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التن��ه

الستة  اللبنان�ة  األقض�ة  من  و�شمل �ً�  المركزي  اإلحصاء  إدارة  تطلقها  تقار�ر  سلسلة  من  جزءا�  التق��ر  هذا  �ش�ل 
. �

� إدارة اإلحصاء المركزي و�رنامج األمم المتحدة اإلنما�� � ب��
�ن.و�ان إعداد هذه التقار�ر �مثا�ة جهد تعاو�� والع��

� للقوى العاملة واألحوال المع�ش�ة لأل� الذي أجرته إدارة اإلحصاء  هذه اإلحصاءات مستمدة من نتائج المسح الوط��
� من المكتب  � لبنان و�دعم تق��

�� � � عا�� 2018 و2019، بتم��ل من ال�عثة الد�لوماس�ة لالتحاد األورو�� المركزي ب��
اإلقل��� للدول الع���ة التابع لمنظمة العمل الدول�ة.

� �ش�ل  � وداعم�� � الذين �انوا �شط�� اء والموظف�� �اء والخ�� تنوه إدارة اإلحصاء المركزي �المساهمة المهن�ة لجميع ال��
� جميع مراحل عمل�ة إعداد ووضع وص�اغة السلسلة النهائ�ة إلحصاءات األقض�ة.

خاص ��

� األسا�� 
� م��رود وف��ق برنامج األمم المتحدة اإلنما�� تود إدارة اإلحصاء المركزي أن تعرب عن خالص تقديرها لس�ل��

اإلحصاء  إدارة   �
موظ�� لمساهمات  وامتناننا  التعب�� عن شكرنا  من  �د  وال  و�داري.   � تق�� دعم  من  قدموه  ما  ع� �ل 

� وم�ساء ضاهر وع�� حم�ة وأمينة �صبوص. المركزي ه�فاء الحسي��

الدكتورة مرال توتل�ان غ�دان�ان
المدير العام إلدارة اإلحصاء المركزي
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، سلسلة من ال�ت��ات االحصائ�ة  �
� ومادي من برنامج األمم المتحدة اإلنما�� تطلق إدارة اإلحصاء المركزي، �دعم تق��

واالجتماع�ة  الد�موغراف�ة  ات  المؤ�� ألهم  اإلحصاءات  هذه  وتعرض  �ن.  والع�� الستة  اللبنان�ة  األقض�ة  من  ل�ل 
واالقتصاد�ة ع� مستوى القضاء. وقد استمدت هذه االحصاءات الد�موغراف�ة، اإلجتماع�ة واإلقتصاد�ة ع� مستوى 
� عا�� 2018  � للقوى العاملة واألحوال المع�ش�ة لأل� الذي أجرته إدارة اإلحصاء المركزي ب�� القضاء من المسح الوط��
� من المكتب اإلقل��� للدول الع���ة التابع  � لبنان و�دعم تق��

�� � و2019 بتم��ل من ال�عثة الد�لوماس�ة لالتحاد األورو��
لمنظمة العمل الدول�ة.1 

تقديرات  الحصول ع�  ي�يح   �
لبنا�� أول مسح   2019-2018 لأل�  المع�ش�ة  واألحوال  العاملة  القوى  وُ�عت�� مسح 

 �
 ا� ثما��

�
� ومستوى المحافظات. و�قسم لبنان إدار�ا إحصائ�ة تمث�ل�ة ع� مستوى القضاء اضافة ا� المستوى الوط��

� أو  محافظات، تقسم �ل منها ا� عدد من األقض�ة ي�لغ مجموعها 26 قضاء. وتتألف المحافظات اللبنان�ة من قضائ��
� تتألف �ل منهما من قضاء واحد فقط. وت وع�ار ال�� � ب�� أ��� �اس�ثناء محافظ��

� مسا�ن رئ�س�ة. وتم 
� للقوى العاملة واألحوال المع�ش�ة لأل� جميع س�ان لبنان الذين �ع�شون �� شمل المسح الوط��

 �
� ن�سان�أب��ل 2018 وآذار�مارس 2019. ولم �شمل الس�ان الذين �ع�شون �� � لهذا المسح ب��

تنف�ذ العمل الم�دا��
� غ�� المكتملة 

وحدات غ�� سكن�ة، مثل مواقع البناء والبيوت الزراع�ة والمحالت التجار�ة والمخازن والمصانع والم�ا��
� والتجمعات المجاورة لها، إضافة ا� التجمعات العشوائ�ة. وثكنات الج�ش ومخ�مات الالجئ��

� تم تنف�ذها  وقد اعتمد المسح عينة وطن�ة مؤلفة من 50,000 أ�ة. لذا فهو �عت�� من أ��� المسوحات الم�دان�ة ال��
� المئة.

 �لغ 79 ��
�
� تار�ــــخ لبنان، ح�ث استجا�ت للمسح أ��� من 39,000 ا�ة، مما وفر معدل إجا�ات مرتفع �س��ا

��

خالل  من  األ�،  أوضاع  حول  تفص�ل�ة  ب�انات  لأل�  المع�ش�ة  واألحوال  العاملة  القوى  مسح  اس�ب�ان  جمع  وقد 
من  واسعة  مجموعة  إنتاج   �

�� الب�انات  هذه  استخدام  تم  وقد  أقسام.   10  �
��  

�
منظما سؤاً�   227 تضمنت  استمارة 

ات، ومكن من تقد�م تحل�ل شامل لعدد من الخصائص المتعلقة �األ� واألفراد أهمها: المؤ��

الرئ�س�ة �ش�ل منتظم  المسا�ن   �
�� �ع�شون  الذين  الد�موغراف�ة واالجتماع�ة لأل� واألفراد  الخصائص 

ها. � االجتما�� وغ�� � ذلك معلومات عن التعل�م والصحة والتأم��
� السنة)، �ما ��

(لمدة تتجاوز الستة أشهر ��
� األ�ة.

�� � خصائص القوى العاملة وال�شاط االقتصادي لجميع األفراد الناشط��
خصائص األ�ة وحالة المسا�ن والخدمات المتاحة.

  •

  •
  •

الدول�ة  اإلحصائ�ة  المعاي��  أحدث  مع  تتالءم   � ال�� والمنهج�ات  والتعار�ف  المفاه�م  من  عددا�  المسح  اعتمد  وقد 
اء إحصاءات  � تتما�� مع قرار المؤتمر الدو�� التاسع ع�� لخ�� � المسوحات المشابهة،وال س�ما تلك ال��

المستخدمة ��
� استخدام القوى العاملة.2

العمل �شأن إحصاءات العمل والعمالة والنقص ��

� للقوى العاملة واألحوال المع�ش�ة لأل�2018-2019، ير�� الرج�ع إ� التق��ر الرئ��� عن المسح.   1لم��د من المعلومات عن المسح الوط��

h�p:��www.cas.gov.lb/index.php/component/content/ar�cle?id=212 : �
متوفر ع� الرا�ط  اآل��

� استخدام 
اء إحصاءات العمل �شأن إحصاءات العمل والعمالة والنقص ��  2المصدر: منظمة العمل الدول�ة، قرار المؤتمر الدو�� التاسع ع�� لخ��

القوى العاملة، 2013.

1



اإلحصاءات ع� مستوى األقض�ة

� �ساعد ع� تحل�ل وفهم الظروف االجتماع�ة   للمعلومات ال��
�
تمثل اإلحصاءات ع� مستوى األقض�ة مصدرا� قّ�ما

امج اإلنمائ�ة المالئمة �االس�ناد  � �ل قضاء. وتهدف هذه اإلحصاءات إ� توج�ه الس�اسات وال��
واالقتصاد�ة السائدة ��

القائمة ع�  السلطات  من  ، سواء  � المعني�� لدى  القرار  تع��ز صناعة   �
�� �ساهم  مما  معلومات،  متاح من  ما هو  ا� 

من  أوآخ��ن  ال�لد�ات،  واتحادات  القضاء)،   �
�� األول  الحكو��  (المسؤول  القائمقام  ذلك   �

�� �ما   - القضاء  مستوى 
، أو صان�� الس�اسات ومستخِد�� الب�انات اإلحصائ�ة. � القطاع الحكو�� وغ�� الحكو��

� ع� التخط�ط �� القائم��

� محافظة ال�قاع، و�تألف من خمسة فصول �سلط 
� الواقع �� و�عرض هذا التق��ر ب�انات تتعلق �قضاء ال�قاع الغر��

الضوء ع� الجوانب التال�ة:

� -عند االم�ان وعند وجود داللة إحصائ�ة  ات المقدمة ع� مستوى القضاء �المستوى الوط�� وقد تمت مقارنة المؤ��
للمقارنة.

