
9002مسح وضع األطفال واألمهات فً لبنان للعام   

الدروة الثالثة  -المسح العنقودي متعدد المؤشرات  

1 

 

 

 أوضاع النساء واألطفال تابعةم
 

 
 

 
 

 
 لبنان

 

 المسح العنقودي متعدد المؤشرات
  الدورة الثالثة

9002 

 
 

 التقرٌر النهائً
 

 

 
 حصاء المركزياإلدارة إ

 
 

 منظمة األمم المتحدة للطفولة

 

  

 
 

  

 

 

 



9002مسح وضع األطفال واألمهات فً لبنان للعام   

الدروة الثالثة  -المسح العنقودي متعدد المؤشرات  

2 

 

  

 لبنان
 

 المؤشرات المسح العنقودي متعدد
9002 

 

 

 

 

 
 إدارة اإلحصاء المركزي

 
 الٌونٌسٌف - لطفولةمنظمة األمم المتحدة ل

 
 

 

 

 

 

 

0202 األول كانون  
 

 

متعدد المؤشرات عمى العنقودي  مسحللالدعم التقني  التً قدمتالمركزي، وذلك بالتعاون مع اليونيسف اإلحصاء تم إجراء المسح من قبل إدارة 
 مستويات عد
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0227االلتظبدٌ للعبم الٌشبط   
 

  

 0227للعبم  المؤشراتهذا الفظل هى جشء هي التمزَز الٌهبئٍ للوسح العٌمىدٌ هتعذد 

  8ًتبئج الوسح كبهلت هتىفزة علً الوىلع الخبص بإدارة اإلحظبء الوزكشٌ علً العٌىاى التبلٍ
 

 

http://www.cas.gov.lb/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=115 
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  صٌاغة هذا التقرٌر المساهمون فً
 

 –التنسٌق والمحاسبة الوطنٌة باإلنابة  رئٌس مصلحة ،إحصائً – نجوى ٌعقوب منهجٌة العٌنة والمسح
 إدارة اإلحصاء المركزي

 إدارة اإلحصاء المركزي –اختصاصً فً العلوم االجتماعٌة  –الرا بدر 

ن من منظمة االمم المتحدة منتدبو -نانسً نادر ومحمد طراؾ مساعد احصائً
 الٌونٌسؾ –للطفولة 

تؽطٌة العٌنة وخصائص األسر 
 المعٌشٌة والمجٌبٌن

 خبٌر احصائً مستقل –د. مروان حوري 

 وفٌات األطفالو

الخبٌر االقلٌمً لمنظمة االمم  -دكتورة فً االحصاء -الشٌخ عبد الرحمن د. منار  التؽذٌة
 صحة الطفل لمنطقة الشرق االوسط وشمال افرٌقٌا -الٌونٌسؾ -المتحدة للطفولة

 البٌئة
 الصحة اإلنجابٌة

 تنمٌة األطفال

 د. مروان حوري  التعلٌم

 د. منار الشٌخ عبد الرحمن  حماٌة األطفال

 المركزي إدارة اإلحصاء  –اختصاصً فً العلوم االجتماعٌة  –الرا بدر  االقتصاديالنشاط 
 االطفال عمل

 الهجرة الدولٌة
 

 
منظمة األمم بالتعاون مع  0227فً العام  لبنانالمؤشرات فً متعدد بتنفٌذ المسح العنقودي  المركزيإدارة اإلحصاء  قامت

. تم تموٌل هذا المسح من قبل إدارة  إلنجاح هذا المسح الدعم الفنً تقدٌم تولّىالذي  بٌروت، مكتب الٌونٌسؾ –المتحدة للطفولة
  .الٌونٌسؾ، مكتب بٌروت –منظمة األمم المتحدة للطفولةاإلحصاء المركزي و

 

دولة حول العالم،  32فً أكثر من  تمتالمؤشرات، التً متعددة أجري هذا المسح ضمن الدورة الثالثة من المسوح العنقودٌة 

 0773المؤشرات األولى والثانٌة اللتٌن أجرٌتا فً عامً متعددة ، والتً تأتً بعد دورتً المسوح العنقودٌة 0224 -0223فً 

المؤشرات متعددة العنقودٌة  المشروع العالمً للمسوحالتً وضعها . تعتمد أدوات المسح على النماذج والمعاٌٌر 0222و

على مزٌد من المعلومات عن مشروع  ٌمكنكم االطالعجمع معلومات عن وضع النساء واألطفال فً دول العالم. صمم ل والذي

 . www.childinfo.orgالمؤشرات العالمً من متعددة المسوح العنقودٌة 

 لسرد المقترحا

، التقرٌر 9002المؤشرات متعدد المسح العنقودي  لبنان. 9002، ،المتحدة للطفولةمنظمة األمم و المركزيإدارة اإلحصاء 
 لبنان.، بٌروتالنهائً. 

 

 لإلتصال بنا 
 

 

 حصاء المركزي اإلدارة إ
 

 

 الٌونٌسٌف -منظمة األمم المتحدة للطفولة

 بناٌة التجارة والمال، شارع الجٌش، القنطاري
 لبنان ،بٌروت
 +7400151042هاتؾ: 
 +7400151040فاكس: 

social@cas.gov.lb 

www.cas.gov.lb 

 كلٌمنصو ،معماريؾ ، شارع ٌالٌونٌس
 بٌروت، لبنان

  لبنان –بٌروت  3720-00ص.ب: 
 +7400534020هاتؾ: 

 +7400534027: فاكس
hwannis@unicef.org  

http://www.childinfo.org/
mailto:social@cas.gov.lb
mailto:social@cas.gov.lb
http://www.cas.gov.lb/
http://www.cas.gov.lb/
mailto:hwannis@unicef.org
mailto:hwannis@unicef.org
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 جدول ملخص النتائج
 

 0227لبنان، المؤشرات ومؤشرات أهداؾ األلفٌة للتنمٌة، متعدد المسح العنقودي 

 
رقم مؤشر  الموضوع

المسوح 
 العنقودٌة

رقم مؤشر 
األلفٌة 
 للتنمٌة

 القٌمة المؤشر

 النشاط االقتصادي 

 

 النسبة المئوٌة 2574 معدل النشاط االقتصادي  5.1 

 النسبة المئوٌة 2274  سنة وما فوق( الى اجمالً السكان المقٌمٌن  51نسبة العاملٌن)  

 (سنة 8:-59 العمرٌة)للفئة   البطالة معدل  
 
 

 النسبة المئوٌة 6.4
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متعدد المسح قامت إدارة اإلحصاء المركزي فً لبنان بتنفٌذ 

 -وقدمت منظمة األمم المتحدة للطفولة ،2009المؤشرات فً العام 

إلنجاح الالزمة المساعدة الفنٌة والتقنٌة  مكتب بٌروت،، الٌونٌسٌؾ

 هذا المسح.
 

 منهجٌة المسح 
 

بلػ عدد المساكن المشؽولة التً تم إختٌارها ضمن إطارالعٌنة  

كانون شهر و 2009مسكناً. جرى المسح بٌن شهر آذار  15181

. أجري المسح على االراضً اللبنانٌة كافة باستثناء 2009االول 

ة ممثلة على صعٌد لبنان. المخٌمات الفلسطنٌة فً لبنان وكانت العٌن

 مناطق على الشكل التالً: 9انه جرى تقسٌم لبنان الى  ككل، اال
 

 محافظة بٌروت-1
 

  :محافظة جبل لبنان وهً مؤلفة من

 ضواحً بٌروت-2

 لبنانجبل باقً -3
 

 :محافظة لبنان الشمالً وهً مؤلفة من

 الضنٌة      -عكار والمنٌة  قضاءا-4

 باقً أقضٌة لبنان الشمالً-5
 

 :محافظة البقاع وهً مؤلفة من

 بعلبك والهرمل قضاءا -6

 باقً أقضٌة البقاع-7
 

 محافظة لبنان الجنوبً-8
 

 محافظة النبطٌة -9
 

 1560بٌن ما شكل االحتمالٌة بالتساوي بٌن المناطق عٌنة التم سحب 

وقد اعُتمدت الخطة  .(Domain)أسرة فً كل منطقة  1758و

هذه العملٌة على مرحلتٌن  ُنّفذتالعنقودٌة فً تصمٌم العٌنة، كما و

ي نفذته إدارة اإلحصاء ذباعتماد تحدٌث مسح المبانً والوحدات ال

فً تّم كإطار لسحب العٌنة.  2005-2004المركزي فً العام 

 جرىاالولى اختٌار الوحدات األولٌة للعٌنة )الجزر( والمرحلة 

 جزٌرة فً كل منطقة. 60سحب ما مجموعه 

مسكناً عشوائٌاً ضمن كل جزٌرة  30وفً المرحلة الثانٌة اختٌر 

مسكناً وما  30وتمت مقابلة جمٌع االسر فً الجزٌرة التً تتضمن 

 دون. 

