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   شكر وتقدير                                                                            

يأتــي هــذا التقريــر فــي إطــار مشــروع منظمــة العمــل الدولّيــة المعنــون »نحــو تحســين المعرفــة بســوق 

العمــل وظــروف عمــل الالجئيــن الســوريين والمجتمعــات المضيفــة فــي األردن ولبنــان«، الــذي تمّولــه 

مؤسســة فــورد. كلّــف المكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة شــركة 

»ستاتيســتكس ليبانــون«  بإجــراء مســح لألســر، يســتهدف اللبنانييــن المهمشــين كمــا الالجئيــن 

الســوريين والفلســطينيين المقيميــن فــي أكثــر المناطــق حرمانــاً فــي البــالد، باإلضافــة إىل إجــراء عــدٍد 

ــن الرئيســيين. ــع المبلَغي ــالت م ــزة والمقاب ــة المرك مــن المناقشــات الجماعي

تــوىّل الســّيد طــارق الحــق، كبيــر األخصائييــن فــي سياســة العمالــة قيــادة فريــق منظمــة العمــل الدولية 

وجهــود جمــع البيانــات وإعــداد هــذا التقريــر. ضــم الفريــق كّل مــن نــادر كيــروز، أخصائــي إقليمــي فــي 

مجــال إحصــاءات العمــل؛ وآيــا جعفــر، منســقة مشــروع وطنــي؛ وجــاد ياســين، مســؤول مشــروع وطني؛ 

وغريــس عيــد، مســؤولة مشــروع وطنــي.
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   موجز تنفيذي                                                                                                    

ــة غيــر المنظمــة ودرجــة الهشاشــة فــي صفــوف المواطنيــن اللبنانييــن األقــل حظــوًة  تنظــر هــذه الدراســة فــي حجــم العمال

ــة حــول  ــة تمثيلي ــات مســح لعين ــل بيان ــان، مــن خــالل تحلي ــي لبن ــن يعيشــون ف ــن الســوريين والفلســطينيين الذي والالجئي

ــة وظــروف ســوق العمــل لهــذه الفئــات الســكانية الثــالث.1  تــم اختيــار العينــة مــن األســر المعيشــية المهمشــة مــن  العمال

اللبنانييــن والســوريين والفلســطينيين مــن بيــن 251 منطقــة ســكنية2  هــي األكثــر حرمانــاً فــي لبنــان - تضــم 87 فــي المائــة مــن 

النازحيــن الســوريين والالجئيــن الفلســطينيين، و 67 فــي المائــة مــن اللبنانييــن المحروميــن، كمــا جــاء فــي التقييــم المشــترك 

لــوكاالت األمــم المتحــدة لعــام 2015 وكمــا ورد فــي خطــة االســتجابة لألزمــة فــي لبنــان 2017- 2020. 3

ــة،  ــة وصدمــات ســوق العمــل الناتجــة عــن انخفــاض قيمــة العمل ــار المتراكمــة للصدمــات االقتصادي ــج أن اآلث ــر النتائ تُظه

ومــا يصاحــب ذلــك مــن مســتويات تضخــم عاليــة، باإلضافــة إىل مــا نجــم عــن جائحــة كوفيــد-19 وانفجــار مرفــأ بيــروت، قــد 

فاقمــت مــن مســتويات الضعــف ومــن انتشــار العمالــة غيــر المنظمــة وســط هــذه المجتمعــات المنكوبــة أصــالً.

موجز النتائج                                                                                                    

الديمو غرا فيا

مّثــل الرجــال نســبة 52.1 فــي المائــة مــن إجمالــي أفــراد العينــة التــي شــملها المســح. وبلغــت نســبة اإلعالــة العمريـّـة إلجمالــي 

العينــة الســكانّية 58.5 فــي المائــة، رغــم أنهــا كانــت أعــىل بكثيــر عنــد الســوريين )82.6 فــي المائــة( مقارنــًة مــع اللبنانييــن )41 

فــي المائــة( والفلســطينيين )38.5 فــي المائــة(. أّمــا األســر التــي ترأســها امــرأة فلــم تتجــاوز نســبتها 13 فــي المائــة مــن اجمالــي 

األســر. فــي المتوســط، تألفــت األســر المهمشــة مــن 3.8 أفــراد )بمعــّدل 3.5  أفــراد لألســر اللبنانّيــة و 3.8 لألســر الفلســطينّية 

و 4.2 لألســر الســوريّة(.

التعليم

مــن بيــن أولئــك الذيــن تبلــغ أعمارهــم بيــن 5 و24 عاًمــا، التحقــت نســبة 40.4 فــي المائــة فقــط بالمدرســة فــي خــالل العــام 

المدرســي الحالــي. وســجل الالجئــون الفلســطينيون أعــىل معــدل لاللتحــاق بنســبة 53.8 فــي المائــة، يليهــم اللبنانيــون )47 فــي 

المائــة( والســوريون )33 فــي المائــة(. وقــد ُســجِّلت مســتويات تحصيــٍل علمــيٍّ منخفضــٍة بشــكٍل عــاٍم فــي صفــوف الســكان 

ــًة  ــوي، مقارن ــم دون الثان ــة تعلي ــوريين درج ــن الس ــن الالجئي ــة م ــي المائ ــبة 87.9 ف ــت نس ــث حّصل ــل،4  حي ــن العم ــي س ف

بالفلســطينيين )79.3 فــي المائــة( واللبنانييــن )56.1 فــي المائــة(.

