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أو ًل :تقدمي ادلراسة
هذا العمل هو مثرة هجود دؤوبة قام هبا ابحثو املركز الاستشاري لدلراسات والتوثيق وفرق معهل ،للحصول عىل
تقديرات حديثة ومنقحة ملؤرشات الفقر النقدي والبرشي واحلرمان وعدم الإنصاف وغريها من املتغريات املرتبطة مبعيشة
اجملمتع اللبناين وأحواهل .ويندرج الاهامتم هبذه املسائل ،اليت طاملا حظيت مبوقع الصدارة يف برامج املركز ،مضن املقاربة
اليت ترى أ ّن احلقوق الاجامتعية والاقتصادية ل تنفصل عن احلقوق الفردية والس ياس ية والس يادية ،وأن رفع مس توى
احلياة وإاش باع احلاجات الساس ية والتخلص من الهتميش والمتيزي والفاقة ،هو مدخل ل غىن عنه لتعزيز املواطنة والتقدم
عىل ّ
سّل التمنية وجتديد بىن ادلوةل.
ويتضمن التقرير النتاجئ العامة والقطاعية دلراسة الحوال املعيش ية للرس اليت نفذها املركز يف عايم  2014و ،2015
ومشلت أكرث من س تة ألف أرسة يف املناطق اللبنانية اكفة .وكّنا قد نرشان سابق ًا بعض نتاجئها الولية والفرعية والقطاعية،
وها حنن نصدر الآن نتاجئها الهنائية واملتاكمةل ،يك يتس ىن الإطالع علهيا يف أوسع نطاق ممكن .وس نعمل لحق ًا وتباع ًا
عىل ختصيص بعض املسائل احليوية بتقارير أكرث ً
تفصيال وتع ّمقا ،مثل بؤر الفقر والقوى العامةل وجممتعات الضوايح
وغريها..
ويتقاطع هذا الإحصاء مع أعامل مماثةل نفذهتا هيئات ومؤسسات رمسية دولية ،لكنه يقدم أرقا ًما يه الحدث زمن ًيا يف
اجملالت اليت تطرق اإلهيا ،معمتد ًا يف ذكل عىل مهنجيات وطرق قياس معدّ ةل ومطورة ،وصاحلة يف الوقت نفسه للمقارنة
مع ما توصلت اإليه ادلراسات الإحصائية الخرى .ومما يمتزي به هذا العمل أيضً ا ،تركزيه عىل مناطق الطراف والقضية
الكرث حرما ًان ،وإابرازه عىل حنو ل لبس فيه الفوارق اليت ما زالت واسعة بني بقااي الريف اللبناين من هجة واملنطقة
تضم العامصة بريوت وأجزاء من القضية املالصقة لها من هجة اثنية ،مع ظهور مؤرشات واحضة عىل ترييف
املركزية اليت ّ
املدن ،واتساع الفوارق الطبقية داخلها.
وإاذ تنضم هذه ادلراسة اإىل اجلهود العلمية اليت ركزت خالل العقدين املاضيني عىل قضااي الفقر وادلخل والتوزيع
وخرائط احلرمان البرشي يف لبنان ،فاإننا نأمل أن تزود املعنيني بقاعدة بياانت مفيدة وعالية القمية ،يس تفاد مهنا يف تصممي
الس ياسات العامة وتطويرها وتعديل أهدافها ،ومواكبة تنفيذها ابملراجعة والنقد والتحليل ،انهيك مبسامههتا يف تقدم
الإحصاءات الوطنية اليت ل بد مهنا لمنو الحباث الاقتصادية والاجامتعية وتسهيل هممة الباحثني يف جمالهتا اخملتلفة.
د .عبد احللمي فضل هللا
رئيس املركز الاستشاري لدلراسات والتوثيق
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اثني ًا :حول مهنج ّية وإاجراءات أعامل املسح
 .1مراحل املسح وأهدافه
ضمت
ن ّفذ املركز االستشاري للدراسات والتوثيق مشروع "مسح األوضاع املعيشيّة لألسر" من خالل استمارة ّ

حنو  375سؤالً ،وذلك على مرحلتني :املرحلة األوىل يف عامي  2014 -2013ومشلت  5016استمارة ألسر
لبنانيّة مقيمة يف األقضية املعتربة اترخيياً كمناطق أطراف هبدف رصد األوضاع املختلفة لقاطنيها يف اجملاالت الستّة
اليت تتألف منها االستمارة وهي :األوضاع الدميوغرافيّة ،التعليم ،املسكن ،الصحة ،الوضع االقتصادي ،خدمات
املسكن.
أما املرحلة الثانية فقد نُ ّفذت اعتباراً من أواخر عام  2014وحىت منتصف العام  ،2015ومشلت ابقي املناطق
اللبنانيّة مستطلعة حنو  1021أسرة ،أي ما جمموعه  6037استمارة.
عملت هذه الدراسة على إنتاج مؤشرات بعضها شائع وبعضها جديد ،مستعينة بكمية الداات املرتاكمة لديها،
كذلك أك ّدت على إنتاج مؤشرات مقارنة ابالعتماد على متغريين أساسني مها :اجلنس واحملافظة.
ارتكزت هذه الدراسة أيضاً إىل املنهجية العامة املن ّفذة يف دراسة األحوال املعيشيّة لألسر الصادرة عن وزارة
الشؤون االجتماعيّة وإدارة اإلحصاء املركزي يف أعوام  2004و .2007كذلك ش ّكلت كل الدراسات العلميّة
القطاعية األخرى جمال العمل العام املساند.
 .2إطار البحث
استندت عيّنة هذا املسح إىل قاعدة البياانت اليت وفّرها التعداد الذي أجراه املركز االستشاري عام ،2013
حيث اعترب كل حمافظة مبا تضم من كافة األقضية طبقة مستقلة .وقد استُثين من هذا املسح السوريون
والفلسطينيون وكافة األسر اليت ال حتمل اجلنسيّة اللبنانيّة وكذلك األشخاص املقيمون يف مساكن مجاعيّة كالفنادق