 

ن المرأة : استبٌان االسرة، استبٌاإعتمد المسح ثالثة استبٌانات

خمس سنوات. باالضافة الى النماذج واستبٌان االطفال دون 

 المقترحة فً استبٌانات المسوح العنقودٌة المعتمدة عالمٌاً،

وضع لبنان نموذجٌن اضافٌٌن حول النشاط االقتصادي 

تعدٌل على  أدِخلبعد تنفٌذ االختبار األولً ووالهجرة الدولٌة. 

النماذج وطرٌقة طرح االسئلة والمفردات لتتناسب  محتوى

 اكثر والواقع اللبنانً.
 

 العمل المٌدانً 
 

التً ان تجدر اإلشارة الى ان لبنان هو البلد الوحٌد من بٌن البلد

متعددة المؤشرات، الذي اعتمد الـ نفذت المسوح العنقودٌة 

PDA (Personal Digital Assistant) أي حاسوب الٌد ،

وهً بدالً من االستبٌانات الورقٌة،  المٌدان لجمع البٌنات فً

لجمع البٌانات PDA المرة االولى التً ٌستخدم فٌها لبنان الـ

إدارة . ولهذه الؽاٌة قام فرٌق عمل خالل العمل المٌدانً

األمم المتحدة للطفولة،  اإلحصاء المركزي وبمساندة منظمة

 وجرىمكتب بٌروت، بوضع برنامج خاص لجمع البٌانات 

وقد تم تدرٌب فرٌق  تعرٌبه لٌحل مكان االستبٌانات الورقٌة.

ٌّن، شق ٌتعلق  6العمل المٌدانً لمدة  أٌام وكان التدرٌب ذا شق

وشق بالمفاهٌم واالستبٌانات المستعملة  PDAال الـباستعم

ووضعت إدارة االحصاء المركزي لهذه الؽاٌة  خالل المسح.

مفصالً للعمل المٌدانً والمفاهٌم الخاصة بالمسح وطرٌقة  دلٌالً 

 خدام حاسوب الٌد.تجمع البٌنات عن طرٌق اس
 

 معالجة البٌانات
 

لجمع البٌانات   Visual Basic 2005 تم استخدام برنامج

وبرنامج   ORACLEالتً تمت معالجتها الحقاً على برنامج

SPSS. 
 

 نسبة االستجابة 
 

اسرة بنجاح لتشكل نسبة  13575تمت بشكل عام مقابلة 

مع تفاوت بٌن المناطق. بلػ عدد  ،المئة فً 89.4 االستجابة

سنة المتزوجات أو  49-15عمرالسٌدات المؤهالت )فً 

بنجاح  نتمت مقابلته لواتًالوالزواج( سبق لهن  لواتًال

 5. أما عدد االطفال دون )أو استمارة مستوفاة( ةأإمر 7560

بنجاح فبلػ  تمت مقابلة مقدمً الرعاٌة لهم سنوات والذٌن

 . )أو استمارة مستوفاة( طفالً  3439
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 خصائص االفراد واالسر المعٌشٌة   
 

فً ما خص ابرز المؤشرات المتعلقة باالسر المعٌشٌة واالفراد بشكل 

من االسر ترأسها إمرأة  المئة فً 15 ، أظهرت النتائج ان حوالىعام

من االسر التً ٌرأسها رجل. وتتوزع االسر على  المئة فً 85مقابل 

فً محافظتً بٌروت  المئة فً 53.6 :المناطق على الشكل التالً

فً المحافظات الباقٌة )لبنان  المئة فً 46.4وجبل لبنان مقابل 

  الشمالً، البقاع، لبنان الجنوبً والنبطٌة(.

 ،المئة فً 31.1سنة  18من ناحٌة اخرى بلؽت نسبة االطفال دون 

. المئة فً 7.8سنة وما فوق  65وشكلت نسبة كبار السن بعمر 

-25الى ما دون المئة فً الفئات العمرٌة وتنخفض معدالت الذكورة 

 .المئة فً 48.4وٌبلػ معدل اإلعالة العمرٌة فً لبنان  ،سنة 44

 

 وفٌات االطفال والرضع 
 

فً  9فً االلؾ و 10فٌات االطفال دون سن الخامسة ومؤشر بلػ 

 لؾ لوفٌات الرضع.األ

 

 الرضاعة الطبٌعٌة
 

لألطفال الذٌن ٌقل عمرهم بلؽت نسبة الرضاعة الطبٌعٌة الحصرٌة 

بشكل عام فً لبنان مع تفاوت على صعٌد  المئة فً 14.8أشهر  6عن 

-12بلؽت نسبة استمرار الرضاعة الطبٌعٌة لألطفال بعمر والمناطق. 

 23-20لالطفال بعمر  المئة فً 14.6و المئة فً 37.5شهراً  15

 شهراً. 
 

 أضافة الٌود الى ملح الطعام
 

الستهالك الملح المعالج بالٌود، فقد بلؽت نسبة االسر أما بالنسبة 

 . المئة فً 70.7الُمستخدمة للملح المٌودن 
 

 نقص الوزن عند المٌالد
 

 11.5 وكان حوالى من االطفال تم وزنهم عند والدتهم المئة فً 95.7

عند الوالدة مع إختالفات  ؼرام 2500منهم ٌزنون أقل من  المئة فً

 بٌن المناطق. 

 

 التحصٌن

شهراً الذٌن كان لدٌهم بطاقات  23-12بلؽت نسبة االطفال بعمر 

فً المئة من  54.6 تمت رؤٌة بنسبة إجمالٌةو فً المئة 91.3صحٌة 

 هذه البطاقات.

فً المئة من األطفال الذٌن تتراوح  85.3تلقى ما ٌقرب من 

شلل لقاح شهرا الجرعة األولى من  23-12أعمارهم بٌن 

النسب المئوٌة للجرعات . اما شهراً  12قبل سن األطفال 

فً المئة للجرعة الثانٌة،  86.7هً ف هذا اللقاحمن  الالحقة

 .فً المئة للجرعة الثالثة 72.4و

ن األطفال اللقاح الثالثً، السحاٌا فً المئة م 83.2تلقى و

. شهراً  12قبل سن  أو اللقاح الخماسً()بائًوالتهاب الكبد الو

أما لجرعة الثالثة. لفً المئة  70.6 نسبة الىوتنخفض هذه ال

 فكانت شهراً  12بلوغ الطفل  تؽطٌة لقاح الحصبة قبلبالنسبة ل

 .فً المئة 70.9

 

 االلتهاب الرئوي الحاد  االصابة باالسهال و
 

من االطفال أصٌبوا  المئة فً 8.5أظهرت النتائج ان 

حوالً وقد تلقى  .باالسهال خالل االسبوعٌن السابقٌن للمسح

من االطفال سائالً من عبوات أمالح معالجة  المئة فً 64.8

هي االطفبل تلمىا سىائل هعبلجت  المئة فً 37.2الجفاؾ و

سىائل هٌشلُت  المئة فً 36الجفبف الوعذة هسبمب ، بٌُوب تلمً 

 هي تلك الوىطً بهب7
 

 المئة فً 3.1أفادت االمهات أو مقدمات الرعاٌة الطفال ان 

ظهرت علٌهم أعراض شهراً  59-0بعمر من االطفال 

 خالل االسبوعٌن السابقٌن للمسح. االلتهاب الرئوي الحاّد 

 

 مٌاه الشرب 
 

محسنة تستخدم مصادر فً لبنان من االسر  المئة فً 97.9

فقط على المٌاه  االسر للشرب، لكن ٌحصل حوالً ثلث

أما نصؾ االسر فٌستعمل المٌاه المعبأة أو  المنقولة بانابٌب

من االسر تسخدم طرق  المئة فً 22المنقاة فً الؽالونات. 

 معالجة للمٌاه لجعلها أكثر امانا للشرب. 

 

 الصحة االنجابٌة 
 

من السٌدات المتزوجات  المئة فً 53.7أظهرت النتائج ان 

ٌستخدمن حالٌاً هن أو أزواجهن وسائل وقت إجراء المسح 

( وسائل المئة فً 44.8وتستعمل ؼالبٌة النساء ) .لمنع الحمل

(، أما الوسائل المئة فً 8.9حدٌثة أكثر من الوسائل التقلٌدٌة )

 اللولب الرحمً.االكثر شٌوعاً فهً حبوب منع الحمل و
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 نمو االطفال 

 

تدعم  تم جمع بٌانات حول عدد من النشاطات التً

ل ممارسة الراشدٌن التعلٌم المبكر فً المسح وتشم

قراءة الكتب أو مشاهدة  مثلنشاطات مع االطفال 

العدد الوسطً الحكاٌات... وبلػ  رواٌةالصور فٌها، 

 3.9لنشاطات التً انخرط فٌها الراشدون مع االوالد ل

 نشاطاَ. 

