.88.311.112.98.014.113.6 - 80 م.م

 130 - 80ْ
45.137.457.743.041.439.835.141.942.4م.م

 180 - 130ْ
17.922.78.624.822.624.924.921.323.4م.م

 230 - 180ْ
7.218.13.015.617.014.721.914.814.2م.م

230ْ م.م أو 
6.45.20.37.26.66.39.45.85.0أكثر

-0.71.51.90.91.00.90.41.1ال يعلم

100100100100100100100100100المجموع

 2-2
الخدمات المتوافرة في المساكن الرئيسية ومدى تأثرها 

بالحرب

 1-2-2
توفر مياه الخدمة ومياه الشرب ومدى تأثرها بالحرب

تشكل مياه الخدمة ومياه الشرب حاجات أساسية بالنسبة لألسر، وتشير 
البيانات إلى أن المصدر األهم لمياه الخدمة بالنسبة لهذه األسر هي 
الشبكة العامة للمياه )77.4 في المئة(، بينما تشكل اآلبار األرتوازية 

المصدر األهم لمياه الخدمة بالنسبة لـ )13.8 في المئة( من األسر، وتجدر 
المالحظة أن هناك إختالفات حادة بين المناطق الجغرافية، لجهة أنواع 
المصادر األساسية لمياه الخدمة، حيث تصل نسبة إستخدام الشبكة 

العامة كمصدر أساسي لمياه الخدمة إلى حدها األعلى في األقضية األقل 
تضّررًا في الجنوب )92.8 في المئة(، مقابل )59.8 في المئة( في محافظة 

البقاع أي بفارق كبير جّدًا، وكذلك نالحظ فوارق كبرى بين المناطق 
المختلفة لجهة إستخدام اآلبار األرتوازية كمصدر رئيسي لمياه الخدمة 

حيث تصل نسبتها إلى )27 في المئة( في الضاحية الجنوبية لبيروت، 
مقابل )3.2 في المئة( في األقضية األقل تضّررًا في الجنوب، )أنظر الجدول 

رقم 2–4(.
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من جهة أخرى تشير البيانات إلى أن )29.8 في المئة( من األسر تستخدم 
مصادر أخرى لمياه الخدمة، ويشكل شراء الصهاريج المصدر األبرز من 

هذه المصادر اإلضافية حيث تقدر نسبة األسر التي تعتمده بحوالي )56 
في المئة( من مجموع األسر التي تستخدم مصادر إضافية لمياه الخدمة 

)أنظر الرسم البياني رقم 2-2(.
أخيرًا وفي مجال واقع تغير مصادر مياه الخدمة بسبب الحرب، تشير 

النتائج عمليًا إلى أن هذا التغير لم يحصل إال بنسبة ضئيلة جّدًا ال تتجاوز 
الـ )0.24 في المئة(. 

وأما بالنسبة لمقارنة مصدر مياه الخدمة المعتمد لدى األسرة بين 
العامين 2004 و2007 فتشير النتائج إلى أن نسبة األسر التي تستخدم 
الشبكة العامة كمصدر رئيسي لمياه الخدمة إرتفعت من 60.9 في المئة 
في العام 2004 إلى 77.4 في المئة في العام 2007 مقابل إنخفاض في 
شراء مياه الصهاريج من 14.7 في المئة إلى 3.7 في المئة )أنظر الرسم 

البياني رقم 3-2(.

جدول رقم 4-2

توّزع المساكن بحسب المنطقة الجغرافية والمصدر األهم لمياه 
الخدمة المعتمد حاليًا

مصادر مياه 
الخدمة 

األساسية 
المعتمدة 

حاليًا - المصدر 
األهم

محافظة 
بيروت

محافظة 
جبل لبنان ما 
عدا الضاحية 

الجنوبية 
لبيروت

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
محافظة لبنان 

محافظة البقاعالشمالي

األقضية األقل 
تضّررًا في 

الجنوب

األقضية األكثر 
تضّررًا في 

لبنان 2007الجنوب

87.082.966.069.159.892.888.677.4شبكة عامة

0.72.76.23.89.11.70.53.5شبكة خاصة

11.99.527.018.816.93.28.913.8بئر أرتوازي

0.44.10.73.811.31.41.53.7شراء صهاريج

نبع أو مياه 
0.00.60.04.03.00.60.21.3جارية

مصدر غير ما 
0.10.30.10.50.00.20.30.2هو مذكور

100100100100100100100100المجموع

رسم بياني رقم 2-2

توّزع المساكن التي تستخدم مصدرًا ثانيًا لمياه الخدمة بحسب 
نوع المصدر الثاني المعني

شبكة عامة

شبكة خاصة

بئر أرتوازي

شراء صهاريج

نبع أو مياه جارية

مصدر غير ما هو مذكور

55.8

18.2

1.1

5.2

1.6

18.1
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رسم بياني رقم 3-2

توّزع المساكن بحسب مصادر مياه الخدمة األساسية المعتمدة 
في العامين 2004 و2007

شبكة 
عامة

مصادر مياه الخدمة ا�ساسية المعتمدة، لبنان
مصادر مياه الخدمة ا�ساسية المعتمدة، لبنان

شبكة 
خاصة

بئر 
أرتوازي

شراء 
صهاريج

نبع أو مياه 
جارية

مصدر غير 
ما هو 
مذكور
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77.4

60.9

3.5 3.3

13.8
18.7

3.7

14.7

1.3 1.5 0.2 0.9

وأما بالنسبة لمياه الشرب فإن البيانات اإلحصائية تشير إلى أن حوالي 
)46 في المئة( من األسر تستخدم شبكة المياه العامة كمصدر رئيسي 

لمياه الشرب، مقابل حوالي )26 في المئة( تلجأ إلى سبيل متنقل2 أو 
ثابت وإلى غالونات مياه مكررة، وحوالي )14 في المئة( تلجأ إلى شراء 

مياه معدنية. والجدير بالذكر في هذا المجال، التباين الكبير جّدًا لجهة 
طبيعة المصدر الرئيسي لمياه الشرب بين المناطق المختلفة حيث 

يالحظ أن نسبة المساكن التي تعتمد السبيل المتنقل أو الثابت 
وغالونات المياه المكّررة تقّدر بـ )81.4 في المئة( في الضاحية الجنوبية 
لبيروت مقابل 3.5  في المئة في محافظة لبنان الشمالي، بينما تقّدر 

نسبة المساكن التي تعتمد الشبكة العامة للمياه كمصدر رئيسي لمياه 
الشرب بـ )64 في المئة( في محافظة لبنان الشمالي مقابل 1.3 في المئة 

في الضاحية الجنوبية لبيروت )أنظر الجدول رقم 2–5(.
وكما هو الحال بالنسبة لمياه الخدمة فإن هناك نسبة من األسر 

تقدربـ )31.3 في المئة( تعتمد مصادر أخرى لمياه الشرب، أبرزها المياه 
المعدنية، حيث يلجأ إليها )30.7 في المئة( من األسر التي تستخدم 
مصدرًا ثانيًا لمياه الشرب ، يليها في ذلك السبيل المتنقل أو الثابت 

وغالونات المياه المكررة التي تقدر نسبة األسر التي تلجأ إليها )22 في 
المئة( من مجموع األسر التي تلجأ إلى مصادر أخرى لمياه الشرب )أنظر 

الرسم البياني رقم 2–4(.
وأما لجهة إستخدام وسائل لتعقيم أو تنقية مياه الشرب فيالحظ أن 

الغالبية العظمى من األسر ال تستخدم أية وسيلة لتعقيم أو تنقية مياه 
الشرب )88.5 في المئة(، مقابل )10.7 في المئة( من األسر تستخدم 

فلترًا لتصفية وتنقية المياه، و)0.7 في المئة( من األسر تستعمل أدوية 
معّقمة.

المقصود بسبيل متنقل هو خزان مياه صالحة للشرب، محمول على سيارة بيك آب تنتقل من شارع   .2
إلى آخر في سبيل تأمين مياه الشرب للسكان.

أخيرًا وفي مجال واقع تغير مصادر مياه الشرب بسبب الحرب، وتغير 
وسيلة تنقيتها، فإن النتائج تشير إلى أن تغير مصادر مياه الشرب لم 

يحصل إال بنسبة )0.35 في المئة(، وأن تغير وسيلة تنقيتها لم يحصل 
إال بنسبة )0.66 في المئة(. 

أما في مجال مقارنة مصادر مياه الشرب بين العامين 2004 و2007 
في لبنان فتشير النتائج إلى أن إستخدام الشبكة العامة كمصدر لمياه 
الشرب إنخفض من 56.7 في المئة في العام 2004 إلى 45.9 في العام 

2007 )أنظر الرسمين البيانيين رقم 2–5 و2–6(.
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جدول رقم 5-2
توّزع المساكن بحسب المنطقة الجغرافية والمصدر األهم لمياه 

الشرب المعتمد حاليًا

مصادر مياه 
الشرب 

األساسية 
المعتمدة 

حاليًا - المصدر 
األهم

محافظة 
بيروت

محافظة 
جبل لبنان ما 
عدا الضاحية 

الجنوبية 
لبيروت

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
محافظة لبنان 

محافظة البقاعالشمالي

األقضية األقل 
تضّررًا في 

الجنوب

األقضية األكثر 
تضّررًا في 

لبنان 2007الجنوب

39.948.31.364.052.957.046.845.9شبكة عامة

0.01.40.24.48.31.30.02.3شبكة خاصة

0.01.30.113.810.21.87.85.1بئر أرتوازي

28.719.413.26.27.75.46.013.6مياه معدنية

0.00.03.81.910.31.42.32.3شراء صهاريج

نبع أو مياه 
0.58.00.15.94.32.43.74.7جارية

سبيل متنقل 
أو ثابت، مجاني 

أو مدفوع 
)غالونات 

30.921.681.43.56.130.831.125.9مكررة(

مصدر غير ما 
0.00.00.00.40.20.12.30.3هو مذكور

100100100100100100100100المجموع

رسم بياني رقم 4-2

توّزع المساكن التي تستخدم مصدرًا ثانيًا لمياه الشرب بحسب 
المصدر الثاني المعني

شبكة عامة

مصدر غير ما هو مذكور

شبكة خاصة

بئر أرتوازي

مياه معدنية
شراء صهاريج

نبع أو مياه جارية

سبيل متنقل أو ثابت، 
مجاني أو مدفوع (غالونات 

مكررة)
22.0

13.2

5.1
30.7

5.7

0.8

21.2

1.3
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رسم بياني رقم 5-2
مصادر مياه الشرب المعتمدة في لبنان في العام 2007
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شبكة 
خاصة
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غير ذلك
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رسم بياني رقم 6-2

مصادر مياه الشرب المعتمدة في لبنان في العام 2004

شبكة عامة مياه 
معدنية

بئر أرتوازي شراء 
صهاريج

مصادر مياه الشرب ا�ساسية المعتمدة حاليا - المصدر ا�هم

نبع أو 
مياه جارية

شبكة 
خاصة

مصادر 
غير ذلك

56.760
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31.8
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 2-2-2
توفر الطاقة لإلضاءة ومدى تأثرها بالحرب

تشير النتائج اإلحصائية إلى أن )97.8 في المئة( من المساكن تتوفر 
طاقتها األهم لإلضاءة من الشبكة العامة للكهرباء، مقابل )2.1 في 

المئة( تتوفر طاقتها األهم لإلضاءة من مولّد كهربائي خاص أو اإلشتراك 
بمولد كهربائي و)0.1  في المئة( تتوفر طاقتها لإلضاءة من مصادر أخرى.

من جهة أخرى يالحظ أن غالبية عظمى من المساكن تصل نسبتها 
إلى الـ )81.9 في المئة( تلجأ إلى مصادر طاقة إضافية أو بديلة من بينها 

أساسًا مولّد كهربائي خاص أو اإلشتراك بمولد كهربائي، وتقدر نسبة 
المساكن التي تعتمد المصدرين المشار إليهما كمصدرين إضافيين بـ 

)61.5 في المئة(، وذلك من أصل مجموع المساكن التي تلجأ إلى وسائل 
إضافية أو بديلة للطاقة. وقد يكون الفتًا في هذا المجال أن نسبة )2.6 

في المئة( من المساكن في لبنان تعتبر الشبكة العامة للكهرباء 
مصدرًا بدياًل وليس مصدرًا رئيسيًا، )أنظر الرسم البياني رقم 2–7(.

أخيرًا وفي مجال واقع تغير مصادر الطاقة المستخدمة لإلضاءة بسبب 
الحرب فإن النتائج اإلحصائية تشير إلى أن فقط )0.9 في المئة( من 

المساكن تغيرت فيها مصادر الطاقة المستخدمة لإلضاءة بسبب الحرب 
الُمشار إليها.

رسم بياني رقم 7-2

توّزع المساكن التي تستخدم مصدرًا ثانيًا للطاقة المتعلقة 
باإلضاءة بحسب نوع المصدر الثاني المعني

 

 

كهرباء الشبكة العامة

كاز

مصدر غير ما هو 
مذكور

غاز

كهرباء من مولد كهربائي 
خاص أو إشتراك

61.4

2.6

0.7

32.7

2.6

وفي مجال المقارنة بين العامين 2004 و2007 نجد أنه لم تحدث أي 
تغيرات لجهة إستخدام الشبكة العامة كمصدر لإلضاءة حيث تشير 

النتائج اإلحصائية إلى أن 99.9 في المئة من المساكن كانت تستخدم 
الشبكة العامة كمصدر لإلضاءة في العام 2004، مقابل نفس النسبة 

تماما في العام 2007 موزعة على أساس 97.8 في المئة من األسر 
تستخدم الشبكة العامة كمصدر رئيسي لإلضاءة و2.1 في المئة منها 

تستخدم الشبكة العامة كمصدر ثانوي لإلضاءة )أنظر الرسم البياني رقم 
.)8–2



53

الفصل الثاني الواقع السكني في لبنان 

رسم بياني رقم 8-2

إستخدام الشبكة العامة كمصدر لإلضاءة في العامين 2004 
و2007

إستخدام الشبكة 
العامة كمصدر 

ل�ضاءة في العام 

إستخدام 
الشبكة العامة 
كمصدر رئيسي 

ل�ضاءة في العام 

إستخدام 
الشبكة العامة 
كمصدر ثانوي 

ل�ضاءة في العام 
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 3-2-2
وسيلة التدفئة الرئيسية المعتمدة في المسكن

يستخدم حوالي 95 في المئة من المساكن في لبنان وسائل تدفئة، 
وتشّكل التدفئة غير المركزية على الغاز الوسيلة األكثر إستعماالً في 

لبنان إْذ يستخدمها 27.3 في المئة من المساكن، يليها في ذلك 
التدفئة غير المركزية على المازوت التي يلجأ إليها 20.1 في المئة من 

المساكن، ثم بالتساوي تقريبًا التدفئة غير المركزية على الكهرباء 
والتدفئة غير المركزية على الحطب أو الفحم التي يستخدم كل منهما 

حوالي 17.6  في المئة من المساكن.
من جهة أخرى، يالحظ أن هناك تباينًا كبيرًا جّدًا في طبيعة وسائل 

التدفئة الرئيسية المستخدمة في المناطق الجغرافية المختلفة، 
حيث ترتفع نسبة المساكن التي تستخدم التدفئة غير المركزية على 
الكهرباء إلى ما بين 35 في المئة و33 في المئة في بيروت والضاحية 
الجنوبية، مقابل إنخفاض حاد لنسبة إستخدام الوسيلة المشار إليها 

تصل إلى 4.6 في المئة في محافظة لبنان الشمالي وإلى فقط 0.1 في 
المئة في محافظة البقاع. وبالمقابل، تشير البيانات اإلحصائية إلى أن 

72.6 في المئة من المساكن في محافظة البقاع تستخدم التدفئة غير 
المركزية على المازوت كوسيلة تدفئة رئيسية، وإلى أن حوالي 29 في 

المئة من المساكن في كل من محافظة لبنان الشمالي وأقضية الجنوب 
تستخدم التدفئة غير المركزية على الحطب أو الفحم كوسيلة تدفئة 

رئيسية. ويالحظ أخيرًا أن التدفئة المركزية المشتركة للمبنى ال تستخدم 
سوى في 1.9 في المئة من المساكن )أنظر الجدول رقم 2–6(.
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جدول رقم 6-2
توّزع المساكن بحسب المنطقة الجغرافية ووسيلة التدفئة 

األهم المعتمدة حاليًا

وسيلة التدفئة 
الرئيسية 

في المنزل 
المعتمدة 

حاليا، الوسيلة 
األهم

محافظة 
بيروت

محافظة 
جبل لبنان ما 
عدا الضاحية 

الجنوبية 
لبيروت

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
محافظة لبنان 

محافظة البقاعالشمالي

األقضية األقل 
تضّررًا في 

الجنوب

األقضية األكثر 
تضّررًا في 

لبنان 2007الجنوب

تدفئة مركزية 
مشتركة 

1.45.00.00.80.10.20.41.9للمبنى

تدفئة مركزية 
فردية على 

7.88.42.00.40.22.70.84.0الكهرباء

تدفئة غير 
مركزية على 

35.223.232.64.60.118.410.917.8الكهرباء

تدفئة مركزية 
فردية على 

4.76.90.31.911.21.44.74.9المازوت

تدفئة غير 
مركزية على 

1.711.00.721.172.614.229.120.1المازوت

تدفئة غير 
مركزية على 

35.725.040.139.60.524.921.827.3الغاز

تدفئة غير 
مركزية على 

الحطب أو 
4.612.810.028.915.229.029.317.6الفحم

وسائل تدفئة 
غير ما هو 

2.92.70.80.80.01.10.21.5مذكور

5.85.013.52.00.28.12.84.9ال يوجد تدفئة

100100100100100100100100المجموع

من جهة أخرى يعتمد 29 في المئة من األسر التي تستخدم وسيلة 
تدفئة أساسية وسيلة تدفئة أخرى، وتشكل التدفئة غير المركزية على 
الكهرباء الوسيلة األكثر إستخدامًا كوسيلة تدفئة ثانية، وذلك بنسبة 

35.4 في المئة من مجموع األسر التي تستخدم وسيلة تدفئة ثانية، 
يليها في ذلك التدفئة غير المركزية على الغاز التي تستخدم كوسيلة 

ثانية بنسبة 33.5 في المئة من األسر التي تستخدم وسيلة تدفئة ثانية 
)أنظر الرسم البياني رقم 2–9(.
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رسم بياني رقم 9-2

توّزع المساكن التي تستخدم وسائل تدفئة ثانية بحسب نوع 
الوسيلة الثانية التي تستخدمها

تدفئة غير 
مركزية 

على 
الكهرباء

تدفئة غير 
مركزية 
على الغاز

تدفئة غير 
مركزية 

على 
الحطب أو 

الفحم

تدفئة غير 
مركزية 

على 
المازوت

تدفئة 
مركزية 

فردية على 
الكهرباء

وسائل 
تدفئة غير 

ما هو 
مذكور

35.4
33.5

17.7
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2.9
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 4-2-2
وسيلة الصرف الصحي المعتمدة في المسكن

تشير النتائج اإلحصائية إلى تباينات كبيرة جّدًا بين المناطق الجغرافية، 
لجهة نسب إستخدام وسائل الصرف الصحي المختلفة، فبينما نجد أن 

نسبة إعتماد شبكة مجاري صحية عامة تساوي )65.7 في المئة( على 
مستوى لبنان ككل، نجد أن نسبتها على مستوى محافظة بيروت ترتفع 

إلى )99.6 في المئة( أي تشمل عمليا كافة مساكنها، بينما نجد نسبة 
إعتمادها تنخفض إلى )49.3 في المئة( في محافظة البقاع، وإلى )26.5 

في المئة( في األقضية األكثر تضّررًا في الجنوب. وتجدر اإلشارة هنا إلى 
أنه من الالفت أن يكون )11.5 في المئة( من المساكن في األقضية األقل 
تضّررًا في الجنوب يعتمد شبكة مجاري مفتوحة مقابل نسبة عامة على 
مستوى لبنان ككل ال تتجاوز الـ )2.1 في المئة(، )أنظر الجدول رقم 2–7(.

وأما لجهة إعتماد وسائل أخرى للصرف الصحي في المساكن، فإن 
نسبتها ال تتجاوز الـ )0.4 في المئة(، وهي نسبة تكاد ال تذكر.
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جدول رقم 7-2

توّزع المساكن بحسب المنطقة الجغرافية ووسيلة الصرف الصحي 
األهم المعتمدة حاليًا

وسيلة 
الصرف 

الصحي في 
المسكن 

المعتمدة 
حاليًا، 

الوسيلة 
األهم

محافظة 
بيروت

محافظة 
جبل لبنان ما 
عدا الضاحية 

الجنوبية 
لبيروت

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت

محافظة 
لبنان 

الشمالي
محافظة 

البقاع

األقضية األقل 
تضّررًا في 

الجنوب

األقضية 
األكثر تضّررًا 
لبنان 2004لبنان 2007في الجنوب

شبكة مجاري 
99.664.296.867.449.351.826.565.767.4صحية عامة

شبكة مجاري 
0.40.61.34.80.211.50.72.11.9مفتوحة

0.035.31.927.350.536.672.832.129.5جورة صحية

وسيلة غير 
ما هو مذكور 

0.00.00.00.40.00.00.00.11.1أو ال جواب

ال يوجد 
وسيلة صرف 

0.00.00.00.20.00.00.00.00.1صحي

100100100100100100100100100المجموع

أخيرًا وفي مجال المقارنة بين واقع إستخدام وسائل الصرف الصحي في المساكن 
بين العامين 2004 و2007، فإن النتائج تشير بوضوح إلى أن التغيرات الحاصلة 

في هذا المجال هي طفيفة جّدًا )أنظر الرسم البياني رقم 2–10(.

رسم بياني رقم 2–10

وسيلة الصرف الصحي المعتمدة في المساكن في لبنان في 
العامين 2004 و2007

شبكة مجاري صحية 
عامة

وسيلة الصرف الصحي في المسكن المعتمدة في لبنان في العام 
وسيلة الصرف الصحي في المسكن المعتمدة في لبنان في العام

جورة صحية شبكة مجاري مفتوحة
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 3-2
وسائل النقل التي تملكها األسرة

تشير النتائج اإلحصائية إلى أن عدد األسر التي تملك سيارة خاصة واحدة 
أو أكثر إلستعمالها الخاص، يقّدر بـ 516109 أسرة)أي 58.1 في المئة 

من مجموع األسر(، وأّن عدد األسر التي تملك سيارة خاصة واحدة أو أكثر، 
تستخدمها للعمل3، يقّدر بـ 92930 أسرة)أي 10.5 في المئة من مجموع 

األسر(، وأّن عدد األسر التي تملك دراجة نارية أو أكثر يقدر بـ 12389 
أسرة)أي 1.4 في المئة من مجموع األسر(. وتشمل هذه األرقام األفراد 

الذين يقيمون في المسكن بشكل إستثنائي بسبب الحرب.

السيارة الخاصة التي تستخدم للعمل هي ليست السيارة التي لوحة تسجيلها عمومية وتستخدم لنقل عموم   .3
الركاب، وإنما هي سيارة لوحة تسجيلها خاصة وتستخدمها األسرة أو أحد أفرادها لقضاء حاجات العمل.
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الفصل الثالث

الواقع التعليمي في لبنان

ر عدد التالميذ في لبنان في العام 2007، تبعًا لنتائج الدراسة  ُقدِّ
الميدانية، بـ )1172047 تلميذًا(، أي حوالي ثلث السكان في لبنان، 

وقدرت نسبة الذين يتابعون الدراسة بعد إنقطاع سنة دراسية أو أكثر 
بـ )1.3 في المئة( من مجموع الذين يتابعون الدراسة، بينما ُقّدرت نسبة 

المتوقفين عن الدراسة ألسباب إقتصادية أو ألسباب أخرى بما يقارب الـ )1 
في المئة( من مجموع الذين يتابعون الدراسة.

من جهة أخرى ُقّدرت نسبة من غادر المؤسسة التعليمية التي كان يتابع 
فيها إلى مؤسسة تعليمية أخرى بـ )6.8 في المئة( من التالميذ، منهم 
)1.2 في المئة( بسبب تأثر األحوال اإلقتصادية لألسرة، و)0.1 في المئة( 

بسبب تغيير األسرة لمكان سكنها بسبب الحرب، وتؤّشر النسبة األخيرة 
هذه، والضئيلة جّدًا، إلى أن كافة األسر، عمليا، عادت بعد الحرب إلى 

مناطق سكنها األساسية )أنظر الجدول رقم 3–1(. 

جدول رقم 1-3

توّزع الذين يتابعون الدراسة في العام الدراسي 2006 - 2007 
بحسب نوع المؤسسة التعليمية التي يتابعون فيها في العام 
الدراسي المعني بالمقارنة مع نوع المؤسسة التعليمية التي 

كانوا يتابعون فيها سابقًا

نوع المؤسسة التعليمية التي يتابع الفرد فيها 
دراسته بالمقارنة مع المؤسسة التعليمية التي 

النسبة المئويةكان يتابع فيها سابقا

يتابع في نفس المؤسسة التعليمية التي كان 
88.8يتابع فيها سابقًا

يتابع في نفس المؤسسة التعليمية التي كان 
يتابع فيها سابقًا، ولكن في مكان آخر بسبب 

0.1الحرب

يتابع في مؤسسة تعليمية أخرى بسبب تضرر 
0.1المؤسسة التعليمية السابقة

يتابع في مؤسسة تعليمية أخرى بسبب تغيير 
0.1األسرة مكان سكنها بسبب الحرب

يتابع في مؤسسة تعليمية أخرى بسبب تأثر 
1.2األحوال اإلقتصادية لألسرة بسبب الحرب

يتابع في مؤسسة تعليمية أخرى ألّن المؤسسة 
0.0التعليمية السابقة لم تباشر عملها بعد

يتابع في مؤسسة تعليمية أخرى ألسباب غير ما 
5.3هو مذكور

يتابع خارج البالد بسبب إنتقال الفرد للعيش خارج 
0.1لبنان بسبب الحرب

0.2ال يعلم

4.1يدخل الفرد إلى مؤسسة تعليمية ألول مرة

100مجموع الذين يتابعون الدراسة
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 1-3
ِنَسب اإللتحاق المدرسي في الفئات العمرية المختلفة

يتمّيز لبنان بواقع أن اإللتحاق المدرسي فيه، في الفئات العمرية خمسة 
إلى أربعة عشر سنة، هي عالية جّدًا، وهي متساوية عمليا بين الذكور 
واإلناث. وتشير البيانات اإلحصائية، في الجدول رقم 3–2، إلى أن نسبة 
اإللتحاق المدرسي في لبنان في العام 2007، تقدر في الفئة العمرية 

)5–9 سنوات( بحوالي )99 في المئة(، وتقدر في الفئة العمرية )10–14 
سنة( بحوالي )95 في المئة(، بينما تبدأ نسبة اإللتحاق هذه باإلنخفاض 

في الفئات العمرية الالحقة حيث تصل في الفئة العمرية )15 – 19 سنة( 
إلى حوالي )75 في المئة(، لتنخفض بعد ذلك بحدة إلى حوالي )39 في 

المئة( في الفئة العمرية )20 – 24 سنة(، ثم إلى حوالي )6 في المئة( في 
الفئة العمرية )25 – 29 سنة(. والجدير باإلشارة هنا إلى أن نسبة اإللتحاق 

المدرسي تتساوى تماما بين الذكور واإلناث في الفئة العمرية )5– 14 
سنة( بينما تغلب نسبة إلتحاق اإلناث على نسبة إلتحاق الذكور في 

الفئات العمرية الالحقة والتي يمكن أن يكون من أسبابها إتجاه العديد 
من الشبان بدءًا من العمر 15 سنة إلى سوق العمل. والجدير بالمالحظة 

أيضًا أن نسبة اإللتحاق المدرسي في المناطق الجغرافية المختلفة 
تتساوى إلى حد كبير )أنظر الجدول رقم 3-3(.

 أخيرًا، وبالمقارنة بين نسبة اإللتحاق المدرسي بين العامين 2004 
و2007، يبّين الجدول رقم 3–2 أن نسبة اإللتحاق هذه إرتفعت بشكل 

بسيط جّدًا بين هذين العامين بالنسبة للفئتين العمريتين 5–9 
سنوات و14-10 سنة، بينما سّجل إرتفاع أكبر في الفئتين العمريتين 

15–19 سنة و20–24 سنة.
أما بالنسبة لتغير نسب اإللتحاق المدرسي بين العامين 2004 و2007، 

بحسب المحافظة، فيتبّين أّن ِنَسب اإللتحاق هذه إنخفضت في 
محافظات محددة وإرتفعت في محافظات أخرى، وتشير بيانات الجدول 

رقم 3–4 أدناه إلى حصول إرتفاعات ملحوظة في اإلنتساب المدرسي في 
محافظات الشمال والبقاع والجنوب والنبطية، وتحديدا بالنسبة للفئتين 

العمريتين 15 – 19 سنة و20 – 24 سنة.

جدول رقم 2-3

نسبة اإللتحاق المدرسي أو الجامعي بحسب الفئة العمرية 
والجنس، على مستوى لبنان ككل

الفئة 
إناثذكورالعمرية

إناث وذكور 
معًا 2007

إناث وذكور 
معًا 2004

9 - 599.199.199.198.6

14 - 1095.195.495.395.2

19 - 1569.281.374.871.1

24 - 2036.941.639.234.2

29 - 257.55.16.26.8
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جدول رقم 3-3

نسبة اإلنتساب المدرسي أو الجامعي بحسب الفئة العمرية 
ومكان السكن

الفئة العمرية
محافظة 

بيروت

جبل لبنان ما 
عدا الضاحية 

الجنوبية 
لبيروت

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

البقاعالشمالي

األقضية األقل 
تضّررًا في 

الجنوب

األقضية 
األكثر تضّررًا 
لبنان 2004لبنان 2007في الجنوب

9 - 598.7100.098.497.799.5100.099.699.198.6

14 - 1098.398.396.390.396.296.196.295.395.2

19 - 1578.982.272.367.675.278.274.274.871.1

24 - 2040.742.440.936.037.338.837.139.234.2

29 - 2511.62.05.56.79.011.96.76.26.8

جدول رقم 4-3

اإلنتساب المدرسي في لبنان بحسب المحافظة والفئة العمرية 
في العامين 2004 و2007

25 - 2029 - 1524 - 1019 - 514 - 9الفئة العمرية

98.798.378.940.711.6محافظة بيروت 2007

98.996.179.439.89.8محافظة بيروت 2004

99.497.478.242.03.2محافظة جبل لبنان 2007

98.196.576.939.06.7محافظة جبل لبنان 2004

97.790.367.636.06.7محافظة الشمال 2007

99.192.561.427.64.8محافظة الشمال 2004

99.596.275.237.39.0محافظة البقاع 2007

99.096.670.629.36.5محافظة البقاع 2004

99.695.274.835.59.0محافظة الجنوب 2007

98.394.067.229.38.1محافظة الجنوب 2004

10097.977.041.48.0محافظة النبطية 2007

99.695.766.832.36.2محافظة النبطية 2004

من جهة أخرى يتميز لبنان بغلبة نسبة التالميذ الذين يتابعون 
دراستهم في المؤسسات التعليمية الخاصة على نسبة التالميذ الذين 

يتابعون في المؤسسات التعليمية الرسمية حيث تقدر نسبة الذين 
يتابعون في المؤسسات التعليمية الخاصة بـِ )55.9 في المئة( مقابل 

)41.3 في المئة( يتابعون في المؤسسات التعليمية الرسمية. ويالحظ 
أن هناك تباينًا بارزًا بين المناطق المختلفة، لجهة توّزع التالميذ بين 
المؤسسات التعليمية الخاصة والرسمية، حيث تفوق نسبة التالميذ 

الذين يتابعون في المؤسسات الخاصة الـ )72 في المئة( في بيروت وجبل 
لبنان مقابل نسب تتراوح بين )37.2 في المئة( و)47.7 في المئة( في 

محافظات الشمال والجنوب )أنظر الجدول رقم 3–5(.
وبالمقارنة بين العامين 2004 و2007 يالحظ وجود إرتفاع بسيط لنسبة 

التالميذ في المؤسسات التعليمية الخاصة التي إرتفعت من 51.5 
في المئة في العام 2004 إلى 55.9 في المئة في العام 2007، بينما 

إنخفضت بالمقابل نسبة التالميذ في المؤسسات التعليمية الرسمية من 
45.6 في المئة في العام 2004 إلى 41.3 في المئة في العام 2007.
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جدول رقم 5-3

توّزع الذين يتابعون الدراسة بحسب نوع المؤسسة التعليمية 
التي يتابعون فيها، ومكان السكن

نوع 
المؤسسة 
التعليمية 
التي يتابع 
فيها الفرد 

الدراسة
محافظة 

بيروت

محافظة 
جبل لبنان ما 
عدا الضاحية 

الجنوبية 
لبيروت

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت

محافظة 
لبنان 

الشمالي
محافظة 

البقاع

األقضية األقل 
تضّررًا في 

الجنوب

األقضية 
األكثر تضّررًا 
لبنان 2004لبنان 2007في الجنوب

مؤسسة 
تعليمية 

75.472.961.937.254.847.744.155.951.5خاصة

مؤسسة 
تعليمية 

1.90.84.52.44.74.92.82.82.9مجانية

مؤسسة 
تعليمية 

22.726.333.560.340.547.453.141.345.6رسمية

مجموع الذين 
يتابعون 
100100100100100100100100100الدراسة

 2-3
معدالت اإللتحاق الخام في المراحل التعليمية4 المختلفة

يعرف معدل اإللتحاق الخام بأنه يساوي عدد التالميذ في مرحلة تعليمية 
محددة )مهما كانت أعمارهم(، مضروبًا بمئة، ومقسومًا على عدد 

السّكان الذين هم في العمر الذي يفترض أن يكونوا فيه في المرحلة 
التعليمية ذات الصلة :

معدل اإللتحاق الخام = 
عدد التالميذ في مرحلة تعليمية محددة مهما كانت أعمارهم

100 ×
عدد السكان الذين هم في العمر الذي يفترض أن يكونوا فيه في المرحلة التعليمية ذات الصلة

 وبالتالي فإن معدالت اإللتحاق الخام في المراحل التعليمية المختلفة 
تعرف وفقًا للتالي :

•يعرف معدل اإللتحاق الخام في المرحلتين أساسي حلقة أولى،  	
وأساسي حلقة ثانية )المرحلة اإلبتدائية( بأنه يساوي عدد التالميذ 

الملتحقين بهذه المرحلة، مضروبًا بمئة، ومقسومًا على عدد 
السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 سنة، مع اإلشارة إلى 

تجدر اإلشارة إلى أنه، حسب النظام القديم، كانت مراحل التعليم ما قبل الجامعي مقسمة على   .4
النحو التالي: المرحلة اإلبتدائية )خمس سنوات، من الصف األول حتى الصف الخامس(، المرحلة 

المتوسطة: )أربع سنوات، من الصف السادس حتى الصف التاسع(، المرحلة الثانوية )ثالث سنوات، 
من الصف العاشر حتى الصف الثاني عشر(. وبحسب المنهجية الجديدة للتعليم، تبدلت التسميات 

إلى تعليم أساسي )تسع سنوات( وتعليم ثانوي )ثالث سنوات(، وأصبحت المراحل التعليمية على 
النحو التالي: التعليم األساسي حلقة أولى )ثالث سنوات، من الصف األول حتى الصف الثالث(، التعليم 

األساسي حلقة ثانية )ثالث سنوات، من الصف الرابع حتى الصف السادس(، التعليم األساسي حلقة 
ثالثة )ثالث سنوات، من الصف السابع حتى الصف التاسع(، المرحلة الثانوية )ثالث سنوات، من الصف 

العاشر حتى الصف الثاني عشر(، وال يزال إستخدام التسميات الجديدة غير شائع، وبالتالي فإن 
المقصود بالمرحلة اإلبتدائية، في النص، السنوات الدراسية التي تضم الحلقتين األولى والثانية من 

مرحلة التعليم األساسي، وإن المقصود بالمرحلة المتوسطة، في النص، الحلقة الثالثة من مرحلة 
التعليم األساسي.
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أن هذا التعريف ينطبق على التالميذ من الجنسين معًا، أو على 
التالميذ الذكور فقط، أو التلميذات اإلناث فقط.

•يعرف معّدل اإللتحاق الخام في المرحلة أساسي حلقة ثالثة  	
)المرحلة المتوسطة( بأّنه يساوي عدد التالميذ الملتحقين بهذه 

المرحلة، مضروبًا بمئة، ومقسومًا على عدد السكان الذين تتراوح 
أعمارهم بين 12 و14 سنة، مع اإلشارة إلى أن هذا التعريف ينطبق 

على التالميذ من الجنسين معًا، أو على التالميذ الذكور فقط، أو 
التلميذات اإلناث فقط.

•يعرف معدل اإللتحاق الخام في المرحلة الثانوية بأنه يساوي عدد  	
التالميذ الملتحقين بهذه المرحلة، مضروبًا بمئة، ومقسومًا على 
عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، مع اإلشارة 

إلى أن هذا التعريف ينطبق على التالميذ من الجنسين معًا، أو على 
التالميذ الذكور فقط، أو التلميذات اإلناث فقط.

تشير البيانات اإلحصائية للجدول رقم 3–6 أن معدل اإللتحاق الخام 
للذكور في المرحلتين أساسي حلقة أولى وأساسي حلقة ثانية )المرحلة 
اإلبتدائية( يقّدر بـ 110.1 مقابل معدل إلتحاق لإلناث يقّدر بـ 105.1، وهي 

معدالت متقاربة إلى حّد ما، وتشير البيانات أيضًا إلى أن معّدل اإللتحاق 
الخام للذكور في المرحلة أساسي حلقة ثالثة )المرحلة المتوسطة( يقّدر 

بـ 97.7 مقابل 109.1 لإلناث. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن تجاوز معدالت 
اإللتحاق للمئة في ثالث من معدالت اإللتحاق الخام في هاتين المرحلتين 

ناتج عن نسب اإللتحاق العمرية العالية جّدًا في الفئات العمرية 6–14 
سنة )أنظر الجدول رقم 3–2(، وبسبب وجود نسب تأخر دراسي للتالميذ 
في هاتين المرحلتين )أنظر الفقرتين 3–4–1 و3–4–2 أدناه(، مّما يجعل 

عدد التالميذ في كل من المرحلتين التعليميتين المعنيتين يفوق 
عدد السكان الذين هم في العمر اإلفتراضي الخاص بكل من المرحلتين 

المعنيتين.
وأما بالنسبة لمعدالت اإللتحاق الخام في المرحلة الثانوية فإنها تتراوح 

بين 74.3 بالنسبة للذكور و84.2 بالنسبة لإلناث، ونشير هنا إلى أن عدم 
تجاوز هذه المعدالت المئة رغم وجود نسبة تأخر دراسي مرتفعة نسبيًا 

في هذه المرحلة يعود لإلنخفاض النسبي لإلنتساب المدرسي في الفئة 
العمرية )15–19 سنة( والذي يساوي )74.8 في المئة(.

أخيرًا، وبالمقارنة بين العامين 2004 و2007، يتبّين عدم وجود تغير 
كبير لجهة معدالت اإللتحاق الخام للتالميذ في المراحل التعليمية 

المختلفة.

جدول رقم 6-3

معدالت اإللتحاق الخام بحسب المرحلة التعليمية والجنس

معدل اإللتحاق الخام2007
المرحلتين أساسي حلقة أولى وحلقة 

ثانية، أو المرحلة اإلبتدائية
المرحلة أساسي حلقة ثالثة أو المرحلة 

المرحلة الثانويةالمتوسطة

110.197.774.3معدل اإللتحاق الخام للذكور 2007

105.1109.184.2معدل اإللتحاق الخام لإلناث 2007

معدل اإللتحاق الخام للذكور واإلناث معًا 
2007107.6103.179.0

معدل اإللتحاق الخام للذكور واإلناث معًا 
2004110.4101.482.1
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 3-3
معّدالت اإللتحاق الصافي في المراحل التعليمية المختلفة

يعرف معدل اإللتحاق الصافي بأنه يساوي عدد التالميذ الذين تتوافق 
أعمارهم مع األعمار اإلفتراضية في مرحلة تعليمية محددة ، مضروبًا بمئة، 

ومقسومًا على عدد السكان الذين هم في العمر الذي يفترض أن يكونوا 
فيه في المرحلة التعليمية ذات الصلة :

معدل اإللتحاق الصافي  = 
عدد التالميذ الذين تتوافق أعمارهم مع األعمار اإلفتراضية في مرحلة تعليمية محددة

100 ×
عدد السكان الذين هم في العمر الذي يفترض أن يكونوا فيه في المرحلة التعليمية ذات الصلة

وبـالتالي فإن معدالت اإللتحاق الصافي في المراحل التعليمية المختلفة 
تعرف وفقًا للـتالـي :

•يعرف معّدل اإللتحاق الصافي في المرحلتين أساسي حلقة  	
أولى وأساسي حلقة ثانية )المرحلة اإلبتدائية( بأنه يساوي عدد 

التالميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 سنة الملتحقين بهذه 
المرحلة، مضروبًا بمئة، ومقسومًا على عدد السكان الذين تتراوح 
أعمارهم بين 6 و11 سنة، مع اإلشارة إلى أّن هذا التعريف ينطبق 
على التالميذ من الجنسين معًا، أو على التالميذ الذكور فقط، أو 

التلميذات اإلناث فقط.
•يعرف معدل اإللتحاق الصافي في المرحلة أساسي حلقة ثالثة  	

)المرحلة المتوسطة( بأنه يساوي عدد التالميذ الذين تتراوح 
أعمارهم بين 12 و14 سنة الملتحقين بهذه المرحلة، مضروبًا 

بمئة، ومقسومًا على عدد السّكان الذين تتراوح أعمارهم بين 12 
و14 سنة، مع اإلشارة إلى أن هذا التعريف ينطبق على التالميذ من 

الجنسين معًا، أو على التالميذ الذكور فقط، أو التلميذات اإلناث 
فقط.

•يعرف معدل اإللتحاق الصافي في المرحلة الثانوية بأنه يساوي عدد  	
التالميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة الملتحقين بهذه 

المرحلة، مضروبًا بمئة، ومقسومًا على عدد السكان الذين تتراوح 
أعمارهم بين 15 و17 سنة، مع اإلشارة إلى أن هذا التعريف ينطبق 

على التالميذ من الجنسين معًا، أو على التالميذ الذكور فقط، أو 
التلميذات اإلناث فقط.

إن مساواة قيمة معّدل اإللتحاق الصافي لمئة، في مرحلة تعليمية 
محّددة، يشير في حال حصوله إلى أّن هناك في الوقت ذاته نسبة 

إلتحاق كاملة للسكان من الفئة العمرية الخاصة بالمرحلة التعليمية 
المعنية، وبعدم وجود أي تأخر دراسي في المرحلة ذات الصلة. وتشير 

الوقائع اإلحصائية، والتي يبّينها الجدول رقم 3–7، إلى أّن معدل اإللتحاق 
الصافي للذكور في المرحلتين أساسي حلقة أولى وأساسي حلقة ثانية 

) المرحلة اإلبتدائية( يقّدر بـ 92.8 مقابل معدل إلتحاق صاف لإلناث يقدر 
بـ 93.4، وهي معدالت متقاربة إلى حدٍّ ما، وتشير البيانات أيضًا إلى أن 

معدل اإللتحاق الصافي للذكور في المرحلة أساسي حلقة ثالثة )المرحلة 
المتوسطة( يقّدر بـ 69.2 مقابل 75.1 لإلناث.

وأما بالنسبة لمعدالت اإللتحاق الصافي في المرحلة الثانوية فإنها تقّدر بـ 
50.7 بالنسبة للذكور وبـ 56.5 بالنسبة لإلناث.

أخيرًا وبالمقارنة بين العامين 2004 و2007، يتبّين وجود تقّدم بسيط 
لجهة ِقَيم معدالت اإللتحاق الصافي وخاصة في المرحلة الثانوية حيث 

إرتفع هذا المعّدل من 49.4 في العام 2004 إلى 53.5 في العام 2007.
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جدول رقم 7-3
معدالت اإللتحاق الصافي بحسب المرحلة التعليمية والجنس

معدل اإللتحاق الصافي 2007
المرحلتين أساسي حلقة أولى 

وحلقة ثانية، أو المرحلة اإلبتدائية
المرحلة أساسي حلقة ثالثة أو 

المرحلة الثانويةالمرحلة المتوسطة

معدل اإللتحاق الصافي للذكور 
200792.869.250.7

معدل اإللتحاق الصافي لإلناث 
200793.475.156.5

معدل اإللتحاق الصافي للذكور 
93.172.053.5واإلناث معًا 2007

معدل اإللتحاق الصافي للذكور 
92.769.449.4واإلناث معًا 2004

 4-3
التأّخر الدراسي في المراحل التعليمية المختلفة

يمكن قياس التأخر المدرسي وفق مقاربتين، أوالهما قياس نسبة التأخر 
الدراسي على مستوى المرحلة التعليمية، وثانيتهما قياس نسبة التأخر 

الدراسي على مستوى الصف.
 1-4-3

ِنَسب التأّخر الدراسي على مستوى المرحلة التعليمية
تعرف نسبة التأخر الدراسي على مستوى المرحلة التعليمية بأنها 

تساوي عدد الملتحقين بالمرحلة التعليمية المعنية الذين تفوق 
أعمارهم الحد األعلى للعمر اإلفتراضي في هـذه المرحلة مقسومـًا على 

مجموع عدد الملتحقين بالمرحلة التعليمية المحددة، مضروبًا بمئة :

نسبة التأخر الدراسي على مستوى المرحلة التعليمية  = 
 عدد التالميذ الملتحقين بالمرحلة التعليمية المعنية الذين تفوق أعمارهم الحد األعلى للعمر اإلفتراضي للتلميذ في هذه المرحلة

100 ×
مجموع عدد التالميذ الملتحقين بالمرحلة التعليمية المعنية

وبالتالي فإّن ِنسب التأخر الدراسي في المراحل التعليمية المختلفة 
تعرف وفقًا للتالي :

•ُتعرف نسبة التأخر الدراسي على مستوى المرحلة، في المرحلتين  	
أساسي حلقة أولى وأساسي حلقة ثانية )المرحلة اإلبتدائية( بأّنها 

تساوي عدد التالميذ الذين تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكثر، مضروبًا 
بمئة، ومقسومًا على مجموع عدد التالميذ الملتحقين بالمرحلة 

اإلبتدائية.
•تعرف نسبة التأخر الدراسي على مستوى المرحلة، في المرحلة  	

أساسي حلقة ثالثة )المرحلة المتوسطة( بأنها تساوي عدد التالميذ 
الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة أو أكثر، مضروبًا بمئة، ومقسومًا على 

مجموع عدد التالميذ الملتحقين بالمرحلة المتوسطة.
•تعرف نسبة التأخر الدراسي على مستوى المرحلة، في المرحلة  	

الثانوية، بأنها تساوي عدد التالميذ الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة أو 
أكثر، مضروبًا بمئة، ومقسومًا على مجموع عدد التالميذ الملتحقين 

بالمرحلة الثانوية.

يالحظ من معطيات الجدول رقم 3–8 أن نسبة التأخر الدراسي على 
مستوى المرحلة، وعلى مستوى لبنان ككل، وبالنسبة للذكور واإلناث 
معًا، ترتفع تدريجيًا من 11.2 في المئة في المرحلة اإلبتدائية إلى 27.2 
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في المئة في المرحلة المتوسطة، ثم إلى 30 في المئة في المرحلة 
الثانوية، كما يالحظ أن نسبة التأخر الدراسي لدى الذكور في المرحلة 

اإلبتدائية تفوق نسبة التأخر الدراسي لدى اإلناث بـ 4.3 في المئة. 
جدول رقم 8-3

نسبة التأخر الدراسي على مستوى المرحلة بحسب المرحلة 
التعليمية والجنس

نسبة التأخر الدراسي على مستوى 
المرحلة

المرحلتين أساسي حلقة أولى 
وحلقة ثانية، أو المرحلة اإلبتدائية

المرحلة أساسي حلقة ثالثة أو 
المرحلة الثانويةالمرحلة المتوسطة

نسبة التأخر الدراسي على مستوى 
13.326.030.2المرحلة، ذكور 2007

نسبة التأخر الدراسي على مستوى 
9.028.429.8المرحلة، إناث 2007

نسبة التأخر الدراسي على مستوى 
11.227.230.0المرحلة، إناث وذكور معًا 2007

نسبة التأخر الدراسي على مستوى 
11.224.934.6المرحلة، إناث وذكور معًا 2004

 2-4-3
ِنَسب التقدم والتأّخر الدراسي، على مستوى الصف، في المراحل 

التعليمية المختلفة
يترافق اإللتحاق المدرسي في لبنان في مرحلة تعليمية محّددة، بحاالت 

ثالثة هي :
حالة التقدم الدراسي على مستوى الصف، ويتم إحتساب نسبتها   .1

من خالل قسمة عدد التالميذ الذين تقل أعمارهم عن العمر 
اإلفتراضي في الصف الذين هم فيه، مضروبا بمئة، ومقسوما على 

مجموع عدد التالميذ الملتحقين بالمرحلة التعليمية المعنية :

نسبة التقدم الدراسي على مستوى الصف  = 
عدد التالميذ الذين تقل أعمارهم عن العمر اإلفتراضي في الصف الذين هم فيه

100 ×
مجموع عدد التالميذ الملتحقين بالمرحلة التعليمية المعنية 

حالة من أعمارهم متوافقة مع مستوى الصف، ويتّم إحتساب   .2
نسبتها من خالل قسمة عدد التالميذ الذين تتساوى أعمارهم مع 

العمر اإلفتراضي في الصف الذين هم فيه، مضروبًا بمئة، ومقسومًا 
 على مجموع عدد التالميذ الملتحقين بالمرحلة التعليمية المعنية :

نسبة من أعمارهم متوافقة مع مستوى الصف  = 
عدد التالميذ الذين تتساوى أعمارهم والعمر اإلفتراضي في الصف الذين هم فيه

100 ×
مجموع عدد التالميذ الملتحقين بالمرحلة التعليمية المعنية

حالة التأخر الدراسي على مستوى الصف، ويتّم إحتساب نسبتها   .3
من خالل قسمة عدد التالميذ الذين تفوق أعمارهم العمر اإلفتراضي 

في الصف الذين هم فيه، مضروبًا بمئة، ومقسومًا على مجموع 
 عدد التالميذ الملتحقين بالمرحلة التعليمية المعنية :
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نسبة التأخر الدراسي على مستوى الصف  = 
عدد التالميذ الذين تفوق أعمارهم العمر اإلفتراضي في الصف الذين هم فيه

100 ×
مجموع عدد التالميذ الملتحقين بالمرحلة التعليمية المعنية

تشير النتائج اإلحصائية، التي يبينها الجدول 3–9، إلى أن حوالي 55 
في المئة من تالميذ المرحلة التعليمية أساسي حلقة أولى وحلقة 

ثانية )المرحلة اإلبتدائية( هم في عمر متوافق والعمر اإلفتراضي للصف 
الذين هم فيه، وذلك مقابل نسبة تأّخر دراسي على مستوى الصف، في 

المرحلة المعنية، تقدر بـ 33.8 في المئة، يقابلها نسبة تقّدم دراسي على 
مستوى الصف تقّدر بـ 11.5 في المئة، وإضافة إلى ذلك، تشير بيانات 

الجدول إلى أن نسبة التأخر الدراسي على مستوى الصف لدى الذكور، 
في المرحلة التعليمية اإلبتدائية المعنية، والتي تقّدر بـ 36.4 في المئة، 
هي أعلى من نسبة التأخر الدراسي على مستوى الصف لدى اإلناث، في 

المرحلة التعليمية المشار إليها، والتي تقّدر بـ 31 في المئة. 

جدول رقم 9-3

نسب التقدم والتأخر الدراسي في المرحلة أساسي حلقة أولى 
وأساسي حلقة ثانية )المرحلة اإلبتدائية( بحسب الجنس

نسب التقدم والتأخر 
الدراسي على مستوى 

ذكور وإناث معًا 2004ذكور وإناث معًا 2007إناث 2007ذكور 2007الصف في المرحلة االبتدائية

نسبة التقدم الدراسي على 
10.912.111.522.6مستوى الصف 

نسبة من هم في العمر 
52.856.954.846.4المتوافق والصف 

نسبة التأخر الدراسي على 
36.431.033.830.9مستوى الصف 

100100100100المجموع

وعلى مستوى المرحلة التعليمية أساسي حلقة ثالثة )المرحلة 
المتوسطة(، تشير النتائج اإلحصائية، التي يبينها الجدول 3–10، إلى أن 
نسبة التقدم الدراسي على مستوى الصف في هذه المرحلة، وبالنسبة 
للجنسين معًا، تقدر فقط بـ 7 في المئة مقابل نسبة تأخر دراسي على 

مستوى الصف تقدر بـ 47.2 في المئة، بينما تصل نسبة من هم في 
صف متوافق وعمرهم إلى 45.8 في المئة. ويالحظ في هذه المرحلة 

التعليمية، التقارب الكبير لنسب التقدم والتأخر الدراسي بين الذكور 
واإلناث.
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جدول رقم 3–10
نسب التقدم والتأخر الدراسي على مستوى الصف في المرحلة 

أساسي حلقة ثالثة )المرحلة المتوسطة( بحسب الجنس

نسب التقدم والتأخر 
الدراسي على مستوى 

الصف في المرحلة أساسي 
ذكور وإناث معًا 2004ذكور وإناث معًا 2007إناث 2007ذكور 2007حلقة ثالثة

نسبة التقدم الدراسي على 
6.67.37.018.5مستوى الصف 

نسبة من هم في العمر 
46.045.645.837.3المتوافق والصف 

نسبة التأخر الدراسي على 
47.347.147.244.2مستوى الصف 

100100100100المجموع

أما على مستوى المرحلة الثانوية فيالحظ إرتفاع ملحوظ في نسبة التأخر 
الدراسي على مستوى الصف، بالنسبة للجنسين معًا، يصل إلى 56.4 
في المئة، مقابل نسبة تقدم دراسي على مستوى الصف تنخفض إلى 
5.1 في المئة، بينما تقدر نسبة من هم في عمر متوافق والصف الذين 

هم فيه فقط بـ 38.5 في المئة وهي نسبة قليلة جّدًا عمليًا. 
من جهة أخرى وبالمقارنة بين الجنسين يالحظ تساو شبه تام بين الذكور 

واإلناث لجهة نسبة من هم في العمر المتوافق والصف الذين هم فيه، 
مقابل غلبة نسبة اإلناث اللواتي هن في عمر متقدم على صّفهّن على 

نسبة الذكور الذين هم في عمر متقدم على صفهم، )6.4 في المئة( 
لإلناث مقابل )3.8  في المئة( للذكور، )أنظر الجدول رقم 3–11(.

أخيرًا، وفي مقارنة بيانية لتغير نسب التأخر الدراسي بين المراحل 
التعليمية الثالثة نجد أن هناك إتجاها صاعدا بارزا لنسب التأخر الدراسي 

بين المراحل التعليمية من 33.8 في المئة في المرحلة اإلبتدائية، إلى 
47.2 في المئة في المرحلة المتوسطة، إلى 56.4 في المئة في المرحلة 

الثانوية )أنظر الرسم البياني رقم 3–1(.

جدول رقم 11-3

نسب التقدم والتأخر الدراسي على مستوى الصف في المرحلة 
الثانوية بحسب الجنس

نسب التقدم والتأخر 
الدراسي على مستوى 

ذكور وإناث معًا 2004ذكور وإناث معًا 2007إناث 2007ذكور 2007الصف في المرحلة الثانوية

نسبة التقدم الدراسي على 
3.86.45.114.9مستوى الصف 

نسبة من هم في العمر 
38.438.538.535.8المتوافق والصف 

نسبة التأخر الدراسي على 
57.855.156.449.2مستوى الصف 

100100100100المجموع
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رسم بياني رقم 1-3

مقارنة نسب التأخر الدراسي على مستوى الصف بين المراحل 
التعليمية المختلفة في لبنان

نسبة التأخر 
الدراسي في المرحلة 

ا�بتدائية

نسبة التأخر الدراسي 
في المرحلة المتوسطة

نسبة التأخر 
الدراسي في 

المرحلة الثانوية

60

33.8

47.2

56.4

50

40

30

20

10

0

كذلك تشير البيانات إلى أن نسبة التاخر الدراسي على مستوى الصف 
إرتفعت بالنسبة لكافة المراحل التعليمية بين العامين 2004 و2007 

)انظر الجداول رقم 3–9 و3– 10 و3–11(.
 5-3

توّزع المقيمين بحسب الجنس والعمر والمستوى التعليمي
سبق اإلشارة في الفقرة 3–1 أعاله، إلى أن نسبة اإللتحاق المدرسي في 

الفئات العمرية 5 إلى 14 سنة هي عالية جّدًا، بالنسبة للجنسين. وتبّين 
معطيات الجدول اإلحصائي 3–12 أن 98.8 في المئة من الذكور الذين 

هم بعمر 5–9 سنوات يتابعون في مرحلتي الروضة واإلبتدائي، وأن 93.8 
في المئة من الذكور الذين هم بعمر 10–14 سنة يتابعون في مرحلتي 
التعليم اإلبتدائي والمتوسط، وتنخفض نسب اإللتحاق المدرسي للذكور 
في الفئات العمرية الالحقة، حيث تتوقف تقريبا عند نهاية الفئة العمرية 

20–24 سنة.
وتشير البيانات من جهة أخرى إلى أن هناك تطورا ملحوظا في نسبة 

المتعلمين الذكور في لبنان بين األجيال المختلفة حيث نجد أن نسبة 
الذكور الذين أنهوا الجامعة في الفئة العمرية 70 سنة )أي الجيل القديم( 
هي 4.9 في المئة، مقابل 20.9 في المئة في الفئة العمرية 25–39 سنة 

)الجيل الجديد(، بينما نجد بالمقابل إنخفاضا في نسبة أمية الذكور من 
31.6 في المئة في الفئة العمرية 70 سنة وأكثر إلى 2.3 في المئة فقط 

في الفئة العمرية 25–39 سنة، ثم إلى 1 في المئة في الفئة العمرية 
10–14 سنة.
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جدول رقم 12-3

التوّزع النسبي للمقيمين الذكور بحسب المستوى التعليمي 
الذي تتم متابعته أو المستوى التعليمي المحصل، وذلك في كل 

فئة عمرية

70+55 - 4069 - 2554 - 2039 - 1524 - 1019 - 514 - 9العمر

جميع 
األعمار 
2007

جميع 
األعمار 
2004

20.60.00.00.00.00.00.00.01.91.5يتابع روضة

78.249.21.50.00.00.00.00.012.714.1يتابع إبتدائي

0.044.614.60.20.00.00.00.06.57.3يتابع متوسط

0.00.739.73.70.20.00.00.05.15.3يتابع ثانوي

0.00.012.932.62.90.10.00.05.85.4يتابع جامعة

0.30.60.20.00.00.00.00.00.10.1يتابع تعليم مختص

0.00.00.20.40.00.20.00.00.10.0يتابع منهاج تعليمي غير محدد

0.71.01.31.92.34.313.031.65.55.2أمي *

0.00.30.20.61.94.012.627.64.64.7ملم بالقراءة

0.10.20.30.30.41.61.01.30.70.7أنهى الروضة

0.12.914.118.424.429.831.020.819.422.1أنهى اإلبتدائي

0.00.412.022.328.124.514.18.416.515.6أنهى المتوسط

0.00.02.711.818.718.514.95.511.09.2أنهى الثانوي

0.00.00.17.720.917.213.44.910.38.9أنهى الجامعة

100100100100100100100100100100المجموع

ْ* ال ينطبق مفهوم األمية إال على من تبلغ أعمارهم 10 سنوات أو أكثر وبالتالي فإن األطفال الذين هم بعمر )5–9 سنوات( ، والموجودين ضمن الخانة 
أمي، ينطبق عليهم تصنيف أطفال خارج المدرسة غير ملمين بالقراءة والكتابة بعد، وليس تصنيف أمي.

من جهة أخرى نجد أن نسبة اإلناث اللواتي هن بعمر 5–9 سنوات 
ويتابعن في مرحلتي الروضة واإلبتدائي تقدر بـ 99 في المئة، وأن نسبة 

اإلناث اللواتي هن بعمر 10–14 سنة ويتابعن في مرحلتي التعليم 
اإلبتدائي والمتوسط تقدر بـ 93.6 في المئة، وهي نسب تكاد تكون 

مطابقة لما هو عليه األمر بالنسبة للذكور.
وتشير البيانات أيضًا إلى أن هناك تطورا ملحوظا في نسبة المتعلمات 

اإلناث في لبنان، بين األجيال المختلفة، حيث نجد أن نسبة اإلناث اللواتي 
أنهين الجامعة في الفئة العمرية 70 سنة )أي الجيل القديم( هي 1.2 

في المئة، مقابل 23.2 في المئة في الفئة العمرية 25–39 سنة )الجيل 
الجديد(، بينما إنخفضت نسبة أمية اإلناث من 59.2 في المئة في الفئة 

العمرية 70 سنة وأكثر إلى 3.7 في المئة فقط في الفئة العمرية 25–39 
سنة، ثم إلى 1.6 في المئة في الفئة العمرية 10–14 سنة )أنظر الجدول 

 )13–3
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جدول رقم 13-3

التوّزع النسبي للمقيمات اإلناث بحسب المستوى التعليمي 
الذي تتم متابعته أو المستوى التعليمي المحصل، وذلك في كل 

فئة عمرية

70+55 - 4069 - 2554 - 2039 - 1524 - 1019 - 514 - 9العمر
جميع األعمار 

2007
جميع األعمار 

2004

19.60.00.00.00.00.00.00.01.71.3تتابع روضة

79.447.60.70.00.00.00.00.011.712.9تتابع إبتدائي

0.046.018.40.30.00.00.00.06.37.2تتابع متوسط

0.01.647.04.80.10.00.00.05.15.2تتابع ثانوي

0.00.014.937.42.60.10.00.05.75.4تتابع جامعة

0.10.10.00.40.10.00.00.00.10.0تتابع تعليم مختص

تتابع منهاج تعليمي غير 
0.00.00.40.60.20.00.00.00.20.0محدد

0.71.61.10.73.710.635.659.211.711.1أمية*

0.10.10.00.21.74.811.017.53.93.7ملمة بالقراءة

0.00.10.30.20.41.50.80.60.60.5أنهت الروضة

0.12.16.912.019.626.122.412.915.418.7أنهت اإلبتدائي

0.00.88.119.826.821.414.95.815.514.9أنهت المتوسط

0.00.01.910.921.822.010.72.812.211.2أنهت الثانوي

0.00.00.212.623.213.54.61.210.07.9أنهت الجامعة

100100100100100100100100100100المجموع

ْ* ال ينطبق مفهوم األمية إال على من تبلغ أعمارهن 10 سنوات أو أكثر وبالتالي فإن الفتيات اللواتي هن بعمر )5–9 سنوات( ، والموجودات ضمن 
الفئة أمية في الجدول، ينطبق عليهن تصنيف أطفال خارج المدرسة غير ملمات بالقراءة والكتابة بعد وليس تصنيف أمية.

 6-3
نسبة األمية في لبنان بحسب الفئة العمرية والجنس

أخيرًا وفي قراءة لتراجع نسبة األمية في لبنان بعالقتها مع الفئة العمرية 
نالحظ أن نسبة األمية تنخفض من 41.4 في المئة )للسكان، من 

الجنسين معًا، في الفئة العمرية 65 سنة أو أكثر(، وهي نسبة عالية جّدًا، 
إلى فقط 1.3 في المئة في الفئة العمرية 10–14 سنة.

من جهة أخرى تشير النتائج اإلحصائية إلى أن التفاوت الكبير في نسبة 
األمية بين الذكور واإلناث، الموجود لدى السكان من الفئات العمرية 50 

سنة وأكثر حيث تبلغ نسبة األمية لدى اإلناث أكثر من ضعف نسبة األمية 
لدى الذكور، إنخفض إلى حد التساوي تقريبا، بين اإلناث والذكور، في 

الفئات العمرية 10 إلى 29 سنة.
أخيرًا، وبالمقارنة بين نسب األمية في العامين 2004 و2007 تشير 

النتائج إلى تغيرات طفيفة في قيم هذه النسب في الفئات العمرية 
المختلفة )أنظر الجدول رقم 3–14(.
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جدول رقم 14-3

نسبة األمية في لبنان بحسب الفئة العمرية والجنس

نسبة األمية إناثنسبة األمية ذكورالفئة العمرية
نسبة األمية ذكور وإناث معًا 

2007
نسبة األمية ذكور وإناث معًا 

2004

14 - 101.01.61.30.5

19 - 151.31.11.21.0

24 - 201.90.71.31.5

29 - 251.81.91.82.3

34 - 302.83.63.22.5

39 - 352.55.24.04.2

44 - 403.87.05.65.8

49 - 453.710.87.69.2

54 - 505.415.010.515.3

59 - 558.624.016.819.4

64 - 6013.234.924.729.3

+6527.056.041.441.4

الجميع بعمر 10 سنوات أو 
6.012.49.38.8أكثر
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4 النشاط اإلقتصادي 
ألفراد األسرة 

)العمالة والبطالة(
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الفصل الرابع 

النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

ويدل بالتالي على األهمية النسبية لليد العاملة المتوفرة للعمل في 
مختلف قطاعات اإلنتاج. والجدير بالذكر أن هناك عدة عوامل تؤّثر تأثيرًا 

كبيرًا على معدل النشاط االقتصادي لالفراد ومن أبرزها المتغيرات 
االجتماعية كالجنس، العمر، الحالة الزوجية، المستوى التعليمي... وسوف 

يتّم في هذا الفصل عرض وتحليل لبعض هذه المتغيرات بهدف ابراز 
 تأثيرها على معدالت النشاط االقتصادي.

 معدل النشاط االقتصادي للسكان في عمر 15 سنة وما فوق  = 
مجموع عدد الناشطين أي مجموع العاملين والعاطلين من 

العمل في عمر 15 سنة وما فوق
100 ×

مجموع عدد السكان الذين اصبحوا في سن العمل في عمر 
15 سنة وما فوق

 1-1-4
معدالت النشاط االقتصادي بحسب العمر والجنس

بلغ معدل النشاط االقتصادي الجمالي السكان الناشطين إقتصاديًا 
الذين اصبحوا في سن العمل )اي من عمر 15 سنة وما فوق( 43.4 في 

المئة، وهو يصل الى ذروته عند الفئة العمرية 25–29 ليبلغ 65 في المئة 
ثم يعود وينخفض تدريجيًا مع التقدم في السن حتى يصل الى حده 

االدنى عند الفئة العمرية 70 سنة وما فوق ليبلغ 10.2 في المئة.10
بلغ معدل النشاط االقتصادي لدى الذكور حوالي ال 67 في المئة في 

حين لم يتعدَّ الـ 21 في المئة عند اإلناث بعد ان كان 20.4 في المئة في 
العام 2004.

بشكل عام حافظ معدل النشاط االقتصادي على نفس النسب بين 
العامين 2004 و2007 حيث انه لم يشهد أي تغيير يذكر حتى بعد 

انتهاء الحرب، اذ انه كان يشكل 44 في المئة في العام 2004 ) 20.4 
في المئة لإلناث مقابل 68.9 في المئة للذكور(.

10. منظمة العمل الدولية اوصت باحتساب معدل النشاط االقتصادي بحسب الجنس وبعض الفئات العمرية وذلك نسبة 
» للمؤشرات االساسية لسوق العمل« KILM Key Indicators of the Labor Market، المؤشر االول ICMT 1 )راجع 

الملحق في الصفحة 113

 1-4
القوى العاملة اإلجمالية )أو السكان الناشطون إقتصاديًا( 

ومعدالت النشاط االقتصادي
تضم فئة ”السكان الناشطين إقتصاديًا”، بحسب تعريف منظمة العمل 

الدولية5ILO ، العاملين والعاطلين من العمل، وتعرف هذه الفئة أيضًا 
بالقوى العاملة اإلجمالية.

 أما القوى العاملة الفعلية فتشمل األشخاص الذين قاموا بعمل ولو 
لمدة ساعة واحدة فقط خالل الفترة المرجعية6 ، واألشخاص الغائبين 

عن العمل مؤقتًا بسبب المرض، أو العطل، أو عطلة األمومة، أو اإلجازة... 
وسوف تستخدم عبارة ”عاملين” في هذا التقرير للداللة على القوى 

العاملة الفعلية. 
تبلغ نسبة العاملين من عمر 15 سنة وما فوق 39.5 في المئة من 

اجمالي السكان المقيمين من نفس الفئة العمرية7 ، وتبلغ نسبة 
العاملين المشار إليهم، 19 في المئة عند فئة اإلناث و61.2 في المئة 

عند فئة الذكور. أما في العام 2004 وبحسب دراسة األوضاع المعيشية 
لألسر، فبلغت هذه النسبة، لدى الجنسين معًا، 40.5 في المئة8.

بلغ عدد العاملين في لبنان )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب نتائج 
الدراسة حوالي 1118000 فرد، أما عدد العاطلين من العمل )في 

عمر 15 سنة وما فوق( فبلغ 110000 فرد، لتبلغ بذلك القوى العاملة 
اإلجمالية، بحسب تعريف منظمة العمل الدولية ILO، حوالي 1229000 

فرد، يمثلون مجموع العاملين والعاطلين من العمل كما اشرنا اليه اعاله. 
في حين بلغت القوى العاملة االجمالية في العام 2004, 1202000 فرد9، 

مما يشير إلى أن حجم القوى العاملة إزداد حوالي 2.2 في المئة مقارنة 
مع العام 2004.

من جهة أخرى، يدل معدل النشاط االقتصادي على المستوى العام 
لمشاركة السكان الذين انخرطوا في الحياة العملية واصبحوا ناشطين، 

رالف هوسمانز، فرهاد مهران وفيجيه فيرما، مسوح السكان الناشطين اقتصاديًا والعمالة والبطالة والبطالة الناقصة،   .5
الطبعة العربية )جنيف: منظمة العمل الدولية، مكتب العمل الدولي واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، 

1996(، ص 84.
حددت في الدراسة بـ«األسبوع السابق للمقابلة«  .6

يتم احتساب نسبة العاملين الى اجمالي السكان )معدل صافي(: العاملين من عمر 15 سنة وما فوق مقسومًا على   .7
اجمالي السكان من عمر 15 سنة وما فوق x 100. بينما يشكل المعدل الخام :)العاملين من عمر 15 سنة وما فوق 

مقسومًا على اجمالي السكان لكافة الفئات العمرية x 100( 29.7 في المئة.
الدراسة الوطنية لالحوال المعيشية لالسر في العام 2004 والتي نفذتها ادارة االحصاء المركزي بالتعاون مع وزارة   .8

الشؤن االجتماعية وبرنامح االمم المتحدة االنمائي في لبنان، متوفرة على موقع ادارة االحصاء المركزي االلكتروني على 
www.cas.gov.lb:العنوان التالي

في العام2004 ، بلغ عدد العاملين 1108129 فرداَ وتم تقدير عدد العاطلين من العمل 94442 فردًا.  .9
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جدول رقم 1-4 
معدالت النشاط االقتصادي بحسب العمر والجنس

إناث وذكور معًاذكورإناثالفئة العمرية

19 – 155.824.916.1

 24 – 2029.859.445.2

 29 – 2542.688.865.0

 34 – 3035.893.863.5

 39 – 3524.394.855.9

 44 – 4022.590.252.3

 49 – 4522.091.954.0

 54 – 5017.283.848.3

59 – 5514.081.345.5

 64 – 6011.163.435.6

 69 – 653.244.723.6

70 سنة وما 
0.719.410.2فوق

21.166.943.4لبنان

تدّل نتائج الدراسة على ان 16.1 في المئة من االفراد من عمر 15–19 
سنة قد اصبحوا ناشطين إقتصاديًا مما يشير الى انخراطهم في سوق 

العمل في سن مبكرة ونالحظ ان معدل النشاط االقتصادي للذكور 
)لنفس الفئة العمرية( شكل 24.9 في المئة مقابل 5.8 في المئة عند 

اإلناث. يصل معدل النشاط االقتصادي لدى اإلناث الى ذروته في الفئة 
العمرية 25–29 سنة، حيث يبلغ 42.6 في المئة ثم يبدأ باإلنخفاض، 

في حين انه يبقى مرتفعًا عند الذكور لغاية ال 60 عامًا تقريبًا ليعاود 
االنخفاض عند الجنسين مع التقدم بالسن.

من ناحية ثانية يبلغ معدل النشاط االقتصادي ذروته عند الذكور في 
الفئة العمرية 35–39 سنة حيث يسجل 94.8 في المئة. 

وفي ما يخص معدل النشاط االقتصادي عند اإلناث للفئات العمرية 
25–34 11سنة، تظهر نتائج الدراسة في العام 2007 ارتفاعا بسيطا عن 

المعدل في العام 2004 .
وتجدر اإلشارة إلى أن معدل النشاط االقتصادي عند االناث في العام 

2007 بلغ 42.6 في المئة و35.8 في المئة للفئتين 25–29 و30–34 
على التوالي )انظر جدول رقم 4–1( بينما كان يساوي 37.3 في المئة 

و29 في المئة لنفس الفئتين في عام 2004. مما ادى الى ارتفاع 
المعدالت لدى اإلناث والذكور معًا عند الفئات العمرية المشار اليها لتصل 

الى 65 في المئة للفئة العمرية 25–29 مقابل 61.4 في المئة لنفس 
الفئة في عام 2004 و63.5 في المئة للفئة العمرية 30–34 سنة مقابل 

60.2 في المئة لهذه الفئة في عام 2004.

11. وهي الفئات العمرية االكثر مالئمة لفترة االمومة عند اإلناث.

رسم بياني رقم 1-4 

معدالت النشاط االقتصادي بحسب العمر والجنس
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يتخذ المنحنى لدى اإلناث شكال مختلفًا عن الشكل الذي يتخذه لدى 
الذكور، بحيث ان معدل النشاط االقتصادي يكون مرتفعا نسبيًا لدى 

اإلناث في الفئات العمرية 25–29 ويعود لينخفض مع التقدم في السن 
مما قد يشير الى انسحاب اإلناث من الحياة العملية خالل فترة االمومة 

وعدم رجوعهن الى العمل حتى بعد انتهاء هذه الفترة. ولكن الوضع 
مختلف عند الذكور اذ ان المعدل يكون منخفضًا نسبيًا عند الفئات 
العمرية الصغيرة ثم يصل الى ذروته في الفئة العمرية 35–39 سنة 

ليعود فينخفض ابتداء من سن الـ 60.
  2-1-4

معدالت النشاط االقتصادي بحسب المستوى التعليمي المحصل
تشير نتائج الدراسة الى ارتباط النشاط االقتصادي بالمستوى التعليمي، 

بحيث ان الجامعيين سّجلوا اعلى معدل نشاط اقتصادي وهو 54 في 
المئة وذلك بسبب ارتفاع نسبة الجامعيات من مجموع النساء العامالت. 

في حين نالحظ انخفاض معدل النشاط االقتصادي مع انخفاض المستوى 
التعليمي لالفراد، اذ يبلغ لدى االميين 16.5 في المئة وقد يعود ذلك 

أيضًا لسبب أن معظم األميين هم من كبار السن.

جدول رقم 2-4 

معدالت النشاط االقتصادي بحسب المستوى التعليمي 
المحصل والجنس

ذكورإناثالمستوى التعليمي
إناث وذكور 

معًا

4.343.216.5امّي

13.278.749.5ابتدائي 

13.176.945.5متوسط

20.459.038.9ثانوي

45.462.554.0جامعي

6.852.231.0روضة وملم بالقراءة والكتابة
12.445.728.6مستوي تعليمي غير محدد*

21.166.943.4لبنان

*تضم هذه الفئة األفراد الذين كانوا يتابعون منهاج تعليمي غير محدد 
أو تعليم متخصص بالمعوقين.
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رسم بياني رقم 2-4 

معدل النشاط االقتصادي بحسب المستوى التعليمي المحصل 
والجنس
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يظهر الرسم البياني رقم 4–2 أّن معدل النشاط االقتصادي لدى اإلناث 
في المستوى الجامعي بلغ 45.4 في المئة يليه المستوى الثانوي )20.4 

في المئة( وحوالي الـ 13 في المئة للمستويين االبتدائي والمتوسط.
 3-1-4

معدالت النشاط االقتصادي بحسب المنطقة الجغرافية
كما تّمت االشارة له في الفصل االول من هذا التقرير، تّم تقسيم لبنان 
الى سبع مناطق جغرافية وفقًا الحتياجات الدراسة وهي على الشكل 

التالي:
محافظة بيروت، محافظة جبل لبنان ما عدا الضاحية الجنوبية لبيروت، 

الضاحية الجنوبية لبيروت، محافظة لبنان الشمالي، محافظة البقاع، 
األقضية األقل تضّررًا في الجنوب وهي تضم أقضية صيدا وجزين 

وحاصبيا واألقضية األكثر تضّررًا في الجنوب وهي تضم أقضية النبطية 
وصور وبنت جبيل ومرجعيون.

