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 18، الحدث في واألحوال المعيشية لألسرمؤتمر صحفي: المؤشرات الرئيسة لمسح القوى العاملة 

 2019كانون االول 

 غيدانيان الدكتورة مرال توتليان

 االحصاء المركزيإدارة مدير عام 

 

واألحوال مسح متخصص حول القوى العاملة أكبر إدارة اإلحصاء المركزي اليوم نتائج تُطلق 

 لألسر في لبنان. المعيشية

ممّول بالكامل من مفوضية االتحاد االوروبي وهو  2019-2018خالل العام المسح هذا نفذت االدارة 

فنية من قبل منظمة العمل الدولية، وامتدت عملية جمع البيانات الخاصة بالمسح في لبنان وبمساعدة 

 .2019آب شهر حتى نهاية  واستكمل العمل المكتبي  2019وآذار  2018بين نيسان 

 في لبنان. األولى للمرة األقضية على مستوى احصائية توفير بيانات في أهمية هذا المسح تكمن 

مخيمات  وتقع خارج نطاق هذا المسح األسري  ،يغطي المسح المقيمين في الوحدات السكنية في لبنان

 . ..والوحدات غير السكنية بشكل عام ثكنات العسكرية، وال ، لها التجمعات المجاورةو الالجئين 

االحصاء المركزي قد نفذت مسحاً مماثالً داخل إلى أن إدارة في هذا االطار، االشارة وتجدر 

 سوف تنشر نتائجه خالل العام المقبل.  2019مخيمات الالجئين الفلسطينيين خالل صيف العام 

أسرة  40000حوالي  ة لألسر في لبنانالقوى العاملة واالحوال المعيشيبلغ حجم العينة في مسح 

  .الجودة من قبل خبراء دوليين مؤشراتاحتساب  تمّ تقريباً. وقد  %79 استجابة نسبة ب

 تدوير األرقام المذكورة في هذا العرض. تّم  

 . في لبنان، التعليم، القوى العاملة واألحوال المعيشيةالمقيمون  : أبرز النتائج مواضيعتتضمن  
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 في لبنانالمقيمون أوالً: 

 توزعوا بين مليون نسمة  4.8بحوالي  2019-2018خالل فترة المسح عدد المقيمين في لبنان قّدر 

 غير اللبنانيين .% من 20ومن اللبنانيين % 80

حوالي أي محافظة جبل لبنان النسبة األكبر فقد ضّمت توزع المقيمين حسب المناطق، بالنسبة إلى 

% 5.1 التي ضّمتمحافظة بعلبك الهرمل أما النسبة األصغر فكانت من نصيب % من المقيمين، 42

 % من المقيمين.7.1ت العاصمة بيروت فضمّ أما من المقيمين، فقط 

 من حيث توزع السكان حيث ضمّ األولى قضاء بعبدا في المرتبة فقد حّل أما على مستوى االقضية، 

 % من المقيمين. 0.5 سبةالمرتبة األخيرة بنقضاء بشّري واحتّل  % 11.4

قضاء، نسبتهم على المستوى الوطني. وبلغت  26أصل من  8غير اللبنانيين المقيمين في فاقت حصة 

 حيث نسبة العاملين المنزليين هي األكبر في لبنان.  (%30.9)في بيروت األعلى نسبتهم 

المقيمين األعلى توزع المقيمين حسب العمر والجنس، وكما نرى على الرسم األعمار ن هرم يُبيّ 

والهرم إلى اليسار ن يكافة، نرى على الرسوم في االسفل هرم االعمار الخاص بالمقيمين اللبناني

 .إلى اليمينالخاص بالمقيمين من الجنسيات االخرى 

% من مجمل 24قد بلغت  اً عام 14-0الفئة العمرية أن العام، نالحظ األعمار هرم  في ما خصّ 

% من المقيمين، 11لت سنة وما فوق قد شكّ  65ن من عمر نسبة كبار السّ أن المقيمين، في حين 

 %. 54عمرية بنسبة إعالة معدل إلى مؤدية بالتالي 

وفي المقارنة بين هرمي السكان العائدين للمقيمين اللبنانيين وغير اللبنانيين، يظهر بوضوح أّن 

 تركيبة هرم غير اللبنانيين فتية أكثر من هرم اللبنانيين.  