واملستشفيات ونزالء السجون وما إىل ذلك.
مت حتديث إطار وحدات املعاينة األوىل املسحوبة يف املرحلة األوىل ،ومن مث جرى اختيار عدد اثبت من األسر
بطريقة االختيار العشوائي املنتظم كوحدات معاينة تفاوتت نسبتها بني املدن يف املناطق املنظمة وغري املنظمة

وكذلك يف البلدات والقرى .استخدم هذا املسح أسلوب تدوير العيّنة على أربعة فصول وذلك هبدف توفري
بياانت أكثر دقة عن الوضع املعيشي خالل الفصول األربعة للسنة.
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 .3عيّنة املسح ،حجمها وطريقها توزيعها
استندت هذه الدراسة إىل  1307أسرة /استمارة من جممل العيّنة البالغ  6037أسرة مت اختيارهم وفق منهج
تصميم العيّنات الطبقيّة  stratified sampleوذلك

أبسلوب املعاينة املتناسبة مع احلجم واملسحوبة من كل حمافظة
ابنتظام ،حبيث اعُتربت كل حصة من كل حمافظة هو وزن هلا.

الشمال من العينة اإلمجاليّة
وقد متّ االستناد إىل حصة حمافظة ّ
البالغة  274أسرة لتحديد حجم العينة يف ابقي احملافظات وفقاً
لقاعدة النسبة والتناسب.
واجلدير ابلذكر أ ّن حتديد نسبة املقيمني يف احملافظات قد
اعتُمد نتيجة دراسة أجرهتا األمم املتحدة ابلتعاون مع مديريّة

العينة%
نسبة عدد األسر في ّ

بيروت
13.4%

البقاع
12.6%

النبطيّة
7.0%

ال ّ
شمال
21.0%
جبل لبنان
37.0%

الجنوب
9.0%

اإلحصاء املركزي يف لبنان عام .2007
 .4مراحل تنفيذ املسح

نُ ّفذ املسح على مراحل متعددة بدءاً من املرحلة التحضرييّة اليت مشلت التصميم والتحضري اجلغرايف ،مروراً مبرحلة

مجع املعلومات من امليدان ،مث مرحلة التجهيز اليت غطّت عمليات التدقيق والرتميز وإدخال البياانت إىل احلاسب
اإللكرتوين ،وانتهاءً مبرحلة استخراج النتائج ونشرها.
أ ).املرحلة التحضرييّة
تضمنت املرحلة التحضرييّة السابقة للمسح جمموعة من العمليات املتداخلة املتكاملة إلعداد خطة العمل
ّ
والربانمج الزمين لتنفيذ هذه اخلطة وتوفري فريق العمل املطلوب للتنفيذ يف الوقت احملدد وتوزيع املهام على أعضاء
الفريق وحتديد أماكن عمله .كما مشلت األعمال التحضرييّة جتهيز اخلرائط العامة وخرائط اجلزر اجلويّة واهلندسيّة،

ووضع املفاهيم املستخدمة والتعاريف ،وكذلك جتهيز األدوات املستخدمة ومنها االستمارات والدليل والتعليمات
املتعلقة بكيفيّة استيفائها ،وإعداد نظام جتهيز البياانت اليدوي مبا يف ذلك نظاما التدقيق والرتميز وتعليماهتما ،مث
إعداد برانمج التنفيذ اإللكرتوين فيما يتعلق إبدخال البياانت وتدقيقها.
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ومن أبرز الواثئق الرئيسيّة للمسح اليت مت إعدادها وجتهيزها يف هذه املرحلة :اخلرائط اجلغرافيّة ،جداول التعداد

واستمارة املسح ودليلها ،استمارة املراقب امليداين ،قواعد التدقيق والرتميز املكتيب ،دليل املدن والقرى وترميزها،
دليل ترميز املهن ،دليل األنشطة االقتصاديّة .وفيما يلي إشارة إىل بعضها:
 استمارة املسح:
مت تصميم االستمارة اخلاصة هبذا املسح ومراجعتها من قبل الفنيني واملختصني ،حبيث ُوضعت بصورهتا النهائيّة