تظهر النتائج بان اعلى معدل للنشاط االقتصادي سجل في محافظتي 
بيروت )49.1 في المئة( وجبل لبنان )49 في المئة(، تليهما الضاحية 

الجنوبية لبيروت )44 في المئة(. في حين ان محافظة البقاع سّجلت أدنى 
نسبة بين المناطق وهي تصل إلى 36.8 في المئة.)انظر الجدول رقم 

)3–4

الفصل الرابع النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

جدول رقم 3-4 

معّدالت النشاط االقتصادي بحسب الجنس والمنطقة الجغرافية

ذكورإناثالمناطق
إناث وذكور 

معًا

32.270.249.1محافظة بيروت

محافظة جبل لبنان ماعدا 
30.868.549.0ضاحية بيروت الجنوبية

16.172.344.0الضاحية الجنوبية لبيروت

12.865.339.5محافظة لبنان الشمالي

12.361.736.8محافظة البقاع

األقضية األقل تضّررًا في 
15.065.539.7الجنوب

األقضية االكثر تضّررًا في 
16.964.139.3الجنوب

21.166.943.4لبنان

سّجل معّدل النشاط االقتصادي لإلناث اعلى نسبة في محافظة بيروت 
بحيث وصلت الى 32.2 في المئة تليها محافظة جبل لبنان بنسبة 30.8 

في المئة وسجل هذا المعدل في محافظتي لبنان الشمالي والبقاع 
أدنى نسب وهي تساوي 12.8 في المئة و12.3 في المئة على التوالي.

ويختلف االمر بالنسبة للذكور، بحيث نالحظ أن معدل النشاط االقتصادي 
عند الذكور يشكل 72.3 في المئة في الضاحية الجنوبية لبيروت، 70.2 
في المئة في محافظة بيروت و68.5 في المئة في محافظة جبل لبنان. 
في حين تتقارب النسب في كل من أقضية الجنوب االقل تضّررًا ولبنان 

الشمالي )حوالي ال 65 في المئة( وتليها أقضية الجنوب االكثر تضّررًا 
بنسبة 64.1 في المئة فتكون بذلك ادنى نسبة في محافظة البقاع 

وتسجل 61.7 في المئة )انظر الجدول رقم 4–3(
على صعيد عام يمكننا القول أن معدل النشاط االقتصادي لدى اإلناث 

كما عند الذكور هو االكثر ارتفاعًا في محافظتي بيروت وجبل لبنان.
اشارة إلى أن معدالت النشاط االقتصادي في المناطق بين عامي 2004 

و2007 لم تشهد تغييرًا.
  2-4

المقيمون غير الناشطين إقتصاديًا
اعتمدت ادارة االحصاء المركزي تصنيف األفراد غير الناشطين إقتصاديًا 
وفقًا لتعريف منظمة العمل الدولية والذي يحدد االفراد غير الناشطين 
إقتصاديًا بانهم األشخاص الذين ال يعملون وليسوا عاطلين من العمل 

وال يبحثون فعليًا عن عمل. 
  1-2-4

الخصائص العامة للمقيمين غير الناشطين إقتصاديًا
من المهم االشارة الى ان أسباب عدة يمكن أن تجعل من الشخص غير 

ناشط إقتصاديًا أهمها اإلهتمام بفرد من العائلة، التقاعد، المرض أو 
اإلعاقة، متابعة الدراسة، اإلعتقاد بعدم توفرعمل، عدم الرغبة بالعمل أو 

عدم الحاجة للعمل. 
يشكل الذين خسروا عملهم بسبب حرب تموز حوالي 1 في المئة وقد 
صرحوا أنهم عاطلين من العمل بينما هم ليسوا كذلك فعال )بحسب 

تعريف منظمة العمل الدولية( : نصفهم لم يكن مستعدا للعمل خالل 
ال7 أيام الماضية أو مستعد للعمل في غضون ال14 يوما القادمة، 

والنصف اآلخر مستعد ولكنه لم يكن يبحث فعال عن عمل خالل األسبوع 
السابق للتحقيق. 
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الفصل الرابع النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

وسوف نعتمد في هذا الجزء من التقرير تعريف منظمة العمل الدولية 
لمفهوم غير الناشطين إقتصاديًا لتسليط الضوء على أبرز خصائصهم. 
واستنادًا الى هذا التعريف، فقد بلغ معدل غير الناشطين إقتصاديًا في 

لبنان 56.6 في المئة. يصل هذا المعدل إلى 78.9 في المئة عند فئة 
النساء أما عند الذكور فيسجل 33.1 في المئة.

 معدل غير الناشطين إقتصاديًا  = 
عدد المقيمين غير الناشطين إقتصاديًا من عمر 15 سنة 

× 100وما فوق 
مجموع عدد السكان من عمر 15 سنة وما فوق

  2-2-4
معّدالت غير الناشطين إقتصاديًا بحسب الفئة العمرية والجنس 

يكون معدل غير الناشطين إقتصاديًا مرتفعا في الفئة العمرية الشبابية 
15 – 24 سنة ويعود ذلك إلى أنها فترة التعليم وتحد من دخول سوق 
العمل في سن مبكرة. بينما يبلغ المعدل المشار إليه أدناه عند الرجال 

في عمر 25 – 59 سنة فتكون معدالت غير الناشطين إقتصاديًا في 
هذه المرحلة متدنية )بين 5.2 و18.7 في المئة(. ثم تبدأ باإلرتفاع ابتداًء 

من عمر ال60 سنة حيث نتجه إلى مرحلة التقاعد.
أما عند النساء )25–59 سنة ( فمعدالت غير الناشطات إقتصاديًا 

مرتفعة نسبيًا ويعود ذلك إلى خروج النساء من سوق العمل خالل فترة 
الخصوبة عند المرأة، كما يعود ذلك إلى المسؤوليات العائلية )كاإلهتمام 

باألطفال(.

رسم بياني رقم 3-4  

معدالت غير الناشطين إقتصاديًا بحسب الجنس والعمر
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  3-2-4
توّزع المقيمين غير الناشطين إقتصاديًا بحسب الوضع األساسي

 يتبين لنا من خالل التصريح عن الوضع االقتصادي األساسي أن 25.6 
في المئة من غير الناشطين فعليا هم تالمذة بينما أن 10.2 في المئة 
منهم غير قادرين على العمل )بسبب مرض أو إعاقة أو غيره( . وهناك 
من بين غير الناشطين من صّرح أنه عاطل من العمل )بنسبة 4.7 في 

المئة( أو متقاعد )بنسبة 3.9 في المئة(. أما الذين صرحوا أنهم غير 
ناشطين إقتصاديًا )متفرغة للمنزل، أنهى طوعا نشاطه، مكتفي، أو 

متطّوع...( وهم كذلك فعاًل فعددهم 884555 فردًا ويشكلون 55.2 في 
المئة من مجموع غير الناشطين .

جدول رقم 4-4 

توّزع المقيمين غير الناشطين إقتصاديًا بحسب الوضع األساسي

الوضع االقتصادي 
النسبة المئويةالعدداألساسي

55160.3يعمل

751914.7ال يعمل

40954325.6تلميذ

631913.9متقاعد

88455555.2غير ناشط إقتصاديًا

16362710.2غير قادر للعمل
7660.0ال ينطبق*

1602389100المجموع

* هم األفراد المقيمين خارج البلد للدراسة

  4-2-4 
توّزع المقيمين غير الناشطين إقتصاديًا بحسب المستوى التعليمي 

المحصل والجنس
تبلغ نسبة غير الناشطين إقتصاديًا الذين يحملون شهادة جامعية 

15.8 في المئة )تتوّزع على الشكل التالي: 59.1 في المئة إناث و40.9 
في المئة ذكور(.في حين يستحوذ الذيًن حّصلوا المستوى الثانوي على 

أعلى نسبة وهي 22 في المئة من مجموع غير الناشطين، يليهم الذين 
حّصلوا المستوى األساسي حلقة ثانية )20.8 في المئة( والمستوى 

األساسي حلقة أولى )18.8 في المئة( .أما األّميون فيمثلون 15.1 في 
المئة من مجموع غير الناشطين إقتصاديًا.
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 جدول رقم 5-4 

توّزع المقيمين غير الناشطين إقتصاديًا بحسب المستوى 
التعليمي المحّصل والجنس

المستوى 
التعليمي 

إناث وذكور معًاذكورإناثالمحصل

16.611.415.1أّمي

روضة وملم 
6.39.37.2بالقراءة والكتابة

20.115.518.8ابتدائي

22.815.820.8متوسط

20.824.721.9ثانوي

13.022.715.8جامعي

مستوى 
تعليمي غير 

0.40.60.4محدد*

100100100المجموع

*فيما خص المستوى التعليمي غير المحدد فهو يضم األفراد الذين 
لديهم مستوى تعليمي غير معروف أو يكونون قد تابعوا منهاجًا 

تعليميًا غير محدد أو تعليمًا متخصصًا بالمعوقين.

  3-4
القوى العاملة الفعلية بعمر 15 سنة أو أكثر )أو المقيمون 

العاملون الذين هم بعمر 15 سنة وأكثر(
اعتمدت إدارة االحصاء المركزي التوصيات الصادرة عن منظمة العمل 

الدولية المتعلقة بتعريف العاملين، بحسب هذا التعريف تتألف القوى 
العاملة الفعلية من كّل العاملين من عمر 15 سنة وما فوق الذين 

صرحوا بانهم يقومون بعمل أو قاموا بعمل خالل الفترة المرجعية التي 
حددت بااليام السبع السابقة للمسح. 

وفيما يلي سيتم عرض بعض خصائص العاملين كالعمر والجنس، 
توّزعهم بحسب المناطق، المستوى التعليمي، الحالة الزوجية، وضعهم 

في العمل، نوع المهنة وتوّزعهم على أبرز القطاعات االقتصادية...12
بلغ مجموع عدد العاملين من عمر 15 سنة وما فوق حوالي 1118000 

فرد، في العام 2007، مقابل حوالي1108000 فرد في العام 2004 ، اي 
بزيادة تقدر نسبتها بحوالي الـ 1 في المئة عن العام 2004.

 1-3-4 
توّزع العاملين بحسب الفئة العمرية والجنس

يتوّزع العاملون في لبنان، بحسب نتائج الدراسة، ما بين 24.7 في المئة 
لإلناث و75.3 في المئة للذكور. مما يشير الى الفارق الواضح بين مشاركة 

اإلناث والذكور في الحياة االقتصادية وذلك بالرغم من ارتفاع نسبة اإلناث 
العامالت بحوالي 1.4 في المئة منذ عام 2004.

تم تخصيص جزء معين من هذا التقرير لتيبان أثر حرب تموز 2006 على النشاط االقتصادي، بحيث   .12
يتناول اثر الحرب على المقيمين كافة واالفراد الذين كانوا يعملون عشية الحرب. راجع الفقرة 4–7 

صفحة 94 من هذا التقرير

الفصل الرابع النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

جدول رقم 6-4 

توّزع العاملين بحسب الفئة العمرية والجنس )بالنسبة المئوية 
على صعيد الجنس(

إناث وذكور معًاذكورإناثالفئة العمرية

19 – 152.24.43.9

24 – 2015.510.611.8

29 – 2521.313.815.6

34 – 3017.313.814.7

39 – 3511.712.112.0

44 – 4010.110.710.5

49 – 458.610.29.8

54 – 506.07.77.3

59 – 553.46.25.5

64 – 603.04.84.4

69 – 650.73.02.4

70 سنة وما 
0.32.72.1فوق

100100100لبنان

رسم بياني رقم 4-4 

توّزع العاملين من عمر 15 سنة وما فوق بحسب الجنس والفئات 
العمرية 
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الفصل الرابع النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

تشكل الفئة العمرية 15–19 سنة نسبة 3.9 في المئة من مجموع 
 العاملين لكال الجنسين.

كذلك تشكل هذه الفئة العمرية نسبة 4.4 في المئة من مجموع الذكور 
العاملين و2.2 في المئة من مجموع اإلناث العامالت .

اما نسبة العاملين من الفئة العمرية 25–29 سنة من مجموع العاملين 
فتبلغ 15.6 في المئة وهي النسبة األعلى بالمقارنة مع الفئات العمرية 

األخرى. وتبلغ نسبة النساء العامالت من هذه الفئة العمرية المستوى 
األعلى إْذ أن 21.3 في المئة من مجموع العامالت في لبنان أعمارهن بين 

25 و29 سنة ، ثم تنخفض هذه النسبة مع العمر، بالنسبة لإلناث، إْذ 
تبلغ 17.3 في المئة للفئة العمرية 30–34 سنة و11.7 في المئة للفئة 

العمرية 35–39 سنة...
أما عند الذكور فنسبة العاملين من الفئة العمرية 25–29 سنة والفئة 

العمرية 30–34 سنة تبلغ 13.8 في المئة لكل من الفئتين . أما الفئة 
العمرية 35–39 فتسجل نسبة 12.1 في المئة من مجموع الذكور 

العاملين وتنخفض هذة النسبة تدريجيا مع العمر .
وبالنسبة للعاملين في الفئات العمرية 15 الى 64 سنة فإنهم يشكلون 

95.5 في المئة من العاملين. 
  2-3-4

توّزع العاملين بحسب المستوى التعليمي والجنس
تمثل نسبة العاملين الجامعيين 23.6 في المئة من مجموع العاملين، 
بحسب نتائج الدراسة في العام 2007، بينما كانت نسبتهم في العام 

2004 تبلغ 20.1 في المئة.
 اما بالنسبة للعاملين الحائزين على مستوى تعليمي ابتدائي فهم 

يشكلون 24.1 في المئة وهى النسبة االكبر بين العاملين مع االشارة 
الى أن هذه النسبة إنخفضت عّما كانت عليه في العام 2004 حيث كانت 

تشكل 28.1 في المئة لكال الجنسين.
 تمثل نسبة العاملين الذين لديهم مستوى تعليمي متوسط 22.6 

في المئة وتشكل نسبة العاملين االميين 4.1 في المئة )3.1 في المئة 
لإلناث و4.4 في المئة للذكور( )انظْر الجدول رقم 4–7(

جدول رقم 7-4 

توّزع العاملين بحسب المستوى التعليمي المحصل والجنس 

المستوى 
إناث وذكور معًاذكورإناثالتعليمي

3.14.44.1امّي

روضة وملم 
1.75.34.4بالقراءة والكتابة 

11.228.424.1ابتدائي 

12.126.122.6متوسط 

20.117.318.0ثانوي

39.918.323.6جامعي

مستوى 
تعليمي غير 

0.10.20.2محدد*

11.80.02.9ال ينطبق** 

100100100لبنان

*يضم األفراد الذين لديهم مستوى تعليمي غير معروف أو يكونون قد 
تابعوا منهاجًا تعليميًا غير محدد أو منهاجًا متخصصًا بالمعوقين.

**لم يتم طرح سؤال المستوى التعليمي على الخدم العاملين في 
المنازل

تشير بيانات الجدول رقم 4–7، إلى اّن غالبية العامالت هّن من حملة 
الشهادات الجامعية ونسبتهن 39.9 في المئة ، وإلى أن نسبة النساء 

العامالت اللواتي لديهن مستوى تعليمي ثانوي تبلغ 20.1 في المئة. 
وتشير بيانات الجدول كذلك إلى اّن غالبية الذكور العاملين لديهم 

مستوى تعليمي ابتدائي ومتوسط )28.4 في المئة للمستوى االبتدائي 
و26.1 في المئة للمستوى المتوسط(.

 3-3-4
توّزع العاملين بحسب المنطقة الجغرافية والجنس

اظهرت النتائج ان العاملين في محافظة جبل لبنان شكلوا 32.7 في 
المئة، تليها محافظة لبنان الشمالي بنسبة 18.0 في المئة فمحافظة 

بيروت بنسبة 11.7 في المئة. مع االشارة الى انخفاض هذه النسبة 
األخيرة عن مستواها في عام 2004 حيث كانت تشكل بيروت 13.1 

في المئة من مجموع العاملين )22.5 في المئة لإلناث و10.3 في المئة 
للذكور(.

وشكلت نسبة العاملين في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت 11 في 
المئة وفي محافظة البقاع 10.9 في المئة . أما في اقضية الجنوب األكثر 
تضّررًا واألقل تضّررًا فنسبة العاملين سجلت على التوالي 9.8 في المئة 

و5.9 في المئة.
جدول رقم 8-4  

توّزع العاملين بحسب المنطقة الجغرافية والجنس

ذكورإناثالمناطق
إناث وذكور 

معًا

17.49.811.7محافظة بيروت

محافظة جبل لبنان ماعدا 
42.429.532.7ضاحية بيروت الجنوبية

7.712.111.0الضاحية الجنوبية لبيروت

11.920.018.0محافظة لبنان الشمالي

7.212.110.9محافظة البقاع

األقضية األقل تضّررًا في 
4.36.45.9الجنوب

األقضية االكثر تضّررًا في 
9.010.09.8الجنوب

100100100لبنان
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رسم بياني رقم 5-4 

توّزع العاملين بحسب المنطقة الجغرافية والجنس
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  4-3-4
توّزع العاملين بحسب الوضع في العمل والجنس

أظهرت النتائج بأن 32.8 في المئة من العاملين في لبنان هم أرباب عمل 
أو عاملون لحسابهم )بنسب 9.5 في المئة ألرباب العمل و23.3 في المئة 

للعاملين لحسابهم(، في حين كان يمثل أرباب العمل 5.1 في المئة 
والعاملون لحسابهم 28.5 في المئة في عام 2004.

أما بالنسبة للمستخدمين أو الموظفين بمعاش شهري فهم يمثلون 
51.8 في المئة من مجموع العاملين في العام 2007 مقابل 49.1 في 

المئة للعام 2004. تليهم فئة األجراء بمعاش اسبوعي والمياومين 
والعاملين على اساس االنتاج بنسبة 10.3 في المئة في العام 2007 

مقابل 13 في المئة للعام 2004. وتمثل فئة العاملين لدى اسرهم أو 
اقاربهم )لقاء أو بدون أجر( 4.4 في المئة في العام 2007 مقابل 3.3 في 

المئة للعام 2004.
رسم بياني رقم 6-4 

توّزع العاملين بحسب الوضع في العمل

% 51.8

% 10.3

 % 4.4

% 0.6

% 9.5

% 23.3

مستخدمين أو موظفين 
بمعاش شهري

عاملين لحسابهم 

رب عمل يستخدم اجراء

 اجراء بمعاش أسبوعي 
ومياومين على اساس االنتاج

عاملين لدى االسر أو 
االقارب 

متدربين أو متمرنين

الفصل الرابع النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

جدول رقم 9-4 

توّزع العاملين بحسب الوضع في العمل والجنس

ذكورإناثالوضع في العمل
إناث وذكور 

معًا

1.712.19.5رب عمل يستخدم أجراء

عاملون لحسابهم 
)بمفردهم أو بمساعدة 

10.027.723.3أحد أفراد األسرة(

مستخدمون أو موظفون 
74.844.251.8بمعاش شهري

أجراء بمعاش أسبوعي 
ومياومون على اساس 

6.711.510.3االنتاج

5.94.04.4عاملون لدى االسر أو االقارب

0.80.50.6متدربون أو متمرنون

100100100لبنان

يظهر لنا الجدول رقم 4–9 توّزع كل من اإلناث والذكور بحسب الوضع في 
العمل، فيتبين لنا أن أغلبية النساء العامالت في لبنان )بنسبة 74.8 في 

المئة( هن موظفات بمعاش شهري.
أما عند الذكور، فنجد إن 44.2 في المئة من العاملين هم موظفون 

بمعاش شهري، 27.7 في المئة عاملون لحسابهم، 12.1 في المئة أرباب 
عمل، و11.5 في المئة أجراء بمعاش أسبوعي ومياومون.

  5-3-4
توّزع العاملين بحسب الوضع في العمل والمستوى التعليمي

اظهرت النتائج ان العاملين الذين لديهم مستوى تعليمي عاٍل يشغلون 
بمعظمهم مهن ووظائف” بمعاشات شهرية”، ف68.4 في المئة من 
العاملين الحاصلين على شهادة جامعية موظفون بمعاش شهري 

و62.3 في المئة من العاملين الحاصلين عل مستوى ثانوي موظفون 
بمعاش شهري أيضًا.

كما أظهرت النتائج أن 43.5 في المئة من مجموع ”ارباب العمل” لديهم 
مستوى تعليمي ابتدائي ومتوسط أما 27.6 في المئة منهم فلديهم 

مستوى جامعي، و20.8 في المئة لديهم مستوى ثانوي. بالنسبة 
لل”عاملين لحسابهم” فان 57.6 في المئة منهم مستواهم التعليمي 

ابتدائي ومتوسط، و13.8 في المئة مستواهم ثانوي و11.4 في المئة 
جامعيون.

 6-3-4
توّزع العاملين بحسب فئات المهن13 والجنس

شكلت فئة ”العمال المهرة” أعلى نسبة بين العاملين اذ إن نسبتهم 
وصلت إلى 16.8 في المئة وتضم هذه الفئة العمال الحرفيين والعمال 

اليدويين العاملين في البناء والطباعة وتحضير المأكوالت وأعمال 
الجلد.. تليهم فئة ”المدراء والكوادر العليا” بنسبة 11.9 في المئة، ففئة 

”العاملين في قطاع الخدمات والبيع” بنسبة 11.8 في المئة. تليها فئة 
”العمال غير المهرة” 14 بنسبة 11.3 في المئة، ثم فئة ”االختصاصيين”15 

13. جرى تصنيف الوظائف والمهن التي شغلها العاملون والمستخدمون بحسب التصنيف الدولي المعتمد من قبل 
ISCO 88 ،منظمة العمل الدولية للوظائف والمهن

14. تضم هذه الفئة العمال الذين ال يتمتعون بمهارات مهنية معينة ويقومون بأعمال البيع، التنظيف، الزراعة ، الصيد، 
البناء والتشييد

15. تضم هذه الفئة االختصاصيين في المهن العلمية والمعلمين المجازين واألطباء والمهندسين، المحاسبين المجازين، 
الصيادلة، المبرمجين...
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بنسبة 10.3 وفئة ”المهن الوسطى”16 بنسبة 9.7 في المئة. 
شكلت فئة ”سائقي السيارات واآلليات” 8.4 في المئة، وشكلت كل من 

فئة ”اإلداريين” وفئة ”القوى العسكرية واألمنية والحزبية )بمن فيهم 
العاملون في شركات الحماية في القطاع الخاص17 7.5 في المئة، وتأتي 

فئة ”المزارعين” في المركز األخير بنسبة 4.7 في المئة. )انظر الجدول رقم 
)10–4

جدول رقم 10-4 

توّزع العاملين بحسب فئات المهن والجنس

ذكورإناثفئات المهن 

إناث 
وذكور 

معًا

4.114.411.9كوادر عليا ومديرون 

20.07.110.3االختصاصيون

19.16.69.7المهن الوسطى

14.45.37.5الموظفون اإلداريون

العاملون في قطاع الخدمات 
14.111.011.8والبائعون

2.85.34.7الصيد والزراعة

5.220.616.8العمال المهرة 

0.910.88.4سائقو السيارات واآلليات

19.38.711.3العمال غير المهرة 

القوى العسكرية واألمنية 
والحزبية بما فيها العاملون في 

0.110.07.5شركات الحماية في القطاع الخاص

100100100لبنان

تشغل اإلناث نسبة عالية من الوظائف المتخصصة كالتعليم الجامعي، 
 الطب والهندسة... )20 في المئة(، كما تشغل المهن الوسطى

، كالتعليم في المدارس والوظائف التقنية في المعلوماتية، بنسبة 
 19.1في المئة. وهي تشغل أيضًا 19.3 في المئة في المهن والوظائف 
التي ال تتطلب مهارات معينة كتنظيف المنازل والمؤسسات... كما انها 

تشغل الوظائف االدارية كاالعمال المكتبية والسكرتاريا والوظائف الخاصة 
بقطاع الخدمات والبيع بنسبة 14.1 في المئة.

من ناحية اخرى يتوّزع الذكور على فئات المهن على الشكل التالي : 
14.4 في المئة للكوادر العليا والمدراء، 20.6 في المئة في المهن التي 
تتطلب مهارات معينة كتمديد الكهرباء واالعمال الحرفية على الخشب 

والحديد والقماش...كما يشغل الذكور 11 في المئة في المبيعات 
والخدمات و10.8 في المئة لفئة سائقي السيارات واالليات 10في المئة 

للقوى العسكرية واألمنية والحزبية بما فيها العاملون في شركات 
الحماية في القطاع الخاص. 

16. تضم هذه الفئة المهن الوسطى في التعليم، التقنيين في الهندسة والميكانيك، واالختصاصيين في المختبرات 
ومجال التغذية، التعليم في المستوى االبتدائي والمتوسط، السماسرة، رجال الدين...

17. تضم هذه الفئة باالضافة الى الجيش اللبناني،القوى العسكرية االخرى كاالمن الداخلي، االمن العام، الدفاع المدني، 
الشرطة...كافة العناصر التابعة لشركات االمن والحماية الشخصية أو العامة ) كحماية المصارف، الجامعات، الشركات 

الخاصة، المسابح...( واالحزاب.

رسم بياني رقم 7-4 

توّزع العاملين بحسب فئات المهن بين العامين 2004 و2007
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تظهر نتائج دراسة العام 2007 تباينًا عن نتائج العام 2004 لناحية توزيع 
العاملين على بعض فئات المهن كما هو مبين في الرسم البياني 

اعاله. فمثاًل فئة ”المهن الوسطى” التي شكلت 9.7 في المئة في العام 
2007 كانت تشكل 7.4 في المئة في العام 2004. كذلك االمر بالنسبة 
لفئة القوى العسكرية واألمنية والحزبية بما فيها العاملون في شركات 

الحماية في القطاع الخاص18 التي شكلت 7.5 في المئة في العام 2007 
بينما كانت تشكل 4.5 في المئة فقط في العام 19.2004

 من ناحية اخرى أظهرت النتائج تراجع نسبة ”العمال المهرة” من 19.2 
في المئة في العام 2004 الى 16.8 في المئة في العام 2007 ونسبة 
”العمال غير المهرة” من 15.5 في المئة في العام 2004 الى 11.3 في 

المئة في العام 2007.

18.  تجدر االشارة الى ان »فئة الجيش والقوى المسلحة« تضم اضافة الى الجيش اللبناني، قوى االمن الداخلي في جميع 
فروعه )الشرطة، الدفاع المدني..( افراد شركات الحماية في القطاع الخاص كامن المسابح، المصارف، الشركات الخاصة، 

شركات الحماية الشخصية في القطاع الخاص واالحزاب كافة.
19. وقد يكون سبب ارتفاع نسبة العاملين في هذه الفئة عائد لزيادة ممكنة في عدد العاملين والتي قد يكون شهدها 

القطاع العام بعد العام 2004
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 7-3-4
توّزع العاملين بحسب نوع قطاع النشاط االقتصادي للمؤسسة التي 

يعملون فيها
أظهرت النتائج أن 50.7 من العاملين يعملون في قطاع الخدمات 

)41.6 في المئة في الخدمات،7 في المئة في النقل و2.1 في المئة في 
الوساطة المالية والتأمين( مقابل 46 في المئة في العام 2004.

وشكل العاملون في قطاع الصناعة التحويلية 13.8 في المئة في العام 
2007، مقابل 15 في المئة في العام 2004. اما في ما يخص العاملين 
في قطاع التجارة )22.7 في المئة( والعاملين في قطاع الزراعة )7.2 في 
المئة( فلم يحدث اي تغيير يذكر بنسبهم بين العامين 2004 و2007. 

في حين شهد قطاع االنشاءات تغيرا واضحا بين العام 2004 والعام 
2007 حيث كان يشكل 9 في المئة في العام 2004 مقابل 5.6 في 

المئة في العام 2007.

رسم بياني رقم 8-4 

توّزع العاملين بحسب قطاع النشاط االقتصادي للمؤسسة التي 
يعملون فيها

 

الزراعة   
% 7.2

الصناعة التحويلية  
% 13.8

ا�نشاءات  
% 5.6

التجارة  
% 22.7

النقل واالتصاالت  
% 7.0

الخدمات    
% 41.6

التامين والوساطة
 المالية 
% 2.1 

يظهر الجدول رقم 4 –11 توّزع العاملين بحسب قطاع النشاط 
االقتصادي والجنس فنالحظ ان النساء تعملن بشكل أساسي في 

قطاعات الخدمات والتجارة والصناعة، فيما يتوّزع الذكورعلى القطاعات 
االقتصادية كافة بالرغم من تفاوت نسب توّزعهم بين مختلف القطاعات. 

جدول رقم 11-4 

توّزع العاملين بحسب قطاع النشاط االقتصادي للمؤسسة التي 
يعملون فيها والجنس

ذكورإناثقطاع النشاط االقتصادي
إناث وذكور 

معًا

4.68.17.2الزراعة

10.115.013.8الصناعة التحويلية

0.07.45.6االنشاءات

15.625.022.7التجارة

2.68.57.0النقل واالتصاالت

64.034.241.6الخدمات

3.01.82.1التأمين والوساطة المالية

0.20.10.1غير معروف 

100100100لبنان
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جدول رقم 12-4 

توّزع العاملين بحسب قطاع النشاط االقتصادي للمؤسسة التي 
يعملون فيها والمنطقة الجغرافية

المناطق
محافظة 

بيروت

محافظة جبل 
لبنان ماعدا 

ضاحية بيروت 
الجنوبية

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
محافظة لبنان 

محافظة البقاعالشمالي

األقضية األقل 
تضّررًا في 

الجنوب

األقضية االكثر 
تضّررًا في 

لبنانالجنوب

0.21.80.417.012.69.016.57.2الزراعة 

الصناعة 
9.416.316.811.613.712.312.713.8التحويلية 

2.15.15.85.44.26.512.85.6االنشاءات 

24.323.226.419.719.925.621.122.6التجارة 

النقل، 
6.97.310.96.45.96.74.47.0االتصاالت 

52.443.337.539.343.138.831.541.6الخدمات 

التأمين 
والوساطة 

4.72.92.10.60.60.91.02.1المالية

00.200.100.300.1غير معروف 

100100100100100100100100لبنان

 8-3-4
توّزع العاملين بحسب إنتماء قطاع النشاط اإلقتصادي )قطاع عام أم 

خاص( والجنس
شّكل العاملون في مؤسسات وشركات القطاع الخاص 83.3 في المئة 
من مجموع العاملين )58 في المئة يعملون في مؤسسات معلن عنها 

و25 في المئة في مؤسسات غير معلن عنها(.
أّما في العام 2004 فقد شّكل العاملون في القطاع الخاص 85.8 في 

المئة مما يشير الى تراجع هذه النسبة بين العامين المشار إليهما 
سابقًا.

 أّما بالنسبة للعاملين في القطاع العام فقد اظهرت النتائج في العام 
2007 انهم قد شكلوا 15.7في المئة مقابل 12.9 في المئة للعام 

20.2004
شكل العاملون الذكور في القطاع العام 16.1 في المئة من مجموع 

العاملين الذكور وشكلت نسبة اإلناث العامالت في القطاع العام 14.7 
في المئة من مجموع اإلناث العامالت.

 مقارنة مع نتائج دراسة العام 2004 نالحظ ارتفاع نسبة العاملين الذكور 
في القطاع العام إْذ كانت تشّكل 12.5 في المئة من مجموع العاملين 

الذكور، وارتفاع نسبة اإلناث حيث كانت تشّكل 14.1 في المئة من 
مجموع اإلناث العامالت.

20. شكلت نسبة العاملين في باقي القطاعات: كالقطاع المختلط، المنظمات الدولية والقطاع االهلي، حوالي 1 في المئة. 
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رسم بياني رقم 9-4 

توّزع العاملين بحسب إنتماء قطاع النشاط االقتصادي 
والمنطقة الجغرافية

9.5 9.9
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86.3 89.5
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من ناحية توزع العاملين بحسب قطاع النشاط اإلقتصادي والمناطق، 
تظهر النتائج ان نسبة العاملين في الضاحية الجنوبية في القطاع 

الخاص بلغت 89.5 في المئة وهي األعلى ونسبة العاملين في البقاع 
في القطاع العام بلغت 24.2 في المئة

 9-3-4
توّزع العاملين بحسب ديمومة العمل والجنس

صّرح 93.1 في المئة من العاملين بان عملهم الحالي هو دائم مقابل 
6.9 في المئة صّرحوا بأن عملهم ظرفي. بينما صرح 88.8 في المئة 

من العاملين في العام 2004 بان عملهم دائم. وكانت نسبة العاملين 
الذين صرحوا بان عملهم ظرفي في العام 2004 تساوي 6.3 المئة.

أظهرت النتائج عدم وجود تفاوت على صعيد الجنس بين العاملين 
الذين يقومون بعمل دائم بحيث ان نسبة اإلناث التي لديها عمل دائم 

هي 94.3 في المئة و92.7 في المئة للذكور. ونسبة الذكور الذين 
يقومون بعمل ظرفي هي 7.3 في المئة يقابلها 5.7 في المئة عند 

اإلناث.
 من ناحية ثانية تظهر نتائج الدراسة بأن 4.4 في المئة من العاملين 

يصرحون بأن عملهم الحالي هو موسمي.
 10-3-4

توّزع العاملين بحسب ديمومة العمل والمنطقة الجغرافية
تظهر النتائج عدم وجود تفاوت في نسب العاملين الذين يقومون 

بعمل دائم بين المناطق، على عكس العاملين الذين يقومون بعمل 
ظرفي: اذ ان 11.2 في المئة من العاملين في أقضية الجنوب المتضررة 

يعملون بشكل ظرفي وهي النسبة االعلى بين المناطق تليها الضاحية 
الجنوبية لبيروت )7.3 في المئة( ومن ثم 7.1 في المئة في محفاظتي 

لبنان الشمالي وجبل لبنان على التوالي. في حين شكلت هذه النسبة 
6.8 في المئة في محافظة بيروت، 5.7 في المئة في أقضية الجنوب االقل 

تضّررًا وهي ال تتعدى 2.4 في المئة في محافظة البقاع.
وتجدر االشارة الى أن العاملين بشكل ظرفي يشغلون القطاعات 

التالية: االنشاءات )بنسبة 30.3 في المئة(، الخدمات )بنسبة 24.3 في 

المئة (، الزراعة )بنسبة 15.6 في المئة( الصناعة )بنسبة 14 في المئة(، 
التجارة )بنسبة 9 في المئة( والنقل واالتصاالت )بنسبة 6 في المئة(.

 11-3-4 
توّزع العاملين بحسب مكان عملهم الحالي

يتوّزع العاملون بحسب مكان عملهم الحالي على الشكل التالي : 38.2 
في المئة من العاملين يعملون ضمن ”البلدة” التي يسكنون فيها، 

25.9 في المئة في ”مركز القضاء” حيث مكان سكنهم االعتيادي، 17.5 
في المئة ”داخل المحافظة” التي يسكنون فيها و17.8 في المئة ”خارج 
المحافظة” التي يسكنون فيها و0.1 في المئة ”خارج لبنان”.) إشارة الى 

أن هذه النسب ال تتضمن الخدم العاملين لدى األسر(
 12-3-4

توّزع العاملين بحسب االستفادة من التأمين الصّحي
ارتفعت نسبة العاملين المستفيدين من التأمين الصحي في العام 
2007 لتشكل 52.2 في المئة من مجموع العاملين في حين كانت 
تشكل49.2 في المئة في العام 2004، ويظهر هذا االرتفاع بشكل 

ملحوظ عند الجيش وقوى األمن اذ ارتفعت نسبة هؤالء من 5.7 في المئة 
الى 8.3 في المئة من مجموع العاملين، كذلك عند الذين يستفيدون 

من تأمين خاص على نفقة الفرد أو من خالل هيئة أو نقابة أو مؤسسة اذ 
ارتفعت نسبتهم من 3 في المئة الى 7.5 في المئة من مجموع العاملين 

في لبنان.
 بينما بلغت نسبة العاملين الذين ال يستفيدون من أي نوع من أنواع 

التأمين الصحي 47.8 في المئة في العام 2007 مقابل 50.8 في المئة 
للعام 2004.
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جدول رقم 13-4 

توّزع العاملين بحسب االستفادة )نعم أم ال( من التأمين الصَحي 
بحسب نوع التأمين والجنس

إناث وذكور معًاذكورإناثنوع التأمين االستفادة من التأمين 

مستفيد 

الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي والضمان 

35.323.826.7االختياري

9.53.65.0تعاونية موظفي الدولة 

2.510.38.3الجيش وقوى االمن 

تأمين خاص على نفقة رب 
12.71.14.0العمل 

تأمين خاص على نفقة الفرد 
أو من خالل هيئة أو نقابة أو 

6.87.77.5مؤسسة 

0.80.60.7غير نوع تأمين )بلديات..( 

32.452.847.8غير مستفيد 

100100100المجموع 

 13-3-4 
توّزع العاملين المستفيدين من التأمين الصَحي بحسب نوع التأمين

في ما يتعلق بتوّزع العاملين الذين يستفيدون من أي نوع من أنواع 
التأمين الصحي، تظهر نتائج الدراسة بان حوالي نصف العاملين 
يستفيدون من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي )48.8 في 

المئة(، في حين يتوّزع النصف الثاني من العاملين المستفيدين على 
باقي المؤسسات الضامنة فتشكل نسبة العاملين المستفيدين من 

الجيش وقوى األمن 16 في المئة، 14.3 في المئة للمستفيدين من 
التأمين الخاص على نفقة الفرد أو من خالل هيئة أو نقابة أو مؤسسة، 

9.7 في المئة للمستفيدين من تعاونية موظفي الدولة، 7.6 في المئة 
للمستفيدين من تأمين خاص على نفقة رب العمل، 2.4 في المئة 

للمستفيدين من الضمان االختياري و1.3 في المئة للمستفيدين من 
مصادر أخرى للتأمين كالبلديات واالنروا...

رسم بياني رقم 10-4 

توّزع العاملين المستفيدين من التأمين الصَحي بحسب نوع 
التأمين

 

 

 

% 14.3 

%1.3

% 48.8

% 2.4 
% 9.7

% 16.0 

% 7.6   

الصندوق 
الوطني للضمان 

االجتماعي

الضمان االختياري
تعاونية موظفي الدولة 
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تأمين خاص على 
نفقة رب العمل 

تأمين خاص على نفقة 
الفرد أو من خالل هيئة أو 

نقابة أو مؤسسة 

غير نوع تأمين 
(بلديات..) 
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يتوّزع العاملون المستفيدون من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
ما بين66.5 في المئة للذكور و33.5 في المئة لإلناث .اما المضمونون 
الذين يستفيدون من تعاونية موظفي الدولة، فهم 53.8 في المئة 
ذكور و46.2 في المئة إناث. في ما يخص العاملين المستفيدين من 

الضمان على عاتق المؤسسات العسكرية فهم باغلبيتهم من الذكور 
)92.7 في المئة، مقابل 7.3 في المئة إناث(

من المهم التعرف على مصدر التأمين الذي يستفيد منه العاملون، 
وقد أظهرت النتائج ان 72.6 من العاملين والمستفيدين من إحدى 

أنواع التأمين، صرحوا بان مصدر التأمين الحالي لديهم هو من عملهم 
األساسي، مقابل 16.7 في المئة من العاملين ياخذون على عاتقهم 

الخاص نفقات التأمين الخاص بهم، سواء كان عن طريق هيئة، جمعية أو 
الضمان االختياري.

 في حين أن مصدر التأمين لدى 5.1 في المئة من العاملين هو العمل 
الحالي ألحد أفراد أسرتهم ولدى2.6 في المئة هو من العمل السابق 

ألحد أفراد أسرتهم أو عن طريق مؤسسة تعليمية أو عن طريق أفراد غير 
مقيمين مع األسرة.

 14-3-4
توّزع العاملين بحسب تغيير مكان سكنهم بسبب العمل

97.9 في المئة من العاملين لم يضطروا لتغيير مكان سكنهم بسبب 
العمل في حين شكلت نسبة العاملين الذين اضطروا لتغيير مكان 

سكنهم بسبب العمل حوالي 1.7 في المئة )باستثناء الخدم العاملين 
لدى األسر(. 

 15-3-4
توّزع العاملين بحسب القيام بمهنة ثانوية ام ال

صّرح 97.5 في المئة من العاملين بأنهم ال يقومون بأي مهنة ثانوية 
إضافة إلى عملهم الحالي، مقابل 2.1 في المئة من العاملين صرحوا 

بأنهم يقومون بمهنة ثانوية. وال تختلف هذه النسب عن النتائج التي 
أظهرتها الدراسة في العام 2004. 

 4-4
الدخل الفردي للمستخدمين واألجراء العاملين الذين هم 

بعمر 15 سنة أو أكثر
يتناول هذا الجزء دخل المستخدمين واألجراء كافة اضافة الى العاملين 

لدى اسرهم الذين يتقاضون اجرًا لقاء عملهم، وقد شكلت نسبتهم، 
معًا، 63.9 في المئة من مجموع العاملين من عمر 15 سنة وما فوق.

إالّ أّنه تّم استثناء الخدم العاملين لدى االسر بحيث انه لم يتم طرح 
هذا السؤال عليهم وقد شكلت نسبتهم 4.6 في المئة من مجموع 

المستخدمين واألجراء، كما تم استثناء االفراد الذين رفضوا التصريح عن 
دخلهم وقد شكلت نسبتهم 8.4 في المئة من مجموع المستخدمين 

واألجراء، ليصبح بذلك نسبة األجراء والمستخدمين الذين صرحوا عن 
دخلهم من العمل 87 في المئة من مجموع المستخدمين واألجراء. 

جدول رقم 14-4 

توّزع المستخدمين واألجراء بحسب اإلجابة على سؤال الدخل من 
العمل

العدداألجراء والمستخدمين 
النسبة 

المؤية

األجراء والمستخدمون الذين صرحوا عن 
62179587.0دخلهم 

األجراء والمستخدمون الذين رفضوا التصريح 
602198.4عن دخلهم 

327804.6األجراء والمستخدمون الذين لم يتم سؤالهم

714794100مجموع األجراء والمستخدمين 

 1-4-4
متوسط الدخل،والدخل الوسيط للمستخدمين واألجراء بحسب 

الجنس، المستوى التعليمي المحصل، المنطقة الجغرافية، فئات 
المهن ونوع النشاط االقتصادي للمؤسسة

المقصود بالدخل هو الدخل الصافي الذي تقاضاه االفراد من عملهم 
خالل الشهر السابق للمسح، سواء كان الدخل نقديا أو عينيا.

على صعيد عام بلغ متوسط دخل المستخدمين واألجراء العاملين 
(Average salary) حوالي 679 الف ليرة لبنانية في حين بلغ الدخل 

الوسيط (Median Salary) للمستخدمين واألجراء المشار إليهم 560 
الف ليرة لبنانية. يتاثر دخل االفراد بحسب الجنس فنالحظ بان متوسط 

الدخل لدى الذكور أعلى من متوسط الدخل لدى اإلناث، فهو يشكل 687 
الف ليرة لبنانية لدى الذكور و661 الف ليرة لبنانية لدى اإلناث. من ناحية 

ثانية شكل الدخل الوسيط لدى الذكور 600 الف ليرة لبنانية مقابل 550 
الف ليرة لبنانية لدى اإلناث.

تظهر النتائج تفاوتا في الدخل بحسب المناطق فنالحظ ان متوسط 
الدخل في بيروت هو االعلى بين المناطق فيصل الى 909 آالف ليرة 

لبنانية بينما يبلغ 550 الف ليرة في أقضية الجنوب االكثر تضّررًا.
جدول رقم 15-4 

متوسط الدخل والدخل الوسيط)بآالف الليرات اللبنانية( 
للمستخدمين واألجراء بحسب المنطقة الجغرافية

الدخل الوسيطمتوسط الدخلالمناطق

909700محافظة بيروت 

محافظة جبل لبنان ماعدا 
767600ضاحية بيروت الجنوبية

577500الضاحية الجنوبية لبيروت

597500محافظة لبنان الشمالي

626540محافظة البقاع

األقضية األقل تضّررًا في 
585500الجنوب

األقضية االكثر تضّررًا في 
550500الجنوب

679560لبنان
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الفصل الرابع النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

جدول رقم 16-4 

متوسط الدخل والدخل الوسيط )بآالف الليرات اللبنانية( 
للمستخدمين واألجراء بحسب المستوى التعليمي

الدخل الوسيطمتوسط الدخلالمستوى التعليمي 

348300أمي

413375روضة وملم بالقراءة والكتابة

469450ابتدائي

544500متوسط

748675ثانوي

977800جامعي

591450مستوى تعليمي غير محدد*

679560جميع العاملين

* فيما خص المستوى التعليمي غير المحدد: فهو يضم االفراد الذين 
لديهم مستوى تعليمي غير معروف أو يكونون قد تابعوا منهاجًا 

تعليميًا غير محدد أو تعليمًا متخصصًا بالمعوقين

تظهرالنتائج ارتباط الدخل بالمستوى التعليمي، بحيث ان الدخل 
يرتفع مع ارتفاع المستوى التعليمي. وبذلك بلغ متوسط الدخل 

عند الجامعيين حوالي 977 الف ليرة مقابل 748 الف ليرة للعاملين 
الحاصلين على المستوى الثانوي. بينما يتدنى متوسط الدخل عند 

العاملين االميين إلى 348 الف ليرة.
ال يختلف الوضع بالنسبة للدخل الوسيط الذي يتاثر بالمستوى التعليمي 

لالفراد بحيث يساوي أيضًا 300 الف ليرة عند العاملين االميين. وهو 
يرتفع مع المستوى التعليمي حتى يصل الى 800 الف ليرة عند 

العاملين الحاصلين على شهادة جامعية.

جدول رقم 17-4 

متوسط الدخل والدخل الوسيط )بآالف الليرات اللبنانية( 
للمستخدمين واألجراء بحسب نوع قطاع النشاط االقتصادي

الدخل الوسيطمتوسط الدخلقطاع النشاط االقتصادي 

288300الزراعة

570450الصناعة التحويلية

446400االنشاءات

578500التجارة

965700النقل واالتصاالت

758650الخدمات

972800التأمين والوساطة المالية

679560جميع العاملين

تظهر النتائج تفاوتًا حادًا في الدخل بحسب نوع القطاع االقتصادي، بحيث 
يشكو قطاع الزراعة من تدٍن كبير في االجور ويشكل متوسط دخل 

االفراد العاملين في قطاع الزراعة 288 الف ليرة )و300 الف ليرة للدخل 
الوسيط( بينما يشكل متوسط الدخل عند العاملين في قطاع التأمين 

والوساطة المالية 972 الف ليرة )و800 الف ليرة للدخل الوسيط(.
كما نالحظ بان متوسط الدخل في قطاعي الصناعة التحويلية 

واالنشاءات يبقى منخفضّا الى حد ما مقارنة مع باقي القطاعات 
االقتصادية كالنقل واالتصاالت والخدمات بحيث يبلغ 570 و446 الف ليرة 

على التوالي. 
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الفصل الرابع النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

جدول رقم 18-4 

متوسط الدخل والدخل الوسيط )بآالف الليرات اللبنانية( 
للمستخدمين واألجراء بحسب فئات المهن

الدخل الوسيطمتوسط الدخلفئات المهن 

19291800كوادر عليا ومديرون 

1077970االختصاصيون

884800المهن الوسطى

743675الموظفون اإلداريون

العاملون في قطاع الخدمات 
495450والبائعون

272300الصيد والزراعة

476450العمال المهرة 

541500سائقو السيارات واآلليات

359300العمال غير المهرة 

القوى العسكرية واألمنية 
والحزبية بما فيها العاملين 

في شركات الحماية في القطاع 
720650الخاص

679560لبنان

يتمتع العاملون واألجراء الذين يشغلون مراكز عليا في عملهم بمتوسط 
دخل يصل الى 1929000 ليرة، تليهم فئة االختصاصيين بحيث يصل 

متوسط دخلهم الى 1077000 وهو اعلى بكثير من المعدل العام 
لمتوسط الدخل في لبنان الذي يشكل 679 الف ليرة.

في حين نالحظ ان متوسط الدخل ينخفض بشكل كبير عند فئة 
المزارعين وهو يبلغ 272 الف ليرة، كما انه يبقى منخفضًا نسبيًا لدى فئة 

العمال غير المهرة )359 الف ليرة( والعمال المهرة )476 الف ليرة(.
 2-4-4

توّزع المستخدمين واألجراء بحسب فئات الدخل الصافي من العمل 
والجنس والمستوى التعليمي المحصل

يظهر الجدول رقم 4–19 ادناه توّزع المستخدمين واألجراء بحسب الراتب 
الشهري الصافي المقبوض كبدل عن قيامهم بعمل مدفوع األجر.

شكلت نسبة العاملين الذين يتقاضون راتبًا اقل من الحد االدنى 
لالجور9.2 في المئة، في حين بلغت نسبة العاملين الذين يتقاضون دخاًل 

بين 300 و399 الف ليرة لبنانية 14.7 في المئة وهي النسبة االعلى، 
 تليها فئة الدخل بين 400 و499 الف ليرة بنسبة 14.1 في المئة. 

أما نسبة العاملين الذين يبلغ دخلهم مليوني ليرة أو اكثر فسجلت 2.3 
في المئة فقط.

جدول رقم 19-4 

توّزع المستخدمين واألجراء بحسب فئات الدخل الصافي من 
العمل والجنس

الراتب الشهري الصافي من 
إناث وذكورذكورإناثالعمل )باالف الليرات اللبنانية(

2999.29.29.2 و أقل

15.814.314.7بين 300 و399 

16.813.114.1بين 400 و499 

9.913.112.2بين 500 و599 

8.113.812.2بين 600 و699

9.49.09.1بين 700 و799 

6.74.45.0بين 800 و899

6.24.55.0بين 900 و999

6.25.75.9بين 1000 و1099

4.95.05.0بين 1100 و1399

5.05.45.3بين 1400 و1999

20001.72.52.3 وأكثر 

100100100لبنان 
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الفصل الرابع النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

جدول رقم 20-4 

توّزع المستخدمين واألجراء بحسب فئات الدخل الصافي من 
العمل والمستوى التعليمي

الراتب الشهري 
الصافي من العمل

)بآالف الليرات 
أّمياللبنانية(

روضة وملم 
بالقراءة 
جامعيثانويمتوسطابتدائيوالكتابة

مستوى 
تعليمي 

لبنانغيرمحدد*

2999.67.040.629.07.86.1100 و أقل

7.05.434.626.017.68.90.4100بين 300 و399

3.92.724.929.416.322.50.3100بين 400 و499

2.33.827.426.616.623.10.1100بين 500 و599

0.61.920.635.321.120.5100بين 600 و699

0.51.117.823.324.532.50.2100بين 700 و799

1.60.815.820.628.133.1100بين 800 و899

0.30.57.316.137.238.40.3100بين 900 و999

0.50.811.013.928.844.90.2100بين 1000 و1099

1.37.612.127.951.2100بين 1100 و1399

1.15.922.470.40.3100بين 1400 و1999

20000.52.018.079.4100 وأكثر

3.02.822.123.920.427.70.2100لبنان

*فيما خص المستوى التعليمي غير المحدد فهو يضم األفراد الذين لديهم مستوى علمي غير معروف أو يكونون قد تابعوا منهاجًا علميًا غير 
محدد أو تعليمًا متخصصًا بالمعوقين.
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 5-4
البطالة ومعدالتها

اعتمدت ادارة االحصاء المركزي التعريف القياسي للبطالة المعتمد من 
قبل منظمة العمل الدولية، والمتعارف عليه في معظم الدول، وهو 

يستند الى ثالثة معايير ال بد من توافرها في آن معًا لدى االشخاص الذين 
هم في سن العمل)15–64 سنة(، لكي يصنفوا عاطلين من العمل، 

وهي:
- انهم لم يقوموا بأي عمل خالل الفترة المرجعية والتي حددت باألسبوع 

 السابق للمقابلة،
 - ان يكونوا مستعدين للعمل

- ان يكونوا قد قاموا بالبحث عن عمل فعال
وبذلك يحسب كل األفراد الذين لم يقوموا بأي عمل خالل فترة القياس 
وليسوا غائبين على نحو مؤقت عن عملهم، والذين كانوا مستعدين 

للعمل خالل األسبوع السابق للمقابلة وهم مستعدون للعمل في 
غضون األسبوعين الالحقين للمقابلة، والذين بحثوا عن عمل خالل 

األسابيع األربعة السابقة للمقابلة كعاطلين من العمل. واستنادا الى هذا 
التعريف يقدر معدل البطالة في لبنان لعام 2007 بـ 9.2 في المئة21.

 معدل البطالة  = 
عدد العاطلين من العمل في عمر 15–64 سنة 

100 ×
مجموع السكان الناشطين إقتصاديًا في عمر 15–64 سنة 

 إال أن منظمة العمل الدولية أفسحت في بعض الحاالت الخاصة المجال 
الرخاء التعريف القياسي للبطالة22 بهدف أن يشمل )أي التعريف القياسي 

للبطالة(، األشخاص الذين ليس لديهم عمل، والمتاحين للعمل لكنهم 
لم يبحثوا بحثا جديا عن عمل. فيصبح معدل البطالة في لبنان وفق هذا 
التعريف 11.3 في المئة )13.1 في المئة لدى اإلناث و10.6 في المئة لدى 

الذكور(23. ويالحظ أن نسبة البطالة، عند إرخاء التعريف القياسي للبطالة، 
ترتفع بشكل أكبر عند النساء منها عند الرجال، مما يشير على أن إرخاء 
معيار البحث عن عمل له تأثير أكبر نسبيا على تصنيف بطالة اإلناث مما 

له على الذكور. 
وتجدر اإلشارة إلى أننا سنعتمد التعريف األول في هذا التقرير تماشيًا مع 

ما هو متبع في معظم البلدان.
 1-5-4

معدالت البطالة بحسب الفئة العمرية والجنس
مقارنة بنتائج عام 2004، فإن معدل البطالة العام )15–64 سنة( ارتفع 

من 8 في المئة إلى 9.2 في المئة كذلك معدل البطالة لدى كل من 
الجنسين. بلغ معدل البطالة لدى اإلناث 10.2 في المئة مقابل 8.8 في 

المئة لدى الذكور )9.6 في المئة لدى اإلناث مقابل 7.4 في المئة لدى 
الذكور عام 2004(. نالحظ أن معدل البطالة عند اإلناث أعلى منه عند 

الذكور مع اإلشارة إلى أن لدى النساء صعوبة في العثور على وظيفة بعد 
خسارة العمل الممارس.

21. اال انه من الممكن احتساب معدل البطالة للفئة العمرية 15 سنة وما فوق، وهو يساوى 9 في المئة وقد ارتفع بنحو 
نقطة مئوية واحدة فقط عما كان عليه عام 2004 (7.9 في المئة(.

22. عمدت المعايير الدولية عام 1982 إلى إدخال حكم يسمح بإرخاء معيار البحث عن عمل في بعض الحاالت، ويقتصر 
هذا الحكم على الحاالت التي تكون فيها الوسائل التقليدية للبحث عن عمل محدودة األهمية، وتفتقر سوق العمل 

إلى التنظيم أو تكون محدودة النطاق، وحيث يكون استيعاب األيدي العاملة غير كاف، أو تكون قوة العمل فيها 
تعمل إلى حد كبير لحسابها الخاص. بهذا يصبح العاطلون من العمل هم األفراد الذين ليس لديهم عمل، والمتاحون 

للعمل لكنهم لم يبحثوا عن عمل بحثًا جديًا. ومن المالحظ أن هذه الحاالت المذكورة هي غالبًا موجودة في البلدان 
النامية، بحيث ال يتخذ العاطلون من العمل خطوات نشيطة للبحث عن عمل أو حتى يعتقد بعض العاطلين من 

العمل أنه ال توجد أي أعمال تتناسب مع كفاءاتهم، سواء في منطقتهم أم في بعض األوقات الخاصة في دورة العمل. 
انظر: رالف هوسمانز، فرهاد مهران وفيجيه فيرما، مسوح السكان الناشطين اقتصاديًا والعمالة والبطالة والبطالة 

الناقصة، الطبعة العربية )جنيف: منظمة العمل الدولية، مكتب العمل الدولي، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 
آسيا، 1996(، ص 105.

23. في العام 2004 بلغ معدل البطالة وفقًا للتعريف الموسع للبطالة 9.7 في المئة في لبنان )12.3 في المئة لإلناث 
و8.9 في المئة للذكور(

الفصل الرابع النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

جدول رقم 21-4 

معدل البطالة بحسب العمر والجنس

ذكورإناثالفئة العمرية
إناث وذكور 

معًا

19 – 1537.224.026.1

24 – 2018.721.620.7

29 – 2512.511.912.1

 34 – 307.86.26.7

39 – 354.03.53.6

44 – 405.62.83.5

49 – 454.42.42.8

54 – 500.07.56.1

59 – 5511.34.55.6

64 – 600.02.31.9

69 – 650.05.34.9

700.05.25.0 وما فوق

معدل البطالة للفئة العمرية 15 سنة 
10.18.69.0وما فوق في عام 2007

معدل البطالة للفئة العمرية 15 سنة 
9.57.37.9وما فوق في عام 2004

معدل البطالة للفئة العمرية 15 – 64 
10.28.89.2سنة في عام 2007

معدل البطالة للفئة العمرية 15 – 64 
9.67.48.0سنة في عام 2004

 2-5-4
معدالت البطالة بحسب المستوى التعليمي والجنس

تشير نتائج الدراسة الى ارتباط البطالة بالمستوى التعليمي، بحيث ان 
األشخاص الذين لديهم مستوى تعليمي غير محّدد سجلوا اعلى معدل 

للبطالة وهو 23.5 في المئة مع االشارة الى ان معدل النساء العاطالت 
من العمل واللواتي لديهّن مستوى تعليمي غير محدد قد شكل 70.5 

في المئة.
أما معدل البطالة عند الجامعيين فقد بلغ 11.1 في المئة )11.4 في 

المئة لدى اإلناث و10.9 في المئة لدى الذكور( وقد شهد ارتفاعا ملحوظا 
مقارنة بعام 2004 حيث بلغ 8.2 في المئة )10.3 في المئة لدى اإلناث 

و6.9 في المئة لدى الذكور(.
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الفصل الرابع النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

جدول رقم 22-4 

معدل البطالة بحسب المستوى التعليمي والجنس

ذكورإناثالمستوى التعليمي 
إناث وذكور 

معًا

2.24.84.2امّي

12.08.28.7ابتدائي 

15.28.19.1متوسط

9.69.89.7ثانوي

11.410.911.1جامعي

9.35.86.2روضة وملم بالقراءة والكتابة
70.510.023.5مستوي تعليمي غير محدد*

10.28.89.2لبنان

*مستوى تعليم غير محدد: يضم األفراد الذين لديهم مستوى 
تعليم غير معروف أو يكونون قد تابعوا منهاجًا تعليميًا غير محدد أو 

متخصصًا بالمعوقين

 3-5-4
معدالت البطالة بحسب المنطقة الجغرافية

يسجل أعلى معدل للبطالة في الضاحية الجنوبية لبيروت )14.1 في 
المئة(.

 كذلك تسجل محافظة بيروت معدالً مرتفعًا للبطالة )10 في المئة( 
تليها محافظة جبل لبنان )8.9 في المئة( ومحافظة الجنوب )8.6 في 

المئة لألقضية األقل تضّررًا و8.1 في المئة لألقضية األكثر تضّررًا(. ويبلغ 
معدل البطالة أدناه في محافظتي لبنان الشمالي والبقاع.

جدول رقم 23-4 

معدل البطالة بحسب المنطقة الجغرافية والجنس للفئة 
العمرية 15-64 سنة

ذكورإناثالمناطق
إناث وذكور 

معًا

8.21110.0محافظة بيروت

محافظة جبل لبنان ماعدا 
10.58.18.9ضاحية بيروت الجنوبية

19.912.814.1الضاحية الجنوبية لبيروت

5.17.87.4محافظة لبنان الشمالي

10.17.47.8محافظة البقاع

14.17.28.6األقضية األقل تضّررًا في الجنوب

8.08.18.1األقضية االكثر تضّررًا في الجنوب

10.28.89.2 لبنان

 6-4
العاطلون من العمل الذين هم بعمر 15- 64 سنة

يتناول هذا الجزء من التقرير عرضًا ألبرز خصائص العاطلين من العمل 
من عمر 15 الى 64 سنة بحسب العمر والجنس والمستوى التعليمي، 

والعمل السابق، وطرق البحث عن العمل ....
 1-6-4

توّزع العاطلين من العمل بحسب الفئة العمرية والجنس
يقّدر عدد العاطلين من العمل من عمر 15 إلى 64 سنة بنحو 108أالف  

فرد، منهم 28.9 في المئة إناث و71.1 في المئة ذكور.
وتشكل الفئة الشبابية من عمر 15 إلى 24 سنة حوالي 46 في المئة 

من مجموع العاطلين من العمل فيما كانت تشكل 49.6 في المئة عام 
2004، تليها الفئة العمرية 25–34 سنة )33.2 في المئة مقابل 27.5 

في المئة عام 2004( أما العاطلون من العمل من عمر 35 إلى 64 سنة 
فيمثلون حوالي 21 في المئة من مجموع العاطلين من العمل في لبنان 

)مقابل حوالي 23 في المئة عام 2004(.
 2-6-4

توّزع العاطلين من العمل بحسب المستوى التعليمي المحصل
في ما يتعلق بالمستوى التعليمي للعاطلين من العمل، فقد ُسجل 

ارتفاع في نسبة الجامعيين بينهم من 21.6 في المئة عام 2004 إلى 
30.1 في المئة عام 2007 . 

أما الذين حّصلوا المستوى االبتدائي والمتوسط فقد سجلوا 22.4 في 
المئة و23.2 في المئة على التوالي، يليهم الجامعيون )30.1 في المئة 

كما ذكرنا أعاله( ثم ذوو المستوى الثانوي )19.9 في المئة(. ويمثل 
األشخاص الذين هم بمستوى روضة أو ملمون بالقراءة والكتابة 2.3 في 

المئة أما األميون فنسبتهم 1.4 في المئة من مجموع العاطلين من 
العمل.

رسم بياني رقم 11-4 

توّزع العاطلين من العمل بحسب المستوى التعليمي المحصل 
والجنس
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 3-6-4
توّزع العاطلين من العمل بحسب المنطقة الجغرافية

تظهر نتائج الدراسة أن 31.7 في المئة من العاطلين من العمل هم في 
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محافظة جبل لبنان،  18.4في المئة في الضاحية الجنوبية لبيروت، 14 
في المئة في لبنان الشمالي، 12.6في المئة في بيروت، 9.2 في المئة 

في البقاع، 8.5 في المئة في مناطق الجنوب األكثر تضّررًا من جراء الحرب 
األخيرة و5.6 في المئة في مناطق الجنوب األقل تضّررًا.

 4-6-4
توّزع العاطلين من العمل بحسب نوع المهنة السابقة

تظهر النتائج أن 48.6 في المئة من مجموع العاطلين من العمل من 
عمر 15 سنة إلى 64 سنة لم يسبق لهم العمل ويقدر عددهم بحوالي 

52 ألف شخص. 
أما الذين كانوا يعملون في السابق، فحوالي 25.4 في المئة منهم كانوا 
حرفيين أو عماال متخصصين في الصناعة والبناء و24.7 في المئة كانوا 

بائعين أو عماال متخصصين في الخدمات أما 12.4 في المئة منهم كانوا 
عماال غير مهرة. 

 5-6-4
توّزع العاطلين من العمل بحسب وسائل البحث عن عمل

جدول رقم 24-4 

نسبة العاطلين من العمل الذين اعتمدوا احدى الوسائل التالية 
للبحث عن عمل

%وسائل البحث عن عمل 

80.5التقدم مباشرة ألصحاب العمل

71.5طلب المساعدة من األقارب واألصحاب

45.7السؤال في أماكن العمل

44.0إجابة اإلعالنات

7.9مكاتب االستخدام الخاصة

7.1نشر إعالنات

4.3التسجيل في المؤسسة الوطنية لالستخدام

البحث عن أرض أو بناء أو معدات من أجل إنشاء مؤسسة 
4.5خاصة

3.1الحصول على موارد مالية وتصريحات أو رخص

0.9غيره 

لجأ العاطلون من العمل بمعظمهم الى اصحاب العمل )بنسبة 80.5 
في المئة( أو تقدموا بطلب المساعدة من االقارب أو االصدقاء، بحثًا عن 
فرصة عمل )بنسبة 71.5 في المئة(، مما يدل على ان القنوات أو طرق 
البحث عن العمل التي اعتمدها العاطلون من العمل في لبنان ال تزال 

تقليدية. في حين ان الطرق االخرى كاالستعانة بمكاتب االستخدام 
الخاصة )7.9 في المئة( أو العامة )بنسبة 4.3 في المئة(، ال تزال غير 
مستخدمة بشكل كبير من قبل العاطلين من العمل، وذلك على 

عكس ما هو معتمد في البلدان المتقدمة. 
من ناحية اخرى تظهر النتائج بان نسبة العاطلين من العمل الذين 

يبحثون عن أرض أو بناء أو معدات أو يتقدمون بطلب للحصول على 
موارد مالية أو تصريحات أو رخص ال تزال متدنية. 

 6-6-4
توّزع العاطلين من العمل بحسب اإلستفادة من التأمين الصحي

العاطلون من العمل الذين يستفيدون من أحد أنواع التأمين الصحي 
في لبنان يشكلون نسبة 20.6 في المئة، منهم من يستفيد من 

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وفرع الضمان اإلختياري )بنسبة 
45.3 في المئة( ومنهم من يستفيد من خالل الجيش وقوى األمن )23.8 

في المئة( أو من خالل تأمين خاص على حسابهم أو من خالل مؤسسة 

الفصل الرابع النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

)22.7 في المئة( أما الذين يستفيدون من خالل تعاونية موظفي الدولة 
فيشكلون نسبة 6 في المئة.

 مصادر هذا التأمين متنوعة : حوالي 28.9 في المئة من العاطلين 
من العمل يستفيدون من التأمين من خالل العمل الحالي ألحد أفراد 

أسرتهم فيما 21.6 في المئة منهم حصل على التأمين على حسابه 
الخاص من خالل الضمان االختياري، النقابات أو عبر شركات التأمين الخاصة ... 

)انظر الرسم البياني رقم 4–12(

رسم بياني رقم 12-4  

توّزع العاطلين من العمل بحسب مصادر التأمين )بالنسبة 
المئوية(

العمل الحالي الحد 
أفراد ا�سرة

العمل السابق للفرد

العمل السابق الحد أفراد ا�سرة

مؤسسة تعليمية 
(مدرسة أو جامعة)

على حسابه الخاص (الضمان ا�ختياري، 
نقابات، شركات تأمين خاصة...)

مصادر اخرى (أونروا، فرد متوفي 
من العائلة، أفراد غير مقيمين ...)

% 3.7

% 28.9

% 6.8

% 19.5

% 19.5

% 21.6

 7-4
تأثير حرب تموز 2006 على الذين كانوا يعملون عند بدء 

الحرب وهم بعمر 15 سنة أو أكثر
من أبرز أهداف هذا المسح الذي نفذته ادارة االحصاء المركزي، هو دراسة 

مدى تأثير حرب تموز 2006 على اوضاع المقيمين كافة. سوف يظهر هذا 
الجزء من التقرير مدى تاثر المقيمين الذين كانوا يعملون عشية الحرب 

)من عمر 15 سنة وما فوق( بالحرب، خاصة لناحية فقدانهم عملهم الذي 
كانوا يمارسونه قبل الحرب.

لقد تم تصميم استمارة المسح بشكل دقيق لياخذ بعين االعتبار 
انعكاسات الحرب على االفراد الذين كانوا يعملون عشية الحرب، وقد 

طرح عليهم سؤال خاص عما اذا كانوا يعملون عشية اندالع الحرب في 
تموز في العام 2006

جدول رقم 25-4 

توّزع المقيمين )بعمر 15 سنة وما فوق( بحسب العمل عند بدء 
الحرب في شهر تموز في العام 2006

النسبة المؤيةالعددالعمل عند بدء الحرب

غير معني باالجابة 
139347549.2على السؤال*

109102338.5نعم

34666612.2كال

2831163100المجموع

*األفراد غير المعنيين باإلجابة على هذا السؤال هم األفراد الذين لم 
يسبق لهم العمل على اإلطالق
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الفصل الرابع النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

 1-7-4
تأثير حرب تموز 2006 على الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب، 

بحسب الفئة العمرية والجنس
فقد 4.2 في المئة من المقيمين الذين كانوا يعملون عشية الحرب )من 

عمر 15 سنة وما فوق( عملهم نتيجة الحرب، وقد قدر عددهم بحوالي 
45595 فردًا، 81.1 في المئة منهم ذكور مقابل 18.9 في المئة إناث، 
وهم موزعون حاليا ما بين عاطلين من العمل )63.6 في المئة( وغير 

ناشطين إقتصاديًا )36.4 في المئة(.
وكانت اإلناث االكثر تضّررًا بين الشباب )من عمر 15–24 سنة( بالنسبة 

لخسارة العمل بسبب الحرب، إذ بلغت نسبة اللواتي خسرن عملهن 
9.4 في المئة من مجموع اإلناث الشابات العامالت أما عند الذكور الشباب 

العاملين فشكلت نسبة الذين خسروا عملهم 8.1 في المئة.
كما بلغت نسبة الذين فقدوا عملهم والذين هم دون ال 45 سنة 79.3 

في المئة.
 2-7-4

تأثير حرب تموز 2006 على الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب، 
بحسب المستوى التعليمي

تبين نتائج الدراسة أن االفراد الذين لديهم مستوى تعليمي ابتدائي 
ومتوسط كانوا األكثر تأثرًا لناحية فقدان عملهم بسبب الحرب وشكلت 

نسبتهم حوالي 59.2 في المئة، يليهم االفراد من المستوى الثانوي 
بنسبة 15.7 في المئة. وأما االفراد الذين لديهم مستوى تعليمي روضة 

والملمون بالكتابة والقراءة واالميون الذين فقدوا عملهم فقد قدرت 
نسبتهم بحوالي 7.4 في المئة.

 3-7-4
تأثير حرب تموز 2006 على الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب، 

بحسب المنطقة الجغرافية
حوالي 32.6 في المئة من المقيمين الذين خسروا عملهم هم من 

محافظة جبل لبنان، 24.4 في المئة من الضاحية الجنوبية لبيروت، 13 
في المئة من بيروت، 11 في المئة من الجنوب و9.8 في المئة من لبنان 

الشمالي و 9.2 في المئة من البقاع.
 4-7-4

تأثير حرب تموز 2006 على الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب، 
بحسب واقعهم المهني السابق

في ما خص العمل السابق لهؤالء االفراد، تظهر النتائج بان 33.6 في 
المئة منهم كانوا يعملون في قطاع الخدمات، 31.8 في المئة في قطاع 

التجارة، 20.1 في المئة في قطاع الصناعة التحويلية، 8.6 في المئة 
في قطاع االنشاءات، 5.9 في المئة في قطاع الزراعة. مع االشارة الى ان 

معظمهم )99 في المئة( كانوا يعملون في مؤسسات وشركات القطاع 
الخاص، و93.3 في المئة منهم لم يكن عملهم موسميًا.

وبالنسبة لوضعهم في المهنة السابقة، تبين النتائج ان نصف العاملين 
الذين فقدوا عملهم )47 في المئة( كانوا موظفين بمعاش شهري، 
24.5 في المئة كانوا يعملون لحسابهم، 16.7 في المئة كانوا أجراء 
اسبوعيين او مياومين على اساس االنتاج و8.5 في المئة كانوا ارباب 

عمل و2.8 في المئة كانوا عاملين لدى اسرهم أو اقاربهم. 
 تظهر النتائج بان 94.8 في المئة من العاملين عند تاريخ المسح والذين 

كانوا يعملون عند بدء الحرب لم يتأثر عملهم بالحرب وبالتالي لم يطرأ 
اي تعديل على عملهم، مقابل 1.0 في المئة قد اضطروا لتغييرعملهم 

بسبب الحرب.
تأثر الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب خالل فترة الحرب

من المهم االشارة الى ان االفراد الذين كانوا يعملون عشية الحرب في 
القطاع العام هم غير معنيين بالجزء المخصص لدراسة اثر الحرب على 

عملهم فقد تم استثناؤهم من هذه الفقرات وبالتالي يكون االفراد 
الذين كانوا يعملون عشية الحرب في القطاع الخاص هم المعنيين فقط 

بالجزء المخصص لدراسة أثر الحرب. مع االشارة ان نسبة العاملين في 

القطاع العام قد شكلت 15.4 في المئة من مجموع العاملين عشية 
حرب تموز 2006. 

من ناحية ثانية كان من الضروري التمييز خالل الدراسة بين فئتين 
اساسيتين من العاملين بحسب وضعهم في العمل، وتضم الفئة األولى  

”المستخدمين واألجراء” العاملين الذين كانوا قبل الحرب موظفين أو 
مستخدمين أو أجراء مهما اختلفت طريقة احتساب رواتبهم سواء كان 

اجرهم شهريا أو اسبوعيا أو يوميا أو حتى على أساس اإلنتاج، كذلك 
تضم هذه الفئة العاملين لدى اسرهم أو اقاربهم سواء كان عملهم 

لقاء اجر أو بدون أجر. وقد شكلت هذه الفئة 50.2 في المئة من اجمالي 
العاملين عشية حرب تموز 2006.

اما الفئة الثانية وهي ”ارباب العمل والعاملين لحسابهم” فتضم ارباب 
العمل والعاملين لحسابهم سواء كانوا يعملون بمفردهم أو كان 

يساعدهم احد افراد اسرتهم باجر أو بدون اجر، وشكلت هذه الفئة 34.4 
في المئة من اجمالي العاملين عشية حرب تموز 2006.

 5-7-4
توّزع ”المستخدمين واألجراء” الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب 

بحسب تعديل دخلهم خالل الحرب
يتبين من خالل نتائج الدراسة بان 60.4 في المئة من ”المستخدمين 
واألجراء” )الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 2006( 

صرحوا بأن دخلهم تأثر خالل الحرب بينهم 42.8 في المئة توقف 
دخلهم بشكل نهائي خالل الحرب، 17.4 في المئة صرحوا عن انخفاض 

دخلهم فيما نسبة الذين ارتفع دخلهم ال تزيد عن 0.2 في المئة. أما 
”المستخدمين واألجراء” الذين لم يتأثر دخلهم خالل الحرب فيسجلون 

39.6 في المئة.
من الالفت لالنتباه ان المستخدمين واألجراء الذين كانوا يعملون عشية 
الحرب والذين هم بمستوى تعليمي دون الثانوي قد تأثر دخلهم خالل 

الحرب بشكل ملحوظ ﴿االميون 65.1 في المئة، الروضة والملمون بالقراءة 
والكتابة 68.1 في المئة، االبتدائي بنسبة 72.8 في المئة و72.7 في 
المئة للمتوسط﴾ في حين لم تتعَد 56.5 في المئة نسبة الذين تأثر 

دخلهم من الثانويين و38.4 في المئة من الجامعيين.
تعرض المستخدمون واألجراء في أقضية الجنوب االكثر تضّررًا ألعلى 

نسبة تاثر بدخلهم خالل الحرب، اذ وصلت نسبتهم الى 80.1 في 
المئة )76.5 في المئة منهم توقف دخلهم خالل الحرب و3.6 في المئة 

انخفض دخلهم(. لم يختلف الوضع كثيرًا بالنسبة للمستخدمين 
واألجراء في الضاحية الجنوبية لبيروت اذ شكلت نسبة العاملين الذين 
تأثر دخلهم 81.8 في المئة )72.8في المئة توقف دخلهم و9 في المئة 

منهم انخفض دخلهم(. في حين ان المستخدمين واألجراء في محافظة 
الشمال كانوا االقل عرضة لناحية تاثر دخلهم وكانت نسبتهم 36.9 في 

المئة )21.2 في المئة توقف دخلهم و15.7 في المئة انخفض دخلهم(.
شهد المستخدمون واألجراء الذكور تعدياًل لدخلهم خالل الحرب اكثر من 

اإلناث، فكانت نسبة الذكور الذين صرحوا عن انقطاع الدخل خالل الحرب 
46.3 في المئة مقابل 34.8 في المئة لإلناث. اما الذكور الذين افادوا عن 

انخفاض دخلهم خالل الحرب، شكلوا 18.3 في المئة و15.3 في المئة 
لإلناث.

اكثر القطاعات االقتصادية المتأثرة خالل الحرب لناحية تعديل دخل 
العاملين فيها هي قطاعي االنشاءات والصناعة التحويلية بحيث تأثر 

دخل حوالي 87.8 و74.9في المئة من المستخدمين واألجراءالعاملين 
فيها على التوالي. اما في قطاع التجارة، تعدل دخل67.1 في المئة من 

المستخدمين واألجراء، وتوقف دخل 46.5 في المئة منهم وانخفض 
دخل 20.7 في المئة منهم. 

تأثر العمال المهرة والعاملون في الصيد والزراعة أكثر من غيرهم لناحية 
تعديل دخلهم خالل الحرب، فكانت نسبة العمال المهرة الذين انقطع 

دخلهم خالل الحرب 62.9 في المئة، وشكلت نسبة المزارعين والعاملين 
في الصيد الذين انقطع دخلهم 71.8 في المئة. 55.4 في المئة من 
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السائقين انقطع دخلهم و51.5 في المئة من العمال غير المهرة افادوا 
عن انقطاع دخلهم خالل الحرب.

 6-7-4
توّزع ”ارباب العمل والعاملين لحسابهم” الذين كانوا يعملون عند 

بدء الحرب بحسب تعديل دخلهم خالل الحرب
من ناحية ثانية وفي ما خص ”ارباب العمل والعاملين لحسابهم” والذين 
كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 2006، نالحظ بان 81.2 في 
المئة منهم قد تاثر دخلهم خالل الحرب، فمنهم من توقف دخله بشكل 

كلي ونسبتهم 54.5 في المئة ومنهم من انخفض دخله ونسبتهم 
24.9 في المئة في حين ال تتعدى نسبة الذين صرحوا بان دخلهم قد 

ارتفع عن ال 1.8 في المئة. في حين تظهرالنتائج بان 18.8 في المئة من 
”ارباب العمل والعاملين لحسابهم” لم يتأثر دخلهم خالل الحرب.
كان اثر الحرب على ارباب العمل والعاملين لحسابهم لناحية تأثر 

دخلهم خالل الحرب أقل وطأة عند الجامعيين (72.5 في المئة( من باقي 
المستويات التعليمية .