القوى العاملة واالستغالل الناقص للعمل 

بلــغ معــدل المشــاركة فــي القــوى العاملــة فــي العّينــة نســبة 39.7 فــي المائــة، مســجالً 62.1 فــي المائــة للرجــال مقارنــًة بنســبة 

15.5 فــي المائــة فقــط للنســاء. وكانــت نســبة العمالــة إىل الســكان منخفضــة للغايــة، بحيــث ســجلت 26.6 فــي المائــة - وهــي 

ــًة بالرجــال )42.2 فــي المائــة(. وفــي الوقــت نفســه، كان إجمالــي معــدل  أقــل بكثيــر بالنســبة للنســاء )9.7 فــي المائــة( مقارن

البطالــة مرتفًعــا، حيــث بلــغ 33 فــي المائــة بشــكٍل عــاٍم، مــع ارتفــاٍع طفيــف فــي صفــوف النســاء )37.2 فــي المائــة( مقارنــًة 

بالرجــال )32 فــي المائــة(.

بشــكٍل عــام، أظهــر الفلســطينيون أدنــى معــدل مشــاركة فــي القــوى العاملــة، وأدنــى نســبة عمالــة إىل الســكان وأعــىل معدالت 

البطالــة. فــي هــذا الصــدد، يعتبــر الالجئيــن الســوريين أكثــر قابليــة للمقارنــة باللبنانيين المهمشــين.

1  يتم تعريف العمالة غير المنظمة وغيرها من المصطلحات والمفاهيم اإلحصائية الرئيسية في الملحق األول من هذا التقرير.

2  المناطق الخاضعة لنظام إدارة األراضي والحوكمة

3  حكومة لبنان واألمم المتحدة )2020(

4  يُقصد بسّن العمل في هذا التقرير جميع األشخاص ممن هم في سّن 15 عاًما وما فوق

8   موجز تنفيذي  



الشباب وسوق العمل

ــن  ــة بي ــي المائ ــًة بـــ 42.5 ف ــة مقارن ــي المائ ــت 32.7 ف ــة بلغ ــوى العامل ــي الق ــة ف ــاركة منخفض ــبة مش ــباب نس ــجل الش س

الراشــدين الذيــن تبلــغ أعمارهــم 25 ســنة فأكثــر. واقتــرن ذلــك بانخفــاٍض شــديٍد فــي نســبة العمالــة إىل الســكان )16.6 فــي 

ــة(. ــي المائ ــة )49.1 ف ــي معــدل البطال ــاٍع ف ــة( وبارتف المائ

ــي  ــت اىل 72.1 ف ــة، ارتفع ــي المائ ــب )NEET( 62.3 ف ــم أو التدري ــل أو التعلي ــن بالعم ــر الملتحقي ــباب غي ــبة الش ــت نس وبلغ

المائــة فــي صفــوف الشــابات مقارنــًة بالرجــال )53 فــي المائــة(. ســجلت الفتيــات الســوريّات اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 

15 و24 عاًمــا معــداًل مرتفًعــا بشــكٍل خــاص بلــغ 86 فــي المائــة.

ــر  ــوا غي ــر عرضــًة ليكون ــر الملتحقيــن بالعمــل أو التعليــم أو التدريــب هــم اكث وبصــرف النظــر عــن الجنســية، اّن الشــباب غي

نشــطين )78.8 فــي المائــة( مــن أن يكونــوا عاطليــن عــن العمــل )21.3 فــي المائــة(، مــع احتمــال أن يكــون الشــبان أكثــر مــن 

الشــابات عاطليــن عــن العمــل وغيــر ملتحقيــن بالتعليــم أو التدريــب.

ــة األمــد فــي صفــوف الشــباب )الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24  ــة طويل بشــكٍل عــام، ُســجِّلت معــدالت مرتفعــة للبطال

عاًمــا(، حيــث عانــت نســبة 14.6 فــي المائــة مــن القــوى العاملــة الشــابة مــن فتــرات بطالــة دامــت 12 شــهرًا أو أكثــر، وهــي 

أعــىل نســبة بيــن جميــع الفئــات العمريــة.

العمالة

تركــز األفــراد العاملــون فــي الغالــب فــي أربعــة قطاعــات، هــي “تجــارة الجملــة والتجزئــة وإصــالح المركبــات ذات المحــركات” 

ــد  ــة وصي ــة والحراج ــة(، و“الزراع ــي المائ ــة” )10.9 ف ــات التحويلي ــة(، و “الصناع ــي المائ ــاء” )12.4 ف ــة(، و “البن ــي المائ )29.6 ف
ــة(. األســماك” )8.8 فــي المائ

فــي حيــن كانــت العمالــة فــي القطــاع الزراعــي شــائعًة بالدرجــة نفســها بيــن الرجــال والنســاء، بحيــث مثلــت نســبة 8.8 فــي 

المائــة و9.1 فــي المائــة مــن العمالــة للذكــور واإلنــاث، عــىل التوالــي، كانــت مشــاركة النســاء فــي القطــاع الصناعــي أقــل مــن 

مشــاركة الرجــال، وأكثــر منــه بالنســبة إىل العمــل فــي قطــاع الخدمــات.