من االطفال فً منازلهم حٌث  المئة فً 77.2ٌعٌش 

لكن  كتب على االقل ؼٌر مخصصة لالطفال. 3ٌوجد 

شهراً لدٌهم  59و 0من االطفال بٌن  المئة فً 28.5

من االطفال  المئة فً 16.7وٌمتلك كتب خاصة بهم. 

شهراً ثالث العاب أو أكثر ٌلعبون بها فً  59و 0بٌن 

أي  من االطفال المئة فً 9.8 ال ٌمتلك المنزل بٌنما

 لعبة. 

 

أما لناحٌة ترك االطفال بمفردهم أو برعاٌة أطفال 

من االطفال بٌن  المئة فً 8.3 ، ُتبٌن النتائج انآخرٌن

 1.8شهراً تركوا تحت رعاٌة أطفال آخرٌن، و 59و 0

من االطفال تركوا بمفردهم خالل االسبوع  المئة فً

 السابق للمقابلة.

 

 التعلٌم 
 

شهراً  59-36ان نسبة االطفال بعمر إلى تشٌر النتائج 

قبل المدرسً  الملتحقٌن بأحد أطر أو برامج التعلٌم ما

من االطفال  المئة فً 88.5 وأنّ  المئة فً 61.7بلؽت 

 6عمر دخول المدرسة االبتدائٌة )أي الذٌن هم فً 

السنة الجارٌة فً  خاللسنوات( ٌتابعون الدراسة 

نسبة االطفال فً سن بلؽت الصؾ االبتدائً االول. و

الذٌن ٌلتحقون سنة(  11-6المدرسة االبتدائٌة )أي 

فٌما . والمئة فً 98.3فً السنة الجارٌة بالمدرسة 

ة )لالطفال بعمر طالمدرسة المتوسبخص االلتحاق 

 . المئة فً 81.1شكلت هذه النسبة سنة(  12-17

 ر النتائج الى عدم وجودهلناحٌة التسرب المدرسً، تشٌ

فً المرحلة االبتدائٌة حٌث بلؽت نسبة االطفال الذٌن 

)من أصل الذٌن  الصؾ الخامس االبتدائًإلى ٌصلون 

. فً حٌن المئة فً 99.8دخلوا الصؾ االول االبتدائً( 

 5.9بلؽت نسبة التأخر المدرسً فً المرحلة االبتدائٌة 

وٌساوي معدل التكافؤ بٌن الجنسٌن فً التعلٌم  ،المئة فً

 .1.00االبتدائً 

 

 تسجٌل الموالٌد 
 

ُتظهر النتائج انه تم تسجٌل كل والدات االطفال دون 

 سن الخامسة من العمر. 
 

 عمل االطفال
 

فً لبنان  سنة 14-5عمربلؽت نسبة عمل االطفال فً 

 المئة فً 0.9للفتُبى و المئة فً 2.7) المئة فً 1.9

من االطفال  المئة فً 98.1للفتُبث(7 و هي أطل ًسبت 

الذٌن ٌحضرون المدرسة  فً الفئة العمرٌة ذاتها

وٌمثل هؤالء  .فً عمالة شاقة المئة فً 1.4 انخرط

من مجمل  المئة فً 72.1 العاملون نسبة الطالب

 االطفال العاملٌن.

 

 ديب االطفبل أت
 

الذٌن من االطفال فً لبنان  المئة فً 81.9تعّرض 

سنة لشكل واحد على  14و 2تتراوح أعمارهم بٌن 

لنفسً أو الجسدي على ٌد ا االقل من اشكال العقاب

أمرهم أو أفراد آخرٌن من اسرتهم.  أو أولٌاءأمهاتهم 

من االطفال لعقاب جسدي  المئة فً 13وتعّرض 

 شدٌد.
 

 وفارق العمر بٌن الزوجٌنالزواج المبكر 
 

 15 بٌنمن النساء فً المئة  2.1تظهر النتائج ان 

، فً حٌن أّن 15تزوجن قبل سن الـقد عاًما  49و

 20 تبلػ أعمارهنّ فً المئة من النساء اللواتً  13.4

 .عاًما 18 عاًما تزوجن قبل سن الـ 49إلى 

تشٌر النتائج إلى وجود فارق كبٌر فً العمر بٌن و

النساء فً لبنان  ثلث ًالزوجٌن فً لبنان. فحوال

عاًما، متزوجات من  24إلى  20اللواتً ٌبلؽن من 

 رجال ٌكبرونهّن بعشر سنوات أو أكثر.
 

 العنف االسري
 

 49-15تّم طرح عدد من األسئلة على النساء فً عمر 

ما  حولرائهّن آبهدؾ معرفة )المتزوجات حالٌاً( عاًما 

أوضاع إذا كان من حق الزوج أن ٌضرب زوجته فً 

من النساء  المئة فً 9.7. وتشٌر النتائج الى ان محتلفة

فً لبنان ٌعتقدن ان للزوج الحق فً ضرب زوجته. 

وكان سبب إهمال الزوجة ألوالدها من أهم االسباب 

 (.المئة فً 7.4التً تعطً الزوج هذا الحق )
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من  وٌرتبط هذا المؤشر بالعمر بشكٍل سلبً إذ ٌنخفض

 سنة  19إلى  15للشابات من عمر  المئة فً 22.2نسبة 

ا المئة فً 8إلى  لٌصل . سنة( 49-45) للنساء األكبر سّنً

 لدى النساء المتعلّمات. تنخفض النسبةكذلك، 
 

 االعاقة عند االطفال 
 

تم االبالغ عن نوع واحد من االعاقة على االقل عند 

 9الى  2من االطفال فً لبنان بعمر  المئة فً 8حوالى 

 سنوات.

ومن أكثر االعاقات التً تم اإلبالغ عنها عدم القدرة على 

 الرؤٌة فً اللٌل أو فً النهار.

 
مالتٌت    

  
 17عمر صفر إلى  فًفً المئة من األطفال  2.8إّن 

 من األٌتام الذٌن فقدوا أحد الوالدٌن فً لبنان هم عاًما

، وأقل من واحد فً المئة من األطفال ال على األقل

 .طبٌعٌٌنٌعٌشون مع أحد الوالدٌن ال

عند  الحد األقصى وترتفع نسبة األٌتام مع العمر لتبلػ 

 . (فً المئة 5.8)ا عامً  17-15األطفال من 
 

 النشاط االقتصادي 
 

تشٌر النتائج إلى ان معدل النشاط االقتصادي لالفراد 

 فً 22.8) المئة فً 47.6سنة وما فوق قد بلػ  15بعمر 

 للرجال(. المئة فً 72.8للنساء مقابل  المئة
 

وبلؽت نسبة العاملٌن الى اجمالً السكان )لالفراد بعمر 

 المئة فً 20.4) المئة فً 44.6سنة وما فوق(  15

 للرجال(. المئة فً 69.2للنساء مقابل 
 

سنة( فقد قُدر  64-15اما معدل البطالة )لالفراد بعمر  

 فً 5المئة للنساء مقابل  فً 10.4المئة ) فً 6.4بحوالً 

 للرجال(. المئة

 

 

 

 الهجرة الدولٌة 
 

بلؽت نسبة االسر التً لدٌها فرد )أو أكثر( مهاجر منذ 

فً  فً المئة من إجمالً االسر 6.3، 2004العام 

 لبنان.

من  المئة فً 76.3وأظهرت نتائج المسح ان حوالً 

هم رجال مقابل  2004االفراد المهاجرٌن منذ العام 

 للنساء.  المئة فً 23.7
 

سنة عند  35وكان عمر أؼلبٌة المهاجرٌن دون 

من مجموع   المئة فً 77.4هجرتهم، وشكلت نسبتهم 

لة المهاجرٌن. كما ان ؼالبٌة المهاجرٌن هم من حم

 .المئة فً 44.4الشهادات الجامعٌة، وشكلت نسبتهم 
 

وبالنسبة للسبب الرئٌسً الذي دفع االفرا إلى الهجرة 

 فً 65.9الى الخارج فهو البحث عن عمل )بنسبة 

 (. المئة

فٌما خص البلدان التً قصدها المهاجرون، فقد توّجه  

( والبلدان المئة فً 39.2أؼلبلهم الى البلدان العربٌة )

 19.5( والى أمٌركا وكندا )المئة فً 19.7الوروبٌة )ا

 (.المئة فً 12.1( والبلدان االفرٌقٌة )المئة فً
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 العوبلة والبطبلة(( الٌشبط االلتصبدي .21

 
للعام  من العملز اهم خصائص العاملٌن والعاطلٌن لقٌاس النشاط االقتصادي وابرا امتخصصً  انموذجً إدارة اإلحصاء اعتمدت 

 ILOمنظمة العمل الدولٌةتوصٌات وتعارٌؾ  اإلدارة، كما اتبعت 0227
الحتساب اهم المؤشرات التً ٌمكن ان ٌوفرها هذا  1

 ،من العململ الدولٌة، العاملٌن والعاطلٌن بحسب تعرٌؾ منظمة الع ،تضم فئة "السكان الناشطٌن إقتصادٌا"النموذج. وبذلك 

 وتعرؾ هذه الفئة أٌضاً بالقوى العاملة اإلجمالٌة.