تعرضت أكبر نسبة )90.4 في المئة( من أرباب العمل والعاملين 
لحسابهم لتعديل في دخلهم في قطاع اإلنشاءات، يليهم العاملون 

في قطاع الصناعة بنسبة 84.7 في المئة، ثم في قطاع النقل واالتصاالت 
بنسبة 83.8 في المئة، ثم في قطاع الزراعة بنسبة 80.1 في المئة. 

لناحية المناطق، 95.8 في المئة من أرباب العمل والعاملين لحسابهم 
في الضاحية الجنوبية لبيروت أفادوا بأن دخلهم تعدل خالل الحرب )89 

في المئة منهم انقطع دخلهم خالل الحرب و6.8 في المئة انخفض 
دخلهم(. ال يختلف الوضع كثيرًا في أقضية الجنوب األكثر تضّررًا بحيث ان 
95.1 في المئة من ارباب العمل والعاملين لحسابهم قد تعدل دخلهم 

خالل الحرب )90.6 في المئة انقطع عنهم الدخل و4.5 في المئة انخفض 
دخلهم(. فيما خص أقضية الجنوب االقل تضّررًا بالحرب، فقد افاد 90.2 

 في المئة من ارباب العمل والعاملين لحسابهم بتعديل دخلهم
 )77.6 في المئة( انقطع دخلهم و12.6 في المئة انخفض دخلهم. 

تأثر العاملون كذلك في العاصمة بيروت بتعديل الدخل خالل الحرب، 
حيث شكلت نسبة ارباب العمل والعاملين لحسابهم الذين تعدل 

دخلهم 84.4 في المئة )50.3 منهم انقطع دخلهم كليًا و34.1 في 
المئة انخفض دخلهم(. في حين صرح 4.4 في المئة من ارباب العمل 
والعاملين لحسابهم عن ارتفاع دخلهم في محافظة البقاع و3.1 في 

المئة في محافظة جبل لبنان.

الفصل الرابع النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

رسم بياني رقم 13-4 

توّزع العاملين بحسب تعديل دخلهم خالل الحرب
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تاثر الدخل ودوام العمل بعد الحرب )أي عند تاريخ تعبئة االستمارات(
كان أثر الحرب على الدخل ودوام العمل ملموسا بشكل واضح حتى بعد 

توقف الحرب، لذلك تمت دراسة وضع العاملين بعد انتهاء الحرب لناحية 
تأثر عملهم ودوام عملهم وتعديل دخلهم ووضعهم في العمل.

 7-7-4
توّزع ”المستخدمين واألجراء” الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب 

بحسب تعديل دوام عملهم بعد الحرب
19.2 في المئة من المستخدمين واألجراء صرحوا بأن دوام عملهم تأثر 

بعد الحرب، منهم 7.6 في المئة توقفوا كليًا عن العمل و10.6 في المئة 
صرحوا عن انخفاض ساعات العمل االسبوعية. بينما 1 في المئة صرحوا 

عن زيادة في ساعات عملهم األسبوعية. 
أما 80.8 في المئة من ”المستخدمين واألجراء” الذين كانوا يعملون عند 

بدء الحرب فلم يتأثر دوام عملهم بعد انتهاء الحرب.
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الفصل الرابع النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

رسم بياني رقم 14-4 

توّزع ”المستخدمين واألجراء” بحسب تعديل دوام عملهم بعد 
الحرب
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شهد المستخدمون واألجراء تعدياًل في دوام عملهم خاصة لناحية 
التوقف كليُا عن العمل، فكانت نسبة العاملين في قطاع الصناعة الذين 
توقفوا كليًا عن العمل 10.1 في المئة ، و9.7 في المئة في قطاع التجارة. 

أما لناحية تخفيض ساعات العمل االسبوعية بعد الحرب، 20.4 في المئة 
من العاملين في قطاع االنشاءات صرحوا عن انخفاض ساعات عملهم، 

17.7 في المئة في قطاع الزراعة و14.6 في المئة في قطاع الصناعة.
واختلفت نسبة المستخدمين واألجراء الذين انخفض دوام عملهم بين 

المناطق وكانت نسبتهم 14.9 في المئة في أقضية الجنوب األكثر 
تضررًا و6.3 في المئة في أقضية الجنوب األقل تضررًا. 

 8-7-4
توّزع ”أرباب العمل والعاملين لحسابهم” الذين كانوا يعملون عند 

بدء الحرب بحسب تأثر دوام عملهم بعد الحرب
من ناحية ثانية، 95.3 في المئة من ”أرباب العمل والعاملين لحسابهم” 

صّرحوا بأنه لم يطرأ أي تعديل على عملهم بعد الحرب في حين أن نسبة 
الذين توقفوا كليًا عن العمل بعد الحرب شكلت 4.7 في المئة.

 9-7-4
توّزع ”المستخدمين واألجراء” الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب 
والذين لم يتوقفوا عن العمل بعد الحرب، بحسب تعديل دخلهم 

بعد الحرب
إن نسبة ”المستخدمين واألجراء” الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب 

والذين صرحوا بتأثر دخلهم بعد الحرب تقارب ال 21.7 في المئة )20.9 
في المئة منهم صرحوا عن انخفاض دخلهم مقابل 0.8 في المئة 

منهم قد صرح عن زيادة في الدخل(. في حين أن 78.2 في المئة من 
”المستخدمين واألجراء” والذين كانوا يعملون عند بدء الحرب لم يتأثر 
دخلهم بعد الحرب. بينما لم تتعدَّ نسبة المستخدمين واألجراء الذين 

تابعوا عملهم بعد الحرب وانقطع دخلهم كليا 0.1 في المئة.  
أظهرت الدراسة أن 26.6 في المئة من الذين هم بمستوى روضة أو 

ملمين بالقراءة والكتابة و25.9 في المئة من األميين انخفض دخلهم 
بعد الحرب وكذلك بالنسبة لبقية المستويات التعليمية فنسبة الذين 
انخفض دخلهم هي كالتالي : 26.4 في المئة لذوي المستوى االبتدائي 
و23.2 في المئة لذوي المستوى المتوسط و23.2 في المئة أيضًا لذوي 

المستوى الثانوي مقابل 11.1 في المئة فقط للجامعيين.
 تأثر المستخدمون واألجراء بشكل ملحوظ لناحية انخفاض دخلهم بعد 
الحرب في محافظة جبل لبنان وشكلت نسبتهم 25.8 في المئة، تليها 
أقضية الجنوب االكثر تضّررًا بنسبة 24.1 في المئة، فبيروت بنسبة 21.1 

في المئة.
وتجدر اإلشارة إلى أن 23.4 في المئة من المستخدمين واألجراء الذكور قد 

انخفض دخلهم بعد الحرب مقابل 14.9 في المئة من اإلناث. 

 10-7-4
توّزع ”أرباب العمل والعاملين لحسابهم” الذين كانوا يعملون عند 

بدء الحرب والذين لم يتوقفوا عن العمل بعد الحرب، بحسب تعديل 
دخلهم بعد الحرب

في ما يخّص ”أرباب العمل والعاملين لحسابهم”، والذين كانوا يعملون 
عند بدء الحرب، تظهر نتائج الدراسة بأن 60.6 في المئة منهم افادوا بان 
دخلهم تأثر بعد الحرب، منهم من انقطع دخلهم كليا ونسبتهم 1 في 
المئة، منهم من انخفض دخلهم وشكلت نسبتهم 57.6 في المئة اما 

الذين صرحوا بان دخلهم ارتفع بعد الحرب فكانت نسبتهم 2 في المئة. 
من ناحية ثانية 39.5 في المئة من أرباب العمل والعاملين لحسابهم لم 

يتأثر دخلهم بعد الحرب.

رسم بياني رقم 15-4 

توّزع العاملين بحسب تعديل دخلهم بعد الحرب
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يظهر الرسم البياني رقم 4–15 أن أثر الحرب كان ال يزال ملموسًا حتى 
بعد انتهاء الحرب، بشكل خاص لدى ”أرباب العمل والعاملين لحسابهم” 
بحيث أن دخلهم انخفض بعد الحرب بنسبة عالية )57.6 في المئة( مما 

كان أثره انخفاض الدخل لدى ”األجراء والمستخدمين” أيضًا.
فيما يخص ”أرباب العمل والعاملين لحسابهم” والذين أفادوا أن دخلهم 
قد انخفض، أظهرت النتائج أن 35.3 في المئة منهم يعملون في قطاع 

التجارة، 28.4 في المئة في قطاع الخدمات، 14.9 في المئة في قطاع 
الصناعة التحويلية، 11.5 في المئة. في الزراعة، و9.9 في المئة في 

اإلنشاءات. 
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رسم بياني رقم 16-4 

توّزع العاملين الذين انخفض دخلهم بحسب قطاع النشاط 
االقتصادي

المستخدمون واألجراء                    أرباب العمل والعاملين لحسابهم
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 الخدمات

 11-7-4
توّزع ”أرباب العمل والعاملين لحسابهم” الذين كانوا يعملون عند 

بدء الحرب، بحسب تغّير عدد العاملين لديهم بعد الحرب
شكلت نسبة ”أرباب العمل والعاملين لحسابهم” الذين لديهم بين 

1و 4 عمال 93 في المئة وهي النسبة االكبر، تليها نسبة ”أرباب العمل 
والعاملين لحسابهم” الذين لديهم بين 5 و9 عمال وهي 5.1 في المئة. 

في حين لم تشكل نسبة ”أرباب العمل والعاملين لحسابهم” الذين 
يزيد عدد العمال لديهم عن عشرة إال 1.6 في المئة. تجدر االشارة إلى أنه 
تم احتساب رب العمل أو العامل لحسابه ضمنًا مع عدد العمال العاملين 

لديه.
وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن عدد العمال لم يتأثر كثيرًا بسبب الحرب 

إذ أن نسبة ”أرباب العمل والعاملين لحسابهم” الذين لم يطرأ أي تعديل 
على عدد العاملين لديهم تشكل 94.7 في المئة. في حين أن نسبة 
”أرباب العمل والعاملين لحسابهم” الذين انخفض عدد العمال لديهم 

بعد الحرب شكلت 4.9 في المئة، لتكون بذلك نسبة” أرباب العمل 
والعاملين لحسابهم” الذين ارتفع عدد العمال لديهم 0.4 في المئة 

فقط.
فيما خص ارباب العمل الذين اجبروا على تخفيض عدد العمال لديهم 

بعد الحرب، فقد تبين من النتائج ان محافظة جبل لبنان كانت االكثر تأثرًا 
بهذا القرار، حيث شكلت نسبة ارباب العمل الذين اضطروا لتخفيض عدد 

العمال لديهم 46.0 في المئة، بينما بلغت 14.7 في المئة في محافظة 
بيروت، 9.8 في المئة في محافظة البقاع، 9.0 في أقضية الجنوب االكثر 
تضّررًا، 7.8 في المئة في الضاحية الجنوبية لبيروت و5.3 في المئة في 

أقضية الجنوب االقل تضّررًا. 
كان قطاع الخدمات )والذي يضم الخدمات، النقل، االتصاالت والوساطة 

المالية( االكثر تضّررًا من جراء تخفيض عدد العمال فشكلت نسبة ارباب 
العمل العاملين في قطاع الخدمات والذين خفضوا عدد العمال لديهم 

28.0 في المئة.
إن انخفاض عدد العمال بعد الحرب يعود إلى عدة أسباب، فقد صرح 52.2 
في المئة من ”أرباب العمل أو العاملين لحسابهم” بأنه تم توقيف العمال 

كليُا عن العمل وهناك 23.7 في المئة قالوا بأن العمال الذين كانوا 
يعملون لديهم قد غادروا البالد أما 18.7 في المئة من ”أرباب العمل أو 

العاملين لحسابهم” أفادوا أن سبب تخفيض عدد العاملين لديهم يعود 
لتوقيفهم عن العمل بصورة مؤقتة. في حين أن 3.8 في المئة من ”أرباب 

العمل أو العاملين لحسابهم” لم يحددوا سبب تخفيض عدد العمال 

الفصل الرابع النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

لديهم.
 12-7-4

توّزع ”أرباب العمل والعاملين لحسابهم” الذين كانوا يعملون عند 
بدء الحرب، بحسب المشاكل التي يعاني منها عملهم نتيجة الحرب

تجدر االشارة ان نسبة ”أرباب العمل والعاملين لحسابهم” الذين اجابوا 
عن هذا السؤال هم االفراد الذين كانوا حاضرين عند تعبئة االستمارات 

لذلك لم تتم االجابة على هذا السؤال من قبل باقي افراد االسرة 
غيرالمعنين باالجابة نظرًا ألهمية السؤال اذ انه يطرح المشاكل التي 

يعاني منها عملهم نتيجة للحرب في الوقت الحالي )اي عند تعبئة 
االستمارات(.

اظهرت النتائج ان المشاكل األكثر أهمية والتي يعاني منها ارباب العمل 
هي: ”تأمين السوق” بنسبة 41.4 في المئة ثم ”تأمين األموال” بنسبة 
12.8 في المئة... أما أرباب العمل والعاملون لحسابهم الذين ال يعاني 

عملهم من أي مشكلة نتيجة الحرب فنسبتهم 27.4 في المئة. )انظر 
الجدول رقم 4–26( 

جدول رقم 26-4 

توّزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم بحسب المشاكل )األكثر 
أهمية( التي يعاني منها عملهم نتيجة الحرب

المشاكل التي يعاني منها العمل نتيجة الحرب 
المشاكل االكثر 

أهمية

12.8تأمين االموال

41.4تأمين السوق

1.5التهجير

1.2إعادة البناء

3.0شراء مواد جديدة 

3.2خسارة المخزون

1.7نقص في المواد المساعدة للعمل

6.4مشاكل من نوع اخر

مجموع أرباب العمل والعاملين لحسابهم 
71.2والذين يعانون من المشاكل

27.4كال، ال يعاني من مشاكل 

1.4غير محدد

100المجموع 

 13-7-4
توّزع ”أرباب العمل والعاملين لحسابهم” الذين كانوا يعملون عند 
بدء الحرب، بحسب طبيعة الحلول المعتمدة لحل مشكلة األموال 

التي يعاني منها عملهم نتيجة الحرب
يتبين لنا أن حوالي نصف ”أرباب العمل والعاملين لحسابهم” قد أوجدوا 

طريقة لحل مشاكلهم المالية من خالل أموال من العائلة، االستدانة 
من البنك ... في حين أن 23.6 في المئة من أرباب العمل والعاملين 

لحسابهم لم يفكروا بطريقة لحل مشكلة تأمين األموال و18.8 في 
المئة منهم ال يعرفون كيفية إيجاد األموال لحل المشكلة التي يعاني 

منها عملهم.  



99

الفصل الرابع النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

جدول رقم 27-4 

توّزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم بحسب طريقة ايجاد 
الحلول لمشكلة تأمين االموال التي يحتاج إليها عملهم

طريقة إيجاد الحلول لمشكلة تأمين االموال التي 
يعاني منها العمل 

الطريقة االكثر 
أهمية

8.3االموال الخاصة المتوفرة

13.3االستدانة من البنك او اي مؤسسة رسمية اخرى

2.6هبة من مؤسسة ما

16.2أموال من العائلة

5.8أموال من األصدقاء

8.8غير ذلك )طريقة اخرى(

مجموع أرباب العمل والعاملين لحسابهم الذين 
55.0اوجدوا طريقة للحل

مجموع أرباب العمل والعاملون لحسابهم الذين ال 
18.8يعرفون كيفية ايجاد الحل لمشكلة تأمين االموال 

ال شي )أرباب العمل والعاملون لحسابهم الذين لم 
23.6يفكروا بطريقة لحل مشكلة تأمين االموال(

2.6ال إجابة )رفض االجابة(

100المجموع 

  8-4
العمالة والبطالة لدى فئة الشباب الذين هم بعمر 24-15 

سنة

 1-8-4
معدالت النشاط االقتصادي لدى فئة الشباب الذين هم بعمر 24-15 

سنة
تبلغ نسبة الشباب من عمر 15 إلى 24 سنة 25.8 في المئة من مجموع 

المقيمين الذين هم في عمر 15 سنة وما فوق.
بلغ معدل النشاط االقتصادي عند الشباب 30.7 في المئة، 42.0 في 

المئة للذكور مقابل 18.1 في المئة لإلناث. 

جدول رقم 28-4 

معدل النشاط االقتصادي لدى فئة الشباب الذين هم بعمر 
15–24 سنة ،بحسب المنطقة الجغرافية والجنس

ذكورإناثالمنطقة الجغرافية 

إناث 
وذكور 

معًا

30.348.738.8محافظة بيروت 

محافظة جبل لبنان ماعدا ضاحية 
32.241.037.2بيروت الجنوبية

16.644.130.4الضاحية الجنوبية لبيروت

8.443.728.0محافظة لبنان الشمالي

9.938.925.1محافظة البقاع

17.538.028.2األقضية األقل تضّررًا في الجنوب

12.339.525.9األقضية االكثر تضّررًا في الجنوب

18.142.030.7لبنان

سجلت محافظة بيروت أعلى معدل للنشاط االقتصادي عند الشباب 
38.8 في المئة، تليها محافظة جبل لبنان 37.2 في المئة ومن ثم 

الضاحية الجنوبية لبيروت 30.4 في المئة. في حين ينخفض هذا المعدل 
في باقي المناطق بشكل ملحوظ ليصل إلى 25.1 في المئة في 

محافظة البقاع التي تحتل المرتبة األخيرة. 
كما تظهر النتائج فارقا حادا بين الجنسين في كل من محافظة لبنان 

الشمالي )8.4 في المئة لإلناث مقابل 43.7 في المئة للذكور( ومحافظة 
البقاع )9.9 في المئة لإلناث مقابل 38.9 للذكور(. )انظر الجدول رقم 

)28–4
العمالة عند فئة الشباب

شكلت القوى العاملة الشبابية 15.7 في المئة من مجموع العاملين في 
لبنان، وهي كانت تشكل 16.7 في المئة في العام 2004. 

 2-8-4
توّزع الشباب العاملين )15-24 سنة( بحسب المنطقة الجغرافية، 

الجنس وبحسب الوضع االجتماعي )الحالة الزواجية(
يتبين لنا من خالل توّزع الشباب العاملين على مختلف المناطق 

أن محافظتي جبل لبنان والشمال تسجالن أعلى نسب من مجموع 
العاملين الشباب في لبنان )25.2 و22.6 في المئة على التوالي(، تليهما 
محافظة بيروت بنسبة 12.1 في المئة ومحافظة البقاع بنسبة 11.6 في 

المئة.
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أما منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت فتضم 11.1 في المئة من مجموع 
الشباب العاملين. وأخيرًا أقضية الجنوب األكثر تضّررًا واألقل تضّررًا 

فتسجل 10.8 و6.6 في المئة على التوالي.

جدول رقم 29-4 

توّزع الشباب العاملين )15- 24 سنة( بحسب المنطقة الجغرافية

النسبة المئويةالعددالمناطق 

2113412،1محافظة بيروت 

محافظة جبل لبنان ماعدا ضاحية 
4410825،2بيروت الجنوبية

1951211،1الضاحية الجنوبية لبيروت

3949322،6محافظة لبنان الشمالي

2023111،6محافظة البقاع

116196،6األقضية األقل تضّررًا في الجنوب

1896410،8األقضية االكثر تضّررًا في الجنوب

175062100لبنان

تمثل اإلناث 27.8 في المئة من مجموع الشباب العاملين في لبنان في 
حين يمثل الذكور 72.2 في المئة منهم. 

تنخفض حصة االناث بين الشباب العاملين في محافظتي لبنان الشمالي 
)13.4 في المئة( والبقاع )17.6 في المئة( وترتفع هذه الحصة في 

محافظتي بيروت )44.5 في المئة( وجبل لبنان )38.7 في المئة( ويتبين 
ذلك من خالل توّزع الشباب العاملين بحسب الجنس في المناطق )انظر 

جدول رقم 4–30(.

جدول رقم 30-4 

توّزع الشباب العاملين )15- 24 سنة( بحسب المنطقة الجغرافية 
والجنس

ذكورإناثالمنطقة الجغرافية 

إناث 
وذكور 

معًا

44.555.5100محافظة بيروت 

محافظة جبل لبنان ماعدا ضاحية 
38.761.3100بيروت الجنوبية

29.270.8100الضاحية الجنوبية لبيروت

13.486.6100محافظة لبنان الشمالي

17.682.4100محافظة البقاع

27.572.5100األقضية األقل تضّررًا في الجنوب

23.676.4100األقضية االكثر تضّررًا في الجنوب

27.872.2100لبنان

كما تظهر الدراسة أن 75.3 في المئة من إجمالي العاملين الشباب هم 
من الفئة العمرية 20–24 سنة و24.7 في المئة هم من الفئة العمرية 

األصغر 15–19 سنة. 
غالبية الشباب الذين يدخلون سوق العمل في سن مبكرة )15–19( هم 

من الذكور ويشكلون 86 في المئة مقابل 14 في المئة فقط للنساء.
أما في ما يتعلق بتوّزع العاملين من عمر 15 إلى 24 سنة بحسب 

الوضع اإلجتماعي، فنالحظ أن أغلبية العاملين الشباب في لبنان )94.1 
في المئة( لم يسبق لهم الزواج في حين أن 5.7 في المئة منهم فقط 

متزوجون.
 3-8-4

توّزع الشباب العاملين)15-24 سنة( بحسب واقع متابعة الدراسة أم ال
إن عددًا كبيرًا من الشباب العاملين في لبنان قد توقفوا عن الدراسة، 
إنهم يشكلون 86.6 في المئة من مجموع الشباب العاملين في حين 
أن 8.8 في المئة منهم فقط يتابعون دراستهم حاليًا ومعظمهم في 
الجامعات. نجد الشباب العاملين الذين يتابعون دراستهم من دون أي 
توقف سابق بنسبة 36.5 في المئة في محافظة جبل لبنان، 21.2 في 

المئة في بيروت و12.8 في المئة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
 4-8-4

توّزع الشباب العاملين )15-24 سنة( بحسب المستوى التعليمي 
المحصل والمنطقة الجغرافية

يتبين لنا أن نسبة الشباب العاملين الذين يحملون شهادة جامعية 
تبلغ 19.3 في المئة وقد سجلت هذه النسبة ارتفاعًا مقارنة بعام 2004 

حيث كانت 15.8 في المئة. في حين يستحوذ الذين حّصلوا المستوى 
المتوسط )اساسي حلقة ثالثة( على أعلى نسبة وهي 31.8 في المئة 

من مجموع الشباب العاملين، يليهم الذين حّصلوا المستوى اإلبتدائي 
)اساسي حلقة أولى وثانية( بنسبة 27.8 في المئة أما الذين حصّلوا 

المستوى الثانوي فيمثلون 13.6 في المئة.



101

الفصل الرابع النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

جدول رقم 31-4 

توّزع الشباب العاملين )15- 24 سنة( بحسب المستوى 
التعليمي المحّصل والمنطقة الجغرافية

المستوى التعليمي 
المحصل

محافظة 
بيروت

محافظة جبل 
لبنان ماعدا 

ضاحية بيروت 
الجنوبية

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت

محافظة 
لبنان 

الشمالي
محافظة 

البقاع

األقضية 
األقل تضّررًا 
في الجنوب

األقضية االكثر 
لبنانتضّررًا في الجنوب

0.40.02.13.41.40.00.81.3أمي )ة(

1.50.03.11.10.54.01.21.2روضة/ملم بالقراءة والكتابة

21.815.030.440.331.627.231.527.8إبتدائي

15.937.929.531.731.031.039.531.8متوسط

9.014.013.015.915.613.911.813.6ثانوي

34.627.816.57.617.519.312.019.3جامعي

0.00.00.00.01.10.00.40.2مستوى تعليمي غير محدد

16.75.35.30.01.44.62.94.7ال ينطبق*

100100100100100100100100المجموع

* تضم هذه الفئة الخدم العاملين عند األسر من عمر 15 الى 24 سنة

نسبة الشباب العاملين األميين في لبنان هي ضئيلة جّدًا )1.3 في 
المئة( وتصل إلى أعلى مستوياتها نسبيًا في محافظة الشمال )3.4 في 

المئة( . كذلك بالنسبة للذين هم بمستوى الروضة أو ملمين بالقراءة 
والكتابة فنسبتهم 1.2 في المئة وتصل إلى 4 في المئة في منطقة 

الجنوب األقل تضّررًا. 
 أما في ما يختص بالجامعيين، يالحظ أن محافظتي بيروت وجبل لبنان 

تضمان أعلى نسبة من الشباب العاملين الحائزين على شهادة جامعية.
 5-8-4

توّزع الشباب العاملين )15- 24 سنة( بحسب الوضع في العمل
تظهر نتائج الدراسة 2007 أن فئة الموظفين الشباب بمعاش شهري 
تمثل 57.8 في المئة من مجموع الشباب العاملين، تليها فئة األجراء 

بمعاش أسبوعي أو يومي أو على أساس اإلنتاج بنسبة 19.6 في المئة. 
أما الذين يعملون لحسابهم فيمثلون 9.6 في المئة من مجموع الشباب 

العاملين، أما العاملون مع األسرة أو األقارب فيسجلون أيضًا 9.5 في المئة. 
وفي ما يتعلق بفئة أرباب العمل، فهي شبه غائبة عند الشباب )بنسبة 

0.8 في المئة(. 
يبين لنا التوّزع بحسب الجنس أن أغلبية الشابات العامالت هن موظفات 

بمعاش شهري )71.6 في المئة( أما عند الشبان فنالحظ إلى جانب 
فئة الموظفين بمعاش شهري التي تمثل النسبة األعلى )52.5 في 

المئة( أهمية فئة األجراء بمعاش أسبوعي أو يومي أو على أساس اإلنتاج 
)بنسبة 23.7 في المئة( .

 نالحظ أن أكثر من نصف الموظفين الشباب بمعاش شهري يعملون في 
قطاع الخدمات )64.9 في المئة(، 21.2 في المئة منهم في التجارة و12.6 

في المئة في الصناعة. أما بالنسبة للشباب األجراء بمعاش أسبوعي أو 
يومي أو على أساس اإلنتاج 23.6 في المئة منهم يعمل في اإلنشاءات.
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 6-8-4
توّزع الشباب العاملين )15- 24 سنة( بحسب المهن التي يمارسونها

جدول رقم 32-4 

التوّزع النسبي للشباب العاملين بحسب فئات المهن والجنس

ذكورإناثفئات المهن
إناث وذكور 

معًا

1.32.21.9الكوادر العليا والمدراء

10.22.24.4اإلختصاصيون

18.34.18.1المهن الوسطى

12.02.95.4الموظفون اإلداريون

العاملون في قطاع الخدمات 
28.322.123.8والبائعون

2.51.92.0الصيد والزراعة

2.426.619.9العمال المهرة

2.04.53.8سائقو األالت والسيارات 

22.912.815.6العمال غير المهرة 

القوى العسكرية واألمنية 
والحزبية بما فيها العاملون 

في شركات الحماية في القطاع 
0.120.815.0الخاص

100100100المجموع 

يمثل العاملون في قطاع الخدمات والبائعون 23.8 في المئة من 
العاملين الشباب وتشكل هذه الفئة أكبر نسبة بين العامالت الشابات 

)28.3 في المئة من الشابات يعملن في قطاع الخدمات أو كبائعات( 
تليها فئة العامالت غير الماهرات )أي اللواتي ال يتمتعن بمهارات مهنية 
معينة ويقمن بأعمال البيع، التنظيف والزراعة( بنسبة 23 في المئة. أما 
بالنسبة لفئة العمال المهرة فتشكل حوالي 20 في المئة من مجموع 

الشباب العاملين في لبنان وهذه الفئة تمثل النسبة األكثر ارتفاعًا لدى 
الشبان )26.6 في المئة من الشبان يصنفون كعاملون ماهرون (. 

أما في ما يخص فئة الكوادر العليا والمديرون فال نجد إال 1.9 في المئة 
من مجموع العاملين الشباب من عمر 15 إلى 24 سنة )انظر جدول رقم 

)32–4
تفيد المقارنة بين عامي 2004 و2007 أن التغير األكبر حصل على 
مستوى القوى العسكرية واألمنية والحزبية بما فيها العاملين في 

شركات الحماية في القطاع الخاص إذ ارتفعت نسبة الشباب في هذه 
الفئة من 3.6 إلى 15 في المئة. من ناحية أخرى، انخفضت حصتي العمال 

غير المهرة والعمال الحرفيين واليدويين )المهرة( )انظر الرسم البياني 
رقم 4–17(.

الفصل الرابع النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

رسم بياني رقم 17-4 

توّزع الشباب العاملين بحسب فئات المهن لعامي 2004 و2007
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 7-8-4
توّزع الشباب العاملين )15- 24 سنة( بحسب قطاع النشاط 

اإلقتصادي للمؤسسة التي يعملون فيها

جدول رقم 33-4

التوّزع النسبي للشباب العاملين في لبنان بحسب القطاع 
اإلقتصادي والجنس

ذكورإناثالقطاعات االقتصادية
إناث وذكور 

معًا

7.15.45.9 الزراعة 

10.315.714.2الصناعة

0.29.26.7اإلنشاءات

20.724.923.8التجارة

2.82.22.4النقل وأنشطة البريد واالتصاالت 

55.741.845.7الخدمات

3.10.91.5الوساطة المالية والتأمين

100100100المجموع

تظهر نتائج الدراسة أهمية قطاع الخدمات الذي يوظف وحده 45.7 في 
المئة من مجموع القوى العاملة الفعلية للشباب، يليه قطاعا التجارة 

والصناعة )23.8 في المئة و14.2 في المئة(.
يختلف توّزع العمال الشباب بحسب القطاع اإلقتصادي بين منطقة 

وأخرى. تسجل أعلى نسبة في قطاع الزراعة )57.7 في المئة( في 
محافظة الشمال مع اإلشارة إلى أن الوضع كان مغايرا عام 2004 حيث 

أن النسبة األعلى من العاملين الشباب في الزراعة كانت تعود لمحافظة 
البقاع )35 في المئة(. تسجل منطقة الجنوب األكثر تضّررًا)النبطية، صور، 

بنت جبيل، مرجعيون( أكبر نسبة من الشباب العاملين في اإلنشاءات.
أما في ما يتعلق بباقي القطاعات، فمحافظة جبل لبنان تحتل المرتبة 

األولى إال في ما يختص النقل وأنشطة البريد واالتصاالت حيث تعود أعلى 
نسبة من الشباب العاملين في هذا القطاع إلى محافظة الشمال )38.1 
في المئة( وفي قطاع االنشاءات حيث أعلى نسبة من الشباب العاملين 

موجودة في منطقة الجنوب األكثر تضّررًا )27.6 في المئة(
أما في ما يخص نوع قطاع النشاط اإلقتصادي، فنالحظ أن 16.9 في المئة 

من مجموع العاملين الشباب يعملون في القطاع العام بينما 60.3 في 
المئة منهم يعملون ضمن مؤسسة معلن عنها في القطاع الخاص. أما 

الذين يعملون ضمن مؤسسة غير معلن عنها تابعة للقطاع الخاص أيضًا 
فنسبتهم 22.3 في المئة من مجموع العاملين الشباب وأكثريتهم 
يعملون ضمن مزرعة / قطعة أرض زراعية أو في منزل صاحب العمل.

 8-8-4
توّزع الشباب العاملين )15- 24 سنة( بحسب ديمومة العمل

تعطينا ديمومة العمل دالئل حول االستقرار المهني للعاملين: فيتبين 
أن 91.4 في المئة من العاملين الشباب لديهم عمل دائم و8.6 في 

المئة منهم يعملون بشكل ظرفي. أما بالنسبة لموسمية العمل، 4.6 
في المئة فقط من مجموع العاملين الشباب أفادوا أنهم يقومون بعمل 

موسمي. 
ويتواجد العمل الموسمي خاصًة في قطاع الزراعة )66.9 في المئة( 

وبنسبة أدنى في قطاع الخدمات )24.6 في المئة( أما العمل الظرفي 
فتظهر أهميته في قطاع الخدمات بنسبة 38 في المئة وقطاع 

اإلنشاءات بنسبة 31 في المئة.

 9-8-4
التأمين الصحي عند فئة الشباب الذين هم بعمر 15- 24 سنة

تجدر اإلشارة إلى أن أقل من نصف الشباب العاملين في لبنان 
يستفيدون من أحد أنواع التأمين الصحي المتوافرة في لبنان )43.2 

في المئة( مقابل 56.8 في المئة ال يتوافر لهم أي نوع من أنواع التأمين 
الصحي.
 10-8-4

البطالة عند فئة الشباب الذين هم بعمر 15- 24 سنة
بلغ معدل البطالة عند الشباب الناشطين إقتصاديًا في لبنان 22.1 في 

المئة وهو يساوي ثالثة أضعاف معدل البطالة عند الراشدين )25 سنة 
وما فوق والذي يساوي 6.1 في المئة(. وتمثل فئة الشباب 45 في المئة 
من إجمالي العاطلين من العمل في لبنان، يتوّزعون 73في المئة ذكور 

و27في المئة إناث. وتبلغ نسبة الشباب العاطلين من العمل حوالي 6.8 
في المئة من مجموع الشباب المقيمين )من عمر 15 الى 24 سنة(

تجدر اإلشارة إلى أن نسبة الذين لم يسبق لهم الزواج بين العاطلين من 
العمل الشباب تصل إلى 98.3 في المئة.

أما بالنسبة للمستوى التعليمي للشباب العاطلين من العمل  فنسبة 
الجامعيين بينهم هي األعلى وتبلغ 30.9 في المئة. أما الذين حصلوا 

المستوى المتوسط فيشكلون 25.1 في المئة والمستوى االبتدائي 
21.8 في المئة والمستوى الثانوي 19.8 في المئة.

في ما يتعلق بالشباب الذين لديهم عمل سابق لكنهم عاطلون من 
العمل حاليا فهم يشكلون نسبة 34.3 في المئة من مجموع العاطلين 
من العمل الشباب واألغلبية كانوا بائعين أو عاملين في قطاع الخدمات 
)نسبتهم 44.8 في المئة(. أما الذين كانوا حرفيين أو عماال متخصصين 

في الصناعة والبناء فيشكلون نسبة 29.3 في المئة من مجموع الشباب 
العاطلين من العمل والذين كان لديهم عمل سابق، والذين كانوا عماال 

ال يملكون مهارات في الصناعة والخدمات فتبلغ نسبتهم 10.3 في 
المئة . أما الباقون فيتوّزعون على الفئات التالية : المهن الوسطى )4.7 

في المئة(، كوادر عليا ومدراء )3.9 في المئة(، موظفون إداريون )3.3 في 
المئة(، سائقو أالت وسيارات )2.3 في المئة( .

وتظهر لنا النتائج أن 57.1 في المئة من هؤالء الشباب العاطلين من 
العمل حاليا كانوا موظفين بمعاش شهري، وأن 23.4 في المئة منهم 

كانوا أجراء أسبوعيين أو مياومين أو أجراء على أساس اإلنتاج . وتجدر 
اإلشارة أن حوالي 80 في المئة من العاطلين من العمل الشباب كانوا 

يعملون في القطاع الخاص في مؤسسة معلن عنها.
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  9–4
العمالة والبطالة لدى فئة النساء اللواتي هّن بعمر 15 

سنة أو أكثر

  1-9-4
معدالت النشاط االقتصادي لدى فئة النساء اللواتي هّن بعمر 15 

سنة أو أكثر
تمثل النساء العامالت 24.7 في المئة من مجموع العاملين في لبنان 

مع اإلشارة إلى أن نسبة اإلناث بين مجموع السكان في لبنان من عمر 15 
سنة وما فوق تبلغ 51.3 في المئة.

بلغ معدل النشاط االقتصادي لدى النساء في عمر 15 سنة وما فوق 
 21.1 في المئة.

ويسجل هذا المعدل اعلى مستوى له عند الفئة العمرية 25–34 سنة 
(39.3 في المئة( ثم ينخفض تدريجيًا مع العمر ليصل الى 1.6 في المئة 

عند الفئة العمرية 65 سنة وما فوق.

جدول رقم 34-4 

معدالت النشاط االقنصادي عند النساء بحسب الفئات العمرية

معدل النشاط االقتصاديالفئة العمرية

24 – 1518.1

34 – 2539.3

44 – 3523.5

54 – 4519.8

64 – 5512.6

651.6 سنة وما فوق

21.1المعدل العام

 معدل النشاط االقتصادي للنساء في عمر 15 سنة وما فوق  = 
مجموع عدد النساء الناشطات إقتصاديًا في عمر 15 سنة 

× 100وما فوق
مجموع عدد النساء في عمر 15 سنة وما فوق

 2-9-4
توّزع النساء العامالت )15 سنة أو اكثر( بحسب المنطقة الجغرافية

سجلت محافظة جبل لبنان أعلى نسبة للنساء العامالت وهي 42.4 في 
المئة، تليها محافظة بيروت بنسبة 17.4 في المئة ومن ثم محافظة 

لبنان الشمالي بنسبة 11.9 في المئة...)انظر الرسم البياني رقم 4–18(.

الفصل الرابع النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

رسم بياني رقم 18-4

التوّزع النسبي للنساء العامالت في لبنان ) 15 سنة أو اكثر( 
بحسب المناطق

 

% 17.4

% 42.4

% 11.9

% 7.7

% 7.2

% 4.3

% 9.0

بيروت

جبل لبنان (باستثناء 
الضاحية الجنوبية)

الضاحية الجنوبية لبيروت

لبنان الشمالي

البقاع

الجنوب ا�كثر تضررا“ 

الجنوب ا�قل تضررا“ 

 3-9-4
توّزع النساء العامالت )15 سنة أو اكثر( بحسب الوضع اإلجتماعي

في ما يخص النساء العامالت في لبنان، تبين لنا نتائج الدراسة )2007( 
أن 34.1 في المئة منهن متزوجات و58.7 في المئة لم يسبق لهن 

الزواج، أما األرامل والمطلقات فيمثلن على التوالي 4.2 و2.4 في المئة 
من مجموع النساء العامالت.

رسم بياني رقم 19-4 

 توّزع النساء العامالت بحسب الوضع االجتماعي
 لعامي 2004 و2007

2007
2004

لم يسبق لها 
الزواج

متزوجة أرملة مطلقة، منفصلة، 
هاجرة

0
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30

40

50

60
55.7

58.7

36.7
34.1

5.0 4.2
2.6 3.0

يتبين لنا من خالل توّزع العامالت على مختلف الفئات العمرية أن نسبة 
اللواتي لم يسبق لهن الزواج في الفئات العمرية 25–39 سنة، هي 

مرتفعة وتفوق نسبة المتزوجات ويدل ذلك على ارتفاع نسبة العزوبية 
بين العامالت في لبنان وتأخر سن الزواج لديهن.
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 4-9-4
توّزع النساء العامالت )15 سنة أو اكثر( بحسب المستوى التعليمي 

المحصل
أظهرت النتائج أن 79.7 في المئة من النساء اللواتي يعملن حاليًا توقفن 

نهائيًا عن متابعة الدراسة. 
أما بالنسبة لتوّزع العامالت بحسب المستوى التعليمي المحصل، فنالحظ 

أن 39.9 في المئة منهن يحملن شهادات جامعية مقابل 34 في المئة 
عام 2004. في حين أن 20.1 في المئة من العامالت حّصلن المستوى 

الثانوي، 12.1 في المئة حصلن المستوى المتوسط )اساسي حلقة ثالثة( 
و11.2 في المئة حصلن المستوى اإلبتدائي )اساس حلقة أولى وثانية(. 

أما األميات فيشكلن 3.1 في المئة من مجموع العامالت.
 5-9-4

توّزع النساء العامالت )15 سنة أو اكثر( بحسب الوضع في العمل
بالنسبة للوضع في العمل، 74.8 في المئة من العامالت في لبنان هن 

موظفات بمعاش شهري، والنسبة األعلى منهن يحملن شهادة جامعية 
)43.1 في المئة مقابل 36.5 في المئة عام 2004( وهن يعملن في 

قطاع الخدمات بنسبة 70.3 في المئة. في حين أن 10 في المئة منهن 
يعملن لحسابهن مع أو بدون مساعدة أحد أفراد العائلة، و6.7 في المئة 
أجيرات بمعاش أسبوعي أو يومي أو على أساس اإلنتاج، و5.9 في المئة 

منهن عامالت لدى األسر أو أحد األقارب.
 6-9-4

توّزع النساء العامالت )15 سنة أو اكثر( بحسب المهن التي 
يمارسنها

تتوّزع العامالت في لبنان على مختلف فئات المهن والوظائف على 
الشكل التالي : 20 في المئة اختصاصيات، 19.3 في المئة عامالت غير 

ماهرات، 19.1 في المئة يعملن في فئة المهن الوسطى، 14.4 في المئة 
موظفات إداريات، 14.1 في المئة عامالت في قطاع الخدمات وبائعات. أما 

الكوادر العليا والمديرات فيمثلن 4.1 في المئة فقط من مجموع العامالت 
في لبنان.

 7-9-4
توّزع النساء العامالت )15 سنة أو اكثر( بحسب قطاع النشاط 

االقتصادي للمؤسسة التي يعملن فيها
أما بالنسبة لقطاعات النشاط االقتصادي فقطاع الخدمات الذي يحتل 
المرتبة األولى في جميع المناطق يضم أعلى نسبة من العامالت في 

لبنان )64 في المئة(، يليه قطاع التجارة بنسبة 15.6 في المئة وقطاع 
الصناعة بنسبة 10.1 في المئة. أما قطاع الزراعة الذي يضم 4.6 في 

المئة فقط من العامالت فيتواجد بمعظمه في محافظة الشمال وفي 
الجنوب األكثر تضّررًا، في حين أن باقي القطاعات منتشرة بغالبيتها في 

محافظة جبل لبنان.
كما تظهر نتائج الدراسة أن 84 في المئة من العامالت في لبنان 

يعملن في شركات ومؤسسات من القطاع الخاص )60.6 في المئة في 
مؤسسات معلن عنها و23.4 في المئة في مؤسسات غير معلن عنها(. 

أما نسبة الموظفات في القطاع العام من بين مجموع النساء العامالت 
في لبنان فتبلغ 14.7 في المئة.

رسم بياني رقم 20-4 

توّزع النساء العامالت بحسب قطاع النشاط االقتصادي

 

% 64.1
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رسم بياني رقم 21-4 

توّزع النساء العامالت بحسب إنتماء قطاع النشاط االقتصادي
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 8-9-4
توّزع النساء العامالت )15 سنة أو اكثر( بحسب ديمومة العمل

يتبين لنا من خالل النتائج أن 94.3 في المئة من النساء العامالت في 
لبنان عملهن دائم و5.7 في المئة منهن فقط يعملن بشكل ظرفي 

ويدل ذلك على االستقرار المهني للعامالت. أما بالنسبة لموسمية 
العمل، 4 في المئة فقط من مجموع النساء العامالت أفدن أنهن يقمن 

بعمل موسمي.
 9-9-4

التأمين الصحي عند فئة النساء العامالت اللواتي هّن بعمر 15 سنة 
وما فوق

في ما يتعلق بموضوع التأمين، إن 32.4 في المئة من مجموع النساء 
العامالت ال يتوافر لهن أي نوع من التأمين الصحي مقابل 67.6 في المئة 

يستفدن من أحد أنواع التأمين الصحي المتوافرة في لبنان : 51 في 
المئة من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، 18.7 في المئة من 

تأمين خاص على نفقة صاحب العمل و14 في المئة من تعاونية موظفي 
الدولة.
 10-9-4

البطالة عند فئة النساء اللواتي هّن بعمر 15-64 سنة
تمّثل النساء 28.9 في المئة من مجموع العاطلين من العمل في لبنان 

وهذه النسبة لم تشهد أي تغيير منذ العام 2004. 
بين النساء العاطالت من العمل، نجد مطّلقات بنسبة 6.5 في المئة، 
متزوجات بنسبة 4.4 في المئة، أّما الفئة األكبر فتعود إلى اللواتي لم 

يسبق لهّن الزواج )88.6 في المئة(. 
في ما يتعلق بالمستوى التعليمي المحّصل، نالحظ أن توّزع النساء 
العاطالت من العمل على مختلف المستويات يتبع التوّزع اإلجمالي. 

فالنسبة األعلى تعود للمستوى الجامعي إذ نجد 45.5 في المئة من 
العاطالت من العمل يحملن شهادات جامعية، و19 في المئة من 

العاطالت من العمل حصلن المستوىالمتوسط )اساسي حلقة ثالثة( ، 
18.7 في المئة حصلن المستوى الثانوي و13 في المئة حصلن المستوى 

اإلبتدائي )اساسي حلقة أولى وثانية(. وهناك فقط 3 في المئة من 
مجموع النساء العاطالت من العمل ال يحملن أي شهادة.

 بين تلك النساء العاطالت من العمل حاليا، فإن اللواتي كن يعملن في 
السابق ال يشّكلن إالّ نسبة 39.3 في المئة، واألكثرية منهن كن بائعات أو 

عامالت في قطاع الخدمات )37.8 في المئة(.
لكننا نجد أيضًا مهنًا سابقة وسطى )بنسبة 19.4 في المئة(، وعامالت 

ماهرات )بنسبة 15.7 في المئة( وموظفات إداريات )بنسبة 11.5 في 
المئة(. أّما اللواتي كن ضمن فئة العامالت غير المهرة واالختصاصيات فال 

يشكلن على التوالي إالّ 8.1 و6.7 في المئة من مجموع العاطالت من 
العمل حاليًا.

أغلبية النساء العاطالت من العمل كن موظفات بمعاش شهري )حوالي 
82 في المئة( واألغلبية كذلك كن يعملن في القطاع الخاص ضمن 

مؤسسة معلن عنها )87.5 في المئة( وكذلك الغالبية عملهن دائم 
)80.2 في المئة(.

في ما يتعلق بموضوع التأمين، حوالي 29.8 في المئة من النساء 
العاطالت من العمل يتوافر لهن تأمين صحي. 

  10-4
العمالة والبطالة لدى فئة كبار السن الذين هم بعمر 65 أو 

أكثر
تظهر نتائج الدراسة أن 14 في المئة من مجموع كبار السن في لبنان ما 

زالوا يعملون )وأن أغلبيتهم من الذكور( وهم يشكلون 4.5 في المئة 
من مجموع العاملين في لبنان24.

  1-10-4
معدالت النشاط االقتصادي لدى فئة كبار السن الذين هم بعمر 65 

سنة أو أكثر

جدول رقم 35-4 

معدالت النشاط االقتصادي لدى فئة كبار السن بحسب العمر 
والجنس

إناث وذكور معًاذكورإناثالفئة العمرية 

69 – 653.244.723.6

 74 – 701.324.413.0

 79 – 750.522.312.2

84 – 800.08.64.0

85 سنة وما 
0.04.32.3فوق

1.627.714.7لبنان

بلغ معدل النشاط االقتصادي لدى فئة كبار السن الذين هم بعمر 65 
سنة أو أكثر في لبنان 14.7 في المئة وهو قريب جّدًا من نسبة العاملين 

نظرا لتقارب عدد كبار السن العاملين من عدد كبار السن الناشطين 
إقتصاديًا ونالحظ تباينا كبيرا في معدل النشاط االقتصادي لدى فئة كبار 

السن بين الذكور واإلناث ال سيما عند الفئة العمرية ﴿65–69﴾ وينخفض 
معدل النشاط االقتصادي مع تقدم العمرعند الجنسين لينعدم عند فئة 

النساء بعد سن الثمانين. 
  2-10-4

توّزع كبار السن العاملين )65 سنة او أكثر( بحسب المنطقة 
الجغرافية والجنس، وبحسب الوضع االجتماعي )الحالة الزواجية(

إن كبار السن العاملين هم بغالبيتهم من الذكور 94.5 في المئة مقابل 
5.5 في المئة فقط للنساء.

كما نالحظ ان نسبة كبار السن العاملين في جبل لبنان مرتفعة مقارنة 
مع باقي المناطق الجغرافية إذ أنها تساوي 31.5 في المئة، وتليها 21.9 

في المئة في الشمال بينما ال تتعدى 4.9 في المئة في اقضية الجنوب 
االقل تضّررًا.

نالحظ من خالل توّزع كبار السن العاملين حسب الجنس، أن حوالي ثلث 
النساء الكبيرات في السن هن أرامل وأن ثلثهن متزوجات أما الثلث 

الباقي فلم يسبق لهن الزواج. أما عند الرجال فاألغلبية وبنسبة 89.2 
في المئة متزوجون.

.24 بالنسبة للعاطلين من العمل فالمسنون )65 سنة وما فوق( يمثلون 2.4 في المئة منهم.
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  3-10-4
توّزع كبار السن العاملين )65 سنة أو أكثر( بحسب المستوى 

التعليمي المحصل
يتبّين لنا من خالل نتائج الدراسة أن 23.2 في المئة من مجموع كبار 
السن العاملين في لبنان هم أميون وأن 23.8 في المئة ال يحملون 
شهادة )ملمون بالقراءة والكتابة/ مستوى روضة( . من ناحية ثانية، 

هناك 32.3 في المئة من مجموع كبار السن العاملين حصلوا المستوى 
االبتدائي، 7.4 في المئة حصلوا المستوى المتوسط، و5.6 في المئة 

حصلوا المستوى الثانوي، وأن 7.8 في المئة منهم حائزون على شهادة 
جامعية.
  4-10-4 

توّزع كبار السن العاملين )65 سنة او أكثر( بحسب الوضع في العمل
يتبين من خالل الجدول التالي أن أرباب العمل والعاملين لحسابهم 

يمثلون النسبة األعلى من مجموع كبار السن العاملين. ونرى أن نسبة 
كبار السن العاملين الذين هم في فئة األجراء بمعاش شهري منخفضة 

حيث أنها تسجل 13.3 في المئة فقط ويعود ذلك إلى بلوغ سن التقاعد 
عند هذه الفئة من الموظفين.

جدول رقم 36-4 

توّزع العاملين من كبار السن العاملين بحسب الوضع في العمل

الوضع في العمل
النسبة )في 

المئة(

19.7رب عمل يستخدم أجراء

يعمل لحسابه بمفرده أو مع مساعدة أفراد من األسرة 
55.4)بأجر أو من دون أجر(

13.3موظف أو أجير شهري
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2.1عامل لدى أسرته أو أقاربه )بأجر أو من دون أجر(

9.5أجير أسبوعي أو مياوم أو أجير على أساس اإلنتاج
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  5-10-4
توّزع كبار السن العاملين )65 سنة او أكثر( بحسب المهن التي 

يمارسونها
في ما يتعلق بأنواع المهن التي يمارسها كبار السن في لبنان، نالحظ أن 

الكوادر العليا والمدراء )مدراء وأصحاب المؤسسات ذات الطابع الحرفي 
أو التجاري ضمنًا( يمثلون أعلى نسبة من مجموع العاملين في عمر 65 

سنة وما فوق )30.8 في المئة( مع اإلشارة إلى أن 45 في المئة من هؤالء 
مستواهم العلمي ابتدائي يليهم العاملون في الزراعة والصيد بنسبة 

21.1 في المئة )يشكل األميون منهم نسبة 45.6 في المئة، والذين 
بمستوى روضة أو ملمون بالقراءة والكتابة نسبة 37 في المئة( يليهم 

العمال المهرة بنسبة 14.1 في المئة.
نجد كبار السن الرجال كمدراء أو أصحاب مؤسسات حرفية وتجارية 

وكعاملين في الزراعة وصيادين أما النساء من نفس العمر فاألغلبية 
عامالت غير ماهرات وعامالت في قطاع الخدمات أو بائعات.

  6-10-4
توّزع كبار السن العاملين )65 سنة او أكثر( بحسب قطاع النشاط 

االقتصادي للمؤسسة التي يعملون فيها
يضم قطاع التجارة أكبر عدد من العاملين في عمر 65 سنة وما فوق 

بينما يحتل قطاع الزراعة المرتبة الثانية. 
يختلف هذا التوّزع على صعيد المناطق : يتبين لنا في بيروت أن العدد 

األكبر من العاملين بعمر 65 سنة وما فوق يعملون في الخدمات )بنسبة 
34.5 في المئة( و27.5 في المئة منهم يعملون في قطاع التجارة.

في محافظة جبل لبنان وفي منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، النسبة 
األعلى لكبار السن العاملين تعود إلى قطاع التجارة )41.6 في المئة في 

جبل لبنان و38 في المئة في الضاحية(. 
 أما في مناطق الشمال، البقاع والجنوب فقطاع الزراعة يشكل أعلى 

نسبة عند العاملين في عمر 65 سنة وما فوق.
  7-10-4

توّزع كبار السن العاملين )65 سنة او أكثر( بحسب ديمومة العمل
الملفت لالنتباه أن غالبية كبار السن العاملين عملهم دائم 90 في المئة 
مقابل 10 في المئة فقط اعتبروا عملهم ظرفيا ونجد أن 16.2 في المئة 

فقط من كبار السن العاملين عملهم موسمي.
 8-10-4

التأمين الصحي عند فئة كبار السن العاملين الذين هم بعمر 65 
سنة أو اكثر

يشكل العاملون من عمر 65 سنة وما فوق الذين يستفيدون من 
التأمين الصحي المتوافر في لبنان 39.7 في المئة من مجموع كبار 

السن العاملين، ويحصلون على هذا التأمين بشكل أساسي من خالل 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أما الباقون فيستفيدون من 

الضمان اإلختياري، الجيش وقوى األمن وتعاونية موظفي الدولة وقسم 
ال بأس به منهم لديه تأمين خاص أو تأمين من خالل مؤسسة أو نقابة أو 

هيئة. 

رسم بياني رقم 22-4 

توّزع كبار السن العاملين بحسب نوع التأمين الصحي

% 61.1

الصندوق الوطني  
للضمان ا�جتماعي

% 19.1
9.7 %تأمين خاص لحسابه 

الجيش وقوى ا�من

% 5.6
تعاونية موظفي الدولة

% 4.5
الضمان ا�ختياري
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  11-4
دخل األسرة قبل الحرب وبعدها، والمساعدات التي صرحت 

األسر بأنها تلقتها خالل الحرب
تسببت الحرب التي شنت على لبنان في العام 2006 بتغير مستويات 

ذخل األسر ومستويات عيشها، وذلك بين ما كانت عليه قبل الحرب من 
جهة، وما أصبحت عليه بعد الحرب من جهة أخرى.

من ناحية أخرى تم خالل الحرب، وبعدها، تقديم مساعدات لألسر التي 
هجرت من أماكن سكنها بسبب الحرب المذكورة، وذلك من قبل 

جهات مختلفة أهلية ورسمية، وتتناول الفقرة المتعلقة بالمساعدات 
التي قدمت لألسر، فقط المساعدات التي قدمت خالل فترة الحرب، على 

أساس أن المساعدات والتعويضات التي قدمت لألسر بعد الحرب تمت 
خالل فترات زمنية تتجاوز كثيرًا الفترة الزمنية التي تمت فيها الدراسة 
الميدانية والتي جرت )أي فترة تنفيذ الدراسة الميدانية( خالل شهري 

كانون الثاني وشباط من العام 2007.
 1-11-4

دخل األسرة في لبنان
أجاب على السؤال المتعلق بدخل األسرة ككل، فقط 88.8 في المئة 

من األسر، بينما رفض 11.2 في المئة من األسر اإلجابة على السؤال، وقد 
توّزعت األسر تبعا لفئة دخلها الشهري، المصرح عنه، وفق الرسم البياني 

رقم 4–23 أدناه، حيث يتبين أن حوالي خمس األسر يتراوح دخلها 
الشهري بين 400 و699 ألف ليرة لبنانية، وأن نسبة األسر التي يبلغ 

دخلها مليونان وخمسمائة ألف ليرة لبنانية أو أكثر هي فقط 7.6 في 
المئة.

رسم بياني رقم 23-4

التوّزع النسبي لألسر بحسب فئة دخلها الشهري )بعد الحرب(
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وبالتالي وأخذا باإلعتبار فقط األسر التي أجابت عن قيم دخلها، بلغ 
متوسط دخل األسرة الشهري في لبنان، قبل الحرب، مليونًا ومائتين 

وعشرين ألف ليرة لبنانية، وهو إنخفض بعد الحرب إلى مليون وخمسة 
وثالثين ألف ليرة لبنانية، أي بفارق قدره مائة وخمسة وثمانين ألف ليرة 

لبنانية.
وتشير النتائج إلى أن 20 في المئة من األسر في لبنان ال يتجاوز دخلها، 

بعد الحرب الـ 350 ألف ليرة لبنانية، مقابل 450 ألف ليرة لبنانية قبل 
الحرب، وإلى أن األسر الـ 20 في المئة األعلى دخاًل في لبنان كان دخلها 

يتجاوز المليون وسبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية، قبل الحرب، مقابل 
مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية بعد الحرب. وتشير النتائج أخيرًا إلى 
أن نصف األسر اللبنانية يقل دخلها الشهري عن 750 ألف ليرة لبنانية 
بعد الحرب، مقابل 850 ألف ليرة لبنانية قبل الحرب )أنظر الجدول رقم 

.)37–4

جدول رقم 37-4

التوّزع النسبي لألسر حسب الحد األقصى لدخلها الشهري بعد 
الحرب وقبلها بآالف الليرات اللبنانية

نسبة األسر التي 
يبلغ الحد األقصى 
لدخلها الشهري 

)القيم الموجودة في 
العامودين المقابلين(

الحد األقصى لدخل 
األسرة الشهري بعد 
الحرب، بآالف الليرات 

اللبنانية

الحد األقصى لدخل 
األسرة الشهري قبل 
الحرب، بآالف الليرات 

اللبنانية
%10200300

%20350450

%30500600

%40600700

%50750850

%609001000

%7011001300

%8015001750

%9021502500

وقد تباينت مستويات دخل األسرة ككل قبل الحرب وبعدها تبعا لحجم 
األسرة حيث بلغ متوسط دخل األسرة المشكلة من فرد واحد ما يقارب الـ 
691 ألف ليرة لبنانية قبل الحرب مقابل ما يقارب الـ 495 ألف ليرة لبنانية 

بعد الحرب بينما بلغ متوسط دخل األسر الكبيرة الحجم )10 أفراد أو 
أكثر( ما يقارب الـ 1189 ألف ليرة لبنانية قبل الحرب مقابل 1002 ألف ليرة 

لبنانية بعدها )أنظر الرسم البياني رقم 4–24(.
وتجدر اإلشارة إلى أن النتائج هنا تشير إلى متوسطات دخل األسرة ككل، 

وإلى أنه سبق اإلشارة في الفقرة )4–4–1( أعاله، إلى متوسط الدخل 
الفردي للمستخدمين واألجراء العاملين (Average salary) والذي بلغ 

حوالي 679 الف ليرة لبنانية في حين بلغ الدخل الوسيط للمستخدمين 
واألجراء المشار إليهم (Median Salary) 560 الف ليرة لبنانية. كما 

سبقت اإلشارة إلى أن دخل المستخدمين واألجراء العاملين يتأثر بحسب 
الجنس فنالحظ بان متوسط الدخل لدى الذكور يكون مرتفعّا عن 

متوسط الدخل لدى اإلناث، وهو يشكل 687 الف ليرة لبنانية لدى الذكور 
و661 الف ليرة لبنانية لدى اإلناث. من ناحية ثانية شكل الدخل الوسيط 
لدى الذكور 600 الف ليرة لبنانية مقابل 550 الف ليرة لبنانية لدى اإلناث.

الفصل الرابع النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(
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رسم بياني رقم 24-4
متوسط الدخل الشهري لألسرة في لبنان، قبل الحرب وبعدها، 

بحسب عدد أفراد األسرة
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أما على مستوى المناطق الجغرافية فتشير النتائج إلى أن متوسط دخل 
األسرة الشهري، سواء بعد الحرب أم قبلها، يتباين بشكل كبير بين 

المناطق الجغرافية المختلفة حيث يصل هذا المتوسط إلى حده األقصى 
في بيروت )حوالي المليوني ليرة لبنانية قبل الحرب مقابل مليون 

وخمسمائة وستة وثمانين ألف ليرة لبنانية بعد الحرب(، بينما يصل إلى 
حّده األدنى في األقضية األكثر تضّررًا في الجنوب )845 ألف ليرة لبنانية 

قبل الحرب مقابل 751 ألف ليرة لبنانية بعدها(، أنظر الجدول رقم 4–38. 

جدول رقم 38-4

متوسط الدخل الشهري لألسرة بعد الحرب وقبلها، بآالف 
الليرات اللبنانية، بحسب المنطقة الجغرافية

المنطقة الجغرافية

متوسط دخل األسرة 
الشهري بعد الحرب، 
بآالف الليرات اللبنانية

متوسط دخل األسرة 
الشهري قبل الحرب، 
بآالف الليرات اللبنانية

1586.22008.5محافظة بيروت

محافظة جبل لبنان ما 
عدا الضاحية الجنوبية 

1327.81611.0لبيروت

الضاحية الجنوبية 
813.2923.7لبيروت

محافظة لبنان 
880.8965.8الشمالي

820.6975.5محافظة البقاع

األقضية األقل تضّررًا 
765.2835.5في الجنوب

األقضية األكثر تضّررًا 
751.5845.4في الجنوب

1034.81219.9لبنان

 2-11-4
تغير مستوى معيشة األسر بعد الحرب بالمقارنة مع ما قبل الحرب

أشار 65 في المئة من األسر إلى أن مستوى معيشتها إنخفض بعد 
الحرب، بالمقارنة عما كان عليه قبل الحرب، مقابل فقط 2.9 في المئة أشار 

إلى أن مستوى معيشتها تحسن بعد الحرب. وتشير البيانات اإلحصائية 
إلى تفاوت في نسب إنخفاض مستوى معيشة األسر بعد الحرب تبعا 

لفئة دخل األسرة، ويوضح الرسم البياني رقم 4–25 أدناه إلى أن نسبة 
األسر التي تراجع مستوى معيشتها بعد الحرب بلغ 67.7 في المئة لدى 

األسر ذات الدخل ”أقل من 400 ألف ل.ل” ، مقابل 46.1 في المئة لدى 
األسر ذات الدخل مليونين وخمسمائة ألف ل.ل أو أكثر، وإلى أن نسبة 

األسر التي تحسن مستوى معيشتها بعد الحرب بلغ فقط 1.7 في المئة 
لدى األسر ذات فئة الدخل األدنى، مقابل 3.6 في المئة لدى األسر ذات فئة 

الدخل األعلى.

رسم بياني رقم 25-4

أنماط تغير مستويات معيشة األسر في لبنان قبل الحرب وبعده 
بحسب فئة الدخل الشهري لألسرة
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وفي مقارنة لواقع تغير مستوى معيشة األسرة بعالقته مع طبيعة 
النشاط اإلقتصادي لرب األسرة، توضح معطيات الرسم البياني رقم 4–26 

إلى أن النسبة األكبر في تراجع مستوى معيشة األسرة طال األسر التي 
يعمل أربابها في قطاع البناء حيث طال هذا التراجع 77.4 في المئة من 

أسرها، بينما كانت النسبة األصغر، نسبيا، في تراجع مستوى معيشة 
األسرة، في قطاعي الزراعة والخدمات حيث طال هذا التراجع، على التوالي 

60.3 في المئة و61.3 في المئة منها.

الفصل الرابع النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(
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رسم بياني رقم26-4

تغير مستوى معيشة األسرة بعد الحرب، بالمقارنة عما كان قبلها 
تبعا لقطاع النشاط اإلقتصادي لرب األسرة

الزراعة الصناعة البناء التجارة المواصالت 
والبريد 

وا�تصاالت

الخدمات التأمين 
والوساطة 
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 3-11-4

المساعدات التي تلقتها األسر خالل الحرب
بلغت نسبة األسر التي تلقت مساعدات مالية خالل الحرب فقط 4.1 في 

المئة حيث أن المساعدات، خالل الحرب، كانت بمعظمها عينية، وقد 
بلغت نسبة األسر التي تلقت مساعدات عينية خالل الحرب 21.5 في 

المئة من مجموع األسر اللبنانية, )أنظر الرسم البياني رقم 27-4(.

رسم بياني رقم 27-4

نسبة األسر التي تلقت مساعدات مالية أو عينية، خالل الحرب 
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وأما على المستوى المالي، فقد طالت المساعدات المالية التي قدمت 
خالل الحرب أسرا من مستويات إقتصادية مختلفة، وتشير النتائج إلى أن 
5.4 في المئة من األسر ذات الدخل مليونين وخمسمائة ألف ل.ل أو أكثر 

تلقت مساعدات مالية خالل الحرب مقابل 4.3 في المئة من األسر ذات 
الدخل أقل من 400 ألف ل.ل، )أنظر الرسم البياني رقم 4–28 أدناه(.

رسم بياني رقم 28-4

نسبة األسر التي تلقت مساعدات مالية خالل الحرب بحسب فئة 
الدخل الشهري لألسرة
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نسبة ا�سر التي تلقت مساعدات مالية خالل الحرب

وفي مجال المساعدات العينية، خالل الحرب، تشير النتائج إلى تباين كبير 
جّدًا في نسب األسر التي تلقت مثل هذه  المساعدات تبعُا لفئة دخل 

األسرة، حيث تشير معطيات الرسم البياني رقم 4–29 أدناه إلى أن 27.7 
في المئة من األسر ذات الدخل أقل من 400 ألف ل.ل تلقت مساعدات 
عينية خالل الحرب مقابل 3.7 في المئة من األسر ذات الدخل مليونين 

وخمسمائة ألف ل.ل أو أكثر.

رسم بياني رقم 29-4

نسبة األسر التي تلقت مساعدات عينية خالل الحرب بحسب فئة 
الدخل الشهري لألسرة
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وفي مجال الجهة التي قامت بتقديم المساعدات، كان لألوالد الدور األكبر 
في تقديم المساعدات المالية لألسر ذات الصلة، خالل الحرب، حيث بلغت 

نسبة األسر التي تلقت مساعدات مالية من أوالدها، خالل الحرب، 72.4 
في المئة من مجموع األسر التي تلقت مساعدات مالية، وذلك مقابل 

17.8 في المئة من األسر تلقت مساعداتها المالية من األحزاب، و4 في 
المئة من األسر تلقت مساعداتها المالية من المنظمات الدولية والهيئات 

األهلية والجهات الرسمية. )أنظر الرسم البياني رقم 4–30(.

الفصل الرابع النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(
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رسم بياني رقم 30-4

التوّزع النسبي لألسر التي قدمت لها مساعدات مالية، خالل 
الحرب، )من أصل مجموع األسر التي قدمت لها مساعدات مالية( 

بحسب الجهة التي قدمت المساعدات المعنية
نسبة ا�سر التي قدمت لها مساعدات مالية خالل الحرب، من قبل الجهة المعنية
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وفي مجال المساعدات العينية، تشير البيانات اإلحصائية إلى أن األحزاب 
قامت، بتأمين هذا النوع من المساعدات، خالل الحرب، لـ 40.7 في المئة 
من األسر المعنية، أي تلك التي قدم لها مساعدات عينية، بينما قامت 

الهيئة العليا لإلغاثة والجهات الحكومية األخرى بتأمين هذه المساعدات 
لـ 36.4 في المئة من األسر، وتولت المنظمات الدولية والهيئات األهلية 

تأمين المساعدات لحوالي الـ 19 في المئة من األسر المعنية. )أنظر 
الرسم البياني رقم 4–31(.

رسم بياني رقم 31-4

التوّزع النسبي لألسر التي قّدمت لها مساعدات عينية، خالل 
الحرب )من أصل مجموع األسر التي ُقّدم لها مساعدات عينية(، 

بحسب الجهة التي قدمت المساعدات المعنية
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الفصل الرابع النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(
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أخيرًا وعلى مستوى المنطقة الجغرافية، تشير بيانات الجدول رقم 39-4 
أدناه إلى أن 11.4 في المئة من األسر المقيمة في األقضية األكثر تضّررًا 

في الجنوب تلقت مساعدات مالية خالل الحرب، و أن نسبة األسر التي 
تلقت مساعدات مالية خالل الحرب، من أصل مجموع األسر المقيمة في 

الضاحية الجنوبية لبيروت، بلغت 8.1 في المئة 
جدول رقم 39-4

نسبة األسر التي تلقت مساعدات مالية خالل الحرب بحسب 
مكان سكن األسرة

المنطقة 
الجغرافية

محافظة 
بيروت

محافظة 
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األقضية األقل 
تضّررًا في 

الجنوب

األقضية األكثر 
تضّررًا في 

لبنانالجنوب

تلقت مساعدات 
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0.64.98.1022.711.44.1الحرب 

وفي مجال المساعدات العينية، تشير بيانات الجدول رقم 4-40 أدناه إلى 
أن نسبة األسر التي إستفادت من مساعدات عينية خالل الحرب تتراوح 
بين 36 في المئة في الضاحية الجنوبية لبيروت و56.8 في المئة في 

األقضية األقل تضّررًا في الجنوب و54.2 في المئة في األقضية األكثر 
تضّررًا في الجنوب.