بعد إجراء االختبار األويل وإهناء الربانمج التدرييب للباحثني امليدانيني .كما قسمت االستمارة إىل مواضيع رئيسيّة،
ضم كل موضوع جمموعة من األسئلة املتسقة والواضحة ،كما أُخذ ابالعتبار عند تصميم االستمارة تسهيل عمليّة
إدخال البياانت على احلاسب اآليل وتدقيقها.
 دليل االستمارة
املفصلة للباحثني امليدانيني .كما
تضمن هذا الكتيّب التعاريف واملفاهيم املستخدمة يف املسح والتعليمات ّ
ّ
مفصالً جلميع األسئلة واملفاهيم الواردة يف االستم ارة مبختلف أقسامها والتصانيف املستخدمة لكل
تضمن شرحاً ّ
ّ
منها ،ابإلضافة إىل كيفيّة استيفاء البياانت بصورة تكفل احلصول على أعلى درجة ممكنة من صحة البياانت
ودقتها .مشل هذا الكتيب أيضاً على قواعد التدقيق األساسيّة اليت جيب أن يتبعها املدققون أثناء قيامهم بتدقيق
االستمارات مع الرتكيز على اكتمال االستمارة وعلى العالق ات املنطقيّة بني اإلجاابت (االتساق الداخلي) وكيفيّة
اكتشاف األخطاء وتصحيحها.
 دليل الرتميز
أ ُِخ َذ ابالعتبار أثناء تصميم االستمارة أن تكون مجيع األسئلة ذات رموز حمددة مسبقاً ،أما الرموز املرتبطة ابملهن
والنشاط االقتصادي فقد مت اعتماد الدليلني الصادرين عن األمم املتحدة.
 التعاريف والتصنيفات
مت إعداد التعاريف والتصانيف املستخدمة ملسح األوضاع املعيشيّة ابالعتماد على املعايري الدوليّة الصادرة عن
األمم املتحدة وبعض وكاالهتا املتخصصة مع إجراء بعض التعديالت الطفيفة لتالئم الظروف احملليّة يف لبنان.
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ب ).مرحلة مجع البياانت
 تنظيم العمل امليداين
بوشر العمل يف هذه املرحلة مع البدء بزايرة األسر هبدف مجع البياانت عنها ،حيث كانت اخلطة تقضي
ابالنتهاء من تنفيذ هذه املرحلة خالل سنة كاملة .وقد مت تنظيم العمل امليداين بشكل يضمن السيطرة والدقة
واتساق العمليات امليدانيّة للحصول على أفضل النتائج.
 أسلوب مجع البياانت
أُنيطت مهام تسليم واستالم الواثئق املرتبطة ابلعمل امليداين من استمارات وخرائط وجداول تعداد وغريها إىل
املنسق امليداين الذي كان يقوم بتنسيق العمل بني رؤساء الفرق ،وكان هؤالء بدورهم يوزعون هذه الواثئق على
ّ
الباحثني امليدانيني املنوط هبم إجراء املقابالت مع األسر املعنيّة.
 التدقيق امليداين
أُنيطت مهام التدقيق امليداين إىل املراقب امليداين الذي كان يستلم عيّنة من االستمارات املنجزة .ويقوم املدقق

بزايرة األسر املعنيّة ملراجعة البياانت اليت تضمنتها هذه االستمارات هبدف تقييمها وإبداء املالحظات حوهلا إن
وجدت.
 مرحلة جتهيز البياانت
 التجهيز املكتيب
بعد استكمال االستمارات ميدانياً وإعادهتا إىل املركز بدأ املدققون املكتبيون ،بصورة متوازية مع العمل امليداين،

بتدقيق االستمارات وترميزها ومالحظة أيّة أخطاء فيها ،وكان يُصار إىل إعادة االستمارة إىل املدقق امليداين ليعيدها
إىل الباحث جمدداً يف حال اكتشاف أي خطأ ،أو كان يُصار إىل االتصال ابألسرة الستيضاحها عن أيّة معلومة
مبهمة وغري واضحة أو متناقضة مع بعض ما ورد يف البياانت ،كل ذلك هبدف تدقيق اتساق هذه البياانت
واكتماهلا لتقليل حجم اخلطأ يف مرحلة اإلدخال اإللكرتوين فيما بعد.
ويتضمن املراحل التالية:
 التجهيز اإللكرتوين:
ّ

 .Iاإلدخال اإللكرتوين:
مبوازاة العمل يف التدقيق والرتميز املكتيب كانت مرحلة إدخال البياانت إلكرتونياً تتم ابستخدام الربانمج الذي
كان معداً مسبقاً هلذا الغرض ،كما مت تطبيق قواعد االتساق مباشرة أثناء اإلدخال للتأكد من أن البياانت املدخلة

متسقة مع بعضها البعض ومنطقيّة حسب املتغريات.

األحوال املعيشيّة لألسر 2015
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 .IIالتدقيق اإللكرتوين:

يف أثناء إدخال البياانت إلكرتونياً كان يُصار إىل تدقيق البياانت املدخلة تباعاً من خالل مدقق اإلدخال
اإللكرتوين ،هذا وقد مشل التدقيق كافة البياانت املدخلة.
 .IIIتنقية البياانت (:)Data cleaning
بعد التدقيق اإللكرتوين جرى إصدار جداول أوليّة ابملتغريات حيث مت تدقيق اجلداول للتأكد من كوهنا صحيحة

وخالية من األخطاء من حيث الشكل واملضمون .تطلب ذلك إجراء التدقيق الشكلي والصياغة الصحيحة
للعناوين واملفاهيم املستخدمة يف كل جدول ،ابإلضافة إىل تدقيق األرقام الواردة فيه حسب تفصيالهتا ومواصفاهتا
واتساقها داخل اجلدول الواحد ومع اجلداول األخرى .حبيث ابتت اجلداول النهائيّة املستخرجة من احلاسب اآليل
مع ّدة للنشر مباشرة .وقد تال ذلك إعداد التقرير احلايل الذي اشتمل على توثيق أغلب العمليات اليت ميكن
االستفادة منها يف املسح.

 .5األساليب اإلحصائية املستخدمة
 ثبات احملتوى Reliability
قبل املباشرة إبصدار اجلداول الوصفيّة والتحليليّة النهائيّة مت إجراء اختبار على صدق وثبات األداة املستخدمة
وذلك ابستخدام مقياس ألفا كرونباخ وقد جاءت النتيجة  ،0.833وهذا الرقم يتجاوز عتبة  0.8الذي يؤ ّشر

بقوة على ثبات احملتوى من خالل صدق األداة املستخدمة.