I.     الخصائص الد�مغراف�ة

II.   خصائص المسا�ن

III.   التعل�م

IV.   الوضع االجتما�� واالقتصادي

V.   القوى العاملة والعمالة

23
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 �
��  56.8)  � الغر�� ال�قاع  س�ان  نصف  من  أ���  �ح 

المئة) من الذين ت�لغ أعمارهم 15 سنة وما فوق أنهم 
حوا��  أعلن  ب�نما   ،2019-2018  �

��  " � وج�� � "م�� �انوا 
الزواج".  لهم  �سبق  "لم  أنه  المئة)   �

��  34.9) ثلثهم 
 �

��  54.8) وجات  � الم�� ال�ساء  �س�ة  أن  النتائج  وتظهر 
� المئة). 

�� 59) � وج�� � المئة) أد�� من �س�ة الرجال الم��
المئة)   �

��  32.6) وجات  � الم�� غ��  ال�ساء  �س�ة  أن  �ما 
 37.5) � وج�� �  أد�� من �س�ة الرجال غ�� الم��

�
ت�دو أ�ضا

� ذكرن 
� المئة). والمث�� لالهتمام أن �س�ة ال�ساء اللوا��

��
� المئة) 

أنهن إما أرامل أو مطلقات أو منفصالت (12.5 ��
�س�ة  من  األقل  ع�  أضعاف  ثالثة  �مقدار  أع�  أتت 

� رقم 3)
� المئة). (الرسم الب�ا��

الرجال (3.6 ��

من ناح�ة أخرى، �لغ متوسط السن عند الزواج �ال�س�ة 
� 24.7 سنة لدى ال�ساء و29.3  � ال�قاع الغر��

�� � للمق�م��
سنة لدى الرجال، �المقارنة مع 25.6 سنة و30.7 سنة 

. � لدى ال�ساء والرجال ع� التوا�� ع� المستوى الوط��

ح�اة  مدة  متوسط  هو  الزواج  عند  السن  متوسط 
العزو��ة الذي يتمثل �عدد السنوات ق�ل الزواج لدى 
وجون ق�ل سن ال50 سنة. وهو مؤ��  � أولئك الذين ي��
الذين  وال�ساء  للرجال  العائ��  الوضع  يتضمن   �

تول���
التعداد  إجراء  15 و54 سنة عند   � ب�� أعمارهم  اوح  ت��

� أو المسح.
الس�ا��

� رقم 3: الوضع العائ�� (15 سنة وما فوق) 
الرسم الب�ا��

�حسب الج�س
I. الخصائص الد�مغراف�ة

: من هم وما هو عددهم؟ � � ال�قاع الغر��
المق�مون ��

� قضاء ال�قاع الغر��

� عا�� 2018-2019، �لغ 
تظهر نتائج المسح أنه ��

نحو   � الغر�� ال�قاع  قضاء   �
��  � المق�م�� عدد 

إجما��  من  المئة   �
��  1.8 �مثلون  وهم   ،86,400

 �
� لبنان. وش�لت اإلناث �س�ة 51.3 ��

�� � المق�م��
 �

�� 48.7 الذكور  � ش�ل  � ح��
�� � المق�م�� المئة من 

المئة منهم.

� قضاء ال�قاع 
�� � � المئة من المق�م��

ي�ت�� 44.3 ��
 � ح��  �

�� سنة،   64-25 العم��ة  الفئة  إ�   � الغر��
 الذين تقل أعمارهم عن   

�
�ش�ل أولئك األصغر سنا

من  هم  األ�  أر�اب  غالب�ة  أن  المسح  نتائج  تظهر 
من  المئة   �

��  82.2 أن  إ�  التقديرات  و�ش��  الرجال. 
� يرأسها رجل �المقارنة مع 81.5  � ال�قاع الغر��

األ� ��
 �

�� 17.8 أن   � � ح��
�� ، � الوط�� المستوى  المئة ع�   �

��
� �المقارنة  � ال�قاع الغر��

المئة من األ� ترأسها امرأة ��
� رقم 2)

� لبنان ��ل. ( الرسم الب�ا��
� المئة ��

مع 18.5 ��

� رقم 2: رب األ�ة �حسب الج�س
الرسم الب�ا��

، و�ش�ل الذين  � � المئة من المق�م��
 18 سنة 32.1 ��

� المئة من 
� 18 و24 سنة 14.1 �� اوح أعمارهم ب�� ت��

� المئة المت�ق�ة 
� القضاء. أما �س�ة 9.4 ��

�� � المق�م��
فوق).  وما  (65 سنة   

�
سنا األ���  الفئة  إ�  تعود  ف�� 

�  رقم 1)
(الرسم الب�ا��

ال�قاع  قضاء   �
�� العم��ة3  اإلعالة  معدل  �لغ  وقد 

� المئة، �المقارنة 
� عا�� 2019-2018، 56.7 �� الغر��

. � � المئة ع� المستوى الوط��
مع 53.9 ��

2019-2018 � � ال�قاع الغر��
� رقم 1: المق�مون ��

الرسم الب�ا��

� سن ال65 سنة وما فوق، �المقارنة مع 
� 0 و14 سنة وأولئك الذين هم �� اوح أعمارهم ب�� � الذين ت��  3معدل اإلعالة العم��ة هو عدد المعال��

� سن العمل. وتصف ال�س�ة درجة اعتماد الس�ان غ�� 
� 15 و 64 سنة، وهو عدد الس�ان الذين هم �� اوح أعمارهم ب�� إجما�� الس�ان الذين ت��

� سن العمل �ح�ث �لما ارتفع المعدل ازداد العبء االقتصادي.
 ع� الس�ان الذين هم ��

�
� اقتصاد�ا المنتج��
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II. خصائص المسا�ن
؟ � � ال�قاع الغر��

؟اين �ع�ش المق�مون �� � � مسا�ن ال�قاع الغر��
ما هو عدد الغرف ��

� الغرفة
عدد األشخاص ��

المسا�ن الرئ�س�ة �حسب المساحة (م2)

� قضاء ال�قاع الغر��

 70.4) � � ال�قاع الغر��
تألفت غالب�ة المسا�ن الرئ�س�ة ��

 �
��  28.9 أن  النتائج   � تب�� ب�نما  الشقق،  من  المئة)   �

��
ف�الت.  أو  مستقلة  منازل  عن  ع�ارة   �� منهم  المئة 

 � الغر�� ال�قاع   �
�� الرئ�س�ة  المسا�ن  نصف  من  أ��� 

ت��عها  المئة)،   �
��  56.8) وأ���  غرف  أر�ــع  من  مؤلفة 

 �
المسا�ن المؤلفة من ثالث غرف ح�ث ش�لت 24.9 ��

. أما  � � ال�قاع الغر��
المئة من اجما�� المسا�ن الرئ�س�ة ��

مشابهة  نتائج  فسجلت   ، � الوط�� المستوى  ع� 

ال�تظاظ   
�
ومق�اسا ا�  مؤ�� الغرفة   �

�� األفراد  عدد  �عت�� 
المسا�ن واإلشغال.