 

، واألشخاص  2أما القوى العاملة الفعلٌة فتشمل األشخاص الذٌن قاموا بعمل ولو لمدة ساعة واحدة فقط خالل الفترة المرجعٌة 

 " فً هذا عاملٌندم عبارة "تخالمرض، أو العطل، أو عطلة األمومة، أو اإلجازة... وسوؾ تسقتاً بسبب مؤ من العملالؽائبٌن 

 التقرٌر للداللة على القوى العاملة الفعلٌة. 

 

 13.1  معدل النشاط االقتصادي ونسبة العاملٌن الى اجمالً السكان     
 

سنة وما فوق(  03)من عمر  3جمالً السكانوفرها هذا النموذج احتساب معدل النشاط االقتصادي إل التًمن ابرز المؤشرات 

 . 0227فً العام  فً المئة 47.6 بحٌث بلػ اجماالً 

فً لبنان نصؾ المجتمع اال ان مشاركتها فً الحٌاة االقتصادٌة تبقى ادنى بثالث مرات من مشاركة الرجل فً  المرأةتشكل 

سنة وما  03للرجال من عمر  فً المئة 5076مقابل  فً المئة 22.8هذا المجال، فٌشكل معدل النشاط االقتصادي للسٌدات 

 فوق.

 

ا،  07-03عمر ن االفراد فً م فً المئة 18.4ان على على صعٌد الفئات العمرٌة تدل النتائج  ًٌ سنة قد اصبحوا ناشطٌن اقتصاد

للفتٌات(، وترتفع نسب النشاط  فً المئة 7.4وللفتٌان  فً المئة 0577انخراطهم فً سوق العمل فً سن مبكرة ) الىما ٌشٌر 

 ان الفارق ٌبقى كبٌراً لصالح الرجال. إالالجنسٌن،  االقتصادي مع العمر لكال

                                                 
)جنٌؾ: منظمة العمل الدولٌة،  ، الطبعة العربٌةاقتصادٌاً والعمالة والبطالة والبطالة الناقصةمسوح السكان الناشطٌن رالؾ هوسمانز، فرهاد مهران وفٌجٌه فٌرما،  1

 62(، ص 0774مكتب العمل الدولً واللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لؽربً آسٌا، 
 بـ"األسبوع السابق للمقابلة"المسح حددت فً  .2

3
 فوق =سنة وما 03معدل النشاط االقتصادي للفئة العمرٌة  

 سنة وما فوق  03بعمر  القوى العاملة االجمالٌة
 *022 

 سنة وما فوق 03مجموع السكان بعمر 
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 9002، لبٌبى، هعذالث الٌشبط االلتظبدٌ للٌسبء والزجبل بحسب الفئبث العوزَت EA.1:بُبًٍ  رسن

 
(n.n العدد بٌن )حالة  32وأقل من  03 

 

التعلٌمً على معدل النشاط االقتصادي بشكل بارز حٌث نالحظ على سبٌل المثال ان  ىعلى الصعٌد العام ٌؤثر المستو

وهو المعدل االدنى. اما على صعٌد  ،نٌٌمّ لأل فً المئة 22.1مقابل  فً المئة 36ٌسجلون اعلى نسبة وهً تصل الى  لجامعٌٌنا

ذا نظرنا الى فإ ، نسبٌاً  جداً  الجنس فنالحظ انه رؼم انخفاض معدل مشاركة المرأة فً الحٌاة االقتصادٌة، ٌبقى دورها مهماً 

ها التعلٌمً نجد ان ؼالبٌة النساء الناشطات اقتصادٌاً هن من حملة الشهادات معدالت النشاط االقتصادي للمرأة ومستوا

تأثر كثٌراَ بمستواهم ٌرجال اذ ان مشاركتهم فً النشاط االقتصادي ال ال(. بٌنما ٌختلؾ الوضع عند فً المئة 25)الجامعٌة 

 التعلٌمً.

 

( فً المئة 32( تلٌها ضاحٌة بٌروت )فً المئة 3074على صعٌد المناطق سجلت محافظة بٌروت اعلى معدل نشاط اقتصادي )

فً  2671)و الضنٌة-ي عكار والمنٌة( فً قضاءفً المئة 2172) محافظة لبنان الشمالًفً  (فً المئة 2674) فباقً جبل لبنان

بعلبك والهرمل  يفً قضاء فً المئة 2176 :فً باقً أقضٌة لبنان الشمالً. فً البقاع اتت النتائج على الشكل التالً (المئة

تلٌها محافظة النبطٌة  فً المئة 23. أما بالنسبة للجنوب سجلت محافظة لبنان الجنوبً فً باقً أقضٌة البقاع فً المئة 2071و

 .فً المئة 2277لتسجل 
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 9002، لبٌبى، والجٌس تطمذالث الٌشبط االلتظبدٌ بحسب الوٌهع: EA.2رسن بُبًٍ 

 

 
 

الى اجمالً  (سنة وما فوق 03)من عمر  ٌضاً نسبة العاملٌنذي وفره هذا المسح أالنشاط االقتصادي البرز مؤشرات من أ

 4770للنساء مقابل  فً المئة 0272، 0227فً العام  فً المئة 2274 والتً بلؽتسنة وما فوق(  03)من عمر  المقٌمٌن السكان

 .للرجال فً المئة

 

 بً وخصبئصهن الوميوىى غير الٌبشطيي التصبدي 13.2
 

سنة وما فوق، ال ٌعمل ولٌس عاطالً  03ٌعتبر الفرد ؼٌر ناشط اقتصادٌاً بحسب تعرٌؾ منظمة العمل الدولٌة، اذا كان عمره 

فً  0570وللنساء  فً المئة 5570) فً المئة 3072اقتصادٌاً  4وبلػ معدل ؼٌر الناشطٌن وال ٌبحث فعلٌاً عن عمل. من العمل

سنة وما  43فئة كبار السن من عمر  كما لدى عاماً  02بٌاً لدى فئة الشباب دون نس اٌكون هذا المعدل مرتفعً  للرجال(. المئة

بٌنما ٌكون كبار السن قد ما ٌحد نسبٌاً من التحاقهم بسوق العمل ٌتابعون دراستهم  اجماالً  نن الشباب ال ٌزالو، وذلك ألفوق

 سن التقاعد القانونٌة.ب بلوؼهم بخارج سوق العمل بس اصبحوا عموًما

 

تظهر النتائج ان معظمهم ، بالنسبة لخصائص االفراد ؼٌر الناشطٌن اقتصادٌاً وبحسب وضعهم االساسً فً النشاط االقتصادي

، فً  فً المئة 61.0الى  . وقد وصلت نسبة هؤالءنهم ؼٌر قادرٌن على العمل أو انهم اساساً ؼٌر ناشطٌن اقتصادٌاً بأ واصرح

نسبة  كما وصلت ، فً المئة 28.9سبة االفراد ؼٌر الناشطٌن والذٌن صرحوا بانهم طلبة وٌتابعون الدراسة الى حٌن وصلت ن

 للمتقاعدٌن.  فً المئة 4.2مقابل  فً المئة 5.9 إلى من العملاالفراد ؼٌر الناشطٌن اقتصادٌاَ الذٌن صرحوا بانهم عاطلون 

 

 

                                                 
4
 سنة وما فوق =03معدل ؼٌر الناشطٌن إقتصادٌاَ للفئة العمرٌة  

 سنة وما فوق  03بعمر  مجموع ؼٌر الناشطٌن إقتصادٌا
 *022 

 سنة وما فوق  03بعمر  مجموع السكان
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 فىقسٌة وهب  51خصبئص العبهليي هي عور  13.3
 

علٌمً، الوضع فً تالعمر، المستوى الملة الفعلٌة بحسب بعض الخصائص كائص القوى العاصعرض ألبرز خفً ما ٌلً 

 العمل ونوع المهنة....