املل ّخص التنفيذي

األحوال املعيشيّة لألسر 2015

13

اثلث ًا :ملخّص النتاجئ الإجامل ّية
تتألف دراسة األحوال املعيشيّة لألُسر يف لبنان  2015من أربعة أقسام وعدد من املالحق .يعرض القسم األول

ألهم وأبرز النتائج العامة اليت مت التوصل إليها يف أحد عشر جماالً .أما القسم الثاين فيق ّدم حملة عن أهم اخلصائص
املوسع
للمحافظات ومؤشراهتا املتباينة .فيما يق ّدم القسم الثالث دراسة ّ
مفصلة تتعلق بدليل األحوال املعيشيّة ّ
الذي يقيس حاالت احلرمان لدى األسر ابعتماده على  24مؤشراً خمتلفاً يف جماالت التعليم والصحة واملسكن
وخدمات املسكن واألوضاع االقتصاديّة مراعياً إجراء املقارانت بني احملافظات .وخيلص القسم الرابع إىل مقارنة

تطور أحوال األسر بني عامي  2004و  ،2015وذلك يف حماولة لقراءة التغريات املختلفة احلاصلة على مستوى
ّ
املناطق واملؤشرات املتعددة خالل الفرتة احملددة.
احملصلة مع األخذ بعني االعتبار حتليل أهم النتائج
عملت هذه الدراسة – كما سبق وأشران -على إبراز النتائج ّ
ابلنظر إىل عدة مستوايت:
املستوى األول يتعلق ابملؤشر نفسه جلهة التعرف إىل مكوانته والعناصر املؤثرة فيه ،واملستوى الثاين هو مقارنة
املؤشر على مستوى احملافظات وفيما بينها ،أما املستوى الثالث فيتعلق مبقارنة املؤشر لدى اجلنسني.
احملصلة فيمكن تلخيص أمهها كما يلي:
أما أبرز هذه النتائج ّ
.1

بنية السكان واإلقامة

 بلغ متوسط حجم األسرة يف العيّنة  4أفراد وذلك
يف تراجع ملحوظ مقارنة مع عام  2004حيث

 بلغ مع ّدل الذكورة يف العيّنة  %51.5عند
األطفال ما دون األربع سنوات .ويكاد هذا

كان  4.27فرد /أسرة وعام  2007حيث كان
 4.23فرد /أسرة.
 يقيم غالبيّة السكان املقيّدين يف حمافظات بريوت

املعدل يتطابق مع النسبة الطبيعيّة املعتادة ،واليت
تصل إىل حنو .%51أما على املستوى العام فقد
بلغ هذا املع ّدل  %48.2مقابل %51.8

الشمال يف احملافظة نفسها ،فيما
وجبل لبنان و ّ
يُالحظ أ ّن نسبة ال أبس هبا من املقيدين يف
حمافظيت النبطيّة والبقاع يقيمون يف حمافظة جبل
لبنان وهو ما يعكس نزوحاً ابجتاه الضواحي
خاصة؛

لإلانث.
لتشوهات
تعرض هرم أعمار الس ّكان يف العيّنة ّ
ّ 
عميقة عكست اضطراب جمتمع البحث وعدم
استقراره نتيجة عوامل عدة منها اهلجرة واألسباب
السياسيّة واألمنيّة واالقتصاديّة والثقافيّة .ومن أبرز
شوهات ضمور قاعدة اهلرم وتراجع
معامل هذه الت ّ

املل ّخص التنفيذي
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كبري يف نسبة الشباب يف الفئة العمريّة 44-25

 بلغت نسبة األسر اليت ترأسها إانث %19.4

سنة.
ّ بني املسح أ ّن  %25.2من األسر تضم فرداً إىل
فردين ،و  %53.4منها مؤلفة من  5-3أفراد،

على مستوى العيّنة ككل ،وتبلغ هذه النسبة
الشمال ( )%12.4وأعالها يف
أدانها يف حمافظة ّ
حمافظيت النبطيّة واجلنوب ( %28.6و%28على

فيما تصل نسبة األسر املؤلفة من  6أفراد وأكثر
إىل .%21.3

التوايل).

العينة 2015
الهرم السكاني في ّ
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.2

الوضع االجتماعي

 سجلت العزوبة مع ّدالت عالية لدى كل من
الذكور واإلانث ( 15سنة وما فوق) ،وصلت
يف املع ّدل اإلمجايل إىل  ،%39.3مع وجود
تفاوت يف املع ّدالت بني احملافظات.

 ارتفاع نسبة العزوبة عند اإلانث ابملقارنة مع
الذكور يف املراحل املتقدمة من العمر ،وحتديداً
من الفئة العمريّة  39-35سنة وما فوق .وميكن
.3
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مالحظة أنه ال تكاد توجد فروقات يف هذه
املسألة على صعيد احملافظات.
 أظهر املسح أن  %95.5من األزواج هم أكرب
سناً من زوجاهتن مع متوسط يف فجوة العمر
تعادل حنو  6.4سنة ،أما فجوة العمر لدى
األزواج األصغر سناً من زوجاهتم فتصل إىل حنو
 3.4سنة.

الوضع التعليمي

 بلغت نسبة األميّة لدى املقيمني يف العيّنة على
مستوى مجيع احملافظات اللبنانيّة  ،%9.2مع
وجود فارق ملحوظ بني الذكور واإلانث

االلتحاق بالتعليم الجامعي حالياً بحسب
المحافظات والجنس%

( %5.4و  %12.4على التوايل) ،وترتفع هذه

النسبة خاصة لدى الفئات العمريّة  45سنة وما
فوق.
ُ س ّجلت أعلى نسبة للجامعيني يف بريوت

ذكور

إناث

بيروت

24.9%

جبل لبنان

17.7%

والشمال وجبل لبنان ( %21.4و%19.9

4.9%

و %18.3على التوايل).