� الغرفة لدى 
�� � �لغت ال�ثافة السكن�ة أقل من شخص��

� شخص  ، وتراوحت ب�� � � ال�قاع الغر��
غالب�ة المسا�ن ��

� المئة من األ� و�� 
� الغرفة لدى 42.1 ��

�� � وشخص��
 �

��  ، � الوط�� المستوى  ع�  الملحوظة  تلك  من  أع� 

أر�ــع غرف وأ���  المؤلفة من  المسا�ن  ح�ث ش�لت 
ثالث  من  المؤلفة  والمسا�ن  المئة،   �

��  57.8 �س�ة 
 �

الب�ا�� (الرسم  المئة.   �
��  25.1 �س�تها  ش�لت  غرف 

رقم 6)

لدى  الغرفة   �
�� واحد  شخص  من  أقل  �لغت   � ح��

� المئة منها و�� أقل من تلك المسجلة ع� 
�� 38.4

� تعت�� أ���  . أما �ال�س�ة للمسا�ن ال�� � المستوى الوط��
فمثلت  الغرفة)،   �

��  � شخص�� من  أ���  (أي   
�
ا�تظاظا

ال�س�ة  من  أع�  و��  المسا�ن،  من  المئة   �
��  19.4

� رقم 7)
. (الرسم الب�ا�� � المسجلة ع� الصع�د الوط��

أو  المستقلة  المنازل  �س�ة  أن  إ�  اإلشارة  وتجدر 
المسجلة  ال�س�ة  من  ملحوظ  �ش�ل  أع�  الف�الت 

� رقم 4)
� المئة). (الرسم الب�ا��

�� 12.2) 
�
وطن�ا

ت�لغ   � ال��  � الغر�� ال�قاع   �
�� الرئ�س�ة  المسا�ن  �ش�ل 

نصف  من  أ���  فوق  وما   
�
م��عا ا�  م��  130 مساحتها 

ال�س�ة  من  أع�  و��  المئة)،   �
��  57.6) المسا�ن 

� المئة). 
� لبنان ��ل (45.9 ��

� الفئة نفسها ��
المسجلة ��

� تقل مساحتها  ، أي ال��
�
ة �س��ا عت�� المسا�ن الصغ��

ُ
وت

 � الغر�� ال�قاع   �
��  

�
شيوعا األقل   

�
م��عا ا�  م��  80 عن 

ع�  المئة   �
��  15.4 مع  �المقارنة  المئة)،   �

��  12.7)
 80 � اوح مساحتها ب�� � ت�� . أما تلك ال�� � المستوى الوط��
� المئة) 

، ف�ش�ل حوا�� الثلث (29.7 ��
�
ا� م��عا و130 م��

 � الوط�� المستوى  ع�  عل�ه   �� مما  أد��  �س�ة  و�� 
� رقم 5)

� المئة). (الرسم الب�ا��
�� 38.7)
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� رقم 4: توزع المسا�ن الرئ�س�ة �حسب ن�ع المسكن
الرسم الب�ا��

� رقم 6: المسا�ن الرئ�س�ة �حسب عدد الغرف (%)
الرسم الب�ا��

� رقم 5: المسا�ن الرئ�س�ة �حسب مساحة المسكن (%)
الرسم الب�ا��

� الغرفة (%)
� رقم 7: عدد األشخاص ��

الرسم الب�ا��

� لبنانال�قاع الغر��

� لبنانال�قاع الغر��
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� قد�مة أو حديثة؟ � ال�قاع الغر��
هل تعد المسا�ن الرئ�س�ة ��

الب��ة التحت�ة والمرافق العامة

� ال�قاع 
� المئة من المسا�ن ��

�عود تار�ــــخ بناء 40.9 ��
الثلث  حوا��  مع  �المقارنة   ،

�
عاما  25 من  ألقل   � الغر��

ناح�ة  ومن  المئة).   �
��  33.8)  � الوط�� المستوى  ع� 

الرئ�س�ة  المسا�ن  من  المئة   �
��  26.1 أن   � تب��ّ أخرى، 

، و�� �س�ة أقل من 
�
�عود تار�ــــخ بنائها أل��� من 49 عاما

� المئة). (الرسم 
� لبنان ��ل (31.8 ��

تلك المرصودة  ��
� رقم 8)

الب�ا��

المصدر  المسكن  إ�  الممتدة  الم�اه  ش�كة  �ش�ل 
� �ال�س�ة لنصف  � ال�قاع الغر��

ب �� الرئ��� لم�اه ال��
تلك  من  ملحوظ  �ش�ل  أع�  ال�س�ة  المسا�ن، وهذه 
المئة)،   �

��  22.5)  � الوط�� المستوى  ع�  المسجلة 
فضً� عن كونها من األع� ع� مستوى األقض�ة. من 
المسا�ن ع�  المئة من   �

�� 47.2 ناح�ة أخرى، تعتمد 
ع�  للحصول  المسكن  إ�  الممتدة  غ��  الم�اه  ش�كة 

المع�أة.  المنقاة  أو  المعدن�ة  الم�اه   - ب  ال�� م�اه 
�س�ة  المسكن  إ�  الممتدة  غ��  الم�اه  ش�كة  و�سجل 
 76.9) 

�
أد�� �ش�ل ملحوظ من ال�س�ة المرصودة وطن�ا

المسا�ن  من  المت�ق�ة  ال�س�ة  أما  لبنان).   �
�� المئة   �

��
�م�اه  ود  � لل�� أي مرفق  إ�  تفتقر  المئة)، ف��   �

��  2.9)
� المئة فقط ع� مستوى 

ب، �المقارنة مع 0.6 �� ال��
� رقم 9)

لبنان ��ل. (الرسم الب�ا��

العامة  ال�ه��اء  �ش�كة   
�
تق���ا المسا�ن  جميع  تتصل 

� المئة منها ع� 
� تعتمد 55.3 �� � ح��

� المئة) ��
�� 99.9)

ا�ات شه��ة  � ت�يح اش�� المولدات ال�ه��ائ�ة الخاصة ال��
مع  مساواة  ش�ه  وهناك  بها.  خاص  مولد  ع�  أو 
المسجلة  �ال�س�ة  يتعلق  ف�ما   � الوط�� المستوى 

�سجل   � ح��  �
�� العامة،  ال�ه��اء  �ش�كة  لالتصال 

� المولدات ال�ه��ائ�ة الخاصة �س�ة أد�� 
ا�ات �� االش��

المئة).   �
��  84) لبنان ��ل   �

�� الملحوظة  ال�س�ة  من 
� رقم 10)

(الرسم الب�ا��

ي�لغ متوسط اإلنفاق السنوي ع� الخدمات للمسا�ن 
ة  ل�� ألف   2,651 �قارب  ما   � الغر�� ال�قاع   �

�� الرئ�س�ة 
ع�  لبنان�ة  ة  ل�� ألف   3,308 مع  �المقارنة  لبنان�ة، 
كه��اء  نفقات  وتتصدر   . � الوط�� المستوى 
اك�المولد متوسط اإلنفاق �صورة رئ�س�ة ح�ث  االش��
ة لبنان�ة.  �لغ متوسط ق�متها السن��ة نحو 760 ألف ل��
الثان�ة  المرت�ة   �

�� العامة  ال�ه��اء  وقد حلت مصار�ف 
 �

اك �� . واحتل االش��
�
ة لبنان�ة سن��ا �ق�مة 650 ألف ل��

ة  الصحن الالقط المرت�ة األد�� �ق�مة ت�لغ 227 ألف ل��

تلك  من   
�
�س��ا أد��  النفقات  هذه  وتعد  لبنان�ة. 

� �ال�س�ة لإلنفاق ع�  الملحوظة ع� المستوى الوط��
اك�المولد، وش�ه مساو�ة  ال�ه��اء العامة وكه��اء االش��
�ال�س�ة  أما  الالقط.  الصحن  ع�  لإلنفاق  �ال�س�ة 
ال�قاع   �

�� الخدمات  ع�  السنوي  الوس�ط  لإلنفاق 
إ�  �ش��  وهو  لبنان�ة،  ة  ل�� ألف   2,590 ف�ان   � الغر��
ة  � ال�الغ 2,940 ألف ل�� انخفاض عن المستوى الوط��

لبنان�ة. (الجدول رقم 1)