جدول رقم 40-4

نسبة األسر التي تلقت مساعدات عينية خالل الحرب بحسب 
مكان سكن األسرة
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الفصل الرابع النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(
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الفصل الرابع النشاط اإلقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

ملحق
ان منظمة العمل الدولية اوصت باحتساب معدل النشاط االقتصادي 

بحسب الجنس وبعض الفئات العمرية وذلك نسبة ”للمؤشرات االساسية 
 ، KILM Key Indicators of the Labor Market ”لسوق العمل

 ICMT 1 المؤشر االول

جدول رقم 41-4 

معدل النشاط االقتصادي بحسب العمر والجنس

إناث وذكورذكورإناثالفئة العمرية 

15 سنة وما 
21.166.943.4فوق

24 – 1518.142.030.7

64 - 1523.972.947.6

34 - 2539.391.264.3

54 – 2528.690.857.5

54 – 3521.890.652.9

64 – 5512.672.440.6

651.627.714.7 وما فوق

رسم بياني رقم 32-4 

معدل النشاط االقتصادي بحسب العمر والجنس 
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قائمة الجداول االحصائية

الفصل األول: الواقع الديمغرافي في لبنان
126 1 - أ      توزع المقيمين بحسب العالقة برب األسرة والجنس 
126 1 - ب    توزع المقيمين بحسب العالقة برب األسرة والجنس )بالنسبة المئوية( 
127 2 - أ      توزع المقيمين بحسب العالقة برب األسرة والحالة الزواجية 
127 2 - ب    توزع المقيمين بحسب العالقة برب األسرة والحالة الزواجية )بالنسبة المئوية( 
128 3 - أ      توزع المقيمين بحسب العالقة برب األسرة والمناطق 
129 3 - ب    توزع المقيمين بحسب العالقة برب األسرة والمناطق )بالنسبة المئوية( 
130 4 - أ      توزع المقيمين بحسب العمر والجنس 
131 4 - ب    توزع المقيمين بحسب العمر والجنس )بالنسبة المئوية( 
132 5 - أ      توزع المقيمين بحسب المناطق والجنس 
132 5 - ب    توزع المقيمين بحسب المناطق والجنس )بالنسبة المئوية( 
133 6 - أ      توزع المقيمين بحسب العمر ونوع اإلقامة 
134 6 - ب    توزع المقيمين بحسب العمر ونوع اإلقامة )بالنسبة المئوية( 
135 7 - أ      توزع المقيمين بحسب العمر والمناطق 
136 7 - ب    توزع المقيمين بحسب العمر والمناطق )بالنسبة المئوية( 
137 8 - أ      توزع المقيمين بحسب مكان القيد والجنس 
137 8 - ب    توزع المقيمين بحسب مكان القيد والجنس )بالنسبة المئوية( 
138 9 - أ      توزع المقيمين بحسب مكان القيد والحالة الزواجية 
138 9 - ب    توزع المقيمين بحسب مكان القيد والحالة الزواجية )بالنسبة المئوية( 
139 10 - أ    توزع المقيمين )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الحالة الزواجية والجنس 
139 10 - ب  توزع المقيمين )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الحالة الزواجية والجنس )بالنسبة المئوية( 
140 11 - أ    توزع المقيمين )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الحالة الزواجية والعمر 
141 11 - ب  توزع المقيمين )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الحالة الزواجية والعمر )بالنسبة المئوية( 
142 12 - أ    توزع المقيمين )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الحالة الزواجية والمناطق 
143 12 - ب  توزع المقيمين )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الحالة الزواجية والمناطق )بالنسبة المئوية( 
144 13         توزع المقيمين بحسب ترك المنزل األساسي خالل الحرب 
144 14 - أ    توزع المقيمين بحسب ترك المنزل األساسي خالل الحرب والمناطق 
145 14 - ب  توزع المقيمين بحسب ترك المنزل األساسي خالل الحرب والمناطق )بالنسبة المئوية( 
146 15 - أ    توزع المقيمين بحسب ترك المنزل األساسي خالل الحرب والعالقة برب االسرة 
146 15 - ب  توزع المقيمين بحسب ترك المنزل األساسي خالل الحرب والعالقة برب االسرة )بالنسبة المئوية( 
147 16         توزع المقيمين الذين تركوا منازلهم األساسية خالل الحرب بحسب المنطقة التي إنتقلوا إليها  
147 17         توزع المقيمين الذين تركوا منازلهم األساسية خالل الحرب بحسب نوع المسكن الذي انتقلوا للعيش فيه  
148 18 - أ    توزع المقيمين الذين تركوا منازلهم األساسية خالل الحرب بحسب نوع المسكن الذي انتقلوا للعيش فيه والمناطق 

 18 - ب  توزع المقيمين الذين تركوا منازلهم األساسية خالل الحرب
149 بحسب نوع المسكن الذي انتقلوا للعيش فيه والمناطق )بالنسبة المئوية( 
150 19 - أ    توزع ارباب االسر بحسب الجنس و المناطق 
150 19 - ب  توزع ارباب االسر بحسب الجنس و المناطق )بالنسبة المئوية( 
151 20 - أ    توزع االسر بحسب عدد افراد االسرة و المناطق 
152 20 - ب  توزع االسر بحسب عدد افراد االسرة و المناطق )بالنسبة المئوية( 
152 21         توزع المقيمين بحسب االستفادة من أحد أنواع التأمين الصحي 
153 22 - أ    توزع المقيمين بحسب االستفادة من أحد أنواع التأمين الصحي و العمر 
154 22 - ب  توزع المقيمين بحسب االستفادة من أحد أنواع التأمين الصحي والعمر)بالنسبة المئوية( 
155 23 - أ    توزع المقيمين بحسب االستفادة من أحد أنواع التأمين الصحي و المناطق 

قائمة الجداول الواردة في الفصول
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155 23 - ب  توزع المقيمين بحسب االستفادة من أحد أنواع التأمين الصحي والمناطق )بالنسبة المئوية( 
156 24 - أ    توزع المقيمين المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي بحسب نوع التأمين الصحي و العمر 
157 24 - ب  توزع المقيمين المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي بحسب نوع التأمين الصحي و العمر )بالنسبة المئوية( 
158 25 - أ    توزع المقيمين المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي بحسب نوع التأمين الصحي و الجنس 
158 25 - ب  توزع المقيمين المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي بحسب نوع التأمين الصحي و الجنس )بالنسبة المئوية( 
159 26 - أ    توزع المقيمين المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي بحسب نوع التأمين الصحي و المناطق 
160 26 - ب  توزع المقيمين المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي بحسب نوع التأمين الصحي و المناطق )بالنسبة المئوية( 

 27 - أ    توزع المقيمين المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي
161 بحسب نوع التأمين الصحي والوضع األساسي في النشاط اإلقتصادي 

 27 - ب  توزع المقيمين المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي 
162 بحسب نوع التأمين الصحي والوضع األساسي في النشاط اإلقتصادي )بالنسبة المئوية( 
163 28          توزع المقيمين المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي بحسب مصدر التأمين الصحّي 
163 29 - أ    توزع المقيمين المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي بحسب نوع التأمين الصحي والحالة الزواجية 

 29 - ب  توزع المقيمين المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي 
164 بحسب نوع التأمين الصحي والحالة الزواجية )بالنسبة المئوية( 

الفصل الثاني: الواقع السكني في لبنان
168 30 - أ    توزع المساكن الرئيسية بحسب نوع المسكن والمناطق 
169 30 - ب  توزع المساكن الرئيسية بحسب نوع المسكن والمناطق )بالنسبة المئوية( 
170 31 - أ    توزع المساكن الرئيسية )بإستثناء المساكن المرتجلة( بحسب مساحة المسكن وعدد الغرف 
170 31 - ب  توزع المساكن الرئيسية )بإستثناء المساكن المرتجلة( بحسب مساحة المسكن وعدد الغرف )بالنسبة المئوية( 
171 32 - أ    توزع المساكن الرئيسية )بإستثناء المساكن المرتجلة( بحسب مساحة المسكن وعدد افراد االسرة 
171 32 - ب  توزع المساكن الرئيسية )بإستثناء المساكن المرتجلة( بحسب مساحة المسكن وعدد افراد االسرة )بالنسبة المئوية( 
172 33 - أ    توزع المساكن الرئيسية )بإستثناء المساكن المرتجلة( بحسب عدد الغرف والمناطق 

173 33 - ب  توزع المساكن الرئيسية )بإستثناء المساكن المرتجلة( بحسب عدد الغرف والمناطق )بالنسبة المئوية( 
174 34 - أ    توزع المساكن الرئيسية بحسب اصابة المنزل أو جزء منه جراء الحرب والمناطق 
174 34 - ب  توزع المساكن الرئيسية بحسب اصابة المنزل أو جزء منه جراء الحرب والمناطق )بالنسبة المئوية( 

 35         عدد ونسبة المساكن الرئيسية المتضررة بحسب نوع االصابة
175 )يمكن وجود أكثر من إصابة في حال عدم تضرر المسكن بالكامل( 
175 36         توزع االسر بحسب إمتالك منزل ثانوي 
176 37         عدد ونسبة المساكن الثانوية بحسب اصابتها جراء الحرب 

 38         عدد ونسبة المساكن الثانوية المتضررة بحسب نوع االصابة
176 )يمكن وجود أكثر من إصابة في حال عدم تضرر المسكن بالكامل( 
177 39 - أ    توزع المساكن الرئيسية بحسب إمتالك وسائل النقل والمناطق 
178 39 - ب  توزع المساكن الرئيسية بحسب إمتالك وسائل النقل والمناطق )بالنسبة المئوية( 
179 40 - أ    توزع األسر وفقا لخسارتها ألي من وسائل النقل)لالستخدام الشخصي( بحسب المناطق 
179 40 - ب  توزع االسر وفقا لخسارتها ألي من وسائل النقل )لالستخدام الشخصي( بحسب المناطق )بالنسبة المئوية( 
180 41 - أ    توزع االسر وفقا لعدد وسائل النقل التي خسرتها االسرة خالل الحرب بحسب المناطق 
180 41 - ب  توزع االسر وفقا لعدد وسائل النقل التي خسرتها االسرة خالل الحرب بحسب المناطق )بالنسبة المئوية( 
181 42 - أ    توزع المساكن الرئيسية بحسب المصدر األهم لمياه الشرب المعتمد حاليًا والمناطق 
182 42 - ب  توزع المساكن الرئيسية بحسب المصدر األهم لمياه الشرب المعتمد حاليًا والمناطق )بالنسبة المئوية( 
183 43 - أ    توزع المساكن الرئيسية بحسب المصدرالثاني من حيث األهمية لمياه الشرب المعتمد حاليًا والمناطق 

 43 - ب  توزع المساكن الرئيسية بحسب المصدرالثاني من حيث األهمية لمياه الشرب المعتمد حاليًا والمناطق 
184 )بالنسبة المئوية( 
184 44          توزع المساكن الرئيسية بحسب تغير مصادر مياه الشرب االساسية الحالية 
185 45 - أ    توزع المساكن الرئيسية بحسب وسيلة تعقيم مياه الشرب الحالية والمناطق 
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186 45 - ب  توزع المساكن الرئيسية بحسب وسيلة تعقيم مياه الشرب الحالية والمناطق )بالنسبة المئوية( 
186 46         توزع المساكن الرئيسية بحسب تغير وسائل تعقيم مياه الشرب بسبب الحرب 
187 47 - أ    توزع المساكن الرئيسية بحسب المصدر األهم لمياه الخدمة المعتمد حاليًا والمناطق 
188 47 - ب  توزع المساكن الرئيسية بحسب المصدر األهم لمياه الخدمة المعتمد حاليًا والمناطق )بالنسبة المئوية( 
187 48 - أ    توزع المساكن الرئيسية بحسب المصدر الثاني من حيث األهمية لمياه الخدمة المعتمد حاليًا والمناطق 

 48 - ب  توزع المساكن الرئيسية بحسب المصدر الثاني من حيث األهمية لمياه الخدمة المعتمد حاليًا والمناطق 
190 )بالنسبة المئوية( 
190 49         توزع المساكن الرئيسية بحسب تغير مصدر مياه الخدمة بسبب الحرب 
191 50 - أ    توزع المساكن الرئيسية بحسب المصدر األهم للطاقة الرئيسية لإلضاءة المعتمدة حاليًا والمناطق 
192 50 - ب  توزع المساكن الرئيسية بحسب المصدر األهم للطاقة الرئيسية لإلضاءة المعتمد حاليًا والمناطق )بالنسبة المئوية( 
193 51 - أ    توزع المساكن الرئيسية بحسب المصدر الثاني من حيث األهمية للطاقة الرئيسية لإلضاءة المعتمد حاليًا والمناطق 

 51 - ب  توزع المساكن الرئيسية بحسب المصدر الثاني من حيث األهمية للطاقة الرئيسية لإلضاءة المعتمد حاليًا والمناطق 
194 )بالنسبة المئوية( 
195 52         توزع المساكن الرئيسية بحسب تغير مصادر الطاقة لإلضاءة بسبب الحرب 
195 53         توزع المساكن الرئيسية بحسب المناطق 
196 54 - أ    توزع المساكن الرئيسية بحسب مساحة المسكًن والمناطق 
197 54 - ب  توزع المساكن الرئيسية بحسب مساحة المسكًن والمناطق )بالنسبة المئوية( 
198 55          متوسط مساحة المسكن الرئيسي بحسب المناطق 
199 56 - أ    توزع المساكن الرئيسية بحسب وسيلة التدفئة األهم المعتمدة حاليًا والمناطق 
200 56 - ب  توزع المساكن الرئيسية بحسب وسيلة التدفئة األهم المعتمدة حاليًا والمناطق )بالنسبة المئوية( 
201 57 - أ     توزع المساكن الرئيسية بحسب وسيلة التدفئة الثانية من حيث األهمية المعتمدة حاليًا والمناطق 
202 57 - ب  توزع المساكن الرئيسية بحسب وسيلة التدفئة الثانية من حيث األهمية المعتمدة حاليًا والمناطق )بالنسبة المئوية( 
203 58 - أ    توزع المساكن الرئيسية بحسب وسيلة الصرف الصحي األهم المعتمدة حاليًا والمناطق 
204 58 - ب  توزع المساكن الرئيسية بحسب وسيلة الصرف الصحي األهم المعتمدة حاليًا والمناطق )بالنسبة المئوية( 

الفصل الثالث: الواقع التعليمي في لبنان
208 59 - أ    توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب متابعة الدراسة حاليًا والجنس 
208 59 - ب  توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب متابعة الدراسة حاليًا والجنس )بالنسبة المئوية( 
209 60 - أ    توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب متابعة الدراسة حاليًا والعمر 
210 60 - ب  توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب متابعة الدراسة حاليًا والعمر )بالنسبة المئوية( 
211 61 - أ    توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب متابعة الدراسة حاليًا والمناطق 
212 61 - ب  توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب متابعة الدراسة حاليًا والمناطق )بالنسبة المئوية( 
213 62 - أ    توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون الدراسة حاليًا بحسب المستوى التعليمي الحالي و الجنس  

 62 - ب  توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون الدراسة حاليًا 
213   بحسب المستوى التعليمي الحالي و الجنس )بالنسبة المئوية(  

 63 -أ     توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون الدراسة حاليًا 
214     بحسب المستوى التعليمي الحالي و العمر 

 63 - ب  توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون الدراسة حاليًا
214  بحسب المستوى التعليمي الحالي و العمر )بالنسبة المئوية( 

 64 -أ     توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون الدراسة حاليًا
215    بحسب المستوى التعليمي الحالي والمناطق 

 64 - ب  توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون الدراسة حاليًا 
216     بحسب المستوى التعليمي الحالي والمناطق )بالنسبة المئوية( 

 65 - أ    توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون الدراسة حاليًا 
217   بحسب نوع المؤسسة التعليمية والجنس 

 65 - ب  توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون الدراسة حاليًا 
217  بحسب نوع المؤسسة التعليمية والجنس )بالنسبة المئوية( 

 66 - أ   توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون الدراسة حاليًا 
218 بحسب نوع المؤسسة التعليمية والعمر 
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 66 - ب  توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون الدراسة حاليًا 
218   بحسب نوع المؤسسة التعليمية والعمر )بالنسبة المئوية( 

 67 - أ    توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون الدراسة حاليًا 
219  بحسب نوع المؤسسة التعليمية والمناطق 

 67 - ب  توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون الدراسة حاليًا 
219  بحسب نوع المؤسسة التعليمية والمناطق )بالنسبة المئوية( 

 68         توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون الدراسة حاليًا في مؤسسة تعليمية أخرى 
220        بحسب نوع المؤسسة التعليمية السابقة 

 69 - أ    توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين ال يتابعون الدراسة حاليًا 
220  بحسب المستوى التعليمي المحصل و الجنس  

 69 - ب  توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين ال يتابعون الدراسة حاليًا
220  بحسب المستوى التعليمي المحصل و الجنس )بالنسبة المئوية(  

 70 - أ   توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين ال يتابعون الدراسة حاليًا
221 بحسب المستوى التعليمي المحصل والعمر 

 70 - ب  توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين ال يتابعون الدراسة حاليًا 
222  بحسب المستوى التعليمي المحصل والعمر)بالنسبة المئوية( 

 71 - أ    توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين ال يتابعون الدراسة حاليًا 
223  بحسب المستوى التعليمي المحصل والمناطق 

 71 - ب  توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين ال يتابعون الدراسة حاليًا 
224  بحسب المستوى التعليمي المحصل والمناطق )بالنسبة المئوية( 
225 72 - أ    توزع كافة المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب المستوى التعليمي المحصل والجنس 
225 72 - ب  توزع كافة المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب المستوى التعليمي المحصل والجنس )بالنسبة المئوية( 
226 73 - أ    توزع كافة المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب المستوى التعليمي المحصل والعمر 
227 73 -ب   توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب العمر والمستوى التعليمي المحصل )بالنسبة المئوية( 
228 73 - ج  توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب المستوى التعليمي المحصل والعمر )بالنسبة المئوية( 
229 74 -أ     توزع كافة المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب المستوى التعليمي المحصل والمناطق 
230 74 -ب   توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب المناطق والمستوى التعليمي المحصل )بالنسبة المئوية( 
231 74 - ج  توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب لمستوى التعليمي المحصل والمناطق 

 75 - أ    توزع المقيمين )في عمر 5 سنوات وما فوق( الذين ال يتابعون الدراسة حاليًا 
232    بحسب متابعة الدراسة في العام الماضي والجنس 

 75 - ب  توزع المقيمين )في عمر 5 سنوات وما فوق( الذين ال يتابعون الدراسة حاليًا 
232  بحسب متابعة الدراسة في العام الماضي والجنس )بالنسبة المئوية( 
233 76 - أ    توزع المقيمين األميين ) في عمر 10 سنوات وما فوق( بحسب العمر والجنس 
233 76 - ب  توزع المقيمين األميين ) في عمر 10 سنوات وما فوق( بحسب العمر والجنس )بالنسبة المئوية( 
234 76 - ج  توزع المقيمين األميين ) في عمر 10 سنوات وما فوق( بحسب الجنس والعمر )بالنسبة المئوية( 
235 77         توزع المقيمين األميين ) في عمر 10 سنوات وما فوق( بحسب المناطق 

الفصل الرابع: النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(
238 78 - أ    توزع المقيمين بحسب الوضع األساسي في النشاط االقتصادي والجنس 
238 78 - ب  توزع المقيمين بحسب الوضع األساسي في النشاط االقتصادي والجنس )بالنسبة المئوية( 
239 79 - أ    توزع المقيمين )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الوضع األساسي في النشاط االقتصادي والجنس 
239 79 - ب  توزع المقيمين )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الوضع األساسي في النشاط االقتصادي والجنس )بالنسبة المئوية( 
240 80 - أ    توزع المقيمين بحسب الوضع األساسي في النشاط االقتصادي والعمر 
241 80 - ب  توزع المقيمين بحسب الوضع األساسي في النشاط االقتصادي والعمر )بالنسبة المئوية( 
240 81 - أ    توزع المقيمين في عمر 15 سنة وما فوق بحسب الوضع األساسي في النشاط اإلقتصادي والعمر 
243 81 - ب  توزع المقيمين في عمر 15 سنة وما فوق بحسب الوضع األساسي في النشاط االقتصادي والعمر )بالنسبة المئوية( 
244 82 - أ    توزع المقيمين بحسب الوضع األساسي في النشاط االقتصادي والمناطق 
245 82 - ب  توزع المقيمين بحسب الوضع األساسي في النشاط االقتصادي والمناطق )بالنسبة المئوية( 
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246 83 - أ     توزع المقيمين )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الوضع األساسي في النشاط االقتصادي والمناطق 
247 83 - ب  توزع المقيمين )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الوضع األساسي في النشاط االقتصادي والمناطق )بالنسبة المئوية( 
248 84 - أ    توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب العمر والجنس 
248 84 - ب  توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب العمر والجنس )بالنسبة المئوية( 
249 85 - أ     توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب المستوى التعليمي المحصل والجنس 
249 85 - ب  توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب المستوى التعليمي المحصل والجنس )النسبة المئوية( 
250 86 - أ     توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الجنس والمناطق 
250  86 - ب  توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الجنس والمناطق )بالنسبة المئوية( 
251 87 - أ     توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الحالة الزواجية والجنس  
251 87 - ب   توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الحالة الزواجية والجنس )بالنسبة المئوية( 
252 88 - أ     توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الوضع في العمل الحالي والجنس 
252 88 - ب  توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الوضع في العمل الحالي والجنس )بالنسبة المئوية( 
253 89 - أ     توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الوضع في العمل الحالي والمستوى التعليمي المحصل 

 89 - ب  توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( 
254   بحسب الوضع في العمل الحالي والمستوى التعليمي المحصل )بالنسبة المئوية( 
255 90 - أ    توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب فئات المهن للعمل الحالي والجنس 
255 90 - ب  توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب فئات المهن للعمل الحالي والجنس )بالنسبة المئوية( 
256 91 - أ    توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب فئات المهن للعمل الحالي والمناطق 
257 91 - ب  توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب فئات المهن للعمل الحالي والمناطق)بالنسبة المئوية( 
258 92 - أ     توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب قطاع النشاط االقتصادي للعمل الحالي والجنس 

 92 - ب  توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق(
258   بحسب قطاع النشاط االقتصادي للعمل الحالي والجنس  )بالنسبة المئوية( 
259 93 - أ     توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب قطاع النشاط االقتصادي للعمل الحالي و المناطق 
260 93 - ب  توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب قطاع النشاط االقتصادي و المناطق )بالنسبة المئوية( 
261 94 - أ     توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب قطاع النشاط االقتصادي والوضع في العمل 
262 94 - ب  توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب قطاع النشاط االقتصادي والوضع في العمل )بالنسبة المئوية( 
263 95 - أ     توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب نوع قطاع النشاط االقتصادي للعمل الحالي و الجنس 

 95 - ب  توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( 
263   بحسب نوع قطاع النشاط االقتصادي للعمل الحالي والجنس )بالنسبة المئوية( 
264 96 - أ     توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب نوع قطاع النشاط االقتصادي للعمل الحالي والمناطق 

 96 - ب  توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق(
265      بحسب نوع قطاع النشاط االقتصادي للعمل الحالي والمناطق )بالنسبة المئوية( 
266 97 - أ     توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب ديمومة العمل والجنس 
266 97 - ب  توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب ديمومة العمل والجنس )بالنسبة المئوية( 
267 98 - أ     توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب ديمومة العمل والمناطق 
267 98 - ب  توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب ديمومة العمل والمناطق ) بالنسبة المئوية( 
268 99         توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب موسمية العمل الحالي 
268 100       توزع القوى العاملة الفعليًة )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب مكان عملهم الحالي 
269 101       توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب االستفادة من أحد أنواع التأمين الصحي 

 102       توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي
269      بحسب نوع التأمين الصحي  
270 103       توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب تغير مكان سكنهم بسبب العمل 
270 104       توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب قيامهم بمهنة ثانوية إضافة إلى عملهم األساسي 

 105       توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( في القطاع الخاص في اطار المؤسسات غير المعلن عنها 
271      بحسب مكان العمل 
271 106 - أ  توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب العمر والجنس 
272 106 - ب  توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب العمر و الجنس )بالنسبة المئوية( 
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272 107          توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب المستوى التعليمي المحصل 
273 108          توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب المناطق 
273 109 - أ     توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الحالة الزواجية والجنس 
274 109 - ب  توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الحالة الزواجية والجنس )بالنسبة المئوية( 
274 110          توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب وجود عمل سابق 
275 111          توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب المهنة السابقة 
275 112          عدد ونسبة العاطلين من العمل )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين استعانوا بوسائل البحث عن عمل التالية  
276 113          توزع العاطلين من العمل )من عمر 15 سنة وما فوق ( بحسب اإلستفادة من أحد أنواع التأمين الصحي 
276 114          توزع العاطلين من العمل )من عمر 15 سنة و ما فوق ( المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي بحسب نوع هذا التأمين 

 115          توزع العاطلين من العمل )من عمر 15 سنة و ما فوق ( المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي 
277        بحسب مصدر هذا التأمين 
277 116 - أ     توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 إلى 64 سنة( بحسب العمر والجنس 
278 116 - ب  توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 إلى 64سنة( بحسب العمر و الجنس )بالنسبة المئوية( 
279 117          توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 إلى 64 سنة( بحسب المستوى التعليمي المحصل 
279 118          توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 إلى 64 سنة ( بحسب المناطق 
280 119 - أ     توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 إلى 64 سنة ( بحسب الحالة الزواجية والجنس 
280 119 - ب  توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 إلى 64 سنة ( بحسب الحالة الزواجية والجنس )بالنسبة المئوية( 
281 120          توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 إلى 64 سنة ( بحسب وجود عمل سابق 
281 121          توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 إلى 64 سنة ( بحسب المهنة السابقة 
282 122          عدد ونسبة العاطلين من العمل )في عمر 15 إلى 64 سنة ( الذين استعانوا بالوسائل التالية للبحث عن عمل 
282 123          توزع العاطلين من العمل )من عمر 15 إلى 64 سنة( بحسب اإلستفادة من أحد أنواع التأمين الصحي 
283 124          توزع العاطلين من العمل )من عمر 15 إلى 64 سنة( المستفدين من أحد أنواع التأمين الصحي بحسب نوع التأمين الصحي 
283 125          توزع العاطلين من العمل )من عمر 15 إلى 64 سنة( المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي بحسب مصدر هذا التأمين 
284 126          توزع المقيمين )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب العمل عند بدء الحرب في شهر تموز2006 

 127 - أ     توزع المقيمين ) في عمر 15 سنة وما فوق ( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
284   بحسب أثر الحرب على عملهم والجنس 

 127 - ب  توزع المقيمين ) في عمر 15 سنة وما فوق ( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
284 بحسب أثر الحرب على عملهم والجنس )بالنسبة المئوية( 

 128 - ب  توزع المقيمين ) في عمر 15 سنة وما فوق ( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
285 بحسب أثر الحرب على عملهم والعمر 

 128 - ب  توزع المقيمين ) في عمر 15 سنة وما فوق ( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
285 بحسب أثر الحرب على عملهم والعمر ) بالنسبة المئوية( 

 129 - أ     توزع المقيمين ) في عمر 15 سنة وما فوق ( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
286   بحسب أثر الحرب على عملهم و المستوى التعليمي المحصل 

 129 - ب  توزع المقيمين ) في عمر 15 سنة وما فوق ( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
286 بحسب أثر الحرب على عملهم والمستوى التعليمي المحصل ) بالنسبة المئوية( 

 130 - أ    توزع المقيمين ) في عمر 15 سنة وما فوق ( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
287 بحسب أثر الحرب على عملهم والمناطق 

 130 - ب  توزع المقيمين )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
288 بحسب أثر الحرب على عملهم والمناطق )بالنسبة المئوية( 

 131 - أ     توزع المقيمين ) في عمر 15 سنة وما فوق ( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
289  بحسب أثر الحرب على عملهم وقطاع النشاط اإلقتصادي 

 131 - ب  توزع المقيمين )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
290 بحسب أثر الحرب على عملهم وقطاع النشاط اإلقتصادي للعمل )بالنسبة المئوية( 

 132          توزع المقيمين ) في عمر 15 سنة وما فوق ( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
291        بحسب الوضع في العمل قبل الحرب 

 133          توزع األجراء والمستخدمين )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 
291        بحسب تعديل الدخل خالل الحرب 
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 134 - أ     توزع األجراء والمستخدمين )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 
292    بحسب تعديل الدخل خالل الحرب والجنس 

 134 - ب  توزع األجراء والمستخدمين )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 
292 بحسب تعديل الدخل خالل الحرب و الجنس )بالنسبة المئوية( 

 135 - أ     توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة وما فوق ( الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 
293    بحسب تعديل الدخل خالل الحرب و المستوى التعليمي المحصل 

 135 - ب  توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة وما فوق ( الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز
293 بحسب تعديل الدخل خالل الحرب و المستوى التعليمي المحصل )بالنسبة المئوية( 

 136 - أ     توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 
294    بحسب تعديل الدخل خالل الحرب والمناطق 

 136 - ب  توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 
295 بحسب تعديل الدخل خالل الحرب و المناطق ) بالنسبة المئوية( 

 137 - أ     توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 
296    بحسب تعديل الدخل خالل الحرب وقطاع النشاط اإلقتصادي للعمل 

 137 - ب  توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 
296 بحسب تعديل الدخل خالل الحرب وقطاع النشاط اإلقتصادي ) بالنسبة المئوية( 

 138 - أ     توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة و ما فوق ( الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 
297 بحسب تعديل الدخل خالل الحرب وفئات المهن للعمل الحالي  

 138 - ب  توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة و ما فوق ( الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز
297 بحسب تعديل الدخل خالل الحرب وفئات المهن للعمل الحالي ) بالنسبة المئوية(  

 139 - أ     توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 
298    بحسب تعديل الدخل بعد الحرب و الجنس 

 139 - ب  توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 
298 بحسب تعديل الدخل بعد الحرب و الجنس ) بالنسبة المئوية( 

 140 - أ     توزع األجراء و المستخدمين )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز
299    بحسب تعديل الدخل بعد الحرب و المستوى التعليمي المحصل 

 140 - ب  توزع األجراء و المستخمين )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 
298 بحسب تعديل الدخل بعد الحرب و المستوى التعليمي المحصل )بالنسبة المئوية( 

 141 - أ     توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 
300    بحسب تعديل الدخل بعد الحرب و المناطق 

 141 - ب  توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص 
301 عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب تعديل الدخل بعد الحرب و المناطق ) بالنسبة المئوية( 

 142 - أ     توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 
302    بحسب تعديل الدخل بعد الحرب وقطاع النشاط اإلقتصادي للعمل 

 142 - ب  توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 
302  بحسب تعديل الدخل بعد الحرب وقطاع النشاط اإلقتصادي للعمل ) بالنسبة المئوية( 

 143          توزع األجراء والمستخدمين )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 
303         بحسب تعديل دوام العمل 

 144 - أ     توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
303    بحسب تعديل الدخل خالل الحرب و الجنس 

 144 - ب  توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
303 بحسب تعديل الدخل خالل الحرب و الجنس ) بالنسبة المئوية( 

 145 - أ     توزع ارباب العمل و العاملين لحسابهم ) في عمر 15 سنة وما فوق ( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
304    بحسب تعديل الدخل خالل الحرب و المستوى التعليمي المحصل 

 145 - ب  توزع ارباب العمل و العاملين لحسابهم ) في عمر 15 سنة وما فوق ( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
304 بحسب تعديل الدخل خالل الحرب و المستوى التعليمي المحصل )بالنسبة المئوية( 

 146 - أ     توزع أرباب العمل و العاملين لحسابهم ) في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
305    بحسب تعديل الدخل خالل الحرب و المناطق 

 146 - ب  توزع أرباب العمل و العاملين لحسابهم ) في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
305 بحسب تعديل الدخل خالل الحرب و المناطق ) بالنسبة المئوية( 
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 147 - أ     توزع أرباب العمل و العاملين لحسابهم ) في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
306    بحسب تعديل الدخل خالل الحرب و قطاع النشاط اإلقتصادي للعمل 

 147 - ب  توزع أرباب العمل و العاملين لحسابهم ) في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
306 بحسب تعديل الدخل خالل الحرب و قطاع النشاط اإلقتصادي للعمل )بالنسبة المئوية( 

 148 - أ     توزع أرباب العمل و العاملين لحسابهم ) في عمر 15 سنة و ما فوق ( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
307    بحسب تعديل الدخل خالل الحرب وفئات المهن للعمل الحالي  

 148 - ب  توزع أرباب العمل و العاملين لحسابهم ) في عمر 15 سنة و ما فوق ( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
307 بحسب تعديل الدخل خالل الحرب وفئات المهن للعمل الحالي ) بالنسبة المئوية(  

 149         توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
308         بحسب كيفية تأثر العمل بعد الحرب 

 150         توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
308         بحسب تعديل الدخل بعد الحرب 

 151 - أ     توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
309    بحسب تعديل الدخل بعد الحرب وقطاع النشاط اإلقتصادي للعمل 

 151 - ب  توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
309 بحسب تعديل الدخل بعد الحرب وقطاع النشاط اإلقتصادي للعمل 

 152         توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
310         بحسب تعديل عدد العمال لديهم 

 153 - أ     توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
310    بحسب تعديل عدد العمال لديهم و المناطق 

 153 - ب  توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
311 بحسب تعديل عدد العمال لديهم و المناطق ) بالنسبة المئوية( 

 154 - أ     توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
311    بحسب تعديل عدد العمال لديهم و قطاع النشاط اإلقتصادي للعمل 

 154 - ب  توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
312 بحسب تعديل عدد العمال لديهم وقطاع النشاط اإلقتصادي للعمل )بالنسبة المئوية( 

 155         توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
312         بحسب أسباب انخفاض عدد العمال 

 156         توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب المشاكل اآلنية التي يعاني منها عملهم 
313                  نتيجة الحرب 

 157         توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب طريقة إيجاد األموال لحل مشكلة تأمين ا
313         ألموال التي يعاني منها العمل نتيجة الحرب 
314 158          توزع األسر حسب مدخولها الشهري من جميع المصادر حاليًا 
314 159          توزع األسر حسب مدخولها الشهري من جميع المصادر قبل الحرب 
316 160          توزع األسر بحسب مستواها المعيشي حاليًا مقارنة مع الوضع قبل الحرب 
316 161          توزع األسر بحسب مستواها المعيشي المتوقع خالل اإلثني عشر شهرًا القادمة 
316 162          توزع األسر بحسب تلقيها لمساعدات عينية خالل الحرب  
317 163          توزع األسر التي تلقت مساعدات عينية خالل الحرب بحسب الجهة الرئيسية التي قدمت هذه المساعدات 
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1  الواقع 
 الديمغرافي

 في لبنان
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الخصائص الديمغرافية

 Relation with head of
household

 Sex الجنس

العالقة برب األسرة 

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

 Head of household M/F 135617 738983 874600 رب )ة( األسرة

 Husband / wife 690476 1338 691814 زوج )ة(

 Son / daughter 900892 1036644 1937536 ابن )ة(

 Father / mother 41699 10038 51737 والد )ة(

 Son-in-law / daughter-in-law 17433 3304 20737 زوج ابنة / زوجة ابن

 Grandson / granddaughter 24264 24697 48961 حفيد )ة(

 Other kinship 57160 39643 96803 صلة قرابة أخرى

 No kinship 1230 2938 4168 ال صلة قرابة 

 Servant M/F 32704 76 32780 خادم )ة(

Total 1901475 1857661 3759136 المجموع

جدول رقم 1 - أ
توزع المقيمين بحسب العالقة برب األسرة والجنس

Table 1-a
Distribution of residents according to relation with head of 
household and sex

جدول رقم 1 - ب
توزع المقيمين بحسب العالقة برب األسرة والجنس )بالنسبة 

المئوية(

Table 1-b
Percentage distribution of residents according to relation 
with head of household and sex

 Relation with head of
household

 Sex الجنس

العالقة برب األسرة 

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

 Head of household M/F 7.1 39.8 23.3 رب )ة( األسرة

 Husband / wife 36.3 0.1 18.4 زوج )ة(

 Son / daughter 47.4 55.8 51.5 ابن )ة(

 Father / mother 2.2 0.5 1.4 والد )ة(

 Son-in-law / daughter-in-law 0.9 0.2 0.6 زوج ابنة / زوجة ابن

 Grandson / granddaughter 1.3 1.3 1.3 حفيد )ة(

 Other kinship 3.0 2.1 2.6 صلة قرابة أخرى

 No kinship 0.1 0.2 0.1 ال صلة قرابة 

 Servant M/F 1.7 0.0 0.9  خادم )ة(

Total 100 100 100 المجموع
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 Relation with head
of household

 Marital Status الحالة الزواجية 

العالقة برب األسرة 

 Never
married Married Widowed Divorced Separated Total

 لم يسبق له 
)لها( الزواج متزوج )ة( أرمل )ة( مطلق )ة(

منفصل )ة( / 
هاجر )ة( المجموع

 Head of household
M/F 57017 681992 119387 11795 4410 874601 رب )ة( األسرة

Husband / wife 0 691813 0 0 0 691813 زوج )ة(

Son / daughter 1896116 25445 2046 11652 2276 1937535 ابن )ة(

Father / mother 0 11296 39081 1111 249 51737 والد )ة(
 Son-in-law /
daughter-in-law 0 19781 880 0 76 20737 زوج ابنة / زوجة ابن

 Grandson /
granddaughter 48962 0 0 0 0 48962  حفيد )ة(

Other kinship 80523 8823 4995 1988 475 96804 صلة قرابة أخرى

No kinship 3200 675 52 87 153 4167 ال صلة قرابة 

Servant M/F 17302 14684 611 183 0 32780 خادم )ة(

Total 2103120 1454509 167052 26816 7639 3759136 المجموع

جدول رقم 2 - أ 
توزع المقيمين بحسب العالقة برب األسرة والحالة الزواجية

Table 2-a
Distribution of residents according to relation with head of 
household and marital status

 Relation with head
of household

 Marital Status الحالة الزواجية 

العالقة برب األسرة 

 Never
married Married Widowed Divorced Seperated Total

 لم يسبق له 
)لها( الزواج متزوج )ة( أرمل )ة( مطلق )ة(

منفصل )ة( / 
هاجر )ة( المجموع

 Head of household
M/F 6.5 78.0 13.7 1.3 0.5 100 رب )ة( األسرة

Husband / wife 100.0 100 زوج )ة(

Son / daughter 97.9 1.3 0.1 0.6 0.1 100 ابن )ة(

Father / mother 21.8 75.5 2.1 0.5 100 والد )ة(
 Son-in-law /
daughter-in-law 95.4 4.2 0.4 100 زوج ابنة / زوجة ابن

 Grandson /
granddaughter 100.0 100  حفيد )ة(

Other kinship 83.2 9.1 5.2 2.1 0.5 100 صلة قرابة أخرى

No kinship 76.8 16.2 1.2 2.1 3.7 100 ال صلة قرابة 

Servant M/F 52.8 44.8 1.9 0.6 100 خادم )ة(

Total 55.9 38.7 4.4 0.7 0.2 100 المجموع

Table 2-b
Percentage distribution of residents according to relation 
with head of household and marital status

جدول رقم 2 - ب
توزع المقيمين بحسب العالقة برب األسرة والحالة الزواجية 

)بالنسبة المئوية(
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الخصائص الديمغرافية

 Relation
 with head of
household

Regions المناطق

العالقة برب األسرة 

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

South ( 
 Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun) Lebanon 

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, 
جزين, 

حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

 Head of
household M/F 94751 269599 99564 157203 104798 56377 92308 874600 رب )ة( األسرة

Husband / wife 68146 207323 77948 128801 86349 46676 76570 691813 زوج )ة(

Son / daughter 157601 469313 249241 426785 274825 128796 230976 1937537 ابن )ة(

Father / mother 5722 14221 3253 16269 6492 3013 2768 51738 والد )ة(

 Son-in-law /
daughter-in-law 2596 7136 3997 2806 2492 790 920 20737

زوج ابنة / زوجة 
ابن

 Grandson /
granddaughter 8759 13374 9323 5685 5057 2324 4439 48961  حفيد )ة(

Other kinship 10730 30656 11852 24709 7899 4023 6933 96802 صلة قرابة أخرى

No kinship 1501 1279 953 307 0 52 76 4168 ال صلة قرابة 

Servant M/F 11560 13613 1829 1147 1952 826 1852 32779 خادم )ة(

Total 361366 1026514 457960 763712 489864 242877 416842 3759135 المجموع

*Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية

جدول رقم 3 - أ
توزع المقيمين بحسب العالقة برب األسرة والمناطق

Table 3-a
Distribution of residents according to relation with head of 
household and Regions
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Table 3-b
Percentage distribution of residents according to relation 
with head of household and Regions

جدول رقم 3 - ب
توزع المقيمين بحسب العالقة برب األسرة والمناطق )بالنسبة 

المئوية(

 Relation
 with head of
household

Regions المناطق

العالقة برب األسرة 

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most 
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, 
جزين, 

حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

 Head of
household M/F 26.2 26.3 21.7 20.6 21.4 23.2 22.1 23.3 رب )ة( األسرة

Husband / wife 18.9 20.2 17.0 16.9 17.6 19.2 18.4 18.4 زوج )ة(

Son / daughter 43.6 45.7 54.4 55.9 56.1 53.0 55.4 51.5 ابن )ة(

Father / mother 1.6 1.4 0.7 2.1 1.3 1.2 0.7 1.4 والد )ة(

 Son-in-law /
daughter-in-law 0.7 0.7 0.9 0.4 0.5 0.3 0.2 0.6

زوج ابنة / زوجة 
ابن

 Grandson /
granddaughter 2.4 1.3 2.0 0.7 1.0 1.0 1.1 1.3  حفيد )ة(

Other kinship 3.0 3.0 2.6 3.2 1.6 1.7 1.7 2.6 صلة قرابة أخرى

No kinship 0.4 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 ال صلة قرابة 

Servant M/F 3.2 1.3 0.4 0.2 0.4 0.3 0.4 0.9 خادم )ة(

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية
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 Age

 Sex الجنس

العمر 

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا
0 - 4 124507 136514 261021 4 - 0

5 - 9 152325 160577 312902 9 - 5

10 - 14 170436 183613 354049 14 - 10

15 - 19 167642 195984 363626 19 - 15

20 - 24 176307 191471 367778 24 - 20

25 - 29 157612 148321 305933 29 - 25

30 - 34 144670 132105 276775 34 - 30

35 - 39 137717 111833 249550 39 - 35

40 - 44 130598 102405 233003 44 - 40

45 - 49 113157 95595 208752 49 - 45

50 - 54 95808 84091 179899 54 - 50

55 - 59 76383 66993 143376 59 - 55

60 - 64 74329 65701 140030 64 - 60

65 - 69 62114 59900 122014 69 - 65

70 - 74 51992 53267 105259 74 - 70

75 - 79 32962 38353 71315 79 - 75

80 - 84 24398 21083 45481 84 - 80

85 and above 8518 9853 18371 85 وما فوق

Total 1901475 1857659 3759134 المجموع

Table 4-a
Distribution of residents according to age and sex

جدول رقم 4 - أ
توزع المقيمين بحسب العمر والجنس
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 Age

 Sex الجنس

العمر 

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا
 0 - 4 6.5 7.3 6.9 4 - 0

 5 - 9 8.0 8.6 8.3 9 - 5

10 - 14 9.0 9.9 9.4 14 - 10

15 - 19 8.8 10.6 9.7 19 - 15

20 - 24 9.3 10.3 9.8 24 - 20

25 - 29 8.3 8.0 8.1 29 - 25

30 - 34 7.6 7.1 7.4 34 - 30

35 - 39 7.2 6.0 6.6 39 - 35

40 - 44 6.9 5.5 6.2 44 - 40

45 - 49 6.0 5.1 5.6 49 - 45

50 - 54 5.0 4.5 4.8 54 - 50

55 - 59 4.0 3.6 3.8 59 - 55

60 - 64 3.9 3.5 3.7 64 - 60

65 - 69 3.3 3.2 3.2 69 - 65

70 - 74 2.7 2.9 2.8 74 - 70

75 - 79 1.7 2.1 1.9  79 - 75

80 - 84 1.3 1.1 1.2 84 - 80

85 and above 0.4 0.5 0.5 85 وما فوق

Total 100 100 100 المجموع

Table 4-b
Percentage distribution of residents according to age and sex

جدول رقم 4 - ب
توزع المقيمين بحسب العمر والجنس )بالنسبة المئوية(
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Regions

 Sex الجنس

المناطق

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Beirut 195084 166282 361366 بيروت

Mount Lebanon* 523537 502976 1026513 جبل لبنان*

Dahyieh 231861 226099 457960 الضاحية الجنوبية لبيروت

Northern Lebanon 372186 391527 763713 لبنان الشمالي

Bekaa 242660 247206 489866 البقاع

 Less damaged South (Saida,
Jezzine , Hasbaiya) 120867 122010 242877

الجنوب األقل تضررا” )صيدا, جزين, 
حاصبيا(

 Most damaged South
 (Nabatiyeh, Sour, Bent Jbayl,
Marjaayoun) 215280 201562 416842

الجنوب األكثر تضررا” )النبطية, صور, 
بنت جبيل, مرجعيون (

 Lebanon 1901475 1857662 3759137  لبنان

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(

Table 5-a
Distribution of residents according to Regions and sex

جدول رقم 5 - أ
توزع المقيمين بحسب المناطق والجنس

Regions

 Sex الجنس

المناطق

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Beirut 10.3 9.0 9.6 بيروت

Mount Lebanon* 27.5 27.1 27.3 جبل لبنان*

Dahyieh 12.2 12.2 12.2 الضاحية الجنوبية لبيروت

Northern Lebanon 19.6 21.1 20.3 لبنان الشمالي

Bekaa 12.8 13.3 13.0 البقاع

 Less damaged South (Saida,
Jezzine , Hasbaiya) 6.4 6.6 6.5

الجنوب األقل تضررا” )صيدا, جزين, 
حاصبيا(

 Most damaged South
 (Nabatiyeh, Sour, Bent Jbayl,
Marjaayoun) 11.3 10.9 11.1

الجنوب األكثر تضررا” )النبطية, صور, 
بنت جبيل, مرجعيون (

 Lebanon 100 100 100  لبنان

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(

Table 5-b
Percentage distribution of residents according to Regions 
and sex

جدول رقم 5 - ب
توزع المقيمين بحسب المناطق والجنس )بالنسبة المئوية(
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 Age

Type of residency  نوع اإلقامة

العمر 

 Permanent
 resident

 Temporary
resident

 Occasionally
 resident

 because of the
war

 Outside the
 country for

study or work Total

مقيم)ة( دائم)ة(
مقيم)ة( غير 

دائم)ة(

 مقيم)ة( بشكل 
استثنائي بسبب 

الحرب
خارج البالد للدراسة 

أو للعمل المجموع
0 - 4 258429 153 2312 127 261021 4 - 0

5 - 9 310437 648 1563 254 312902 9 - 5

10 - 14 350055 1492 2503 0 354050 14 - 10

15 - 19 353365 6224 2541 1496 363626 19 - 15

20 - 24 345095 18254 1474 2955 367778 24 - 20

25 - 29 288083 12862 1966 3023 305934 29 - 25

30 - 34 267407 7510 1293 565 276775 34 - 30

35 - 39 241165 6215 1829 341 249550 39 - 35

40 - 44 228492 2992 1290 229 233003 44 - 40

45 - 49 207159 774 553 266 208752 49 - 45

50 - 54 177882 762 426 828 179898 54 - 50

55 - 59 142787 109 73 407 143376 59 - 55

60 - 64 139221 358 196 254 140029 64 - 60

65 - 69 121400 204 410 0 122014 69 - 65

70 - 74 104645 128 486 0 105259 74 - 70

75 - 79 71210 105 0 0 71315  79 - 75

80 - 84 45482 0 0 0 45482 84 - 80

85 and above 18302 69 0 0 18371 85 وما فوق

Total 3670616 58859 18915 10745 3759135 المجموع

Table 6-a
Distribution of residents according to age and type of  
residency

جدول رقم 6 - أ
توزع المقيمين بحسب العمر ونوع اإلقامة
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 Age

Type of residency  نوع اإلقامة

العمر 

 Permanent
 resident

 Temporary
resident

 Occasionally
 resident

 because of the
war

 Outside the
 country for

study or work Total

مقيم)ة( دائم)ة( مقيم)ة( غير دائم)ة(

 مقيم)ة( بشكل 
استثنائي بسبب 

الحرب
خارج البالد للدراسة 

أو للعمل المجموع
0 - 4 7.0 0.3 12.2 1.2 6.9 4 - 0

5 - 9 8.5 1.1 8.3 2.4 8.3 9 - 5

10 - 14 9.5 2.5 13.2 9.4 14 - 10

15 - 19 9.6 10.6 13.4 13.9 9.7 19 - 15

20 - 24 9.4 31.0 7.8 27.5 9.8 24 - 20

25 - 29 7.8 21.9 10.4 28.1 8.1 29 - 25

30 - 34 7.3 12.8 6.8 5.3 7.4 34 - 30

35 - 39 6.6 10.6 9.7 3.2 6.6 39 - 35

40 - 44 6.2 5.1 6.8 2.1 6.2 44 - 40

45 - 49 5.6 1.3 2.9 2.5 5.6 49 - 45

50 - 54 4.8 1.3 2.3 7.7 4.8 54 - 50

55 - 59 3.9 0.2 0.4 3.8 3.8 59 - 55

60 - 64 3.8 0.6 1.0 2.4 3.7 64 - 60

65 - 69 3.3 0.3 2.2 3.2 69 - 65

70 - 74 2.9 0.2 2.6 2.8 74 - 70

75 - 79 1.9 0.2 1.9  79 - 75

80 - 84 1.2 1.2 84 - 80

85 and above 0.5 0.1 0.5 85 وما فوق

Total 100 100 100 100 100 المجموع

Table 6-b
Percentage distribution of residents according to age and 
type of residency

جدول رقم 6 - ب
توزع المقيمين بحسب العمر ونوع اإلقامة )بالنسبة المئوية(
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 Age

Regions المناطق

العمر 

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)

 
Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, 
جزين, 

حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

0 - 4 20914 63561 38904 56128 35100 16232 30183 261022 4 - 0

5 - 9 20476 75322 42413 70852 44704 21172 37963 312902 9 - 5

10 - 14 25931 67187 50441 89438 50748 23422 46883 354050 14 - 10

15 - 19 31342 70041 47029 87316 51827 27335 48736 363626 19 - 15

20 - 24 37017 93459 44341 77988 48004 25000 41969 367778 24 - 20

25 - 29 32014 92481 45056 53051 39718 16400 27213 305933 29 - 25

30 - 34 24208 92997 36132 48799 33277 14674 26689 276776 34 - 30

35 - 39 21326 71823 34385 48164 31520 14925 27406 249549 39 - 35

40 - 44 23341 61591 26533 46225 28079 17402 29832 233003 44 - 40

45 - 49 23018 59094 23348 39141 25487 15430 23234 208752 49 - 45

50 - 54 19263 61285 17734 31277 21493 11376 17471 179899 54 - 50

55 - 59 17291 47865 12278 26377 18019 8647 12901 143378 59 - 55

60 - 64 16440 47830 12845 24800 17800 8911 11404 140030 64 - 60

65 - 69 16093 40038 10845 19780 15969 6682 12608 122015 69 - 65

70 - 74 14062 34335 8022 19061 13367 7248 9164 105259 74 - 70

75 - 79 12056 20975 5215 13171 7503 4689 7706 71315  79 - 75

80 - 84 5243 19290 1718 8573 4070 2483 4105 45482 84 - 80

85 and above 1331 7340 723 3573 3181 849 1374 18371 85 وما فوق

Total 361366 1026514 457962 763714 489866 242877 416841 3759140 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(

Table 7-a
Distribution of residents according to age and Regions

جدول رقم 7 - أ
توزع المقيمين بحسب العمر والمناطق
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 Age

Regions المناطق

العمر 

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, 
جزين, 

حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

0 - 4 5.8 6.2 8.5 7.3 7.2 6.7 7.2 6.9 4 - 0

5 - 9 5.7 7.3 9.3 9.3 9.1 8.7 9.1 8.3 9 - 5

10 - 14 7.2 6.5 11.0 11.7 10.4 9.6 11.2 9.4 14 - 10

15 - 19 8.7 6.8 10.3 11.4 10.6 11.3 11.7 9.7 19 - 15

20 - 24 10.2 9.1 9.7 10.2 9.8 10.3 10.1 9.8 24 - 20

25 - 29 8.9 9.0 9.8 6.9 8.1 6.8 6.5 8.1 29 - 25

30 - 34 6.7 9.1 7.9 6.4 6.8 6.0 6.4 7.4 34 - 30

35 - 39 5.9 7.0 7.5 6.3 6.4 6.1 6.6 6.6 39 - 35

40 - 44 6.5 6.0 5.8 6.1 5.7 7.2 7.2 6.2 44 - 40

45 - 49 6.4 5.8 5.1 5.1 5.2 6.4 5.6 5.6 49 - 45

50 - 54 5.3 6.0 3.9 4.1 4.4 4.7 4.2 4.8 54 - 50

55 - 59 4.8 4.7 2.7 3.5 3.7 3.6 3.1 3.8 59 - 55

60 - 64 4.5 4.7 2.8 3.2 3.6 3.7 2.7 3.7 64 - 60

65 - 69 4.5 3.9 2.4 2.6 3.3 2.8 3.0 3.2 69 - 65

70 - 74 3.9 3.3 1.8 2.5 2.7 3.0 2.2 2.8 74 - 70

75 - 79 3.3 2.0 1.1 1.7 1.5 1.9 1.8 1.9  79 - 75

80 - 84 1.5 1.9 0.4 1.1 0.8 1.0 1.0 1.2 84 - 80

85 and above 0.4 0.7 0.2 0.5 0.6 0.3 0.3 0.5 85 وما فوق

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(

Table 7-b
Percentage distribution of residents according to age and 
Regions

جدول رقم 7 - ب
توزع المقيمين بحسب العمر والمناطق )بالنسبة المئوية(
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Place of registration

 Sex الجنس

مكان القيد

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Beirut 171361 158374 329735 بيروت

Mount Lebanon 393274 384008 777282 جبل لبنان

Northern Lebanon 405323 424552 829875 لبنان الشمالي

Bekaa 345498 355035 700533 البقاع

Southern lebanon 246625 224722 471347 لبنان الجنوبي

Nabatieh 258771 248492 507263 النبطية

Non-Lebanese 79416 62478 141894 غير لبناني

No response 1205 0 1205 ال جواب

Total 1901473 1857661 3759134 المجموع

جدول رقم 8 - أ
 توزع المقيمين بحسب مكان القيد والجنس

Table 8-a 
Distribution of residents according to place of registration 
and sex

Place of registration

 Sex الجنس

مكان القيد

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Beirut 52.0 48.0 100 بيروت

Mount Lebanon 50.6 49.4 100 جبل لبنان

Northern Lebanon 48.8 51.2 100 لبنان الشمالي

Bekaa 49.3 50.7 100 البقاع

Southern lebanon 52.3 47.7 100 لبنان الجنوبي

Nabatieh 51.0 49.0 100 النبطية

Non-Lebanese 56.0 44.0 100 غير لبناني

No response 100 100 ال جواب

Total 50.6 49.4 100 المجموع

Table 8-b
Percentage distribution of residents according to place of 
registration and sex

جدول رقم 8 - ب 
 توزع المقيمين بحسب مكان القيد والجنس )بالنسبة المئوية(
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Place of registration

 Marital Status الحالة الزواجية

مكان القيد 

 Never 
married Married Widowed Divorced Seperated Total

لم يسبق 
له )لها( 

الزواج متزوج )ة( أرمل )ة( مطلق )ة(
منفصل )ة( 

/ هاجر )ة( المجموع

Beirut 166314 138954 19099 5007 362 329736 بيروت

Mount Lebanon 398400 327330 45905 4446 1202 777283 جبل لبنان

Northern Lebanon 500035 292865 31015 4886 1074 829875 لبنان الشمالي

Bekaa 405238 260143 29674 3466 2013 700534 البقاع

Southern lebanon 266957 182708 17824 3062 796 471347 لبنان الجنوبي

Nabatieh 286164 196222 18904 3916 2057 507263 النبطية

Non-Lebanese 79182 56288 4254 2035 135 141894 غير لبناني

No response 829 0 376 0 0 1205 ال جواب

Total 2103119 1454510 167051 26818 7639 3759137 المجموع

جدول رقم 9 - أ
توزع المقيمين بحسب مكان القيد والحالة الزواجية

Table 9-a
Distribution of residents according to place of registration 
and marital status

جدول رقم 9 - ب
توزع المقيمين بحسب مكان القيد والحالة الزواجية )بالنسبة 

المئوية(

Table 9-b
Percentage distribution of residents according to place of 
registration and marital status

Place of registration

 Marital Status الحالة الزواجية

مكان القيد 

 Never
married Married Widowed Divorced Seperated Total

لم يسبق له 
)لها( الزواج متزوج )ة( أرمل )ة( مطلق )ة(

منفصل )ة( / 
هاجر )ة( المجموع

Beirut 50.4 42.1 5.8 1.5 0.1 100 بيروت

Mount Lebanon 51.3 42.1 5.9 0.6 0.2 100 جبل لبنان

Northern Lebanon 60.3 35.3 3.7 0.6 0.1 100 لبنان الشمالي

Bekaa 57.8 37.1 4.2 0.5 0.3 100 البقاع

Southern lebanon 56.6 38.8 3.8 0.6 0.2 100 لبنان الجنوبي

Nabatieh 56.4 38.7 3.7 0.8 0.4 100 النبطية

Non-Lebanese 55.8 39.7 3.0 1.4 0.1 100 غير لبناني

No response 68.8 31.2 100 ال جواب

Total 55.9 38.7 4.4 0.7 0.2 100 المجموع
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 Marital Status

 Sex الجنس

الحالة الزواجية 

Females Males
 Females &

Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Never married 548058 627089 1175147 لم يسبق له )لها( الزواج

Married 741645 712864 1454509 متزوج )ة(

Widowed 141874 25178 167052 أرمل )ة(

Divorced 17955 8861 26816 مطلق )ة(

Seperated 4674 2964 7638 منفصل )ة( / هاجر )ة(

Total 1454206 1376956 2831162 المجموع

Table 10-a
Distribution of residents (aged 15 years and above) according 
to marital status and sex

جدول رقم 10 - أ
توزع المقيمين )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الحالة 

الزواجية والجنس

 Marital Status

 Sex الجنس

الحالة الزواجية 

Females Males
 Females &

Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Never married 37.7 45.5 41.5 لم يسبق له )لها( الزواج

Married 51.0 51.8 51.4 متزوج )ة(

Widowed 9.8 1.8 5.9 أرمل )ة(

Divorced 1.2 0.6 0.9 مطلق )ة(

Seperated 0.3 0.2 0.3 منفصل )ة( / هاجر )ة(

Total 100 100 100 المجموع

Table 10-b
Percentage distribution of residents (aged 15 years and 
above) according to marital status and sex

جدول رقم 10 - ب
توزع المقيمين )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الحالة 

الزواجية والجنس )بالنسبة المئوية(
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 Age

 Marital Status الحالة الزواجية 

العمر 

 Never
married Married Widowed Divorced Seperated Total

لم يسبق له 
)لها( الزواج متزوج )ة( أرمل )ة( مطلق )ة(

منفصل )ة( / 
هاجر )ة( المجموع

15 - 19 357419 6030 0 177 0 363626 19 - 15

20 - 24 328274 38353 76 922 153 367778 24 - 20

25 - 29 200993 102582 351 2008 0 305934 29 - 25

30 - 34 109912 161093 733 3717 1320 276775 34 - 30

35 - 39 62606 179491 1534 5334 585 249550 39 - 35

40 - 44 41211 182524 4705 3842 720 233002 44 - 40

45 - 49 25608 172292 7115 3458 279 208752 49 - 45

50 - 54 15343 146005 13175 2882 2494 179899 54 - 50

55 - 59 11628 115117 15230 965 436 143376 59 - 55

60 - 64 8876 107980 21588 1586 0 140030 64 - 60

65 - 69 4885 91606 23628 1148 748 122015 69 - 65

70 - 74 3829 75263 24825 589 753 105259 74 - 70

75 - 79 2609 45016 23541 73 76 71315  79 - 75

80 - 84 1650 22758 20998 0 76 45482 84 - 80

85 and above 304 8398 9552 116 0 18370 85 وما فوق

Total 1175147 1454508 167051 26817 7640 2831163 المجموع

Table 11-a
Distribution of residents (aged 15 years and above) according 
to marital status and age

جدول رقم 11 - أ
 توزع المقيمين )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الحالة 

الزواجية والعمر



141

الخصائص الديمغرافية

Table 11-b
Percentage distribution of residents (aged 15 years and 
above) according to marital status and age

جدول رقم 11 - ب
 توزع المقيمين )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الحالة 

الزواجية والعمر )بالنسبة المئوية(

 Age

 Marital Status الحالة الزواجية 

العمر 

 Never
married Married Widowed Divorced Seperated Total

لم يسبق له 
)لها( الزواج متزوج )ة( أرمل )ة( مطلق )ة(

منفصل )ة( / 
هاجر )ة( المجموع

15 - 19 98.3 1.7 0.1 100 19 - 15

20 - 24 89.3 10.4 0.0 0.3 0.0 100 24 - 20

25 - 29 65.7 33.5 0.1 0.7 100 29 - 25

30 - 34 39.7 58.2 0.3 1.3 0.5 100 34 - 30

35 - 39 25.1 71.9 0.6 2.1 0.2 100 39 - 35

40 - 44 17.7 78.3 2.0 1.6 0.3 100 44 - 40

45 - 49 12.3 82.5 3.4 1.7 0.1 100 49 - 45

50 - 54 8.5 81.2 7.3 1.6 1.4 100 54 - 50

55 - 59 8.1 80.3 10.6 0.7 0.3 100 59 - 55

60 - 64 6.3 77.1 15.4 1.1 100 64 - 60

65 - 69 4.0 75.1 19.4 0.9 0.6 100 69 - 65

70 - 74 3.6 71.5 23.6 0.6 0.7 100 74 - 70

75 - 79 3.7 63.1 33.0 0.1 0.1 100  79 - 75

80 - 84 3.6 50.0 46.2 0.2 100 84 - 80

85 and above 1.7 45.7 52.0 0.6 100 85 وما فوق

Total 41.5 51.4 5.9 0.9 0.3 100 المجموع
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 Marital
Status

 Regions المناطق

الحالة 
الزواجية 

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun) Lebanon 

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, 
جزين, 

حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

 Never
married 115558 316446 136196 248098 158306 74456 126087 1175147

لم يسبق له 
)لها( الزواج

Married 148632 440883 167880 266135 179608 94995 156376 1454509 متزوج )ة(

Widowed 24464 53044 15813 27626 19688 10980 15437 167052 أرمل )ة(

Divorced 4930 6287 4916 4361 1330 1457 3535 26816 مطلق )ة(

Seperated 461 3784 1396 1074 381 163 379 7638
منفصل )ة( / 

هاجر )ة(

Total 294045 820444 326201 547294 359313 182051 301814 2831162 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(

Table 12-a
Distribution of residents (aged 15 years and above) according 
to marital status and Regions

جدول رقم 12 - أ
توزع المقيمين )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الحالة 

الزواجية والمناطق
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Table 12-b
Percentage distribution of residents (aged 15 years and 
above) according to marital status and Regions

جدول رقم 12 - ب
توزع المقيمين )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الحالة 

الزواجية والمناطق )بالنسبة المئوية(

Marital Status

 Regions المناطق

الحالة الزواجية 

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less 
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun) Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

Never married 39.3 38.6 41.8 45.3 44.1 40.9 41.8 41.5
لم يسبق له )لها( 

الزواج

Married 50.5 53.7 51.5 48.6 50.0 52.2 51.8 51.4 متزوج )ة(

Widowed 8.3 6.5 4.8 5.1 5.5 6.0 5.1 5.9 أرمل )ة(

Divorced 1.7 0.8 1.5 0.8 0.4 0.8 1.2 0.9 مطلق )ة(

Seperated 0.2 0.5 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3
منفصل )ة( / 

هاجر )ة(

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(
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 Moving out of the primary residence

Frequency Percentage (%)

العددترك المنزل االساسي  النسبة المئوية

No 2445064 65.0 كال

Yes 1284139 34.2 نعم
 Not living with the household during the
war 29932 0.8 لم يكن مقيم مع االسرة خالل الحرب

Total 3759136 100 المجموع

Table 13
Distribution of residents according to moving out of the pri-
mary residence during the war

جدول رقم 13
 توزع المقيمين بحسب ترك المنزل األساسي خالل الحرب

Regions

 Moving out of the
 primary residence

ترك المنزل 
االساسي

المناطق

No Yes

 Not living with
 the household
during the war Total

كال نعم
لم يكن مقيم مع 
االسرة خالل الحرب المجموع

Beirut 246759 109493 5114 361366 بيروت

Mount Lebanon* 798724 221968 5822 1026514 جبل لبنان*

Dahyieh 46600 405934 5426 457960 الضاحية الجنوبية لبيروت

Northern Lebanon 733908 25624 4180 763712 لبنان الشمالي

Bekaa 386927 100237 2702 489866 البقاع

 Less damaged South (Saida,
Jezzine , Hasbaiya) 155442 84017 3418 242877

الجنوب األقل تضررا” )صيدا, جزين, 
حاصبيا(

 Most damaged South
 (Nabatiyeh, Sour, Bent Jbayl,
Marjaayoun) 76704 336867 3271 416842

الجنوب األكثر تضررا” )النبطية, صور, 
بنت جبيل, مرجعيون (

 Lebanon 2445064 1284140 29933 3759137  لبنان

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 

Table 14-a
Distribution of residents according to moving out of the pri-
mary residence during the war and Regions

جدول رقم 14 - أ
 توزع المقيمين بحسب ترك المنزل األساسي خالل الحرب 

والمناطق
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Table 14-b
Percentage distribution of residents according to moving out 
of the primary residence during the war and regions 

جدول رقم 14 - ب
 توزع المقيمين بحسب ترك المنزل األساسي خالل الحرب 

والمناطق )بالنسبة المئوية(

Regions

 Moving out of the primary
 residence

ترك المنزل 
االساسي 

المناطق

No Yes

 Not living
 with the

 household
 during the

war Total

كال نعم

لم يكن مقيم 
مع االسرة 

خالل الحرب المجموع

Beirut 68.3 30.3 1.4 100 بيروت

Mount Lebanon* 77.8 21.6 0.6 100 جبل لبنان*

Dahyieh 10.2 88.6 1.2 100 لضاحية الجنوبية لبيروت

Northern Lebanon 96.1 3.4 0.5 100 لبنان الشمالي

Bekaa 79.0 20.5 0.6 100 البقاع

 Less damaged South (Saida,
Jezzine , Hasbaiya) 64.0 34.6 1.4 100

الجنوب األقل تضررا” )صيدا, جزين, 
حاصبيا(

 Most damaged South
 (Nabatiyeh, Sour, Bent Jbayl,
Marjaayoun) 18.4 80.8 0.8 100

الجنوب األكثر تضررا” )النبطية, صور, 
بنت جبيل, مرجعيون (

 Lebanon 65.0 34.2 0.8 100  لبنان

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 
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 Relation with head of
household

Moving out of the primary residence ترك المنزل االساسي 

العالقة برب االسرة

No Yes

 Not living with
 the household
during the war Total

كال نعم
لم يكن مقيم مع 
االسرة خالل الحرب المجموع

Head of household M/F 594552 277371 2677 874600  رب )ة( األسرة

Husband / wife 453180 237707 926 691813  زوج )ة(

Son / daughter 1221906 693084 22546 1937536  ابن )ة(

 Father / mother 41242 10175 320 51737  والد )ة(

 Son-in-law / daughter-in-law 13880 6781 76 20737  زوج ابنة / زوجة ابن

 Grandson / grand daughter 25935 21847 1180 48962 حفيد )ة(

Other kinship 70800 25734 270 96804 صلة قرابة أخرى

 No kinship 2948 1220 0 4168  ال صلة قرابة 

 Servant M/F 20622 10221 1937 32780 خادم )ة(

Total 2445065 1284140 29932 3759137 المجموع

جدول رقم 15 - أ
توزع المقيمين بحسب ترك المنزل األساسي خالل الحرب 

والعالقة برب االسرة

Table 15-a
Distribution of residents according to moving out of the 
primary residence during the war and relation with head of 
household

Table 15-b
Percentage distribution of residents according to moving out 
of the primary residence during the war and relation with 
head of household

جدول رقم 15 - ب
توزع المقيمين بحسب ترك المنزل األساسي خالل الحرب 

والعالقة برب االسرة )بالنسبة المئوية(

 Relation with head of
household

 Moving out of the primary
residence ترك المنزل االساسي 

العالقة برب االسرة

No Yes

 Not living with
 the household

 during the
war Total

كال نعم
لم يكن مقيم مع 
االسرة خالل الحرب المجموع

Head of household M/F 68.0 31.7 0.3 100  رب )ة( األسرة

Husband / wife 65.5 34.4 0.1 100  زوج )ة(

Son / daughter 63.1 35.8 1.2 100  ابن )ة(

 Father / mother 79.7 19.7 0.6 100  والد )ة(

 Son-in-law / daughter-in-law 66.9 32.7 0.4 100  زوج ابنة / زوجة ابن

 Grandson / grand daughter 53.0 44.6 2.4 100 حفيد )ة(

Other kinship 73.1 26.6 0.3 100 صلة قرابة أخرى

 No kinship 70.7 29.3 100  ال صلة قرابة 

 Servant M/F 62.9 31.2 5.9 100 خادم )ة(

Total 65.0 34.2 0.8 100 المجموع
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Type of residence

Frequency Percentage (%)

العددنوع المسكن النسبة المئوية
 Secondary house for the household or
for any household member 108019 8.4 منزل ثانوي لالسرة او الفرد

Son’s, daughter’s or relatives house 385394 30.0 منزل اوالد او اهل او اقارب

Friend’s or others’ house 185733 14.5 منزل اصدقاء او افراد اخرون

Rent a house 208104 16.2 استئجار منزل

Rent a hotel room 8485 0.7 فندق

School 145876 11.4 مدرسة

Public places (gardens..) 6481 0.5 اماكن عامة)حدائق...(

 Religious establishments 7847 0.6 مؤسسات دينية)اديرة، كنائس، مساجد...(

Other 14547 1.1 غير ذلك

Inapplicable 213275 16.6 ال ينطبق

No response 379 0.0 ال جواب

Total 1284139 100 المجموع

Table 17
Distribution of residents who left their primary residences 
during the war according to the type of residence they 
moved in

جدول رقم 17
 توزع المقيمين الذين تركوا منازلهم األساسية خالل الحرب 

بحسب نوع المسكن الذي انتقلوا للعيش فيه 

The area moved to during the war

Frequency Percentage (%)

العددالمنطقة التي تم اإلنتقال إليها خالل الحرب  النسبة المئوية

Beirut 192467 15.0 بيروت

Mount Lebanon 543686 42.3 جبل لبنان

Northern Lebanon 70673 5.5 لبنان الشمالي

Bekaa 117867 9.2 البقاع

Southern lebanon 138160 10.8 لبنان الجنوبي

Nabatieh 8011 0.6 النبطية

Abroad 213275 16.6 خارج البلد

Total 1284139 100 المجموع

Table 16
Distribution of residents who left their primary residences 
during the war according to the area they moved to

جدول رقم 16
توزع المقيمين الذين تركوا منازلهم األساسية خالل الحرب 

بحسب المنطقة التي إنتقلوا إليها 
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Table 18-a
Distribution of residents who left their primary residences  
during the war according to the type of residence they moved 
in and Regions

جدول رقم 18 - أ
 توزع المقيمين الذين تركوا منازلهم األساسية خالل الحرب بحسب 

نوع المسكن الذي انتقلوا للعيش فيه والمناطق

Type of residence

Regions المناطق

نوع المسكن

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)

 
Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, 
جزين, 

حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان
 Secondary
 house for the
 household or for
 any household
member 24718 41030 29515 3164 572 6149 2871 108019

منزل ثانوي لالسرة او 
الفرد

  Son’s,
 daughter’s or
relatives house 35718 100347 119105 8243 20734 30659 70587 385393

منزل اوالد او اهل او 
اقارب

  Friend’s or
others’ house 8669 18446 67173 3814 3645 13350 70636 185733

منزل اصدقاء او افراد 
اخرون

 Rent a house 12964 34956 63829 1929 0 15138 79287 208103 استئجار منزل
  Rent a hotel
room 349 282 4092 175 0 1037 2550 8485 فندق

School 0 9031 45025 0 7981 7832 76007 145876 مدرسة
 Public places
(gardens..) 0 0 5269 0 0 0 1212 6481 اماكن عامة )حدائق...(

 Religious
 establishments 0 2258 1263 0 0 1237 3090 7848

مؤسسات دينية 
)اديرة، كنائس، 

مساجد...(

Other 116 0 7800 0 953 467 5211 14547 غيره

Inapplicable 26958 15618 62863 8298 66351 8149 25038 213275 ال ينطبق

No response 0 0 0 0 0 0 379 379 ال جواب

Total 109492 221968 405934 25623 100236 84018 336868 1284139 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(
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Table 18-b
Percentage distribution of residents who left their primary resi-
dences during the war according to the type of residence they 
moved in and Regions

جدول رقم 18 - ب
 توزع المقيمين الذين تركوا منازلهم األساسية خالل الحرب بحسب 

نوع المسكن الذي انتقلوا للعيش فيه والمناطق )بالنسبة 
المئوية(

 Type of
residence

Regions المناطق

نوع المسكن

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South (Saida,
 Jezzine ,

Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,

 Sour, Bent Jbayl,

Marjaayoun) Lebanon 

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا, 
جزين, حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان
 Secondary
 house for the
 household or for
 any household
member 22.6 18.5 7.3 12.3 0.6 7.3 0.9 8.4

منزل ثانوي لالسرة 
او الفرد

  Son’s,
 daughter’s or
relatives house 32.6 45.2 29.3 32.2 20.7 36.5 21.0 30.0

منزل اوالد او اهل او 
اقارب

  Friend’s or
others’ house 7.9 8.3 16.5 14.9 3.6 15.9 21.0 14.5

منزل اصدقاء او افراد 
اخرون

 Rent a house 11.8 15.7 15.7 7.5 18.0 23.5 16.2 استئجار منزل
  Rent a hotel
room 0.3 0.1 1.0 0.7 1.2 0.8 0.7 فندق

School 4.1 11.1 8.0 9.3 22.6 11.4 مدرسة

 Public places
(gardens..) 1.3 0.4 0.5

اماكن عامة 
)حدائق...(

 Religious
 establishments 1.0 0.3 1.5 0.9 0.6

مؤسسات دينية 
) اديرة، كنائس، 

مساجد...(

Other 0.1 1.9 1.0 0.6 1.5 1.1 غيره

Inapplicable 24.6 7.0 15.5 32.4 66.2 9.7 7.4 16.6 ال جواب

No response 0.1 0.0 ال ينطبق

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(
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 Regions

 Sex الجنس

المناطق

Females Males
 Females &

Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Beirut 19467 75284 94751 بيروت

Mount Lebanon* 49526 220073 269599 جبل لبنان*

Dahyieh 16268 83296 99564 الضاحية الجنوبية لبيروت

Northern Lebanon 16957 140246 157203 لبنان الشمالي

Bekaa 12345 92453 104798 البقاع

 Less damaged South (Saida,
Jezzine , Hasbaiya) 8294 48083 56377

الجنوب األقل تضررا” )صيدا, جزين, 
حاصبيا(

 Most damaged South
 (Nabatiyeh, Sour, Bent Jbayl,
Marjaayoun) 12760 79548 92308

الجنوب األكثر تضررا” )النبطية, صور, 
بنت جبيل, مرجعيون (

 Lebanon 135617 738983 874600  لبنان

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(

Table 19-a
Distribution of heads of households according to sex and 
Regions

جدول رقم 19 - أ
توزع ارباب االسر بحسب الجنس و المناطق

Table 19-b
Percentage distribution of heads of households according to 
sex and Regions

جدول رقم 19 - ب
توزع ارباب االسر بحسب الجنس و المناطق )بالنسبة المئوية(

 Regions

 Sex الجنس

المناطق

Females Males
 Females &

Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Beirut 20.5 79.5 100 بيروت

Mount Lebanon* 18.4 81.6 100 جبل لبنان*

Dahyieh 16.3 83.7 100 الضاحية الجنوبية لبيروت

Northern Lebanon 10.8 89.2 100 لبنان الشمالي

Bekaa 11.8 88.2 100 البقاع

 Less damaged South (Saida,
Jezzine , Hasbaiya) 14.7 85.3 100

الجنوب األقل تضررا” )صيدا, جزين, 
حاصبيا(

 Most damaged South
 (Nabatiyeh, Sour, Bent Jbayl,
Marjaayoun) 13.8 86.2 100

الجنوب األكثر تضررا” )النبطية, صور, 
بنت جبيل, مرجعيون (

 Lebanon 15.5 84.5 100  لبنان

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(
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 Number of
 household 
members

Regions المناطق

عدد افراد االسرة

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا, 
جزين, حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان
1 8895 22947 5444 10705 7113 3994 6122 65220 1

2 18049 49760 10150 25029 14119 8200 14755 140062 2

3 17431 45441 14380 20655 15313 9451 12675 135346 3

4 20578 66055 19629 25843 17786 10192 15590 175673 4

5 16126 52574 21147 24107 17594 11534 17335 160417 5

6 9851 21579 13939 17871 14060 8047 12959 98306 6

7 3048 9471 9287 13557 7918 3707 8244 55232 7

8 1449 4032 3746 9688 5194 1535 3725 29369 8

9 443 564 1596 5521 3282 721 1623 13750 9

10 and above 465 753 1145 7844 3636 259 1334 15436 10 واكثر

Total 96335 273176 100463 160820 106015 57640 94362 888811 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(

جدول رقم 20 - أ
توزع االسر بحسب عدد افراد االسرة و المناطق

Table 20-a
Distribution of households according to number of household 
members and Regions
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 Number of
 household
members

Regions المناطق

عدد افراد االسرة

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا, 
جزين, حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان
1 9.2 8.4 5.4 6.7 6.7 6.9 6.5 7.3 1

2 18.7 18.2 10.1 15.6 13.3 14.2 15.6 15.8 2

3 18.1 16.6 14.3 12.8 14.4 16.4 13.4 15.2 3

4 21.4 24.2 19.5 16.1 16.8 17.7 16.5 19.8 4

5 16.7 19.2 21.1 15.0 16.6 20.0 18.4 18.1 5

6 10.2 7.9 13.9 11.1 13.3 14.0 13.7 11.1 6

7 3.2 3.5 9.2 8.4 7.5 6.4 8.7 6.2 7

8 1.5 1.5 3.7 6.0 4.9 2.7 3.9 3.3 8

9 0.5 0.2 1.6 3.4 3.1 1.3 1.7 1.5 9

10 and above 0.5 0.3 1.1 4.9 3.4 0.4 1.4 1.7 10 واكثر

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(

Table 20-b
Percentage distribution of households according to number 
of household members and Regions

جدول رقم 20 - ب
توزع االسر بحسب عدد افراد االسرة و المناطق )بالنسبة 

المئوية(

Benefiting from health insurance

Frequency Percentage%

العدداالستفادة من أحد أنواع التأمين الصحي النسبة المئوية

Yes 1815418 48.3 نعم 

No 1942952 51.7 كال

Inapplicable* 766 0.0 ال ينطبق*

Total 3759136 100 المجموع

* residents for less than 6 months  * مقيم ألقل من 6 أشهر

Table 21
Distribution of residents according to whether benefiting 
from health insurance

جدول رقم 21
 توزع المقيمين بحسب االستفادة من أحد أنواع التأمين الصحي
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Age

Benefiting from health insurance االستفادة من أحد أنواع التأمين الصحي

 العمر

Yes No Inapplicable* Total

نعم  كال ال ينطبق* المجموع
0 - 4 121768 139253 0 261021 4 - 0

5 - 9 153439 159463 0 312902 9 - 5

10 - 14 167074 186975 0 354049 14 - 10

15 - 19 180360 183266 0 363626 19 - 15

20 - 24 199924 167188 666 367778 24 - 20

25 - 29 137492 168342 100 305934 29 - 25

30 - 34 127815 148960 0 276775 34 - 30

35 - 39 119447 130103 0 249550 39 - 35

40 - 44 110987 122015 0 233002 44 - 40

45 - 49 103410 105342 0 208752 49 - 45

50 - 54 90386 89513 0 179899 54 - 50

55 - 59 70887 72490 0 143377 59 - 55

60 - 64 68958 71071 0 140029 64 - 60

65 - 96 58774 63240 0 122014 69 - 65

70 - 74 46676 58583 0 105259 74 - 70

75 - 79 31534 39782 0 71316 79 - 75

80 - 84 20378 25104 0 45482 84 - 80

 85 and
above 6108 12263 0 18371 85 وما فوق

Total 1815417 1942953 766 3759136 لمجموع

* residents for less than 6 months  * مقيم ألقل من 6 أشهر

Table 22-a
Distribution of residents according to whether benefiting 
from health insurance and age

جدول رقم 22 - أ
توزع المقيمين بحسب االستفادة من أحد أنواع التأمين الصحي 

و العمر
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Table 22-b
Percentage distribution of residents according to whether 
benefiting from health insurance and age

جدول رقم 22 - ب
توزع المقيمين بحسب االستفادة من أحد أنواع التأمين الصحي 

والعمر)بالنسبة المئوية(

Age

Benefiting from health insurance االستفادة من أحد أنواع التأمين الصحي

 العمر

Yes No Inapplicable* Total

نعم  كال ال ينطبق* المجموع
0 - 4 6.7 7.2 6.9 4 - 0

5 - 9 8.5 8.2 8.3 9 - 5

10 - 14 9.2 9.6 9.4 14 - 10

15 - 19 9.9 9.4 9.7 19 - 15

20 - 24 11.0 8.6 86.9 9.8 24 - 20

25 - 29 7.6 8.7 13.1 8.1 29 - 25

30 - 34 7.0 7.7 7.4 34 - 30

35 - 39 6.6 6.7 6.6 39 - 35

40 - 44 6.1 6.3 6.2 44 - 40

45 - 49 5.7 5.4 5.6 49 - 45

50 - 54 5.0 4.6 4.8 54 - 50

55 - 59 3.9 3.7 3.8 59 - 55

60 - 64 3.8 3.7 3.7 64 - 60

65 - 96 3.2 3.3 3.2 69 - 65

70 - 74 2.6 3.0 2.8 74 - 70

75 - 79 1.7 2.1 1.9 79 - 75

80 - 84 1.1 1.3 1.2 84 - 80

 85 and
above 0.3 0.6 0.5 85 وما فوق

Total 100 100 100 100 لمجموع

* residents for less than 6 months  * مقيم ألقل من 6 أشهر
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Regions

Benefiting from health insurance االستفادة من أحد أنواع التأمين الصحي

المناطق

Yes No

 Inapplicable
 (residents for

 less than 6
months) Total

نعم  كال
ال ينطبق )مقيم 

ألقل من 6 أشهر( المجموع

Beirut 231482 129598 287 361367 بيروت

Mount Lebanon* 622587 403927 0 1026514 جبل لبنان*

Dahyieh 206423 251537 0 457960 الضاحية الجنوبية لبيروت

Northern Lebanon 309068 454440 205 763713 لبنان الشمالي

Bekaa 209072 280685 109 489866 البقاع

 Less damaged South (Saida,
Jezzine , Hasbaiya) 99066 143644 166 242876

الجنوب األقل تضررا” )صيدا, جزين, 
حاصبيا(

 Most damaged South
 (Nabatiyeh, Sour, Bent
Jbayl, Marjaayoun) 137720 279122 0 416842

الجنوب األكثر تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, مرجعيون (

 Lebanon 1815418 1942953 767 3759138  لبنان

* Mount Lebanon: excluding Beirut South Suburbs (Dahyeh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(

Table 23-a
Distribution of residents according to whether benefiting from 
health insurance and Regions

جدول رقم 23 - أ
توزع المقيمين بحسب االستفادة من أحد أنواع التأمين الصحي و 

المناطق

Table 23-b
Percentage distribution of residents according to whether ben-
efiting from health insurance and Regions

جدول رقم 23 - ب
توزع المقيمين بحسب االستفادة من أحد أنواع التأمين الصحي 

والمناطق )بالنسبة المئوية(

Regions

Benefiting from health insurance االستفادة من أحد أنواع التأمين الصحي

المناطق

Yes No

 Inapplicable
 (residents for

 less than 6
months) Total

نعم  كال
ال ينطبق )مقيم 

ألقل من 6 أشهر( المجموع

Beirut 12.8 6.7 37.4 9.6 بيروت

Mount Lebanon* 34.3 20.8 27.3 جبل لبنان*

Dahyieh 11.4 12.9 12.2 الضاحية الجنوبية لبيروت

Northern Lebanon 17.0 23.4 26.7 20.3 لبنان الشمالي

Bekaa 11.5 14.4 14.2 13.0 البقاع

 Less damaged South (Saida,
Jezzine , Hasbaiya) 5.5 7.4 21.6 6.5

الجنوب األقل تضررا” )صيدا, جزين, 
حاصبيا(

 Most damaged South
 (Nabatiyeh, Sour, Bent
Jbayl, Marjaayoun) 7.6 14.4 11.1

الجنوب األكثر تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, مرجعيون (

 Lebanon 100 100 100 100  لبنان

* Mount Lebanon: excluding Beirut South Suburbs (Dahyeh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(
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Age