 يطغى املستوى الدراسي األساسي (حلقة اثلثة
وما دون) على غالبيّة أفراد العيّنة.
 ال يلحظ أي تسرب يُعتد به من املدرسة حىت
عمر  13سنة لألفراد املفرتض أن ينخرطوا يف
التعليم يف الوقت الراهن.
 بلغ متوسط سنوات الدراسة ملن أهنى تعليمه يف
العيّنة  8.7سنة على صعيد احملافظات ككل.

الجنوب
الشمال
ّ

18.8%
13.2%
9.8%

16.7%

النبطية
ّ
البقاع
اإلجمالي
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يف حني ُس ّجل املتوسط األعلى بني املقيمني يف

احملافظات .وتبلغ هذه النسبة أقصاها يف النبطيّة
الشمال وأدانها يف جبل لبنان.
واجلنوب و ّ
 يف املتوسط ينفق األهل سنوايً حنو $1832
على تعليم أوالدهم مع وجود فوارق حمدودة بني

اإلانث يف بعض اجملاالت أكثر من الذكور .أما
يف جمال التعليم املهين فتستقطب 10
اختصاصات مهنيّة أكثر من ثلثي الطالب

الذكور واإلانث ،لكن تظهر الفوارق يف اإلنفاق
بني احملافظات.
 تسود اللغة الفرنسيّة كلغة اثنية بني املقيمني
تليها اللغة االنكليزيّة ،ويلحظ وجود تغريات

حمافظة بريوت وجبل لبنان.
 يستقطب  20اختصاصاً جامعياً أكثر من ثلثي
الطالب اجلامعيني ( ،)%71وتبدو سيطرة

املهنيني ( ،)%71.4أبرزها احملاسبة ،التمريض،
الفندقيّة ،الكهرابء ،العلوم التجاريّة ،الرتبيّة
احلضانيّة.

 تصل نسبة االلتحاق ابلتعليم ( 15 -6سنة) يف

املدارس الرمسيّة إىل  %41.7على مستوى مجيع
.4

فعليّة ابجتاه تعلّم اللغة االنكليزيّة يف حمافظات
اجلنوب وجبل لبنان ،فيما ال تزال حمافظة
الشمال حتتفظ ابلنسبة األعلى بني احملافظات
ّ

من الطالب الذين خيتارون تعلّم اللغة الفرنسيّة
كلغة اثنية.

الوضع الصحي للمقيمني

 تبلغ نسبة األفراد يف العيّنة احلاصلني على
التأمني الصحي  ،%50.1وذلك مقابل
 %51.7عام  .2007تصل هذه النسبة إىل
أدىن مستوايهتا يف حمافظيت البقاع والنبطيّة

احملافظات  ،%3.2دون فروقات فيها تقريباً بني
اجلنسني.

الصحية والمنخرطين في
نسبة التغطية
ّ
القطاع العام بحسب المحافظات%

( %38.4و %38.9على التوايل).
 ال ينال املستفيدون من التأمني الصحي التغطية
الكاملة يف اجملاالت اخلمسة األساسيّة اليت
يطاهلا التأمني ،إذ ال تتخطى نسبة املستفيدين
من التأمني على حوادث العمل  %38.6ونسبة
املستفيدين من الطبابة على األسنان ،%22.7
وكذلك هي متدنّية نسبة املستفيدين على

املعاينات الطبيّة واألدوية.
 بلغت نسبة اإلعاقة اجلسديّة والعقليّة يف خمتلف

14.4%
24.2%
30.5%

بيروت
جبل لبنان
الجنوب
الشمال

43.8%
28.9%

النبطية
البقاع

48.8%
30.7%

إجمالي
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 أظهر املسح أن أمراضاً مخسة هي من بني
األكثر انتشاراً لدى اللبنانيني ويف احملافظات
كافة دون فروقات يُعت ّد هبا هي :ضغط الدم
.5
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القلب،

أمراض

الكوليسرتول ،أمراض التهاب املفاصل.

خصائص املسكن

 أكثر من نصف املساكن يف لبنان هي عبارة
عن شقة ضمن مبىن مستقل ،أما املنازل
املستقلة فقد بلغت نسبتها  ،%34.3فيما
تسكن أغلب األسر املتبقية يف شقق ضمن
مشروع سكين .وهذه النسب تتفاوت
ابختالف املناطق.
 يعود اتريخ بناء ما يقارب ثلثي املساكن إىل
ما يزيد عن  25سنة ،أما نسبة املساكن
اجلديدة دون اخلمس سنوات فال تزيد
نسبتها عن .%3.9
 %67.7 من األسر متتلك مسكنها

 نسبة األسر حبسب مساحة املسكن وعدد األفراد%
 > حاجات < حاجات = حاجات
األسرة%

األسرة%

األسرة%

بيوت 2.9  15.2 

81.9 

جبل لبنان2.5  17.4 

80.1 

1.7 

91.5 

شمال 4.5  13.4 
ال ّ

82.1 

اجلنوب 6.8 

النبطية 7.7 

4.4 

87.9 

البقاع 0.6  10.3 

89.1 

إمجايل 2.8  12.3 

84.9 

الرئيسي ،مقابل  %21.7من األسر تشغله ابإلجيار.
 أظهر املسح أن  %12.3من األسر يسكنون يف مساكن أقل من حاجاهتم الفعليّة وذلك ابلنظر إىل
الشمال ،فيما يقطن  %2.8من األسر يف
عدد األفراد القاطنني ،أغلبهم يف جبل لبنان وبريوت و ّ
مساكن أكرب من حاجاهتم.
.6

خصائص املسكن

تبني من املسح أن متوسط مساحة املساكن
ّ 
يف لبنان تصل إىل حنو  134.5م ،2إال أ ّن
الشمال
أكربها من حيث املساحة يقع يف ّ
والنبطيّة.