 �
� برادا� (99 �� � ال�قاع الغر��

�� 
�
تمتلك جميع األ� تق���ا

� المئة من هذه األ� ا� أنها 
المئة) �ما �ش�� نحو 93 ��

الصحون  ل. وتعد جال�ة  � الم��  �
��  

�
 القطا

�
تمتلك صحنا

� المئة من األ�)، و�ذلك 
� القضاء (2 ��

�� 
�
األقل شيوعا

 6) � � أقل من ال�س�ة المحققة ع� المستوى الوط��
تأ��

� المئة). 
��

 �
��  

�
القطا  

�
صحنا تمتلك   � ال�� األ�  �سب  أن  و�الحظ 

ل أو عينات للطبخ �دون فرن تجاوزت إ� حد كب��  � الم��
� المقا�ل، أتت �سب 

� لبنان ��ل. ��
ال�سب المسجلة ��

� تمتلك نظام م�اه ساخنة أو جهاز DVD أد��  األ� ال��
 � لهات��  

�
وطن�ا المحققة  ال�سب  من  ملحوظ  �ش�ل 

� رقم 11)
. (الرسم الب�ا�� � الفئت��

89

� رقم 8: المسا�ن الرئ�س�ة �حسب
 الرسم الب�ا��

عمر المسكن

ات اللبنان�ة) الجدول رقم 1: اإلنفاق السنوي ع� الخدمات المرت�طة �المسكن (�اآلالف الل��

� المسكن (%)
ب �� � رقم 9: المصدر الرئ��� لم�اه ال��

الرسم الب�ا��

� المسا�ن الرئ�س�ة
� رقم 10: مصادر ال�ه��اء ��

الرسم الب�ا��

الت�لفة المرت�طة �المسكن

ل�ة ووسائل النقل � األجهزة الم��
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ال�قاع   �
�� المق�مة  األ�  من  العظ�  الغالب�ة  أفادت 

� أن لديها إم�ان�ة الوصول إ� د�ان سمانة واحد  الغر��
 �

� ومعجنات (86 �� � المئة) وفرن خ��
ع� األقل (97 ��

� المئة)، وذلك ضمن 
المئة) والمواصالت العامة (78 ��

دقائق  ع��  مدة  اليها  الوصول  يتطلب  ق���ة  مسافة 
ا� ع� األقدام من المسكن كحٍد أق�. وتعد إم�ان�ة  س��
الوصول إ� فروع المصارف التجار�ة والمس�شف�ات (7 

. � � ال�قاع الغر��
�� 

�
� المئة) من الخدمات األقل شيوعا

��

ع�ادة  من  مق��ة  ع�  األ�  من  المئة   �
��  42 وتع�ش 

المستوى  ع�  المئة   �
��  53 ب�س�ة  مقارنة  خاصة 

المئة فقط منها ع� مق��ة من   �
�� 7 ، وتع�ش  � الوط��

 . � المئة وطن�ا�
، مقارنة ب�س�ة 19 �� مس�ش��

 �
تجدر اإلشارة إ� أن إم�ان�ة الوصول إ� الص�دل�ات ��

� �مقدار   عن المعدل الوط��
�
� �سجل تدن�ا ال�قاع الغر��

� مقا�ل  الغر�� ال�قاع   �
المئة ��  �

15 نقطة مئ��ة (54 ��
� لبنان ��ل)، �ما تتد�� إم�ان�ة الوصول 

� المئة ��
�� 69

 �
��  26) مئ��ة  نقطة   18 �مقدار  الثان��ة  المدارس  إ� 

� لبنان ��ل). 
� المئة ��

� مقا�ل 44 �� � ال�قاع الغر��
المئة ��

أد��  التجار�ة  المصارف  إ�  الوصول  إم�ان�ة  وتعد 
� المئة 

�� 7) � �معدل خمسة أضعاف من المعدل الوط��
لبنان ��ل).   �

�� المئة   �
��  35 مقا�ل   � الغر�� ال�قاع   �

��
� رقم 12)

(الرسم الب�ا��

ل�ة ووسائل النقل (%) � � رقم 11: أنواع األجهزة الم��
� رقم 12: الحصول ع� الخدمات (%)الرسم الب�ا��

الرسم الب�ا��

الحصول ع� الخدمات األساس�ة
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  :        

لاللتحاق  والصاف�ة  اإلجمال�ة  المعدالت  �سجل 
 مع تقدم المراحل التعل�م�ة 

�
 تدر�ج�ا

�
�التعل�م انخفاضا

لاللتحاق  اإلجما��  المعدل  و��لغ   ، � الغر�� ال�قاع   �
��

ب�نما  المئة،   �
��  100.7 االبتدائ�ة  المرحلة   �

�� �التعل�م 
� المرحلة الثان��ة. 

� المئة ��
يتد�� هذا المعدل إ� 88 ��

المرحلة   �
�� �التعل�م  لاللتحاق   �

الصا�� المعدل  و��لغ 
 �

� ينخفض إ� 61.9 �� � ح��
� المئة، ��

االبتدائ�ة 88.7 ��

� 3 و اوح أعمارهم ب�� �م�ل حوا�� نصف الطالب الذين ت��
� لاللتحاق �التعل�م الرس�� ح�ث  � ال�قاع الغر��

24 سنة ��
� المئة منهم �المؤسسات التعل�م�ة الرسم�ة 

التحق 52.9 ��
� المئة منهم �المؤسسات التعل�م�ة 

والتحقت �س�ة 33.7 ��
للنتائج  مغايرة  النتائج  هذه  و�انت  المجان�ة.  غ��  الخاصة 
 �

��  46.5 التحق  ح�ث   ، � الوط�� المستوى  ع�  المحققة 
التحق   � ح��  �

��  ، الرس�� �التعل�م  لبنان  طالب  من  المئة 
. (الرسم  �

� المئة منهم �التعل�م الخاص غ�� المجا��
�� 47.8

� رقم 13)
الب�ا��

� �عمر ثالث  �ال�س�ة للمستوى التعل��� المحّصل للمق�م��
دون"4   وما   �

"ابتدا�� المستوى  �عت��  فوق،  وما  سنوات 
القضاء، مع �سج�ل  المئة) األع� ع� مستوى   �

�� 36.8)
� المئة) �س�ة أع� من الذي سجلته ال�ساء 

الرجال (39.5 ��
نفس   �

��  � األمي��  � للمق�م�� نظرنا  ما  و�ذا  المئة).   �
��  34.3)

، نالحظ أن �س�ة ال�ساء  � الفئة العم��ة ع� المستوى الوط��
 �

��  4.4) �الذكور  مقارنة  المئة)   �
��  8.7)  � مرت�� أع�  �انت 

� �ان أع� �قل�ل  � الج�س�� المئة)، إال أن هذا الفرق ب��
� المئة 

� ، ح�ث �لغ معدل األم�ة 9.9 �� � ال�قاع الغر��
��

� المئة لدى الرجال. و�مكن تفس�� 
لدى ال�ساء و4.6 ��

هذا الفرق �حق�قة أن �س�ة ال�ساء المسنات (�عمر 65 
الرجال ح�ث   � المسن�� سنة وما فوق) أع� من �س�ة 
 نتائج المسح ارتفاع �س�ة األم�ة عند ك�ار 

�
أظهرت أ�ضا

� رقم 14)
السن.(الرسم الب�ا��

� مرحلة تعل�م�ة معينة، �غض النظر عن السن، 
�� � �عرف المعدل اإلجما�� لاللتحاق �التعل�م �عدد الطالب المسجل��

ا� عنه ك�س�ة مئ��ة من الذين �لغوا السن الرس�� لاللتحاق �التعل�م المتناسب مع نفس المرحلة التعل�م�ة. �ش��  َ مع��
 إ� درجة عال�ة من المشاركة، سواء �ان الطالب ي�تمون إ� الفئة العم��ة 

�
المعدل اإلجما�� لاللتحاق المرتفع عموما

� المئة أو تتجاوزها إ� أن ال�الد من ح�ث 
ب ق�مته من 100 �� الرسم�ة أم ال. و�ش�� المعدل اإلجما�� لاللتحاق الذي تق��

� سن االلتحاق �المدرسة.
الم�دأ، قادرة ع� اس��عاب جميع س�انها الذين هم ��

� لاللتحاق �التعل�م ب�جما�� عدد الطالب الذين �لغوا سن الدراسة النظري لمرحلة تعل�م�ة معينة 
�عرف المعدل الصا��

� لاللتحاق 
� تلك الفئة العم��ة. �ش�� المعدل الصا��

ا� عنه ك�س�ة مئ��ة من إجما�� الس�ان �� َ وهم مسجلون فيها، مع��
� سن االلتحاق �التعل�م. الحد األق� النظري هو 100 

�التعل�م المرتفع إ� درجة عال�ة من التغط�ة للس�ان الذين هم ��
� المئة.