ومــن حيــث المهنــة، شــكّل "عاملــو الخدمــات والمبيعــات" أكبــر فئــة مــن الرجــال والنســاء عــىل حــٍد ســواء، حيــث مثلــوا نســبة 

30.1 فــي المائــة و35.6 فــي المائــة مــن عمالــة الذكــور واإلنــاث عــىل التوالــي. وتــال ذلــك "الحرفيــون والمهــن المرتبطــة بهــم" 

)25.3 فــي المائــة( و"المهــن األوليــة" )10.3 فــي المائــة(. هــذا ولــم تتجــاوز نســبة النســاء فــي المواقــع اإلداريـّـة 12.5 فــي المائــة 
مــن إجمالــي معــدل العمالــة ضمــن هــذه الفئــة المهنّيــة.

يشــكل الموظفــون النســبة األكبــر مــن عمالــة األفــراد مــن األســر المهمشــة )57.2 فــي المائــة(، تليهــم نســبة 22.3 فــي المائــة 

مــن العامليــن المســتقلين مــن دون موظفيــن و11.1 فــي المائــة مــن أصحــاب العمــل. تعمــل النســاء )بنســبة 64.2 فــي المائــة( 

أكثــر مــن الرجــال )55.7 فــي المائــة( فــي العمــل المأجــور، بينمــا يعمــل الرجــال أكثــر مــن النســاء كصاحــب عمــل أو عامــل 

مســتقل مــن دون موظفيــن.

بلغــت نســبة العامليــن مــن دون تعليــم نظامــي )روضــة ومــا دون( 17.9 فــي المائــة مــن إجمالــي العمالــة، فــي حيــن بلغــت 

نســبة حملــة الشــهادات الجامعيــة أو أعــىل 16.4 فــي المائــة. تُترجــم مســتويات التحصيــل العلمــي المختلفــة إىل نتائــج وظيفيــة 

ــات  ــا والخدم ــل به ــا يتص ــة وم ــرف اليدوي ــي الح ــل ف ــويًّا أو أق ــا ثان ــوا تعليًم ــن حّصل ــال مم ــة العم ــل غالبي ــة. تعم مختلف

والمبيعــات أو - بدرجــٍة أقــل – فــي المهــن األوليــة. مــن ناحيــٍة أخــرى، يعمــل خريجــو الجامعــات بشــكٍل رئيســيٍّ كإختصاصييــن 

)38.8 فــي المائــة(، أو عاملــو خدمــات ومبيعــات )26.4 فــي المائــة(، أو كفنييــن واختصاصييــن مســاعدين )10.4 فــي المائــة(.

انتشار العمالة غير المنظمة

22.2 فــي المائــة فقــط مــن إجمالــي العمالــة )فــي العّينــة( يمكــن وصفهــا بالمنظمــة، و67.4 فــي المائــة مــن اجمالــي العامليــن 

يعملــون فــي القطــاع غيــر المنظــم. وقــد ســجلت فــي صفــوف الســوريين والفلســطينيين معــدالت مرتفعــة مــن العمالــة غيــر 

ــة مــن العمــال  ــي المائ ــة، تعمــل نســبة 64.3 ف ــي. وبالمقارن ــة عــىل التوال ــي المائ ــة و93.9 ف ــي المائ المنظمــة- بلغــت 95 ف

اللبنانييــن مــن األســر المهمشــة فــي وظائــف غيــر منظمــة. وكانــت العمالــة غيــر المنظمــة أعــىل بقليــل بيــن الرجــال )78.5 

فــي المائــة( منــه بيــن النســاء )74.2 فــي المائــة(.
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5   يبلغ الحد األدنى لألجور في لبنان حالًيا 675000 ليرة لبنانية شهريًا )448 دوالًرا أمريكًيا عىل أساس سعر الصرف الرسمي(.

6  الموظفون "المؤهلون" هم إما: )أ( موظفون لدى شخص آخر؛ )ب( العاملون لحساب األسرة أو في مشروع أسري بدون أجر؛ )ج( الخاضعون للتدريب؛ أو )د( مساعدو أحد األقارب الذي                  

كان بدوره موظف لدى شخٍص آخر.

ســجّلت أعــىل مســتويات العمالــة غيــر المنظمــة فــي صفــوف العمــال الشــباب  )15-24 ســنة مــن العمــر(، مســجلًة نســبة 91.9 

فــي المائــة مــن إجمالــي عمالــة الشــباب، وانخفضــت مــع العمــر لتصــل إىل 65.3 فــي المائــة فــي صفــوف مــن هــم فــي ســن 

ال 65 ســنة ومــا فــوق. هــذا وانخفضــت العمالــة غيــر المنظمــة مــع تقــدم مســتوى التعليــم، مــن 93.3 فــي المائــة فــي صفــوف 

غيــر المتعلميــن إىل 52.2 فــي المائــة فــي صفــوف الحاصليــن عــىل شــهادة جامعيــة ومــا فــوق.