 تعتمد األسر يف كل لبنان -دون استثناء-
على مصدرين أو أكثر لسد احتياجاهتا من مياه
وتبني أن  %41.1من املساكن
 الشربّ ،-
فقط تعتمد على املياه الواصلة إىل املنازل
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من الشبكة العامة وهو ما يعكس حجم

احملافظات تستخدم هذه الوسيلة ابستثناء

تراجع هذه اخلدمة ومدى كفايتها ابلنسبة
للمواطن.

تبني أن  %11من
مدينة بريوت ،كذلك ّ
األسر تعتمد على التدفئة املركزيّة الفرديّة.

 كذلك األمر مع الكهرابء وابقي اخلدمات
تؤمن كل
األساسيّة للمسكن ،اليت ال َّ

 %74.7 من املساكن تعتمد على شبكة
اجملاري اخلاصة ابلصرف الصحي للتخلص

احتياجاهتا من مصدر واحد ،إذ إ ّن حنو
 %99.3من املساكن تضاء من خالل
الشبكة العامة ،لكن عدم كفايتها جيعل
أرابب األسر يعمدون إىل سد كفاايهتم من

من املياه العادمة لديها ،لكن هذا الرقم ال
يعين أن هذه النسبة مرتبطة كلها مبحطات
للمعاجلة وابلتايل فإن قسماً من هذه املياه

خالل طرق أخرى( :اشرتاك يف مولّد عام
أو غريه).

ال يزال يؤثر سلباً على احمليط (تصريف يف
األودية وجماري األهنر والبحر.)..

 ضئيلة هي نسبة األسر اليت تعتمد على
وتبني أ ّن %21.4
التدفئة املركزيّة ملساكنها ّ

تبني أن اإلشباع  /عدم اإلشباع يف اخلدمات
ّ 
املتعلقة ابملسكن يكون مرتفعاً كلما كان
املؤشر مرتبطاً أبداء الفرد أو األسرة ،ويكون

من األسر تعتمد يف التدفئة على الكاز أو
املازوت (تدفئة غري مركزيّة) ،ويظهر أن كل

.7
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متدنياًكلما كان مرتبطاً أبداء الدولة والقطاع
العام.

املعمرة ووسائل النقل
األجهزة والسلع ّ

املعمرة املوجودة لدى األسرة
 يُعترب عدد السلع ّ
أحد املؤشرات الرئيسيّة املعتمدة لقياس املستوى
تبني أن  %74.7من
املعيشي لألسر ،وقد ّ
األسر لديها أقل من  12جهازاً من األجهزة
املعمرة ال  25املعتمدة يف لبنان.
املنزليّة والسلع ّ

 أظهر املسح أن حنو  %36.5من األسر ليس
لديها أيّة وسيلة من وسائل النقل اخلاصة،
و %47.1لديها وسيلة واحدة على األقل .كما
تبني وجود بعض الفروقات بني األسر يف املناطق
ّ
جلهة اقتناء وسيلة نقل.
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الوضع االقتصادي للمقيمني

 بلغ مع ّدل النشاط االقتصادي يف العيّنة عام
 2015حنو  %47.3مقابل  %43.4عام .2007

عمل الفرد الحالي%

ويتفاوت هذا املع ّدل بشكل غري كبري بني املناطق،
لكنه خيتلف حبسب الفئات العمريّة.
 بلغت نسبة البطالة مبفهومها الواسع لدى الناشطني
اقتصادايً يف العيّنة  ،%11.9مع العلم أن هذه
النسبة كانت حنو  %9.2عام  ،2007وهي ترتفع
بشكل خاص لدى اإلانث إىل  %14.2مقابل
 %9.3لدى الذكور .كما تسجل أعلى مستوى هلا
يف حمافظة البقاع وتبلغ أدانها لدى املقيمني يف

5.0%

 يعمل حنو  %17.9من األفراد ابعتبارهم "عاملني
مهرة أو عاملني يف املهن ذات الطابع احلريف"،
ويف املهن الوسطى ( )%16.8وذلك يف انعكاس
واضح للرتكيبة االقتصاديّة يف لبنان.

 يتص ّدر قطاع اخلدمات يف املؤسسات ابقي
قطاعات النشاط االقتصادي يف لبنان
( ،)%40.3يليه قطاع التجارة (،)%22.5

وتتصدر مدينة
فقطاع الصناعة (.)%14.2
ّ
بريوت يف قطاع النقل وأنشطة الربيد واالتصال
وقطاع التأمني والوساطة املاليّة ،كذلك تشهد
استقطاابً الفتاً يف قطاعات النقل وأنشطة الربيد
واالتصال ،والتجارة وقطاع اخلدمات ،ويُلحظ
وجود نشاط مؤسسايت ملحوظ يف قطاع التجارة

مهن فكرية وعلمية

13.0%

المهن الوسطى

16.8%

مستخدمون في المجال اإلداري

10.7%

عاملون في الخدمات وبائعون

11.7%

بريوت واجلنوب.