Type of health insurance نوع التأمين الصحي

العمر

 National
 social

 security
fund

 Facultative
fund

 Public
 servants

cooperation

 Army and
 the internal

 security
forces

 Private
 insurance

 at the
 employer’s

expense

 Private
 insurance

 at own
 expense or
 through an
 institution

 or union Other Total

الصندوق 
الوطني 
للضمان 

االجتماعي
الضمان 
االختياري

تعاونية 
موظفي الدولة

الجيش وقوى 
االمن

تأمين خاص 
على نفقة 

صاحب العمل

تأمين خاص 
لحسابه أو من 
خالل مؤسسة 

أو نقابة أو 
هيئة غير ذلك المجموع

0 - 4 66445 3124 8670 24925 1307 15353 1944 121768 4 - 0

5 - 9 72319 5023 13156 35926 2666 21325 3025 153440 9 - 5

10 - 14 79648 6071 13907 39021 635 24174 3619 167075 14 - 10

15 - 19 93091 5876 16097 40087 822 19830 4558 180361 19 - 15

20 - 24 108980 4918 15664 42558 8598 15763 3442 199923 24 - 20

25 - 29 68494 803 7625 28992 14069 15537 1971 137491 29 - 25

30 - 34 61456 2169 6076 21957 12158 22807 1192 127815 34 - 30

35 - 39 58537 4155 7866 22426 5441 19081 1941 119447 39 - 35

40 - 44 55452 3177 8529 22635 3179 16427 1588 110987 44 - 40

45 - 49 49952 4216 12991 18753 1123 13512 2863 103410 49 - 45

50 - 54 34770 3878 14197 19075 625 16205 1637 90387 54 - 50

55 - 59 28327 3231 13652 11736 167 12513 1259 70885 59 - 55

60 - 64 23972 1943 10967 15521 698 14299 1558 68958 64 - 60

65 - 96 22307 2043 10332 16296 376 6223 1196 58773 69 - 65

70 - 74 21098 1724 4070 13174 0 5576 1034 46676 74 - 70

75 - 79 13481 3408 4744 5937 0 3369 594 31533 79 - 75

80 - 84 7371 2631 4568 3569 0 1685 555 20379 84 - 80

 85 and
above 1888 153 2848 901 0 259 59 6108

85 وما 
فوق

Total 867588 58543 175959 383489 51864 243938 34035 1815416 لمجموع

Table 24-a
Distribution of residents benefiting from any type of health 
insurance according to type of health insurance and age

جدول رقم 24 - أ
 توزع المقيمين المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي 

بحسب نوع التأمين الصحي و العمر
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Table 24-b
Percentage distribution of residents benefiting from any type 
of health insurance according to type of health insurance and 
age

جدول رقم 24 - ب
 توزع المقيمين المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي 

بحسب نوع التأمين الصحي و العمر )بالنسبة المئوية(

Age

Type of health insurance نوع التأمين الصحي

العمر

 National
 social

 security
fund

 Facultative
fund

 Public
 servants

cooperation

 Army and
 the internal

 security
forces

 Private
 insurance

 at the
 employer’s

expense

 Private
 insurance

 at own
 expense or
 through an

 institution or
 union Other Total

الصندوق 
الوطني 
للضمان 

االجتماعي
الضمان 
االختياري

تعاونية 
موظفي الدولة

الجيش وقوى 
االمن

تأمين خاص 
على نفقة 

صاحب العمل

تأمين خاص 
لحسابه أو من 
خالل مؤسسة 

أو نقابة أو هيئة غير ذلك المجموع
0 - 4 7.7 5.3 4.9 6.5 2.5 6.3 5.7 6.7 4 - 0

5 - 9 8.3 8.6 7.5 9.4 5.1 8.7 8.9 8.5 9 - 5

10 - 14 9.2 10.4 7.9 10.2 1.2 9.9 10.6 9.2 14 - 10

15 - 19 10.7 10.0 9.1 10.5 1.6 8.1 13.4 9.9 19 - 15

20 - 24 12.6 8.4 8.9 11.1 16.6 6.5 10.1 11.0 24 - 20

25 - 29 7.9 1.4 4.3 7.6 27.1 6.4 5.8 7.6 29 - 25

30 - 34 7.1 3.7 3.5 5.7 23.4 9.3 3.5 7.0 34 - 30

35 - 39 6.7 7.1 4.5 5.8 10.5 7.8 5.7 6.6 39 - 35

40 - 44 6.4 5.4 4.8 5.9 6.1 6.7 4.7 6.1 44 - 40

45 - 49 5.8 7.2 7.4 4.9 2.2 5.5 8.4 5.7 49 - 45

50 - 54 4.0 6.6 8.1 5.0 1.2 6.6 4.8 5.0 54 - 50

55 - 59 3.3 5.5 7.8 3.1 0.3 5.1 3.7 3.9 59 - 55

60 - 64 2.8 3.3 6.2 4.1 1.3 5.9 4.6 3.8 64 - 60

65 - 96 2.6 3.5 5.9 4.2 0.7 2.6 3.5 3.2 69 - 65

70 - 74 2.4 2.9 2.3 3.4 2.3 3.0 2.6 74 - 70

75 - 79 1.6 5.8 2.7 1.5 1.4 1.7 1.7 79 - 75

80 - 84 0.8 4.5 2.6 0.9 0.7 1.6 1.1 84 - 80

 85 and
above 0.2 0.3 1.6 0.2 0.1 0.2 0.3

85 وما 
فوق

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 لمجموع
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الخصائص الديمغرافية

Type of health insurance

 Sex الجنس

نوع التأمين الصحي

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

National Social Security Fund 450880 416709 867589 الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

Facultative Fund 28379 30162 58541 الضمان اإلختياري

Public servants cooperation 97124 78836 175960 تعاونية موظفي الدولة
 Army and the internal security
forces 172936 210554 383490 الجيش وقوى األمن
 Private insurance on the
employer’s expense 39068 12798 51866 تأمين خاص على نفقة صاحب العمل
 Private insurance at own
 expense or through an
 institution or union 119368 124570 243938

تأمين خاص لحسابه أو من خالل 
مؤسسة أو نقابة أو هيئة

Other 17295 16740 34035 غير ذلك

Total 925050 890369 1815419 المجموع

Table 25-a
Distribution of residents benefiting from any type of health 
insurance according to type of health insurance and sex

جدول رقم 25 - أ
توزع المقيمين المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي 

بحسب نوع التأمين الصحي و الجنس

Table 25-b
Percentage distribution of residents benefiting from any type 
of health insurance according to type of health insurance and 
sex

جدول رقم 25 - ب
توزع المقيمين المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي 

بحسب نوع التأمين الصحي و الجنس )بالنسبة المئوية(

Type of health insurance

 Sex الجنس

نوع التأمين الصحي

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

National Social Security Fund 48.7 46.8 47.8 الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

Facultative Fund 3.1 3.4 3.2 الضمان اإلختياري

Public servants cooperation 10.5 8.9 9.7 تعاونية موظفي الدولة
 Army and the internal security
forces 18.7 23.6 21.1 الجيش وقوى األمن
 Private insurance on the
employer’s expense 4.2 1.4 2.9 تأمين خاص على نفقة صاحب العمل
 Private insurance at own
 expense or through an
 institution or union 12.9 14.0 13.4

تأمين خاص لحسابه أو من خالل 
مؤسسة أو نقابة أو هيئة

Other 1.9 1.9 1.9 غير ذلك

Total 100.0 100.0 100.0 المجموع
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الخصائص الديمغرافية

جدول رقم 26 - أ
توزع المقيمين المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي 

بحسب نوع التأمين الصحي و المناطق

 Type of health
insurance

Regions المناطق

نوع التأمين 
الصحي

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun) Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

 National Social
Security Fund 121343 313519 121026 121817 71831 49179 68875 867590

الصندوق الوطني 
للضمان اإلجتماعي

Facultative fund 4091 25243 12147 6014 1171 3140 6736 58542 الصندوق اإلختياري

 Public servants
cooperation 20460 43909 9682 41506 28933 12802 18669 175961

تعاونية موظفي 
الدولة

 Army and the
 internal security
forces 8495 86119 35989 120294 87634 20164 24795 383490

الجيش وقوى 
األمن

 Private
 insurance on
 the employer’s
expense 14046 22792 4229 2477 2715 2254 3354 51867

تأمين خاص على 
نفقة صاحب 

العمل
 Private
 insurance at
 own expense
 or through an
 institution or
 union 57292 126190 17405 13979 14732 6380 7961 243939

تأمين خاص 
لحسابه أو من 

خالل مؤسسة أو 
نقابة أو هيئة

Other 5755 4816 5946 2981 2057 5148 7332 34035 غير ذلك

Total 231482 622588 206424 309068 209073 99067 137722 1815424 المجموع

* Mount Lebanon: excluding Beirut South Suburbs (Dahyeh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(

Table 26-a
Distribution of residents benefiting from any type of health 
insurance according to type of health insurance and Regions
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الخصائص الديمغرافية

جدول رقم 26 - ب 
توزع المقيمين المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي 
بحسب نوع التأمين الصحي و المناطق )بالنسبة المئوية(

 Type of health
insurance

Regions المناطق

نوع التأمين 
الصحي

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun) Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا, 
جزين, حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

 National
 Social
Security Fund 52.4 50.4 58.6 39.4 34.4 49.6 50.0 47.8

الصندوق 
الوطني للضمان 

اإلجتماعي

 Facultative
fund 1.8 4.1 5.9 1.9 0.6 3.2 4.9 3.2

الصندوق 
اإلختياري

 Public
 servants
cooperation 8.8 7.1 4.7 13.4 13.8 12.9 13.6 9.7

تعاونية موظفي 
الدولة

 Army and
 the internal
 security
forces 3.7 13.8 17.4 38.9 41.9 20.4 18.0 21.1

الجيش وقوى 
األمن

 Private
 insurance
 on the
 employer’s
expense 6.1 3.7 2.1 0.8 1.3 2.3 2.4 2.9

تأمين خاص على 
نفقة صاحب 

العمل
 Private
 insurance at
 own expense
 or through an
 institution or
 union 24.8 20.3 8.4 4.5 7.1 6.4 5.8 13.4

تأمين خاص 
لحسابه أو من 

خالل مؤسسة أو 
نقابة أو هيئة

Other 2.5 0.8 2.9 1.0 1.0 5.2 5.3 1.9 غير ذلك

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

* Mount Lebanon: excluding Beirut South Suburbs (Dahyeh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 

Table 26-b
Percentage distribution of residents benefiting from any type 
of health insurance according to type of health insurance and 
Regions
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الخصائص الديمغرافية

 Type of health
insurance

Primary status in economic activity الوضع األساسي في النشاط اإلقتصادي

نوع التأمين 
الصحي

 Under
 school

 age Working
 Not

working Student Retired Inactive
 Unable to

 work Total

دون سن 
الدراسة

يعمل / 
تعمل

عاطل )ة( 
عن العمل طالب )ة( متقاعد )ة(

غير ناشط 
إقتصاديًا

غير قادر )ة( 
على العمل المجموع

 National
 Social
Security Fund 34859 277037 10928 347246 6565 167861 23092 867588

الصندوق 
الوطني للضمان 

اإلجتماعي

 Facultative
fund 1374 12968 1775 21692 498 17372 2864 58543

الصندوق 
اإلختياري

 Public
 servants
cooperation 5217 55958 2808 58976 12813 33740 6447 175959

تعاونية موظفي 
الدولة

 Army and
 the internal
 security
forces 16603 88015 7096 127402 40823 92607 10942 383488

الجيش وقوى 
األمن

 Private
 insurance
 on the
 employer’s
expense 485 44402 0 4366 0 2613 0 51866

تأمين خاص على 
نفقة صاحب 

العمل
 Private
 insurance at
 own expense
 or through an
 institution or
 union 9153 82338 5759 81428 1955 58146 5159 243938

تأمين خاص 
لحسابه أو من 

خالل مؤسسة أو 
نقابة أو هيئة

Other 1240 6932 1472 13220 1181 7523 2466 34034 غير ذلك

Total 68931 567650 29838 654330 63835 379862 50970 1815416 المجموع

جدول رقم 27 - أ 
توزع المقيمين المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي 
بحسب نوع التأمين الصحي والوضع األساسي في النشاط 

اإلقتصادي

Table 27-a
Distribution of residents benefiting from any type of health 
insurance according to type of health insurance and primary 
status in economic activity
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الخصائص الديمغرافية

 Type of health
insurance

Primary status in economic activity الوضع األساسي في النشاط اإلقتصادي

نوع التأمين الصحي

 Under
 school

 age Working
 Not

working Student Retired Inactive
 Unable
 to work Total

دون سن 
الدراسة

يعمل / 
تعمل

عاطل )ة( 
عن العمل طالب )ة( متقاعد )ة(

غير ناشط 
إقتصاديًا

غير قادر 
)ة( على 

العمل المجموع

 National Social
Security Fund 50.6 48.8 36.6 53.1 10.3 44.2 45.3 47.8

الصندوق الوطني 
للضمان اإلجتماعي

Facultative fund 2.0 2.3 5.9 3.3 0.8 4.6 5.6 3.2 الصندوق اإلختياري

 Public servants
cooperation 7.6 9.9 9.4 9.0 20.1 8.9 12.6 9.7

تعاونية موظفي 
الدولة

 Army and the
 internal security
forces 24.1 15.5 23.8 19.5 64.0 24.4 21.5 21.1 الجيش وقوى األمن
 Private
 insurance on
 the employer’s
expense 0.7 7.8 0.7 0.7 2.9

تأمين خاص على 
نفقة صاحب العمل

 Private insurance
 at own expense
 or through an
 institution or
 union 13.3 14.5 19.3 12.4 3.1 15.3 10.1 13.4

تأمين خاص لحسابه 
أو من خالل مؤسسة 

أو نقابة أو هيئة

Other 1.8 1.2 4.9 2.0 1.9 2.0 4.8 1.9 غير ذلك

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

جدول رقم 27 - ب
توزع المقيمين المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي 
بحسب نوع التأمين الصحي والوضع األساسي في النشاط 

اإلقتصادي )بالنسبة المئوية(

Table 27-b
Percentage distribution of residents benefiting from any type 
of health insurance according to type of health insurance and 
primary status in economic activity
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الخصائص الديمغرافية

Source of health insurance

Frequency Percentage%

العددمصدر التأمين الصحي النسبة المئوية

The individual’s current job 424644 23.4 العمل الحالي للفرد
 Current job for one of the
household members 686344 37.8 العمل الحالي ألحد أفراد األسرة

The previous individual’s job 63102 3.5 العمل السابق للفرد
 Previous job for one of the
household members 149518 8.2 العمل السابق ألحد أفراد األسرة

Non resident members 50321 2.8 أفراد غير مقيمين

 Educational institution 94078 5.2 مؤسسة تعليمية

 On his own expense 288029 15.9 على حسابه الخاص

 Other 59381 3.3 غيره

Total 1815418 100 المجموع

جدول رقم 28
توزع المقيمين المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي 

بحسب مصدر التأمين الصحّي

Table 28
Distribution of residents benefiting from any type of health 
insurance according to source of health insurance

جدول رقم 29 - أ 
توزع المقيمين المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي 

بحسب نوع التأمين الصحي والحالة الزواجية

 Type of health
insurance

Marital status الحالة الزواجية

نوع التأمين الصحي

 Never
married Married Widowed Divorced Seperated Total

 لم يسبق له 
)لها( الزواج متزوج )ة( أرمل )ة( مطلق )ة(

منفصل )ة( / 
هاجر )ة( المجموع

 National Social Security
Fund 505348 331977 24962 4425 877 867589

الصندوق الوطني للضمان 
اإلجتماعي

Facultative fund 27440 28408 2359 334 0 58541 الصندوق اإلختياري
 Public servants
cooperation 83619 80373 11063 905 0 175960 تعاونية موظفي الدولة
 Army and the internal
security forces 214775 153439 14469 807 0 383490 الجيش وقوى األمن

 Private insurance on the
employer’s expense 27925 23130 568 242 0 51865

تأمين خاص على نفقة صاحب 
العمل

 Private insurance
 at own expense or
 through an institution
 or union 127049 104918 10458 698 815 243938

تأمين خاص لحسابه أو من 
خالل مؤسسة أو نقابة أو 

هيئة

Other 19553 12735 1536 135 76 34035 غير ذلك

Total 1005709 734980 65415 7546 1768 1815418 المجموع

Table 29-a
Distribution of residents benefiting from any type of health 
insurance according to type of health insurance and marital 
status
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الخصائص الديمغرافية

Table 29-b
Percentage distribution of residents benefiting from any type 
of health insurance according to type of health insurance and 
marital status

 Type of health
insurance

Marital status الحالة الزواجية

نوع التأمين الصحي

 Never
married Married Widowed Divorced Seperated Total

 لم يسبق له 
)لها( الزواج متزوج )ة( أرمل )ة( مطلق )ة(

منفصل )ة( 
/ هاجر )ة( المجموع

 National Social Security
Fund 50.2 45.2 38.2 58.6 49.6 47.8

الصندوق الوطني للضمان 
اإلجتماعي

Facultative fund 2.7 3.9 3.6 4.4 3.2 الصندوق اإلختياري
 Public servants
cooperation 8.3 10.9 16.9 12.0 9.7 تعاونية موظفي الدولة
 Army and the internal
security forces 21.4 20.9 22.1 10.7 21.1 الجيش وقوى األمن

 Private insurance on the
employer’s expense 2.8 3.1 0.9 3.2 2.9

تأمين خاص على نفقة صاحب 
العمل

 Private insurance
 at own expense or
 through an institution
 or union 12.6 14.3 16.0 9.2 46.1 13.4

تأمين خاص لحسابه أو من 
خالل مؤسسة أو نقابة أو 

هيئة

Other 1.9 1.7 2.3 1.8 4.3 1.9 غير ذلك

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع

جدول رقم 29 - ب 
توزع المقيمين المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي 

بحسب نوع التأمين الصحي والحالة الزواجية )بالنسبة المئوية(



165



166

الواقع السكني في لبنان
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الواقع السكني في لبنان

2  الواقع
  السكني 
في لبنان
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الواقع السكني في لبنان

 Type of
 primary
residence

Regions المناطق

نوع المسكن 
الرئيسي 

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان
 Independent
house 2490 60589 3243 66351 61542 30311 52900 277426 منزل مستقل

 Villa (more
than one floor) 175 3749 92 1118 1475 600 1313 8522

فيال أكثر من 
طابق

 Apartment
 in an
 independent
 building or in
 a residential
 project 92815 207178 95662 92847 42793 26511 39826 597632

شقة في مبنى 
مستقل او 

مشروع سكني

Room-keeper 856 1016 1173 153 204 166 325 3893 غرفة ناطور

 Improvised
residence 0 645 293 351 0 52 0 1341

مسكن مرتجل 
)تخشيبة، كوخ(

Total 96336 273177 100463 160820 106014 57640 94364 888814 المجموع

 *Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 

Table 30-a
Distribution of primary residences according to type of  
residence and Regions

جدول رقم 30 - أ
توزع المساكن الرئيسية بحسب نوع المسكن والمناطق
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الواقع السكني في لبنان

Table 30-b
Percentage distribution of primary residences according to 
type of residence and Regions

جدول رقم 30 - ب
توزع المساكن الرئيسية بحسب نوع المسكن والمناطق 

)بالنسبة المئوية(

 Type of
 primary
residence

Regions المناطق

نوع المسكن 
الرئيسي 

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, 
جزين, 

حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان
 Independent
house 2.6 22.2 3.2 41.3 58.1 52.6 56.1 31.2 منزل مستقل

 Villa (more
than one floor) 0.2 1.4 0.1 0.7 1.4 1.0 1.4 1.0

فيال أكثر من 
طابق

 Apartment
 in an
 independent
 building or in
 a residential
 project 96.3 75.8 95.2 57.7 40.4 46.0 42.2 67.2

شقة في مبنى 
مستقل او 

مشروع سكني

Room-keeper 0.9 0.4 1.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 غرفة ناطور

 Improvised
residence 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2

مسكن مرتجل 
)تخشيبة، كوخ(

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 *Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 
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الواقع السكني في لبنان

 Area of
residence (m²)

Number of rooms عدد الغرف

مساحة المسكن 
)م²(

1 2 3 4 5
 6 and
more

 No
response Total

1 2 3 4 5 6 وأكثر ال جواب المجموع

Less than 30 6555 1121 76 0 0 0 0 7752 أقل من 30 

 From 30 to less
than 80 11639 75835 36482 985 0 0 0 124941

من 30 إلى أقل من 
 80

 From 80 to less
than 130 0 29847 156049 161143 22969 2205 0 372213

من 80 إلى أقل من 
 130

 From 130 to less
than 180 0 1716 22189 74837 82097 8545 0 189384

من 130 إلى أقل من 
 180

 From 180 to less
than 230 0 92 6937 29132 64597 30848 0 131606

من 180 إلى أقل من 
 230

 More than 230 0 0 812 4437 13162 33186 0 51597 230 وأكثر

No response 196 2826 2261 1381 1915 716 686 9981 ال جواب

Total 18390 111437 224806 271915 184740 75500 686 887474 المجموع

Table 31-b
Percentage distribution of primary residences (excluding 
improvised residence) according to area of residence and 
number of rooms

جدول رقم 31 - أ
توزع المساكن الرئيسية )بإستثناء المساكن المرتجلة( بحسب 

مساحة المسكن وعدد الغرف

جدول رقم 31 - ب
توزع المساكن الرئيسية )بإستثناء المساكن المرتجلة( بحسب 

مساحة المسكن وعدد الغرف )بالنسبة المئوية(

 Area of
residence (m²)

Number of rooms عدد الغرف

مساحة المسكن 
)م²(

1 2 3 4 5
 6 and
more

 No
response Total

1 2 3 4 5 6 وأكثر ال جواب المجموع

Less than 30 35.6 1.0 0.0 0.9 أقل من 30 

 From 30 to less
than 80 63.3 68.1 16.2 0.4 14.1

من 30 إلى أقل من 
 80

 From 80 to less
than 130 26.8 69.4 59.3 12.4 2.9 41.9

من 80 إلى أقل من 
 130

 From 130 to less
than 180 1.5 9.9 27.5 44.4 11.3 21.3

من 130 إلى أقل من 
 180

 From 180 to less
than 230 0.1 3.1 10.7 35.0 40.9 14.8

من 180 إلى أقل من 
 230

 More than 230 0.4 1.6 7.1 44.0 5.8 230 وأكثر

No response 1.1 2.5 1.0 0.5 1.0 0.9 100.0 1.1 ال جواب

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

Table 31-a
Distribution of primary residences (excluding improvised 
residence) according to area of residence and number of 
rooms
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 Number of
 household
members

Area of residence (m²) مساحة المسكن )م²(

عدد افراد 
االسرة

 Less than
30

 From 30
 to less
than 80

 From 80
 to less

than 130

 From 130
 to less

than 180

 From 180
 to less

than 230
 More than

 230
 No

response Total

أقل من 30 
من 30 إلى 
أقل من 80 

من 80 إلى 
أقل من 130 

من 130 
إلى أقل من 

180

من 180 
إلى أقل من 

230 230 وأكثر ال جواب المجموع
1 2391 21336 21988 11461 4185 2641 795 64797 1

2 1503 23443 61865 29897 15263 6134 1635 139740 2

3 1409 19489 57739 25097 21819 8063 1407 135023 3

4 699 22370 71598 37825 30109 10827 2246 175674 4

5 918 16133 67960 35428 28777 10440 760 160416 5

6 678 9888 41225 24042 15280 6291 827 98231 6

7 0 6010 23514 13325 7570 3415 1324 55158 7

8 81 2935 14269 5864 3996 2062 109 29316 8

9 73 1872 5068 2914 2139 985 627 13678 9

10 and more 0 1464 6986 3532 2467 738 249 15436 10 وأكثر

Total 7752 124940 372212 189385 131605 51596 9979 887469 المجموع

Table 32-a
Distribution of primary residences (excluding improvised 
residence) according to area of residence and number of 
household members

جدول رقم 32 - أ
توزع المساكن الرئيسية )بإستثناء المساكن المرتجلة( بحسب 

مساحة المسكن وعدد افراد االسرة

Table 32-b
Percentage distribution of primary residences (excluding 
improvised residence) according to area of residence and 
number of household members

جدول رقم 32 - ب 
توزع المساكن الرئيسية )بإستثناء المساكن المرتجلة( بحسب 

مساحة المسكن وعدد افراد االسرة )بالنسبة المئوية(

 Number of
 household
members

Area of residence (m²) مساحة المسكن )م²(

عدد افراد 
االسرة

 Less
than 30

 From 30
 to less
than 80

 From 80
 to less

than 130

 From 130
 to less

than 180

 From 180
 to less

than 230
 More than

 230
 No

response Total

أقل من 30 
من 30 إلى 
أقل من 80 

من 80 إلى 
أقل من 130 

من 130 إلى 
أقل من 180

من 180 إلى 
أقل من 230 230 وأكثر ال جواب المجموع

1 30.8 17.1 5.9 6.1 3.2 5.1 8.0 7.3 1

2 19.4 18.8 16.6 15.8 11.6 11.9 16.4 15.7 2

3 18.2 15.6 15.5 13.3 16.6 15.6 14.1 15.2 3

4 9.0 17.9 19.2 20.0 22.9 21.0 22.5 19.8 4

5 11.8 12.9 18.3 18.7 21.9 20.2 7.6 18.1 5

6 8.7 7.9 11.1 12.7 11.6 12.2 8.3 11.1 6

7 4.8 6.3 7.0 5.8 6.6 13.3 6.2 7

8 1.0 2.3 3.8 3.1 3.0 4.0 1.1 3.3 8

9 0.9 1.5 1.4 1.5 1.6 1.9 6.3 1.5 9

10 and more 1.2 1.9 1.9 1.9 1.4 2.5 1.7 10 وأكثر

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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 Number of
rooms

Regions المناطق

عدد الغرف

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South (Saida,
 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا, 
جزين, حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

1 2209 5607 6012 1763 604 1180 1016 18391 1

2 10468 30559 23595 13612 13912 7762 11529 111437 2

3 20616 54474 31799 34853 37589 17379 28096 224806 3

4 29880 89610 23689 51761 30356 15937 30681 271914 4

5 22985 64427 11660 44376 14551 10622 16119 184740 5

6 and more 10178 27855 3229 13776 8907 4708 6847 75500 6 وأكثر
 No
response 0 0 186 329 95 0 76 686 ال جواب

Total 96336 272532 100170 160470 106014 57588 94364 887474 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

جدول رقم 33 - أ
توزع المساكن الرئيسية )بإستثناء المساكن المرتجلة( بحسب 

عدد الغرف والمناطق

Table 33-a
Distribution of primary residences (excluding improvised 
residence) according to number of rooms and Regions
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جدول رقم 33 - ب
توزع المساكن الرئيسية )بإستثناء المساكن المرتجلة( بحسب 

عدد الغرف والمناطق )بالنسبة المئوية(

 Number of
rooms

Regions المناطق

عدد الغرف

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

1 2.3 2.1 6.0 1.1 0.6 2.1 1.1 2.1 1

2 10.9 11.2 23.6 8.5 13.1 13.5 12.2 12.6 2

3 21.4 20.0 31.7 21.7 35.5 30.2 29.8 25.3 3

4 31.0 32.9 23.6 32.3 28.6 27.7 32.5 30.6 4

5 23.9 23.6 11.6 27.7 13.7 18.4 17.1 20.8 5

6 and more 10.6 10.2 3.2 8.6 8.4 8.2 7.3 8.5 6 وأكثر
 No
response 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 ال جواب

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

Table 33-b
Percentage distribution of primary residences (excluding 
improvised residence) according to number of rooms and 
Regions
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 Primary
 residence
 being
 damaged

Regions المناطق

اصابة المنزل 
الرئيسي أو 

جزء منه

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا, 
جزين, حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان

yes 2445 18338 40232 4985 19872 24941 80585 191398 نعم

No 93890 254838 60231 155835 86143 32698 13778 697413 كال

Total 96335 273176 100463 160820 106015 57639 94363 888811 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

جدول رقم 34 - ب
توزع المساكن الرئيسية بحسب اصابة المنزل أو جزء منه جراء 

الحرب والمناطق )بالنسبة المئوية(

 Primary
 residence
 being
 damaged

Regions المناطق

اصابة المنزل 
الرئيسي أو 

جزء منه

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South (Saida,
 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا, 
جزين, حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان

yes 2.5 6.7 40.1 3.1 18.7 43.3 85.4 21.5 نعم

No 97.5 93.3 60.0 96.9 81.3 56.7 14.6 78.5 كال

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

Table 34-a
Distribution of primary residences according to whether they 
have been totally or partially damaged and Regions

Table 34-b
Percentage distribution of primary residences according to 
whether they have been totally or partially damaged and 
Regions

جدول رقم 34 - أ
توزع المساكن الرئيسية بحسب اصابة المنزل أو جزء منه جراء 

الحرب والمناطق
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Type of damage

Frequency Percentage (%)

العددنوع االصابة أو الضرر النسبة المئوية

Totally damaged (unhabitable) 2788 1.5 تضرر بالكامل )غير صالح للسكن(

Partially destroyed 15960 8.3 تهدم جزء منه

Wall cracks 129616 67.7 تصدع في الجدران او االرض

 Partially burned 1410 0.7 احتراق جزئي

Totally burned 2195 1.1 احتراق كامل

Glass and doors broken 159851 83.5 تكسير زجاج و ابواب

Other 13525 7.1 غيره

Table 35
Frequency and Percentage of damaged primary residences 
according to the type of damage (more than one type of 
damage may be found in the absence of total damage)

جدول رقم 35
عدد ونسبة المساكن الرئيسية المتضررة بحسب نوع االصابة 

)يمكن وجود أكثر من إصابة في حال عدم تضرر المسكن بالكامل(

 Possession of a secondary
house

Frequency Percentage (%)

العددإمتالك منزل ثانوي النسبة المئوية

yes 109683 12.3 نعم

No 779130 87.7 كال

Total 888813 100 المجموع

Table 36
Distribution of households according to possession of a 
secondary residence

جدول رقم 36
توزع االسر بحسب إمتالك منزل ثانوي
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House damage

Frequency Percentage (%)

العدداصابة المنزل النسبة المئوية

yes 33249 30.3 نعم

No 76197 69.5 كال

No response 236 0.2 ال جواب

Total 109683 100 المجموع

Table 37
Frequency and Percentage of secondary residences according 
to damage due to war

جدول رقم 37
عدد ونسبة المساكن الثانوية بحسب اصابتها جراء الحرب

Type of damage

Frequency Percentage (%)

العددنوع االصابة النسبة المئوية

Totally damaged 7690 23.1 تضرر بالكامل

Partially destroyed 5416 16.3 تهدم جزء منه

walls and floor cracked 16395 49.3 تصدع في الجدران او االرض

 Partially burned 1487 4.5 احتراق جزئي

Totally burned 314 0.9 احتراق كامل

Glass and doors broken 21326 64.1 تكسير زجاج و ابواب

Other 1166 3.5 غيره

Table 38
Frequency and Percentage of damaged secondary residences 
according to the type of damage (more than one type of 
damage may be found in the absence of total damage)

جدول رقم 38
عدد ونسبة المساكن الثانوية المتضررة بحسب نوع االصابة 

)يمكن وجود أكثر من إصابة في حال عدم تضرر المسكن بالكامل(
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 Possession of
 transportation
means

Regions المناطق

إمتالك وسائل النقل

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)

 
Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, 
جزين, 

حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

Private car

Yes 60788 190114 34134 92723 65297 25318 47735 516109 نعم

سيارة 
خاصة

No 35547 83063 66329 68097 40718 32321 46628 372703 كال

Total 96335 273177 100463 160820 106015 57639 94363 888812 المجموع

 Private car
 used for
work

Yes 5349 26458 15020 11975 13899 7452 12777 92930 نعم سيارة 
خاصة 

تستخدم 
للعمل

No 90986 246719 85443 148845 92116 50187 81586 795882 كال

Total 96335 273177 100463 160820 106015 57639 94363 888812 المجموع

Motorcycle

Yes 3211 1639 2649 818 300 644 3128 12389 نعم

دراجة نارية

No 93125 271537 97814 160002 105715 56995 91235 876423 كال

Total 96336 273176 100463 160820 106015 57639 94363 888812 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

Table 39-a
Distribution of primary residences according to possession of 
transportation means and regions

جدول رقم 39 - أ
توزع المساكن الرئيسية بحسب إمتالك وسائل النقل والمناطق
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جدول رقم 39 - ب
توزع المساكن الرئيسية بحسب إمتالك وسائل النقل والمناطق 

)بالنسبة المئوية(

 Possession of
 transportation
means

Regions المناطق

إمتالك وسائل النقل

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)

 
Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

Private car

Yes 63.1 69.6 34.0 57.7 61.6 43.9 50.6 58.1 نعم

سيارة خاصة

No 36.9 30.4 66.0 42.3 38.4 56.1 49.4 41.9 كال

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 Private car
 used for
work

Yes 5.6 9.7 15.0 7.4 13.1 12.9 13.5 10.5 نعم
سيارة خاصة 

تستخدم 
للعمل

No 94.4 90.3 85.1 92.6 86.9 87.1 86.5 89.5 كال

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

Motorcycle

Yes 3.3 0.6 2.6 0.5 0.3 1.1 3.3 1.4 نعم

دراجة نارية

No 96.7 99.4 97.4 99.5 99.7 98.9 96.7 98.6 كال

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

Table 39-b
Percentage distribution of primary residences according to pos-
session of transportation means and regions
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 Household
 loss of
 transportation
means

Regions المحافظات

خسارة االسر 
لوسائل النقل 

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

Yes 774 2408 1997 153 808 1096 7418 14654 نعم

No 65499 205288 47768 101505 73864 30037 50885 574846 كال

Total 66273 207696 49765 101658 74672 31133 58303 589500 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

Table 40-a
Distribution of households according to loss of any transpor-
tation mean (for personal use) and regions

جدول رقم 40 - أ
توزع األسر وفقا لخسارتها ألي من وسائل النقل)لالستخدام 

الشخصي( بحسب المناطق

Table 40-b
Percentage distribution of households according to loss of 
any transportation mean (for personal use) and regions

جدول رقم 40 - ب
توزع االسر وفقا لخسارتها ألي من وسائل النقل )لالستخدام 

الشخصي( بحسب المناطق )بالنسبة المئوية(

 Household
 loss of
 transportation
means

Regions المحافظات

خسارة االسر 
لوسائل النقل 

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان

Yes 1.2 1.2 4.0 0.2 1.1 3.5 12.7 2.5 نعم

No 98.8 98.8 96.0 99.8 98.9 96.5 87.3 97.5 كال

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh) )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*
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Number of 
transportation 
means lost

Regions المناطق 

عدد وسائل 
النقل التي 

خسرتها األسرة

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)

 
Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان
1 599 1957 1655 153 713 992 6485 12554 1

2 0 0 196 0 95 104 454 849 2

3 0 0 0 0 0 0 76 76 3

4 and more 0 0 0 0 0 0 164 164 4 وأكثر

No response 175 452 147 0 0 0 238 1012 ال جواب

Total 774 2409 1998 153 808 1096 7417 14655 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

جدول رقم 41 - أ
توزع االسر وفقا لعدد وسائل النقل التي خسرتها االسرة خالل 

الحرب بحسب المناطق

جدول رقم 41 - ب
توزع االسر وفقا لعدد وسائل النقل التي خسرتها االسرة خالل 

الحرب بحسب المناطق )بالنسبة المئوية(

Number of 
transportation 
means lost

Regions المناطق 

عدد وسائل 
النقل التي 

خسرتها األسرة

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان
1 77.4 81.2 82.8 100.0 88.2 90.5 87.4 85.7 1

2 9.8 11.8 9.5 6.1 5.8 2

3 1.0 0.5 3

4 and more 2.2 1.1 4 وأكثر

No response 22.6 18.8 7.4 3.2 6.9 ال جواب

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

Table 41-a
Distribution of households according to number of transpor-
tation means lost during the war and regions

Table 41-b
Percentage distribution of households according to number 
of transportation means lost during the war and regions
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 Sources of
 drinking water
currently used

Regions المناطق

مصادر مياه 
الشرب المعتمدة 

حاليا” 

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)

 
Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان
 Public
network 38432 131936 1294 102851 56055 32829 44193 407590 الشبكة العامة

 Private
network  3803 163 7008 8771 726  20470 شبكة خاصة

Artesian well  3462 81 22192 10855 1014 7321 44926 بئر ارتوازي

Mineral water 27677 52942 13254 9939 8171 3084 5678 120746 مياه معدنية
 Purchased
water tanks   3825 3104 10927 791 2131 20780 شراء صهاريج

 Spring or
running water 449 21929 81 9510 4590 1396 3534 41489

نبع أو مياه جارية 
)أنهر(

 Fixed or
 movable
 fountain (free
 or paid) 29777 59105 81764 5580 6442 17739 29374 229781

سبيل متنقل أو 
ثابت ,مجاني او 
مدفوع)غالونات 

مكررة(

Other    636 204 59 2131 3031 غيره

Total 96335 273177 100463 160820 106015 57639 94363 888813 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

Table 42-a
Distribution of primary residences according to the main 
source of drinking water currently used and regions

جدول رقم 42 - أ
توزع المساكن الرئيسية بحسب المصدر األهم لمياه الشرب 

المعتمد حاليًا والمناطق
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Table 42-b
Percentage distribution of primary residences according 
to the main source of drinking water currently used and 
regions

 Sources
 of drinking
 water
 currently
used

Regions المناطق

مصادر مياه 
الشرب المعتمدة 

حاليا” 

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South (Saida,
 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)

 
Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا, 
جزين, حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان
 Public
network 39.9 48.3 1.3 64.0 52.9 57.0 46.8 45.9 الشبكة العامة
 Private
network  1.4 0.2 4.4 8.3 1.3  2.3 شبكة خاصة

Artesian well  1.3 0.1 13.8 10.2 1.8 7.8 5.1 بئر ارتوازي
 Mineral
water 28.7 19.4 13.2 6.2 7.7 5.4 6.0 13.6 مياه معدنية
 Purchased
water tanks   3.8 1.9 10.3 1.4 2.3 2.3 شراء صهاريج
 Spring or
 running
water 0.5 8.0 0.1 5.9 4.3 2.4 3.7 4.7

نبع أو مياه جارية 
)أنهر(

 Fixed or
 movable
 fountain (free
 or paid) 30.9 21.6 81.4 3.5 6.1 30.8 31.1 25.9

سبيل متنقل أو 
ثابت ,مجاني او 
مدفوع)غالونات 

مكررة(

Other    0.4 0.2 0.1 2.3 0.3 غيره

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

جدول رقم 42 - ب
توزع المساكن الرئيسية بحسب المصدر األهم لمياه الشرب 

المعتمد حاليًا والمناطق )بالنسبة المئوية(
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جدول رقم 43 - أ
توزع المساكن الرئيسية بحسب المصدرالثاني من حيث األهمية 

لمياه الشرب المعتمد حاليًا والمناطق

Table 43-a
Distribution of primary residences according to the second 
main source of drinking water currently used and regions

 Sources of
 drinking water
currently used

Regions المناطق

مصادر مياه 
الشرب المعتمدة 

حاليا” 

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان
 Public
network 7667 27393 320 6525 4330 5925 6875 59036 الشبكة العامة
 Private
network  1223  153 395 207 151 2130 شبكة خاصة

Artesian well 140 941 92 7969 4291 874 1527 15834 بئر ارتوازي

Mineral water 10657 41764 13828 8864 4926 2163 3145 85346 مياه معدنية
 Purchased
water tanks  4233 1355 329 3241 1881 3055 14093 شراء صهاريج

 Spring or
running water  2285 81 28133 4508 484 1165 36657

نبع أو مياه جارية 
)أنهر(

 Fixed or
 movable
 fountain (free
 or paid) 5363 11912 7365 17736 2370 6445 9933 61125

سبيل متنقل أو 
ثابت ,مجاني او 
مدفوع)غالونات 

مكررة(

Other 216 564  246 95 230 2247 3598 غيره

Total 24043 90314 23040 69956 24157 18209 28099 277818 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*
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 Sources of
 drinking water
currently used

Regions المناطق

مصادر مياه 
الشرب المعتمدة 

حاليا” 

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)

 
Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان

Public network 31.9 30.3 1.4 9.3 17.9 32.5 24.5 21.2 الشبكة العامة
 Private
network  1.4  0.2 1.6 1.1 0.5 0.8 شبكة خاصة

Artesian well 0.6 1.0 0.4 11.4 17.8 4.8 5.4 5.7 بئر ارتوازي

Mineral water 44.3 46.2 60.0 12.7 20.4 11.9 11.2 30.7 مياه معدنية
 Purchased
water tanks  4.7 5.9 0.5 13.4 10.3 10.9 5.1 شراء صهاريج

 Spring or
running water  2.5 0.4 40.2 18.7 2.7 4.1 13.2

نبع أو مياه جارية 
)أنهر(

 Fixed or
 movable
 fountain (free
 or paid) 22.3 13.2 32.0 25.4 9.8 35.4 35.4 22.0

سبيل متنقل أو 
ثابت ,مجاني او 
مدفوع)غالونات 

مكررة(

Other 0.9 0.6  0.4 0.4 1.3 8.0 1.3 غيره

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

Table 43-b
Percentage distribution of primary residences according to 
the second main source of drinking water currently used and 
regions

جدول رقم 43 - ب
توزع المساكن الرئيسية بحسب المصدرالثاني من حيث األهمية 

لمياه الشرب المعتمد حاليًا والمناطق )بالنسبة المئوية(

 Change in drinking water
 sources

Frequency Percentage (%)

العددتغير مصادر مياه الشرب النسبة المئوية

Yes 3104 0.3 نعم

No 885711 99.7 كال

Total 888815 100 المجموع

جدول رقم 44
توزع المساكن الرئيسية بحسب تغير مصادر مياه الشرب 

االساسية الحالية

Table 44
Distribution of primary residences according to change in the 
current main drinking water sources
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 Means
 used for
 sterilisation
 of drinking
water

Regions المناطق

وسيلة تعقيم 
مياه الشرب

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا, 
جزين, حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

None used 83498 223559 92316 149874 99173 51430 86635 786485 ال يستعمل

 Refining or
filtering 11732 47978 4405 10771 6651 6158 7350 95045

تنقية وتصفية 
مياه)فلتر(

 Using
disinfectants 1105 887 3742 175 191 52 379 6531

استعمال ادوية 
معقمة

No response 0 753 0 0 0 0 0 753 ال جواب

Total 96335 273177 100463 160820 106015 57640 94364 888814 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

Table 45-a
Distribution of primary residence according to the current 
means used for sterilization of drinking water and Regions

جدول رقم 45 - أ
توزع المساكن الرئيسية بحسب وسيلة تعقيم مياه الشرب 

الحالية والمناطق
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 Change in drinking water
 sterilization means

Frequency Percentage (%)

العددتغير وسائل تعقيم مياه الشرب النسبة المئوية

Yes 675 0.7 نعم

No 100900 98.6 كال

No response 753 0.7 ال جواب

Total 102328 100 المجموع

 Means
 used for
 sterilisation
 of drinking
water

Regions المناطق

وسيلة تعقيم 
مياه الشرب

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

None used 86.7 81.8 91.9 93.2 93.5 89.2 91.8 88.5 ال يستعمل

 Refining or
filtering 12.2 17.6 4.4 6.7 6.3 10.7 7.8 10.7

تنقية وتصفية 
مياه)فلتر(

 Using
disinfectants 1.1 0.3 3.7 0.1 0.2 0.1 0.4 0.7

استعمال ادوية 
معقمة

No response 0.3 0.1 ال جواب

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

Table 45-b
Percentage distribution of primary residence according to the 
current means used for sterilization of drinking water and 
Regions

جدول رقم 45 - ب
توزع المساكن الرئيسية بحسب وسيلة تعقيم مياه الشرب 

الحالية والمناطق )بالنسبة المئوية(

Table 46
Distribution of primary residence according to change in the 
means used for sterilization of drinking water

جدول رقم 46
توزع المساكن الرئيسية بحسب تغير وسائل تعقيم مياه الشرب 

بسبب الحرب
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  Sources
 of service
 water
 currently
used

Regions المناطق

مصادر مياه 
الخدمة 

المعتمدة حاليا

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

 Public
network 83766 226354 66306 111176 63349 53508 83629 688089 الشبكة العامة

 Private
network 698 7434 6217 6088 9615 985 454 31492 شبكة خاصة

Artesian well 11434 25882 27145 30229 17942 1854 8374 122861 بئر ارتوازي
 Purchased
water tanks 349 11114 672 6163 11935 812 1452 32497 شراء صهاريج

 Spring or
 running
water  1693  6375 3173 363 151 11756

نبع أو مياه جارية 
)أنهر(

Other 87 699 122 789  118 303 2119 مصدر بديل

Total 96335 273177 100463 160820 106015 57639 94363 888813 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

Table 47-a
Distribution of primary residences according to the main 
source of service water currently used and regions

جدول رقم 47 - أ
توزع المساكن الرئيسية بحسب المصدر األهم لمياه الخدمة 

المعتمد حاليًا والمناطق
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 Sources
 of service
 water
 currently
used

Regions المناطق

مصادر مياه 
الخدمة 

المعتمدة حاليا

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

 Public
network 87.0 82.9 66.0 69.1 59.8 92.8 88.6 77.4 الشبكة العامة
 Private
network 0.7 2.7 6.2 3.8 9.1 1.7 0.5 3.5 شبكة خاصة

Artesian well 11.9 9.5 27.0 18.8 16.9 3.2 8.9 13.8 بئر ارتوازي
 Purchased
water tanks 0.4 4.1 0.7 3.8 11.3 1.4 1.5 3.7 شراء صهاريج
 Spring or
 running
water  0.6  4.0 3.0 0.6 0.2 1.3

نبع أو مياه جارية 
)أنهر(

Other 0.1 0.3 0.1 0.5  0.2 0.3 0.2 مصدر بديل

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

Table 47-b
Percentage distribution of primary residences according to 
the main source of service water currently used and regions

جدول رقم 47 - ب
توزع المساكن الرئيسية بحسب المصدر األهم لمياه الخدمة 

المعتمد حاليًا والمناطق )بالنسبة المئوية(
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 Sources
 of service
 water
 currently
used

Regions المناطق

مصادر مياه 
الخدمة 

المعتمدة حاليا

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا, 
جزين, حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

 Public
network 2837 4410 501 4187 522 121 1071 13650 الشبكة العامة
 Private
network  1392 566 307 395 104 227 2991 شبكة خاصة

Artesian well 11881 5107 13563 8082 6213 1044 2207 48098 بئر ارتوازي
 Purchased
water tanks 4097 87293 16686 2404 10407 9728 17073 147689 شراء صهاريج
 Spring or
 running
water  605  43018 2383 702 1298 48007

نبع أو مياه جارية 
)أنهر(

Other 233 1814 147 153 95 163 1669 4274 مصدر بديل

Total 19048 100622 31464 58152 20016 11861 23546 264709 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

جدول رقم 48 - أ
توزع المساكن الرئيسية بحسب المصدر الثاني من حيث األهمية 

لمياه الخدمة المعتمد حاليًا والمناطق

Table 48-a
Distribution of primary residences according to the 
second main source of service water currently used and 
regions
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 Change in source of service
 water

Frequency Percentage (%)

العددتغيرمصدر مياه الخدمة النسبة المئوية

Yes 2097 0.2 نعم

No 886714 99.8 كال

Total 888811 100 المجموع

 Sources of
 service water
currently used

Regions المناطق

مصادر مياه 
الخدمة المعتمدة 

حاليا

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا, 
جزين, حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان
 Public
network 14.9 4.4 1.6 7.2 2.6 1.0 4.5 5.2 الشبكة العامة
 Private
network  1.4 1.8 0.5 2.0 0.9 1.0 1.1 شبكة خاصة

Artesian well 62.4 5.1 43.1 13.9 31.0 8.8 9.4 18.2 بئر ارتوازي
 Purchased
water tanks 21.5 86.8 53.0 4.1 52.0 82.0 72.5 55.8 شراء صهاريج

 Spring or
running water  0.6  74.0 11.9 5.9 5.5 18.1

نبع أو مياه جارية 
)أنهر(

Other 1.2 1.8 0.5 0.3 0.5 1.4 7.1 1.6 مصدر بديل

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

Table 48-b
Percentage distribution of primary residences according to 
the second main source of service water currently used and 
regions

جدول رقم 48 - ب
توزع المساكن الرئيسية بحسب المصدر الثاني من حيث األهمية 

لمياه الخدمة المعتمد حاليًا والمناطق )بالنسبة المئوية(

Table 49
Distribution of primary residences according to the change in 
the source of service water due to the war

جدول رقم 49
توزع المساكن الرئيسية بحسب تغير مصدر مياه الخدمة بسبب 

الحرب
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الواقع السكني في لبنان

 Sources
 of energy
 for lighting
 currently
used

Regions المناطق

مصادر الطاقة 
لإلضاءة 

المعتمدة حاليًا

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان
 Public
 electricity
network 96335 258077 97701 160645 105538 57467 93634 869397

كهرباء الشبكة 
العامة

 Private
 electricity
network  15099 2579  477 173 729 19057

كهرباء من مولد 
كهربائي خاص 

أو اشتراك
 Other
sources 183 175 358 مصادر أخرى

Total 96335 273177 100463 160820 106015 57639 94363 888813 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

Table 50-a
Distribution of primary residences according to the main 
source of energy for lighting currently used and regions

جدول رقم 50 - أ
توزع المساكن الرئيسية بحسب المصدر األهم للطاقة الرئيسية 

لإلضاءة المعتمدة حاليًا والمناطق
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الواقع السكني في لبنان

 Sources
 of energy
 for lighting
 currently
used

Regions المناطق

مصادر الطاقة 
لإلضاءة 

المعتمدة حاليًا

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا, 
جزين, حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان
 Public
 electricity
network 100.0 94.5 97.3 99.9 99.6 99.7 99.2 97.8

كهرباء الشبكة 
العامة

 Private
 electricity
network  5.5 2.6  0.4 0.3 0.8 2.1

كهرباء من 
مولد كهربائي 
خاص أو اشتراك

 Other
sources   0.2  0.1    0.0 مصادر اخرى

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

جدول رقم 50 - ب
توزع المساكن الرئيسية بحسب المصدر األهم للطاقة الرئيسية 

لإلضاءة المعتمد حاليًا والمناطق )بالنسبة المئوية(

Table 50-b
Percentage distribution of primary residences according to 
the main source of energy for lighting currently used and 
regions
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الواقع السكني في لبنان

 Sources
 of energy
 for lighting
 currently
used

Regions المناطق

مصادر الطاقة 
لإلضاءة 

المعتمدة حاليًا

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا, 
جزين, حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان
 Public
 electricity
network  15099 2762  191 69 729 18851

كهرباء الشبكة 
العامة

 Private
 electricity
network 24006 191371 30003 86431 65522 21033 29010 447377

كهرباء من مولد 
كهربائي خاص 

أو اشتراك

Gas  4206 1685 5150 7449 215 454 19160 غاز

Kerosene 187 1317 1274 1271  156 530 4735 كاز
 Other
sources 18469 34257 50200 53034 6773 25121 49765 237621 مصادر اخرى

Total 42662 246251 85925 145887 79935 46593 80489 727743 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

Table 51-a
Distribution of primary residences according to the sec-
ond main source of energy for lighting currently used and 
regions

جدول رقم 51 - أ
توزع المساكن الرئيسية بحسب المصدر الثاني من حيث األهمية 

للطاقة الرئيسية لإلضاءة المعتمد حاليًا والمناطق
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الواقع السكني في لبنان

 Sources
 of energy
 for lighting
 currently
used

Regions المناطق

مصادر الطاقة 
لإلضاءة 

المعتمدة حاليًا

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)

 
Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا, 
جزين, حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

 Public
 electricity
network  6.1 3.2  0.2 0.1 0.9 2.6

كهرباء الشبكة 
العامة

 Private
 electricity
network 56.3 77.7 34.9 59.2 82.0 45.1 36.0 61.5

كهرباء من مولد 
كهربائي خاص 

أو اشتراك

Gas  1.7 2.0 3.5 9.3 0.5 0.6 2.6 غاز

Kerosene 0.4 0.5 1.5 0.9  0.3 0.7 0.7 كاز
 Other
sources 43.3 13.9 58.4 36.4 8.5 53.9 61.8 32.7 مصادر اخرى

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

Table 51-b
Percentage distribution of primary residences according to 
the second main source of energy for lighting currently used 
and regions

جدول رقم 51 - ب
توزع المساكن الرئيسية بحسب المصدر الثاني من حيث األهمية 

للطاقة الرئيسية لإلضاءة المعتمد حاليًا والمناطق )بالنسبة 
المئوية(
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الواقع السكني في لبنان

Regions

Frequency Percentage (%)

العددالمناطق  النسبة المئوية

Beirut 96335 10.8 بيروت

Mount Lebanon* 273177 30.7 جبل لبنان*

Dahyieh 100463 11.3 الضاحية الجنوبية لبيروت

Northern Lebanon 160820 18.1 لبنان الشمالي

Bekaa 106015 11.9 البقاع

 Less damaged South (Saida,
Jezzine , Hasbaiya) 57639 6.5

الجنوب األقل تضررا” )صيدا, جزين, 
حاصبيا(

 Most damaged South
 (Nabatiyeh, Sour, Bent Jbayl,
Marjaayoun) 94363 10.6

الجنوب األكثر تضررا” )النبطية, صور, 
بنت جبيل, مرجعيون (

Total 888813 100 المجموع
* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs 

(Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

 Change in energy source for
lighting

Frequency Percentage (%)

العدد تغير مصدر الطاقة لإلضاءة  النسبة المئوية

Yes 7996 0.9 نعم

No 880816 99.1 كال

Total 888812 100 المجموع

جدول رقم 53
توزع المساكن الرئيسية بحسب المناطق

Table 53
Distribution of primary residences according to regions

جدول رقم 52
توزع المساكن الرئيسية بحسب تغير مصادر الطاقة لإلضاءة 

بسبب الحرب

Table 52
Distribution of primary residences according to change in the 
energy source for lighting due to war
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الواقع السكني في لبنان

 Area of
 residence
(m2)

Regions المناطق

مساحة المسكن 
)م2( 

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا, 
جزين, حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

Less than 30 2215 1863 2658 329 191 194 303 7753 اقل من 30
 From 30 to
less than 80 19670 39302 25825 13346 11814 7439 7546 124942 من 30 الى 80

 From 80 to
 less than
130 43485 101925 57832 68946 43920 22944 33161 372213

من 80 الى اقل 
من 130

 From 130
 to less than
180 17258 61887 8635 39796 23986 14362 23461 189385

من 130 ال اقل 
من 180

 From 180
 to less than
230 6922 49357 3049 25095 18029 8478 20676 131606

من 180 ال اقل 
من 230

 More than
230 6124 14207 265 11543 6969 3652 8837 51597 230 و اكثر

No response 663 3991 1906 1415 1108 518 379 9980 ال جواب

Inapplicable 0 645 293 351 0 52 0 1341 ال ينطبق

Total 96337 273177 100463 160821 106017 57639 94363 888817 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

جدول رقم 54 - أ
توزع المساكن الرئيسية بحسب مساحة المسكًن والمناطق

Table 54-a
Distribution of primary residences according to area of resi-
dence and Regions
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الواقع السكني في لبنان

 Area of
 residence
(m2)

Regions المناطق

مساحة المسكن 
)م2( 

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun) Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا, 
جزين, حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان

Less than 30 2.3 0.7 2.6 0.2 0.2 0.3 0.3 0.9 اقل من 30
 From 30 to
less than 80 20.4 14.4 25.7 8.3 11.1 12.9 8.0 14.1 من 30 الى 80

 From 80 to
less than 130 45.1 37.3 57.6 42.9 41.4 39.8 35.1 41.9

من 80 الى اقل 
من 130

 From 130 to
less than 180 17.9 22.7 8.6 24.7 22.6 24.9 24.9 21.3

من 130 ال اقل 
من 180

 From 180 to
less than 230 7.2 18.1 3.0 15.6 17.0 14.7 21.9 14.8

من 180 ال اقل 
من 230

 More than
230 6.4 5.2 0.3 7.2 6.6 6.3 9.4 5.8 230 و اكثر

No response 0.7 1.5 1.9 0.9 1.1 0.9 0.4 1.1 ال جواب

Inapplicable 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 ال ينطبق

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

Table 54-b
Percentage distribution of primary residences according to 
area of residence and Regions

جدول رقم 54 - ب
توزع المساكن الرئيسية بحسب مساحة المسكًن والمناطق 

)بالنسبة المئوية(
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الواقع السكني في لبنان

Regions

Average area

متوسط المساحةالمناطق

Beirut 118.5 بيروت

Mount Lebanon* 135.6 جبل لبنان*

Dahyieh 95.5 الضاحية الجنوبية لبيروت

Northern Lebanon 139.5 لبنان الشمالي

Bekaa 138.6 البقاع
 Less damaged South (Saida, Jezzine ,
Hasbaiya) 134.6 الجنوب األقل تضررا” )صيدا, جزين, حاصبيا(

 Most damaged South (Nabatiyeh, Sour,
Bent Jbayl, Marjaayoun) 150.0

الجنوب األكثر تضررا” )النبطية, صور, بنت جبيل, 
مرجعيون (

 Lebanon 131.8  لبنان

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh) 
*جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية 

)الضاحية( 

جدول 55
متوسط مساحة المسكن الرئيسي بحسب المناطق

Table 55
Average area of primary residence according to regions
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الواقع السكني في لبنان

 Main heating
systems

Regions المناطق

وسائل التدفئة 
الرئيسية 

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun) Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

 Shared central
 heating for
building 1374 13600  1235 95 144 379 16826

تدفئة مركزية 
مشتركة للمبنى

 Individual
 electric
 central
heating 7554 22848 1987 636 204 1530 801 35559

تدفئة مركزية 
فردية على 

الكهرباء
 Electric
 non-central
heating 33956 63416 32747 7326 95 10606 10295 158442

تدفئة غير مركزية 
على الكهرباء

 Individual
 central
 heating on
gas oil 4574 18749 326 3011 11903 805 4414 43781

تدفئة مركزية 
فردية على 

المازوت
 Non-central
 heating on
gas-oil 1670 30094 741 33927 76949 8197 27414 178993

تدفئة غير مركزية 
على المازوت

 Non-central
 heating on
gas 34377 68377 40311 63717 490 14343 20603 242219

تدفئة غير مركزية 
على الغاز

 Non-central
 heating on
 firewood or
charcoal 4443 34986 10007 46526 16074 16701 27688 156423

تدفئة غير مركزية 
على الحطب أو 

الفحم
 No heating
system 5631 13723 13540 3164 204 4684 2618 43566 ال يوجد تدفئة
 Other heating
system 2756 7383 803 1279  629 151 13002 غير وسيلة تدفئة

Total 96335 273177 100463 160820 106015 57639 94363 888813 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

جدول رقم 56 - أ
توزع المساكن الرئيسية بحسب وسيلة التدفئة األهم المعتمدة 

حاليًا والمناطق

Table 56-a
Distribution of primary residences according to the main 
heating system currently used and regions
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الواقع السكني في لبنان

 Main heating
systems

Regions المناطق

وسائل التدفئة 
الرئيسية 

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun) Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

 Shared central
 heating for
building 1.4 5.0  0.8 0.1 0.2 0.4 1.9

تدفئة مركزية 
مشتركة للمبنى

 Individual
 electric
 central
heating 7.8 8.4 2.0 0.4 0.2 2.7 0.8 4.0

تدفئة مركزية 
فردية على 

الكهرباء
 Electric
 non-central
heating 35.2 23.2 32.6 4.6 0.1 18.4 10.9 17.8

تدفئة غير مركزية 
على الكهرباء

 Individual
 central
 heating on
gas oil 4.7 6.9 0.3 1.9 11.2 1.4 4.7 4.9

تدفئة مركزية 
فردية على 

المازوت
 Non-central
 heating on
gas-oil 1.7 11.0 0.7 21.1 72.6 14.2 29.1 20.1

تدفئة غير مركزية 
على المازوت

 Non-central
 heating on
gas 35.7 25.0 40.1 39.6 0.5 24.9 21.8 27.3

تدفئة غير مركزية 
على الغاز

 Non-central
 heating on
 firewood or
charcoal 4.6 12.8 10.0 28.9 15.2 29.0 29.3 17.6

تدفئة غير مركزية 
على الحطب أو 

الفحم
 No heating
system 5.8 5.0 13.5 2.0 0.2 8.1 2.8 4.9 ال يوجد تدفئة
 Other heating
system 2.9 2.7 0.8 0.8  1.1 0.2 1.5 غير وسيلة تدفئة

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

Table 56-b
Percentage distribution of primary residences according to 
the main heating system currently used and regions

جدول رقم 56 - ب
توزع المساكن الرئيسية بحسب وسيلة التدفئة األهم المعتمدة 

حاليًا والمناطق )بالنسبة المئوية(
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الواقع السكني في لبنان

 Main heating
systems

Regions المناطق

وسائل التدفئة 
الرئيسية 

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun) Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

 Shared central
 heating for
building 116   175  52  344

تدفئة مركزية 
مشتركة للمبنى

 Individual
 electric
 central
heating 2186 7722 533 767 713 52 420 12392

تدفئة مركزية 
فردية على 

الكهرباء
 Electric
 non-central
heating 7223 22732 6965 22114 18863 1796 7189 86882

تدفئة غير مركزية 
على الكهرباء

 Individual
 central
 heating on
gas oil 316 1129 73 153 1839 215 379 4103

تدفئة مركزية 
فردية على 

المازوت
 Non-central
 heating on
gas-oil 507 3776 338 2273 2252 1769 2660 13575

تدفئة غير مركزية 
على المازوت

 Non-central
 heating on
gas 6686 37861 11108 10070 445 4283 11613 82065

تدفئة غير مركزية 
على الغاز

 Non-central
 heating on
 firewood or
charcoal 3928 4706 8124 13662 2084 4277 6580 43361

تدفئة غير مركزية 
على الحطب أو 

الفحم
 No heating
system ال يوجد تدفئة        
 Other heating
system 87 847 173 1125 222  151 2606 غير وسيلة تدفئة

Total 21049 78773 27314 50339 26417 12444 28991 245328 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

جدول رقم 57 - أ
توزع المساكن الرئيسية بحسب وسيلة التدفئة الثانية من حيث 

األهمية المعتمدة حاليًا والمناطق

Table 57-a
Distribution of primary residences according to the second 
main heating system currently used and regions
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الواقع السكني في لبنان

 Main heating
systems

Regions المناطق

وسائل التدفئة 
الرئيسية 

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun) Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

 Shared central
 heating for
building 0.6   0.3  0.4  0.1

تدفئة مركزية 
مشتركة للمبنى

 Individual
 electric
 central
heating 10.4 9.8 1.9 1.5 2.7 0.4 1.4 5.1

تدفئة مركزية 
فردية على 

الكهرباء
 Electric
 non-central
heating 34.3 28.9 25.5 43.9 71.4 14.4 24.8 35.4

تدفئة غير مركزية 
على الكهرباء

 Individual
 central
 heating on
gas oil 1.5 1.4 0.3 0.3 7.0 1.7 1.3 1.7

تدفئة مركزية 
فردية على 

المازوت
 Non-central
 heating on
gas-oil 2.4 4.8 1.2 4.5 8.5 14.2 9.2 5.5

تدفئة غير مركزية 
على المازوت

 Non-central
 heating on
gas 31.8 48.1 40.7 20.0 1.7 34.4 40.1 33.5

تدفئة غير مركزية 
على الغاز

 Non-central
 heating on
 firewood or
charcoal 18.7 6.0 29.7 27.1 7.9 34.4 22.7 17.7

تدفئة غير مركزية 
على الحطب أو 

الفحم
 No heating
system ال يوجد تدفئة        
 Other heating
system 0.4 1.1 0.6 2.2 0.8  0.5 1.1 غير وسيلة تدفئة

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

جدول رقم 57 - ب
توزع المساكن الرئيسية بحسب وسيلة التدفئة الثانية من حيث 

األهمية المعتمدة حاليًا والمناطق )بالنسبة المئوية(

Table 57-b
Percentage distribution of primary residences according to 
the second main heating system currently used and regions
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الواقع السكني في لبنان

 Means of
sanitations

Regions المناطق

وسائل الصرف 
الصحي

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

 Public sewers
network 95986 175275 97255 108340 52249 29872 24992 583971

شبكة مجاري 
صحية عامة

 Open sewers
network 349 1562 1287 7743 204 6652 665 18463

شبكة مجاري 
مفتوحة

Sanitary pits  96340 1921 43827 53561 21115 68706 285469 جورة صحية

Non-existent    246    246 ال يوجد

Other    665    665 وسيلة أخرى

Total 96335 273177 100463 160820 106015 57639 94363 888813 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

Table 58-a
Distribution of primary residences according to the main 
sanitation mean currently used and regions

جدول رقم 58 - أ
توزع المساكن الرئيسية بحسب وسيلة الصرف الصحي األهم 

المعتمدة حاليًا والمناطق
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الواقع السكني في لبنان

 Means of
sanitations

Regions المناطق

وسائل الصرف 
الصحي

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

 Public sewers
network 99.6 64.2 96.8 67.4 49.3 51.8 26.5 65.7

شبكة مجاري 
صحية عامة

 Open sewers
network 0.4 0.6 1.3 4.8 0.2 11.5 0.7 2.1

شبكة مجاري 
مفتوحة

Sanitary pits  35.3 1.9 27.3 50.5 36.6 72.8 32.1 جورة صحية

Non-existent    0.2    0.0 ال يوجد

Other    0.4    0.1 وسيلة أخرى

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

* Mount Lebanon excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh)  )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

Table 58-b
Percentage distribution of primary residences according to 
the main sanitation mean currently used and regions

جدول رقم 58 - ب
توزع المساكن الرئيسية بحسب وسيلة الصرف الصحي األهم 

المعتمدة حاليًا والمناطق )بالنسبة المئوية(
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الواقع التعليمي في لبنان
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الواقع التعليمي في لبنان

3  الواقع 
 التعليمي
 في لبنان
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الواقع التعليمي في لبنان

Currently studying status

 Sex الجنس

متابعة الدراسة حاليًا

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Yes 565989 591010 1156999 يتابع الدراسة حاليًا

 Yes, after a year or more
interruption 8931 6116 15047

يتابع الدراسة حاليًا بعد انقطاع سنة 
أو أكثر

 No, on hold for economic
reasons 3196 3426 6622 متوقف حاليًا ألسباب اقتصادية

No, on hold for other reasons 2108 2883 4991 متوقف حاليًا ألسباب أخرى

No, completely stopped 982437 1040739 2023176 متوقف نهائيًا

No, never enrolled before 232607 136282 368889 لم يلتحق أبدًا بالدراسة 

Total 1795268 1780456 3575724 المجموع

Table 59-a
Distribution of residents (aged 3 years and above) according 
to current studying status and sex

جدول رقم 59 - أ
 توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب متابعة 

الدراسة حاليًا والجنس

Table 59-b
Percentage distribution of residents (aged 3 years and above) 
according to Current studying status and sex

جدول رقم 59 - ب
 توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب متابعة 

الدراسة حاليًا والجنس )بالنسبة المئوية(

Currently studying status

 Sex الجنس

متابعة الدراسة حاليًا

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Yes 31.5 33.2 32.4 يتابع الدراسة حاليًا

 Yes, after a year or more
interruption 0.5 0.3 0.4

يتابع الدراسة حاليًا بعد انقطاع سنة 
أو أكثر

 No, on hold for economic
reasons 0.2 0.2 0.2 متوقف حاليًا ألسباب اقتصادية

No, on hold for other reasons 0.1 0.2 0.1 متوقف حاليًا ألسباب أخرى

No, completely stopped 54.7 58.5 56.6 متوقف نهائيًا

No, never enrolled before 13.0 7.7 10.3 لم يلتحق أبدًا بالدراسة 

Total 100 100 100 المجموع
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الواقع التعليمي في لبنان

Age

Current studying status متابعة الدراسة حاليًا

 العمر

Yes

 Yes, after a
 year or more

interruption

 No, on
 hold for

 economic
reasons

 No, on hold
 for other

reasons

 No,
 completely

stopped

 No, never
 enrolled

before Total

يتابع 
الدراسة 

حاليًا

يتابع الدراسة حاليًا 
بعد انقطاع سنة 

أو أكثر

متوقف 
حاليًا ألسباب 

اقتصادية
متوقف حاليًا 
ألسباب أخرى متوقف نهائيًا

لم يلتحق أبدًا 
بالدراسة  المجموع

3 - 4 82883 0 0 0 0 27507 110390 4 - 3

 5 - 9 308797 1180 151 0 523 2251 312902 9 - 5

10 - 14 336275 1047 607 163 11387 4570 354049 14 - 10

15 - 19 269965 1903 1286 2221 83437 4519 363331 19 - 15

20 - 24 141154 2930 3134 1599 205893 5089 359799 24 - 20

25 - 29 15769 3251 775 734 267677 6139 294345 29 - 25

30 - 34 902 2702 76 147 255893 9278 268998 34 - 30

35 - 39 590 1775 153 127 233567 11155 247367 39 - 35

40 - 44 500 259 81 0 216437 14284 231561 44 - 40

45 - 49 0 0 205 0 191106 17199 208510 49 - 45

50 - 54 165 0 153 0 157414 21767 179499 54 - 50

55 - 59 0 0 0 0 114439 28762 143201 59 - 55

60 - 64 0 0 0 0 99307 40024 139331 64 - 60

 65 and
above 0 0 0 0 186097 176344 362441

65 وما 
فوق

Total 1157000 15047 6621 4991 2023177 368888 3575724 المجموع

Table 60-a
Distribution of residents (aged 3 years and above) according 
to current studying status and age

جدول رقم 60 - أ
 توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب متابعة 

الدراسة حاليًا والعمر
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الواقع التعليمي في لبنان

Table 60-b 
Percentage distribution of residents (aged 3 years and above) 
according to current studying status and age

جدول رقم 60 - ب
 توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب متابعة 

الدراسة حاليًا والعمر )بالنسبة المئوية(

Age

Current studying status متابعة الدراسة حاليًا

 العمر

Yes

 Yes, after a
 year or more

interruption

 No, on
 hold for

 economic
reasons

 No, on hold
 for other

reasons

 No,
 completely

stopped
 No, never

enrolled before Total

يتابع الدراسة 
حاليًا

يتابع الدراسة حاليًا 
بعد انقطاع سنة 

أو أكثر

متوقف 
حاليًا ألسباب 

اقتصادية
متوقف حاليًا 
ألسباب أخرى متوقف نهائيًا

لم يلتحق أبدًا 
بالدراسة  المجموع

3 - 4 75.1 24.9 100 4 - 3

 5 - 9 98.7 0.4 0.1 0.2 0.7 100 9 - 5

10 - 14 95.0 0.3 0.2 0.1 3.2 1.3 100 14 - 10

15 - 19 74.3 0.5 0.4 0.6 23.0 1.2 100 19 - 15

20 - 24 39.2 0.8 0.9 0.4 57.2 1.4 100 24 - 20

25 - 29 5.4 1.1 0.3 0.2 90.9 2.1 100 29 - 25

30 - 34 0.3 1.0 0.0 0.1 95.1 3.4 100 34 - 30

35 - 39 0.2 0.7 0.1 0.1 94.4 4.5 100 39 - 35

40 - 44 0.2 0.1 0.0 93.5 6.2 100 44 - 40

45 - 49 0.1 91.7 8.2 100 49 - 45

50 - 54 0.1 0.1 87.7 12.1 100 54 - 50

55 - 59 79.9 20.1 100 59 - 55

60 - 64 71.3 28.7 100 64 - 60

 65 and
above 51.3 48.7 100

65 وما 
فوق

Total 32.4 0.4 0.2 0.1 56.6 10.3 100 المجموع
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الواقع التعليمي في لبنان

 Current
studying status

Regions المناطق

متابعة الدراسة 
حاليًا

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,

Hasbaiya)

 Most
 damaged
 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent
 Jbayl,

Marjaayoun)
 

Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, 
جزين, 

حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

Yes 95827 263727 153337 253872 162635 80976 146625 1156999 يتابع الدراسة حاليًا

 Yes, after a
 year or more
interruption 1073 4185 2740 3193 2052 972 833 15048

يتابع الدراسة حاليًا 
بعد انقطاع سنة 

أو أكثر
 No, on hold
 for economic
reasons 204 1110 1116 1729 999 305 1159 6622

متوقف حاليًا 
ألسباب اقتصادية

 No, on hold for
other reasons 1479 699 73 626 427 616 1071 4991

متوقف حاليًا 
ألسباب أخرى

 No, completely
stopped 222309 642441 234652 359560 231860 125735 206620 2023177 متوقف نهائيًا

 No, never
enrolled before 15839 65531 40179 111557 70737 23661 41384 368888

لم يلتحق أبدًا 
بالدراسة 

Total 336731 977693 432097 730537 468710 232265 397692 3575725 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(

Table 61-a
Distribution of residents (aged 3 years and above) according 
to current studying status and Regions

جدول رقم 61 - أ
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب متابعة 

الدراسة حاليًا والمناطق
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الواقع التعليمي في لبنان

Table 61-b
Percentage distribution of residents (aged 3 years and above) 
according to current studying status and Regions

جدول رقم 61 - ب
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب متابعة 

الدراسة حاليًا والمناطق )بالنسبة المئوية(

 Current
 studying
status

Regions المناطق

متابعة الدراسة 
حاليًا

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا, 
جزين, حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

Yes 28.5 27.0 35.5 34.8 34.7 34.9 36.9 32.4
يتابع الدراسة 

حاليًا

 Yes, after a
 year or more
interruption 0.3 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4

يتابع الدراسة 
حاليًا بعد 

انقطاع سنة أو 
أكثر

 No, on hold
 for economic
reasons 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2

متوقف 
حاليًا ألسباب 

اقتصادية
 No, on hold
 for other
reasons 0.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1

متوقف حاليًا 
ألسباب أخرى

 No,
 completely
stopped 66.0 65.7 54.3 49.2 49.5 54.1 52.0 56.6 متوقف نهائيًا
 No, never
 enrolled
before 4.7 6.7 9.3 15.3 15.1 10.2 10.4 10.3

لم يلتحق أبدًا 
بالدراسة 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(
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الواقع التعليمي في لبنان

Current educational level

 Sex الجنس

المستوى التعليمي الحالي

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Pre-school and read/ write 68798 76836 145634 روضة وملم بالقراءة والكتابة

Elementary 203395 218849 422244 ابتدائي

Intermediate 109798 110898 220696 متوسط

Secondary 89716 86917 176633 ثانوي

University 98802 99435 198237 جامعي

Undefined education level 4412 4191 8603 مستوى تعليمي غير محدد

Total 574921 597126 1172047 المجموع

Table 62-a
Distribution of currently studying residents (aged 3 years and 
above) according to current educational level and sex

جدول رقم 62 - أ
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون 
الدراسة حاليًا بحسب المستوى التعليمي الحالي و الجنس 

Table 62-b
Percentage distribution of currently studying residents (aged 
3 years and above)according to current educational level and 
sex

جدول رقم 62 - ب
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون 
الدراسة حاليًا بحسب المستوى التعليمي الحالي و الجنس 

)بالنسبة المئوية( 

Current educational level

 Sex الجنس

المستوى التعليمي الحالي

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Pre-school and read / write 12.0 12.9 12.4 روضة وملم بالقراءة والكتابة

Elementary 35.4 36.7 36.0 ابتدائي

Intermediate 19.1 18.6 18.8 متوسط

Secondary 15.6 14.6 15.1 ثانوي

University 17.2 16.7 16.9 جامعي

Undefined education level 0.8 0.7 0.7 مستوى تعليمي غير محدد

Total 100 100 100 المجموع
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الواقع التعليمي في لبنان

Age

Current educational level  المستوى التعليمي الحالي

العمر

 Pre-school
and read /

write Elementary Intermediate Secondary University

 Undefined
 educational

level Total

روضة و ملم 
بالقراءة و 

الكتابة ابتدائي متوسط ثانوي جامعي

مستوى 
تعليمي غير 

محدد المجموع
3 - 4 82831 0 0 0 0 52 82883 4 - 3

 5 - 9 62803 246542 0 0 0 631 309976 9 - 5

10 - 14 0 171455 160359 4035 0 1474 337323 14 - 10

15 - 19 0 4247 59373 156339 50178 1730 271867 19 - 15

20 - 24 0 0 890 15183 125444 2566 144083 24 - 20

25 - 29 0 0 73 900 17126 921 19020 29 - 25

30 - 34 0 0 0 175 2885 543 3603 34 - 30

35 - 39 0 0 0 0 2190 175 2365 39 - 35

40 - 44 0 0 0 0 413 346 759 44 - 40

50 - 54 0 0 0 0 0 165 165 54 - 50

Total 145634 422244 220695 176632 198236 8603 1172044 المجموع

Table 63-a
Distribution of currently studying residents (aged 3 years and 
above) according to current educational level and age

جدول رقم 63 -أ
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب المستوى التعليمي الحالي و العمر

Table 63-b
Percentage distribution of currently studying residents (aged 
3 years and above) according to current educational level 
and age

جدول رقم 63 - ب
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب المستوى التعليمي الحالي و العمر 
)بالنسبة المئوية(

Age

Current educational level  المستوى التعليمي الحالي

العمر

 Pre-school
and read /

write Elementary Intermediate Secondary University

 Undefined
 educational

level Total

روضة و ملم 
بالقراءة و 

الكتابة ابتدائي متوسط ثانوي جامعي
مستوى تعليمي 

غير محدد المجموع
3 - 4 99.9 0.1 100 4 - 3

 5 - 9 20.3 79.5 0.2 100 9 - 5

10 - 14 50.8 47.5 1.2 0.4 100 14 - 10

15 - 19 1.6 21.8 57.5 18.5 0.6 100 19 - 15

20 - 24 0.6 10.5 87.1 1.8 100 24 - 20

25 - 29 0.4 4.7 90.0 4.8 100 29 - 25

30 - 34 4.9 80.1 15.1 100 34 - 30

35 - 39 92.6 7.4 100 39 - 35

40 - 44 54.4 45.6 100 44 - 40

50 - 54 100.0 100 54 - 50

Total 12.4 36.0 18.8 15.1 16.9 0.7 100 المجموع
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الواقع التعليمي في لبنان