تمثــل العمالــة غيــر المنظمــة أكثــر مــن نصــف إجمالــي العمالــة فــي جميــع المهــن تقريًبــا، باســتثناء العامليــن فــي القــوات 

المســلحة، حيــث جميــع العمــال منظمــون. كمــا ال زالــت العمالــة غيــر المنظمــة منتشــرة نســبًيا فــي المهــن التــي تتطلــب 

مهــاراٍت عاليــٍة، مثــل المديريــن وغيرهــم مــن اإلختصاصييــن، حيــث ســجلت 46.9 فــي المائــة و42.7 فــي المائــة عــىل التوالــي 

وقــد ســجلت العمالــة غيــر المنظمــة أعــىل نســبة بيــن العامليــن فــي المهــن متدنيــة المهــارات، حيــث بلغــت 92 فــي المائــة 

ــر المنظمــة مرتفعــة، منخفضــًة بشــكل  ــة غي ــزال نســبة العمال ــة. وحتــى بعــد اســتثناء قطــاع الزراعــة، ال ت فــي المهــن األولي

طفيــف فقــط مــن 77.8 فــي المائــة إىل 76.1 فــي المائــة )77 فــي المائــة للرجــال و71.7 فــي المائــة للنســاء(.

ظروف العمل

الدخل الشهري واألجور بالساعة

يتقاضــى 54.7 فــي المائــة مــن جميــع العامليــن فــي العينــة أقــل مــن 750 ألــف ليــرة لبنانيــة فــي الشــهر.5 يتقاضــى العمــال 

اللبنانيــون أكثــر مــن نظرائهــم الســوريين والفلســطينيين - 39.6 فــي المائــة مــن العمــال اللبنانييــن يكســبون أقــل مــن 750 

ألــف ليــرة لبنانيــة، مقارنــًة بالســوريين )74.9 فــي المائــة( والفلســطينيين )65.6 فــي المائــة(. بلــغ متوســط األجــر فــي الســاعة 

لجميــع الفئــات 6،373 ليــرة لبنانيــة، وكان أقــل بنســبة 34 فــي المائــة للنســاء )4،505 ليــرة لبنانيــة( منــه للرجــال )6،823 ليــرة 

لبنانيــة(. ُســجِّلت أدنــى مســتويات األجــر بالســاعة بيــن أولئــك الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 ســنة وأعالهــا بيــن أولئــك 

لذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 55 عاًمــا.

ساعات العمل وأداء وظائف متعددة 

ــٍف إىل 47.5 ســاعة أســبوعية  ــه انخفــض بشــكٍل طفي ــادة 48.7 ســاعة، لكن ــغ متوســط ســاعات العمــل األســبوعية المعت بل

فعليــة. عمــل الرجــال ســاعات أطــول مــن النســاء، ســواء مــن حيــث ســاعات العمــل الفعليــة أو المعتــادة، وعمــل اللبنانيــون 

ســاعات عمــل اعتياديــة وفعليــة أطــول قليــالً مقارنــًة بالفلســطينيين والســوريين. تعمــل حوالــي 15.5 فــي المائــة مــن إجمالــي 

العمالــة فــي وظيفتيــن أو أكثــر. شــغل حوالــي 18.4 فــي المائــة مــن الفلســطينيين وظائــف متعــددة مقارنــًة بـــ 17.3 فــي المائــة 

مــن اللبنانييــن و12.7 فــي المائــة مــن الســوريين.

الوضع التعاقدي

فــي هــذه العينــة، تفتقــر نســبة 46.5 فــي المائــة مــن األفــراد العامليــن المؤهليــن إىل عقــد عمــل.6  أفــادت نســبة 27.5 فــي 

المائــة عــن وجــود عقــٍد مكتــوٍب فيمــا أفــاد 20.9 فــي المائــة عــن وجــود تعاقــد بموجــب اتفــاٍق شــفويٍّ.

ومــن بيــن أولئــك الذيــن كان مــن المقــرر أن تنتهــي عقودهــم فــي تاريــٍخ محــدٍد، أو بعــد االنتهــاء مــن مهمــة محــددة، كانــت 

الغالبيــة )56 فــي المائــة( مــن العمــال بعقــود قصيــرة األجــل، بمــا فــي ذلــك حوالــي 25 فــي المائــة مصنفيــن عــىل أنهــم عمــال 

مياومــون. 15.5 فــي المائــة فقــط لديهــم عقــد أو اتفاقيــة عمــل لمــدة 12 شــهرًا أو أكثــر.

الضمان االجتماعي

بالمقارنــة مــع 50 فــي المائــة مــن العمــال اللبنانييــن، فــإن أكثــر مــن 90 فــي المائــة مــن الفلســطينيين والســوريين العامليــن 

فــي العينــة لــم يســاهموا فــي صناديــق الضمــان االجتماعــي. كذلــك لــم تحصــل غالبيــة العمــال الفلســطينيين والســوريين 

المؤهليــن )81 فــي المائــة و91.2 فــي المائــة عــىل التوالــي( عــىل إجــازة ســنوية مدفوعــة األجــر، مقارنــًة بـــ 51 فــي المائــة مــن 

اللبنانييــن.