 تىزع العبهليي بحسب العور والجٌس 13.3.1
 

للرجال. اال ان مشاركة  المئةفً  77مقابل  فً المئة 23هً  0227اظهرت النتائج ان نسبة النساء العامالت فً لبنان للعام 

وهً تصل الى  ،للرجال( فً المئة 83.9مقابل  فً المئة 16.1) 07-03النساء فً العمل تكون منخفضة نسبٌاً للفئة العمرٌة 

جماالً إالنساء ( لتعود وتنخفض تدرٌجٌاً مع العمر حٌث تنشؽل فً المئة 32.2) 24-20اعلى مستوى عند الفئة العمرٌة 

 بٌنما تبقى مشاركة الرجال مرتفعة حتى بعد السن الرسمً للتقاعد.  ،من سوق العمل ٌنسحبنالزواج فباالمومة و

لدى الفئة ٌاتها لكال الجنسٌن فراد العاملٌن تصل الى اعلى مستواما على صعٌد الفئات العمرٌة، فتظهر النتائج ان نسبة اال

سنة، لتعود وتنخفض تدرٌجٌاً مع  22الى  12 للفئات العمرٌة مننسب ال تتساوى هذهثم  فً المئة 14.5 ، فتبلػ07-03العمرٌة 

 . فً المئة 0سنة وما فوق لتشكل  52العمر حتى تصل الى ادنى مستوى عند الفئة العمرٌة 

 

 9002، لبنان، توزع العاملٌن بحسب العمر والجنس: EA.3رسم بٌانً 

 
 

 حبلت 803 العذد ألل هي  (*)

(n.n)  حبلت 32ألل هي و 03بٌن 8 العذد 
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 الوستىي التعليوي والجٌستىزع العبهليي بحسب 13.3.2 
 

من مجموع العاملٌن، اما نسبة العاملٌن  فً المئة 0371بشكل عام تمثل نسبة العاملٌن الحائزٌن على مستوى تعلٌمً جامعً 

 0170تعلٌمً ابتدائً  ىتلٌها نسبة العاملٌن الحائزٌن على مستو فً المئة 0372متوسط فتشكل  تعلٌمً الحائزٌن على مستوى

فً  270ن فٌما تبلػ نسبة العاملٌن االّمٌٌ. فً المئة 0575ثانوي  تعلٌمً على مستوى الحائزٌن تشكل نسبة العاملٌنو .فً المئة

 . المئة

افضل من الرجال العاملٌن،  االنساء العامالت مستوى تعلٌمًٌ  لدى تظهر النتائج انصعٌد الجنس والمستوى التعلٌمً،  علىو

من مجموع النساء  فً المئة 4071 مستوى تعلٌمً ثانوي وما فوق حوالىنسبة النساء العامالت والحائزات على  شكلتحٌث 

 0574رجال العاملٌن )للرجال من مجموع ال فً المئة 1573للجامعً( مقابل  فً المئة 21للثانوي و فً المئة 0670العامالت )

للجامعً(. وٌنعكس الوضع فٌما خص المستوى التعلٌمً المتوسط حٌث تشكل نسبة الرجال  فً المئة 0272للثانوي و فً المئة

للنساء. بالنسبة للمستوى التعلٌمً االبتدائً  فً المئة 0270مقابل  فً المئة 0675المرحلة التعلٌمٌة  الذٌن أتموا هذهالعاملٌن 

فً حٌن تتقارب  للنساء، فً المئة 0270مقابل  فً المئة 0477المرحلة التعلٌمٌة  الذٌن أتموا هذهبة الرجال العاملٌن شكلت نس

 . الجنسٌن على حدهلكل من  فً المئة 2 ن بٌن النساء والرجال لتشكل حوالىنسب العاملٌن االمٌٌ

 

  ةطمتىزع العبهليي بحسب الوٌ 13.3.3
 

، تلٌها منطقة " باقً جبل لبنان" 0227من مجموع العاملٌن للعام  فً المئة 0577قة "ضواحً بٌروت" طشكل العاملون فً من

باقً و فً المئة 676 نسبة الضنٌة –عكار والمنٌة وضّم قضاءا. فً المئة 0276فمحافظة بٌروت بنسبة  فً المئة 0471بنسبة 

بعلبك  )لقضاءي فً المئة 6.:بٌنما تتراوح نسب العاملٌن فً محافظة البقاع بٌن  .فً المئة 3.7أقضٌة لبنان الشمالً 

تلٌها محافظة  فً المئة 775محافظة لبنان الجنوبً، شكلت نسبة العاملٌن  وفً)لباقً أقضٌة البقاع(.  فً المئة 9والهرمل( و

  .فً المئة 472النبطٌة بنسبة 

 

 االجتوبعي والجٌستىزع العبهليي بحسب الىضع  13.3.4
 

شكل ٌ ( فً حٌنفً المئة 1776( والذٌن لم ٌسبق لهم الزواج )فً المئة 3477ٌتوزع اؼلب العاملٌن بٌن فئتً المتزوجٌن )

  .من اجمالً العاملٌن فً المئة 171 حوالى (الهاجرٌنولمطلقٌن وا )االراملالفئات الباقٌة مجموع 

 

ت نسبة النساء ؽلإجمالً النساء العامالت فً حٌن بمن  فً المئة 3570الزواج ت نسبة النساء اللواتً لم ٌسبق لهن ؽلب

من  فً المئة 1274الزواج  لهم ت نسبة الذٌن لم ٌسبقؽلبفً ما خص الرجال و .جمالًهذا اإلمن  فً المئة 1274المتزوجات 

 جمالً.هذا اإلللمتزوجٌن من  فً المئة 4174و إجمالً الرجال العاملٌن

 

 والجٌس العولفي تىزع العبهليي بحسب الىضع  13.3.5
 

 6، تلٌها فئة العاملٌن لحسابهم0227فً العام ( فً المئة 3272نصؾ العاملٌن ) حوالى 5نٌشكلت نسبة المستخدمٌن الشهرٌ

الساعة أو على اساس االنتاج بنسبة  األسبوع أوفئة المستخدمٌن الذٌن ٌتقاضون راتبهم على اساس  ثم،  فً المئة 1275بنسبة 

فً  170بنسبة  8تلٌهم فئة العاملٌن لدى االسرة ،من اجمالً العاملٌن فً المئة 275فشكلوا  7. أما ارباب العملفً المئة 0270

                                                 
 شهريال جٌراألموظؾ أو ال ،مستخدمالوتضم هذه الفئة  5
 )بأجر أو من دون أجر( مساعدة أفراد من األسرةبٌعمل لحسابه بمفرده أو تضم هذه الفئة رب العمل الذي و 6
 أجراء ونٌستخدمالذٌن  7
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أو  ففئة المتدربٌن ،عاملٌن لدى اسرهم من دون أجر( فً المئة 073و عاملٌن لدى اسرهم مقابل أجر فً المئة 075)  المئة

 . فً المئة 275المتمرنٌن والتً شكلت 

 

االنتاج( وتشؽل قلة  موظفات )براتب شهري أو اسبوعً أو على اساسالنساء العامالت ك من فً المئة 5770 تصّنؾ حوالى

رجال من ال فً المئة 2074 الوضع بالنسبة إلى الرجال فحوالى ٌختلؾن. ولحسابهمهًنا ٌعملن فٌها كرّبات عمل أو  من النساء

 . )براتب شهري أو اسبوعً أو على اساس االنتاج( نموظفو هم فً المئة 3370 ل أو عاملون لحسابهم، وحوالىهم ارباب عم

 9002، لبٌبى، والجٌس فٍ العول تىسع العبهلُي بحسب الىضع : EA.4رسن بُبًٍ 

 
(n.n)  حبلت 32ألل هي و 03بٌن 8 العذد 

 

 الوهي والجٌستىزع العبهليي بحسب فئبت  13.3.6
 

ة مع ٌفئات رئٌس 02وضعته منظمة العمل الدولٌة وهً تضم  الذي 9المركزي التصنٌؾ الموحد للمهنإدارة اإلحصاء اعتمدت 

هم من فئة العمال  0227من العاملٌن فً العام  فً المئة 0674ان المسح واظهرت نتائج  فئة الجٌش والقوى العسكرٌة.