قضاء من  11نصيب أن المقيمين حسب الفئات العمرية والقضاء، نالحظ باالنتقال إلى توّزع 

أن % . في حين 24.1هو دون المستوى الوطني الذي بلغ سنة،  14-0في الفئة العمرية  ،األطفال

% على 11% مقارنة مع 18 بحيث بلغتفي قضاء جزين النسبة األعلى من كبار السن قد سّجلت 

 المستوى الوطني. 
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٪ في 68 نسبتهم بلغتوقد  لبنان ؛ من سكان ٪65سنة(  64-15في سن العمل ) نوالمقيم لشكّ وقد 

 .متن والكورةالكسروان و أقضيةتليها قضاء البترون ، 

 بلغت نسبة المتزوجينفقد  سنة وما فوق،  15لدى المقيمين من عمر  الزوجيةإلى الحالة بالنسبة 

 أو مطلقين أو منفصلين.أرامل % 8.5% لم يسبق لهم الزواج و٪36.4،  55.1

وشكلت النساء سنة،  18إلى  15من المقيمين في سن ٪  4أقل من ، فقد شكل نسبة الزواج المبكرأما 

 .نفسها الفئة العمريةفي النساء إجمالي من  %7المتزوجات في هذه الفئة العمرية 

أما  .2004أفراد في العام  4.3انخفاًضا من مسجالً أفراد،  3.8بلغ متوسط حجم األسرة  في لبنان 

مقابل جزين أفراد  4.8على مستوى األقضية فنالحظ أن عكار لديه أكبر متوسط حجم لألسرة مع 

 3.4في العاصمة بيروت بلغ متوسط حجم األسرة فيما أفراد،  3.3 بـ المتوسط  األصغرالتي سّجلت 

 أفراد.

، لبنانيغير أسرة  % من األسر يرأسها ربّ 15أسرة لبناني و ألسر في لبنان يرأسها ربّ % من ا85

 .منها %82 فيما يرأس الرجل% من األسر 18وترأس المرأة ما نسبته 

في مكان قيدهم، وبلغت النسبة االكبر للذين ال حالياً  يقيمونال  ،اللبنانيين ،% من سكان لبنان32.4

 ٪، اما العاصمة 10.7٪ والنسبة االدنى في المتن 64.9يقيمون في مكان قيدهم في قضاء جزين 

 ٪.58.4بيروت 

 

 ثانياً: القوى العاملة

 شخص تقريباً   3,677,000سنة وما فوق،  15بعمر أي  ،بلغ عدد المقيمين في لبنان في سن العمل

 من هم خارج القوى العاملةو  labour forceوهم ينقسمون الى فئتين كبيرتين : القوى العاملة .

outside the labour force . 

شكلوا فئة من هم خارج القوى  1,883,000أي ، والباقي فرد 1,794,000 شكلت القوى العاملة 

 . العاملة
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 1,590,000 و بلغ عددهم in employment فئتين:  العاملين  إلى بدورها القوى العاملة تنقسم و

 شخص تقريباً. 203,000والذين بلغ عددهم unemployed والعاطلين من العمل فرد تقريباً  

 time-relatedفئة العمالة الناقصة لجهة الوقت او الى بدورهم ينقسم العاملون و

underemployment  الذين بلغ عددهم وفئة العاملين اآلخرين فرد،   31,500 بلغ عددهم حيث 

العمالة الناقصة لجهة الوقت هي عبارة عن االفراد الذين يبلغ عدد بأن وللتذكير . 1,559,000

 الماضية وهم يرغبون بزيادة عدد ساعات عملهم. أيام ساعة خالل السبعة  40من أقل ساعات عملهم 

 تقسيميمكن ف، outside the labour forceو أالذين هم خارج القوى العاملة إلى األفراد بالعودة  

وبلغ  Potential labor forceأو وهي القوى العاملة المحتملة األولى فئتين: أيضا إلى  هؤالء 

خارج القوى العاملة وبلغ عددهم اآلخرين األفراد الثانية فهي فئة أما شخص،  66,900 عددهم 

القوى العاملة المحتملة االفراد الذين يبحثون عن عمل ولكن وتضّم فئة  .تقريبا  1,816,000شخص 

خالل األسابيع لكنهم لم يقوموا بالبحث عن عمل  ليسوا متاحين حاليًا أو المستعدين للعمل حالياً 

 األربعة الماضية. 

