
 2019-12-20النهار 
 بين َحَملة الشهادات الجامعية %35معدل البطالة يناهز  غير لبنانيين %20لبنانيون و %80ماليين مقيم في لبنان: 4.8

 
ماليين  4أن عدد المقيمين في لبنان بلغ نحو  2019 - 2018لمركزي خالل أظهر مسح القوى العاملة واألحوال المعيشية لأُلسر الذي نفذته إدارة اإلحصاء ا

عامًا. والالفت أن هذا  15، وهي األعلى على اإلطالق منذ %35منهم لبنانيون، فيما بلغت نسبة البطالة في فئة الشباب نحو  %80ألف نسمة،  800و
 .المعدل يرتفع أكثر فأكثر لدى حملة الشهادات الجامعية

بمساعدة فنية من منظمة العمل الدولية، وامتدت عملية جمع البيانات نان و دت ادارة االحصاء هذا المسح بتمويل من مفوضية االتحاد االوروبي في لبوقد أع
 ألف أسرة بنسبة 40. وبلغ حجم العينة نحو 2019واستكمل العمل المكتبي حتى نهاية شهر آب  2019وآذار  2018الخاصة بالمسح بين نيسان 

 .تي أطلقت المسح أول من أمسان التقريبًا، وفق المديرة العامة إلدارة اإلحصاء مرال توتلي 79استجابة %
 ماليين نسمة 4.8المقيمون في لبنان: 

 
 .انيينمن غير اللبن %20من اللبنانيين و %80ماليين نسمة توزعوا ما بين  4.8بنحو  2019-2018قّدر عدد المقيمين في لبنان خالل فترة المسح 

من المقيمين، أما النسبة األصغر فكانت من نصيب  %42ن النسبة األكبر أي نحو لبنا بالنسبة إلى توزع المقيمين بحسب المناطق، فقد ضّمت محافظة جبل
ية، حّل قضاء بعبدا من المقيمين. وعلى مستوى االقض %7.1فقط من المقيمين. وأما العاصمة بيروت فضّمت  %5.1الهرمل التي ضّمت  -محافظة بعلبك 

 .من المقيمين %0.5احتّل قضاء بشّري المرتبة األخيرة بنسبة ، و %11.4في المرتبة األولى من حيث توزع السكان إذ ضّم 
( حيث نسبة %30.9قضاء، نسبتهم على المستوى الوطني. وبلغت نسبتهم األعلى في بيروت ) 26من أصل  8وفاقت حصة غير اللبنانيين المقيمين في 

 .العاملين المنزليين هي األكبر في لبنان
سنة، هو دون المستوى  14-0قضاء من األطفال، في الفئة العمرية  11ب الفئات العمرية والقضاء، يالحظ أن نصيب ن بحسباالنتقال إلى توّزع المقيمي

على المستوى الوطني.  %11مقارنة مع  %18بلغت  . في حين أن النسبة األعلى من كبار السن سّجلت في قضاء جزين بحيث%24.1الوطني الذي بلغ 
 .في قضاء البترون، تليها أقضية كسروان والمتن والكورة %68من سكان لبنان، وبلغت نسبتهم  %65سنة(  64-15مل )ن العوقد شّكل المقيمون في س

أرامل أو  %8.5لم يسبق لهم الزواج، و %36.4، %55.1وجين سنة وما فوق، فقد بلغت نسبة المتز  15بالنسبة إلى الحالة الزوجية لدى المقيمين من عمر 
 .صلينمطلقين أو منف

من إجمالي النساء  %7سنة، وشكلت النساء المتزوجات في هذه الفئة العمرية  18إلى  15من المقيمين في سن  %4أما الزواج المبكر فقد شكل نسبة أقل من 
 .في الفئة العمرية نفسها

مستوى األقضية فيالحظ أن قضاء عكار لديه أكبر على  . أما2004أفراد في العام  4.3أفراد، مسجاًل انخفاضا من  3.8في لبنان وبلغ متوسط حجم األسرة 
 .أفراد 3.4أفراد، فيما بلغ متوسط حجم األسرة في العاصمة بيروت  3.3أفراد مقابل جزين التي سّجلت المتوسط األصغر بـ  4.8متوسط حجم لألسرة مع 