كوادر عليا في اإلدارة العامة

في المحالت واألسواق
3.8%

مزارعون وعمال مؤهلون في
الزراعة والصيد البحري

العاملون المهرة والعاملون في

17.9%

المهن ذات الطابع الحرفي
7.3%

6.7%

7.2%

سائقو المركبات واآلليات
وعمال تجميع
عمال ومستخدمون غير
مؤهلين
القوات المسلحة

يف حمافظة جبل لبنان ،ونشاط يف القطاع
الصناعي واإلنشاءات يف حمافظة النبطيّة ،ونشاط
ملحوظ للمؤسسات ذات الطابع الزراعي يف
حمافظة البقاع.
 تشري نتائج الدراسة إىل أن حنو  %64من األفراد
العاملني ( 64 -15سنة) هم مستخدمون على
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أساس شهري %27.5 ،يعملون حلساهبم اخلاص

الشمال يقارب املتوسط العام
الرواتب يف حمافظة ّ

 يف اإلجابة عن املقيمني العمال بني 15 -10

تبني أن عمالة األطفال تكاد تكون شبة
سنةّ ،
معدومة وهي ال تتعدى  %1.2كإمجايل عام،

 أظهر املسح وجود اختالفات يف الرواتب – على
أساس شهري -بني خمتلف األنشطة االقتصاديّة،
إذ يبدو أن أنشطة التأمني والوساطة املاليّة تتمتع

 أظهر املسح كذلك أن  %20.2من إمجايل

 ابلنسبة لنوع قطاع النشاط االقتصادي يظهر أن
القطاع العام حيظى إمجاالً برواتب أعلى من
رواتب القطاع اخلاص ،وابملقابل يبدو أن الرواتب

و  %4.0مستخدمون أسبوعيون أو على اإلنتاج.

لكن لوحظ وجود حاالت حمدودة لعمل األطفال
تبني أن أغلب هؤالء
يف بريوت و ّ
الشمال ،وقد ّ
يعملون يف اخلدمات أو ابئعني يف األسواق أو
كعمال يف مهن ذات طابع حريف.
األفراد ممن يبلغون من العمر أكثر من  65سنة
الشمال وأغلبهم
ال يزالون يعملون ،معظمهم يف ّ
من العاملني يف املهن الوسطى أو املزارعني أو
العاملني يف الصيد.
 أظهر املسح أن  %78.8من األفراد لديهم رواتب
على أساس شهري ،و %4.7على أساس
أسبوعي ،و %1.4على أساس سنوي و%1.7
على أساس فصلي و %0.8على األرابح .وتبدو
النسبة امللحوظة لألفراد العاملني برواتب شهريّة
أمراً الفتاً يف مناطق ُمصنّفة أبهنا ذات طابع زراعي
الشمال حبيث ابتت تشهد
وطين مثل البقاع و ّ

انعطافاً يف الرتكيبة االقتصاديّة لألفراد الذين
يتحولون تدرجيياً ابجتاه التوظيف.
ّ
تبني أن متوسط الرواتب الشهريّة يصل إىل حنو
ّ 

 ،$1160أعاله يف بريوت وجبل لبنان ( حنو
 ،)$1312وأدانه يف النبطيّة واجلنوب ($791
و $1007على التوايل) ،فيما يبدو أن متوسط

اإلمجايل.

أبعلى متوسط للرواتب ،فيما حتتل رواتب
املشتغلني ابلزراعة أدانها.

اليت يتقاضاها الفرد عن عمله يف املنظمات
األهليّة والدوليّة هو األعلى بني كافة متوسطات
الرواتب.
 بيّنت الدراسة أن ما يقارب ثلث األسر
( %33.6من األسر يف العيّنة) تقع حتت خط
تبني وجود فروقات يف هذا
الفقر األعلى ،وقد ّ
اجملال بني احملافظات .أما األسر الواقعة حتت خط
الفقر األدىن فتُق ّدر بنحو  %15.2مع حلظ
فروقات بني احملافظات أيضاً.

املل ّخص التنفيذي
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 بلغت قيمة ُمعامل جيين ألصحاب الرواتب
ويدل هذا الرقم
الشهريّة ضمن العيّنة ّ ،0.32
على تفاوت متوسط احل ّدة يف التوزيع .ويتفاوت
هذا املعامل وإن بصورة غري حادة تبعاً
احملافظات ،إذ جند أن التوزيع األكثر عدالة
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للرواتب موجود يف حمافظيت النبطيّة واجلنوب
( 0.25و 0.28على التوايل) ،يف حني تشهد
حمافظة جبل لبنان ومدينة بريوت التوزيع األكثر
تبايناً.

األسر تحت خطي الفقر األدنى واألعلى
أسر تحت خط الفقر األعلى %

أسر تحت خط الفقر األدنى %

40.3%

41.6%

35.1%

34.8%
30.2%

27.8%
20.9%

20.0%
11.5%

بيروت

33.6%

14.8%

13.8%

جبل لبنان

20.9%

الجنوب

الشمال
ّ

15.2%

النبطية
ّ

البقاع

اإلجمالي
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دليل األحوال املعيشيّة لألسر

دليل األحوال املعيشيّة هو واحد من الطرق املعتمدة لقياس ش ّدة احلاجة لدى األسر ابالعتماد على أدلّة مخسة

هي :التعليم ،املسكن ،الصحة ،الوضع االقتصادي لألسر ،خدمات املسكن .والدليل هو واحد من الطرق اليت