��

أن  لالهتمام  والمث��  الثان��ة.  المرحلة   �
�� المئة 

 �
�� �التعل�م  لاللتحاق  والصاف�ة  اإلجمال�ة  المعدالت 

 � � أع� مما �� عل�ه ع� المستوى الوط�� ال�قاع الغر��
يتعلق  ما  �اس�ثناء  التعل�م�ة،  المراحل  جميع   �

��
المرحلة   �

�� �التعل�م  لاللتحاق  اإلجما��  �المعدل 
المتوسطة. (الجدول رقم 2)

الجدول رقم 2: معدل االلتحاق �التعل�م �حسب المستوى التعل��� (%)

� عمر 3 سنوات وما فوق) �حسب المستوى التعل��� المحصل والج�س (%)
� رقم 14: المق�مون (��

الرسم الب�ا��

III. التعل�م
�المعدالت اإلجمال�ة والصاف�ة لاللتحاق �التعل�م � ال�قاع الغر��

التعل�م ��

� قضاء ال�قاع الغر��
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   : *

4     : .

� رقم 13: توزع الطالب �حسب ن�ع     
الرسم الب�ا��

� � ال�قاع الغر��
المؤسسة التعل�م�ة ��
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 �
، سجل معدل األم�ة �� � �المقارنة مع المستوى الوط��

� المئة) �س�ة أع� �ش�ل طف�ف 
�� 8.3) � ال�قاع الغر��

 �
� ال�الغة 7.4 �� من تلك المسجلة ع� المستوى الوط��

 �
��  11) ال�ساء  لدى  �لغ  المعدل  هذا  أن   � وتب�� المئة. 

 �
�� المئة)   �

��  5.3) الرجال  لدى  ضعفه  حوا��  المئة) 

ع�  نفسه  االس�نتاج  ا�  التوصل  و�مكن  القضاء. 
لدى  األم�ة  معدل  ي�لغ  ح�ث  ��ل،  لبنان  مستوى 
� المئة) حوا�� ضعف ما هو عل�ه لدى 

ال�ساء (9.7 ��
� رقم 15 ب)

� المئة). (الرسم الب�ا��
الرجال (4.9 ��

� عمر 
�� � و�ظهر المسح أن معدل األم�ة لدى المق�م��

� السن، ح�ث 
10 سنوات وما فوق يرتفع مع التقدم ��

 65 �عمر  لدى من هم  الثلث  المعدل حوا��  �لغ هذا 
� المقا�ل، �لغ معدل 

� المئة). ��
سنة وما فوق (31.9 ��

سنة  و17   10  � ب�� أعمارهم  اوح  ت�� الذين  لدى  األم�ة 
المئة. وتجدر اإلشارة إ� أن معدل األم�ة هو   �

�� 3.2

الرجال،  لدى  األعمار منه  � جميع 
ال�ساء �� لدى  أع� 

� الذين  � أ��� بروزا� لدى األمي�� � الج�س�� �ما أن الفرق ب��
هم �عمر 65 سنة وما فوق، مع �سج�ل ال�ساء معدل 
 �

� المئة) من الذي سجله الرجال (17.2 ��
أع� (45 ��

� 27.8 نقطة  � الج�س�� المئة)، و�ذلك ت�لغ الفجوة ب��
� رقم 15 أ)

مئ��ة. (الرسم الب�ا��

جميع  من   �
المتأ�� الشهري  المدخول  مجم�ع  �لغ 

 � � ال�قاع الغر��
� المئة من األ� ��

المصادر لدى 28.8 ��
� الشهر السابق 

ة لبنان�ة، وذلك �� أقل من 650 ألف ل��
للمسح، وهو أع� �ش�ل ملحوظ من ال�س�ة المسجلة 
� الفئة نفسها. 

� المئة) ��
�� 17.9) � ع� المستوى الوط��

 � ب�� مدخولها  مجم�ع  اوح  ي��  � ال�� األ�  �س�ة  و�لغت 
� المئة، 

ة لبنان�ة 27.5 �� 1,200 ألف و2,400 ألف ل��
� فئة الدخل المذكورة 

و�� مشابهة لل�س�ة المحققة ��
أعاله.

 � ال�� األ�  �س�ة   � الغر�� ال�قاع   �
�� تتد��  المقا�ل،   �

��
� 2,400 ألف و5,000 ألف  اوح مجم�ع مدخولها ب�� ي��

 �س�ة تلك 
�
� المئة)، وتتد�� أ�ضا

ة لبنان�ة (16.4 �� ل��
لبنان�ة  ة  ل��  � مالي��  5 الشهري  مدخولها  يتجاوز   � ال��
الدخل  �فئات  مقارنة  وذلك  فقط)،  المئة   �

��  2.7)
األخرى.

 
�س�ة  أن   � تب�� فقد   ، � الوط�� المستوى  مع  �المقارنة 
ة  650 ألف ل�� � �قل مدخولها الشهري عن  ال�� األ� 
ع�  عل�ه   �� مما   � الغر�� ال�قاع   �

�� أع�   �� لبنان�ة 
� �فوق  � أن �س�ة األ� ال�� � ح��

مستوى لبنان ��ل، ��
 ع� 

�
شيوعا أقل  الم�لغ �انت  هذا  الشهري  مدخولها 

� رقم 16)
مستوى هذا القضاء.  (الرسم الب�ا��

 ، �
صنفت األ� وضعها الما�� من خالل تحل�لها الذا��

� المئة منها أنها "متوسطة الدخل أو 
ت 66.6 �� فاعت��

منها  المئة   �
��  25.5 ت  واعت�� ة"،  فق�� إ�  متوسطة 

 � ال�� تلك  تتجاوز  أو معدومة"، ولم  ة  أنها "فق�� نفسها 
 �

��  7.9 �س�ة   "
�
ماد�ا مرتاحة  أو  "ث��ة  نفسها  ت  اعت��

�س�ة  أن   � تب�� فقد   ، � الوط�� المستوى  ع�  أما  المئة. 

أو  الدخل  "متوسطة  نفسها  ت  اعت��  � ال�� األ� 
ع�  طف�ف  �ش�ل  أع�  أتت  ة"  فق�� ا�  متوسطة 
� أن �س�ة  � ح��

� المئة)، ��
مستوى لبنان ��ل (67.5 ��

" �انت 
�
� صنفت نفسها "ث��ة أو مرتاحة ماد�ا األ� ال��

 �
��  6.1)   � الغر�� ال�قاع   �

�� المسجلة  تلك  من  أقل 
� رقم 17)

المئة). (الرسم الب�ا��

ات  � الشهر السابق للمسح �آالف الل��
� رقم 16: متوسط المدخول الشهري لأل� من جميع المصادر ��

الرسم الب�ا��
اللبنان�ة (%)

� عمر 10 سنوات وما فوق) �حسب الفئات العم��ة 
��) � � رقم 15 أ: معدل األم�ة لدى المق�م��

الرسم الب�ا��
والج�س

� عمر 10 سنوات وما فوق) �حسب الج�س
��) � � رقم 15 ب: معدل األم�ة اإلجما�� لدى المق�م��

الرسم الب�ا��

VI.الوضع االجتما�� واالقتصادي
؟ � � ال�قاع الغر��

ما هو مجم�ع مدخول األ� المق�مة ��

؟ ... وك�ف تصنف األ� وضعها الما��

� قضاء ال�قاع الغر��
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� لبنانال�قاع الغر��

� لبنانال�قاع الغر��

� الص�� 5 التأم��

المصدر   6
االجتما�� للضمان   � الوط�� الصندوق  �عت�� 

�غ��  وهو   ، � الغر�� ال�قاع   �
�� الص��   � للتأم�� الرئ��� 

المئة)،   �
��  33.5)  � التأم�� هذا  من  المستف�دين  ثلث 

� مصدر 
� وقوى األمن الداخ�� ثا��

و�عت�� الج�ش اللبنا��
و�ش�ل  المئة).   �

��  29.7) القضاء   �
�� الص��   � للتأم��

� قضاء 
� الص�� �� � الدولة �مصدر للتأم��

تعاون�ة موظ��

مع  مساواة  ش�ه  المئة)   �
��  5.8)  � الغر�� ال�قاع 

� المئة)، ب�نما �سجل 
�� 5.9) 