من األسر، أما الرجل  %18ة غير لبناني، وترأس المرأة ما نسبته  أسر من األسر يرأسها ربّ  %15من األسر في لبنان رّب أسرة لبناني، فيما  %85ويرأس 
 .منها %82فيرأس 

والنسبة  %64.9قيدهم في قضاء جزين  من سكان لبنان )اللبنانيين(، ال يقيمون حاليًا في مكان قيدهم، وبلغت النسبة االكبر للذين ال يقيمون في مكان %32,4
 .%58.4روت فـ مة بي، اما العاص%10.7االدنى في المتن 

 
 القوى العاملة

ألف شخص داخل القوى العاملة وخارجها. وأظهر المسح أن القوى العاملة تبلغ نحو  677ماليين و 3سنة وما فوق(  15بلغ عدد المقيمين في سّن العمل )
 31عامل في لبنان. ومن بين هؤالء، هناك نحو  400وألفًا  590آالف عاطل من العمل، ما يعني أّن هناك مليونًا و 203نهم ألف شخص، بي 794مليون و

ارج ساعة في األسبوع ويرغبون في زيادتها. أّما األفراد خ 40ألفًا ينتمون إلى ما ُيسّمى "فئة العمالة الناقصة لجهة الوقت"، وهم من تبلغ ساعات عملهم أقل من 
إلى فئتين: القوى العاملة المحتملة أي من يبحثون عن عمل ولكنهم ليسوا متاحين أو م ألفًا، يمكن تقسيمه 883القوى العاملة، فيبلغ عددهم نحو مليون و

ألف شخص. وبذلك يبلغ  816ليون وألفًا، واألفراد اآلخرون خارج القوى العاملة م 66.9مستعدين للعمل حاليًا، لكنهم لم يقوموا بالبحث عن عمل ويبلغ عددهم 
سنة وما فوق. ليبلغ إذًا معدل  15وهو يعادل نسبة القوى العاملة إلى إجمالي المقيمين بعمر  %48.8، 2019-2018معّدل النشاط االقتصادي في لبنان 

 .وهو نسبة العاطلين من العمل إلى إجمالي القوى العاملة %11.4البطالة في لبنان 
 .عند النساء %29.3المعدل البالغ  فيعند الرجال ليتخطى ضع %70.4اط االقتصادي بحسب الجنس، بحيث يصل إلى يختلف معدل النش

يفيد من أي إجازات بالنسبة إلى األفراد العاملين في العمل غير النظامي، والذي نعني به أن الفرد العامل ال يحصل على أي تغطية صحية من رّب عمله أو ال 
 .للعاملين في العمل النظامي في لبنانط فق %45من مجموع المستخدمين، مقابل  %55ت مدفوعة، فقد المست نسبتهم مرضية أو إجازا



ا، فبلغت نسبة أما بالنسبة إلى القطاع غير النظامي، وهو عبارة عن مجموعة من الشركات غير المسجلة والتي ال تشكل كيانًا قانونيًا منفصاًل عن مالكه
 .للمستخدمين في القطاع النظامي %64.8، مقابل %35.2المستخدمين فيه 

 البطالة
، بينما يتدنى معّدل البطالة في عشرة أقضية إلى ما تحت %11.4قضاء يتخطى المعدل الوطني البالغ  16األقضية، يالحظ أن معدل البطالة في  وىعلى مست

 .المعّدل الوطني
. كما %11.6بطالة  ل(، أما العاصمة بيروت فسجلت معدّ %17.8ذروته في قضاء المنية الضنية )ليصل إلى  %7.1وسجل معدل البطالة في قضاء المتن 

 .عند النساء %14فيما سّجل  %10في النشاط االقتصادي، يختلف معّدل البطالة أيضًا بحسب الجنس حيث بلغ معّدل البطالة عند الرجال 
مستوى عاليا جدًا بحيث غ سنة أنه بل 24 – 15ن احتساب معّدل البطالة عند فئة الشباب في عمر كذلك يختلف معّدل البطالة بحسب الفئات العمرية إذ يبيّ 