ــٍة مدفوعــة األجــر محــدودًة: 86.9 فــي المائــة مــن الســوريين ال يحصلــون عــىل  وكانــت إمكانيــة الحصــول عــىل إجــازٍة مرضّي

إجــازٍة مرضّيــٍة مدفوعــة األجــر، مقارنــًة بـــ 76 فــي المائــة مــن الفلســطينيين و47.6 فــي المائــة مــن اللبنانييــن. كانــت النســاء 

ــة( أو  ــي المائ ــوريّات )8.1 ف ــًة بالس ــة(، مقارن ــي المائ ــر )41.1 ف ــة األج ــة مدفوع ــازة األموم ــن إج ــتفادًة م ــر اس ــات أكث اللبناني

الفلســطينيات )8 فــي المائــة(. مــن أصــل العّينــة، إّن نســبة 28.1 فــي المائــة مــن جميــع النســاء اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 

15 و54 عاًمــا إمــا تــم فصلهــن أو لــم يتــم تجديــد عقدهــن أثنــاء الحمــل.
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عضوية النقابات 

كان 2.7 فــي المائــة فقــط مــن جميــع األفــراد العامليــن منتســبين إىل نقابــٍة، مــع معــدالت انتســاب منخفضــة بشــكٍل خــاٍص 

بيــن الفلســطينيين )1.2 فــي المائــة( والســوريين )0.2 فــي المائــة(، مقارنــًة بـــ 4.5 فــي المائــة للبنانييــن.

اإلعاقة والقوى العاملة وظروف العمل 

تُعانــي نســبة 2.4 فــي المائــة مــن الســكان فــي ســن العمــل مــن إعاقــٍة واحــدٍة عــىل األقــل، وتبلــغ نســبة الثلــث تقريًبــا ســّن 

65 عاًمــا أو أكثــر، تليهــا نســبة تناهــز الربــع فــي الفئــة العمريــة 54-35.

11.1 فــي المائــة فقــط مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يعملــون، فــي حيــن تبقــى نســبة 82.6 فــي المائــة خــارج القــوى العاملــة. 

وكانــت معــدالت البطالــة مرتفعــة بيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة حيــث بلغــت 35.8 فــي المائــة، وهــي أعــىل بقليــل مــن معــدل 

البطالــة البالــغ 32.9 فــي المائــة فــي صفــوف األشــخاص األصحــاء.

تداعيات جائحة كورونا واألزمة االقتصادّية عىل سوق العمل

مــن بيــن العامليــن لحســاب الغيــر، أفــادت الغالبيــة)71.4 فــي المائــة( عــن انخفــاض عــدد ســاعات العمــل؛ مــن بينهــم نســبة 

63 فــي المائــة أشــارت إىل الوضــع االقتصــادي ووبــاء كوفيــد-19 كأســباب لهــذا التدهــور. وعــىل النحــو نفســه، أفــادت نســبة 

ــون لحســابهم الخــاص عــن انخفــاض مســتويات الدخــل، وعــزت نســبة 69.8 فــي  ــوا أنهــم يعمل ــة ممــن أعلن 89.1 فــي المائ

المائــة منهــم هــذا االنخفــاض إىل اآلثــار المتراكمــة لــكل مــن الوضــع االقتصــادي وأزمــة كوفيــد -19.

كانــت نســبة 14.4 فــي المائــة مــن الســكان العامليــن تبحــث بنشــاٍط عــن عمــٍل إضافــيٍّ أو بديــٍل فــي خــالل الشــهر الماضــي 

ــي 34.1 فــي  ــة(. ومــع ذلــك، أعــرب حوال ــة( والنســاء )12.1 فــي المائ مــع وجــود اختــالٍف طفيــٍف بيــن الرجــال )14.9 فــي المائ

المائــة مــن العامليــن )الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 15 عاًمــا( عــن رغبتهــم فــي تغييــر الوظيفــة الحاليــة، وأفــادت نســبة 73.2 فــي 

المائــة منهــم بــأن األجــور المرتفعــة هــي الدافــع األساســي. كذلــك أفــاد 8.3 فــي المائــة انهــم يعملــون فــي وظائــف مؤقتــة، 

فيمــا ترغــب نســبة 9 فــي المائــة بالعمــل فــي ظــروٍف أفضــل. كانــت الرغبــة فــي تغييــر الوظيفــة الحالّيــة أكثــر وضوًحــا فــي 

ــن لديهــم وظيفــة رئيســّية  ــة( مــن أولئــك الذي ــر منظمــة )40.9 فــي المائ ــف رئيســية غي ــن لديهــم وظائ صفــوف األفــراد الذي

منظمــة )10.7 فــي المائــة(.

سوق العمل في لبنان: مقاربة من منظور الطلب

أرغمــت التغييــرات الجذريــة فــي الســوق الشــركات عــىل التكيــف تحــت اإلكــراه، حيــث يواجــه القطــاع الخــاص أزمــة ســيولة 

غيــر مســبوقٍة وتراجــٍع فــي حجــم االســتهالك المحلــي. لعــّل التوجــه نحــو اقتصــاٍد أكثــر إنتاجيــًة وموجًهــا نحــو التصديــر يمثــل 

تحديًــا خاًصــا، نظــرًا لطبيعــة االقتصــاد اللبنانــي المعتمــدة عــىل االســتيراد وانخفــاض مســتويات الطلــب.