�
المستوى المحقق وطن�ا

 �
ا� (2.3 ��  كب��

�
� الخاص تدن�ا �س�ة االستفادة من التأم��

 �
��  10.5) لبنان ��ل   �

�� المرصودة  تلك  عن  المئة) 
� رقم 20)

المئة). (الرسم الب�ا��

  �
�� � المق�م�� المئة من مجم�ع   �

�� 44.8 �ستف�د فقط 
 � � من ن�ع واحد ع� األقل من أنواع التأم�� ال�قاع الغر��
ال�ساء  لدى  مماثلة  ش�ه  �سب  �سج�ل  مع  الص�� 
� المئة). ع� الصع�د 

� المئة) والرجال (44.9 ��
�� 44.8)

من  اإلستفادة  �س�ة  أن  النتائج  أظهرت   ، � الوط��

تلك  من  أع�  والرجال  ال�ساء  لدى  الص��   � التأم��
 �

��  56.2 �لغت  وقد  القضاء  مستوى  ع�  المسجلة 
(الرسم  للرجال.  المئة   �

��  54.9 مقا�ل  لل�ساء  المئة 
� رقم 18)

الب�ا��

 � المق�م�� من  المئة   �
��  43.9 الص��   � التأم�� �غ�� 

 ، � � ال�قاع الغر��
� سن ال 15 سنة وما فوق ��

الذين هم ��
للفئة  الص��   � �التأم��  � المشمول�� �س�ة   �

تأ�� ب�نما 
 �

��  56.6)  � الوط�� المستوى  ع�  أع�  نفسها  العم��ة 
 � التأم�� من  االستفادة  �س�ة   �

تأ�� المقا�ل،   �
�� المئة). 

 � والعاطل�� المئة)،   �
��  46.7)" � "العامل�� لدى  الص�� 

� المئة)، والذين هم "خارج القوى 
من العمل (23.8 ��

ال�سب  من  أد��  القضاء   �
�� المئة)   �

��  44) العاملة" 
� المئة و34 

الملحوظة ع� مستوى لبنان ��ل (60.1 ��
 �

الب�ا�� (الرسم   .( التوا�� المئة ع�   �
�� المئة و56.3   �

��
رقم 19)

� الص�� (15 سنة وما فوق) �حسب وضع العمالة (%) � رقم 19: المستف�دون من التأم��
الرسم الب�ا��

� � الص�� �حسب مصدر التأم�� � المستف�دين من التأم�� � رقم 20: توزع المق�م��
الرسم الب�ا��

� لوضعها الما��
� رقم 17: تص��ف األ� الذا��

الرسم الب�ا��

� الص�� �حسب الج�س (%) � رقم 18: االستفادة من التأم��
الرسم الب�ا��

1617

          

� لدى األ�. � هذا القسم العامل��
� ذلك الضمان االخت�اري.  5 ال �شمل األرقام ��

  6 �ما ��
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V. القوى العاملة والعمالة
ب��ة سوق العمل

� - تحل�ل �حسب الج�س؟ من هم العاملون، ال�احثون عن عمل أو غ�� الناشط��

 �
من أصل 63,300 فرد �عمر 15 سنة وما فوق مق�م ��

و  2018 عا��  خالل   � الغر�� ال�قاع   �
�� رئ���  مسكن 

وقد   . فردا�  29,700 العاملة  القوى  عدد  �لغ   ،2019

من   � وعاطل��  (26,000)  � عامل��  � ب�� ما  هؤالء  توزع 
عددهم  ال�الغ   � المق�م��  �

�ا�� أما   .(3,700) العمل 
33,600 فقد �انوا خارج القوى العاملة.

 �
�� � � سوق العمل7  لدى المق�م��

�لغ معدل المشاركة ��
المعدل  من  أد��  وهو  المئة،   �

��  46.9  � الغر�� ال�قاع 
 � � أن الفجوة ب�� � ح��

� المئة. و��
� ال�الغ 48.8 �� الوط��

� القضاء، كذلك �� أ��� حدة مما �� 
ة �� � كب�� الج�س��

الرجال  أن  الالفت  ومن   . � الوط�� المستوى  ع�  عل�ه 
 69.3) � �سجلون معدالت مشاركة أع� ع� المست����

لبنان ��ل)   �
�� المئة   �

�� و70.4   � الغر�� ال�قاع   �
�� المئة   �

��
 �

�� المئة   �
��  26.9) ال�ساء  مشاركة  معدالت  مع  �المقارنة 

وجود  مع  لبنان ��ل)،   �
�� المئة   �

�� و29.3   � الغر�� ال�قاع 
 �

�� مئ��ة  نقطة   42.4 �فارق   8 � الج�س��  � ب�� �ارزة  فجوة 
. (الرسم  � القضاء و41.1 نقطة مئ��ة ع� المستوى الوط��

� رقم 21)
الب�ا��

الراشدين (سواء �انوا  العاملة من  القوى  تتجاوز �س�ة 
) ال�س�ة العائدة للش�اب،  � � من العمل أم عامل�� عاطل��
 �

��  38.8 مقا�ل  للراشدين  المئة   �
��  49.9 �لغت  وقد 

الصع�د  ع�  �ما   ، � الغر�� ال�قاع   �
�� للش�اب  المئة 

من  العاملة  القوى  �س�ة  سجلت  ح�ث   � الوط��
� المئة للش�اب. 

� المئة مقا�ل 39.2 ��
الراشدين 51.7 ��

� رقم 22)
(الرسم الب�ا��

� ا� عدد  �لغت �س�ة العمالة إ� الس�ان (عدد العامل��
المئة، و��   �

��  41.1 نحو   � الغر�� ال�قاع   �
��  ( � المق�م��

 43.3) � أد�� من ال�س�ة المسجلة ع� المستوى الوط��
� ف�ما يتعلق  � الج�س�� ى ب�� ز ت�اينات ك�� � المئة). وت��

��
� ولبنان  � �ل من ال�قاع الغر��

ب�س�ة العمالة إ� الس�ان ��
 �

ال�ساء و61.9 �� المئة من   �
�� 22.6 أن   � تب�� إذ  ��ل، 

هم   � الغر�� ال�قاع  قضاء   �
�� الرجال  من  المئة 

� قدرها 39.3  � الج�س�� عاملون، مع �سج�ل فجوة ب��
� لبنان ��ل، فقد �لغت �س�ة العمالة 

نقطة مئ��ة. أما ��
� المئة) وأ��� من 

إ� الس�ان ال��ــع لدى ال�ساء (25.1 ��
المئة)، ل�سجل فجوة   �

�� 63.4) الرجال  النصف لدى 
 �

� قدرها 38.3 نقطة مئ��ة. (الرسم الب�ا�� � الج�س�� ب��
رقم 23)

العم��ة أن �س�ة  الفئات  النتائج �حسب  تظهر مقارنة 
قد   � الغر�� ال�قاع   �

�� الش�اب  لدى  الس�ان  إ�  العمالة 
المستوى  من  �كث��  أد��  و��  المئة،   �

��  29.4 �لغت 
المئة.   �

��  45.4 ي�لغ  والذي  الراشدين  لدى  المسجل 

تلك  من  أد��  ال�سب  هذه  أن  إ�  اإلشارة  وتجدر 
 � الفئت��  � ب�� الفجوة  و�لغت  ��ل.  لبنان   �

�� المحققة 
(الرسم  مئ��ة.  نقطة   16  � الغر�� ال�قاع   �

��  � العم��ت��
� رقم 24)

الب�ا��
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9,000 20,700 24,400 9,200
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� سن العمل (15 سنة و ما فوق)
المق�مون الذين هم ��

� سوق العمل (%)
� رقم 21: معدل المشاركة ��

الرسم الب�ا��

� سوق العمل لدى الش�اب والراشدين (%)
� رقم 22: معدل المشاركة ��

الرسم الب�ا��

المجم�ع: 63,300

المجم�ع: 29,700

المجم�ع: 26,000

المجم�ع:33,600
القوى العاملة

األشخاص العاملون
المجم�ع: 3,700

األشخاص العاطلون من العمل

األشخاص الذين هم خارج القوى العاملة

� سوق العمل= 
 7معدل المشاركة ��

� من خالل ط�ح معدل اإلناث من معدل الذكور  � الج�س�� � هذا الموجز، يتم حساب الفجوة ب��
��8 

100*
األشخاص العاملون + العاطلون من العمل

� سن العمل (15 سنة وما فوق)
المق�مون الذين هم ��

� رقم 23: �س�ة العمالة إ� الس�ان (%)
الرسم الب�ا��

� قضاء ال�قاع الغر��

 :      2,500       20               .
 . 