 2018/2019. وبالمقارنة مع الدراسات السابقة يمكن القول ان معّدل البطالة لفئة الشباب خالل %23.3تخّطى ضعفي المعدل على المستوى الوطني ليبلغ 
 .2006 وزوذلك بالرغم من فقدان العديد من الشباب عملهم بسبب عدوان تم 2004م يبقى األعلى على االطالق منذ العا

عند الشباب من حملة الشهادة الجامعية، وقد يعود ذلك ألسباب  %35والالفت هو ارتفاع معّدل البطالة لدى الشباب مع ارتفاع المستوى التعليمي، إذ يتخطى الـ
عن عمل مناسب أو عدم التوافق بين ث ى الجامعيين، أو فترة االنتظار الطويلة التي يقضيها الشباب في البحعدة منها انخفاض الطلب من أرباب العمل عل

 .المهارات التي يتمتع بها الخريجون والمتطلبات الوظيفية المعروضة في سوق العمل
 

 معّدل األمّية %6,3
ينت النتائج ب سنة(. وقد 24و 3الت االلتحاق )لألفراد الذين تراوح أعمارهم ما بين أظهرت نتائج المسح أيضا مؤشرات أساسية حول التعليم، من أبرزها معد

عند المقيمين غير اللبنانيين. وتبرز  %48.2عند اللبنانيين في مقابل  %79.2اختالفًا في معّدل االلتحاق بين اللبنانيين وغير اللبنانيين بحيث بلغ المعدل 
 .سنة 19-15صوصا عند الفئة العمرية الفجوة الحاصلة في جميع المراحل وخ

سنة( واألدنى في قضاء  13.5سنة، ويختلف هذا المعدل بين األقضية حيث هو األعلى في قضاء كسروان ) 11.6الى  انيصل متوسط سنوات التعليم في لبن
 .سنة 12.8سنوات(، أما في العاصمة بيروت فبلغ  9.9الضنية ) -المنية 

عند  %12.5عند اللبنانيين في مقابل  %6.3عدل لمسنوات وما فوق، وقد سجل هذا ا 10ى المستوى الوطني للمقيمين في عمر عل %7.4وبلغ معدل األمية 
 .غير اللبنانيين

ل لدى النساء معداًل أعلى من الرجال، حيث بلغ الضعفين على المستوى الوطني وكذلك  ي المقيمين في فئتأما بالنسبة إلى معدل األمية بحسب الجنس، فقد سجَّ
 .من لبنانيين وغير لبنانيين

 
 تغطية صحيةيستفيدون من  %55,6

من سكان لبنان  %44.4فقط من السكان المقيمين في لبنان يستفيدون من تغطية صحية. أما الباقون الذين يشكلون  %55.6في ما يخص التغطية الصحية، 
 .فال يتمتعون بأي تغطية صحية

لمستفيدين، يليه الجيش وقوى األمن من ا %45.5المصدر الرئيسي للتغطية الصحية إذ يغطي  (NSSF) االجتماعي ويعتبر الصندوق الوطني للضمان
 .%11.5، كما تغطي مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين %20.1الداخلي اللذان يوفران تغطية بنسبة 

 %66.2عمر ينما يبلغ سنوات ب 5فقط من المساكن تّم بناؤها منذ أقل من  %2.2ث ان يشير عمر المساكن في لبنان إلى تراجع البناء في الفترة األخيرة بحي
 .عاما على األقل 25من المساكن 

من المساكن على شكل من أشكال االمدادات الموصولة بأنابيب مباشرة إلى المسكن،  %22.5بالنسبة إلى المصدر الرئيسي لمياه الشرب في المساكن، يعتمد 
 .يشرب سكانها من المياه السطحية والينابيع أو اآلبار غير المحمية من المساكنعلى مياه غير منقولة بأنابيب وأقل من واحد في المئة  %76.9في حين يعتمد 

 
 

 