 Current
 educational
level

Regions المناطق

 المستوى 
التعليمي 

الحالي

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا, 
جزين, حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

 Pre-school
 and read and
write 10574 44801 20437 29981 15775 8338 15728 145634

روضة وملم 
بالقراءة والكتابة

Elementary 27236 86922 54998 106465 63618 28800 54205 422244 ابتدائي

Intermediate 17725 43758 31625 49351 32457 14451 31329 220696 متوسط

Secondary 14325 35690 21534 39321 27701 14976 23087 176634 ثانوي

University 26243 55065 26198 30891 24473 14045 21321 198236 جامعي

 Undefined
 education
level 798 1674 1284 1057 663 1338 1789 8603

مستوى 
تعليمي غير 

محدد

Total 96901 267910 156076 257066 164687 81948 147459 1172047 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(

Table 64-a
Distribution of currently studying residents (aged 3 years and 
above) according to Current educational level and Regions

جدول رقم 64 -أ
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب المستوى التعليمي الحالي والمناطق
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 Current
 educational
level

Regions المناطق

 المستوى 
التعليمي الحالي

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

 Pre-school and
read and write 10.9 16.7 13.1 11.7 9.6 10.2 10.7 12.4

روضة وملم 
بالقراءة والكتابة

Elementary 28.1 32.4 35.2 41.4 38.6 35.1 36.8 36.0 ابتدائي

Intermediate 18.3 16.3 20.3 19.2 19.7 17.6 21.2 18.8 متوسط

Secondary 14.8 13.3 13.8 15.3 16.8 18.3 15.7 15.1 ثانوي

University 27.1 20.6 16.8 12.0 14.9 17.1 14.5 16.9 جامعي

 Undefined
education level 0.8 0.6 0.8 0.4 0.4 1.6 1.2 0.7

مستوى تعليمي 
غير محدد

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(

جدول رقم 64 - ب
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب المستوى التعليمي الحالي والمناطق 
)بالنسبة المئوية(

Table 64-b
Percentage distribution of currently studying residents (aged 
3 years and above) according to Current educational level 
and Regions
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 Type of educational
institution

 Sex الجنس

نوع المؤسسة التعليمية

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Private 307951 347102 655053 خاصة
 Private (unpaid or free
of charge) 15629 17402 33031 خاصة مجانية

Public 251114 232469 483583 رسمية

No response 227 153 380 ال جواب

Total 574921 597126 1172047 المجموع

Table 65-a
Distribution of currently studying residents ( aged 3 years 
and above) according to type of educational institution and 
sex

جدول رقم 65 - أ
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب نوع المؤسسة التعليمية والجنس

Table 65-b
Percentage distribution of currently studying residents (aged 
3 years and above) according to type of educational institu-
tion and sex

جدول رقم 65 - ب
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب نوع المؤسسة التعليمية والجنس 
)بالنسبة المئوية(

 Type of educational
institution

 Sex الجنس

نوع المؤسسة التعليمية

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Private 53.6 58.1 55.9 خاصة
 Private (unpaid or free
of charge) 2.7 2.9 2.8 خاصة مجانية

Public 43.7 38.9 41.3 رسمية

No response 0.0 0.0 0.0 ال جواب

Total 100 100 100 المجموع
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Age

Type of educational institution نوع المؤسسة التعليمية

العمر

Private

 Private (unpaid
 or free of

charge) Public No response Total

خاصة خاصة مجانية رسمية ال جواب المجموع
3 - 4 63911 2465 16507 0 82883 4 - 3

 5 - 9 208417 13378 87955 227 309977 9 - 5

10 - 14 189467 11820 135882 153 337322 14 - 10

15 - 19 117516 4036 150315 0 271867 19 - 15

20 - 24 62800 411 80872 0 144083 24 - 20

25 - 29 9498 393 9129 0 19020 29 - 25

30 - 34 1157 452 1995 0 3604 34 - 30

35 - 39 1525 0 840 0 2365 39 - 35

40 - 44 597 76 87 0 760 44 - 40

45 - 49 0 0 0 0 0 49 - 45

50 - 54 165 0 0 0 165 54 - 50

Total 655053 33031 483582 380 1172046 المجموع

Table 66-a
Distribution of currently studying residents ( aged 3 years 
and above) according to type of educational institution and 
age

جدول رقم 66 - أ
 توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب نوع المؤسسة التعليمية والعمر

Table 66-b
Percentage distribution of currently studying residents (aged 
3 years and above) according to type of educational institu-
tion and age

جدول رقم 66 - ب
 توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب نوع المؤسسة التعليمية والعمر )بالنسبة 
المئوية(

Age

Type of educational institution نوع المؤسسة التعليمية

العمر

Private

 Private (unpaid
 or free of

charge) Public No response Total

خاصة خاصة مجانية رسمية ال جواب المجموع
3 - 4 77.1 3.0 19.9 100 4 - 3

 5 - 9 67.2 4.3 28.4 0.1 100 9 - 5

10 - 14 56.2 3.5 40.3 0.1 100 14 - 10

15 - 19 43.2 1.5 55.3 100 19 - 15

20 - 24 43.6 0.3 56.1 100 24 - 20

25 - 29 49.9 2.1 48.0 100 29 - 25

30 - 34 32.1 12.5 55.4 100 34 - 30

35 - 39 64.5 35.5 100 39 - 35

40 - 44 78.6 10.0 11.4 100 44 - 40

45 - 49 0 49 - 45

50 - 54 100.0 100 54 - 50

Total 55.9 2.8 41.3 0.0 100 المجموع
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 Type of
 educational
institution

Regions المناطق

نوع المؤسسة 
التعليمية 

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,

 Sour, Bent Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان

Private 73057 195330 96628 95528 90321 39101 65088 655053 خاصة
 Private
 (unpaid or free
of charge) 1824 2091 7030 6290 7712 4026 4057 33030 خاصة مجانية

Public 22019 70490 52345 154941 66654 38821 78313 483583 رسمية

No response 0 0 73 307 0 0 0 380 ال جواب

Total 96900 267911 156076 257066 164687 81948 147458 1172046 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(

جدول رقم 67 - أ
 توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب نوع المؤسسة التعليمية والمناطق

Table 67-a
Distribution of currently studying residents (aged 3 years 
and above) according to type of educational institution and 
Regions

Table 67-b
Percentage distribution of currently studying residents (aged 
3 years and above) according to type of educational institu-
tion and Regions

جدول رقم 67 - ب
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب نوع المؤسسة التعليمية والمناطق 
)بالنسبة المئوية(

 Type of
 educational
institution

Regions المناطق

نوع المؤسسة 
التعليمية 

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
(Marjaayoun Lebanon 

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا, 
جزين, حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

Private 75.4 72.9 61.9 37.2 54.8 47.7 44.1 55.9 خاصة
 Private
 (unpaid or free
of charge) 1.9 0.8 4.5 2.4 4.7 4.9 2.8 2.8 خاصة مجانية

Public 22.7 26.3 33.5 60.3 40.5 47.4 53.1 41.3 رسمية

No response 0.1 0.1 0.0 ال جواب

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(
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 Type of previous educational
institution

Frequency Percentage (%)

العددنوع المؤسسة التعليمية السابقة النسبة المئوية

Private 45734 56.0 خاصة
 Private (unpaid or free of
 charge) 723 0.9 خاصة مجانية

Public 24744 30.3 رسمية

No response 10539 12.9 ال جواب

Total 81739 100 المجموع

Table 68
Distribution of currently studying residents in another educa-
tional institution (aged 3 years and above) according to type 
of the previous educational institution

جدول رقم 68
 توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين يتابعون 

الدراسة حاليًا في مؤسسة تعليمية أخرى بحسب نوع المؤسسة 
التعليمية السابقة

Attained Educational level

 Sex الجنس

المستوى التعليمي المحصل

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Illiterate / Not enrolled yet 215079 109556 324635 أمي )ة(/ لم يلتحق بعد

Preschool an read and write 77713 90125 167838  روضة و ملم )ة( بالقراءة والكتابة

Elementary 268108 332668 600776 ابتدائي

Intermediate 270581 282849 553430 متوسط

Secondary 212594 188877 401471 ثانوي

University 175134 176790 351924 جامعي

Undefined education level 1138 2464 3602 مستوى تعليمي غير محدد

Total 1220347 1183329 2403676 المجموع

Table 69-a
Distribution of currently non-studying residents ( aged 3 
years and above) according to attained educational level and 
sex

جدول رقم 69 - أ
 توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين ال يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب المستوى التعليمي المحصل و الجنس 

Table 69-b
Percentage distribution of currently non-studying residents 
(aged 3 years and above) according to attained educational 
level and sex

جدول رقم 69 - ب
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين ال يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب المستوى التعليمي المحصل و الجنس 
)بالنسبة المئوية( 

Attained Educational level

 Sex الجنس

المستوى التعليمي المحصل

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Illiterate / Not enrolled yet 17.6 9.3 13.5 أمي )ة(/ لم يلتحق بعد

Preschool an read and write 6.4 7.6 7.0  روضة و ملم )ة( بالقراءة والكتابة

Elementary 22.0 28.1 25.0 ابتدائي

Intermediate 22.2 23.9 23.0 متوسط

Secondary 17.4 16.0 16.7 ثانوي

University 14.4 14.9 14.6 جامعي

Undefined education level 0.1 0.2 0.1 مستوى تعليمي غير محدد

Total 100 100 100 المجموع
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Age

Attained educational level المستوى التعليمي المحصل

العمر

Illiterate

 Preschool
 and read
and write Elementary Intermediate Secondary University

 Undefined
 education

level Total

أمي )ة(

 روضة و ملم 
)ة( بالقراءة 

والكتابة ابتدائي متوسط ثانوي جامعي

مستوى 
تعليمي غير 

محدد المجموع
3 - 4 *27507 0 0 0 0 0 0 27507 4 - 3

 5 - 9 *2251 296 378 0 0 0 0 2925 9 - 5

10 - 14 4570 1148 8961 2048 0 0 0 16727 14 - 10

15 - 19 4519 1425 39216 37035 8485 406 376 91462 19 - 15

20 - 24 4768 2445 55460 75969 40945 35980 147 215714 24 - 20

25 - 29 5659 3214 57614 80529 50743 77234 332 275325 29 - 25

30 - 34 8913 6170 59658 75657 57279 56999 718 265394 34 - 30

35 - 39 9906 8382 59982 65634 56430 44207 460 245001 39 - 35

40 - 44 13069 10405 66500 55414 50447 34585 383 230803 44 - 40

45 - 49 15784 11294 57119 47682 41138 35041 452 208510 49 - 45

50 - 54 18862 15213 48091 37822 34570 24542 235 179335 54 - 50

55 - 59 24138 13580 39836 25889 24657 14954 147 143201 59 - 55

60 - 64 34626 16194 37345 21719 15911 13236 300 139331 64 - 60

 65 and
above 150062 78074 70617 28033 20867 14738 52 362443 65 وما فوق

Total 324634 167840 600777 553431 401472 351922 3602 2403678 المجموع

*ال ينطبق مفهوم األمية اال على من تبلغ أعمارهم 15 سنة وأكثر وبالتالي فان االطفال الذين هم بعمر 3-4 سنوات و 5-9 سنوات والموجودين 
ضمن خانة “أمي” ينطبق عليهم تصنيف أطفال خارج المدرسة )لم يلتحقوا بعد( غير ملمين بالقراءة والكتابة بعد، وليس تصنيف أّمي.

Table 70-a
Distribution of currently non-studying residents ( aged 3 
years and above) according to attained educational level and 
age

جدول رقم 70 - أ
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين ال يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب المستوى التعليمي المحصل والعمر
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الواقع التعليمي في لبنان

Table 70-b
Percentage distribution of currently non-studting residents 
(aged 3 years and above) according to attained educational 
level and age

جدول رقم 70 - ب
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين ال 

يتابعون الدراسة حاليًا بحسب المستوى التعليمي المحصل 
والعمر)بالنسبة المئوية(

Age

Attained educational level المستوى التعليمي المحصل

العمر

Illiterate

 Preschool
 and read
and write Elementary Intermediate Secondary University

 Undefined
 education

level Total

أمي )ة(

 روضة و ملم 
)ة( بالقراءة 

والكتابة ابتدائي متوسط ثانوي جامعي
مستوى تعليمي 

غير محدد المجموع
3 - 4 *8.5 1.1 4 - 3

 5 - 9 *0.7 0.2 0.1 0.1 9 - 5

10 - 14 1.4 0.7 1.5 0.4 0.7 14 - 10

15 - 19 1.4 0.8 6.5 6.7 2.1 0.1 10.4 3.8 19 - 15

20 - 24 1.5 1.5 9.2 13.7 10.2 10.2 4.1 9.0 24 - 20

25 - 29 1.7 1.9 9.6 14.6 12.6 21.9 9.2 11.5 29 - 25

30 - 34 2.7 3.7 9.9 13.7 14.3 16.2 19.9 11.0 34 - 30

35 - 39 3.1 5.0 10.0 11.9 14.1 12.6 12.8 10.2 39 - 35

40 - 44 4.0 6.2 11.1 10.0 12.6 9.8 10.6 9.6 44 - 40

45 - 49 4.9 6.7 9.5 8.6 10.2 10.0 12.5 8.7 49 - 45

50 - 54 5.8 9.1 8.0 6.8 8.6 7.0 6.5 7.5 54 - 50

55 - 59 7.4 8.1 6.6 4.7 6.1 4.2 4.1 6.0 59 - 55

60 - 64 10.7 9.6 6.2 3.9 4.0 3.8 8.3 5.8 64 - 60

 65 and
above 46.2 46.5 11.8 5.1 5.2 4.2 1.4 15.1 65 وما فوق

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

*ال ينطبق مفهوم األمية اال على من تبلغ أعمارهم 15 سنة وأكثر وبالتالي فان االطفال الذين هم بعمر 3-4 سنوات و 5-9 سنوات والموجودين 
ضمن خانة “أمي” ينطبق عليهم تصنيف أطفال خارج المدرسة )لم يلتحقوا بعد( غير ملمين بالقراءة والكتابة بعد، وليس تصنيف أّمي.
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 Attained
 educational
level

Regions المناطق

المستوى 
التعليمي 

المحصل

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)

 
Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا, 
جزين, حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان
Illiterate / Not 
enrolled yet 15286 51867 39485 96657 65104 20265 35971 324635

أمي )ة(/ لم 
يلتحق بعد

 Preshool and
read and write 6923 52026 21666 31198 17849 16191 21986 167839

روضة وملم )ة( 
بالقراءة والكتابة

Elementary 45044 138201 72522 145823 84149 43473 71564 600776 ابتدائي
Intermediate 51236 171926 68221 94800 68511 33211 65525 553430 متوسط
Secondary 46845 153142 41523 69059 36405 22285 32213 401472 ثانوي
University 74048 141679 32017 35014 31908 14737 22521 351924 جامعي
 Undefined
 education
level 449 941 587 921 95 156 454 3603

مستوى تعليمي 
غير محدد

Total 239831 709782 276021 473472 304021 150318 250234 2403679 المجموع
*Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) )جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية*

Table 71-a
Distribution of currently non-studying residents (aged 3 
years and above) according to attained educational level and 
Regions

جدول رقم 71 - أ
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين ال يتابعون 
الدراسة حاليًا بحسب المستوى التعليمي المحصل والمناطق
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الواقع التعليمي في لبنان

Table 71-b
Percentage distribution of currently non-studying residents 
(aged 3 years and above) according to attained educational 
level and Regions

جدول رقم 71 -ب
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( الذين ال يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب المستوى التعليمي المحصل والمناطق 
)بالنسبة المئوية(

 Attained
 educational
level

Regions المناطق

المستوى 
التعليمي 

المحصل

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا, 
جزين, حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان

Illiterate / Not 
enrolled yet 6.4 7.3 14.3 20.4 21.4 13.5 14.4 13.5

أمي )ة(/ لم 
يلتحق بعد

 Preshool and
 read and
write 2.9 7.3 7.8 6.6 5.9 10.8 8.8 7.0

روضة وملم )ة( 
بالقراءة والكتابة

Elementary 18.8 19.5 26.3 30.8 27.7 28.9 28.6 25.0 ابتدائي

Intermediate 21.4 24.2 24.7 20.0 22.5 22.1 26.2 23.0 متوسط

Secondary 19.5 21.6 15.0 14.6 12.0 14.8 12.9 16.7 ثانوي

University 30.9 20.0 11.6 7.4 10.5 9.8 9.0 14.6 جامعي
 Undefined
 education
level 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1 0.2 0.1

مستوى تعليمي 
غير محدد

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(
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 Attained educational level

 Sex الجنس

المستوى التعليمي المحصل 

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Not enrolled 13106 16651 29757 غير ملتحق

Illiterate 201973 92904 294877 أمي )ة(

Preschool and read and write 146512 166962 313474  روضة وملم )ة( بالقراءة والكتابة

Elementary 471503 551518 1023021 ابتدائي

Intermediate 380378 393748 774126 متوسط

Secondary 302310 275795 578105 ثانوي

University 273936 276225 550161 جامعي

Undefined education level 5550 6655 12205 مستوى تعليمي غير محدد

Total 1795268 1780458 3575726 المجموع

Table 72 a
Distribution of all residents ( aged 3 years and above)  
according to attained educational level and sex

Table72 b
Percentage distribution of all residents (aged 3 years and 
above) according to attained educational level and sex

جدول رقم 72- أ
توزع كافة المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب 

المستوى التعليمي المحصل والجنس

جدول رقم 72- ب
توزع كافة المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب 
المستوى التعليمي المحصل والجنس )بالنسبة المئوية(

 Attained educational level

 Sex الجنس

المستوى التعليمي المحصل 

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Not enrolled 0.7 0.9 0.8 غير ملتحق

Illiterate 11.3 5.2 8.2 أمي )ة(

Preschool and read and write 8.2 9.4 8.8  روضة وملم )ة( بالقراءة والكتابة

Elementary 26.3 31.0 28.6 ابتدائي

Intermediate 21.2 22.1 21.6 متوسط

Secondary 16.8 15.5 16.2 ثانوي

University 15.3 15.5 15.4 جامعي

Undefined education level 0.3 0.4 0.3 مستوى تعليمي غير محدد

Total 100 100 100 المجموع
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Table 73 -a 
Distribution of all residents ( aged 3 years and above) ac-
cording to attained educational level and age

جدول رقم 73 - أ
توزع كافة المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب 

المستوى التعليمي المحصل والعمر

Age

Attained educational level المستوى التعليمي المحصل

العمر

 not
enrolled Illiterate

 Preschool
 and read
and write

Elemen-
tary

Interme-
diate

Second-
ary

Univer-
sity

 Undefined
 education

level Total

غير 
ملتحق أمي )ة(

روضة و ملم 
)ة( بالقراءة 

والكتابة ابتدائي متوسط ثانوي جامعي

مستوى 
تعليمي غير 

محدد المجموع
3 - 4 27507 0 82831 0 0 0 0 52 110390 4 - 3

 5 - 9 2251 0 63100 246920 0 0 0 631 312902 9 - 5

10 - 14 0 4570 1148 180415 162407 4035 0 1474 354049 14 - 10

15 - 19 0 4519 1425 43464 96409 164824 50585 2106 363332 19 - 15

20 - 24 0 4768 2445 55460 76859 56129 161424 2713 359798 24 - 20

25 - 29 0 5659 3214 57614 80602 51643 94361 1253 294346 29 - 25

30 - 34 0 8913 6170 59658 75657 57454 59885 1261 268998 34 - 30

35 - 39 0 9906 8382 59982 65634 56430 46397 636 247367 39 - 35

40 - 44 0 13069 10405 66500 55414 50447 34997 729 231561 44 - 40

45 - 49 0 15784 11294 57119 47682 41138 35041 452 208510 49 - 45

50 - 54 0 18862 15213 48091 37822 34570 24542 400 179500 54 - 50

55 - 59 0 24138 13580 39836 25889 24657 14954 147 143201 59 - 55

60 - 64 0 34626 16194 37345 21719 15911 13236 300 139331 64 - 60

 65 and
above 0 150062 78074 70617 28033 20867 14738 52 362443 65 وما فوق

Total 29758 294876 313475 1023021 774127 578105 550160 12206 3575728 المجموع
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Table 73-b
Percentage distribution of all residents ( aged 3 years and 
above) according to attained educational level within age

جدول رقم 73 -ب
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب العمر 

والمستوى التعليمي المحصل )بالنسبة المئوية(

Age

Attained educational level المستوى التعليمي المحصل

العمر

 not
enrolled Illiterate

 Preschool
 and read
and write

Elemen-
tary

Interme-
diate

Second-
ary

Univer-
sity

 Undefined
 education

level Total

غير ملتحق أمي )ة(

روضة و ملم 
)ة( بالقراءة 

والكتابة ابتدائي متوسط ثانوي جامعي

مستوى 
تعليمي غير 

محدد المجموع
3 - 4 24.9 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100 4 - 3

 5 - 9 0.7 20.2 78.9 0.0 0.0 0.0 0.2 100 9 - 5

10 - 14 1.3 0.3 51.0 45.9 1.1 0.0 0.4 100 14 - 10

15 - 19 1.2 0.4 12.0 26.5 45.4 13.9 0.6 100 19 - 15

20 - 24 1.3 0.7 15.4 21.4 15.6 44.9 0.8 100 24 - 20

25 - 29 1.9 1.1 19.6 27.4 17.5 32.1 0.4 100 29 - 25

30 - 34 3.3 2.3 22.2 28.1 21.4 22.3 0.5 100 34 - 30

35 - 39 4.0 3.4 24.2 26.5 22.8 18.8 0.3 100 39 - 35

40 - 44 5.6 4.5 28.7 23.9 21.8 15.1 0.3 100 44 - 40

45 - 49 7.6 5.4 27.4 22.9 19.7 16.8 0.2 100 49 - 45

50 - 54 10.5 8.5 26.8 21.1 19.3 13.7 0.2 100 54 - 50

55 - 59 16.9 9.5 27.8 18.1 17.2 10.4 0.1 100 59 - 55

60 - 64 24.9 11.6 26.8 15.6 11.4 9.5 0.2 100 64 - 60

 65 and
above 41.4 21.5 19.5 7.7 5.8 4.1 0.0 100 65 وما فوق

Total 0.8 8.2 8.8 28.6 21.6 16.2 15.4 0.3 100 المجموع
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Age

Attained educational level المستوى التعليمي المحصل

العمر

 not
enrolled Illiterate

 Preschool
 and read
and write

Elemen-
tary

Interme-
diate

Second-
ary

Univer-
sity

 Undefined
 education

level Total

غير ملتحق أمي )ة(

روضة و ملم 
)ة( بالقراءة 

والكتابة ابتدائي متوسط ثانوي جامعي

مستوى 
تعليمي غير 

محدد المجموع
3 - 4 92.4 26.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 3.1 4 - 3

 5 - 9 7.6 20.1 24.1 0.0 0.0 0.0 5.2 8.8 9 - 5

10 - 14 1.5 0.4 17.6 21.0 0.7 0.0 12.1 9.9 14 - 10

15 - 19 1.5 0.5 4.2 12.5 28.5 9.2 17.3 10.2 19 - 15

20 - 24 1.6 0.8 5.4 9.9 9.7 29.3 22.2 10.1 24 - 20

25 - 29 1.9 1.0 5.6 10.4 8.9 17.2 10.3 8.2 29 - 25

30 - 34 3.0 2.0 5.8 9.8 9.9 10.9 10.3 7.5 34 - 30

35 - 39 3.4 2.7 5.9 8.5 9.8 8.4 5.2 6.9 39 - 35

40 - 44 4.4 3.3 6.5 7.2 8.7 6.4 6.0 6.5 44 - 40

45 - 49 5.4 3.6 5.6 6.2 7.1 6.4 3.7 5.8 49 - 45

50 - 54 6.4 4.9 4.7 4.9 6.0 4.5 3.3 5.0 54 - 50

55 - 59 8.2 4.3 3.9 3.3 4.3 2.7 1.2 4.0 59 - 55

60 - 64 11.7 5.2 3.7 2.8 2.8 2.4 2.5 3.9 64 - 60

 65 and
above 50.9 24.9 6.9 3.6 3.6 2.7 0.4 10.1 65 وما فوق

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

Table 73-c
Percentage distribution of all residents ( aged 3 years and 
above) according to age and within attained educational 
level

جدول رقم 73-ج
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب المستوى 

التعليمي المحصل والعمر )بالنسبة المئوية(
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 Attained
 Educational
level

Regions المناطق

المستوى 
التعليمي 

المحصل

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)

 
Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, جزين, 
حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية, 
صور, بنت جبيل, 

مرجعيون ( لبنان

Not enrolled 1577 2540 5230 10593 5757 1603 2456 29756 غير ملتحق

Illiterate 13708 49327 34254 86065 59347 18661 33515 294877 أمي )ة(
 Preschool
 and read and
write 17498 96827 42103 61179 33624 24529 37714 313474

روضة وملم )ة( 
بالقراءة والكتابة

Elementary 72280 225123 127520 252288 147767 72272 125770 1023020 ابتدائي

Intermediate 68960 215684 99847 144151 100968 47662 96854 774126 متوسط

Secondary 61170 188832 63057 108380 64107 37260 55300 578106 ثانوي

University 100291 196744 58215 65905 56381 28783 43842 550161 جامعي

 Undefined
 education
level 1247 2615 1871 1977 758 1494 2243 12205

مستوى 
تعليمي غير 

محدد

Total 336731 977692 432097 730538 468709 232264 397694 3575725 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(

Table 74-a
Distribution of all residents ( aged 3 years and above)  
according to attained educational level and Regions

جدول رقم 74 -أ
توزع كافة المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب 

المستوى التعليمي المحصل والمناطق
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 Attained
 Educational
level

Regions المناطق

المستوى 
التعليمي 

المحصل

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine ,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا, 
جزين, 

حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية, صور, 
بنت جبيل, 
مرجعيون ( لبنان

Not enrolled 0.5 0.3 1.2 1.5 1.2 0.7 0.6 0.8 غير ملتحق

Illiterate 4.1 5.1 7.9 11.8 12.7 8.0 8.4 8.2 أمي )ة(

 Preschool and
read and write 5.2 9.9 9.7 8.4 7.2 10.6 9.5 8.8

روضة وملم )ة( 
بالقراءة والكتابة

Elementary 21.5 23.0 29.5 34.5 31.5 31.1 31.6 28.6 ابتدائي

Intermediate 20.5 22.1 23.1 19.7 21.5 20.5 24.4 21.6 متوسط

Secondary 18.2 19.3 14.6 14.8 13.7 16.0 13.9 16.2 ثانوي

University 29.8 20.1 13.5 9.0 12.0 12.4 11.0 15.4 جامعي

 Undefined
education level 0.4 0.3 0.4 0.3 0.2 0.6 0.6 0.3

مستوى تعليمي 
غير محدد

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(

Table 74-b
Percentage distribution of all residents ( aged 3 years and 
above) according to attained educational level and Regions

جدول رقم 74 -ب
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب المناطق 

والمستوى التعليمي المحصل )بالنسبة المئوية(
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Table 74-c
Percentage distribution of all residents (aged 3 years and 
above) within attained educational level by regions

جدول رقم 74 - ج
توزع المقيمين )في عمر 3 سنوات وما فوق( بحسب لمستوى 

التعليمي المحصل والمناطق

 Attained
 Educational
level

Regions المناطق

المستوى 
التعليمي 

المحصل

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida,

 Jezzine,
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh,
 Sour, Bent

 Jbayl,
Marjaayoun) Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررًا )صيدا، 

جزين، حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررًا 

)النبطية، صور. 
بنت جبيل، 
مرجعيون( لبنان

Not enrolled 5.3 8.5 17.6 35.6 19.3 5.4 8.3 100 غير ملتحق

Illiterate 4.6 16.7 11.6 29.2 20.1 6.3 11.4 100 أمي )ة(

 Preschool and
read and write 5.6 30.9 13.4 19.5 10.7 7.8 12.0 100

روضة وملم 
بالقراءة والكتابة

Elementary 7.1 22.0 12.5 24.7 14.4 7.1 12.3 100 ابتدائي

Intermediate 8.9 27.9 12.9 18.6 13.0 6.2 12.5 100 متوسط

Secondary 10.6 32.7 10.9 18.7 11.1 6.4 9.6 100 ثانوي

University 18.2 35.8 10.6 12.0 10.2 5.2 8.0 100 جامعي

 Undefined
education level 10.2 21.4 15.3 16.2 6.2 12.2 18.4 100

مستوى تعليمي 
غير محدد

Total 9.4 27.3 12.1 20.4 13.1 6.5 11.1 100 المجموع

* Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(
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 Continuation of studies last
year

 Sex الجنس

متابعة الدراسة في العام الماضي

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Yes 13613 13586 27199 نعم

No 974128 1033086 2007214 كال

No response 0 376 376 ال جواب

Total 987741 1047048 2034789 المجموع

Table 75-a
Distribution of currently non-studying residents (aged 5 
years and above) according to continuation of studies last 
year and sex

جدول رقم 75 - أ
توزع المقيمين )في عمر 5 سنوات وما فوق( الذين ال يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب متابعة الدراسة في العام الماضي 
والجنس

Table 75-b
Percentage distribution of currently non-studying residents 
(aged 5 years and above) according to continuation of  
studies last year and sex

جدول رقم 75 - ب
توزع المقيمين )في عمر 5 سنوات وما فوق( الذين ال يتابعون 

الدراسة حاليًا بحسب متابعة الدراسة في العام الماضي 
والجنس )بالنسبة المئوية(

 Continuation of studies last
year

 Sex الجنس

متابعة الدراسة في العام الماضي

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Yes 1.4 1.3 1.3 نعم

No 98.6 98.7 98.6 كال

No response 0.0 0.0 ال جواب

Total 100 100 100 المجموع
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Age

 Sex الجنس

العمر

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا
10 - 14 2666 1904 4570 14 - 10

15 - 19 1898 2621 4519 19 - 15

20 - 24 1182 3586 4768 24 - 20

25 - 29 3057 2602 5659 29 - 25

30 - 34 5209 3705 8914 34 - 30

35 - 39 7148 2759 9907 39 - 35

40 - 44 9151 3918 13069 44 - 40

45 - 49 12219 3566 15785 49 - 45

50 - 54 14362 4500 18862 54 - 50

55 - 59 18347 5791 24138 59 - 55

60 - 64 25935 8692 34627 64 - 60

 65 and
above 100801 49261 150062 65 وما فوق

Total 201975 92905 294880 المجموع

Table 76-a
Distribution of illiterate residents (aged 10 years and above) 
according to age and sex

جدول رقم 76 - أ
توزع المقيمين األميين ) في عمر 10 سنوات وما فوق( بحسب 

العمر والجنس

Table 76-b
Percentage distribution of illiterate residents (aged 10 years 
and above) according age within sex

جدول رقم 76 - ب
توزع المقيمين األميين ) في عمر 10 سنوات وما فوق( بحسب 

العمر والجنس )بالنسبة المئوية(

Age

 Sex الجنس

العمر

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

10 - 14 1.3 2.1 1.5 14 - 10

15 - 19 0.9 2.8 1.5 19 - 15

20 - 24 0.6 3.9 1.6 24 - 20

25 - 29 1.5 2.8 1.9 29 - 25

30 - 34 2.6 4.0 3.0 34 - 30

35 - 39 3.5 3.0 3.4 39 - 35

40 - 44 4.5 4.2 4.4 44 - 40

45 - 49 6.1 3.8 5.4 49 - 45

50 - 54 7.1 4.8 6.4 54 - 50

55 - 59 9.1 6.2 8.2 59 - 55

60 - 64 12.8 9.4 11.7 64 - 60

 65 and
above 49.9 53.0 50.9 65 وما فوق

Total 100 100 100 المجموع
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Age

 Sex الجنس

العمر

Females Males Total

إناث ذكور المجموع
10 - 14 58.3 41.7 100 14 - 10

15 - 19 42.0 58.0 100 19 - 15

20 - 24 24.8 75.2 100 24 - 20

25 - 29 54.0 46.0 100 29 - 25

30 - 34 58.4 41.6 100 34 - 30

35 - 39 72.2 27.8 100 39 - 35

40 - 44 70.0 30.0 100 44 - 40

45 - 49 77.4 22.6 100 49 - 45

50 - 54 76.1 23.9 100 54 - 50

55 - 59 76.0 24.0 100 59 - 55

60 - 64 74.9 25.1 100 64 - 60

65 and above 67.2 32.8 100 65 وما فوق

Females & Males 68.5 31.5 100 اناث وذكور معًا

Table 76- c 
Percentage distribution of illiterate residents (aged 10 years 
and above) by sex within age

جدول رقم 76 - ج
توزع المقيمين األميين ) في عمر 10 سنوات وما فوق( بحسب 

الجنس والعمر )بالنسبة المئوية(
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Regions

Frequency Percentage (%)

العددالمناطق النسبة المئوية

Beirut 13708 4.6 بيروت

Mount Lebanon* 49327 16.7 جبل لبنان*

Dahyieh 34254 11.6 الضاحية الجنوبية لبيروت

Northern Lebanon 86065 29.2 لبنان الشمالي

Bekaa 59347 20.1 البقاع

 Less damaged South (Saida,
Jezzine , Hasbaiya) 18661 6.3

الجنوب األقل تضررا” )صيدا, جزين, 
حاصبيا(

 Most damaged South
 (Nabatiyeh, Sour, Bent Jbayl,
Marjaayoun) 33515 11.4

الجنوب األكثر تضررا” )النبطية, صور, 
بنت جبيل, مرجعيون (

 Lebanon 294878 100 لبنان
 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs
 (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(

Table 77
Distribution of illiterate residents (aged 10 years and above) 
according to Regions

جدول رقم 77
توزع المقيمين األميين ) في عمر 10 سنوات وما فوق( بحسب 

المناطق
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

4 النشاط االقتصادي 
ألفراد األسرة 

)العمالة والبطالة(
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

 Primary status in economic
activity*

 Sex الجنس

الوضع األساسي في النشاط 
االقتصادي*

Females Males Females & Males

إناث ذكور إناث وذكور معًا

Under school age 73503 77129 150632 دون سن الدراسة

Working 269922 837666 1107588 يعمل/ تعمل

Unemployed 58592 120434 179026 عاطل )ة( عن العمل 

Student 570563 591682 1162245 تلميذ)ة(، طالب)ة(

Retired 5143 64379 69522 متقاعد )ة(

 Inactive (occupied with
housework،..) 861001 64729 925730

غير ناشط إقتصاديا” ) متفرغة للمنزل، 
أنهى طوعا” نشاطه، مكتفي، ...)

 Unable to work for health
reasons 62442 101185 163627 غير قادر)ة( على العمل ألسباب صحية

Inapplicable 308 458 766 ال ينطبق

Total 1901474 1857662 3759136 المجموع

*as declared *بحسب التصريح

Table 78-a
Distribution of residents according to primary status in  
economic activity and sex

جدول رقم 78 - أ
 توزع المقيمين بحسب الوضع األساسي في النشاط االقتصادي 

والجنس

Table 78-b
Percentage distribution of residents according to primary 
status in economic activity and sex

جدول رقم 78 - ب
 توزع المقيمين بحسب الوضع األساسي في النشاط االقتصادي 

والجنس )بالنسبة المئوية(

 Primary status in economic
activity*

 Sex الجنس

الوضع األساسي في النشاط 
االقتصادي*

Females Males Females & Males

إناث ذكور إناث وذكور معًا

Under school age 3.9 4.2 4.0 دون سن الدراسة

Working 14.2 45.1 29.5 يعمل/ تعمل

Unemployed 3.1 6.5 4.8 عاطل )ة( عن العمل 

Student 30.0 31.9 30.9 تلميذ)ة(، طالب)ة(

Retired 0.3 3.5 1.8 متقاعد )ة(

 Inactive (occupied with
housework،..) 45.3 3.5 24.6

غير ناشط إقتصاديا” ) متفرغة للمنزل، 
أنهى طوعا” نشاطه، مكتفي...(

 Unable to work for health
reasons 3.3 5.4 4.4 غير قادر)ة( على العمل ألسباب صحية

Inapplicable 0.0 0.0 0.0 ال ينطبق

Total 100 100 100 المجموع

*as declared *بحسب التصريح
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

 Primary status in economic
activity*

 Sex الجنس

الوضع األساسي في النشاط 
االقتصادي*

Females Males Females & Males

إناث ذكور إناث وذكور معًا

Working 269620 834697 1104317 يعمل/ تعمل

Unemployed 58147 118166 176313 عاطل )ة( عن العمل 

Student 218024 214039 432063 تلميذ)ة(، طالب)ة(

Retired 5143 64379 69522 متقاعد )ة(

 Inactive (occupied with
housework…..) 840523 44033 884556

غير ناشط إقتصاديا” ) متفرغة للمنزل، 
أنهى طوعا” نشاطه، مكتفي...(

 Unable to work for health
reasons 62442 101185 163627 غير قادر)ة( على العمل ألسباب صحية

Inapplicable 308 458 766 ال ينطبق

Total 1454207 1376957 2831164 المجموع

*as declared *بحسب التصريح

Table 79-a
Distribution of residents (aged 15 years and above) according 
to primary status in economic activity and sex

Table 79-b
Distribution of residents (aged 15 years and above) according 
to primary status in economic activity and sex

جدول رقم 79 - أ
توزع المقيمين )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الوضع 

األساسي في النشاط االقتصادي والجنس

جدول رقم 79 - ب 
توزع المقيمين )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الوضع 

األساسي في النشاط االقتصادي والجنس )بالنسبة المئوية(

 Primary status in economic
activity*

 Sex الجنس

الوضع األساسي في النشاط 
االقتصادي*

Females Males Females & Males

إناث ذكور إناث وذكور معًا

Working 18.5 60.6 39.0 يعمل/ تعمل

Unemployed 4.0 8.6 6.2 عاطل )ة( عن العمل 

Student 15.0 15.5 15.3 تلميذ)ة(، طالب)ة(

Retired 0.4 4.7 2.5 متقاعد )ة(

 Inactive (occupied with
housework…..) 57.8 3.2 31.2

غير ناشط إقتصاديا” ) متفرغة للمنزل، 
أنهى طوعا” نشاطه، مكتفي...(

 Unable to work for health
reasons 4.3 7.3 5.8 غير قادر)ة( على العمل ألسباب صحية

Inapplicable 0.0 0.0 0.0 ال ينطبق

Total 100 100 100 المجموع

*as declared *بحسب التصريح
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

 Age

Primary status in economic activity* الوضع األساسي في النشاط االقتصادي*

العمر 

 Under
 school

age Working Unemployed Student Retired

 Inactive
 (occupied

 with
housework...)

 Unable
 to work

 for health
reasons Inapplicable Total

دون سن 
الدراسة

يعمل/ 
تعمل

عاطل )ة( عن 
العمل 

تلميذ)ة(، 
طالب)ة(

متقاعد 
)ة(

غير ناشط 
إقتصاديا” 

)متفرغة 
للمنزل، أنهى 

طوعا” نشاطه، 
مكتفي،...( 

غير قادر)ة( 
على العمل 

ألسباب 
صحية ال ينطبق المجموع

0 - 4 150631 0 0 82883 0 27507 0 0 261021 4 - 0

 5 - 9 0 0 0 309977 0 2925 0 0 312902 9 - 5

10 - 14 0 3271 2713 337322 0 10743 0 0 354049 14 - 10

15 - 19 0 40270 22851 271538 0 25647 3321 0 363627 19 - 15

20 - 24 0 123205 48408 140382 0 51706 3411 666 367778 24 - 20

25 - 29 0 173585 35721 16274 0 77961 2292 100 305933 29 - 25

30 - 34 0 164409 17861 2396 0 88514 3595 0 276775 34 - 30

35 - 39 0 134536 12163 1298 0 98790 2763 0 249550 39 - 35

40 - 44 0 117246 9777 175 5010 95016 5779 0 233003 44 - 40

45 - 49 0 108781 4599 0 5162 86419 3791 0 208752 49 - 45

50 - 54 0 81637 8286 0 7915 76749 5313 0 179900 54 - 50

55 - 59 0 60923 5180 0 6164 65584 5525 0 143376 59 - 55

60 - 64 0 48792 3807 0 9534 64096 13801 0 140030 64 - 60

65 - 69 0 27900 3999 0 15317 54183 20616 0 122015 69 - 65

70 - 74 0 12389 2364 0 10596 47343 32567 0 105259 74 - 70

75 - 79 0 8314 890 0 6822 28706 26582 0 71314 79 - 75

80 - 84 0 1806 407 0 2048 17630 23590 0 45481 84 - 80

 85 and
above 0 523 0 0 954 6211 10682 0 18370 85 وأكثر

Total 150631 1107587 179026 1162245 69522 925730 163628 766 3759135 المجموع

*as declared * بحسب التصريح

Table 80-a
Distribution of residents according to primary status in  
economic activity and age

جدول رقم 80 - أ
توزع المقيمين بحسب الوضع األساسي في النشاط االقتصادي 

والعمر
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

Table 80-b
Percentage distribution of residents according to primary  
status in economic activity and age

جدول رقم 80 - ب
توزع المقيمين بحسب الوضع األساسي في النشاط االقتصادي 

والعمر )بالنسبة المئوية(

 Age

Primary status in economic activity* الوضع األساسي في النشاط االقتصادي*

العمر 

 Under
school age Working Unemployed Student Retired

 Inactive
 (occupied

 with
housework...)

 Unable
 to work

 for health
reasons Inapplicable Total

دون سن 
الدراسة

يعمل/ 
تعمل

عاطل )ة( عن 
العمل 

تلميذ)ة(، 
طالب)ة(

متقاعد 
)ة(

غير ناشط 
إقتصاديا” 

)متفرغة 
للمنزل، أنهى 

طوعا” نشاطه، 
مكتفي،...( 

غير قادر)ة( 
على العمل 

ألسباب 
صحية ال ينطبق المجموع

0 - 4 100.0 7.1 3.0 6.9 4 - 0

 5 - 9 26.7 0.3 8.3 9 - 5

10 - 14 0.3 1.5 29.0 1.2 9.4 14 - 10

15 - 19 3.6 12.8 23.4 2.8 2.0 9.7 19 - 15

20 - 24 11.1 27.0 12.1 5.6 2.1 86.9 9.8 24 - 20

25 - 29 15.7 20.0 1.4 8.4 1.4 13.1 8.1 29 - 25

30 - 34 14.8 10.0 0.2 9.6 2.2 7.4 34 - 30

35 - 39 12.1 6.8 0.1 10.7 1.7 6.6 39 - 35

40 - 44 10.6 5.5 0.0 7.2 10.3 3.5 6.2 44 - 40

45 - 49 9.8 2.6 7.4 9.3 2.3 5.6 49 - 45

50 - 54 7.4 4.6 11.4 8.3 3.2 4.8 54 - 50

55 - 59 5.5 2.9 8.9 7.1 3.4 3.8 59 - 55

60 - 64 4.4 2.1 13.7 6.9 8.4 3.7 64 - 60

65 - 69 2.5 2.2 22.0 5.9 12.6 3.2 69 - 65

70 - 74 1.1 1.3 15.2 5.1 19.9 2.8 74 - 70

75 - 79 0.8 0.5 9.8 3.1 16.2 1.9 79 - 75

80 - 84 0.2 0.2 2.9 1.9 14.4 1.2 84 - 80

 85 and
above 0.1 1.4 0.7 6.5 0.5 85 وأكثر

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

*as declared * بحسب التصريح
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

 Age

Primary status in economic activity* الوضع األساسي في النشاط االقتصادي*

العمر 

Working Unemployed Student Retired

 Inactive
 (occupied with

housework...)

 Unable
 to work

 for health
reasons Inapplicable Total

يعمل/ تعمل
عاطل )ة( عن 

العمل 
تلميذ)ة(، 

طالب)ة(
متقاعد 

)ة(

غير ناشط 
إقتصاديا” ) متفرغة 

للمنزل، أنهى 
طوعا” نشاطه، 

مكتفي...(

غير قادر)ة( 
على العمل 

ألسباب صحية ال ينطبق المجموع
15 - 19 40270 22851 271538 0 25647 3321 0 363627 19 - 15

20 - 24 123205 48408 140382 0 51706 3411 666 367778 24 - 20

25 - 29 173585 35721 16274 0 77961 2292 100 305933 29 - 25

30 - 34 164409 17861 2396 0 88514 3595 0 276775 34 - 30

35 - 39 134536 12163 1298 0 98790 2763 0 249550 39 - 35

40 - 44 117246 9777 175 5010 95016 5779 0 233003 44 - 40

45 - 49 108781 4599 0 5162 86419 3791 0 208752 49 - 45

50 - 54 81637 8286 0 7915 76749 5313 0 179900 54 - 50

55 - 59 60923 5180 0 6164 65584 5525 0 143376 59 - 55

60 - 64 48792 3807 0 9534 64096 13801 0 140030 64 - 60

65 - 69 27900 3999 0 15317 54183 20616 0 122015 69 - 65

70 - 74 12389 2364 0 10596 47343 32567 0 105259 74 - 70

75 - 79 8314 890 0 6822 28706 26582 0 71314 79 - 75

80 - 84 1806 407 0 2048 17630 23590 0 45481 84 - 80

 85 and
above 523 0 0 954 6211 10682 0 18370 85 وأكثر

Total 1104316 176313 432063 69522 884555 163628 766 2831163 المجموع

*as declared * بحسب التصريح

جدول رقم 81 - أ
توزع المقيمين في عمر 15 سنة وما فوق بحسب الوضع 

األساسي في النشاط اإلقتصادي والعمر

Table 81-a
Distribution of residents (aged 15 and above) according to 
primary status in economic activity and age
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

Table 81-b
Percentage distribution of residents (aged 15 and above)  
according to primary status in economic activity and age

جدول رقم 81 - ب
توزع المقيمين في عمر 15 سنة وما فوق بحسب الوضع 

األساسي في النشاط االقتصادي والعمر )بالنسبة المئوية(

 Age

Primary status in economic activity* الوضع األساسي في النشاط االقتصادي*

العمر 

Working Unemployed Student Retired

 Inactive
 (occupied with

housework...)

 Unable
 to work

 for health
reasons Inapplicable Total

يعمل/ 
تعمل

عاطل )ة( عن 
العمل 

تلميذ)ة(، 
طالب)ة(

متقاعد 
)ة(

غير ناشط إقتصاديا” 
) متفرغة للمنزل، 

أنهى طوعا” 
نشاطه، مكتفي،...( 

غير قادر)ة( 
على العمل 

ألسباب صحية ال ينطبق المجموع
15 - 19 11.1 6.3 74.7 7.1 0.9 100 19 - 15

20 - 24 33.5 13.2 38.2 14.1 0.9 0.2 100 24 - 20

25 - 29 56.7 11.7 5.3 25.5 0.7 0.0 100 29 - 25

30 - 34 59.4 6.5 0.9 32.0 1.3 100 34 - 30

35 - 39 53.9 4.9 0.5 39.6 1.1 100 39 - 35

40 - 44 50.3 4.2 0.1 2.2 40.8 2.5 100 44 - 40

45 - 49 52.1 2.2 2.5 41.4 1.8 100 49 - 45

50 - 54 45.4 4.6 4.4 42.7 3.0 100 54 - 50

55 - 59 42.5 3.6 4.3 45.7 3.9 100 59 - 55

60 - 64 34.8 2.7 6.8 45.8 9.9 100 64 - 60

65 - 69 22.9 3.3 12.6 44.4 16.9 100 69 - 65

70 - 74 11.8 2.2 10.1 45.0 30.9 100 74 - 70

75 - 79 11.7 1.2 9.6 40.3 37.3 100 79 - 75

80 - 84 4.0 0.9 4.5 38.8 51.9 100 84 - 80

 85 and
above 2.8 5.2 33.8 58.1 100 85 وأكثر

Total 39.0 6.2 15.3 2.5 31.2 5.8 0.0 100 المجموع

*as declared * بحسب التصريح
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

 Primary status
 in economic
activity**

Regions المناطق

الوضع األساسي في 
النشاط االقتصادي**

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida،

 Jezzine ،
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh،
 Sour، Bent

 Jbayl،
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا، 
جزين، حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية، 
صور، بنت جبيل، 

مرجعيون (  لبنان

Under school age 13075 35209 24033 32028 19204 9785 17297 150631 دون سن الدراسة

working 127309 359688 121720 201990 121512 65786 109583 1107588 يعمل/ تعمل

Unemployed 16642 53950 24816 32453 17119 10557 23489 179026 عاطل )ة( عن العمل 

Student 94313 266514 154914 255838 162894 80779 146993 1162245 تلميذ)ة(، طالب)ة(

Retired 11086 17311 6188 14891 11984 3673 4388 69521 متقاعد )ة(

 Inactive
 (occupied with
housework...) 79421 242171 109360 203568 137658 59900 93651 925729

غير ناشط إقتصاديا” 
) متفرغة للمنزل، 

أنهى طوعا” نشاطه، 
مكتفي،،...(

 Unable to
 work for health
reasons 19233 51671 16928 22739 19385 12231 21440 163627

غير قادر)ة( على 
العمل ألسباب صحية

Inapplicable 287 0 0 205 109 166 0 767 ال ينطبق

Total 361366 1026514 457959 763712 489865 242877 416841 3759134 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 

**as declared ** بحسب التصريح

جدول رقم 82 - أ
توزع المقيمين بحسب الوضع األساسي في النشاط االقتصادي 

والمناطق

Table 82-a
Distribution of residents according to primary status in economic 
activity and regions 
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

Table 82-b
Percentage distribution of residents according to primary 
status in economic activity and regions

جدول رقم 82 - ب
توزع المقيمين بحسب الوضع األساسي في النشاط االقتصادي 

والمناطق )بالنسبة المئوية(

 Primary status
 in economic
activity**

Regions المناطق

الوضع األساسي في 
النشاط االقتصادي**

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida،

 Jezzine ،
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh،
 Sour، Bent

 Jbayl،
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا، 
جزين، 

حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية، صور، 
بنت جبيل، 
مرجعيون (  لبنان

Under school age 3.6 3.4 5.2 4.2 3.9 4.0 4.1 4.0 دون سن الدراسة

working 35.2 35.0 26.6 26.4 24.8 27.1 26.3 29.5 يعمل/ تعمل

Unemployed 4.6 5.3 5.4 4.2 3.5 4.3 5.6 4.8 عاطل )ة( عن العمل 

Student 26.1 26.0 33.8 33.5 33.3 33.3 35.3 30.9 تلميذ)ة(، طالب)ة(

Retired 3.1 1.7 1.4 1.9 2.4 1.5 1.1 1.8 متقاعد )ة(

 Inactive
 (occupied with
housework…..) 22.0 23.6 23.9 26.7 28.1 24.7 22.5 24.6

غير ناشط إقتصاديا” 
) متفرغة للمنزل، 

أنهى طوعا” نشاطه، 
مكتفي،،...(

 Unable to
 work for health
reasons 5.3 5.0 3.7 3.0 4.0 5.0 5.1 4.4

غير قادر)ة( على 
العمل ألسباب صحية

Inapplicable 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 ال ينطبق

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 

**as declared ** بحسب التصريح
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

جدول رقم 83 - أ
توزع المقيمين )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الوضع 

األساسي في النشاط االقتصادي والمناطق

Table 83-a
Distribution of residents (aged 15 years and above) according 
to primary status in economic activity and regions

 Primary status
 in economic
activity**

Regions المناطق

الوضع األساسي في 
النشاط االقتصادي**

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida،

 Jezzine ،
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh،
 Sour، Bent

 Jbayl،
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا، 
جزين، 

حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية، صور، 
بنت جبيل، 
مرجعيون (  لبنان

Working 127222 359688 121199 200214 121385 65415 109194 1104317 يعمل/ تعمل

Unemployed 16642 53950 24343 31080 16901 10438 22959 176313 عاطل )ة( عن العمل 

Student 42082 99321 54458 91091 59232 32245 53634 432063 تلميذ)ة(، طالب)ة(

Retired 11086 17311 6188 14891 11984 3673 4388 69521 متقاعد )ة(

 Inactive
 (occupied with
housework...) 77494 238503 103085 187076 130318 57882 90198 884556

غير ناشط إقتصاديا” 
) متفرغة للمنزل، 

أنهى طوعا” نشاطه، 
مكتفي...ً(

 Unable to
 work for health
reasons 19233 51671 16928 22739 19385 12231 21440 163627

غير قادر)ة( على 
العمل ألسباب صحية

Inapplicable 287 0 0 205 109 166 0 767 ال ينطبق

Total 294046 820444 326201 547296 359314 182050 301813 2831164 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 

**as declared ** بحسب التصريح
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

Table 83-b
Percentage distribution of residents (aged 15 years and above) 
according to primary status in economic activity and regions

جدول رقم 83 - ب
توزع المقيمين )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الوضع األساسي 

في النشاط االقتصادي والمناطق )بالنسبة المئوية(

 Primary status
 in economic
activity**

Regions المناطق

الوضع األساسي في 
النشاط االقتصادي**

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida،

 Jezzine ،
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh،
 Sour، Bent

 Jbayl،
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا، جزين، 
حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية، صور، 
بنت جبيل، 
مرجعيون (  لبنان

Working 43.3 43.8 37.2 36.6 33.8 35.9 36.2 39.0 يعمل/ تعمل

Unemployed 5.7 6.6 7.5 5.7 4.7 5.7 7.6 6.2 عاطل )ة( عن العمل 

Student 14.3 12.1 16.7 16.6 16.5 17.7 17.8 15.3 تلميذ)ة(، طالب)ة(

Retired 3.8 2.1 1.9 2.7 3.3 2.0 1.5 2.5 متقاعد )ة(

 Inactive
 (occupied with
housework…..) 26.4 29.1 31.6 34.2 36.3 31.8 29.9 31.2

غير ناشط إقتصاديا” 
) متفرغة للمنزل، 

أنهى طوعا” نشاطه، 
مكتفي...(

 Unable to
 work for health
reasons 6.5 6.3 5.2 4.2 5.4 6.7 7.1 5.8

غير قادر)ة( على 
العمل ألسباب صحية

Inapplicable 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 ال ينطيق

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 

**as declared ** بحسب التصريح
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

 Age

 Sex الجنس

العمر 

Females Males
 Females &

Males

إناث ذكور إناث وذكور معًا
15 - 19 6072 37162 43234 19 - 15

20 - 24 42667 89162 131829 24 - 20

25 - 29 58764 116129 174893 29 - 25

30 - 34 47729 116236 163965 34 - 30

35 - 39 32202 102279 134481 39 - 35

40 - 44 27775 89837 117612 44 - 40

45 - 49 23745 85797 109542 49 - 45

50 - 54 16468 65172 81640 54 - 50

55 - 59 9517 52038 61555 59 - 55

60 - 64 8237 40668 48905 64 - 60

65 - 69 1998 25362 27360 69 - 65

70 and above 816 22547 23363 70 وأكثر

Total 275990 842389 1118379 المجموع

Table 84-a
Distribution of employed (aged 15 years and above)  
according to age and sex

جدول رقم 84 - أ
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

العمر والجنس

Table 84-b
Percentage distribution of employed (aged 15 years and 
above) according to age and sex

جدول رقم 84 - ب
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

العمر والجنس )بالنسبة المئوية(

 Age

 Sex الجنس

العمر 

Females Males
 Females &

Males

إناث ذكور إناث وذكور معًا
15 - 19 2.2 4.4 3.9 19 - 15

20 - 24 15.5 10.6 11.8 24 - 20

25 - 29 21.3 13.8 15.6 29 - 25

30 - 34 17.3 13.8 14.7 34 - 30

35 - 39 11.7 12.1 12.0 39 - 35

40 - 44 10.1 10.7 10.5 44 - 40

45 - 49 8.6 10.2 9.8 49 - 45

50 - 54 6.0 7.7 7.3 54 - 50

55 - 59 3.4 6.2 5.5 59 - 55

60 - 64 3.0 4.8 4.4 64 - 60

65 - 69 0.7 3.0 2.4 69 - 65

70 and above 0.3 2.7 2.1 70 وأكثر

Total 100 100 100 المجموع
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

Attained educational level

Sex الجنس

المستوى التعليمي المحصل

Females Males
 Females &

Males

إناث ذكور إناث وذكور معًا

Illiterate 8434 37107 45541 أمي )ة(

Pre-school and read and write 4772 44285 49057 روضة وملم بالقراءة و الكتابة

Elementary 30875 239197 270072 ابتدائي

Intermediate 33410 219540 252950 متوسط

Secondary 55361 146114 201475 ثانوي

University 110243 154064 264307 جامعي

Undefined education level 189 2007 2196 مستوى تعليمي غير محدد

inapplicable 32704 76 32780 ال ينطبق

Total 275988 842390 1118378 المجموع

Table 85-a
Distribution of employed (aged 15 years and above)  
according to attained educational level and sex

جدول رقم 85 - أ
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

المستوى التعليمي المحصل والجنس

Table 85-b
Percentage distribution of employed (aged 15 years and 
above) according to attained educational level and sex

جدول رقم 85 - ب
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

المستوى التعليمي المحصل والجنس )النسبة المئوية(

Attained educational level

Sex الجنس

المستوى التعليمي المحصل

Females Males
 Females &

Males

إناث ذكور إناث وذكور معًا

Illiterate 3.1 4.4 4.1 أمي )ة(

Pre-school and read and write 1.7 5.3 4.4 روضة وملم بالقراءة و الكتابة

Elementary 11.2 28.4 24.1 ابتدائي

Intermediate 12.1 26.1 22.6 متوسط

Secondary 20.1 17.3 18.0 ثانوي

University 39.9 18.3 23.6 جامعي

Undefined education level 0.1 0.2 0.2 مستوى تعليمي غير محدد

inapplicable 11.8 0.0 2.9 ال ينطبق

Total 100 100 100 المجموع
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

Regions

 Sex الجنس

المناطق

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Beirut 48101 82493 130594 بيروت

Mount Lebanon* 117065 248700 365765 جبل لبنان*

Dahyieh 21330 101970 123300 الضاحية الجنوبية لبيروت

Northern Lebanon 32765 168144 200909 لبنان الشمالي

Bekaa 19982 102239 122221 البقاع

 Less damaged South (Saida،
Jezzine ، Hasbaiya) 11987 54320 66307

الجنوب األقل تضررا” )صيدا، جزين، 
حاصبيا(

 Most damaged South
 (Nabatiyeh، Sour، Bent Jbayl،
Marjaayoun) 24760 84524 109284

الجنوب األكثر تضررا” )النبطية، صور، 
بنت جبيل، مرجعيون (

 Lebanon 275990 842390 1118380  لبنان

*Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 

جدول رقم 86 - أ
 توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

الجنس والمناطق

Table 86-a
Distribution of employed (aged 15 years and above)  
according to sex and Regions

Table 86-b
Percentage distribution of employed (aged 15 years and 
above) according to sex and Regions

 جدول رقم 86 - ب
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

الجنس والمناطق )بالنسبة المئوية(

Regions

 Sex الجنس

المناطق

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Beirut 17.4 9.8 11.7 بيروت

Mount Lebanon* 42.4 29.5 32.7 جبل لبنان*

Dahyieh 7.7 12.1 11.0 الضاحية الجنوبية لبيروت

Northern Lebanon 11.9 20.0 18.0 لبنان الشمالي

Bekaa 7.2 12.1 10.9 البقاع

 Less damaged South (Saida،
Jezzine ، Hasbaiya) 4.3 6.4 5.9

الجنوب األقل تضررا” )صيدا، جزين، 
حاصبيا(

 Most damaged South
 (Nabatiyeh، Sour، Bent Jbayl،
Marjaayoun) 9.0 10.0 9.8

الجنوب األكثر تضررا” )النبطية، صور، 
بنت جبيل، مرجعيون (

 Lebanon 100 100 100  لبنان

*Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs(Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

Marital Status

 Sex الجنس

الحالة الزوجية 

Females Males Females & Males

إناث ذكور إناث وذكور معًا

Never married 161885 307430 469315 لم يسبق له )لها( الزواج

Married 94178 519338 613516 متزوج )ة(

Widowed 11528 8457 19985 أرمل )ة(

Divorced 6555 5904 12459 مطلق )ة(

Separated 1844 1261 3105 منفصل )ة( / هاجر )ة(

Total 275990 842390 1118380 المجموع

Table 87-a
Distribution of employed (aged 15 years and above)  
according to marital status and sex

جدول رقم 87 - أ
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

الحالة الزواجية والجنس 

Table 87-b
Percentage distribution of employed (aged 15 years and 
above) according to marital status and sex

جدول رقم 87 - ب
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

الحالة الزواجية والجنس )بالنسبة المئوية(

Marital Status

 Sex الجنس

الحالة الزوجية 

Females Males Females & Males

إناث ذكور إناث وذكور معًا

Never married 58.7 36.5 42.0 لم يسبق له )لها( الزواج

Married 34.1 61.7 54.9 متزوج )ة(

Widowed 4.2 1.0 1.8 أرمل )ة(

Divorced 2.4 0.7 1.1 مطلق )ة(

Separated 0.7 0.1 0.3 منفصل )ة( / هاجر )ة(

Total 100 100 100 المجموع
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

Work status

 Sex الجنس

الوضع في العمل 

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Employer hiring wage earners 4773 101990 106763 رب عمل يستخدم أجراء
 Self employed working alone
 or getting help from family
 members (with or without
wage) 27496 233312 260808

يعمل لحسابه بمفرده أو مع مساعدة 
أفراد من األسرة )بأجر أو من دون أجر(

Monthly paid employee 206554 372744 579298 مستخدم، موظف أو أجير شهري

 Employee paid weekly، hourly
or on the basis of productivity 18560 96528 115088

أجير أسبوعي أو مياوم أو أجير على 
أساس اإلنتاج 

 Worker with the family or
 relatives with wage or without
wage 16282 33293 49575

عامل لدى أسرته أو أقاربه بأجر أو من 
دون أجر

Apprentice، trainee 2326 4523 6849 متدرب، متمرن

Total 275991 842390 1118381 المجموع

Table 88-a
Distribution of employed (aged 15 years and above)  
according to current work status and sex

جدول رقم 88 - أ
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

الوضع في العمل الحالي والجنس

Table 88-b
Percentage distribution of employed (aged 15 years and 
above) according to current work status and sex

جدول رقم 88 - ب
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

الوضع في العمل الحالي والجنس )بالنسبة المئوية(

Work status

 Sex الجنس

الوضع في العمل 

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Employer hiring wage earners 1.7 12.1 9.5 رب عمل يستخدم أجراء
 Self employed working alone
 or getting help from family
 members (with or without
wage) 10.0 27.7 23.3

يعمل لحسابه بمفرده أو مع مساعدة 
أفراد من األسرة )بأجر أو من دون أجر(

Monthly paid employee 74.8 44.2 51.8 مستخدم، موظف أو أجير شهري

 Employee paid weekly، hourly
or on the basis of productivity 6.7 11.5 10.3

أجير أسبوعي أو مياوم أو أجير على 
أساس اإلنتاج 

 Worker with the family or
 relatives with wage or without
wage 5.9 4.0 4.4

عامل لدى أسرته أو أقاربه بأجر أو من 
دون أجر

Apprentice، trainee 0.8 0.5 0.6 متدرب، متمرن

Total 100 100 100 المجموع
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

 Current
work status

Attained Educational level المستوى التعليمي المحّصل

الوضع في 
العمل الحالي

Illiter-
ate

Pre-
 school

 and read
 and

write
Element-

ary
Interme-

diate
Second-

ary
Univers-

ity

 Undefined
 education

level
inapplic-

able Total

أمي )ة(

روضة وملم 
بالقراءة و 

الكتابة ابتدائي متوسط ثانوي جامعي

مستوى 
تعليمي غير 

محدد ال ينطبق المجموع
 Employer
 hiring wage
earners 3012 5543 21576 24872 22157 29511 92 0 106763

رب عمل 
يستخدم أجراء

 Self
 employed
 working
 alone or
 getting help
 from family
 members
 (with or
 without
wage) 20005 23922 89795 60497 35952 29605 1030 0 260806

يعمل لحسابه 
بمفرده أو مع 

مساعدة أفراد 
من األسرة 

)بأجر أو من 
دون أجر(

 Monthly
 paid
employee 11064 10900 95678 121942 125534 180707 693 32780 579298

مستخدم، 
موظف أو أجير 

شهري
 Employee
 paid weekly،
 hourly or on
 the basis of
productivity 7858 7287 44852 28098 10806 15879 307 0 115087

أجير أسبوعي 
أو مياوم أو 

أجير على 
أساس اإلنتاج 

 Worker with
 the family
 or relatives
 with wage
 or without
wage 3603 1240 16159 16475 6393 5629 76 0 49575

عامل لدى 
أسرته أو أقاربه 

بأجر أو من 
دون أجر

 Apprentice،
trainee 0 163 2012 1066 632 2976 0 0 6849 متدرب، متمرن

Total 45542 49055 270072 252950 201474 264307 2198 32780 1118378 المجموع

Table 89-a
Distribution of employed (aged 15 years and above)  
according to current work status and attained  
educational level

جدول رقم 89 - أ
 توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

الوضع في العمل الحالي والمستوى التعليمي المحصل
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

Table 89-b
Percentage distribution of employed (aged 15 years and above)  
according to current work status and attained educational level

جدول رقم 89 - ب
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب الوضع في 

العمل الحالي والمستوى التعليمي المحصل) بالنسبة المئوية(

Work status

Attained educational level المستوى التعليمي المحصل

الوضع في 
العمل 

Illiterate

Pre-
 school

 and read
and write Elementary Intermediate Secondary University

 Undefined
 education

level inapplicable Total

أمي )ة(

روضة وملم 
بالقراءة و 

الكتابة ابتدائي متوسط ثانوي جامعي

مستوى 
تعليمي غير 

محدد ال ينطبق المجموع

 Employer
 hiring wage
earners 6.6 11.3 8.0 9.8 11.0 11.2 4.2 9.5

رب عمل 
يستخدم 

أجراء
 Self
 employed
 working
 alone or
 getting help
 from family
 members
 (with or
 without
wage) 43.9 48.8 33.2 23.9 17.8 11.2 46.9 23.3

يعمل لحسابه 
بمفرده أو مع 

مساعدة أفراد 
من األسرة 

)بأجر أو من 
دون أجر(

 Monthly
 paid
employee 24.3 22.2 35.4 48.2 62.3 68.4 31.5 100.0 51.8

مستخدم، 
موظف أو 

أجير شهري
 Employee
 paid weekly،
 hourly or on
 the basis of
productivity 17.3 14.9 16.6 11.1 5.4 6.0 14.0 10.3

أجير أسبوعي 
أو مياوم أو 

أجير على 
أساس اإلنتاج 

 Worker with
 the family
 or relatives
 with wage
 or without
wage 7.9 2.5 6.0 6.5 3.2 2.1 3.5 4.4

عامل لدى 
أسرته أو 

أقاربه بأجر أو 
من دون أجر

 Apprentice،
trainee 0.3 0.7 0.4 0.3 1.1 0.6

متدرب، 
متمرن

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

Occupation

 Sex الجنس

فئات المهن

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا
 General and corporate
managers 11204 121557 132761 كوادر عليا ومدراء

Specialists 55230 60190 115420 اختصاصيون 

Intermediate professions 52626 55425 108051 مهن وسطى

 Office employees 39798 44471 84269 موظفون اداريون
 Service sector workers and
salespersons 39044 92906 131950 عاملون في قطاع الخدمات وبائعون 

 Agricultural and fishery
workers 7701 44827 52528 عمال زراعيون وصيادو سمك

Skilled workers 14359 173809 188168 عمال مهرة

Drivers 2422 91319 93741 سائقو اآلالت والسيارات

Unskilled workers 53139 73545 126684 عمال غير مهرة

Armed forces 293 83931 84224 قوى عسكرية

No response 175 410 585 ال جواب

Total 275991 842390 1118381 المجموع

Table 90-a
Distribution of employed (aged 15 years and above)  
according to occupation in current work and sex

جدول رقم 90 - أ
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

فئات المهن للعمل الحالي والجنس

Table 90-b
Percentage distribution of employed (aged 15 years and 
above) according to occupation in current work and sex

جدول رقم 90 - ب
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

فئات المهن للعمل الحالي والجنس )بالنسبة المئوية(

Occupation

 Sex الجنس

فئات المهن

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا
 General and corporate
managers 4.1 14.4 11.9 كوادر عليا ومدراء

Specialists 20.0 7.1 10.3 اختصاصيون 

Intermediate professions 19.1 6.6 9.7 مهن وسطى

 Office employees 14.4 5.3 7.5 موظفون اداريون
 Service sector workers and
salespersons 14.1 11.0 11.8 عاملون في قطاع الخدمات وبائعون 
 Agricultural and fishery
workers 2.8 5.3 4.7 عمال زراعيون وصيادو سمك

Skilled workers 5.2 20.6 16.8 عمال مهرة

Drivers 0.9 10.8 8.4 سائقو اآلالت والسيارات

Unskilled workers 19.3 8.7 11.3 عمال غير مهرة

Armed forces 0.1 10.0 7.5 قوى عسكرية

No response 0.1 0.1 0.1 ال جواب

Total 100 100 100 المجموع
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

Occupation

Regions المناطق

فئات المهن

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida،

 Jezzine ،
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh،
 Sour، Bent

 Jbayl،
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا، جزين، 
حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية، صور، 
بنت جبيل، 
مرجعيون (  لبنان

 General and
 corporate
managers 14308 47811 11791 20769 15584 7760 14737 132760 كوادر عليا ومدراء

Specialists 24473 43309 9257 13413 10430 5129 9408 115419 اختصاصيون 
 Intermediate
professions 18482 42471 8356 17443 8524 6280 6495 108051 مهن وسطى

 Office employees 14870 33513 10977 10045 5998 4484 4382 84269 موظفون اداريون
 Service sector
 workers and
salespersons 18234 54149 19993 11272 10309 7603 10389 131949

عاملون في قطاع 
الخدمات وبائعون 

 Agricultural and
fishery workers 0 4161 477 17906 12299 4337 13350 52530

عمال زراعيون وصيادو 
سمك

Skilled workers 14992 62290 24615 34969 17445 10521 23337 188169 عمال مهرة

Drivers 5595 29610 17239 14667 11788 6694 8148 93741
سائقو اآلالت 

والسيارات
 Unskilled
workers 17777 30089 13670 32163 11381 8076 13529 126685 عمال غير مهرة

Armed forces 1602 18040 6924 28262 18463 5422 5510 84223 قوى عسكرية

No response 262 323 0 0 0 0 0 585 ال جواب

Total 130595 365766 123299 200909 122221 66306 109285 1118381 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 

Table 91-a
Distribution of employed (aged 15 years and above) according to 
occupation in current work and Regions

جدول رقم 91 - أ
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

فئات المهن للعمل الحالي والمناطق



257

النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

Table 91-b
Percentage distribution of employed (aged 15 years and above) 
according to occupation in current work and Regions

جدول رقم 91 - ب
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

فئات المهن للعمل الحالي والمناطق)بالنسبة المئوية(

Occupation

Regions المناطق

فئات المهن

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida،

 Jezzine ،
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh،
 Sour، Bent

 Jbayl،
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا، 
جزين، 

حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية، صور، 
بنت جبيل، 
مرجعيون (  لبنان

 General and
 corporate
managers 11.0 13.1 9.6 10.3 12.8 11.7 13.5 11.9 كوادر عليا ومدراء

Specialists 18.7 11.8 7.5 6.7 8.5 7.7 8.6 10.3 اختصاصيون 
 Intermediate
professions 14.2 11.6 6.8 8.7 7.0 9.5 5.9 9.7 مهن وسطى
 Office
 employees 11.4 9.2 8.9 5.0 4.9 6.8 4.0 7.5 موظفون اداريون
 Service sector
 workers and
salespersons 14.0 14.8 16.2 5.6 8.4 11.5 9.5 11.8

عاملون في قطاع 
الخدمات وبائعون 

 Agricultural
 and fishery
workers 1.1 0.4 8.9 10.1 6.5 12.2 4.7

عمال زراعيون 
وصيادو سمك

 Skilled
workers 11.5 17.0 20.0 17.4 14.3 15.9 21.4 16.8 عمال مهرة

Drivers 4.3 8.1 14.0 7.3 9.6 10.1 7.5 8.4
سائقو اآلالت 

والسيارات
 Unskilled
workers 13.6 8.2 11.1 16.0 9.3 12.2 12.4 11.3 عمال غير مهرة

Armed forces 1.2 4.9 5.6 14.1 15.1 8.2 5.0 7.5 قوى عسكرية

No response 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 ال جواب

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

Economic activity sector

 Sex الجنس

قطاع النشاط االقتصادي

Females Males Females & Males

إناث ذكور إناث وذكور معًا

Agriculture 12660 68128 80788 الزراعة 

Industry 27845 126666 154511 الصناعة

Construction 95 62532 62627 اإلنشاءات

Trade 42917 210214 253131 التجارة

 Transportation، post and
Telecommunication 7064 71286 78350

النقل وأنشطة البريد واالتصاالت 
السلكية والالسلكية

Services 176628 288253 464881 الخدمات
 Financial intermediation and
insurance 8225 14751 22976 الوساطة المالية والتأمين 

No response 556 559 1115 ال جواب

Total 275990 842389 1118379 المجموع

Table 92-a
Distribution of employed (aged 15 years and above)  
according to economic activity sector and sex

جدول رقم 92 - أ
 توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

قطاع النشاط االقتصادي للعمل الحالي والجنس

Table 92-b
Percentage distribution of employed (aged 15 years and 
above) according to economic activity sector and sex

جدول رقم 92 - ب
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

قطاع النشاط االقتصادي للعمل الحالي والجنس )بالنسبة 
المئوية(

Economic activity sector

 Sex الجنس

قطاع النشاط االقتصادي

Females Males Females & Males

إناث ذكور إناث وذكور معًا

Agriculture 4.6 8.1 7.2 الزراعة 

Industry 10.1 15.0 13.8 الصناعة

Construction 0.0 7.4 5.6 اإلنشاءات

Trade 15.6 25.0 22.6 التجارة

 Transportation، post and
Telecommunication 2.6 8.5 7.0

النقل وأنشطة البريد واالتصاالت 
السلكية والالسلكية

Services 64.0 34.2 41.6 الخدمات
 Financial intermediation and
insurance 3.0 1.8 2.1 الوساطة المالية والتأمين 

No response 0.2 0.1 0.1 ال جواب

Total 100 100 100 المجموع
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

 Economic
activity sector

Regions المناطق

القطاع االقتصادي

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida،

 Jezzine ،
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh،
 Sour، Bent

 Jbayl،
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا، جزين، 
حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية، صور، 
بنت جبيل، 
مرجعيون (  لبنان

Agriculture 233 6459 495 34188 15436 5975 18003 80789 الزراعة 

Industry 12295 59484 20678 23272 16692 8173 13917 154511 الصناعة

Construction 2710 18497 7180 10859 5119 4292 13971 62628 اإلنشاءات

Trade 31738 84810 32568 39632 24368 16961 23054 253131 التجارة

 Transportation،
post and Tele-
communication 8994 26678 13501 12800 7165 4414 4799 78351

النقل وأنشطة 
البريد واالتصاالت 

السلكية 
والالسلكية

Services 68451 158407 46266 78879 52682 25730 34466 464881 الخدمات
 Financial
 intermediation
and insurance 6174 10657 2612 1125 758 575 1075 22976

الوساطة المالية 
والتأمين 

No response 0 775 0 153 0 187 0 1115 ال جواب

Total 130595 365767 123300 200908 122220 66307 109285 1118382 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 

جدول رقم 93 - أ
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

قطاع النشاط االقتصادي للعمل الحالي و المناطق

Table 93-a
Distribution of employed (aged 15 years and above) according 
to economic activity sector and Regions
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

Table 93-b
Percentage distribution of employed (aged 15 years and above) 
according to economic activity sector and Regions

جدول رقم 93 - ب
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب قطاع 

النشاط االقتصادي و المناطق )بالنسبة المئوية(

 Economic
activity sector

Regions المناطق

القطاع االقتصادي

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida،

 Jezzine ،
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh،
 Sour، Bent

 Jbayl،
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا، جزين، 
حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية، 
صور، بنت جبيل، 

مرجعيون (  لبنان

Agriculture 0.2 1.8 0.4 17.0 12.6 9.0 16.5 7.2 الزراعة 

Industry 9.4 16.3 16.8 11.6 13.7 12.3 12.7 13.8 الصناعة

Construction 2.1 5.1 5.8 5.4 4.2 6.5 12.8 5.6 اإلنشاءات

Trade 24.3 23.2 26.4 19.7 19.9 25.6 21.1 22.6 التجارة

 Transportation،
post and Tele-
communication 6.9 7.3 10.9 6.4 5.9 6.7 4.4 7.0

النقل وأنشطة البريد 
واالتصاالت السلكية 

والالسلكية

Services 52.4 43.3 37.5 39.3 43.1 38.8 31.5 41.6 الخدمات
 Financial
 intermediation
and insurance 4.7 2.9 2.1 0.6 0.6 0.9 1.0 2.1

الوساطة المالية 
والتأمين 

No response 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 ال جواب

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs(Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