كل حبسب اجملال أو اجلنس أو حىت حبسب ش ّدة احلاجة
تساهم يف ترتيب أولوايت ّ
التدخل يف الشأن اإلمنائيٌ ،
لدى األسر احملرومة.
تبني نتيجة الدراسة أن  %36.3من األسر املقيمة
ّ 
يف لبنان عام  2015تعيش حاالت احلرمان حتت
عتبة اإلشباع األساسيّة لدليل األحوال املعيشيّة
اإلمجايل (وليس احلرمان النقدي فقط) .ويف املقابل
هناك  %13.2من األسر تعيش يف مستوى إشباع
ٍ
عال حلاجاهتم ،يف حني أن النسبة األكرب من

مستوى اإلعالة املرتفع ،عدد ساعات العمل اليت
تفوق  48ساعة عمل أسبوعياً ،توفّر الطاقة

الكهرابئية من الشبكة العامة وهو ما يعكس رداءة
اخلدمة املقدمة إمجاالً ،وسائل التدفئة املتاحة يف
املسكن ،وأخرياً ملكية وسائل النقل اخلاصة.

األسر ُ %50.5مصنّفة يف مستوى إشباع متوسط.

 أظهرت النتائج العامة اإلمجاليّة لدليل اإلشباع يف
احملافظات أن مدينة بريوت تضم أقل نسبة من األسر

 أظهر ترتيب األدلّة ابلنسبة للدليل العام أ ّن نسبة
احلرمان من إشباع احلاجات األساسيّة هي األقل يف
دليل التعليم ،يليه املسكن ،فالصحة فدليل خدمات

متدنّية اإلشباع مقارنة مع حمافظة البقاع اليت حلّت
يف املرتبة السادسة ابعتبارها تضم أعلى نسبة من
األسر متدنّية اإلشباع يف األدلّة اخلمسة.

املسكن وأخرياً يقع دليل الوضع االقتصادي يف
أسفل سلّم اإلشباع.

 كل احملافظات دون استثناء لديها أسر حمرومة أعلى

 أظهر ترتيب املؤشرات التفصيليّة ال  24حبسب
حاالت اإلشباع املتدين األشد لدى األسر واألفراد
أن سبعة من هذه املؤشرات تقع عند مستوى أعلى

األوضاع االقتصاديّة لألسر ،وهو ما يعكس ش ّدة
احلرمان يف هذا اجملال ،الذي يؤثر بقوة على ابقي
األدلّة.

من املتوسط العام اإلمجايل لألسر متدنية اإلشباع.

واملؤشرات هي :الوضع األساسي للفرد (يعمل أو ال
يعمل) ،الكفاية من مياه الشرب ،كفاية اخلدمات
املق ّدمة للمعوقني وذوي االحتياجات اخلاصة،

من املعدل العام اإلمجايل لألسر ( )%36.3يف دليل
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التوّزع النسيب لألسر متدنية اإلشباع يف كل حمافظة حبسب األدلة اخلمسة%
احملافظة

دليل األسر ذات

جبل

الدليل العام

البقاع

النبطيّة

شمال
ال ّ

اجلنوب

اقتصاد

61.8

68.1

59.4

54.2

52.5  52.9

خدمات املسكن

61.6

45.5

61

43.4

13.7  57.1

49

الصحة

49.1

45.1

38.4

44.9

27.4  24.1

33.1

املسكن

29.1

18.7

23.6

23.7

22.5  17.2

22.3

التعليم

11.4

28.6

17.0

26.3

11.0

8.4

13.8

53.8

50.9

46.6

33.1

27.4  31.8

36.3

اإلشباع املتدين%

إمجايل األسر احملرومة يف

احملافظة%

لبنان

بيوت

لألسر

55.9

احملرومة%
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These statistics intersect with similar efforts carried out by official international
bodies and institutions; at the same time, these statistics provide more recent
figures in their respective areas, relying on modified and improved methodologies
and methods of measurement, while validating at the same time to be
compared with the findings of other statistical studies. This work is also
characterized by its focusing on the most disadvantaged regions and districts,
and it unambiguously highlights the disparities that are still large between the
remnants of the Lebanese areas on one hand and the central region of Beirut
(the capital) and parts of the adjacent districts on the other hand. We can see
here the clear indicators of the ruralization of cities, and the widening class
differences within them.
As this study joins the scientific efforts that focused over the past two decades on
poverty, income, distribution and maps of human deprivation in Lebanon ,we
hope to provide those concerned with a useful and valuable database that can
be used in designing and developing Public policies ,adjusting its targets and
implementing it with review, criticism and analysis.In addition to its contributing in
the progress of national statistics, which are very essential for the growth of
economic and social research and at the same time facilitate the task of
researchers in various fields.

Introduction

Dr. Abdul Halim Fadlallah
President of the Consultative Center for Studies and Documentation

This work is a result of tireless efforts by the researchers and the working teams in
the consultative Center for Studies and Documentation to obtain updated and
revised estimates of monetary and human poverty indicators, deprivation,
inequities and other variables associated with the livelihood and conditions of the
Lebanese society. Our Interest in these issues, which have been for a long time
one of the priorities of the Center’s programs, falls within the framework approach
that social and economic rights are inseparable from individual, political and
sovereign rights. In this case, the promotion of living standards, satisfaction of
basic needs and the elimination of marginalization, discrimination and poverty
are essential inputs for the promotion of citizenship, developmental progress on
and the renewal of State structures.
The report includes the general and sectoral results of the Households living
conditions study that was conducted by the Center in 2014 - 2015, which
included more than 6,000 families in all Lebanese regions. We have already
published some of its preliminary, subsidiary and sectoral results; also we are now
publishing its final and integrated results so that it can be viewed as broadly as
possible. We will then work on allocating some vital issues to more detailed and
in-depth reports, such as poverty, labor force, suburban communities, etc.
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