تســتطيع الشــركات الكبيــرة تحويــل األزمــات إىل فــرٍص أكثــر مــن الشــركات متناهيــة الصغــر والصغيــرة ومتوســطة الحجــم. 

يجــب معالجــة التوتــرات المتزايــدة الناتجــة عــن االختــالالت بيــن جانبــي العــرض والطلــب. لتعزيــز النمــو، يحتــاج التعليــم فــي 

لبنــان إىل االبتعــاد عــن الخيــارات الكالســيكية والتركيــز عــىل تخصصــات تقنيــة حديثــة مطلوبــة.

ــي  ــا خريج ــة كم ــات المهمش ــمّية والفئ ــدارس الرس ــي الم ــة لخرّيج ــارات الوظيفي ــين المس ــب تحس ــك، يج ــع ذل ــن م بالتزام

المــدارس المهنيــة، وحتــى التعليــم المتخصــص، لخفــض معــّدالت البطالــة الحالّيــة فــي صفــوف الشــباب. يمكــن أن تضطلــع 

المؤسســة الوطنّيــة لالســتخدام NEO بــدورٍ محــوريٍّ فــي التوفيــق بيــن العــرض والطلــب. ومــع ذلــك، فــال بــّد اّوالً مــن تعزيــز 

القــدرات وزيــادة الوعــي حيــال دور المؤسســة. تتطلــب الفجــوات المتوقعــة فــي ســوق العمــل اللبنانــي توجهــاً أكبــر نحــو:

      تكنولوجيا المعلومات، وصناعة المعرفة، ووسائل اإلعالم الرقمية ووسائل التواصل االجتماعي، 
        والمنصات  اإللكترونية؛

        المؤهالت التقنية والمهنية والتدريب المستمر لتحديث المهارات؛

        السياحة المحلية والريفية لتلبية الطلب المحلي والوطني؛

        الحرف التي تعتمد عىل تراث لبنان، والتصميم وغير ذلك من الفنون اإلبداعية، كما إنتاج الغذاء؛

        تدريب المزارعين عىل التقنيات الحديثة، مع اإلشارة بشكٍل خاٍص إىل قضايا البيئة وتدابير التوفير في التكاليف.
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موجز بالتوصيات

لبنــان فــي حالــٍة حرجــة، ويواجــه عــدًدا مــن التحديــات الخطيــرة التــي تؤثــر حالًيــا فــي واقــع العمالــة والتشــغيل وســبل عيــش 

الكثيــر مــن النــاس. بالنســبة ألفــراد المجتمــع األكثــر هشاشــًة، يجــب تقســيم اإلجــراءات والتوصيــات المتعلقــة بالسياســات 

إىل إجــراءات قصيــرة األجل/طارئــة وتوصيــاٍت لسياســات متوســطة إىل طويلــة األمــد. فيمــا يلــي تلخيــص للتوصيــات التــي 

انبثقــت عــن الدراســة.

التوصيات عىل المدى القصير:

)1( زيادة وتوسيع نطاق التحويالت النقدية للفئات المهمشة والمتضررة.
)2( االستثمار في برامج النقد مقابل العمل وبرامج األشغال العامة.

)3( إنشاء نظام/ صندوق تأمين ضد البطالة.
)4( تقديم الدعم الطارئ للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

التوصيات عىل المديين المتوّسط والبعيد:

    )1(  تعزيز استراتيجيات النمو المستدام وخلق فرص العمل الالئق وتشجيع المؤسسات عىل االنتقال اىل 
    الطابع المنظم من خالل:

         - تشجيع وتسهيل إضفاء الطابع المنظم عىل األعمال التجارية؛

         - تحسين االمتثال لقانون العمل من خالل "قائمة ذهبية" عامة؛

         - زيادة فرص الحصول عىل التمويل من خالل االستراتيجية الوطنية للشمول المالي؛

         - تعزيز التنمية االقتصادية الريفية، بما في ذلك التعاونيات الريفية؛

         - مراجعة اإلطار العام لسياسة االقتصاد الكلي وتنفيذ سياسات قطاعية فعالة.

     )2( تعزيز األطر القانونية وحماية العمال من خالل:
         - مراجعة وتحديث الحد األدنى لألجور؛

         -  إصالح قانون العمل؛

         - وضع نظام وطني للمساعدة االجتماعية؛

         - توسيع نطاق الوصول إىل التأمين االجتماعي القائم عىل االشتراكات، بما في ذلك التأمين الصحي، 

         للعمال المهمشين؛

      - إرساء أسس أرضية الحماية االجتماعية القائمة عىل الحقوق؛

      - زيادة تمثيل العّمال وأصحاب العمل وتعزيز الحوار االجتماعي؛ 

      - إنفاذ عمليات تفتيش العمل.

     )3( زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، بما في ذلك من خالل:
         - تدريب النساء عىل ريادة األعمال ودعمهن؛

         - القيام بأنشطة توعية وتحسيس؛

         - ضمان حصول المرأة عىل حماية األمومة، بما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية األمومة 

         رقم 183 لعام 2000.