وهً  12نٌن فً قطاع الخدمات والبائعٌ، ثم فئة العامل فً المئة 0270بنسبة  11ٌنالعلٌا والمدٌر، تلٌها فئة الكوادر 10المهرة

ا نسبفً المئة 0070بنسبة  13نٌفتلٌها فئة االختصاصٌ فً المئة 0075تشكل  ًٌ العاملٌن فً المهن الباقٌة  . وتنخفض تدرٌج

فً  4 مهرة وحوالىالفئة العمال ؼٌر ل فً المئة 776و 14تاآل يفئة السائقٌن ومسٌرل فً المئة 672 حوالى وهً تصل مثالً الى

                                                                                                                                                              
 دون أجرب مع أو لدى أسرته أو أقاربه الً عاموتضم هذه الفئة  8

9  ISCO 88 

باء، تصلٌحات وصٌانة معدات مجال البناء، تصلٌح وتمدٌد الكهربمهارات تخولهم العمل ٌدوٌاً فً عدة مهن كالعمل مثالً فً  ٌتمتعونتضم هذه الفئة العمال الذٌن  10 

 حوم والدواجن، الخ...والنسٌج، صناعة الخبز ومنتجات الحلٌب واللأواالت كهربائٌة والكترونٌة، خٌاطة، القٌام باعمال على الخشب أو القماش 
منها مثالً  ،الصؽٌرة أو الكبٌرة كما تضم اصحاب المحال التجارٌة االت كافة، القضاة،جالعام والخاص فً الم نن فً القطاعٌولٌتضم هذه الفئة المدراء والمسؤ 11 

 سوبرماركت، الخ .... ،محل سمانة ،سناك محل لبٌع البسة، صاحب
 والموزعٌن...الخن، البائعٌن فً المتاجر والمحالت الشعر، الطباخٌ فة مثالً مضٌفً الطٌران، المسعفٌن، مصففًمات مختلدالذٌن ٌقدمون ختضم هذه الفئة العاملٌن  12 
لعلوم االنسانٌة، ن، االساتذه الجامعٌٌن والمتخصصٌن، االختصاصٌٌن فً مجاالت الكٌمٌاء والرٌاضٌات وامٌتضم هذه الفئة االطباء والصٌادلة، المهندسٌن،المحا 13 

 رجال الدٌن، ... الخ
وجمع وتركٌب،الخ ... االت ومعدات صناعٌة يتضم هذه الفئة باالضافة الى سائقً السٌارات وااللٌات الخاصة أو العمومٌة، مسٌر  14  

(1.0) 

13.7 

72.6 

6.6 
1.4 

3.9 
(0.8) 

5.9 

35.8 

43.7 

11.3 

1.8 0.8 0.7 
0

10

20

30

40

50

60

70

80

موظؾ , مستخدم ٌعمل لحسابه  رب عمل 
 أو أجٌر  شهري

/ أجٌر أسبوعً
على أساس /مٌاوم 

 اإلنتاج 

عامل لدى أسرته 
 أو أقاربه بأجر 

عامل لدى أسرته 
أو أقاربه  من 

 دون أجر

 متمرن, متدرب

 رجال نساء 



9002مسح وضع األطفال واألمهات فً لبنان للعام   

الدروة الثالثة  -المسح العنقودي متعدد المؤشرات  

18 

 

لتشكل اخٌراً فئة العاملٌن فً الصٌد ، ن االدارٌٌنٌوالموظفأ 16والمهن الوسطىأ 15لكل من العاملٌن فً القوى العسكرٌة المئة

 . فً المئة 371والزراعة أقل نسبة وهً تصل الى 

اء ، نالحظ ان النسهاٌشؽلون ًالترجل العاملٌن بحسب توزعهم على فئات المهن كل من المرأة وال على دور وءاذا القٌنا الض

المهن الوسطى( أو المهن ذات الطابع المكتبً )الوظائؾ االدارٌة( ات أو فً فً المهن المتخصصة )كاالختصاصٌ ؼالباَ  نعملٌ

ل الٌدوٌة أو المهن التً تتطلب مهارات جسدٌة اٌقوم الرجال باالعمفً حٌن  ائعاتصنفة فً قطاع الخدمات والبمأو المهن ال

 بالقوى العسكرٌة.  االلتحاقأو  آلٌاتمعٌنة كقٌادة سٌارات أو 

 

 9002، لبٌبى، تىسع العبهلُي بحسب فئبث الوهي والجٌس EA.58رسن بُبًٍ 

 

 
 حبلت 803 العذد ألل هي  (*)

 

 تىزع العبهليي بحسب لطبع الٌشبط االلتصبدي والجٌس 13.3.7
 

فقطاع الصناعة  فً المئة 05من العاملٌن، ٌلٌه قطاع التجارة بنسبة  فً المئة 1477ٌشمل  17اظهرت النتائج ان قطاع الخدمات

فً  476البرٌد واالتصاالت بنسبة  ،ٌلٌه قطاع النقل فً المئة 677 فنسبة. أما قطاع االنشاءات فً المئة 0070التحوٌلٌة بنسبة 

 . فً المئة 471ة االخٌرة بنسبة بمرتلتأتً الزراعة فً ال ،المئة

 

من النساء  فً المئة 4270لتوزع النساء والرجال العاملٌن على مختلؾ القطاعات االقتصادٌة فتدل ابرز النتائج ان  بالنسبةأما 

وتشكل نسبة النساء العامالت فً قطاعً التأمٌن والوساطة  .للرجال فً المئة 0777عملن فً قطاع الخدمات مقابل العامالت ٌ

فً  0675 مقابل فً المئة 0073تشكل نسبة النساء العامالت فً قطاع التجارة . (للرجال فً المئة 074)و فً المئة 170المالٌة 

                                                 
ت االمن اعناصر التابعة لشركالفاع المدنً، الشرطة، كافة اللبنانً، القوى العسكرٌة االخرى كاالمن الداخلً، االمن العام، الد شتضم هذه الفئة باالضافة الى الجٌ 15 

 كحماٌة المصارؾ، الجامعات، االماكن العامة...( واالحزاب.) والحماٌة الشخصٌة أو العامة
الخ... االخرى،ن فً الفٌزٌاء والكٌمٌاء وااللكترونٌك والتعلٌم والمهن االدارٌة ٌٌن فً مهن وسطى مختلفة كالتقنٌلمالعاتضم هذه الفئة   16  
 التأمٌناطة المالٌة والخدمات والوس 17
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بٌنما تفوق نسبة الرجال  ،للرجال فً المئة 473مقابل  فً المئة 375قطاع الزراعة تشكل نسبة النساء وفً . للرجال المئة

 التحوٌلٌة. والصناعةالنقل واالتصاالت و االنشاءات اتالعاملٌن فً باقً القطاعات نسبة النساء كقطاع

 

للقطاعات  فً المئة 0أقل منللقطاع العام و فً المئة 0071من اجمالً العاملٌن مقابل  فً المئة 6476ٌضم القطاع الخاص 

 ُتذكر بٌن النساء والرجال.  وارقاالخرى )المنظمات الدولٌة، السفارات االجنبٌة ...( من دون ف

 

 9002، لبٌبى، لطبع الٌشبط االلتظبدٌتىسع العبهلُي بحسب EA.6 8رسن بُبًٍ 

 

 

 هعذل البطبلة  13.4
 

 
منظمة العمل الدولٌة، والمتعارؾ علٌه فً معظم المعتمد من قبل  18المركزي التعرٌؾ القٌاسً للبطالةإدارة اإلحصاء اعتمدت 

سنة(، لكً  42-03) الدول، وهو ٌستند الى ثالثة معاٌٌر ال بد من توافرها فً آن معاً لدى االشخاص الذٌن هم فً سن العمل

 ، وهً:من العملصنفوا عاطلٌن ٌُ 

 

 دت باألسبوع السابق للمقابلة،انهم لم ٌقوموا بأي عمل خالل الفترة المرجعٌة والتً حد -

 ،ان ٌكونوا مستعدٌن للعمل -

 .قد قاموا بالبحث عن عمل فعال ان ٌكونوا -

 

  التعرٌؾ فً التقرٌر تماشٌا مع ما هو متبع فً معظم البلدان. هذا تجدر اإلشارة إلى أننا سنعتمد

كل األفراد الذٌن لم ٌقوموا بأي عمل خالل فترة القٌاس ولٌسوا ؼائبٌن على نحو مؤقت عن كعاطلٌن من العمل وبذلك ٌحسب 

عملهم، والذٌن كانوا مستعدٌن للعمل خالل األسبوع السابق للمقابلة وهم مستعدون للعمل فً ؼضون األسبوعٌن الالحقٌن 

                                                 
18
 سنة = 42-03للفئة العمرٌة  البطالةمعدل  

 سنة  42-03العاطلون من العمل بعمر 
 *022 

 سنة 42-03القوى العاملة االجمالٌة بعمر 
 

 الزراعة 
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بطالة فً لبنان واستنادا الى هذا التعرٌؾ ٌقدر معدل ال لة.للمقاب للمقابلة، والذٌن بحثوا عن عمل خالل األسابٌع األربعة السابقة

 19للرجال. فً المئة 3وللنساء  فً المئة 10.4وهو ٌبلػ  فً المئة 6.4 بحوالى 0227للعام 