نسبة القوى  يعادل% وهو 48.8، 2019-2018ل النشاط االقتصادي في لبنان وبذلك يبلغ معدّ 

 سنة وما فوق.  15المقيمين بعمر إلى إجمالي  العاملة 

 القوى العاملة. إلى إجمالي % وهو نسبة العاطلين من العمل 11.4في لبنان معدل البطالة إذاً ليبلغ 

القوى  و العمالة الناقصة لجهة الوقت و العاطلين من العملدمجنا كل من الفئات الثالث التالية: إذا أما 

 Labourأو بالمقياس المركب لالستغالل الناقص للعملعلى ما يسمى  نحصلة، العاملة المحتمل

underutilization  16.2والذي بلغ .% 

التي ستعرض اآلن قد تّم القوى العاملة المرتبطة بالمؤشرات إلى أن  أود االشارة في هذا السياق

منظمة العمل الصادرة عن توصيات إستناداً إلى أحدث الاالحصاء المركزي  إدارة احتسابها من قبل 

 . "للعمل والعمالة ونقص استخدام العمإحصاءات ا"حول الدولية 
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 : أبرز تلك المؤشرات  إذاً نستعرض 

 االقتصادي:في النشاط 

% عند الرجال ليتخطى 70.4إلى يختلف معدل النشاط االقتصادي حسب الجنس ، بحيث يصل  

 .عند النساء %29.3 البالغضعفي المعدل 

الفرد العامل ال يحصل على أن ، والذي نعني به النظاميلعمل غير العاملين في اإلى األفراد  بالنسبة

مدفوعة، فقد إجازات مرضية أو أية إجازات  يستفيد منال و أعمله  تغطية صحية  من ربّ أي 

لعاملين في العمل النظامي في لفقط % 45% من مجموع المستخدمين، مقابل 55 منسبتهالمست 

 لبنان. 

عبارة عن مجموعة من الشركات غير المسجلة والتي ال وهو لقطاع غير النظامي، إلى ابالنسبة أما 

% 64.8% ، مقابل 35.2نسبة المستخدمين فيه فبلغت ن مالكها، ع منفصالً  اً قانوني اً تشكل كيان

 للمستخدمين في القطاع النظامي.

 في البطالة: . 

% 11.4البالغ  يتخطى المعدل الوطنيقضاء  16في ن معدل البطالة أ ، نالحظاألقضيةعلى مستوى 

 المعّدل الوطني.بينما يتدنى معّدل البطالة في عشرة أقضية إلى ما تحت ، )اللون األغمق(

لى إليصل  %7.1المتن حيث يسجل أدناه في قضاء ويظهر تدرج األلوان مستوى معدل البطالة من 

 ٪.11.6ل بطالة أما العاصمة بيروت فسجلت معد   ،%(17.8) المنية الضنيةذروته في قضاء 

كما في النشاط االقتصادي ، يختلف معّدل البطالة أيضاً حسب الجنس حيث بلغ معّدل البطالة عند 

 % عند النساء.14فيما سّجل  %10الرجال 

ل البطالة عند فئة الشباب احتساب معدّ  كذلك يختلف معّدل البطالة حسب الفئات العمرية حيث يبيّن

ضعفي المعدل على المستوى الوطني ى تخطّ بحيث  جداً عاِل مستوى  أنه بلغسنة  24 – 15بعمر 

 خالل ل البطالة لفئة الشبابالدراسات السابقة يمكن القول أن معدّ مع مقارنة بالو  .%23.3ليبلغ 

من فقدان العديد من الشباب بالرغم وذلك  2004على على االطالق منذ العام أليبقى ا 2018/2019

 .2006 عملهم بسبب عدوان تموز في العام 
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 ـمي، حيث يتخطى  اليل البطالة لدى الشباب مع ارتفاع المستوى التعلمعدّ  ارتفاع هوالفتاً نجده ما و 

من ذلك ألسباب عديدة منها انخفاض الطلب % عند الشباب من حملة الشهادة الجامعية، وقد يعود 35

عن عمل في البحث يقضيها الشباب التي فترة االنتظار الطويلة  أو، عيينعلى الجام العملأرباب قبل 

ن و المتطلبات الوظيفية المعروضة في وبها الخريجيتمتع المهارات التي التوافق بين  مناسب أو عدم

 سوق العمل.