26.9

69.3
46.9

29.3

70.4
48.8

38.849.9 39.251.7

)24-15()25 (

22.6

61.9
41.1

25.1
63.4

43.3



؟ � � ال�قاع الغر��
�� � � �ستقطب العامل��

ما �� القطاعات االقتصاد�ة ال��

� المئة) 
�� 12.3) � ال�قاع الغر��  �

�لغ معدل ال�طالة9 ��
المئة).   �

��  11.4)  � الوط�� المعدل  من  أع�  مستوى 
 �

��  14.3) ال�ساء  لدى  أع�  المعدل  هذا  أن  ولوحظ 
� المئة) ع� المستوى 

المئة) منه لدى الرجال (10 ��
� ح�ث �لغ  � ال�قاع الغر��

، غ�� أن الفجوة أ��� �� � الوط��

 �
�� و10.8  ال�ساء  لدى  المئة   �

��  15.9 ال�طالة  معدل 
 � ب�� الفجوة  أخرى، سجلت  �ع�ارة  الرجال.  لدى  المئة 
 �

�� أع�  فارق  ال�طالة  �معدل  يتعلق  ف�ما   � الج�س��
� لبنان 

� (5.1 نقطة مئ��ة) مما �� عل�ه �� ال�قاع الغر��
� رقم 25)

��ل (4.3 نقطة مئ��ة). (الرسم الب�ا��

 �
�� �  لدى المق�م��

�
� اقتصاد�ا يتجاوز معدل غ�� الناشط��

� سن ال 15 سنة وما فوق 
� والذين هم �� ال�قاع الغر��

المستوى  ع�  المسجل  المعدل  المئة)   �
��  53.1)

هذا  و�مثل  نفسها.  للفئة  المئة)   �
��  51.2)  � الوط��

المعدل �س�ة األشخاص الذين ال �عملون وال ي�حثون 

لدى  المئة   �
��  73.1 المعدل  و��لغ هذا  أي عمل.  عن 

مستوى  ع�  الرجال  لدى  المئة   �
�� و30.7  ال�ساء 

� المئة لدى 
� �صل المعدل إ� 70.7 �� � ح��

القضاء، ��
المستوى  ع�  الرجال  لدى  المئة   �

�� و29.6  ال�ساء 
� رقم 27)

. (الرسم الب�ا�� � الوط��

لل�ساء  توظ�ف  قطاع  أ���  الخدمات  قطاع  �مثل 
� المئة من ال�ساء و62.7 

والرجال، ح�ث يوظف 90 ��
مع  �المقارنة   ، � الغر�� ال�قاع   �

�� الرجال  من  المئة   �
��

� لبنان ��ل. وتتخ� 
� المئة ��

� المئة و68.8 ��
�� 91.7

27.3 نقطة مئ��ة  �فارق  القطاع  � هذا 
الرجل �� المرأة 

ع� مستوى القضاء. ومن المالحظ �صورة خاصة أن 
� المئة من 

� و6.1 �� � المئة من الرجال العامل��
�� 26.4

ال�قاع   �
�� الصناعة  قطاع   �

�� �عملون  العامالت  ال�ساء 

، �المقارنة مع �سب مشابهة لدى الرجال (26.6  � الغر��
��ل.  لبنان   �

�� المئة)   �
��  6.7) وال�ساء  المئة)   �

��
 � � أن �س�ة العامل�� ، تب�� � و�المقارنة مع المستوى الوط��
� لدى الرجال  � قطاع الزراعة ضمن قضاء ال�قاع الغر��

��
 � وال�ساء أع� من تلك المسجلة ع� المستوى الوط��
لل�ساء.  المئة   �

�� للرجال و3.9  المئة   �
��  10.9 و�لغت 

� رقم 28)
(الرسم الب�ا�� ال�طالة لدى الش�اب معدالت أع� �كث�� من  سجلت 

مستوى  ع�  سواء  الراشدين  لدى  المسجلة  تلك 
 ، � الغر�� ال�قاع   �

ف��  . � الوط�� المستوى  ع�  أو  القضاء 
من  المئة   �

�� و8.9  الش�اب  من  المئة   �
��  24.4 تطال 

الراشدين، و�مكن �سج�ل �سب متقار�ة ع� المستوى 
لدى  ال�طالة  �معدل  يتعلق  ف�ما   � الوط��

المئة).   �
��  8.6) والراشدين  المئة)   �

��  23.3) الش�اب 
والراشدين  الش�اب   � ب�� الفجوة  �لغت  أخرى،  �ع�ارة 
ال�قاع   �

�� مئ��ة  نقطة   15.5 ال�طالة  لمعدل  �ال�س�ة 
 . � � مقا�ل 14.7 نقطة مئ��ة ع� المستوى الوط�� الغر��

� رقم 26)
(الرسم الب�ا��

� رقم 24: �س�ة العمالة إ� الس�ان �حسب الفئات العم��ة (%)
الرسم الب�ا��

� رقم 25: معدل ال�طالة �حسب الج�س (%)
الرسم الب�ا��

� سن 15 سنة وما فوق (%)
�� �  لدى المق�م��

�
� اقتصاد�ا � رقم 27: معدل غ�� الناشط��

الرسم الب�ا��

� رقم 28: قطاع ال�شاط االقتصادي �حسب الج�س (%)
الرسم الب�ا��

� رقم 26: معدل ال�طالة لدى الش�اب والراشدين (%)
الرسم الب�ا��
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� سن 15 سنة وما فوق)  9معدل ال�طالة= 
األشخاص العاطلون من العمل (��

100* � سن 15 سنة وما فوق)
القوى العاملة (��

29.4
45.447.2 

30.0

)24-15()25 (

15.9
10.812.314.3

10.011.4

24.4

8.9

23.3

8.6

)24-15()25 (

73.1

30.7
53.1

70.7

29.6
51.2

3.9
10.9

1.5
4.4 6.1

26.4

6.7

26.6

90.062.791.768.8



ال�قاع   �
�� متدن�ة  العامالت  ال�ساء  �س�ة  أن   � ي�ب��

وظائف  �شغلن   �
اللوا�� ال�ساء  حصة  و�انت   ، � الغر��

مدفوعة األجر أع� من حصة ر�ات العمل� العامالت 
أو  العمل  أر�اب  غالب�ة  الرجال  و�ش�ل  لحسابهن. 
المئة)،   �

�� 82.9)  � الغر�� ال�قاع   �
� لحسابهم �� العامل��

المستوى  تحققت ع�   � ال�� تلك  من  أد��  �س�ة  و�� 
الذين  الرجال  حصة  أما  المئة).   �

��  85.6)  � الوط��
ال�قاع   �

�� أع�  ف��  األجر،  مدفوعة  وظائف  �شغلون 
لبنان ��ل   �

�� عل�ه   �� مما  المئة)   �
��  66.3)  � الغر��

� رقم 30)
� المئة).  (الرسم الب�ا��

�� 63.5)

� المئة) 
�� 26.5) � � ال�قاع الغر��

�سجل العمالة الهشة ��
 � معدً� أع� من المعدل المرصود ع� الصع�د الوط��
� المئة)، مع �سج�ل ال�ساء معدل أع� �ش�ل 

�� 20.1)
� لبنان ��ل. �اإلضافة 

ملحوظ من المعدل المسجل ��

� هذا المعدل لدى الرجال  إ� ذلك، �سجل تقارب ب��
(الرسم  المئة).   �

��   27.2) وال�ساء  المئة)   �
��  26.2)

