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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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37.0

39.6

8.9

7.2
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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 
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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 

الشمالي

ا�قضية 
ا�كثر تضررا 
في الجنوب

محافظة 
البقاع

الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت

ا�قضية 
ا�قل تضررا 
في الجنوب

 محافظة
بيروت

محافظة 
جبل لبنان 

ما عدا 
الضاحية 
الجنوبية 

لبيروت
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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(
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الفصل األول الواقع الديموغرافي في لبنان 

رسم بياني رقم 4-1

معّدالت الذكورة في لبنان، بحسب الفئة العمرية، في 
العامين2004 و 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.
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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(.
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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
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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(.
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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

0

2

4

6

8

10

12

14

8.1

13.4

3.5

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 
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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
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رسم بياني رقم 12-1

توّزع األسر التي كانت تفكر بالهجرة قبل الحرب وبعدها، بحسب 
المنطقة الجغرافية
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 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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الفصل األول الواقع الديموغرافي في لبنان 

جدول رقم 14-1

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

هل يستفيد 
الفرد من 
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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
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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
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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
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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



127

الخصائص الديمغرافية

 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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الخصائص الديمغرافية

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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الخصائص الديمغرافية

 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



131

الخصائص الديمغرافية

 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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الخصائص الديمغرافية

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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الخصائص الديمغرافية

 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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الخصائص الديمغرافية

 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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الخصائص الديمغرافية

 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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الخصائص الديمغرافية

 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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الخصائص الديمغرافية

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
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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 



148

الخصائص الديمغرافية

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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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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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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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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 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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 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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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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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(