 التعليم :ثالثاُ 

معدالت االلتحاق أبرزها حول التعليم في لبنان ومن أساسية مؤشرات أيضا أظهرت نتائج المسح 

. وقد بينت النتائج اختالفاً في معّدل االلتحاق بين سنة( 24و  3أعمارهم بين الذين تتراوح لألفراد )

عند المقيمين غير % 48.2ن مقابل ي% عند اللبناني79.2المعدل  بلغبحيث  اللبنانيين وغير اللبنانيين 

 سنة.  19-15خاصة عند الفئة العمرية بجميع المراحل وفي .  وتبرز الفجوة الحاصلة اللبنانيين

هو حيث األقضية سنة ويختلف هذا المعدل بين  11.6ل متوسط سنوات التعليم في لبنان الى يص

أما في  ،سنة( 9.9الضنية )-في قضاء المنيةواألدنى سنة(  13.5في قضاء كسروان )األعلى 

 .ةسن 12.8فبلغ العاصمة بيروت 

 هذاوقد سجل فوق،  وماسنوات  10٪ على المستوى الوطني للمقيمين بعمر 7.4معدل األمية بلغ 

 غير اللبنانيين.عند % 12.5ن مقابل ي% عند اللبناني6.3المعدل 

 بلغالرجال ، حيث  منأعلى  معدالً لدى النساء سّجل ة حسب الجنس فقد األميّ إلى معدل أما بالنسبة  

 كذلك في فئتي المقيمين من لبنانيين وغير لبنانيين.وعلى المستوى الوطني  ينالضعف

 

 رابعاً: األحوال المعيشية

من السكان المقيمين في لبنان يستفيدون من تغطية صحية فقط % 55.6فيما يخص التغطية الصحية، 

 ال يتمتعون بأي تغطية صحية.ف% من سكان لبنان 44.4أما الباقون الذين يشكلون  
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حيث للتغطية الصحية الرئيس  المصدر   (NSSF)ويعتبر الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

 ٪ 20.1تغطية بنسبة اللذان يوفران الجيش وقوى األمن الداخلي  ٪ من المستفيدين، يليه 45.5يغطي 

 ٪. 11.5تغطي مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين كما 

 ٪ فقط من المساكن تمّ 2.2بحيث أن األخيرة تراجع البناء في الفترة إلى في لبنان يشير عمر المساكن 

 .عاًما على األقل 25 من المساكن٪ 66.2 بينما يبلغ عمرسنوات  5بناؤها منذ أقل من 

 % من المساكن على شكل من22.5يعتمد  ساكن، لمياه الشرب في الم الرئيسمصدر الإلى بالنسبة 

% على مياه غير 76.9في حين يعتمد المسكن، إلى يب مباشرة باالمدادات الموصولة بأنا أشكال 

يشرب سكانها من المياه السطحية والينابيع منقولة بأنابيب وأقل من واحد في المئة من المساكن 

 .أواآلبار غير المحمية

التقرير النهائي المفصل سوف يصدر أن إلى بعد نشر هذه المؤشرات االساسية نود لفت انتباهكم   

االدارة سوف تضع على صفحتها الخاصة أن كما  .عتهبعد االنتهاء من طبا 2020العام بداية في 

إضافة الى تقارير حول موضوع الجندر والفقر العديد من الجداول االحصائية المفصلة والهامة 

تساعد في وضع السياسات الالزمة أن التي نتمنى المتعدد االبعاد وغيرها من المنشورات 

 والضرورية.

ر اإلعراب عن امتنانها لالتحاد األوروبي على تمويله هذا المسح، كما اإلدارة أن تكرّ  ، تودّ وأخيراً 

جميع الخبراء  أيضاأوجه شكري أن تشكر منظمة العمل الدولية على التعاون التقني الناجح وأود 

 . الدوليين على مساندتهم فريق عمل إدارة االحصاء المركزي

الؤقت الذي ساهم بالعمل المكتبي  أشكر موظفي االدارة وفريق عمل المسح كما فريق العمل

 والميداني.

 مبروك لجميع الشركاء وأخيرا على تعاونها مع العاملين الميدانيين، لألسر أخيرا اتوجه بالشكر 

 من خمس سنوات متواصلة.وإتمامه أكثر هذا العمل الذي دام تحضيره إلنجاح 