     )4( تقليص نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب، من خالل:
         -تقديم الدعم لزيادة التحاق الشباب بالمؤسسات التعليمية؛

 )ALMPs( تسهيل انتقال الشباب من المدرسة إىل العمل من خالل تصميم سياسات سوق عمل نشطة-         

          فعالة وموجهة توجيهاً جيًدا.
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    )5( تعزيز دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل من خالل:
         -إنفاذ تشريعات عدم التمييز والحصص؛

         -توعية الرأي العام بشأن قضايا اإلعاقة وحق األشخاص ذوي اإلعاقة في الحصول عىل عمٍل الئٍق ومنتٍج.

    )6(  معالجة مسألة عدم تطابق المهارات من خالل:
         - تجديد دور المؤسسة الوطنّية لالستخدام NEO  وتطوير منصة حديثة لمطابقة الوظائف؛

         - تحديث التعليم والتدريب التقني والمهني ومناهج التعليم النظامي؛

         - تطوير نظام توجيه مهني قوي وتعزيز التعلم مدى الحياة.

    )7( بناء نظام معلومات سوق عمل قوي وشامل.
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سياسة سوق العمل النشطة
ALMP

الجامعة األميركية في بيروت
AUB

الشهادة التكميلية المهنية
BP

شهادة البكالوريا الفنية
BT

إدارة اإلحصاء المركزي
CAS

غرفة التجارة والصناعة والزراعة
CCIB

االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان
FENASOL

مناقشات جماعية مركزة
FGD

مشاركة المرأة في القوى العاملة
FLFP

منظمة العمل الدولية
ILO

المشاركة في القوى العاملة
LFP

معدل المشاركة في القوى العاملة
LFPR

شهادة اإلجازة الفنية
LT

وزارة العمل
MoL

الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
MSMEs

المؤسسة الوطنية لالستخدام
NEO

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
NSSF

أهداف التنمية المستدامة
SDG

ستاتيستكس ليبانون
SL

الشركات الصغيرة والمتوسطة
SMEs

شهادة اإلمتياز الفني
TS

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
UNHCR

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(
UNRWA
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   الجزء أ: الخلفية والمنهجية                                                                                                    

الخلفية

الحالة االجتماعية - االقتصادية الراهنة في لبنان

فــي العــام 2011، دخــل الالجئــون الســوريون اىل لبنــان بأعــداد كبيــرة، األمــر الــذي فــرض ضغوًطــا هائلــة عــىل الدولــة المضيفــة. 

ــىل  ــع ع ــبء الواق ــدة الع ــن ح ــة م ــة الصعب ــة - االقتصادي ــروف االجتماعي ــة والظ ــروف العمال ــن، زادت ظ ــك الحي ــذ ذل ومن

االقتصــاد الوطنــي والبنــي التحتيــة والخدمــات العامــة. فــي تشــرين األول/كتوبــر 2019، تدهــور اســتقرار االقتصــاد الكلــي بســرعة 

ممــا أدى إىل انخفــاض كبيــر فــي القيمــة غيــر الرســمية لليــرة اللبنانيــة ونشــوب أزمــة ماليــة. وعقــب ذلــك ارتفــاع مســتويات 

التضخــم، وفرضــت البنــوك ضوابــط غيــر رســمية عــىل الرأســمال، وعلقــت بالكامــل، فــي شــباط/ فبرايــر 2020، ســحب الــدوالر 

األميركــي مــن حســابات الودائــع. 

يعمــل لبنــان حالًيــا بأســعار صــرف متعــددة، ومــن بينهــا ســعر الصــرف الثابــت الرســمي للبنــك المركــزي والــذي يبلــغ 1507,5 

ليــرة لبنانيــة مقابــل الــدوالر األميركــي، وســعر البنــك التجــاري الــذي يبلــغ 3,900 ليــرة لبنانيــة مقابــل الــدوالر األميركــي، وســعر 

الســوق الســوداء الــذي يبلــغ نحــو 12000 ليــرة لبنانيــة للــدوالر األميركــي7 ، والــذي يتعــرض إىل تقلبــات كبيــرة بحســب العــرض 

والطلــب، فضــالً عــن عــدم االســتقرار االجتماعي-السياســي.

وعــىل الرغــم مــن االنخفــاض غيــر الرســمي الضخــم فــي قيمــة الــدوالر، فــإن الحــد األدنــى لألجــور ال يــزال يحــدد عنــد 675000 

ــة  ــب قيم ــاوز 56 دوالًرا بحس ــه ال يتج ــمي، ولكن ــرف الرس ــعر الص ــب س ــل إىل 448 دوالًرا بحس ــا يص ــو م ــة، وه ــرة لبناني لي

ــة مــن قيمتــه الســابقة.  الشــارع، األمــر الــذي يمثــل انخفاًضــا يزيــد عــىل 85 فــي المائ

ولــم يتــم تعديــل ســعر الصــرف الرســمي وال الحــد األدنــى لألجــور بحيــث يعكــس قيمــة الســوق الحقيقيــة، األمــر الــذي أدى 

إىل خســارة كبيــرة فــي القــوة الشــرائية وزيــادة فــي أعــداد المهمشــين غيــر القادريــن عــىل تلبيــة االحتياجــات األساســية. ومــن 