 Economic
activity sector

 Work status الوضع في العمل 

 قطاع النشاط 
االقتصادي

Employer

 Self
 employed
 or getting
 help from

 household
members

 Employee
 with

 monthly
salary

 Employee
 with daily،

 weekly wage،
 or based on

production

 Working
 with

 family or
 relatives،

with/
 without

wage
 Trainee،

apprentice Total

رب عمل 
يستخدم 

أجيرا

يعمل لحسابه 
بمفرده أو مع 

مساعدة أفراد 
من األسرة )بأجر 
أو من دون أجر(

موظف أو أجير 
شهري

أجير أسبوعي 
أو مياوم أو أجير 

على أساس 
اإلنتاج

عامل لدى 
أسرته أو 

أقاربه بأجر أو 
من دون اجر

متدرب و 
متمرن المجموع

Agriculture 10912 33616 3641 17263 15356 0 80788 الزراعة 

Industry 21578 28303 73850 23951 6170 658 154510 الصناعة

Construction 8795 23107 7802 19835 2572 515 62626 اإلنشاءات

Trade 36051 88120 91254 19930 16492 1284 253131 التجارة

 Transportation،
post and tele-
communication 1271 50285 23645 2388 762 0 78351

النقل وأنشطة 
البريد واالتصاالت 

السلكية 
والالسلكية

Services 27122 36763 357211 31520 8223 4043 464882 الخدمات
 Financial
 intermediation
and insurance 1034 613 20780 201 0 349 22977

الوساطة المالية 
والتأمين 

Non response 0 0 1115 0 0 0 1115 ال جواب

Total 106763 260807 579298 115088 49575 6849 1118380 المجموع

Table 94-a
Distribution of employed (aged 15 years and above) according to 
economic activity sector and work status

جدول رقم 94 - أ
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

قطاع النشاط االقتصادي والوضع في العمل
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

Table 94-b
Percentage distribution of employed (aged 15 years and above) 
according to economic activity sector and work status

جدول رقم 94 - ب
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 
قطاع النشاط االقتصادي والوضع في العمل )بالنسبة المئوية(

 Economic activity
sector

 Work status الوضع في العمل 

 قطاع النشاط 
االقتصادي

Employer

 Self
 employed
 or getting
 help from

 household
members

 Employee
 with

 monthly
salary

 Employee
 with daily،

 weekly
 wage، or

 based on
production

 Working
 with family
 or relatives،

with/
 without

wage
 Trainee،

apprentice Total

رب عمل 
يستخدم 

أجيرا

يعمل لحسابه 
بمفرده أو مع 

مساعدة أفراد 
من األسرة 

)بأجر أو من 
دون أجر(

موظف أو 
أجير شهري

أجير أسبوعي 
أو مياوم أو 

أجير على 
أساس اإلنتاج

عامل لدى 
أسرته أو أقاربه 

بأجر أو من 
دون اجر

متدرب و 
متمرن المجموع

Agriculture 10.2 12.9 0.6 15.0 31.0 7.2 الزراعة 
Industry 20.2 10.9 12.7 20.8 12.4 9.6 13.8 الصناعة
Construction 8.2 8.9 1.3 17.2 5.2 7.5 5.6 اإلنشاءات
Trade 33.8 33.8 15.8 17.3 33.3 18.7 22.6 التجارة
 Transportation،
 post and
telecommunication 1.2 19.3 4.1 2.1 1.5 7.0

النقل وأنشطة البريد 
واالتصاالت السلكية 

والالسلكية
Services 25.4 14.1 61.7 27.4 16.6 59.0 41.6 الخدمات
 Financial
 intermediation and
insurance 1.0 0.2 3.6 0.2 5.1 2.1

الوساطة المالية 
والتأمين 

Non response 0.2 0.1 ال جواب
Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

 Type of economic activity
sector

 Sex الجنس

نوع قطاع النشاط االقتصادي

Females Males Females & Males

إناث ذكور إناث وذكور معًا

Public 40666 135325 175991 عام

Private (declared enterprise) 167300 480837 648137 خاص )مؤسسة معلن عنها(
 Private ( Not declared
enterprise) 64526 218735 283261 خاص )مؤسسة غير معلن عنها(

Other 3497 7171 10668 غير قطاعات

No response 0 323 323 ال جواب

Total 275989 842391 1118380 المجموع

Table 95-a
Distribution of employed (aged 15 years and above)  
according to type of economic activity sector and sex

جدول رقم 95 - أ
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

نوع قطاع النشاط االقتصادي للعمل الحالي و الجنس

Table 95-b
Percentage distribution of employed (aged 15 years and 
above) according to type of economic activity sector and sex

جدول رقم 95 - ب
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 
نوع قطاع النشاط االقتصادي للعمل الحالي والجنس )بالنسبة 

المئوية(

Type of economic activity sector

 Sex الجنس

نوع قطاع النشاط االقتصادي

Females Males Females & Males

إناث ذكور إناث وذكور معًا

Public 14.7 16.1 15.7 عام

Private (declared enterprise) 60.6 57.1 58.0 خاص )مؤسسة معلن عنها(

Private ( Not declared enterprise) 23.4 26.0 25.3 خاص )مؤسسة غير معلن عنها(

Other 1.3 0.9 1.0 غير قطاعات

No response 0.0 0.0 ال جواب

Total 100 100 100 المجموع
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

 Type of
 economic
activity sector

Regions المناطق

نوع قطاع النشاط 
االقتصادي

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida،

 Jezzine ،
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh،
 Sour، Bent

 Jbayl،
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا، جزين، 
حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية، صور، 
بنت جبيل، 
مرجعيون (  لبنان

Public 12456 47301 12267 45680 29541 12890 15856 175991 عام
 Private
 (declared
enterprise) 89427 249063 83410 85118 59303 33904 47913 648138

خاص )مؤسسة 
معلن عنها(

 Private ( Not
 declared
enterprise) 25502 66759 26954 69395 32441 18291 43918 283260

خاص )مؤسسة 
غير معلن عنها(

Other 3209 2320 668 716 935 1222 1597 10667 غير قطاعات

No response 0 323 0 0 0 0 0 323 ال جواب

Total 130594 365766 123299 200909 122220 66307 109284 1118379 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 

Table 96-a
Distribution of employed (aged 15 years and above)  
according to type of economic activity sector and Regions

جدول رقم 96 - أ
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

نوع قطاع النشاط االقتصادي للعمل الحالي والمناطق
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

Table 96-b
Percentage distribution of employed (aged 15 years and above) 
according to type of economic activity sector and Regions

جدول رقم 96 - ب
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

نوع قطاع النشاط االقتصادي للعمل الحالي والمناطق )بالنسبة 
المئوية(

 Type of
 economic
activity sector

Regions المناطق

نوع قطاع النشاط 
االقتصادي

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South (Saida،
 Jezzine ،

Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh،
 Sour، Bent

 Jbayl،
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا، 
جزين، حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية، 
صور، بنت جبيل، 

مرجعيون (  لبنان

Public 9.5 12.9 9.9 22.7 24.2 19.4 14.5 15.7 عام
 Private
 (declared
enterprise) 68.5 68.1 67.6 42.4 48.5 51.1 43.8 58.0

خاص )مؤسسة 
معلن عنها(

 Private ( Not
 declared
enterprise) 19.5 18.3 21.9 34.5 26.5 27.6 40.2 25.3

خاص )مؤسسة 
غير معلن عنها(

Other 2.5 0.6 0.5 0.4 0.8 1.8 1.5 1.0 غير قطاعات

No response 0.1 0.0 ال جواب

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

Table 97-b
Percentage distribution of employed (aged 15 years and 
above) according to work permanence and sex

جدول رقم 97 - ب 
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

ديمومة العمل والجنس )بالنسبة المئوية(

 Work permanence

 Sex الجنس

ديمومة العمل

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Permanent 94.3 92.7 93.1 دائم

Occasional 5.7 7.3 6.9 ظرفي

Total 100 100 100 المجموع

 Work permanence

 Sex الجنس

ديمومة العمل

Females Males Females & Males

إناث ذكور اناث وذكور معًا

Permanent 260351 781155 1041506 دائم

Occasional 15638 61235 76873 ظرفي

Total 275989 842390 1118379 المجموع

جدول رقم 97 - أ
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

ديمومة العمل والجنس

Table 97-a
Distribution of employed (aged 15 years and above)  
according to work permanence and sex
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

Table 98-b
Percentage distribution of employed (aged 15 years and 
above) according to work permanence and regions

جدول رقم 98 - ب
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

ديمومة العمل والمناطق ) بالنسبة المئوية(

Regions

 Work permanence  ديمومة العمل 

المناطق

Permanent Occasional Total

دائم ظرفي المجموع

Beirut 93.2 6.8 100 بيروت

Mount lebanon* 92.9 7.1 100 جبل لبنان*

Dahyieh 92.7 7.3 100 الضاحية الجنوبية

Northem lebanon 92.9 7.1 100 لبنان الشمالي

Bekaa 97.6 2.4 100 البقاع

Less damaged south 94.3 5.7 100 الجنوب األقل تضررا

Most damaged south 88.8 11.2 100 الجنوب األكثر تضررا

Lebanon 93.1 6.9 100 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 

Regions

 Work permanence  ديمومة العمل 

المناطق

Permanent Occasional Total

دائم ظرفي المجموع

Beirut 121777 8817 130594 بيروت

Mount lebanon* 339890 25874 365764 جبل لبنان*

Dahyieh 114299 9001 123300 الضاحية الجنوبية

Northem lebanon 186678 14230 200908 لبنان الشمالي

Bekaa 119274 2946 122220 البقاع

Less damaged south 62533 3774 66307 الجنوب األقل تضررا

Most damaged south 97056 12229 109285 الجنوب األكثر تضررا

Lebanon 1041507 76871 1118378 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 

Table 98-a
Distribution of employed (aged 15 years and above)  
according to work permanence and regions

جدول رقم 98 - أ 
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

ديمومة العمل والمناطق
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

Current workplace

Frequency Percentage (%)

العددمكان العمل الحالي النسبة المئوية

Within village 414263 37.0 ضمن البلدة

Within caza / outside village 280792 25.1 ضمن القضاء / خارج البلدة
 Within mouhafaza / outside
caza 189815 17.0 ضمن المحافظة / خارج القضاء

Outside the mouhafaza 193658 17.3 خارج المحافظة

Outside Lebanon 1012 0.1 خارج لبنان

Inapplicable* 32780 2.9 ال ينطبق*

No response 6060 0.5 ال جواب

Total 1118379 100 المجموع

*inapplicable: Domestic workers *ال ينطبق: تضم هذه الفئة الخدم 

Table 100
Distribution of employed (aged 15 years and above)  
according to their workplace

جدول رقم 100
 توزع القوى العاملة الفعليًة )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

مكان عملهم الحالي

 Work seasonality

Frequency Percentage (%)

العددموسمية العمل النسبة المئوية

 No، the work is not seasonal 1069594 95.6 كال، العمل ليس موسمي 

Yes، the work is seasonal 48785 4.4 نعم، العمل موسمي

Total 1118379 100 المجموع

Table 99
Distribution of employed (aged 15 years and above)  
according to current work seasonality

جدول رقم 99
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

موسمية العمل الحالي



269

النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

 Benefiting from health
insurance

Frequency Percentage% االستفادة من أحد أنواع التأمين 
العددالصحي النسبة المئوية

 No 534413 47.8 كال

Yes 583966 52.2 نعم 

Total 1118379 100 المجموع

Table 101
Distribution of employed (aged 15 years and above)  
according to whether benefiting from any health insurance

جدول رقم 101
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

االستفادة من أحد أنواع التأمين الصحي

Table 102
Distribution of employed (aged 15 years and above)  
benefiting from any type of health insurance according to 
type of health insurance

جدول رقم 102
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( 

المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي بحسب نوع التأمين 
الصحي 

Type of health insurance

Frequency Percentage%

العددنوع التأمين الصحي النسبة المئوية

National Social Security Fund 284885 48.8 الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

Facultative Fund 13796 2.4 الضمان اإلختياري

Public servants cooperation 56475 9.7 تعاونية موظفي الدولة
 Army and the internal security
forces 93374 16.0 الجيش وقوى األمن
 Private insurance on the
employer’s expense 44483 7.6 تأمين خاص على نفقة صاحب العمل
 Private insurance at own
 expense or through an
 institution or union 83583 14.3

تأمين خاص لحسابه أو من خالل 
مؤسسة أو نقابة أو هيئة

Other (municipality،…) 7371 1.3 غير ذلك

Total 583966 100 المجموع
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 Change in residence due to
work

Frequency Percentage (%)

العددتغير مكان السكن بسبب العمل النسبة المئوية

No 1062844 95.0 كال

Yes 18786 1.7 نعم

Inapplicable* 32780 2.9 ال ينطبق*

No response 3969 0.4 ال جواب

Total 1118379 100 المجموع

*Inapplicable: Domestic workers *ال ينطبق: تضم هذه الفئة الخدم 

Table 103
Distribution of employed (aged 15 years and above)  
according to place of residence change due to work

جدول رقم 103
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

تغير مكان سكنهم بسبب العمل

Having a secondary job

Frequency Percentage%

العددالقيام بمهنة ثانوية  النسبة المئوية 

No 1058092 94.6 كال

yes 23259 2.1 نعم 

Inapplicable* 32780 2.9 ال ينطبق*

No response 4248 0.4 ال جواب

Total 1118379 100 المجموع

*Inapplicable: Domestic workers *ال ينطبق: تضم هذه الفئة الخدم 

Table 104
Distribution of employed (aged 15 years and above)  
according to having a secondary job

جدول رقم 104
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

قيامهم بمهنة ثانوية إضافة إلى عملهم األساسي
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Workplace

Frequency Percentage%

العددمكان العمل النسبة المئوية
 Inside the house (No specific
place) 14195 5.0 في المنزل )ال مكان مخصص للعمل(

 Inside the house in a specific
place or an annex 11783 4.2

في مكان مخصص للعمل داخل 
المنزل أو ملحق به

 Farm or agricultural land 69870 24.7 في مزرعة أو قطعة ارض زراعية 
 At client’s house or client’s
workplace 28623 10.1 في منزل أو مكان عمل الزبون

Employers’ house 37596 13.3 في منزل صاحب العمل 

Construction site 38027 13.4 في موقع بناء 

Market or street stall or Bazaar 2435 0.9
في بسطة بيع في السوق أو الشارع 

أو البازار 

 No specific place (mobile) 74664 26.4 ال يوجد مكان محدد )متنقل(

 Other 6068 2.1 غير ذلك

Total 283261 100 المجموع

Table 105
Distribution of workers (aged 15 years and above) in the 
private sector (undeclared establishments) according to 
Workplace

جدول رقم 105
توزع القوى العاملة الفعلية )في عمر 15 سنة وما فوق( في 
القطاع الخاص في اطار المؤسسات غير المعلن عنها بحسب 

مكان العمل

 Age

 Sex الجنس

العمر 

Females Males Females & Males

إناث ذكور إناث وذكور معًا
15 - 19 3591 11714 15305 19 - 15

20 - 24 9834 24530 34364 24 - 20

25 - 29 8383 15628 24011 29 - 25

30 - 34 4038 7661 11699 34 - 30

35 - 39 1329 3761 5090 39 - 35

40 - 44 1653 2560 4213 44 - 40

45 - 49 1099 2070 3169 49 - 45

50 - 54 0 5279 5279 54 - 50

55 - 59 1210 2451 3661 59 - 55

60 - 64 0 959 959 64 - 60

65 and above 0 2644 2644 65 وأكثر

Total 31137 79257 110394 المجموع

Table 106-a
Distribution of unemployed (aged 15 years and above)  
according to age and sex

جدول رقم 106 - أ
توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

العمر والجنس
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Table 106-b
Percentage distribution of unemployed (aged 15 years and 
above) according to age and sex

جدول رقم 106 - ب
توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

العمر و الجنس )بالنسبة المئوية(

 Age

 Sex الجنس

العمر 

Females Males Females & Males

إناث ذكور إناث وذكور معًا
15 - 19 11.5 14.8 13.9 19 - 15

20 - 24 31.6 30.9 31.1 24 - 20

25 - 29 26.9 19.7 21.8 29 - 25

30 - 34 13.0 9.7 10.6 34 - 30

35 - 39 4.3 4.7 4.6 39 - 35

40 - 44 5.3 3.2 3.8 44 - 40

45 - 49 3.5 2.6 2.9 49 - 45

50 - 54 6.7 4.8 54 - 50

55 - 59 3.9 3.1 3.3 59 - 55

60 - 64 1.2 0.9 64 - 60

65 and above 3.3 2.4 65 وأكثر

Total 100 100 100 المجموع

Attained Educational level

Frequency Percentage (%)

العددالمستوى التعليمي المحصل النسبة المئوية

Illiterate 2371 2.1 أمي )ة(

Preschool and read and write 2596 2.4  روضة وملم )ة( بالقراءة والكتابة

Elementary 24627 22.3 إبتدائي

Intermediate 25618 23.2 متوسط

Secondary 21670 19.6 ثانوي

University 32838 29.7 جامعي

undefined level 674 1 مستوى تعليمي غير محدد

Total 110395 100 المجموع

Table 107
Distribution of unemployed (aged 15 years and above)  
according to attained educational level

جدول رقم 107
 توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

المستوى التعليمي المحصل
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Regions

Frequency Percentage (%)

العددالمناطق النسبة المئوية

Beirut 13825 12.5 بيروت

Mount Lebanon* 35854 32.5 جبل لبنان*

Dahyieh 20139 18.2 الضاحية الجنوبية لبيروت

Northern Lebanon 15215 13.8 لبنان الشمالي

Bekaa 9954 9.0 البقاع

 Less damaged South (Saida،
Jezzine ، Hasbaiya) 6056 5.5

الجنوب األقل تضررا” )صيدا، جزين، 
حاصبيا(

 Most damaged South
 (Nabatiyeh، Sour، Bent Jbayl،
Marjaayoun) 9351 8.5

الجنوب األكثر تضررا” )النبطية، صور، 
بنت جبيل، مرجعيون (

 Lebanon 110395 100  لبنان
 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs
 (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية(

Table 108
Distribution of unemployed (aged 15 years and above)  
according to Regions

جدول رقم 108
توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

المناطق

Marital Status

 Sex الجنس

الحالة الزواجية 

Females Males Females & Males

إناث ذكور إناث وذكور معًا

Never married 27580 57703 85283 لم يسبق له )لها( الزواج

Married 1372 19584 20956 متزوج )ة(

Widowed 76 87 163 أرمل )ة(

Divorced 2035 1237 3272 مطلق )ة(

Seperated 73 646 719 منفصل )ة( / هاجر )ة(

Total 31136 79257 110393 المجموع

Table 109-a
Distribution of unemployed (aged 15 years and above)  
according to marital status and sex

جدول رقم 109 - أ
توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

الحالة الزواجية والجنس
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Table 109-b
Percentage distribution of unemployed (aged 15 years and 
above) according to marital status and sex

جدول رقم 109 - ب
توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

الحالة الزواجية والجنس )بالنسبة المئوية(

Marital Status

 Sex الجنس

الحالة الزواجية 

Females Males Females & Males

إناث ذكور إناث وذكور معًا

Never married 88.6 72.8 77.3 لم يسبق له )لها( الزواج

Married 4.4 24.7 19.0 متزوج )ة(

Widowed 0.2 0.1 0.1 أرمل )ة(

Divorced 6.5 1.6 3.0 مطلق )ة(

Seperated 0.2 0.8 0.7 منفصل )ة( / هاجر )ة(

Total 100 100 100 المجموع

Previous work

Frequency Percentage (%)

العددوجود عمل سابق النسبة المئوية

No 52360 47.4 كال

Yes 58035 52.6 نعم

Total 110395 100 المجموع 

Table 110
Distribution of unemployed (aged 15 years and above)  
according to existence of previous work

جدول رقم 110
توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

وجود عمل سابق
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Previous occupation category

Frequency Percentage (%)

العدد المهنة السابقة النسبة المئوية
 General and corporate
managers 4817 8.3 كوادر عليا ومدراء

Specialists 2740 4.7 اختصاصيون 

Intermediate professions 3788 6.5 مهن وسطى

 Office employees 3560 6.1 موظفون اداريون
 Service sector workers and
salespersons 14589 25.1 عمال في قطاع الخدمات وبائعون 

Agricultural and fishery workers 807 1.4 عمال زراعيون وصيادو سمك

Skilled workers 15019 25.9 عمال مهرة

Drivers 3737 6.4 سائقو اآلالت والسيارات

Unskilled workers 7049 12.1 عمال غير مهرة

Armed forces 1928 3.3 قوى عسكرية

Total 58035 100 المجموع

Table 111
Distribution of unemployed (aged 15 years and above)  
according to previous occupation

جدول رقم 111
توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب 

المهنة السابقة

Means of search

Frequency Percentage

العددوسائل البحث عن عمل النسبة المئوية
 Presenting directly at
employers offices 89155 80.8 التقدم مباشرة ألصحاب العمل

 Asking at work places farms
industries markets or others 51619 46.8

السؤال عن أماكن العمل،المزارع 
المصانع األسواق أو أماكن تجمع أخرى

 subscription in the national
hiring office 4982 4.5

التسجيل في المؤسسة الوطنية 
لإلستخدام

Private hiring office 8464 7.7 مكاتب اإلستخدام الخاصة
 Advertising response(in
newspapers or internet 48288 43.7 إجابة اإلعالنات )الصحف،وعلى اإلنترنت(

Advertising publication 8146 7.4 نشر إعالنات
 Asking help from relatives and
friends 78288 70.9 طلب المساعدة من األقارب و األصحاب
 Searching for land or building
 or equipments to set up a
private entreprise 4831 4.4

البحث عن أرض أو بناء أو معدات من 
أجل إنشاء مئسسة خاصة

 Getting financial resources and
licenses 3409 3.1

الحصول على موارد مالية و تصريحات 
او رخص

Other 1380 1.3 غيره ،حدد

Table 112
Frequency and percentage of unemployed (aged 15 years and 
above) who had recoursed the following means of search

جدول رقم 112
عدد ونسبة العاطلين من العمل )في عمر 15 سنة وما فوق( 

الذين استعانوا بوسائل البحث عن عمل التالية 
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 Benefiting from any type of health
insurance

Frequency Percentage%

العدداإلستفادة من أحد أنواع التأمين الصحي النسبة المئوية

No 87181 79.0 كال

Yes 23213 21.0 نعم

Total 110395 100 المجموع

Table 113
Distribution of unemployed (aged 15 years and above )  
according to whether benefiting from any health insurance

جدول رقم 113
توزع العاطلين من العمل )من عمر 15 سنة وما فوق ( بحسب 

اإلستفادة من أحد أنواع التأمين الصحي

Type of health insurance

Frequency Percentage%

العددنوع التأمين الصحي النسبة المئوية

National Social Security Fund 8980 38.7 الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

Facultative Fund 1247 5.4 الضمان اإلختياري

Public servants cooperation 1702 7.3 تعاونية موظفي الدولة

Army and the internal security forces 5752 24.8 الجيش وقوى األمن

 Private insurance at own expense or
through an institution 5052 21.8

تأمين خاص لحسابهأو من خالل 
مؤسسة أو نقابة أو هيئة

Other (municipality،…) 480 2.1 غير ذلك

Total 23213 100 المجموع

Table 114
Distribution of unemployed ( aged 15 years and above )  
benefiting from any type of health insurance according to 
type of health insurance

جدول رقم 114
توزع العاطلين من العمل )من عمر 15 سنة و ما فوق ( 

المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي بحسب نوع هذا 
التأمين
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Source of health insurance

Frequency Percentage%

العددمصدر التأمين الصحي النسبة المئوية
 Current job for any household
member 6945 29.9 العمل الحالي الحد أفراد األسرة

Previous job of the individual 1962 8.5 العمل السابق للفرد
  Previous job for any household
member 4342 18.7 العمل السابق الحد أفراد األسرة

 Non resident members 101 0.4 أفراد غير مقيمين
 Educational institution
(University or school) 4344 18.7 مؤسسة تعليمية )مدرسة أو جامعة(
 On his own expense
 (facultative fund،
 syndicates،private insurance
companies،....) 4794 20.7

على حسابه الخاص )الضمان اإلختياري، 
نقابات، شركات تأمين خاصة...(

 Other(UNRWA،dead members
of household) 725 3.1 غيره )أونروا، فرد متوفي من العائلة، ...(

Total 23213 100 المجموع

Table 115
Distribution of unemployed (aged 15 years and above )  
benefiting from any type of health insurance according to 
source of health insurance

جدول رقم 115
 توزع العاطلين من العمل )من عمر 15 سنة و ما فوق ( 

المستفيدين من أحد أنواع التأمين الصحي بحسب مصدر هذا 
التأمين

 Age

 Sex الجنس

العمر 

Females Males Females & Males

إناث ذكور إناث وذكور معًا
15 - 19 3591 11714 15305 19 - 15

20 - 24 9834 24530 34364 24 - 20

25 - 29 8383 15628 24011 29 - 25

30 - 34 4038 7661 11699 34 - 30

35 - 39 1329 3761 5090 39 - 35

40 - 44 1653 2560 4213 44 - 40

45 - 49 1099 2070 3169 49 - 45

50 - 54 0 5279 5279 54 - 50

55 - 59 1210 2451 3661 59 - 55

60 - 64 0 959 959 64 - 60

Total 31137 76613 107750 المجموع

Table 116-a
Distribution of unemployed (aged from 15 to 64 years )  
according to age and sex

جدول رقم 116 - أ
 توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 إلى 64 سنة( بحسب العمر 

والجنس
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Table 116-b
Percentage distribution of unemployed (aged 15 to 64 years ) 
according to age and sex 

جدول رقم 116 - ب
توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 إلى 64 سنة( بحسب العمر و 

الجنس )بالنسبة المئوية(

 Age

 Sex الجنس

العمر 

Females Males Females & Males

إناث ذكور إناث وذكور معًا
15 - 19 11.5 15.3 14.2 19 - 15

20 - 24 31.6 32.0 31.9 24 - 20

25 - 29 26.9 20.4 22.3 29 - 25

30 - 34 13.0 10.0 10.9 34 - 30

35 - 39 4.3 4.9 4.7 39 - 35

40 - 44 5.3 3.3 3.9 44 - 40

45 - 49 3.5 2.7 2.9 49 - 45

50 - 54 6.9 4.9 54 - 50

55 - 59 3.9 3.2 3.4 59 - 55

60 - 64 1.3 0.9 64 - 60

Total 100 100 100 المجموع
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Attained Educational level

Frequency Percentage (%)

العددالمستوى التعليمي المحصل النسبة المئوية

Illiterate 1497 1.4 أمي )ة(

Preschool and read and write 2450 2.3  روضة وملم )ة( بالقراءة والكتابة

Elementary 24177 22.4 إبتدائي

Intermediate 25036 23.2 متوسط

Secondary 21455 19.9 ثانوي

University 32462 30.1 جامعي

undefined level 674 0.6 مستوى تعليمي غير محدد

Total 107751 100 المجموع

Table 117
Distribution of unemployed (aged 15 to 64 years ) according 
to attained educational level

جدول رقم 117
 توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 إلى 64 سنة( بحسب 

المستوى التعليمي المحصل

Regions

Frequency Percentage (%)

العددالمناطق النسبة المئوية

Beirut 13598 12.6 بيروت

Mount Lebanon* 34161 31.7 جبل لبنان*

Dahyieh 19773 18.4 الضاحية الجنوبية لبيروت

Northern Lebanon 15062 14.0 لبنان الشمالي

Bekaa 9954 9.2 البقاع

 Less damaged South (Saida،
Jezzine ، Hasbaiya) 6004 5.6

الجنوب األقل تضررا” )صيدا، جزين، 
حاصبيا(

 Most damaged South
 (Nabatiyeh، Sour، Bent Jbayl،
Marjaayoun) 9199 8.5

الجنوب األكثر تضررا” )النبطية، صور، 
بنت جبيل، مرجعيون (

 Lebanon 107751 100  لبنان
 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south
 Suburbs(Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 

Table 118
Distribution of unemployed (aged 15 to 64 years ) according 
to Regions

جدول رقم 118
 توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 إلى 64 سنة ( بحسب 

المناطق
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Marital Status

 Sex الجنس

الحالة الزواجية 

Females Males Females & Males

إناث ذكور إناث وذكور معًا

Never married 27580 57703 85283 لم يسبق له )لها( الزواج

Married 1372 17028 18400 متزوج )ة(

Widowed 76 0 76 أرمل )ة(

Divorced 2035 1237 3272 مطلق )ة(

Seperated 73 646 719 منفصل )ة( / هاجر )ة(

Total 31136 76614 107750 المجموع

Table 119-a
Distribution of unemployed (aged 15 to 64 years ) according 
to marital status and sex

جدول رقم 119 - أ
توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 إلى 64 سنة ( بحسب الحالة 

الزواجية والجنس

Table 119-b
Percentage distribution of unemployed (aged 15 to 64 years ) 
according to marital status and sex

جدول رقم 119 - ب
توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 إلى 64 سنة ( بحسب الحالة 

الزواجية والجنس )بالنسبة المئوية(

Marital Status

 Sex الجنس

الحالة الزواجية 

Females Males Females & Males

إناث ذكور إناث وذكور معًا

Never married 88.6 75.3 79.1 لم يسبق له )لها( الزواج

Married 4.4 22.2 17.1 متزوج )ة(

Widowed 0.2 0.1 أرمل )ة(

Divorced 6.5 1.6 3.0 مطلق )ة(

Seperated 0.2 0.8 0.7 منفصل )ة( / هاجر )ة(

Total 100 100 100 المجموع



281

النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

Previous work

Frequency Percentage (%)

العددوجود عمل سابق النسبة المئوية

No 52360 48.6 كال

Yes 55391 51.4 نعم

Total 107751 100 المجموع 

جدول رقم 120 
توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 إلى 64 سنة ( بحسب وجود 

عمل سابق

Table 120
Distribution of unemployed (aged 15 to 64 years ) according 
to existence of previous work

Previous occupation

Frequency Percentage (%)

العدد المهنة السابقة النسبة المئوية
 General and corporate
managers 4664 8.4 كوادر عليا ومدراء

Specialists 2740 4.9 اختصاصيون 

Intermediate professions 3736 6.7 مهن وسطى

 Office employees 3560 6.4 موظفون اداريون
 Service sector workers and
salespersons 13688 24.7 عمال في قطاع الخدمات وبائعون 

Agricultural and fishery workers 807 1.5 عمال زراعيون وصيادو سمك

Skilled workers 14095 25.4 عمال مهرة

Drivers 3737 6.7 سائقو اآلالت والسيارات

Unskilled workers 6888 12.4 عمال غير مهرة

Armed forces 1476 2.7 قوى عسكرية

Total 55391 100 المجموع

Table 121
Distribution of unemployed (aged 15 to 64 years ) according 
to previous occupation

جدول رقم 121
توزع العاطلين من العمل )في عمر 15 إلى 64 سنة ( بحسب 

المهنة السابقة
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Means of search

Frequency Percentage

العددوسائل البحث عن عمل النسبة المئوية
 Presenting directly at
employers offices 86971 80.5 التقدم مباشرة ألصحاب العمل

 Asking at work places farms
industries markets or others 49263 45.7

السؤال عن أماكن العمل،المزارع 
المصانع األسواق أو أماكن تجمع أخرى

 subscription in the national
hiring office 4605 4.3

التسجيل في المؤسسة الوطنية 
لإلستخدام

Private hiring office 8464 7.9 مكاتب اإلستخدام الخاصة
 Advertising response(in
newspapers or internet 47389 44 إجابة اإلعالنات )الصحف،وعلى اإلنترنت(

Advertising publication 7697 7.1 نشر إعالنات
 Asking help from relatives and
friends 77037 71.5 طلب المساعدة من األقارب و األصحاب
 Searching for land or building
 or equipments to set up a
private entreprise 4831 4.5

البحث عن أرض أو بناء أو معدات من 
أجل إنشاء مئسسة خاصة

 Getting financial resources and
licenses 3333 3.1

الحصول على موارد مالية و تصريحات 
او رخص

Other 1004 0.9 غيره ،حدد

Table 122
Frequency and percentage of unemployed (aged from 15 to 
64 years) who had recoursed the following means of search

جدول رقم 122
عدد ونسبة العاطلين من العمل )في عمر 15 إلى 64 سنة ( الذين 

استعانوا بالوسائل التالية للبحث عن عمل

 Benefiting from any type of
health insurance

Frequency Percentage% اإلستفادة من أحد أنواع التأمين 
العددالصحي النسبة المئوية

No 85505 79.4 كال

Yes 22246 20.6 نعم

Total 107751 100 المجموع

Table 123
Distribution of unemployed (aged 15 to 64 years ) according 
to whether benefiting from any type of health insurance

جدول رقم 123
توزع العاطلين من العمل )من عمر 15 إلى 64 سنة( بحسب 

اإلستفادة من أحد أنواع التأمين الصحي
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Type of health insurance

Frequency Percentage%

العددنوع التأمين الصحي النسبة المئوية

National Social Security Fund 8840 39.7 الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

Facultative Fund 1247 5.6 الضمان اإلختياري

Public servants cooperation 1326 6.0 تعاونية موظفي الدولة
 Army and the internal security
forces 5300 23.8 الجيش وقوى األمن
 Private insurance at own
 expense or through an
institution 5052 22.7

تأمين خاص لحسابهأو من خالل 
مؤسسة أو نقابة أو هيئة

Other (municipality،…) 480 2.2 غير ذلك

Total 22246 100 المجموع

Table 124
Distribution of unemployed ( aged 15 to 64 years ) benefiting 
from any type of health insurance according to type of health 
insurance

جدول رقم 124
توزع العاطلين من العمل )من عمر 15 إلى 64 سنة( المستفدين 

من أحد أنواع التأمين الصحي بحسب نوع التأمين الصحي

Source of health insurance

Frequency Percentage%

العددمصدر التأمين الصحي النسبة المئوية
 Current job for any household
member 6429 28.9 العمل الحالي الحد أفراد األسرة

Previous job of the individual 1510 6.8 العمل السابق للفرد
  Previous job for any household
member 4342 19.5 العمل السابق الحد أفراد األسرة

 Non resident members 101 0.5 أفراد غير مقيمين
 Educational institution
(University or school) 4344 19.5 مؤسسة تعليمية )مدرسة أو جامعة(
 On his own expense
 (facultative fund،
 syndicates،private insurance
companies،....) 4794 21.6

على حسابه الخاص )الضمان اإلختياري، 
نقابات، شركات تأمين خاصة...(

 Other(UNRWA،dead members
of household) 725 3.3 غيره )أونروا، فرد متوفي من العائلة، ...(

Total 22246 100 المجموع

Table 125
Distribution of unemployed (aged 15 to 64 years) benefit-
ing from any type of health insurance according to source of 
health insurance

جدول رقم 125
توزع العاطلين من العمل )من عمر 15 إلى 64 سنة( المستفيدين 

من أحد أنواع التأمين الصحي بحسب مصدر هذا التأمين
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 Working at the beginning of the
war

Frequency Percentage%

العددالعمل عند بدء الحرب النسبة المئوية

No 346666 12.2 كال

Yes 1091023 38.5 نعم

Inapplicable 1393475 49.2 الينطبق*

Total 2831163 100 المجموع

Table 126
Distribution of residents (aged 15 years and above) according 
to whether they were working at the beginning of the war in 
July 2006

جدول رقم 126
توزع المقيمين )في عمر 15 سنة وما فوق( بحسب العمل عند بدء 

الحرب في شهر تموز 2006

War effect on work

Sex الجنس

اثر الحرب على العمل

Females Males males & females

إناث ذكور إناث و ذكور معا

Change of work 3136 7860 10996 تغيير عملك

Loss of work 8595 37000 45595 خسارة عملك
 Work was not affected by the
war 221890 812542 1034432 لم يطرأ أي تعديل

Total 233621 857402 1091023 المجموع

Table 127-a
Distribution of residents (aged 15 years and above) who 
were working at the beginning of the war in july according 
to the war effect on their work and sex

جدول رقم 127 - أ
توزع المقيمين ) في عمر 15 سنة وما فوق ( الذين كانوا يعملون 

عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب أثر الحرب على عملهم 
والجنس

Table 127-b
Percentage distribution of residents (aged 15 years and 
above) who were working at the beginning of the war in july 
according to the war effect on their work and sex

جدول رقم 127 - ب
توزع المقيمين ) في عمر 15 سنة وما فوق ( الذين كانوا يعملون 

عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب أثر الحرب على عملهم 
والجنس )بالنسبة المئوية(

War effect on work

Sex الجنس

اثر الحرب على العمل

Females Males males & females

إناث ذكور إناث و ذكور معا

Change of work 1.3 0.9 1.0 تغيير عملك

Loss of work 3.7 4.3 4.2 خسارة عملك
 Work was not affected by the
war 95.0 94.8 94.8 لم يطرأ أي تعديل

Total 100 100 100 المجموع
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 War effect on
work

Age العمر

أثر الحرب على العمل

Change of work Loss of work

 work was not
 affected by the

war total

تغيير عملك خسارة عملك لم يطرأ أي تعديل المجموع
15-24 2078 13561 145828 161467 24-15

25-45 8320 22596 564916 595832 45-25

46-64 598 7425 272266 280289 64-46

65 and above 0 2014 51421 53435  65 أو أكثر

Total 10996 45596 1034431 1091023 المجموع

جدول رقم 128 - أ
توزع المقيمين ) في عمر 15 سنة وما فوق ( الذين كانوا يعملون 

عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب أثر الحرب على عملهم 
والعمر

Table 128-a
Distribution of residents (aged 15 years and above) who 
were working at the beginning of the war in july according 
to the war effect on their work and age 

Table 128-b
Percentage distribution of residents(aged 15 years and 
above) who were working at the beginning of the war in july 
according to the war effect on their work and age 

جدول رقم 128 - ب
توزع المقيمين ) في عمر 15 سنة وما فوق ( الذين كانوا يعملون 

عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب أثر الحرب على عملهم 
والعمر ) بالنسبة المئوية(

War effect on work

Age العمر

أثر الحرب على العمل

 Change of
work

 Loss of
work

 work was
 not affected

by the war total

تغيير عملك خسارة عملك
لم يطرأ أي 

تعديل المجموع
15-24 1.3 8.4 90.3 100 24-15

25-45 1.4 3.8 94.8 100 45-25

46-64 0.2 2.6 97.1 100 64-46

65 and above 0.0 3.8 96.2 100  65 أو أكثر

Total 1.0 4.2 94.8 100 المجموع
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 War effect
on work

Attained Educational level المستوى التعليمي المحصل

أثر الحرب على 
العمل

Illetrate

 Pre-school
 and read
and write Elementary Intermidiate Secondary University

 Undefined
 education

level total

أمي)ة(

روضة و ملم 
بالقراءة 
والكتابة ابتدائي متوسط ثانوي  جامعي

مستوى 
تعليمي غير 

محدد المجموع
 Change of
work 169 155 2434 2849 2125 3265 0 10997 تغيير عملك
 Loss of
work 1368 2000 14722 12260 7159 8086 0 45595 خسارة عملك
 Work
 was not
 affected by
the war 44646 48582 261659 239230 194296 243721 2298 1034432

لم يطرأ أي 
تعديل

total 46183 50737 278815 254339 203580 255072 2298 1091024 المجموع

Table 129-a
Distribution of residents (aged 15 years and above) who 
were working at the beginning of the war in july  
according to the war effect on their work and attained  
educational level

جدول رقم 129 - أ
توزع المقيمين ) في عمر 15 سنة وما فوق ( الذين كانوا يعملون 

عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب أثر الحرب على عملهم و 
المستوى التعليمي المحصل

Table 129-b
Percentage distribution of residents (aged 15 years and 
above) who were working at the beginning of the war in 
july according to the war effect on their work and attained 
educational level

جدول رقم 129 - ب
توزع المقيمين ) في عمر 15 سنة وما فوق ( الذين كانوا يعملون 

عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب أثر الحرب على عملهم 
والمستوى التعليمي المحصل ) بالنسبة المئوية(

 War effect
on work

Attained Educational level المستوى التعليمي المحصل

أثر الحرب على 
العمل

Illetrate

Pre-
 school

 and read
and write Elementary Intermidiate Secondary University

 Undefined
 education

level total

أمي)ة(

روضة و ملم 
بالقراءة 
والكتابة ابتدائي متوسط ثانوي  جامعي

مستوى 
تعليمي غير 

محدد المجموع
 Change of
work 1.5 1.4 22.1 25.9 19.3 29.7 0.0 100 تغيير عملك
 Loss of
work 3.0 4.4 32.3 26.9 15.7 17.7 0.0 100 خسارة عملك
 Work
 was not
 affected by
the war 4.3 4.7 25.3 23.1 18.8 23.6 0.2 100

لم يطرأ أي 
تعديل

total 4.2 4.7 25.6 23.3 18.7 23.4 0.2 100 المجموع
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 War effect
on work

Regions المناطق

أثر الحرب على 
العمل

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida،

 Jezzine ،
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh،
 Sour، Bent

 Jbayl،
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا، 
جزين، حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية، 
صور، بنت جبيل، 

مرجعيون (  لبنان
 Change of
work 1210 7251 611 614 286 494 530 10996 تغيير عملك
 Loss of
work 5911 14868 11140 4476 4186 1141 3873 45595 خسارة عملك
 Work was
 not affected
by the war 111435 328446 116505 193227 116711 62186 105922 1034432

لم يطرأ أي 
تعديل

total 118556 350565 128256 198317 121183 63821 110325 1091023 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 

Table 130-a
Distributionof residents (aged 15 years and above) who were 
working at the beginning of the war in july according to the 
war effect on their work and regions

جدول رقم 130 - أ
توزع المقيمين ) في عمر 15 سنة وما فوق ( الذين كانوا يعملون 

عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب أثر الحرب على عملهم 
والمناطق
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 War effect
on work

Regions المناطق

أثر الحرب على 
العمل

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida،

 Jezzine ،
Hasbaiya)

 Most damaged
 South

 (Nabatiyeh،
 Sour، Bent

 Jbayl،
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا، جزين، 
حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية، 
صور، بنت جبيل، 

مرجعيون (  لبنان
 Change of
work 11.0 65.9 5.6 5.6 2.6 4.5 4.8 100 تغيير عملك
 Loss of
work 13.0 32.6 24.4 9.8 9.2 2.5 8.5 100 خسارة عملك
 Work was
 not affected
by the war 10.8 31.8 11.3 18.7 11.3 6.0 10.2 100

لم يطرأ أي 
تعديل

Total 10.9 32.1 11.8 18.2 11.1 5.8 10.1 100 المجموع

 *Mount Lebanon: Excluding Beirut south Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 

Table 130-b
Percentage distribution of residents (aged 15 years and 
above) who were working at the beginning of the war in july 
according to the effect of the war on their work and regions

جدول رقم 130 - ب
توزع المقيمين )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون 

عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب أثر الحرب على عملهم 
والمناطق )بالنسبة المئوية(
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Table 131-a
Distribution of residents (aged 15 years and above) who were 
working at the beginning of the war in july according to the war 
effect on their work and Economic activity sector

جدول رقم 131 - أ
توزع المقيمين ) في عمر 15 سنة وما فوق ( الذين كانوا يعملون عند 

بدء الحرب في شهر تموز بحسب أثر الحرب على عملهم وقطاع النشاط 
اإلقتصادي

 The war
 effect on
work

Economic activity sector قطاع النشاط اإلقتصادي

اثر الحرب 
على العمل

Agriculture Industry Construction Trade

 Transportation،
post and Tele-

communication Services

 Financial
 intermediation
and insurance

 No
response Total

الزراعة  الصناعة اإلنشاءات التجارة

النقل وأنشطة 
البريد واالتصاالت 

السلكية 
والالسلكية الخدمات

الوساطة المالية 
والتأمين  ال جواب المجموع

 Change
of work 352 3040 151 3245 589 3543 76 0 10996

تغيير 
العمل

 Loss of
work 2697 9179 3927 14492 1890 13300 109 0 45594

خسارة 
العمل

 Work
 was not
 affected
 by the
war 83813 148024 61673 241679 76352 399198 22579 452 1034433

لم يطرأ اي 
تعديل

Total 86862 160243 65751 259416 78831 416041 22764 452 1091023 المجموع



290

النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

Table 131-b
Percentage distribution of residents (aged 15 years and above) who 
were working at the beginning of the war in july according to the 
war effect on their work and the economic activity sector

جدول رقم 131 - ب 
توزع المقيمين )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا يعملون عند 

بدء الحرب في شهر تموز بحسب أثر الحرب على عملهم وقطاع النشاط 
اإلقتصادي للعمل )بالنسبة المئوية(

 The war
 effect on
work

Economic activity sector قطاع النشاط اإلقتصادي 

اثر الحرب على 
العمل

Agriculture Industry Construction Trade

 Transportation،
post and Tele-

communication Services

 Financial
 intermediation
and insurance

 No
response Total

الزراعة  الصناعة اإلنشاءات التجارة

النقل وأنشطة 
البريد واالتصاالت 

السلكية 
والالسلكية الخدمات

الوساطة المالية 
والتأمين  ال جواب المجموع

 Change of
work 3.2 27.6 1.4 29.5 5.4 32.2 0.7 0.0 100 تغيير العمل

 Loss of
work 5.9 20.1 8.6 31.8 4.1 29.2 0.2 0.0 100 خسارة العمل
 Work
 was not
 affected by
the war 8.1 14.3 6.0 23.4 7.4 38.6 2.2 0.0 100

لم يطرأ اي 
تعديل

Total 8.0 14.7 6.0 23.8 7.2 38.1 2.1 0.0 100 المجموع
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Work status

Frequency Pourcentage

العددالوضع في العمل النسبة المئوية

Employer or self employed 375063 34.4 رب عمل أو يعمل لحسابه

Employee in private sector 547838 50.2 موظف قطاع خاص

Employee in public sector 168121 15.4 موظف قطاع عام

Total 1091023 100 المجموع

Table 132
Distribution of residents (aged 15 years and above) who 
were working at the beginning of the war in july according 
to the work status before the war 

جدول رقم 132
توزع المقيمين ) في عمر 15 سنة وما فوق ( الذين كانوا يعملون 

عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب الوضع في العمل قبل 
الحرب

 Income modification during the
war

Frequency Percentage%

العدد تعديل الدخل خالل الحرب  النسبة المئوية 

No modification 217059 39.6 لم يطرأ اي تعديل

 Completely interrupted 234303 42.8 انقطع كليًا

Decreased 95197 17.4 انخفض

Increased 1279 0.2 ارتفع 

Total 547838 100 المجموع

Table 133
Distribution of employees (aged 15 years and above) who 
were working in the Private sector at the beginning of the 
war in july according to income modification during the war

جدول رقم 133 
توزع األجراء والمستخدمين )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين 

كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 
بحسب تعديل الدخل خالل الحرب
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جدول رقم 134 - أ 
توزع األجراء والمستخدمين )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين 

كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 
بحسب تعديل الدخل خالل الحرب والجنس

 Income modification during the
war

Sex الجنس

تعديل الدخل خالل الحرب

Females Males males & females

إناث ذكور إناث و ذكور معا

 No modification 83094 133965 217059 ال تعديل

Completely interrupted 57879 176425 234304 إنقطع كليا

 Decreased 25417 69780 95197 إنخفض

 Increased 0 1279 1279 إرتفع

total 166390 381449 547839 المجموع

Table 134-a
Distribution of employees (aged 15 years and above) who 
were working in the private sector at the beginning of the 
war in july according to income modification during the war 
and sex

 Income modification during the
war

Sex الجنس

تعديل الدخل خالل الحرب

Females Males males & females

إناث ذكور إناث و ذكور معا

 No modification 49.9 35.1 39.6 ال تعديل

Completely interrupted 34.8 46.3 42.8 إنقطع كليا

 Decreased 15.3 18.3 17.4 إنخفض

 Increased 0.3 0.2 إرتفع

total 100 100 100 المجموع

Table 134-b
Percentage distribution of employees (aged 15 years and 
above) who were working in the private sector at the  
beginning of the war in july according to income  
modification during the war and sex

جدول رقم 134 - ب
توزع األجراء والمستخدمين )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين 

كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 
بحسب تعديل الدخل خالل الحرب و الجنس )بالنسبة المئوية(
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 Income
 modification
 during the
war

Attained Educational level المستوى التعليمي المحصل

تعديل الدخل 
خالل الحرب

Illetrate

Pre-
 school

 and read
and write Elementary Intermidiate Secondary University

 Undefined
 education

level total

أمي)ة(

روضة 
و ملم 

بالقراءة 
والكتابة ابتدائي متوسط ثانوي  جامعي

مستوى 
تعليمي غير 

محدد المجموع
  No
modification 7014 5507 38315 33567 41732 90279 644 217058 ال تعديل
 Completely
interrupted 10853 9023 76946 68090 35986 33051 354 234303 إنقطع كليا

 Decreased 2234 3041 26213 21439 18257 23914 100 95198 إنخفض

 Increased 0 147 139 87 0 906 0 1279 إرتفع

Total 20101 17718 141613 123183 95975 148150 1098 547838 المجموع

Table 135-a
Distributionof employees (aged 15 years and above) who 
were working in the private sector at the beginning of the 
war in july according to income modification during the war 
and attained educational level

جدول رقم 135 - أ
 توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة وما فوق ( الذين 
كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 

بحسب تعديل الدخل خالل الحرب و المستوى التعليمي المحصل

Table 135-b
Percentage distribution of employees (aged 15 years and 
above) who were working at the beginning of the war in 
july according to income modification during the war and 
attained educational level

 جدول رقم 135 - ب
توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة وما فوق ( الذين 
كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 

بحسب تعديل الدخل خالل الحرب و المستوى التعليمي المحصل 
)بالنسبة المئوية(

 Income
 modification
 during the
war

Attained Educational level المستوى التعليمي المحصل

تعديل الدخل 
خالل الحرب

Illetrate

Pre-
 school

 and read
and write Elementary Intermidiate Secondary University

 Undefined
 education

level total

أمي)ة(

روضة 
و ملم 

بالقراءة 
والكتابة ابتدائي متوسط ثانوي  جامعي

مستوى 
تعليمي غير 

محدد المجموع
  No
modification 34.9 31.1 27.1 27.2 43.5 60.9 58.7 39.6 ال تعديل
 Completely
interrupted 54.0 50.9 54.3 55.3 37.5 22.3 32.2 42.8 إنقطع كليا

 Decreased 11.1 17.2 18.5 17.4 19.0 16.1 9.1 17.4 إنخفض

 Increased 0.8 0.1 0.1 0.6 0.2 إرتفع

total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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 Income
 modification
 during the
war

Regions المناطق

تعديل الدخل 
خالل الحرب

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South (Saida،
 Jezzine،

Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh،
 Sour، Bent

 Jbayl،
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا، 
جزين، حاصبيا(

الجنوب 
األكثر تضررا” 

)النبطية، صور، 
بنت جبيل، 
مرجعيون (  لبنان

 No
modification 37117 75865 13766 54279 16643 9502 9887 217059 ال تعديل
 Completely
interrupted 20880 59809 55575 18279 24716 16748 38297 234304 إنقطع كليا

 Decreased 18467 47131 6891 13492 4731 2676 1808 95196 إنخفض

 Increased 890 0 147 0 0 156 87 1280 إرتفع

total 77354 182805 76379 86050 46090 29082 50079 547839 المجموع

*Mount Lebanon: Excluding Beirut South Suburbs (Dahyieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 

Table 136-a
Distribution of employees (aged 15 years and above) who 
were working in the private sector at the beginning of the 
war in july according to income modification during the war 
and regions

جدول رقم 136 - أ
توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة وما فوق( الذين 
كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 

بحسب تعديل الدخل خالل الحرب والمناطق
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 Income
 modification
 during the
war

Regions المناطق

تعديل الدخل 
خالل الحرب

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South (Saida،
 Jezzine ،

Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh،
 Sour، Bent

 Jbayl،
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا، 
جزين، حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية، 
صور، بنت جبيل، 

مرجعيون (  لبنان
 No
modification 48.0 41.5 18.0 63.1 36.1 32.7 19.7 39.6 ال تعديل
 Completely
interrupted 27.0 32.7 72.8 21.2 53.6 57.6 76.5 42.8 إنقطع كليا

 Decreased 23.9 25.8 9.0 15.7 10.3 9.2 3.6 17.4 إنخفض

 Increased 1.2 0.2 0.5 0.2 0.2 إرتفع

total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

* Mount Lebanon: excluding Beirut South suburbs (Dahieh) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 

Table 136-b
Percentage distribution of employees (aged 15 years and 
above) who were working in the private sector at the begin-
ning of the war in july according to income modification 
during the war and regions

جدول رقم 136 - ب 
 توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة وما فوق( الذين 
كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 

بحسب تعديل الدخل خالل الحرب و المناطق ) بالنسبة المئوية(
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Table 137-b
Percentage distribution of employees (aged 15 years and above) 
who were working in the private sector at the beginning of the war 
in july according to income modification during the war and  
economic activity sector

جدول رقم 137 - ب
توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا 

يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب تعديل 
الدخل خالل الحرب وقطاع النشاط اإلقتصادي ) بالنسبة المئوية(

 Income
 modification
 during the
war

Economic activity sector قطاع النشاط اإلقتصادي

تعديل الدخل 
خالل الحرب

Agriculture Industry Construction Trade

 Transportation،
post and Tele-

communication Services

 Financial
 intermediation
and insurance

 No
response Total

الزراعة  الصناعة اإلنشاءات التجارة

النقل وأنشطة 
البريد واالتصاالت 

السلكية 
والالسلكية الخدمات

الوساطة المالية 
والتأمين  ال جواب المجموع

 No
modification 36.1 24.9 12.0 32.5 36.5 53.2 82.0 23.1 39.6 ال تعديل

 Completely
interrupted 53.0 56.3 68.4 46.5 41.7 30.6 10.8 36.4 42.8 إنقطع كليا

 Decreased 10.9 18.7 19.4 20.7 21.5 16.0 7.2 40.6 17.4 إنخفض

 Increased 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3 0.0 0.2 إرتفع

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 Income
 modification
 during the
war

Economic activity sector قطاع النشاط اإلقتصادي

تعديل الدخل 
خالل الحرب

Agriculture Industry Construction Trade

  Transportation،
post and Tele-

communication Services

 Financial
 intermediation
and insurance

 No
response Total

الزراعة  الصناعة اإلنشاءات التجارة

النقل وأنشطة 
البريد واالتصاالت 

السلكية 
والالسلكية الخدمات

الوساطة المالية 
والتأمين  ال جواب المجموع

 No
modification 14527 25143 3851 42852 8373 105640 16417 257 217060 ال تعديل

 Completely
interrupted 21329 56861 22005 61235 9562 60744 2162 405 234303 إنقطع كليا

Decreased 4364 18848 6242 27238 4924 31689 1440 452 95197 إنخفض

Increased 0 175 87 467 52 499 0 0 1280 إرتفع

Total 40220 101027 32185 131792 22911 198572 20019 1114 547840 المجموع

 جدول رقم 137 - أ
توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا 

يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب تعديل 
الدخل خالل الحرب وقطاع النشاط اإلقتصادي للعمل

Table 137-a
Distribution of employees (aged 15 years and above) were working 
in the private sector at the beginning of the war in july according to 
income modification during the war and economic activity sector
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Table 138-b
Percentage distribution of employees (aged 15 years and above) 
who were working in the private sector at the beginning of the war 
in July according to income modification during the war and  
occupation in current work

جدول رقم 138 - ب 
توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة و ما فوق ( الذين كانوا 

يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب تعديل 
الدخل خالل الحرب وفئات المهن للعمل الحالي ) بالنسبة المئوية( 

 Income
mod-
 ification
 during the
war

Occupation فئات المهن للعمل الحالي

تعديل 
الدخل 

خالل الحرب

 General
 and

 corporate
managers Specialists

Inter-
 mediate

professions
 Office

 employees

 Service
 sector

 workers
 and

sales-
persons

Agri-
 cultural

 and
 fishery

workers
 Skilled

workers Drivers
 Unskilled

workers
 Armed
forces

 No
response Total

كوادر عليا 
ومدراء اختصاصيون  مهن وسطى

موظفون 
اداريون

عاملون 
في قطاع 
الخدمات 
وبائعون 

عمال 
زراعيون 
وصيادو 

سمك
عمال 
مهرة

سائقو 
اآلالت 

والسيارات
عمال غير 

مهرة
قوى 

عسكرية ال جواب المجموع

No mod-
ification 48.5 75.7 58.8 52.4 29.4 20.1 18.6 26.1 39.1 64.3 44.8 39.6 ال تعديل

 Completely
interrupted 25.1 16.6 20.5 25.7 47.4 71.8 62.9 55.4 51.5 35.7 55.2 42.8 إنقطع كليا

 Decreased 26.4 7.5 20.4 21.5 22.8 8.1 18.3 18.6 9.4 0.0 0.0 17.4 إنخفض

 Increased 0.0 0.3 0.3 0.4 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 إرتفع

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 Income
mod-
 ification
 during the
war

Occupation فئات المهن للعمل الحالي

تعديل 
الدخل خالل 

الحرب

 General
 and

 corporate
managers Specialists

Inter-
 mediate

pro-
fessions

 Office
em-

 ployees

 Service
 sector

 workers
 and

sales-
persons

Agri-
 cultural

 and
 fishery

workers
 Skilled

workers Drivers
 Unskilled

workers
 Armed
forces

 No
response Total

كوادر عليا 
ومدراء اختصاصيون 

مهن 
وسطى

موظفون 
اداريون

عاملون 
في قطاع 
الخدمات 
وبائعون 

عمال 
زراعيون 
وصيادو 

سمك
عمال 
مهرة

سائقو 
اآلالت 

والسيارات
عمال غير 

مهرة
قوى 

عسكرية ال جواب المجموع

No mod-
ification 5532 41678 41177 31206 33661 3025 18886 10986 30077 568 262 217058 ال تعديل

 Completely
inter-
rupted 2859 9140 14393 15330 54261 10806 63942 23328 39606 316 323 234304 إنقطع كليا

 Decreased 3008 4107 14322 12815 26081 1216 18608 7826 7214 0 0 95197 إنخفض

 Increased 0 168 191 233 425 0 261 0 0 0 0 1278 إرتفع

Total 11399 55093 70083 59584 114428 15047 101697 42140 76897 884 585 547837 المجموع

Table 138-a
Distribution of employees (aged 15 years and above) who were 
working in the private sector at the beginning of the war in July 
according income modification during the war and occupation in 
current work

جدول رقم 138 - أ
توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة و ما فوق ( الذين كانوا 

يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب تعديل 
الدخل خالل الحرب وفئات المهن للعمل الحالي 
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 Income modification after the
war

Sex الجنس

تعديل الدخل بعد الحرب

Females Males males & females

إناث ذكور إناث و ذكور معا

 No modification 130683 265372 396055 ال تعديل

Completely interrupted 303 171 474 إنقطع كليا

 Decreased 23114 82485 105599 إنخفض

 Increased 468 3723 4191 إرتفع

Don’t know 116 0 116 ال أعرف

Total 154684 351751 506435 المجموع

Table 139-a
Distribution of employees (aged 15 years and above) who 
were working in the private sector at the beginning of the 
war in july according to income modification after the war 
and sex

جدول رقم 139 - أ 
توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة وما فوق( الذين 
كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 

بحسب تعديل الدخل بعد الحرب و الجنس

Table 139-b
Percentage distribution of employees (aged 15 years and 
above ) who were working in the private sector at the  
beginning of the war in july according to income  
modification after the war and sex

جدول رقم 139 - ب 
توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة وما فوق( الذين 
كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 

بحسب تعديل الدخل بعد الحرب و الجنس ) بالنسبة المئوية(

 Income modification after the
war

Sex الجنس

تعديل الدخل بعد الحرب

Females Males males & females

إناث ذكور إناث و ذكور معا

 No modification 84.5 75.4 78.2 ال تعديل

Completely interrupted 0.2 0.1 0.1 إنقطع كليا

 Decreased 14.9 23.4 20.9 إنخفض

 Increased 0.3 1.1 0.8 إرتفع

Don’t know 0.1 0.0 ال أعرف

Total 100 100 100 المجموع
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 Income
 modification
 after the
war

Attained Educational level المستوى التعليمي المحصل

تعديل الدخل 
بعد الحرب

Illetrate

 Pre-school
 and read
and write Elementary Intermidiate Secondary University

 Undefinad
 education

level total

أمي)ة(

روضة وملم 
بالقراءة 
والكتابة ابتدائي متوسط ثانوي  جامعي

مستوى 
تعليمي غير 

محدد المجموع
 No
modification 14083 12078 93448 84070 68109 123435 832 396055 ال تعديل
 Completely
interrupted 76 0 323 0 76 0 0 475 إنقطع كليا

 Decreased 4955 4392 34104 25826 20772 15550 0 105599 إنخفض

 Increased 0 59 1350 1616 574 500 92 4191 إرتفع

Don’t know 0 0 0 0 0 116 0 116 ال أعرف

Total 19114 16529 129225 111512 89531 139601 924 506436 المجموع

Table 140-a
Distribution of employees (aged 15 years and above) who 
were working in the private sector at the beginning of the 
war in july according to income modification after the war 
and attained educational level

جدول رقم 140 - أ 
توزع األجراء و المستخدمين )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين 

كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 
بحسب تعديل الدخل بعد الحرب و المستوى التعليمي المحصل

Table 140-b
Percentage distribution of employees (aged 15 years and 
above) who were working in the private sector at the  
beginning of the war in july according to income  
modification after the war and attained educational level

جدول رقم 140 - ب
توزع األجراء و المستخمين )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين 

كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 
بحسب تعديل الدخل بعد الحرب و المستوى التعليمي المحصل 

)بالنسبة المئوية(

 Income
 modification
 after the
war

Attained Educational level المستوى التعليمي المحصل

تعديل الدخل 
بعد الحرب

Illetrate

Pre-
 school

 and read
and write Elementary Intermidiate Secondary University

 Undefinad
 education

level total

أمي)ة(

روضة وملم 
بالقراءة 
والكتابة ابتدائي متوسط ثانوي  جامعي

مستوى 
تعليمي غير 

محدد المجموع
 No
modification 73.7 73.1 72.3 75.4 76.1 88.4 90.0 78.2 ال تعديل

 Completely
interrupted 0.4 0.2 0.1 0.1 إنقطع كليا

 Decreased 25.9 26.6 26.4 23.2 23.2 11.1 20.9 إنخفض

 Increased 0.4 1.0 1.4 0.6 0.4 10.0 0.8 إرتفع

Don’t know 0.1 0.0 ال أعرف

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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 Income
 modification
 after the
war

Regions المناطق

تعديل الدخل 
بعد الحرب

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida،

 Jezzine ،
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh،
 Sour، Bent

 Jbayl،
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت لبنان الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا، جزين، 
حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية، 
صور، بنت جبيل، 

مرجعيون (  لبنان
 No
modification 55302 124171 53997 68857 34793 23723 35213 396056 ال تعديل
 Completely
interrupted 0 0 0 0 95 0 379 474 إنقطع كليا

 Decreased 14846 43086 11547 12197 8288 4047 11588 105599 إنخفض

 Increased 175 0 2068 460 381 262 844 4190 إرتفع

don’t know 116 0 0 0 0 0 0 116 ال أعرف

total 70439 167257 67612 81514 43557 28032 48024 506435 المجموع

* Mount Lebanon: excluding Beirut South suburbs (Dahyieh)) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 

Table 141-a
Distribution of employees (aged 15 years and above) who 
were working in the private sector at the beginning of the 
war in July according to income modification after the war 
and regions

جدول رقم 141 - أ
توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة وما فوق( الذين 
كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 

بحسب تعديل الدخل بعد الحرب و المناطق
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 Income
 modification
 after the
war

Regions المناطق

تعديل الدخل 
بعد الحرب

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South (Saida،
 Jezzine ،

Hasbaiya)

 Most damaged
 South

 (Nabatiyeh،
 Sour، Bent

 Jbayl،
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا، 
جزين، حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية، 
صور، بنت جبيل، 

مرجعيون (  لبنان
 No
modification 78.5 74.2 79.9 84.5 79.9 84.6 73.3 78.2 ال تعديل

 Completely
interrupted 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.8 0.1 إنقطع كليا

 Decreased 21.1 25.8 17.1 15.0 19.0 14.4 24.1 20.9 إنخفض

 Increased 0.2 0.0 3.1 0.6 0.9 0.9 1.8 0.8 إرتفع

don’t know 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ال أعرف

total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

* Mount Lebanon: excluding Beirut South suburbs (Dahyieh)) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 

Table 141-b
Percentage distribution of employees (aged 15 years and 
above) who were working in the private sector at the  
beginning of the war in July according to income modification 
after the war and regions

جدول رقم 141 - ب 
توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا 

يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب 
تعديل الدخل بعد الحرب و المناطق ) بالنسبة المئوية(
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Table 142-b
Percentage distribution of employees (aged 15 years and above) 
who were working in the private sector at the beginning of the war 
in July according to income modification after the war and  
economic activity sector

جدول رقم 142 - ب 
توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا 

يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب تعديل 
الدخل بعد الحرب وقطاع النشاط اإلقتصادي للعمل ) بالنسبة المئوية(

 Income
 modification
 after the
war

Economic activity sector قطاع النشاط اإلقتصادي

تعديل الدخل 
بعد الحرب

Agriculture Industry Construction Trade

 Transportation،
post and Tele-

communication Services

 Financial
 intermediation
and insurance

 No
response Total

الزراعة  الصناعة اإلنشاءات التجارة

النقل وأنشطة 
البريد واالتصاالت 

السلكية 
والالسلكية الخدمات

الوساطة المالية 
والتأمين  ال جواب المجموع

  No
modification 70.6 73.9 56.1 73.9 71.0 87.1 97.8 71.0 78.2 ال تعديل
 Completely
interrupted 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 إنقطع كليا

 Decreased 27.7 25.3 40.3 25.4 29.0 12.3 0.9 29.0 20.9 إنخفض

 Increased 0.6 0.8 3.5 0.7 0.0 0.6 1.3 0.0 0.8 إرتفع

Don’t know 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 ال أعرف

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 Income
 modification
 after the
war

Economic activity sector قطاع النشاط اإلقتصادي

تعديل الدخل 
بعد الحرب

Agriculture Industry Construction Trade

 Transportation،
post and Tele-

communication Services

 Financial
 intermediation
and insurance

 No
response Total

الزراعة  الصناعة اإلنشاءات التجارة

النقل وأنشطة 
البريد واالتصاالت 

السلكية 
والالسلكية الخدمات

الوساطة المالية 
والتأمين  ال جواب المجموع

  No
modification 27035 67100 17015 87945 15293 161476 19400 792 396056 ال تعديل
 Completely
interrupted 474 0 0 0 0 0 0 0 474 إنقطع كليا

 Decreased 10596 22977 12225 30257 6246 22798 177 323 105599 إنخفض

 Increased 213 744 1071 790 0 1115 258 0 4191 إرتفع

Don’t know 0 0 0 0 0 116 0 0 116 ال أعرف

Total 38318 90821 30311 118992 21539 185505 19835 1115 506436 المجموع

Table 142-a
Distribution of employees (aged 15 years and above) who were 
working in the private sector at the beginning of the war in July  
according to income modification after the war and economic  
activity sector

جدول رقم 142 - أ 
توزع األجراء و المستخدمين ) في عمر 15 سنة وما فوق( الذين كانوا 

يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب تعديل 
الدخل بعد الحرب وقطاع النشاط اإلقتصادي للعمل
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 Income modification during the
war

Sex الجنس

 تعديل الدخل خالل الحرب 

Females Males males & females

إناث ذكور إناث و ذكور معا

No modification 5626 65004 70630 لم يطرأ اي تعديل

 Completely interrupted 16499 187804 204303 انقطع كليًا

Decreased 6288 86923 93211 انخفض

Increased 527 6393 6920 ارتفع 

Total 28940 346124 375064 المجموع

Table 144-a
Distribution of employers and self-employed (aged 15 years 
and above) who were working at the beginning of the war 
in July according to income modification during the war and 
sex

جدول رقم 144 - أ 
توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما 

فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب 
تعديل الدخل خالل الحرب و الجنس

Table 144-b
Percentage distribution of employers and self-employed 
(aged 15 years and above) who were working at the begin-
ning of the war in July according to income modification 
during the war and sex

جدول رقم 144 - ب
توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما 

فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب 
تعديل الدخل خالل الحرب و الجنس ) بالنسبة المئوية(

 Income modification during the
war

Sex الجنس

 تعديل الدخل خالل الحرب 

Females Males males & females

إناث ذكور إناث و ذكور معا

No modification 19.4 18.8 18.8 لم يطرأ اي تعديل

 Completely interrupted 57.0 54.3 54.5 انقطع كليًا

Decreased 21.7 25.1 24.9 انخفض

Increased 1.8 1.8 1.8 ارتفع 

Total 100 100 100 المجموع

working hours modification

Frequency Percentage%

العددتعديل دوام العمل النسبة المئوية 

No modification 442582 80.8 لم يطرأ اي تعديل

Completely stopped working 41403 7.6 توقف كليًا عن العمل
 Decrease in weekly working
 hours 57797 10.6 تخفيض ساعات العمل األسبوعية
 Increase in weekly working
 hours 6056 1.1 زيادة ساعات العمل األسبوعية

Total 547838 100 المجموع

Table 143
Distribution of employees (aged 15 years and above) who 
were working in the private sector at the beginning of the 
war in july according to working hours modification

جدول رقم 143
توزع األجراء والمستخدمين )في عمر 15 سنة وما فوق( الذين 

كانوا يعملون في القطاع الخاص عند بدء الحرب في شهر تموز 
بحسب تعديل دوام العمل
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 Income
 modification
 during the
war

Attained Educational level المستوى التعليمي المحصل

تعديل الدخل 
خالل الحرب

Illetrate

Pre-
 school

 and read
and write Elementary Intermidiate Secondary University

 Undefined
 education

level total

أمي)ة(

روضة و ملم 
بالقراءة 
والكتابة ابتدائي متوسط ثانوي  جامعي

مستوى 
تعليمي غير 

محدد المجموع
  No
modification 5134 5628 19488 15020 10096 15111 153 70630 ال تعديل
 Completely
interrupted 12030 16965 69042 47516 32331 25916 503 204303 إنقطع كليا

 Decreased 6910 7969 23858 22150 16428 15505 391 93211 إنخفض

 Increased 95 0 1875 3099 1247 603 0 6919 إرتفع

Total 24169 30562 114263 87785 60102 57135 1047 375063 المجموع

Table 145-a
Distribution of employers and self-employed (aged 15 years 
and above) who were working at the beginning of the war 
in July according to income modification during the war and 
attained educational level

جدول رقم 145 - أ 
توزع ارباب العمل و العاملين لحسابهم ) في عمر 15 سنة وما 

فوق ( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب 
تعديل الدخل خالل الحرب و المستوى التعليمي المحصل

Table 145-b
Percentage distribution of employers and self-employed 
(aged 15 years and above) who were working at the begin-
ning of the war in July according to income modification 
during the war and attained educational level

جدول رقم 145 - ب 
توزع ارباب العمل و العاملين لحسابهم ) في عمر 15 سنة 

وما فوق ( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز 
بحسب تعديل الدخل خالل الحرب و المستوى التعليمي المحصل 

)بالنسبة المئوية(

 Income
 modification
 during the
war

Attained Educational level المستوى التعليمي المحصل

تعديل الدخل 
خالل الحرب

Illetrate

 Pre-school
 and read
and write Elementary Intermidiate Secondary University

 Undefined
 education

level total

أمي)ة(

روضة و ملم 
بالقراءة 
والكتابة ابتدائي متوسط ثانوي  جامعي

مستوى 
تعليمي غير 

محدد المجموع
  No
modification 21.2 18.4 17.1 17.1 16.8 26.4 14.6 18.8 ال تعديل
 Completely
interrupted 49.8 55.5 60.4 54.1 53.8 45.4 48.0 54.5 إنقطع كليا

 Decreased 28.6 26.1 20.9 25.2 27.3 27.1 37.3 24.9 إنخفض

 Increased 0.4 1.6 3.5 2.1 1.1 1.8 إرتفع

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
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 Income
 modification
 during the
war

Regions المناطق

تعديل الدخل 
خالل الحرب

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South (Saida،
 Jezzine ،

Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh،
 Sour، Bent

 Jbayl،
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا، 
جزين، حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية، 
صور، بنت جبيل، 

مرجعيون (  لبنان
  No
modification 3908 31545 1718 22377 6779 2072 2231 70630 ال تعديل
 Completely
interrupted 14750 55624 35954 10773 28574 17413 41214 204302 إنقطع كليا

 Decreased 9997 31610 2735 34196 9776 2834 2063 93211 إنخفض

 Increased 655 3790 0 307 2057 111 0 6920 إرتفع

Total 29310 122569 40407 67653 47186 22430 45508 375063 المجموع

* Mount Lebanon: excluding Beirut South suburbs (Dahyieh)) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 

Table 146-a
Distribution of employers and self employed (aged 15 years 
and above) who were working at the beginning of the war 
in July according to income modification during the war and 
regions

جدول رقم 146 - أ 
توزع أرباب العمل و العاملين لحسابهم ) في عمر 15 سنة وما 

فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب 
تعديل الدخل خالل الحرب و المناطق

Table 146-b
Percentage distribution of employers and self employed 
(aged 15 years and above) who were working at the begin-
ning of the war in July according to income modification 
during the war and regions

جدول رقم 146 - ب 
توزع أرباب العمل و العاملين لحسابهم ) في عمر 15 سنة وما 

فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب 
تعديل الدخل خالل الحرب و المناطق ) بالنسبة المئوية(

 Income
 modification
 during the
war

Regions المناطق

تعديل الدخل 
خالل الحرب

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida،

 Jezzine ،
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh،
 Sour، Bent

 Jbayl،
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا، 
جزين، حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية، 
صور، بنت جبيل، 

مرجعيون (  لبنان
  No
modification 13.3 25.7 4.3 33.1 14.4 9.2 4.9 18.8 ال تعديل
 Completely
interrupted 50.3 45.4 89.0 15.9 60.6 77.6 90.6 54.5 إنقطع كليا

 Decreased 34.1 25.8 6.8 50.5 20.7 12.6 4.5 24.9 إنخفض

 Increased 2.2 3.1 0.5 4.4 0.5 1.8 إرتفع

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

* Mount Lebanon: excluding Beirut South suburbs (Dahyieh)) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 
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 Income
 modification
 during the
war

Economic activity sector قطاع النشاط اإلقتصادي

تعديل الدخل 
خالل الحرب

Agriculture Industry Construction Trade

 Transportation،
post and Tele-

communication Services

 Financial
inter-

 mediation
 and

insurance Total

الزراعة  الصناعة اإلنشاءات التجارة

النقل وأنشطة 
البريد واالتصاالت 

السلكية 
والالسلكية الخدمات

الوساطة 
المالية 

والتأمين  المجموع
 No
modification 8771 7353 3157 27719 6700 16647 282 70629 ال تعديل
 Completely
interrupted 25159 31089 22670 60140 32657 31889 698 204302 إنقطع كليا

 Decreased 12205 12649 7663 36611 9990 13284 809 93211 إنخفض

 Increased 508 527 78 3049 1516 1008 234 6920 إرتفع

Total 46643 51618 33568 127519 50863 62828 2023 375062 المجموع

Table 147-a
Distribution of employers and self- employed (aged 15 years 
and above) who were working at the beginning of the war 
in July according to income modification during the war and 
economic activity sector

جدول رقم 147 - أ
توزع أرباب العمل و العاملين لحسابهم ) في عمر 15 سنة وما 

فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب 
تعديل الدخل خالل الحرب و قطاع النشاط اإلقتصادي للعمل

Table 147-b
Percentage distribution of employers and self-employed 
(aged 15 years and above) who were working at the begin-
ning of the war in July according to income modification 
during the war and economic activity sector

جدول رقم 147 - ب 
توزع أرباب العمل و العاملين لحسابهم ) في عمر 15 سنة وما 

فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب 
تعديل الدخل خالل الحرب و قطاع النشاط اإلقتصادي للعمل 

)بالنسبة المئوية(

 Income
 modification
 during the
war

Economic activity sector قطاع النشاط اإلقتصادي للعمل

تعديل الدخل 
خالل الحرب

Agriculture Industry Construction Trade

 Transportation،
post and Tele-

communication Services

 Financial
inter-

 mediation
 and

insurance Total

الزراعة  الصناعة اإلنشاءات التجارة

النقل وأنشطة 
البريد واالتصاالت 

السلكية 
والالسلكية الخدمات

الوساطة 
المالية 

والتأمين  المجموع
  No
modification 18.8 14.2 9.4 21.7 13.2 26.5 13.9 18.8 ال تعديل
 Completely
interrupted 53.9 60.2 67.5 47.2 64.2 50.8 34.5 54.5 إنقطع كليا

 Decreased 26.2 24.5 22.8 28.7 19.6 21.1 40.0 24.9 إنخفض

 Increased 1.1 1.0 0.2 2.4 3.0 1.6 11.6 1.8 إرتفع

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
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 Income
mod-
 ification
 during the
war

Occupation فئات المهن للعمل الحالي

تعديل 
الدخل 

خالل الحرب

 General
 and

 corporate
managers Specialists

Inter-
 mediate

professions
 Office

 employees

 Service
 sector

 workers
and sales-

persons

Agri-
 cultural

 and
 fishery

workers
 Skilled

workers Drivers
 Unskilled

workers
 Armed
forces Total

كوادر عليا 
ومدراء اختصاصيون  مهن وسطى

موظفون 
اداريون

عاملون 
في قطاع 
الخدمات 
وبائعون 

عمال 
زراعيون 
وصيادو 

سمك
عمال 
مهرة

سائقو 
اآلالت 

والسيارات
عمال غير 

مهرة
قوى 

عسكرية المجموع
 No mod-
ification 24489 9159 2392 0 4555 8025 13231 6390 2390 0 70631 ال تعديل
 Completely
interrupted 62229 10587 5893 83 8420 22988 53795 34454 5785 69 204303

