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مجتمع

9

تبلغ نسبة اإلعالة  %50.4ما يعني
أن نحو ثلث السكان يعيلون الثلثين
الباقيين (بالل جاويش)

توزع األسر متدنية اإلشباع في كل محافظة بحسب الدليل
املحافظة
دليل االقتصاد
دليل خدمات
املسكن
دليل الصحة
دليل املسكن
دليل التعليم
إجمالي األسر
املحرومة في
املحافظة %

الدليل العام
البقاع النبطية الشمال الجنوب جبل لبنان بيروت
لألسر املحرومة %
55.9
52.5
52.9
54.2
59.4
68.1
61.8
61.6

45.5

61

43.4

57.1

13.7

49

49.1
29.1
11.4

45.1
18.7
28.6

38.4
23.6
17.0

44.9
23.7
26.3

24.1
17.2
11.0

27.4
22.5
8.4

33.1
22.3
13.8

53.8

50.9

46.6

33.1

31.8

27.4

36.3

حاجاتها تتراوح بني نسبة %54.5
م ــن اش ـت ــراك امل ــول ــد ،و %35.1م ــن ال ـ
 ،UPSو %6.5م ــن م ــول ــدات خـ ّ
ـاصــة.
إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،يـتـبـ ّـن أن %74.7
م ـ ــن املـ ـس ــاك ــن ت ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى شـبـكــة
املجاري الخاصة بالصرف الصحي
لكن القسم األكبر منها غير مرتبط
بـمـحـطــات للمعالجة مــا ي ــؤدي إلــى
ت ـص ــري ـف ـه ــا فـ ــي األدويـ ـ ـ ـ ــة ومـ ـج ــاري
األنهر والبحر».

ثلث األسر غير مكتفية صحيًا
«ثـلــث األســر اللبنانية غير مكتفية
ف ـ ــي املـ ـ ـج ـ ــال الـ ـصـ ـح ــي عـ ـل ــى ال ــرغ ــم
م ــن الـ ـع ــدد ال ـك ـب ـي ــر لـلـمـسـتـشـفـيــات
وامل ــراك ــز الـصـحـيــة واملـسـتــوصـفــات
املستحدثة» ،هــذا مــا تظهره نتائج
الــدراســة عـلــى صعيد دلـيــل الــوضــع
ال ـص ـحــي ،مـشـيــرة إل ــى أن «الـحــاجــة
الفعلية املطلوبة في هذا املجال هي
لتحسني نــوعـيــة وج ــودة الـخــدمــات
امل ـ ـقـ ــدمـ ــة ولـ ـ ـي ـ ــس إلقـ ـ ــامـ ـ ــة م ـن ـش ــآت
جديدة».
وي ـت ـب ــن أن ال ـس ـب ــب األسـ ــاسـ ــي فــي
نـ ـسـ ـب ــة حـ ـ ــرمـ ـ ــان األسـ ـ ـ ـ ــر فـ ـ ــي دلـ ـي ــل
الـصـحــة هــو «ع ــدم كـفــايــة الـخــدمــات
املـقـ ّـدمــة للمعوقني ،وزي ــادة ساعات
الـعـمــل ،وانـتـشــار األمـ ــراض املــزمـنــة.
ً
ف ـضــا ع ــن وجـ ــود نـحــو  %15.2من
األســر التي لديها حرمان في مجال
الـ ـت ــأم ــن الـ ـصـ ـح ــي ،م ـق ــاب ــل %43.6
مــن األســر التي لديها إشـبــاع عــال».
ويـ ـع ــود ذلـ ــك إلـ ــى ان ـت ـش ــار ش ــرك ــات

الـ ـت ــأم ــن ال ـ ـخـ ـ ّ
ـاصـ ــة ،الـ ـت ــي ارت ـف ـع ــت
ن ـس ـبــة امل ـس ـت ـف ـيــديــن م ـن ـهــا م ــن 7.6
إلــى  ،8.6مقابل تــراجــع املستفيدين
مـ ــن الـ ـجـ ـه ــات ال ـض ــام ـن ــة الــرس ـم ـيــة
كــال ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــي م ــن %52.1
إلى .%51.4