� رقم 31)
الب�ا��

�ظهر المسح أن الرجال �عملون لعدد أ��� من الساعات 
 . � الغر�� ال�قاع   �

�� ال�ساء  مع  �المقارنة  األجر  المدفوعة 
الفعل�ة  األسبوع�ة  الساعات  عدد  متوسط  �لغ  فقد 
المدفوعة األجر 48.8 ساعة لدى الرجال و35.6 ساعة 
ينخفض عدد ساعات  ذلك،  إ�  �اإلضافة  ال�ساء.  لدى 
االعت�اد�ة  العمل  قل�ً� عن عدد ساعات  الفعل�ة  العمل 

مثل  المؤقت  الغ�اب  �س�ب  وذلك   ، � الج�س�� ل�ال 
العطل الرسم�ة واالجازة السن��ة وما إ� ذلك. أما ع� 
مستوى لبنان ��ل، فيتوزع عدد ساعات العمل الفعل�ة 
� 50 ساعة للرجال و39.1 ساعة لل�ساء. (الرسم  ما ب��

� رقم 29)
الب�ا��

 

العمل  لمنظمة   
�
وفقا المنظم"  غ��  "العمل  مفهوم  �ش�� 

الحما�ة   � للعامل�� توفر  ال   � ال�� الوظائف  إ�  الدول�ة، 
القانون�ة أو االجتماع�ة، مما �عرضهم لمخاطر اقتصاد�ة 
. أما �ال�س�ة لمفهوم  � هم من العامل�� أ��� �المقارنة مع غ��
غ��  المؤسسات  من  يتألف  فهو  المنظم"،  غ��  "القطاع 
ك�انات  �ش�ل  ال   � وال�� القانون�ة  �الشخص�ة  المتمتعة 
أصحابها. عن  ومستقلة  منفصلة  معن��ة  أو  قانون�ة 

 � � المئة من الس�ان العامل��
تظهر نتائج المسح أن 62.1 ��

 �
�� منظم  غ��  عمل  �شغلون   � الغر�� ال�قاع   �

��

مهنتهم الرئ�س�ة، و�� �س�ة أع� من تلك المسجلة ع� 
 �

� المئة)، �ما تظهر أن 40.1 ��
�� 54.9) � المستوى الوط��

� القطاع غ�� المنظم. وتجدر اإلشارة إ� 
المئة �عملون ��

 �
�� المرصودة  ال�س�ة  من  أع�  ة �انت  األخ�� ال�س�ة  أن 

�س�ة  أتت  المقا�ل،   �
�� المئة).   �

��  35.2) ��ل  لبنان 
 �

� قطاع منظم ��
� الذين �شغلون عمل غ�� منظم �� العامل��

مقارنة  �ش�ل طف�ف  أع�  المئة)   �
��  22)  � الغر�� ال�قاع 

��ل  لبنان  مستوى  ع�  نفسها  للفئة  العائدة  �ال�س�ة 
� المئة). (الجدول رقم 3)

�� 19.8)

� رقم 29: متوسط عدد ساعات العمل األسبوع�ة االعت�اد�ة والفعل�ة �حسب الج�س
� ال�شاط االقتصادي الرسم الب�ا��

� رقم 30: القوى العاملة الفعل�ة (15 سنة وما فوق) �حسب الوضع ��
الرسم الب�ا��

والج�س (%)

� رقم 31: العمالة الهشة (%)
الرسم الب�ا��

العمالة الهشة

� األسب�ع؟
ما هو متوسط عدد ساعات العمل ��

� أي مجاالت؟
� �شغلونها و��

ما ن�ع الوظائف�المهن ال��

الجدول رقم 3: العمالة المنظمة وغ�� المنظمة (%)

� لدى األ� مالحظة: �اس�ثناء العامل��

 . � � لدى األ�ة من إجما�� العامل�� � لحسابهم والعامل��  لتع��ف منظمة العمل الدول�ة، "العمالة الهشة" �� حصة العامل��
�
وفقا

ت��ات عمل رسم�ة، و�التا�� ت��د ام�ان�ة عدم استفادتها من المنافع المرت�طة  وتتد�� ام�ان�ة شمول هذه الفئة من العمال ب��
� العمل.

�الضمان االجتما�� وكذلك ام�ان�ة حرمانها من إ�داء الرأي ��
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تعلم؟ 
هل

�

37.3
51.3

35.6
48.8

0

50

100

 
    

   
      

   

   40.1 22.0 62.1 35.1 19.8 54.9 

 0.0 37.9 37.9 0.0 45.0 45.1 

 40.1 59.9 100.0 35.2 64.8 100.0 

17.1 

82.9 

14.4 

85.6 

33.7 

66.3 

36.5 

63.5 

27.226.226.5
11.6

23.820.1



 � الملتحق�� الش�اب غ��  معدل   �
�� تدن  المسح  �ظهر 

 �
�� المئة)   �

��  21.9) التدر�ب  أو  التعل�م  أو  �العمل 
لدى  الس�ان  إ�  العمالة  �س�ة  مقا�ل   � الغر�� ال�قاع 
مشابهة  نتائج  ولوحظت  المئة)،   �

��  29.4) الش�اب 
غ��  الش�اب  معدل  �لغ  ح�ث   � الوط�� الصع�د  ع� 
 �

��  21.8 التدر�ب  أو  التعل�م  أو  �العمل   � الملتحق��

المئة و�لغت �س�ة العمالة إ� الس�ان لدى الش�اب 30 
� المئة. �اإلضافة إ� ذلك، ب�لغ معدل الشا�ات غ�� 

��
 �

��  29.8 التدر�ب  أو  التعل�م  أو  �العمل  الملتحقات 
من  الش�اب  لدى  المعدل  ضعف  �فوق  ما  أي  المئة، 

� رقم 32)
� المئة). (الرسم الب�ا��

الفئة نفسها (12.5 ��

إدارة   �
�� � العامل�� اء  الخ�� كة والتعاون من جانب ف��ق من  المش�� الجهود   لوال 

�
التق��ر لم �كن ممكنا ألن إعداد هذا 

توتل�ان  الدكتورة مرال  بتوج�ه و�رشاد من  التق��ر  إعداد  تم  . وقد  �
اإلنما�� المتحدة  األمم  المركزي و�رنامج  اإلحصاء 

المتحدة  األمم  نامج  ل�� المق�مة  الممثلة  م��رود،   � س�ل�� والس�دة  المركزي  اإلحصاء  إلدارة  العام  المدير  غ�دان�ان، 
� لبنان.

�� �
اإلنما��

� قدمها ف��ق العمل: وال �د أن نعرب عن تقديرنا للمساهمات ال��

( �
� مسائل الس�ان والتنم�ة والس�اسة االجتماع�ة (برنامج األمم المتحدة اإلنما��

الدكتور فرا�سوا ف�ح | خب�� دو�� ��

اف: اإل��

� العلوم اإلقتصاد�ة (إدارة اإلحصاء المركزي)
|إختصا�� �� � ه�فاء الحسي��

ص�اغة التق��ر:

� ال��اض�ات اإلحصائ�ة (إدارة اإلحصاء المركزي)
م�ساء ضاهر وع�� حم�ة |اختصا�� ��

تحض�� الب�انات وجدولتها:

( �
، رواد مالعب (برنامج األمم المتحدة اإلنما�� �

فرا�سوا ف�ح، كوثر دارة، ل�ا بو فاضل، �اسل ز�نا��

م�ساء ضاهر، أمينة �صبوص، روى حمود (إدارة اإلحصاء المركزي)

مراجعة التق��ر:

� ه�فاء الحسي��

� مساعد
، ع�� خ��س، يو�س كجك |احصا�� أمينة �صبوص، عل�ا الس�د ع��

رسم الجداول:

( �
ل�ال عط�ة و نادين عزالدين (برنامج األمم المتحدة اإلنما��

تصم�م التق��ر:

� �العمل أو التعل�م أو التدر�ب الش�اب العاملون مقارنة مع الش�اب غ�� الملتحق��

2425

� �العمل أو التعل�م أو التدر�ب (%) � العمل مقارنة �غ�� الملتحق��
� رقم 32: الش�اب ��

الرسم الب�ا��
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إدارة اإلحصاء المركزي
بنا�ة عطوي، بولفار �م�ل شمعون

وت، لبنان ب��
هاتف: 9615462880

 : �
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