إنقطع 
كليا

 Decreased 34229 6517 2068 456 3086 11504 23866 9300 2185 0 93211 إنخفض
 Increased 2904 52 175 0 204 508 809 1516 0 753 6921 إرتفع
Total 123851 26315 10528 539 16265 43025 91701 51660 10360 822 375066 المجموع

Table 148-a
Distribution of employers and self-employed (aged 15 years and 
above) who were working at the beginning of the war in July accord-
ing to income modification during the war and occupation in current 
work

جدول رقم 148 - أ 
توزع أرباب العمل و العاملين لحسابهم ) في عمر 15 سنة و ما فوق ( الذين كانوا 

يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب تعديل الدخل خالل الحرب وفئات 
المهن للعمل الحالي 

Table 148-b
Percentage distribution of employers and self-employed (aged 15 
years and above) who were working at the beginning of the war in 
July according to income modification during the war occupation in 
current work 

جدول رقم 148 - ب
توزع أرباب العمل و العاملين لحسابهم ) في عمر 15 سنة و ما فوق ( الذين كانوا 

يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب تعديل الدخل خالل الحرب وفئات 
المهن للعمل الحالي ) بالنسبة المئوية( 

 Income
mod-
 ification
 during the
war

Occupation فئات المهن للعمل الحالي

تعديل 
الدخل 

خالل الحرب

 General
 and

 corporate
managers Specialists

Inter-
 mediate

professions
 Office

 employees

 Service
 sector

 workers
and sales-

persons

Agri-
 cultural

 and
 fishery

workers
 Skilled

workers Drivers
 Unskilled

workers
 Armed
forces Total

كوادر عليا 
ومدراء اختصاصيون  مهن وسطى

موظفون 
اداريون

عاملون 
في قطاع 
الخدمات 
وبائعون 

عمال 
زراعيون 
وصيادو 

سمك
عمال 
مهرة

سائقو 
اآلالت 

والسيارات
عمال غير 

مهرة
قوى 

عسكرية المجموع
 No mod-
ification 19.8 34.8 22.7 0.0 28.0 18.7 14.4 12.4 23.1 0.0 18.8 ال تعديل

 Completely
interrupted 50.2 40.2 56.0 15.4 51.8 53.4 58.7 66.7 55.8 8.4 54.5

إنقطع 
كليا

 Decreased 27.6 24.8 19.6 84.6 19.0 26.7 26.0 18.0 21.1 0.0 24.9 إنخفض

 Increased 2.3 0.2 1.7 0.0 1.3 1.2 0.9 2.9 0.0 91.6 1.8 إرتفع

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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 War effect

Frequency Percentage%

العدد تأثر العمل بعد الحرب  النسبة المئوية 

No modification 357377 95.3 لم يطرأ اي تعديل

Completely stopped working 17686 4.7 توقف كلي عن العمل

Total 375063 100 المجموع

Table 149
Distribution of employers and self-employed (aged 15 years 
and above) who were working at the beginning of the war 
in July according to war effect on their work

جدول رقم 149
توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما 

فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب 
كيفية تأثر العمل بعد الحرب

 Income modification after the
war

Frequency Percentage%

العدد تعديل الدخل بعد الحرب  النسبة المئوية 

No modification 140990 39.5 لم يطرأ اي تعديل

 Completely interrupted 3446 1.0 انقطع كليًا

Decreased 205872 57.6 انخفض

Increased 6975 2.0 ارتفع 

No response 95 0.0 ال جواب

Total 357377 100 المجموع

Table 150
Distribution of employers and self-employed (aged 15 years 
and above) who were working at the beginning of the war 
in July according to income modification after the war

جدول رقم 150
توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما 

فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب 
تعديل الدخل بعد الحرب
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 Income
 modification
 after the
war

Economic activity sector قطاع النشاط اإلقتصادي للعمل

تعديل الدخل 
بعد الحرب

Agriculture Industry Construction Trade

 Transportation،
post and Tele-

communication Services

 Financial
 intermediation
and insurance Total

الزراعة  الصناعة اإلنشاءات التجارة

النقل وأنشطة 
البريد واالتصاالت 

السلكية 
والالسلكية الخدمات

الوساطة المالية 
والتأمين  المجموع

  No
modification 18783 17527 8779 46545 20263 27657 1435 140989 ال تعديل
 Completely
interrupted 1813 431 0 698 0 503 0 3445 إنقطع كليا

 Decreased 23650 30631 20452 72741 28823 29345 230 205872 إنخفض

 Increased 1096 746 2057 1412 589 717 358 6975 إرتفع

Don’t know 0 0 0 0 0 95 0 95 ال أعرف

Total 45342 49335 31288 121396 49675 58317 2023 357376 المجموع

جدول رقم 151 - أ 
توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما فوق( 

الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب تعديل 
الدخل بعد الحرب وقطاع النشاط اإلقتصادي للعمل

Table 151-a
Distribution of employers and self-employed (aged 15 years and 
above) who were working at the beginning of the war in July 
according to income modification after the war and economic 
activity sector

Table 151-b
Distribution of employers and self-employed (aged 15 years and 
above) who were working at the beginning of the war in July 
according to income modification after the war and economic 
activity sector

جدول رقم 151 - ب 
توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما فوق( 

الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب تعديل 
الدخل بعد الحرب وقطاع النشاط اإلقتصادي للعمل

 Income
 modification
 after the
war

Economic activity sector قطاع النشاط اإلقتصادي للعمل

تعديل الدخل 
بعد الحرب

Agriculture Industry Construction Trade

 Transportation،
post and Tele-

communication Services

 Financial
 intermediation
and insurance Total

الزراعة  الصناعة اإلنشاءات التجارة

النقل وأنشطة 
البريد واالتصاالت 

السلكية والالسلكية الخدمات
الوساطة المالية 

والتأمين  المجموع
  No
modification 13.3 12.4 6.2 33.0 14.4 19.6 1.0 100 ال تعديل
 Completely
interrupted 52.6 12.5 0.0 20.3 0.0 14.6 0.0 100 إنقطع كليا

 Decreased 11.5 14.9 9.9 35.3 14.0 14.3 0.1 100 إنخفض

 Increased 15.7 10.7 29.5 20.2 8.4 10.3 5.1 100 إرتفع

Don’t know 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100 ال أعرف

Total 12.7 13.8 8.8 34.0 13.9 16.3 0.6 100 المجموع
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

 Workers number modification

Frequency Percentage%

العددتعديل عدد العمال  النسبة المئوية 

No modification 338474 94.7 لم يتغير

Increase 1386 0.4 ارتفع

Decrease 17519 4.9 انخفض

Total 357379 100 المجموع

Table 152
Distribution of employers and self-employed (aged 15 years 
and above) who were working at the beginning of the war 
in July according to workers number modification after the 
war

جدول رقم 152 
توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما 

فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب 
تعديل عدد العمال لديهم

  Workers
 number
modification

Regions المناطق

تعديل عدد 
العمال 

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South (Saida،
 Jezzine ،

Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh،
 Sour، Bent

 Jbayl،
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب األقل 
تضررا” )صيدا، 
جزين، حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية، 
صور، بنت جبيل، 

مرجعيون (  لبنان
 No
modification 25174 107408 35422 65489 43141 20788 41052 338474.0 لم يتغير

Increase 233 0 312 153 95 52 541 1386 ارتفع

Decrease 2580 8063 1359 1301 1725 923 1568 17519 انخفض

Total 27987 115471 37093 66943 44961 21763 43161 357379 المجموع

* Mount Lebanon: excluding Beirut South suburbs (Dahyieh)) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 

جدول رقم 153 - أ
توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما 

فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب 
تعديل عدد العمال لديهم و المناطق

Table 153-a
Distribution of employers and self-employed (aged 15 years 
and above) who were working at the beginning of the war 
in July according to workers number modification after the 
war and regions
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

Table 153-b
Percentage distribution of employers and self-employed 
(aged 15 years and above) who were working at the begin-
ning of the war in July according to workers number modifi-
cation after the war and regions

جدول رقم 153 - ب
توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما 

فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب 
تعديل عدد العمال لديهم و المناطق ) بالنسبة المئوية(

  Workers
 number
modification

Regions المناطق

تعديل عدد 
العمال 

Beirut
 Mount

Lebanon* Dahyieh
 Northern
Lebanon Bekaa

 Less
 damaged

 South
 (Saida،

 Jezzine ،
Hasbaiya)

 Most
 damaged

 South
 (Nabatiyeh،
 Sour، Bent

 Jbayl،
Marjaayoun)  Lebanon

بيروت جبل لبنان*

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
لبنان 

الشمالي البقاع

الجنوب 
األقل تضررا” 

)صيدا، 
جزين، 

حاصبيا(

الجنوب األكثر 
تضررا” )النبطية، 
صور، بنت جبيل، 

مرجعيون (  لبنان
 No
modification 7.4 31.7 10.5 19.3 12.7 6.1 12.1 100 لم يتغير

Increase 16.8 22.5 11.0 6.9 3.8 39.0 100 ارتفع

Decrease 14.7 46.0 7.8 7.4 9.8 5.3 9.0 100 انخفض

Total 7.8 32.3 10.4 18.7 12.6 6.1 12.1 100 المجموع

* Mount Lebanon: excluding Beirut South suburbs (Dahyieh)) *جبل لبنان: باستثناء ضاحية بيروت الجنوبية )الضاحية( 

 Workers
 number
modification

Economic activity sector القطاع اإلقتصادي للعمل

تعديل عدد 
العمال 

Agriculture Industry Construction Trade

 Transportation،
post and Tele-

communication Services

 Financial
 intermediation
and insurance Total

الزراعة  الصناعة اإلنشاءات التجارة

النقل وأنشطة 
البريد واالتصاالت 

السلكية 
والالسلكية الخدمات

الوساطة المالية 
والتأمين   لبنان

 No
modification 42065 45354 27895 118425 48915 53870 1950 338474 لم يتغير

Increase 128 149 151 588 116 254 0 1386 ارتفع

Decrease 3150 3832 3242 2383 644 4194 73 17518 انخفض

Total 45343 49335 31288 121396 49675 58318 2023 357378 المجموع

جدول رقم 154 - أ 
توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما فوق( 

الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب تعديل عدد 
العمال لديهم و قطاع النشاط اإلقتصادي للعمل

Table 154-a
Distribution of employers and self-employed (aged 15 years and 
above) who were working at the beginning of the war in July 
according to workers number modification after the war and 
economic activity sector
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النشاط االقتصادي ألفراد األسرة )العمالة والبطالة(

Table 154-b
Percentage of employers and self-employed (aged 15 years 
and above) who were working at the beginning of the war in 
July according to workers number modification after the war 
and economic activity sector

جدول رقم 154 - ب
توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما فوق( 

الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب تعديل 
عدد العمال لديهم وقطاع النشاط اإلقتصادي للعمل )بالنسبة 

المئوية(

 Workers
 number
modification

Economic activity sector القطاع اإلقتصادي للعمل

تعديل عدد 
العمال 

Agriculture Industry Construction Trade

 Transportation،
post and Tele-

communication Services

 Financial
 intermediation
and insurance Total

الزراعة  الصناعة اإلنشاءات التجارة

النقل وأنشطة 
البريد واالتصاالت 

السلكية 
والالسلكية الخدمات

الوساطة المالية 
والتأمين   لبنان

 No
modification 12.4 13.4 8.2 35.0 14.5 15.9 0.6 100 لم يتغير

Increase 9.2 10.8 10.9 42.4 8.4 18.3 100 ارتفع

Decrease 18.0 21.9 18.5 13.6 3.7 23.9 0.4 100 انخفض

Total 12.7 13.8 8.8 34.0 13.9 16.3 0.6 100 المجموع

 Reasons of workers number
 decrease

Frequency Percentage%

العدد أسباب انخفاض عدد العمال النسبة المئوية 

Permanently laid off 9150 52.2 تم توقيفهم كليا” عن العمل

 Temporarily asked not to work 3277 18.7 تم توقيفهم بصورة مؤقتة

 Displaced 233 1.3 تغير مكان سكنهم

Left the country 4148 23.7 غادروا لبنان

 Currently unable to work 52 0.3 أصبحوا غير قادرين على العمل حاليا”

Other 572 3.3 سبب اخر

No response 87 0.5 ال جواب

Total 17519 100 المجموع

Table 155
Distribution of employers and self-employed (aged 15 years 
and above) currently working and have worked during the 
war in July according to reasons of workers number de-
crease

جدول رقم 155 
توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما 

فوق( الذين كانوا يعملون عند بدء الحرب في شهر تموز بحسب 
أسباب انخفاض عدد العمال
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 Current work related problems due to
the war

Frequency Percentage (%) المشاكل اآلنية التي يعاني منها العمل 
العددنتيجة الحرب النسبة المئوية

Budget issues 17273 12.8 تأمين االموال

Sales issues 55879 41.4 تأمين السوق

Displacement 2077 1.5 التهجير

Reconstruction 1622 1.2 إعادة البناء

Buying new materials 3982 3.0 شراء مواد جديدة

Loss of stock 4372 3.2 خسارة المخزون

Decrease in services 2345 1.7 نقص في الخدمات المساعدة للعمل

Not suffering 36714 27.2 ال شيء

 Other 8669 6.4 غيره، حدد

No response 1891 1.4 ال جواب

Total 134824 100 المجموع

Table 156
Distribution of employers and self-employed (aged 15 years 
and above) according to the current war- related problems 
affecting their work

جدول رقم 156
توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما 

فوق( بحسب المشاكل اآلنية التي يعاني منها عملهم نتيجة 
الحرب

Means of acquiring funding

Frequency Percentage (%)

العددطرق إيجاد األموال  النسبة المئوية

Own funds 1433 8.3 اموال خاصة متوفرة

 Credit from bank or other
institution 2295 13.3

اإلستدانة من البنك أو أي مؤسسة 
رسمية أخرى

Grant 453 2.6 هبة من مؤسسة ما

Family 2794 16.2 أموال من العائلة

Friends 1001 5.8 أموال من االصدقاء

Nothing 4083 23.6 ال شيء

Other 1524 8.8 غيره، حدد...

Don’t know 3241 18.8 ال اعرف

No response 450 2.6 ال جواب

Total 17273 100.0 المجموع

Table 157
Distribution of employers and self-employed (aged 15 years 
and above) according to means of acquiring funding to solve 
the war-related problems concerning budget issues

جدول رقم 157
توزع أرباب العمل والعاملين لحسابهم )في عمر 15 سنة وما 

فوق( بحسب طريقة إيجاد األموال لحل مشكلة تأمين األموال 
التي يعاني منها العمل نتيجة الحرب
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دخل األسرة والمساعدات التي تلقتها خالل عدوان تموز 2006 وبعده

 Household’s income from all
sources

Frequency Percentage %

العددمدخول األسرة من جميع المصادر النسبة %

Less than 150 thousand LBP 16031 1.8 اقل من 150 ألف ل.ل.
 From 150 thousand LBP to less than
300 thousand LBP 54885 6.2 من 150 ألف ل.ل. إلى أقل من 300 ألف ل.ل.
 From 300 thousand LBP to less than
500 thousand LBP 135696 15.3 من 300 ألف ل.ل. إلى أقل من 500 ألف ل.ل.
 From 500 thousand LBP to less than
650 thousand LBP 116914 13.2 من 500 ألف ل.ل. إلى أقل من 650 ألف ل.ل.
 From 650 thousand LBP to less than
800 thousand LBP 63814 7.2 من 650 ألف ل.ل. إلى أقل من 800 ألف ل.ل.
 From 800 thousand LBP to less than
1 million LBP 73601 8.3 من 800 ألف ل.ل. إلى أقل من مليون ل.ل.

 From 1 million LBP to less than 1
million 200 thousand LBP 76459 8.6

من مليون ل.ل. إلى أقل من مليون 200و ألف 
ل.ل.

 From 1 million 200 thousand LBP
 to less than 1 million 600 thousand
LBP 83808 9.4

من مليون و200 ألف ل.ل. إلى أقل من مليون 
و600 ألف ل.ل.

 From 1 million 600 thousand LBP
 to less than 2 million 400 thousand
LBP 71093 8.0

من مليون و600 ألف ل.ل. إلى أقل من 
مليونين و400 ألف ل.ل.

 From 2 million 400 thousand LBP
 to less than 3 million 200 thousand
LBP 41998 4.7

من مليونين و400 ألف ل.ل. إلى أقل من 
ثالثة ماليين و200 ألف ل.ل.

 From 3 million 200 thousand LBP to
less than 5 million LBP 18095 2.0

من ثالثة ماليين و200 ألف ل.ل. إلى أقل من 
خمسة ماليين ل.ل.

 From 5 million LBP to less than 8
million LBP 8134 0.9

من خمسة ماليين ل.ل. إلى أقل من ثمانية 
ماليين ل.ل.

More than 8 million LBP 1729 0.2  ثمانية ماليين ل.ل. وأكثر

No income 26682 3.0 ال دخل 

No response 99874 11.2 ال جواب

Total 888813 100 المجموع

Table 158
 Distribution of households according to their current 
monthly income from all sources

جدول رقم 158
توزع األسر حسب مدخولها الشهري من جميع المصادر حاليًا
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دخل األسرة والمساعدات التي تلقتها خالل عدوان تموز 2006 وبعده

 Household’s income from all
sources

Frequency Percentage %

العددمدخول األسرة من جميع المصادر النسبة %

Less than 150 thousand LBP 11136 1.3 اقل من 150 ألف ل.ل.
 From 150 thousand LBP to less than
300 thousand LBP 39853 4.5 من 150 ألف ل.ل. إلى أقل من 300 ألف ل.ل.
 From 300 thousand LBP to less than
500 thousand LBP 102615 11.5 من 300 ألف ل.ل. إلى أقل من 500 ألف ل.ل.
 From 500 thousand LBP to less than
650 thousand LBP 115397 13.0 من 500 ألف ل.ل. إلى أقل من 650 ألف ل.ل.
 From 650 thousand LBP to less than
800 thousand LBP 66932 7.5 من 650 ألف ل.ل. إلى أقل من 800 ألف ل.ل.
 From 800 thousand LBP to less than
1 million LBP 83097 9.3 من 800 ألف ل.ل. إلى أقل من مليون ل.ل.

 From 1 million LBP to less than 1
million 200 thousand LBP 82726 9.3

من مليون ل.ل. إلى أقل من مليون و200 
ألف ل.ل.

 From 1 million 200 thousand LBP
 to less than 1 million 600 thousand
LBP 96076 10.8

من مليون و200 ألف ل.ل. إلى أقل من مليون 
و600 ألف ل.ل.

 From 1 million 600 thousand LBP
 to less than 2 million 400 thousand
LBP 84331 9.5

من مليون و600 ألف ل.ل. إلى أقل من 
مليونين و400 ألف ل.ل.

 From 2 million 400 thousand LBP
 to less than 3 million 200 thousand
LBP 55084 6.2

من مليونين و400 ألف ل.ل. إلى أقل من 
ثالثة ماليين و200 ألف ل.ل.

 From 3 million 200 thousand LBP to
less than 5 million LBP 23202 2.6

من ثالثة ماليين و200 ألف ل.ل. إلى أقل من 
خمسة ماليين ل.ل.

 From 5 million LBP to less than 8
million LBP 12185 1.4

من خمسة ماليين ل.ل. إلى أقل من ثمانية 
ماليين ل.ل.

More than 8 million LBP 3186 0.4  ثمانية ماليين ل.ل. وأكثر

No income 14325 1.6 ال دخل 

No response 98667 11.1 ال جواب

Total 888813 100 المجموع

Table 159
Distribution of households according to their monthly income 
from all sources before the war

جدول رقم 159
توزع األسر حسب مدخولها الشهري من جميع المصادر قبل 

الحرب
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دخل األسرة والمساعدات التي تلقتها خالل عدوان تموز 2006 وبعده

  Current situation of household’s
standard of living

Frequency Percentage (%)

العددوضع المستوى المعيشي لألسرة حاليًا  النسبة المئوية

Has improved 26067 2.9 تحسن

Didn’t change 237668 26.7 لم يتغير

Has deteriorated 577527 65.0 تراجع

Don’t know 44369 5.0 ال أعرف

No response 3181 0.4 ال جواب

Total 888813 100 المجموع

Table 160
Distribution of households according to their current stan-
dard of living compared to their situation before the war

جدول رقم 160
توزع األسر بحسب مستواها المعيشي حاليًا مقارنة مع الوضع 

قبل الحرب

 Predictive situation of household’s
standard of living

Frequency Percentage (%)

العددالوضع المتوقع للمستوى المعيشي لألسرة  النسبة المئوية

Will improve 188775 21.2 يتحسن

Will not change 184592 20.8 يبقى على حاله

Will deteriorate 301988 34.0 يتراجع

Don’t know 209892 23.6 ال أعرف

No reponse 3567 0.4 ال جواب

Total 888813 100 المجموع

Table 161
Distribution of households according to prevision of their 
standard of living situation in the next 12 months

جدول رقم 161
توزع األسر بحسب مستواها المعيشي المتوقع خالل اإلثني عشر 

شهرًا القادمة

Receipt of in kind aid

Frequency Percentage (%)

العددتلقي االسر لمساعدات عينية النسبة المئوية

No 697153 78.4 كال

Yes 190926 21.5 نعم

No response 734 0.1 ال جواب 

Total 888813 100 المجموع

Table 162
Distribution of households according to the receipt of in kind 
aid during the war

جدول رقم 162
توزع األسر بحسب تلقيها لمساعدات عينية خالل الحرب 
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دخل األسرة والمساعدات التي تلقتها خالل عدوان تموز 2006 وبعده

 The principal part who
 provided in kind aid during the
war

Frequency Percentage (%)
الجهة الرئيسية التي قدمت مساعدات 

العددعينية خالل الحرب النسبة المئوية
 Children / Relatives residents in
Lebanon 4166 2.2 أوالد /أقارب مقيمين في لبنان 
 Children / Relatives not
residents in Lebanon 681 0.4 أوالد /أقارب غير مقيمين في لبنان 

Individuals 1985 1.0 أفراد )معارف، ...(

Higher relief council 38471 20.1 الهيئة العليا لإلغاثة

Government organisations 30956 16.2 جهات حكومية

International organisations 11773 6.2 منظمات دولية

Social associations 24349 12.8 هيئات أهلية

Political parties 76172 39.9 احزاب

Other organisations 1608 0.8 جهات أخرى

Don’t know 765 0.4 ال أعرف

Total 190926 100 المجموع

Table 163
Distribution of households who received in kind aid during 
the war according to the principal part who provided these 
aid

جدول رقم 163
توزع األسر التي تلقت مساعدات عينية خالل الحرب بحسب 

الجهة الرئيسية التي قدمت هذه المساعدات
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5 ملحق
استمارة:”تحقيق 

ميداني حول 
أثر العدوان 

اإلسرائيلي على 
األحوال المعيشية 

بعد حرب تموز 
” 2006
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ملحق
استمارة:”تحقيق ميداني حول أثر العدوان اإلسرائيلي 

على األحوال المعيشية بعد حرب تموز 2006”

H1|__|__|__|__|__|رقم األسرة

H2|__|__|__|__|__|__|__|__|__|رقم الجزيرة

H3|__|__|__|__|رقم الالئحة

تقوم إدارة اإلحصاء المركزي وبالتعاون مع كل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة العمل الدولية و وزارة 
الشؤون االجتماعية بتنفيذ المسح الوطني للواقع االجتماعي واالقتصادي لألسر المعيشية بعد حرب تموز 2006. 

إن الهدف من هذه الدراسة هو معرفة وضع األسر واألفراد في لبنان بعد الحرب في تموز 2006، وذلك إلعطاء 
صورة واقعية لمتخذي القرار ولراسمي السياسات لمساعدتهم في رصد التغير الحاصل بعد الحرب األخيرة على 

لبنان

إن المعلومات التي ستجمع ستبقى سرية، ولن تستعمل لفرض الضرائب أو الرسوم وسواها وإنما لغايات 
إحصائية فقط. وقد حظر قانون إنشاء إدارة اإلحصاء المركزي المنفذ بالمرسوم 1793 تاريخ 22/2/1979 المادة 

السابعة منه، تحت طائلة المسؤولية المدنية والجزائية” على موظفي إدارة اإلحصاء المركزي وسائر العاملين 
فيها اطالع الغير بما فيه اإلدارات على المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة والعائلية لألفراد واألوضاع المالية 

والمهنية لألشخاص الطبيعيين والمعنويين”

Ministry of Social Affairs 
Lebanese Republic 
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معلومات عامة عن األسرة

HH1رقم الجزيرة|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

HH2 المدينة أو البلدة...................................................................................................................................

HH3 اسم الشارع...................................................................................................................................

HH4اسم المبنى ...................................................................................................................................

HH5رقم المبنى في الجزيرة|__|__|__|

HH6 رقم المدخل|__|__|__|

HH7 رقم الطابق|__|__|

HH8 رقم الشقة|__|__|

HH9  رقم الهاتف|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

HH10رقم الخليوي|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

HH11عدد أفراد األسرة|__|__|

HH12اسم رب)ة( األسرة...................................................................................................................................

HH13اسم الفرد الذي أعطى المعلومات...................................................................................................................................

HH14ورقمه|__|__|

Ministry of Social Affairs 
Lebanese Republic 
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أوال” : التعريف بجميع أفراد األسرة المعيشية

تستوفى المعلومات عن جميع أفراد األسرة المعيشية

رقم الفرد 
في األسرة

اسم الفرد
بدءًا من رب 

األسرة

العالقة مع رب األسرة
1. رب/ ربة األسرة

2. زوج/زوجة
3. ابن/ابنة

4. والد/ والدة
5. زوج ابنة/زوجة ابن

6. حفيد/حفيدة
7. صلة قرابة أخرى

8. ال صلة قرابة
9. خادم/خادمة

الجنس
1. ذكر

2. أنثى

تاريخ الميالد
يوم/شهر/سنة

العمر
في حال كان تاريخ 

الميالد غير معروف 
اذكر العمر عند آخر 

عيد ميالد للفرد

تسجيل 999 إذا كان 
العمر غير معروف

الوضع االجتماعي
الحالي

1. لم يسبق له 
)لها( الزواج

2. متزوج )ة(
3. أرمل )ة(

4. مطلق )ة(
5. منفصل)ة( / 

هاجر)ة(

نوع اإلقامة 
مع األسرة

)راجع الئحة 
الرموز في 

أسفل 
الصفحة 3(

إذا غير مقيم 
توقف عند 

E10

I1I2I3I4I5I6I7I8

|____|____||____||__|__|__|/     /|____|رب)ة( األسرة |__1__|1

2|____||____|/     /|__|__|__||____||____|____|

3|____||____|/     /|__|__|__||____||____|____|

4|____||____|/     /|__|__|__||____||____|____|

5|____||____|/     /|__|__|__||____||____|____|

6|____||____|/     /|__|__|__||____||____|____|

7|____||____|/     /|__|__|__||____||____|____|

8|____||____|/     /|__|__|__||____||____|____|

9|____||____|/     /|__|__|__||____||____|____|

10|____||____|/     /|__|__|__||____||____|____|

11|____||____|/     /|__|__|__||____||____|____|

12|____||____|/     /|__|__|__||____||____|____|

 هل يوجد أفراد كانوا مقيمين مع األسرة عند بدء حرب تموز وغير مقيمين حاليًا مع األسرة بسبب الحرب؟
1.نعم 2.كال 

إذا نعم أعط المعلومات التالية. إذا كال انتقل إلى نموذج المستوى التعليمي
                  |____|I13

الرقم 
المتسلسل

العالقة مع رب األسرةاسم الفرد
 )I3 انظر في(

الجنس
)I4 انظر في(

تاريخ الميالد
)I5 انظر في(

الوضع االجتماعي
)I7 انظر في(

مكان وجوده خالل أل 7 ايام 
الماضية

	•المدينة والقضاء إذا داخل لبنان
	•البلد إذا خارج لبنان وتسجيل 99

I14I15I16I17I18I19I20

1|____||____|/     /|____||____|____|

2|____||____|/     /|____||____|____|

3|____||____|/     /|____||____|____|
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تابع :التعريف بجميع أفراد األسرة المعيشية

تستوفى المعلومات عن جميع أفراد األسرة المعيشية

رقم الفرد 
في األسرة

مكان القيد 
للبنانيين

البلدة و 
القضاء 

)بحسب إخراج 
القيد(

أو
الجنسية لغير 

اللبنانيين

هل ترك  الفرد منزله 
األساسي خالل الحرب؟

1. نعم )انتقل إلى 
)I11 السؤال

2. لم يكن مقيم مع 
األسرة خالل الحرب )إنتقل 

)E1 إلى السؤال
0.كال )إنتقل إلى  السؤال 

)E1

إذا كان الجواب 1 في 
السؤال I10 اذكر إلى 

أي منطقة انتقل 
الفرد خالل الحرب 

إذا كان الفرد قد انتقل 
إلى عدة أماكن أعط 

المعلومات عن المكان 
الذي أمضى فيه الفترة 

األطول

	•اذكر المنطقة و 
القضاء داخل لبنان

    E1 >-.99 خارج لبنان•	

أين سكن الفرد عندما انتقل للعيش في مكان آخر بسبب الحرب؟
إذا كان الفرد قد انتقل إلى عدة أماكن أعط المعلومات عن المكان الذي أمضى 

فيه الفترة األطول

1. منزل ثانوي لألسرة أو الفرد
2. منزل أوالد أو أهل أو أقارب

3. منزل أصدقاء أو أفراد آخرون 
4. استئجار منزل

5. فندق
6. مدرسة

7. أماكن عامة )حدائق...(
8. مؤسسات دينية )أديرة، كنائس، مساجد..(

9. غيره، حدد

I1I9I10I11I12

1|____|____||____||____|____||____|

2|____|____||____||____|____||____|

3|____|____||____||____|____||____|

4|____|____||____||____|____||____|

5|____|____||____||____|____||____|

6|____|____||____||____|____||____|

7|____|____||____||____|____||____|

8|____|____||____||____|____||____|

9|____|____||____||____|____||____|

10|____|____||____||____|____||____|

11|____|____||____||____|____||____|

12|____|____||____||____|____||____|

نوع اإلقامة:

مقيم دائم
1. في المسكن

مقيم غير دائم )يقيم في المسكن بشكل متقطع(
2. في مؤسسة خاصة )مدرسة، مستشفى، بيت طلبة، مأوى(

3. مسكن مستقل أو في غرفة مستقلة في لبنان
4. في مكان عمله

5. في ثكنة )قوى أمنية(
مقيم بشكل استثنائي

6. مقيم بشكل استثنائي بسبب الحرب

غائب
7. خارج البالد لمدة محدودة )مهما كانت األسباب(

8. خارج البالد للدراسة
غير مقيم

9. ضيف أو أحد األقرباء
10. مقيم خارج البالد للعمل
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ثانيًًا: المستوى التعليمي

تستوفى المعلومات عن أفراد األسرة المعيشية من عمر 3 سنوات وما فوق

رقم 
الفرد 

في 
األسرة

هل يتابع الفرد الدراسة حاليًا )العام الدراسي -2006
2007( ؟

1. نعم
2. نعم, بعد انقطاع سنة دراسية أو أكثر

3. كال، متوقف حاليًا ألسباب اقتصادية
4. كال, متوقف حاليًا بسبب تضرر أو تهدم المؤسسة 

التعليمية
5. كال، متوقف ألسباب أخرى

6. كال، توقف نهائيًا
7. كال، لم يلتحق أبدًا

 E1 إذا كان الجواب نعم )1 أو 2( على السؤال
اذكر المرحلة التعليمية والصف

)E6 وانتقل إلى(

1. روضة
2. أساسي حلقة أولى
3. أساسي حلقة ثانية

4. ثانوي
5. جامعي

BP 6. تكميلي مهني
BT 7. ثانوي مهني
TS 8. مهني عالي
LT 9. إجازة مهنية

10. تعليم متخصص للمعوقين
11. منهاج تعليمي غير محدد

 E1 إذا كان الجواب كال )من 3 إلى 7( على السؤال
ما هو المستوى التعليمي المحصل؟ 

0. أّمي
1. ملم بالقراءة والكتابة

2. روضة
3. أساسي حلقة أولى

4. أساسي حلقة ثانية
5. ثانوي

6. جامعي
BP 7. تكميلي مهني

BT 8. ثانوي مهني
TS 9. مهني عالي

LT 10. إجازة مهنية

ما هو اسم أعلى 
شهادة محصلة؟

)إذا كان الرمز 10 أو 11 ال يستوفى الصف(

I1E1

  E2 E3

E4E5 الصفالمرحلة

1|____||____|____||____|____||____|____||____|____|

2|____||____|____||____|____||____|____||____|____|

3|____||____|____||____|____||____|____||____|____|

4|____||____|____||____|____||____|____||____|____|

5|____||____|____||____|____||____|____||____|____|

6|____||____|____||____|____||____|____||____|____|

7|____||____|____||____|____||____|____||____|____|

8|____||____|____||____|____||____|____||____|____|

9|____||____|____||____|____||____|____||____|____|

10|____||____|____||____|____||____|____||____|____|

11|____||____|____||____|____||____|____||____|____|

12|____||____|____||____|____||____|____||____|____|

E2المرحلةE3الصفوف

Pré-jardin - Jardin petite section - Jardin grande sectionNursery -KG1 - KG2 أول – ثاني - ثالثالروضة

أول – ثاني – ثالث – رابع – أساسي حلقة أولى 
خامس - سادس

6ème7ème8ème9ème10ème11ème
Grades (1-2-3-4-5-6)

EB6EB5EB4EB3EB2EB1

سابع – ثامن - تاسعأساسي حلقة ثانية
brevet4ème5ème

Grades (7-8-9)
EB9EB8EB7

أول – ثاني - ثالثثانوي
Bac2Bac12nde

Grades (1-2-3)
ES3ES2ES1
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تابع المستوى التعليمي

تستوفى المعلومات عن أفراد األسرة المعيشية من عمر 3 سنوات وما فوق

رقم الفرد 
في األسرة

إذا كان الجواب كال )من 3 إلى 6 ( على السؤال إذا كان الجواب نعم )1 أو 2( على السؤال  E1 لألفراد الذين يتابعون الدراسة حاليًا
E1  لألفراد الذين ال يتابعون الدراسة حاليًا

حدد نوع المؤسسة 
التعليمية

1. خاصة
2. خاصة مجانية

3. رسمية

متابعة الدراسة في المؤسسة التعليمية 
هل يتابع الفرد الدراسة :

1. في المؤسسة التعليمية السابقة نفسها
2. في المؤسسة التعليمية السابقة نفسها ولكن 

في مكان آخر بسبب الحرب
3. في مؤسسة تعليمية أخرى بسبب تضرر 

المؤسسة التعليمية السابقة
4. في مؤسسة تعليمية أخرى بسبب تغيير األسرة 

مكان سكنها بسبب الحرب
5. في مؤسسة تعليمية أخرى بسبب تأثر األحوال 

االقتصادية لألسرة بعد الحرب
6. في مؤسسة تعليمية أخرى ألن المؤسسة 

التعليمية السابقة لم تباشر بعد
7. مؤسسة تعليمية أخرى ألسباب أخرى

8. خارج البالد بسبب انتقال الفرد للعيش خارج 
لبنان بسبب الحرب

9. أول مرة يدخل الفرد إلى مؤسسة تعليمية

في حال كان 
الجواب من 3 إلى 

E7 7 في
 اذكر نوع 
المؤسسة 
التعليمية 

السابقة 

1. خاصة
2. خاصة مجانية 

3. رسمية

هل كنت تتابع 
الدراسة في 

العام الدراسي 
الماضي؟

1. نعم

0. كال 

إذا كال انتقل إلى 
O1

اذا نعم في السؤال E9 لماذا 
ال تتابع الدراسة حاليًا؟

1. بسبب تضرر المؤسسة 
التعليمية السابقة

2. بسبب تغيير األسرة مكان 
سكنها بسبب الحرب
3. بسبب تأثر األحوال 

االقتصادية لألسرة بعد الحرب
4. ألن المؤسسة التعليمية 

السابقة لم تباشر بعد
5. أنهى الفرد دراسته

9. سبب آخر،حدد ما هو

I1E6E7E8E9E10

1|____||____||____||____||____|

2|____||____||____||____||____|

3|____||____||____||____||____|

4|____||____||____||____||____|

5|____||____||____||____||____|

6|____||____||____||____||____|

7|____||____||____||____||____|

8|____||____||____||____||____|

9|____||____||____||____||____|

10|____||____||____||____||____|

11|____||____||____||____||____|

12|____||____||____||____||____|
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ثالثًا: النشاط االقتصادي

تستوفى المعلومات عن جميع أفراد األسرة المعيشية

رقم الفرد في 
األسرة

هل كنت هل قمت بأي عمل أو نشاط اقتصادي في األيام السبع الماضية؟الوضع الحالي للفرد
مستعد للعمل 

خالل ال 7 أيام 
الماضية وهل 
أنت مستعد 

للعمل في 
غضون ال 14 يوم 

القادمين؟

O7>- 1. نعم

O9 >- 0. كال

هل بحثت عن 
عمل أو قمت 

بخطوات عملية 
للبدء بعمل 

لحسابك في ال 30 
يوم الماضية؟

.
O81 >- 1 نعم

.
O9 >- 0 كال

الوضع 
األساسي

)راجع الئحة 
الرموز(

إذا كان الجواب 
6 او 7 انتقل 
إلى السؤال 

O9

الوضع الثانوي

)راجع الئحة الرموز(

  O10 >- 1. نعم

  O4 >- 0. كال

إذا كال، هل أنت 
غائب عن العمل 

بشكل مؤقت؟

1. نعم، غائب بشكل 
مؤقت عن عمل )لقاء 

O10 >- اجر

2. نعم، غائب بشكل 
مؤقت عن عمل)غير 

O5>- )مدفوع

0. كال، لست غائب 
بشكل مؤقت عن 

 O6 >- العمل

إذا كان الفرد غائب 
بشكل مؤقت عن 
عمل غير مدفوع، 
هل مدة الغياب 

عن العمل:

1. اقل من شهرين  
O10 >-

2. أكثر من شهرين 
 O10 >-

I1O1O2O3O4O5O6O7

1|____||____||____||____||____||____||____|

2|____||____||____||____||____||____||____|

3|____||____||____||____||____||____||____|

4|____||____||____||____||____||____||____|

5|____||____||____||____||____||____||____|

6|____||____||____||____||____||____||____|

7|____||____||____||____||____||____||____|

8|____||____||____||____||____||____||____|

9|____||____||____||____||____||____||____|

10|____||____||____||____||____||____||____|

11|____||____||____||____||____||____||____|

12|____||____||____||____||____||____||____|

) O1 ( الوضع األساسي

INS1 >------------ 1. دون سن الدراسة                                         التأمين الصحي
2. يعمل

3. عاطل عن العمل
4. تلميذ، طالب

5. متقاعد 
 6. غير ناشط اقتصاديًا )متفرغة للمنزل، أنهى طوعًا نشاطه، مكتفي،

 فوق سن الدراسة وال يعمل وال يتابع الدراسة حاليا، متطوع    
7. غير قادر على العمل )مرض، إعاقة،...(                                                                       
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) O2 ( الوضع الثانوي

1. يعمل
2. تلميذ، طالب

3. متقاعد 
4. ليس له وضع ثانوي {O9 >---
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تابع النشاط االقتصادي

تستوفى المعلومات عن جميع أفراد األسرة المعيشية

رقم الفرد 
في األسرة

هل اعتمدت أي من هذه الوسائل التالية للبحث عن عمل ؟

1. نعم              0.كال 

التقدم 
مباشرة 
ألصحاب 

العمل

السؤال في 
أماكن العمل، 

المزارع، 
المصانع، 

األسواق أو 
أماكن تجمع 

أخرى 

التسجيل في 
المؤسسة 

الوطنية 
لالستخدام

مكاتب 
االستخدام 

الخاصة

إجابة 
اإلعالنات 
)الصحف 

وعلى 
االنترنت(

نشر 
إعالنات

طلب 
المساعدة 
من األقارب 

واألصحاب

البحث عن 
ارض أو بناء أو 

معدات من اجل 
إنشاء مؤسسة 

خاصة

الحصول 
على موارد 

مالية 
وتصريحات 

أو رخص

غيره، حدد

I1O81O82O83O84O85O86O87O88O89O810

1|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|

2|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|

3|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|

4|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|

5|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|

6|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|

7|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|

8|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|

9|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|

10|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|

11|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|

12|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|
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تابع النشاط االقتصادي

تستوفى المعلومات عن جميع أفراد األسرة المعيشية

رقم الفرد 
في األسرة

هل سبق لك 
العمل على 

اإلطالق؟

1. نعم
.

0 كال

اذا كال انتقل إلى 
نموذج التأمين 

الصحي

هل عملك الحالي 
أو السابق؟

1. دائم

2. ظرفي

3. أذكر ديمومة 
أخرى

هل عملك 
الحالي أو 

السابق  
موسمي؟

1. نعم 

0. كال  

الوضع في العمل الحالي أو 
السابق، هل أنت ؟

1. رب عمل يستخدم أجراء
2. تعمل لحسابك )بمفردك 

أو بمساعدة أفراد من األسرة 
بأجر أو بدون اجر(

3. مستخدم، موظف أو أجير 
معاشك شهري

4. أجير معاشك أسبوعي، 
مياوم أو على أساس اإلنتاج

5. عامل لدى أسرتك أو أقاربك 
)لقاء أو بدون اجر(
6. متدرب، متمرن

صف بالتفصيل ما هي 
وظيفتك أو مهنتك 
في عملك الحالي أو 

في عملك السابق

اذكر ما هي قيمة مدخولك 
الصافي من عملك عن 

الشهر الماضي
)بآالف الليرات اللبنانية( 

)عيني أو نقدي(

I1O9O10O11O12O13O14

1|____||____||____||____||____|____||__|__|__|__|__|__|

2|____||____||____||____||____|____||__|__|__|__|__|__|

3|____||____||____||____||____|____||__|__|__|__|__|__|

4|____||____||____||____||____|____||__|__|__|__|__|__|

5|____||____||____||____||____|____||__|__|__|__|__|__|

6|____||____||____||____||____|____||__|__|__|__|__|__|

7|____||____||____||____||____|____||__|__|__|__|__|__|

8|____||____||____||____||____|____||__|__|__|__|__|__|

9|____||____||____||____||____|____||__|__|__|__|__|__|

10|____||____||____||____||____|____||__|__|__|__|__|__|

11|____||____||____||____||____|____||__|__|__|__|__|__|

12|____||____||____||____||____|____||__|__|__|__|__|__|
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تابع النشاط االقتصادي

تستوفى المعلومات عن جميع أفراد األسرة المعيشية

رقم الفرد 
في األسرة

اسم المنشأة 
االقتصادية

نوع اإلنتاج أو الخدمة أو نوع 
النشاط االقتصادي

ما هو قطاع النشاط االقتصادي الذي 
تنتمي إليه المنشأة التي تعمل أو 

عملت فيها؟
1. عام

2. خاص )مؤسسة معلن عنها(
3. خاص )مؤسسة غير معلن عنها(

4. مختلط
5. منظمات دولية

6. هيئات أهلية وأحزاب
9. غير ذلك، حدد 

إذا كان الجواب 3 ”خاص مؤسسة غير معلن 
O17 عنها”، في السؤال

حدد مكان العمل:
1. في منزلك )ال مكان مخصص للعمل(

2. مكان مخصص للعمل داخل منزلك أو ملحق به
3. مزرعة أو قطعة ارض زراعية
4. منزل أو مكان عمل الزبون

5. منزل صاحب العمل
6. موقع بناء

7. بسطة بيع في السوق أو البازار
8. بسطة بيع في الشارع

9. ال يوجد مكان محدد )متنقل(
10. غيره، حدد................

I1O15O16O17O18

1|____|____||____||____|

2|____|____||____||____|

3|____|____||____||____|

4|____|____||____||____|

5|____|____||____||____|

6|____|____||____||____|

7|____|____||____||____|

8|____|____||____||____|

9|____|____||____||____|

10|____|____||____||____|

11|____|____||____||____|

12|____|____||____||____|
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تابع النشاط االقتصادي

تستوفى المعلومات عن جميع أفراد األسرة المعيشية

رقم الفرد في 
األسرة

هل كنت تعمل 
عند بدء الحرب 
في شهر تموز؟

1. نعم 

0. كال 

راجع المالحظة 
في أسفل 

الصفحة

ما كان أثر الحرب 
على عملك؟

1. تغيير عملك

2. خسارة عملك  
O23 انتقل إلى

3. لم يطرأ أي 
تعديل انتقل إلى 

O23

O20 إذا كان الجواب 1 ”تغيير عملك ” في السؤال

اذكر ما كانت بالتفصيل 
مهنتك التي كنت تقوم بها 

قبل الحرب )تموز 2006(

حدد نوع اإلنتاج أو الخدمة 
للمنشأة التي كنت تعمل بها 

قبل الحرب )تموز 2006(

قبل الحرب، هل كنت؟
رب عمل يستخدم أجراء

أو 
تعمل لحسابك ) بمفردك أو 

بمساعدة أفراد من األسرة بأجر أو 
بدون اجر(؟

O28 1. نعم انتقل إلى السؤال

O24 0. كال انتقل إلى السؤال

I1O19O20O21O22O23

1|____||____||____|____||____|____||____|

2|____||____||____|____||____|____||____|

3|____||____||____|____||____|____||____|

4|____||____||____|____||____|____||____|

5|____||____||____|____||____|____||____|

6|____||____||____|____||____|____||____|

7|____||____||____|____||____|____||____|

8|____||____||____|____||____|____||____|

9|____||____||____|____||____|____||____|

10|____||____||____|____||____|____||____|

11|____||____||____|____||____|____||____|

12|____||____||____|____||____|____||____|

O19

 O35  الفرد يعمل حاليًا لكنه لم يكن يعمل عند بدء الحرب في شهر تموز --< انتقل إلى السؤال-

-الفرد ال يعمل حاليًا ولم يكن يعمل عند بدء الحرب في شهر تموز --<انتقل إلى نموذج التامين الصحي
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تابع النشاط االقتصادي

رقم الفرد 
في األسرة

لألفراد الذين يعملون أو كانوا يعملون خالل الحرب وهم ليسوا في القطاع العام
)O17 إذا كان الجواب 2-3-4-5-6-9 في السؤال(

)O23 أو كال في السؤال O12 أجراء-مستخدمون إذا كان الجواب 3-4-5-6 في السؤال(

بعد الحربخالل الحرب

هل تم تعديل دخلك ؟

1. لم يطرأ أي تعديل
2. انقطع كليًا

3. انخفض
4. ارتفع 

هل تم تعديل؟

دوام عملك

1. لم يطرأ أي تعديل
INS1 2. توقفت كليًا عن العمل -<انتقل إلى

3. تخفيض ساعات العمل األسبوعية
4. زيادة ساعات العمل األسبوعية

دخلك

1. لم يطرأ أي تعديل
O35 2. انقطع كليًا                                    انتقل إلى

3. انخفض
4. ارتفع

)اذكر النسبة%(
1. اقل من %25 

2. من 25% الى اقل من %50 
3. من 50% الى اقل من %75

4. 75% و أكثر

I1O24O25O26O27

1|____||____||____||____|

2|____||____||____||____|

3|____||____||____||____|

4|____||____||____||____|

5|____||____||____||____|

6|____||____||____||____|

7|____||____||____||____|

8|____||____||____||____|

9|____||____||____||____|

10|____||____||____||____|

11|____||____||____||____|

12|____||____||____||____|

تذكير
هذا النموذج مخصص فقط لألجراء-المستخدمون

O35 ثم انتقل إلى السؤال                                         O23 أو كال في السؤال O12 الذين أجابوا 3-4-5-6 في السؤال

ملحق تحقيق ميداني حول أثر العدوان اإلسرائيلي على األحوال المعيشية بعد حرب تموز 2006
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تابع النشاط االقتصادي

رقم الفرد 
في األسرة

لألفراد الذين يعملون أو كانوا يعملون خالل الحرب وهم ليسوا في القطاع العام
)O17 إذا كان الجواب 2-3-4-5-6-9 في السؤال(

)O23 أو نعم في السؤال O12 أرباب العمل والعاملون لحسابهم ) مع أو بدون عمال( )إذا كان الجواب 1 أو 2 في السؤال

بعد الحربخالل الحرب

هل تم تعديل 
دخلك؟

1. لم يطرأ أي تعديل
2. انقطع كليًا

3. انخفض
4. ارتفع 

كيف تأثر عملك 
بعد الحرب؟

1. لم يطرأ أي 
تعديل

2. توقفت كليًا 
عن العمل

)انتقل إلى 
نموذج التأمين 

الصحي (

اذكر ما هو عدد 
العمال العاملين 

لديك في كافة 
الوظائف

)يجب أن تذكر 
نفسك ضمن 

العدد المذكور(

هل تم تعديل عدد 
العمال لديك؟

O33 >-1. لم يتغير
O33 >- 2. ارتفع

O32>- 3. انخفض

في حال انخفض 
عدد العمال، هل ؟

1. تم توقيفهم 
كليًا عن العمل

2. تم توقيفهم 
بصورة موقتة عن 

العمل
4. تغير مكان 

سكنهم 
8. غادروا لبنان

16. أصبحوا غير 
قادرين على العمل 

حاليٌا
99. غير ذلك، حدد

هل تغير دخلك ؟
1. لم يطرأ أي تغيير

O35 2. انقطع كليًا               انتقل إلى

3. انخفض
4. ارتفع

)اذكر النسبة %)
1. اقل من 25 % 

2. من 25 % الى اقل 
من %50 

3. من 50% الى اقل 
من %75 

4. 75% وأكثر  

I1O28O29O30O31O32O33O34

1|____||____||____|____||____||____|____||____||____|

2|____||____||____|____||____||____|____||____||____|

3|____||____||____|____||____||____|____||____||____|

4|____||____||____|____||____||____|____||____||____|

5|____||____||____|____||____||____|____||____||____|

6|____||____||____|____||____||____|____||____||____|

7|____||____||____|____||____||____|____||____||____|

8|____||____||____|____||____||____|____||____||____|

9|____||____||____|____||____||____|____||____||____|

10|____||____||____|____||____||____|____||____||____|

11|____||____||____|____||____||____|____||____||____|

12|____||____||____|____||____||____|____||____||____|

تذكير
 هذا النموذج مخصص فقط ألرباب العمل والعاملون لحسابهم

O35 ثم انتقل إلى السؤال            O23 أو نعم في السؤال O12 مع أو بدون عمال( الذين أجابوا 1 أو 2 في السؤال ( 

ملحق تحقيق ميداني حول أثر العدوان اإلسرائيلي على األحوال المعيشية بعد حرب تموز 2006
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تابع النشاط االقتصادي

رقم الفرد 
في األسرة

)O2 أو 1 على السؤال O1 لألفراد الذين يعملون حاليًا )الذين أجابوا 2على السؤال

هل مكان 
عملك الحالي 

ضمن:

1. البلدة
2. القضاء

3. المحافظة
4. خارج 

المحافظة

هل غيرت 
مكان 

سكنك 
بسبب 
العمل؟

1. نعم 

0. كال 

هل يقوم 
الفرد بأية 

مهنة ثانوية 
إضافة 

إلى عمله 
األساسي؟

1. نعم

0. كال

أرباب العمل والعاملون لحسابهم )مع أو بدون عمال(

هل الفرد 
المعني 

بهذا 
النموذج 

هو نفسه 
المجيب؟

1. نعم 

0. كال
انتقل إلى 

O41

ما هي المشاكل التي يعاني 
منها عملك اآلن نتيجة 

الحرب؟
1. تأمين األموال
2. تأمين السوق

3. التهجير
4. إعادة البناء

5. شراء مواد جديدة
6. خسارة المخزون

7. نقص في الخدمات 
المساعدة للعمل

8. ال شيء
9. غيره، حدد

إذا كان الجواب 1 في 
السؤال O39 كيف تنوي 
إيجاد األموال لحل تلك 

المشاكل؟
1. أموالي الخاصة متوفرة

2. سأستدين من البنك أو أي 
مؤسسة رسمية أخرى

3. هبة من مؤسسة ما
4. أموال من العائلة  

5. أموال من األصدقاء
8. ال شيء

9. غيره، حدد 
88. ال أعرف

هل الفرد منتسب إلى 
أي تجمع تجاري أو أي 

هيئة مهنية أو تجارية 
أخرى؟ 

1. نعم 

0. كال
انتقل إلى

INS1

اذا نعم، أكثر أهمية --<أقل أهميةأكثر أهمية --< أقل أهمية
حدد

I1O35O36O37O38O39O40O41O42

1|____||____||____||____||___||___||___||___||___||___||____||____|____|

2|____||____||____||____||___||___||___||___||___||___||____||____|____|

3|____||____||____||____||___||___||___||___||___||___||____||____|____|

4|____||____||____||____||___||___||___||___||___||___||____||____|____|

5|____||____||____||____||___||___||___||___||___||___||____||____|____|

6|____||____||____||____||___||___||___||___||___||___||____||____|____|

7|____||____||____||____||___||___||___||___||___||___||____||____|____|

8|____||____||____||____||___||___||___||___||___||___||____||____|____|

9|____||____||____||____||___||___||___||___||___||___||____||____|____|

10|____||____||____||____||___||___||___||___||___||___||____||____|____|

11|____||____||____||____||___||___||___||___||___||___||____||____|____|

12|____||____||____||____||___||___||___||___||___||___||____||____|____|
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رابعًا: التأمين الصحي واإلصابات

تستوفى المعلومات عن جميع أفراد األسرة المعيشية

رقم الفرد في 
األسرة

اإلصاباتهل يستفيد )لديه( الفرد من تأمين صحي في الوقت الحالي؟

1. نعم

0. كال 
INJ1 إذا كال انتقل إلى

نوع التأمين األساسي

1. الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي

2. الضمان االختياري 
3. تعاونية موظفي الدولة

4. الجيش وقوى األمن
5. تأمين خاص على نفقة 

صاحب العمل 
6. تأمين خاص لحسابه أو 

من خالل مؤسسة أو نقابة 
أو هيئة 

9. غيره، حدد

ما هو مصدر التأمين ؟

1. العمل الحالي للفرد
2. العمل الحالي ألحد أفراد 

األسرة
3. العمل السابق للفرد

4. العمل السابق ألحد أفراد 
األسرة

5. أفراد غير مقيمين
6. مؤسسة تعليمية )مدرسة 

أو جامعة(
7. على حسابه 

الخاص)الضمان االختياري، 
نقابات، شركات تأمين 

خاصة....( 
9. غيره، حدد 

هل أصيب الفرد 
من جراء الحرب؟

1. نعم

0. كال
IM1 انتقل إلى

ما هو نوع 
اإلصابة؟

1. جرح
2. حريق

4. خسارة احد 
األطراف

8. خسارة احد 
األعضاء

16. تشوه
99. غيره, حدد

ما كانت نتيجة 
هذه اإلصابة؟

1. تم الشفاء 
الكامل

2. إعاقة جسدية 
مؤقتة

3. إعاقة جسدية 
دائمة

9. غيره, حدد

I1INS1INS2INS3INJ1INJ2INJ3

1|____||____||____||____||____||____|

2|____||____||____||____||____||____|

3|____||____||____||____||____||____|

4|____||____||____||____||____||____|

5|____||____||____||____||____||____|

6|____||____||____||____||____||____|

7|____||____||____||____||____||____|

8|____||____||____||____||____||____|

9|____||____||____||____||____||____|

10|____||____||____||____||____||____|

11|____||____||____||____||____||____|

12|____||____||____||____||____||____|
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خامسًًا  : الهجرة 

هل كان لدى األسرة أو أحد أفرادها مشاريع هجرة قبل 12 تموز؟
0. كال

1. نعم، ألحد أفراد األسرة
IM1|____|2. نعم، لكل األسرة

هل تفكر األسرة أو أحد أفرادها بالهجرة حاليًا؟
0. كال

1. نعم، ألحد أفراد األسرة
IM2|____|2. نعم، لكل األسرة

في حال كانت اإلجابة ”نعم” في  IM1 أو IM2 هل باشرت األسرة أو أحد أفرادها بإجراءات جدية للهجرة )تقديم طلبات، اتصال 
بالسفارة، الخ ...(

0. كال
IM3|____|1. نعم

سادسًًا: وفاة أحد أفراد األسرة بسبب الحرب

هل توفي احد أفراد األسرة بسبب الحرب؟                                                                                                                           1. نعم             0. كال 
D1|____|إذا نعم أعط المعلومات التالية. إذا كال انتقل إلى نموذج المساكن

الرقم 
المتسلسل

العالقة مع رب األسرةاسم الفرد
1. رب/ ربة األسرة

2. زوج/زوجة
3. ابن/ابنة

4. والد/ والدة
5. زوج ابنة/زوجة ابن

6. حفيد/حفيدة
7. صلة قرابة أخرى

8. ال صلة قرابة
9. خادم/خادمة

الجنس
1. ذكر

2. أنثى

العمر
اذكر العمر عند آخر عيد 

ميالد للفرد

تسجيل 999  إذا كان 
العمر غير معروف

هل كان الفرد ؟
1. معيل أساسي لألسرة

2. معيل ثانوي لألسرة
3. غير معيل

D2D3D4D5D6D7

1|____||____||___|___|___||____|

2|____||____||___|___|___||____|

3|____||____||___|___|___||____|

4|____||____||___|___|___||____|

5|____||____||___|___|___||____|

6|____||____||___|___|___||____|
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سابعًا: المساكن 

ما هو نوع المسكن الذي تسكنه األسرة حاليًا؟
1. منزل مستقل

2. فيال أكثر من طابق
3. شقة في مبنى مستقل أو مشروع سكني

4. غرفة ناطور
 R4 5. مسكن مرتجل )تخشيبة، كوخ(                         انتقل إلى
R4 6. خيمة بدالً عن المسكن المهدم بسبب الحرب  انتقل إلى

|____|R1مجموع عدد الغرف
) بدون المطبخ ودورات المياه(

|____|R2

كم تبلغ مساحة المسكن المبنية 
بالكامل المعدة للسكن م2؟  

|___|___|___|R3

األضرار في المساكن الرئيسية والثانوية

هل أصيب المنزل الرئيسي أو جزء منه جراء 
الحرب؟ 
1. نعم

)R12 0. كال )إذا كال انتقل إلى

|____|R4 هل أصيب المنزل الثانوي أو جزء منه
جراء الحرب؟ 

1. نعم
0. كال

إذا كال انتقل إلى ثامنًا )وسائل النقل(

|____|R13

إذا نعم حدد نوع اإلصابة 0. كال1. نعمإذا نعم حدد نوع اإلصابة أو الضرر 
أو الضرر 

0. كال1. نعم    

1. تضرر بالكامل )غير صالح للسكن( انتقل إلى 
R12

R5)1. تضرر بالكامل )غير صالح للسكن
 انتقل إلى ثامنًا  )وسائل النقل(

R14

2R15. تهدم جزء منه 2R6. تهدم جزء منه 

3R16. تصدع في الجدران أو األرض3R7. تصدع في الجدران أو األرض

4R17. احتراق جزئي4R8. احتراق جزئي

5R18. احتراق كامل5R9. احتراق كامل

6R19. تكسير زجاج وأبواب  6R10. تكسير زجاج وأبواب  

9R20. غير ذلك حدد9R11. غير ذلك حدد 

هل تملك األسرة منزل ثانوي؟ 
1. نعم         0. كال

 R13 إذا نعم انتقل إلى
إذا كال انتقل إلى  ثامنًا )وسائل النقل(

R11

|____|R12

ثامنًا : وسائل النقل

0. كال1. نعم     هل تملك األسرة أيًا من وسائل النقل الخاصة بها والتي تستخدمها لألغراض الشخصية ؟

1TR1. سيارة خاصة

2TR2. سيارة خاصة ملك لألسرة أو ألحد األفراد وتستخدم للعمل

3TR3. دراجة نارية

TR4|____|هل خسرت األسرة إحدى وسائل النقل  المذكورة أعاله خالل الحرب؟                      1. نعم      0. كال  

TR5|___|___|إذا كان الجواب نعم، اذكر العدد
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تاسعًا: مصادر المياه والطاقة ووسائل التدفئة والصرف الصحي

ما هي مصادر مياه الشرب األساسية المعتمدة حاليًا؟ اذكر 3 مصادر 
من حيث األهمية: اعتمد الرمز 1 للمصدر األهم، الرمز 2 للمصدر الثاني 

والرمز 3 للمصدر الثالث 

1. شبكة عامة

2. شبكة خاصة

3. بئر ارتوازي

4. مياه معدنية

5. شراء صهاريج )في الخزان مباشرة(

6. نبع أو مياه جارية ) أنهر(

7. سبيل متنقل أو ثابت، مجاني أو مدفوع )غالونات مكررة(

9. أذكر مصدر بديل 

هل تغيرت هذه المصادر بسبب الحرب؟
1. نعم         0. كال

إذا نعم اذكر ما كانت المصادر المعتمدة قبل 
الحرب

1. شبكة عامة
2. شبكة خاصة

3. بئر ارتوازي
4. مياه معدنية

5. شراء صهاريج )في الخزان مباشرة( 
6. نبع أو مياه جارية )أنهر(

7. سبيل متنقل أو ثابت مجاني أو مدفوع 
)غالونات مكررة(

9. أذكر مصدر بديل 

R29

R21R30

R22R31

R23R32

R24R33

R25R34

R26R35

R27R36

R28R37

هل تتبع أية وسيلة لتعقيم أو تنقية مياه الشرب حاليا؟

1. ال يستعمل
2. تنقية وتصفية مياه )فلتر(

3. استعمال أدوية معقمة

هل تغيرت هذه الوسائل بسبب الحرب؟
1. نعم      0. كال

إذا نعم اذكر ما كانت الوسائل المعتمدة قبل 
الحرب

1. ال يستعمل
2. تنقية وتصفية مياه )فلتر(

3. استعمال أدوية معقمة

R39

R38R40

ما هي المصادر الرئيسية لمياه الخدمة المعتمدة حاليًا ؟
اذكر 3 مصادر من حيث األهمية: اعتمد الرمز 1 للمصدر األهم، الرمز 2 

للمصدر الثاني والرمز 3 للمصدر الثالث

1. شبكة عامة

2. شبكة خاصة

3. بئر ارتوازي

4. شراء صهاريج )في الخزان مباشرة(

5. نبع أو مياه جارية ) أنهر(

9. أذكر مصدر بديل 

هل تغيرت هذه المصادر بسبب الحرب؟
1. نعم     0. كال

إذا نعم اذكر ما كانت المصادر المعتمدة قبل 
الحرب

1. شبكة عامة
2. شبكة خاصة

3. بئر ارتوازي
4. شراء صهاريج )في الخزان مباشرة(

5. نبع أو مياه جارية )أنهر(
9. أذكر مصدر بديل 

R47

R41R48

R42R49

R43R50

R44R51

R45R52

R46R53

ما هي مصادر الطاقة الرئيسية لإلضاءة في المسكن المعتمدة حاليًا؟
اذكر 3 مصادر من حيث األهمية: اعتمد الرمز 1 للمصدر األهم، الرمز 2 

للمصدر الثاني والرمز 3 للمصدر الثالث

1. كهرباء الشبكة العامة
2. كهرباء من مولد كهربائي خاص أو اشتراك

3. غاز
4. كاز

9. أذكر مصدر آخر 

هل تغيرت هذه المصادر بسبب الحرب؟
1. نعم     0. كال

R59

إذا نعم اذكر ما كانت المصادر المعتمدة قبل 
الحرب

R541. كهرباء الشبكة العامةR60

R552. كهرباء من مولد كهربائي خاص أو اشتراكR61

R563. غازR62

R574. كازR63

R58 9. أذكر مصدر آخرR64
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ما هي وسيلة التدفئة الرئيسية في المنزل المعتمدة حاليًا؟
اذكر 3 وسائل من حيث األهمية: اعتمد الرمز 1 للوسيلة األهم، الرمز 2 

للوسيلة الثانية والرمز 3 للوسيلة الثالثة

ما هي وسيلة الصرف الصحي المعتمدة 
حاليا؟

اذكر 3 وسائل من حيث األهمية: اعتمد الرمز 1 
للوسيلة األهم، الرمز 2 للوسيلة الثانية والرمز 3 

للوسيلة الثالثة

1. تدفئة مركزية مشتركة للمبنى

2. تدفئة مركزية فردية على الكهرباء

3. تدفئة غير مركزية على الكهرباء

4. تدفئة مركزية فردية على المازوت

5. تدفئة غير مركزية على المازوت

6. تدفئة غير مركزية على الغاز

7. تدفئة غير مركزية على الحطب أو الفحم

8. ال يوجد تدفئة

9. غير وسيلة تدفئة حدد

R65

1. شبكة مجاري صحية عامة
2. شبكة مجاري مفتوحة

3. جورة صحية

4. ال يوجد

9. وسيلة أخرى حدد

R66

R67

R68

R69R74

R70R75

R71R76

R72R77

R73R78

عاشرًا: الخسائر التي تكبدتها األسرة بسبب الحرب

 هل تكبدت األسرة أي من الخسائر في الممتلكات التالية والتي كانت تشكل 
تحديد حجم هذه الخسائرمصدر للدخل، بسبب الحرب؟

2. خسارة جزئية    1. خسارة كاملة 0. كال1. نعم

1L1L9. محصول زراعي

2L2L10. أدوات، معدات، آالت ) زراعية أو غير زراعية(

3L3L11. وسائل أخرى للنقل )فان أو باص صغير، بيك آب، شاحنة..(

4L4L12. مؤسسة صغيرة أو متوسطة الحجم

5L5L13. مؤسسة كبيرة

6L6L14. مركب، أدوات، معدات، آالت...خاصة بالصيد

7L7L15. ماشية أو دواب

9L8L16. خسائر أخرى في الممتلكات

حادي عشر: المساعدات المالية و العينية التي تلقتها األسرة

هل تلقت األسرة أي مساعدات مالية خالل الحرب؟
1. نعم
0. كال 

إذا كان الجواب نعم، اذكر الجهة الرئيسية التي قدمت المساعدة 
)راجع الرموز في أسفل الصفحة (

|____|A1هل تلقت األسرة أي مساعدات مالية بعد الحرب؟
1. نعم

0. كال
إذا كان الجواب نعم، اذكر الجهة الرئيسية التي قدمت 

المساعدة )راجع الرموز في أسفل الصفحة (

 |____|A5

|____|A2|____|A6

هل تلقت األسرة أي مساعدات عينية خالل الحرب؟
1. نعم

0. كال
إذا كان الجواب نعم، اذكر الجهة الرئيسية التي قدمت المساعدات )راجع 

الرموز في أسفل الصفحة (

|____|A3هل تلقت األسرة أي مساعدات عينية بعد الحرب؟
1. نعم 

0. كال
إذا كان الجواب نعم، اذكر الجهة الرئيسية التي قدمت 

 المساعدات )راجع الرموز في أسفل 
الصفحة (

|____|A7

|____|A4|____|A8

)A8 إلى A1 الجهات التي قدمت المساعدات )األسئلة من

7. هيئات أهلية4. الهيئة العليا لإلغاثة1. أوالد / أهل / أقارب مقيمين في لبنان 

8. أحزاب5. جهات حكومية2. أوالد / أهل/ أقارب غير مقيمين في لبنان 

9. جهات أخرى6. منظمات دولية3. أفراد )معارف، ...(
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هل تلقت األسرة أو ستتلقى أي نوع من المساعدات المقررة للتعويض عن األضرارالتي تكبدتها )المسكن, وسائل النقل أو الممتلكات 
األخرى( ؟

1. نعم
 )A16 0.كال )انتقل إلى

|____|A9

هل تعتقد أن قيمة المساعدات المقررة للتعويض عن الضرر هي: 
1. غير كافية                     2. مقبولة                         3. كافية                          4. تفيض عن المطلوب                88. ال إجابة أو ال أعرف

|____|____|A10

A11|____|____|أي شكل من المساعدات أكثر مالءمة في رأيك؟

88. ال إجابة أو ال أعرف3. ال فرق2. مساعدات نقدية1. مساعدات عينية

أي شكل هو األنسب إليصال المساعدات الحكومية؟
|____|____|

A12

3. من خالل جمعية2. من خالل جهة حزبية1. مباشرة من الحكومة لصاحب العالقة

88. ال إجابة أو ال أعرف5. ال فرق4. من خالل صندوق أو جهة حكومية

هل تعتقد أن المساعدات وأعمال إعادة اإلعمار سوف تساعد على ما 
يلي:

هل تعتقدون أن االستقرار األمني / السياسي 
خالل االثني عشر شهرًا القادمة سوف:

1. يتحسن            2. يبقى على حاله  
3. يتراجع              88. ال أعرف- ال رأي

A16|____|____|1. نعم   0. كال    88. ال أعرف

1A13. تحسين وضع أسرتك

2A14. تحسين وضع المنطقة التي تعيش فيها

3A15. تحسين الوضع في لبنان

ثاني عشر: الدخل 
ما هو مدخول األسرة )من جميع االفراد( من جميع المصادر 

RV1حاليا؟
ما كان مدخول األسرة )من جميع االفراد(

RV2من جميع المصادر قبل الحرب؟
)بآالف الليرات اللبنانية(       |__|__|__|__|__|__| )بآالف الليرات اللبنانية(     |__|__|__|__|__|__|

ثالث عشر: الوضع المالي لألسرة
FS1|____|من وجهة نظركم هل تعتقدون أن المستوى المعيشي لألسرة في الوقت الحالي مقارنة مع الوضع قبل الحرب؟

1. تحسن                  2. لم يتغير                 3. تراجع                    88. ال أعرف
FS2|____|هل تعتقدون أن المستوى المعيشي لألسرة خالل اإلثني عشر شهرا” القادمة سوف

1. يتحسن                2. يبقى على حاله      3. يتراجع                   88. ال أعرف

I8 لألفراد المقيمين في هذا المسكن بشكل استثنائي بسبب الحرب إذا كان الجواب 6 في السؤال

رابع عشر:المساكن

هل أصيب منزلهم الرئيسي أو جزء منه جراء الحرب؟
1. نعم                           0. كال  )إذا كال انتقل إلى خامس عشر: وسائل النقل (

إذا نعم حدد نوع اإلصابة أو الضرر
                                                                                    1. نعم                     0. كال

OR1

|____|
OR10  1. تضرر بالكامل )غير صالح للسكن( انتقل إلىOR2

OR9هل المسكن صالح للسكن؟2OR3. تهدم جزء منه 

3OR4. تصدع في الجدران أو األرض
1. نعم

|____|0. كال
4OR5. احتراق جزئي
حدد عنوان المسكن5OR6. احتراق كامل

)المنطقة والقضاء(

OR10

6OR7. تكسير زجاج وأبواب  

|____|____|................................................................9OR8. غير ذلك حدد................................................................................. 
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خامس عشر: وسائل النقل
هل تملك األسرة أيًا من وسائل النقل الخاصة بها والتي تستخدمها لألغراض الشخصية ؟

0. كال1. نعم
1OTR1. سيارة خاصة

2OTR2. سيارة خاصة ملك لألسرة أو ألحد األفراد وتستخدم للعمل
3OTR3. دراجة نارية

هل خسرت األسرة إحدى وسائل النقل المذكورة أعاله خالل 
الحرب؟ 

إذا كان الجواب نعم، اذكر العدد0. كال1. نعم
OTR4|____|____|OTR5

سادس عشر: الخسائر التي تكبدتها األسر بسبب الحرب
تحديد حجم هذه الخسائرهل تكبدت األسرة أي من الخسائر في الممتلكات التالية والتي كانت تشكل مصدر للدخل، بسبب الحرب؟

2. خسارة جزئية1. خسارة كاملة0. كال1. نعم
1OL1OL9. محصول زراعي

2OL2OL10. أدوات، معدات، آالت ) زراعية أو غير زراعية(
3OL3OL11. وسائل أخرى للنقل )فان أو باص صغير، بيك آب، شاحنة..(

4OL4OL12. مؤسسة صغيرة أو متوسطة الحجم
5OL5OL13. مؤسسة كبيرة

6OL6OL14. مركب، أدوات ، معدات، آالت...خاصة بالصيد
7OL7OL15. ماشية أو دواب

9OL8OL16. خسائر أخرى في الممتلكات

سابع عشر: المساعدات المالية و العينية التي  تلقتها األسرة
هل تلقت األسرة أي مساعدات مالية خالل الحرب؟

1. نعم 
0. كال

إذا كان الجواب نعم، اذكر الجهة الرئيسية التي قدمت 
المساعدة

)راجع الرموز في أسفل الصفحة (

|____|OA1 هل تلقت األسرة أي مساعدات مالية
بعد الحرب؟

1. نعم 
0. كال

|____|OA5

|____|OA2 إذا كان الجواب نعم، اذكر الجهة
الرئيسية التي قدمت المساعدة

)راجع الرموز في أسفل الصفحة (

|____|OA6

هل تلقت األسرة أي مساعدات عينية خالل الحرب؟
1. نعم 

0. كال

|____|OA3 هل تلقت األسرة أي مساعدات عينية
بعد الحرب؟

1. نعم 
0. كال

|____|OA7

إذا كان الجواب نعم، اذكر الجهة الرئيسية التي قدمت 
المساعدات

)راجع الرموز في أسفل الصفحة (

|____|OA4 إذا كان الجواب نعم، اذكر الجهة
الرئيسية التي قدمت المساعدات

)راجع الرموز في أسفل الصفحة (

|____|OA8

هل تلقت األسرة أو ستتلقى أي نوع من المساعدات المقررة للتعويض عن األضرارالتي تكبدتها )المسكن, وسائل النقل أو الممتلكات 
األخرى( ؟

1. نعم
)OA16 0.كال )انتقل إلى

|____|OA9

OA10|____|____|هل تعتقد أن قيمة المساعدات المقررة للتعويض عن الضرر هي:
88. ال إجابة أو ال أعرف4. تفيض عن المطلوب3. كافية2. مقبولة1. غير كافية

OA11|____|____|أي شكل من المساعدات أكثر مالءمة في رأيك؟

1. مساعدات عينية
2. مساعدات 

88. ال إجابة أو ال أعرف3. ال فرقنقدية
OA12|____|____|أي شكل هو األنسب إليصال المساعدات الحكومية؟

1. مباشرة من الحكومة لصاحب العالقة
2. من خالل جهة 

حزبية
3. من خالل 

5. ال فرق4. من خالل صندوق أو جهة حكوميةجمعية
88. ال إجابة 

أو ال أعرف
)OA8 إلى OA1 الجهات التي قدمت المساعدات )األسئلة من

7. هيئات أهلية4. الهيئة العليا لإلغاثة1. أوالد / أهل / أقارب مقيمين في لبنان 

8. أحزاب5. جهات حكومية2. أوالد / أهل/ أقارب غير مقيمين في لبنان 

9. جهات أخرى6. منظمات دولية3. أفراد )معارف، ...(
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هل تعتقد أن المساعدات وأعمال إعادة اإلعمار سوف تساعد على ما يلي:
1. نعم          0. كال              88. ال أعرف

هل تعتقدون أن االستقرار األمني / 
السياسي 

خالل اإلثني عشر شهرًا القادمة سوف:

|____|____|OA16

2. يبقى على حاله1. يتحسن1OA13. تحسين وضع أسرتك

88. ال أعرف- ال رأي 3. يتراجع2OA14. تحسين وضع المنطقة التي تعيش فيها
3OA15. تحسين الوضع في لبنان

ثامن عشر: الدخل

ORV1ما هو مدخول األسرة)من جميع االفراد( من جميع المصادر حاليا؟
ما كان مدخول األسرة)من جميع االفراد( من 

ORV2جميع المصادر قبل الحرب؟
)بآالف الليرات اللبنانية(         |__|__|__|__|__|__| )بآالف الليرات اللبنانية(       |__|__|__|__|__|__|

تاسع عشر:الوضع المالي لألسرة
من وجهة نظركم هل تعتقدون أن المستوى المعيشي لألسرة في الوقت الحالي 

مقارنة مع الوضع قبل الحرب؟
|____|____|

OFS1
88. ال أعرف3. تراجع2. لم يتغير1. تحسن

هل تعتقدون أن المستوى المعيشي لألسرة خالل اإلثني عشر شهرا” القادمة 
سوف

|____|____|
OFS2

88. ال أعرف3. يتراجع 2. يبقى على حاله1. يتحسن 

مالحظات
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RI1|____|نتيجة الزيارة

لم يتم استيفاء االستمارة بسببتم استيفاء االستمارة 

1. بأكملها
2. جزئيًا

3. رفض األسرة اإلجابة
4. غياب األسرة عن المسكن مؤقتا

5. مسكن شاغر
6. مسكن مهدم أو أزيل
7. العنوان ليس للسكن

8. لم يتم العثور على العنوان
9. أسباب أخرى/ حدد.......................

11. مسكن ثانوي

RI2 تاريخ استيفاء االستمارة
سنةشهريوم

|____|____||____|____||____|____|____|____|

RI3 عدد الزيارات التي قام بها المحقق|___|___|

مراحل العمل

تاريخ التسليمتاريخ االستالمالرقماالسم
INمحقق|___|___|___|
FCرئيس الفريق|___|___|___|
C1 1 مدقق ومرمز مكتبي|___|___|___|
C22 مدقق ومرمز مكتبي|___|___|___|
D1 مدخل المعلومات|___|___|___|
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