ثلثا المساكن يفوق عمرها 25
سنة

ّ
يـ ـسـ ـج ــل مـ ـ ــؤشـ ـ ــر امل ـ ـس ـ ـكـ ــن ت ـح ـس ـنــا
مــن  %24.6ع ــام  2007إل ــى ،%22.3
وي ـعــود اإلش ـبــاع املـقـبــول فــي مجال
السكن إلــى انتشار البناء فــي شكل
ّ
العقارية
واســع ،نتيجة للسياسات
ال ـس ــائ ــدة وال ـت ـشــري ـعــات املـتـســاهـلــة
في البناء والتسهيالت في القروض
ّ
ّ
السكنية .إذ تعيش %12.3
املصرفية
م ــن األسـ ـ ــر ف ــي م ـس ــاك ــن أصـ ـغ ــر مــن
حــاجـتـهــا الـفـعـلـ ّـيــة أغـلـبـهــا فــي جبل
لـبـنــان وب ـيــروت وال ـش ـمــال ،وتعيش

أكثر من نصف اللبنانيين
يؤمنون حاجاتهم
الكهربائية من
اشتراكات المولدات

 %2.8مــن األســر فــي مـنــازل أكبر من
حاجتها.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ي ـب ـلــغ م ـت ــوس ــط م ـســاحــة
امل ـس ــاك ــن ن ـح ــو  134.5م ـت ــر م ـ ّ
ـرب ــع،
ونـ ـح ــو  %67.7مـ ــن األس ـ ـ ــر تـمـتـلــك
مسكنها الرئيسي مقابل  %21.7من
األس ــر تشغله بــاإليـجــار (خصوصًا
ف ــي بـ ـي ــروت بـنـسـبــة  %55.4وجـبــل
لـبـنــان بنسبة  .)%27.7وي ـشــار إلــى
أن أكثر مــن ثلثي املساكن ()%68.3
بنيت منذ  25سنة وما فوق ،و%3.9
منها بنيت قبل  5سنوات.

 %41.3من الطالب في المدارس
ّ
الرسمية

ي ـسـ ّـجــل الـتـعـلـيــم ال ـن ـس ـبــة األقـ ــل من
ال ـ ـحـ ــرمـ ــان ،إذ ت ـح ـ ّـس ــن ل ـ ــدى األسـ ــر
ً
املـ ـح ــروم ــة م ـس ـج ــا ن ـس ـب ــة %13.8
مقارنة مع  %34.7خالل  .2004يأتي
ذلـ ــك نـتـيـجــة اتـ ـج ــاه األس ـ ــر لـتـعـلـيــم
أب ـنــائ ـهــا ح ـتــى م ـس ـتــويــات مـتـقـ ّـدمــة
باعتبارها وسيلة الكتساب مكانة
اجـتـمــاعـ ّـيــة أف ـضــل .أي ـضــا ،تحسنت
أوض ـ ـ ـ ـ ــاع األس ـ ـ ـ ــر ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ذات
اإلشباع املرتفع وزادت نسبتها عما
كانت عليه عــام  ،2004من  %35إلى
 ،%58.8مــا يـعــد مــؤش ـرًا أول ـيــا على
تحسن أوضاع التعليم ومستويات
املـ ـ ــدارس الــرس ـمـ ّـيــة ال ـتــي تستقطب
 %41.3مــن إج ـمــالــي ال ـط ــاب ،وإلــى
ّ
التعليمية لــدى
ارت ـفــاع املـسـتــويــات
أربـ ــاب األس ــر م ــا دون  45سـنــة (أي
جيل ما بعد الحرب).

¶ ال يؤثر التقدم في المستوى التعليمي على توفير فرص العمل في لبنان
¶ يتصدر قطاع الخدمات باقي القطاعات اإلقتصادية
¶ يهاجر حملة الشهادات بحثًا عن فرص عمل

عشرة اختصاصات ّ
تخرج النسبة األعلى
من العاطلين عن العمل
االختصاص
إلكترونيك مهني
موارد بشرية
غرافيك ديزاين
هندسة ديكور مهني
كيمياء حياتية
الفنون واآلثار
العلوم االقتصادية
علوم الحياة
هندسة اتصاالت
هندسة كومبيوتر – جامعي

ً
أكثر األمراض انتشارا
بين اللبنانيين
¶ ضغط الدم املرتفع،
السكري ،أمراض القلب،
الكوليسترول ،أمراض
التهاب املفاصل
¶ يعاني من أحدها
 %67.6من األفراد
¶ تصيب أمراض القلب
وضغط الدم املرتفع
الذكور أكثر من اإلناث
¶تصاب اإلناث
بالتهاب املفاصل
وترقق العظم أكثر من
الذكور

نسبة البطالة %
66.7
50
50
37.5
33.3
33.3
33.3
28.6
28.6
26.7

تمركز الخدمات الطبية
في المحافظات ذات طابع
المديني
املحافظة

نسبة املصابني
بأمراض

بيروت

%23.5

جبل
لبنان

%31.2

الجنوب
الشمال
النبطية
البقاع

%45.2
%45.9
%41.3
%43.3