 

سنة( وهو ٌنخفض مع  07و 03نسبٌاَ عند الفئات العمرٌة الشابة )بٌن  مرتفعاً  ٌكون البطالة معدل انعام  بشكلالنتائج  تدل

فً  0572وللنساء  فً المئة 1271سنة ) 07-03للفئة العمرٌة  فً المئة 19.8 وهً لهالعمر. فٌشكل معدل البطالة اعلى نسبة 

للنساء  فً المئة 0273) ،سنة 02-02للفئة العمرٌة  فً المئة 0374 فٌبلػثم ٌنخفض معدل البطالة مع العمر  .للرجال( المئة

 فً المئة 0172) فً المئة 676 الى ٌصلمعدل البطالة  فان سنة 07-03للرجال(. أما بالنسبة للفئة العمرٌة  فً المئة 0170و

 عندتفعاً نسبٌاً ٌبقى مر لكنهسنة  12بشكل مؤثرعند عمر  باإلنخفاضٌبدأ معدل البطالة وللرجال(.  فً المئة 473وللنساء 

 .الرجال )دون عمر الخمسٌن( لدى هو مّما كثرأالنساء 

  والجٌس الوحصل التعليوي الوستىي بحسب البطبلة عذله 13.4.1
 

 فً المئة 11.4وهً النسبة االعلى بحسب المستوى التعلٌمً المحصل ) فً المئة 8.8الى  الجامعٌٌن عند البطالة معدل ٌصل

ال ان إ .فً المئة 7.7المعدل  بلػللرجال( تلٌها فئة االفراد الحاصلٌن على مستوى تعلٌمً ثانوي حٌث ٌ فً المئة 5وللنساء 

الحاصلٌن على مستوى  لألفراد فً المئة 5.2 ٌبلػالمستوى التعلٌمً لالفراد بحٌث  تدنًمعدل البطالة ٌبدأ باالنخفاض مع 

فً  4.4معدل البطالة  بلػستوى تعلٌمً ابتدائً. أما بالنسبة لالمٌٌن فٌلالفراد الحاصلٌن على م فً المئة 4.6تعلٌمً متوسط و

    .المئة

  

                                                 
 .للرجال( فً المئة 277للنساء و فً المئة 0271) المئةفً  470 سنة وما فوق وقد بلػ 03كما ٌمكن احتساب معدل البطالة للفئة العمرٌة  19

إلى إدخال حكم ٌسمح بإرخاء معٌار البحث عن عمل فً بعض الحاالت، وٌقتصر هذا الحكم على الحاالت التً تكون فٌها الوسائل  0760عمدت المعاٌٌر الدولٌة عام 

، أو تكون قوة العمل التنظٌم أو تكون محدودة النطاق، وحٌث ٌكون استٌعاب األٌدي العاملة ؼٌر كاؾٍ التقلٌدٌة للبحث عن عمل محدودة األهمٌة، وتفتقر سوق العمل إلى 
الذٌن لٌس لدٌهم عمل، والمتاحون للعمل لكنهم لم ٌبحثوا عن عمل بحثاً جدٌاً. ومن  دهم األفرا ابها الخاص. بهذا ٌصبح العاطلون من العملفٌها تعمل إلى حد كبٌر لحس

أو حتى ٌعتقد بعض  ،خطوات نشٌطة للبحث عن عمل النامٌة، بحٌث ال ٌتخذ العاطلون من العملهذه الحاالت المذكورة هً ؼالباً موجودة فً البلدان المالحظ أن 
الؾ هوسمانز، فرهاد مهران انظر: ر) أعمال تتناسب مع كفاءاتهم، سواء فً منطقتهم أم فً بعض األوقات الخاصة فً دورة العمل. ةالعاطلٌن من العمل أنه ال توجد أٌ

)جنٌؾ: منظمة العمل الدولٌة، مكتب العمل الدولً، واللجنة  ، الطبعة العربٌةمسوح السكان الناشطٌن اقتصادٌاً والعمالة والبطالة والبطالة الناقصةوفٌجٌه فٌرما، 
 فً المئة  470لدى النساء و فً المئة  0372) فً المئة  674هذا التعرٌؾ ل اً قفٌصبح معدل البطالة فً لبنان وف (.023(، ص 0774االقتصادٌة واالجتماعٌة لؽربً آسٌا، 

أن إرخاء معٌار  إلىما ٌشٌر بر عند النساء منها عند الرجال، وٌالحظ أن نسبة البطالة، عند إرخاء التعرٌؾ القٌاسً للبطالة، ترتفع بشكل أك فً المئة لدى الرجال(.
 ٌا على تصنٌؾ بطالة االناث مما له على الذكور. له تأثٌر أكبر نسب ،البحث عن عمل
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 9002 لبٌبى، ،والجٌس الوحظل التعلُوٍ الوستىي بحسب البطبلت هعذل EA.78رسن بُبًٍ 
 

 
 

 حبلت 803 العذد ألل هي  (*)

 

 والجٌس  ةطمعذل البطبلة بحسب الوٌه 13.4.2
 

 الشمالً لبنان أقضٌة باقًٌشكل اعلى نسبة فً ف عدل البطالة بٌن المناطقفً م فوارقوجود تدل النتائج على 

 670نسبة البطالة  وبلؽت. فً المئة 2تصل الى  الهرمل حٌث -نسبة فً قضاءي بعلبك وادنى ،فً المئة 670تصل الى  حٌث

فً  370و فً المئة 474نسبة البطالة فً ضواحً بٌروت  بلؽتفٌما خص محافظة جبل لبنان، و. فً محافظة بٌروت  فً المئة

-كار والمنٌةي عفً قضاء فً المئة 5نسبة البطالة  لنسبة لمحافظة لبنان الشمالً فقد بلؽتفً باقً جبل لبنان. أما با المئة

 ًالجنوبلبنان حافظة فً ممعّدل البطالة ٌنخفض فً حٌن  ،أقضٌة لبنان الشمالً  ًفً المئة فً باق 670 بلؽت الضنٌة بٌنما

فً محافظة النبطٌة. أما بالنسبة لباقً االقضٌة فً محافظة البقاع فٌصل معدل البطالة  فً المئة 4إلى و فً المئة 3 الى ٌصلف

 . فً المئة 4الى 

 

 فً النساء لدى مستوى اعلى لٌشكلتتفاوت معدالت البطالة بٌن النساء والرجال على صعٌد المناطق،  أخرى ناحٌة من

ٌصل ى مستوى له فً محافظة بٌروت فالرجال ٌسجل معدل البطالة اعل ولدى (.فً المئة 0170الضنٌة )-المنٌة عكار قضاءي

 . فً المئة 070ٌصل الى له فً قضاءي بعلبك والهرمل فادنى مستوى و فً المئة 575الى 
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 9002 ،لبنان ،والجنس المنطقة بحسب: معدل البطالة EA.8رسم بٌانً 

 
(n.n)  حبلت 32ألل هي و 03بٌن 8 العذد 

 

 سٌة  46-51في عور  هي العولخصبئص العبطليي  13.5
 

التعلٌمً، بحسب المتؽٌرات االساسٌة كالعمر والجنس، المستوى  من العملا ٌلً عرض ألبرز خصائص العاطلٌن فٌم
 الوضع االجتماعً، المناطق....

 بحسب العور والجٌس هي العولخصبئص العبطليي  13.5.1
  

من للرجال. اال ان نسبة العاطلٌن  فً المئة 3773 هم نساء مقابل من العملمن العاطلٌن  فً المئة 2273أظهرت النتائج ان 

 نسبة ، تبلػمثالً مر لتعود وتنخفض مع العمر. من الع 12 ـرٌة الشابة دون العمبشكل واضح الفئات ال تطال العملمن العمل

-03، تلٌها الفئة العمرٌة من العملمن العملطلٌن جمالً العامن ا فً المئة 1076سنة  02-02 للفئة العمرٌة العملمن العاطلٌن 

فً  671الى  سنة 12-12للفئة العمرٌة  من العملنسبة العاطلٌن  . فً حٌن تصلفً المئة 0074سنة وتصل نسبتها الى  07

 سنة واكثر. 13 للفئات العمرٌة من ئةفً الم 4نسبة الى أقل من هذه الثم تنخفض  المئة

 عليوي الوحصلتبحسب الوستىي ال هي العوليي خصبئص العبطل 13.5.2
 

من  بٌن العاطلٌن ىوهً النسبة االعل فً المئة 1476الحائزٌن على مستوى تعلٌمً جامعً  من العملبلؽت نسبة العاطلٌن 

. فٌما خص فً المئة 0070على مستوى تعلٌمً ثانوي وهً الحائزٌن  من العملمن العمل، تلٌها نسبة العاطلٌن العملمن العمل

 فً المئة 0470تلٌها نسبة  فً المئة 0070نسبتهم  تعلٌمً متوسط فقد بلؽتمستوى والحائزٌن على  من العملمن العملٌن العاطل

 بتدائً. االتعلٌمً المستوى ذوي ال من العملللعاطلٌن 
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 جية والجٌسابحسب الحبلة السو العولهي خصبئص العبطليي  13.5.3
 
 فً المئة 6475) من العملمن اجمالً العاطلٌن  فً المئة 6172الزواج  لهم الذٌن لم ٌسبق من العملؽت نسبة العاطلٌن لب

فً  0577للنساء مقابل  فً المئة 770 )حوالى فً المئة 0272بنسبة  للرجال( تلٌها فئة المتزوجٌن فً المئة 6070 للنساء مقابل

  .(للرجال المئة

 ةطمبحسب الوٌ هي العولخصبئص العبطليي  13.5.4
 

وهً تصل الى  0227فً العام  من العملعلى نسبة من اجمالً العاطلٌن أفً ضواحً بٌروت  من العملبلؽت نسبة العاطلٌن 

فً الشمال،  .فً المئة 0170وباقً المناطق فً جبل لبنان بنسبة  فً المئة 0175، تلٌها محافظة بٌروت بنسبة  فً المئة 0774

باقً أقضٌة لبنان فً  فً المئة 0070الضنٌة و-ي عكار والمنٌةفً قضاء فً المئة 775 من العملشكلت نسبة العاطلٌن 

فً  275مقابل  فً المئة 176ي بعلبك والهرمل فً قضاء من العملً. أما بالنسبة لمحافظة البقاع، وبلؽت نسبة العاطلٌن الشمال

 محافظة النبطٌةفً و فً المئة 575فً محافظة لبنان الجنوبً  من العملقاع. وبلؽت نسبة العاطلٌن لباقً االقضٌة فً الب المئة

 . فً المئة 374

 9002، لبٌبى، تسٌت( بحسب الوٌطم 46-51عوز )فٍ  هي العولتىسع العبطلُي EA.9 8رسن بُبًٍ 

 
 

 العبطليي هي العول بحسب وجىد عول سببك ووسيلة البحث عي عول خصبئص 13.5.5
 

 الم ٌعملو فً المئة 2373من اجمالً العاطلٌن من العمل صرحوا بانهم كانوا ٌعملون فً السابق مقابل  فً المئة 3273صّرح 

 فً السابق.

أن الى المعارؾ واالصدقاء واالقارب للبحث عن عمل و لجأوامن العاطلٌن من العمل  فً المئة 14أظهرت النتائج ان كما 

 1272 نسبة ت فشكلتخدام االعالنات والصحؾ واالنترنتقدموا مباشرة الصحاب العمل بحثاً عن عمل. أما اس فً المئة 1074

 .فً المئة
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 هلحك: الجذاول االحصبئية

 لكترونً إلادارة اإلحصاء المركزي()هذه الجداول متوفرة فً ملؾ مرفق لهذا التقرٌر على نفس الموقع اال

 

 النشاط االقتصادي

 0227، لبنان، سنة وما فوق( بحسب الوضع األساسً فً النشاط االقتصادي والجنس 03توزع المقٌمٌن )فً عمر EA.1: جدول 

 0227، لبنان، سنة وما فوق( بحسب الوضع األساسً فً النشاط االقتصادي والعمر 03توزع المقٌمٌن )فً عمر   EA.2: جدول

 0227، لبنان، والمنطقةسنة وما فوق( بحسب الوضع األساسً فً النشاط االقتصادي  03توزع المقٌمٌن )فً عمر   EA.3:جدول

 0227، لبنان، والجنس المنطقةمعدالت النشاط االقتصادي بحسب الفئات العمرٌة ،المستوى التعلٌمً، :  EA.4جذول

 0227، لبنان، والجنس المنطقةمعدالت ؼٌر النشاطٌن اقتصادٌاً بحسب الفئات العمرٌة،المستوى التعلٌمً، :  EA.5جذول

 0227، لبنان، سنة وما فوق( بحسب العمر والجنس 03القوى العاملة الفعلٌة )فً عمر  تىسعEA.6:جدول 

 0227، لبنان، سنة وما فوق( بحسب المستوى التعلٌمً المحصل والجنس 03توزع القوى العاملة الفعلٌة )فً عمر  EA.7: جدول

 0227، لبنان،  والمنطقةسنة وما فوق(  بحسب الجنس  03توزع القوى العاملة الفعلٌة )فً عمر  EA.8: جدول

 0227، لبنان، سنة وما فوق( بحسب الحالة الزوجٌة والجنس 03توزع القوى العاملة الفعلٌة )فً عمر   EA.9:جدول

 0227، لبنان، سنة وما فوق( بحسب الوضع فً العمل الحالً والجنس 03توزع القوى العاملة الفعلٌة )فً عمر EA.10:جدول 

 0227، لبنان، سنة وما فوق( بحسب الوضع فً العمل الحالً والمستوى التعلٌمً المحصل 03توزع القوى العاملة الفعلٌة  )فً عمر   EA.11:جدول

 0227، لبنان، سنة وما فوق( بحسب فئات المهن للعمل الحالً والجنس 03توزع القوى العاملة الفعلٌة )فً عمر EA.12 :جدول 

 0227، لبنان،  والمنطقةسنة وما فوق( بحسب  فئات المهن للعمل الحالً  03توزع القوى العاملة الفعلٌة )فً عمر   EA.13:جدول

 9002، لبنان، سنة وما فوق( بحسب القطاع االقتصادي للعمل الحالً والجنس 03توزع القوى العاملة الفعلٌة )فً عمر   EA.14:جدول

 9002، لبنان،  والمنطقةسنة وما فوق( بحسب قطاع النشاط االقتصادي للعمل الحالً  03توزع القوى العاملة الفعلٌة )فً عمر   EA.15:جدول

 0227، لبنان، سنة وما فوق( بحسب  قطاع النشاط االقتصادي والوضع فً العمل 51العاملة الفعلٌة )فً عمر توزع القوى  EA.16: جدول

 0227، لبنان، سنة وما فوق( بحسب نوع قطاع النشاط االقتصادي للعمل الحالً والجنس 51توزع القوى العاملة الفعلٌة )فً عمر   EA.17:جدول

 9002، لبنان،  والمنطقةسنة وما فوق( بحسب نوع قطاع النشاط االقتصادي للعمل الحالً  03توزع القوى العاملة الفعلٌة )فً عمر  EA.18: جدول

 0227، لبنان، والجنس المنطقةالبطالة بحسب الفئات العمرٌة ،المستوى التعلٌمً،  هعذالثEA.19: جدول 

 0227، لبنان، ( بحسب العمر والجنسسنة 46إلى  03فً عمر توزع العاطلٌن من العمل ) EA.20:جدول

 0227، لبنان، ( بحسب المستوى التعلٌمً المحصلسنة 46إلى  03فً عمر توزع العاطلٌن من العمل ) EA.21:جدول

 0227، لبنان،  المنطقة( بحسب سنة 46إلى  03فً عمر توزع العاطلٌن من العمل ) EA.22:جدول

 0227، لبنان، ( بحسب الحالة الزواجٌة والجنسسنة 46إلى  03فً عمر العمل )توزع العاطلٌن من  EA.23:جدول

 0227، لبنان، ( بحسب وجود عمل سابقسنة 46إلى  03فً عمر توزع  العاطلٌن من العمل ) EA.24:جدول

 0227، ( بحسب وسٌلة البحث عن عمل، لبنانسنة 46إلى  03فً عمر توزع العاطلٌن عن العمل ) EA.25:جذول

 0227، لبنان، ( بحسب العمر والجنسسنة وما فوق 03فً عمر توزع العاطلٌن من العمل ) EA.26:جدول
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 0227، لبنان، (  بحسب المستوى التعلٌمً المحصلسنة وما فوق 03فً عمر توزع العاطلٌن من العمل ) EA.27:جدول

 0227، لبنان، المنطقة(  بحسب سنة وما فوق 03فً عمر توزع العاطلٌن من العمل ) EA.28:جدول

 0227، لبنان، بحسب الحالة الزواجٌة والجنسسنة وما فوق(   03)فً عمر توزع العاطلٌن من العمل EA.29:جدول 

 0227، لبنان، بحسب وجود عمل سابقسنة وما فوق(   03)فً عمر توزع  العاطلٌن من العمل EA.30:جدول 

 0227، لبنان، ( بحسب وسٌلة البحث عن عملسنة وما فوق 03فً عمر ) توزع العاطلٌن عن العمل EA.31:جدول

 

 