ناحيــة أخــرى، عكســت ارتفاعــات األســعار معــدل تضخــم ربــع ســنوي بلــغ 47,49 فــي المائــة فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2020 

وحــده.8

منــذ آذار/مــارس 2020 فرضــت جائحــة كوفيــد-19 العالميــة اتخــاذ تدابيــر عامــة للســالمة، بمــا فــي ذلــك عمليــات اإلغــالق وحظــر 

ــد مــن تصــدع االقتصــاد الضعيــف أصــالً، حيــث أصبحــت الشــركات  التجــول وفــرض الحجــر الصحــي، ممــا أدى إىل المزي

ــن  ــرب م ــا يق ــاع بم ــذا القط ــي ه ــة ف ــىل العمال ــب ع ــض الطل ــالس. وانخف ــك اإلف ــىل وش ــرة ع ــر والصغي ــة الصغ المتناهي

النصــف فــي المشــاريع المتناهيــة الصغــر، وبنســبة خُمــس فــي الشــركات الصغيــرة.9  وبشــكل أكثــر عموًمــا، حــددت منظمــة 

العمــل الدوليــة ســتة قطاعــات اقتصاديــة باعتبارهــا األكثــر تضــرًرا مــن األزمــة. وهــي خدمــات اإلقامــة والطعــام، والصناعــات 

التحويليــة، والبنــاء، وتجــارة الجملــة والتجزئــة، واألنشــطة العقاريــة وأنشــطة األعمــال، والفنــون والترفيــه.10  

لقــد تُرِجــم التأثيــر الجماعــي لهــذه األزمــات إىل ارتفــاع معــدالت البطالــة، وانخفــاض األجــور وســاعات العمــل، وزيــادة معــدالت 

الفقــر. وقــد تغيــرت أنمــاط االســتهالك بحيــث انخفــض الطلــب الكلــي عــىل الســلع والخدمــات، ممــا أدى إىل حلقــة مفرغــة 

ــي  ــك الدول ــإن البن ــذا ف ــف، وانخفــاض الدخــل، وانخفــاض مســتويات النشــاط االقتصــادي. ونتيجــة له ــدان الوظائ مــن فق

يتوقــع أن يقــع 1,7 مليــون شــخص فــي لبنــان تحــت خــط الفقــر، وأن تعيــش 147 ألــف أســرة لبنانيــة تضــم مــا يقــدر بنحــو 786 

ألــف فــرد فــي فقــر مدقــع.11

15    الجزء أ: الخلفية والمنهجية

7   قيمة السوق السوداء في 25 نيسان/أبريل 2021.

.)2021 a( 8   اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

.)2021 b( 9    اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

.)2021 c( 10   منظمة العمل الدولية

11   البنك الدولي )2021(



هدف التقرير وهيكله

تمحــور ســياق هــذه الدراســة بدايــة حــول األزمــة الســورية المســتمرة، والحاجــة إىل مراقبــة مســتويات الضعــف والضيــق بيــن 

الالجئيــن )الســوريين والفلســطينيين عــىل حــد ســواء( والمجتمعــات المضيفــة لهــم فــي لبنــان. وقــد ركــزت منظمــة العمــل 

الدوليــة عــىل العمالــة وســبل العيــش، كونهــا كانــت ترغــب فــي دراســة عــدد مــن العوامــل، مثــل العمالــة غيــر المنظمــة، التــي 

تؤثــر عــىل قــدرة األشــخاص المهمشــين عــىل العمــل ودعــم أنفســهم. ولكــن منــذ بــدء الدراســة، شــهدت البــالد عــدة أزمــات، 

وهــي وبــاء كوفيــد-19، واألزمــة الماليــة المرتبطــة بخفــض قيمــة العملــة ومــا عقــب ذلــك مــن انعــدام االســتقرار االقتصــادي 

والسياســي. ثــم جــاء انفجــار 4 آب/أغســطس 2020 بمينــاء بيــروت الــذي تســبب فــي تدميــر المدينــة، مخلًفــا مئــات القتــىل 

ــة الراهنــة  وآالف الجرحــى. ونتيجــة لــكل هــذه العوامــل، تــم توســيع نطــاق الدراســة لتبيــن الحقائــق االجتماعيــة واالقتصادي

والتحديــات التــي تواجــه لبنــان. والقصــد مــن الدراســة هــو دعــم تطويــر ووضــع سياســات فعالــة تأخــذ فــي االعتبــار التحديــات 

التــي تواجــه جانــب الطلــب والعــرض.

يحلــل التقريــر أوالً نتائــج مســح شــمل 5009 أســرة )مــا مجموعــه 19091 فــرًدا(، اســتهدف أكثــر الفئــات الســكانية المهمشــة بيــن 

المواطنيــن اللبنانييــن، فضــالً عــن الالجئيــن الســوريين والفلســطينيين المقيميــن فــي ثمانــي محافظــات. ثــم تــم اســتكمال 

ــم  ــن رئيســيين )KIIs( لفهــم الســياق وتقيي ــالت مــع مبلَغي ــزة )FGDs( ومقاب ــة مرك ــات مــن مناقشــات جماعي المســح ببيان

جانــب الطلــب فــي ســوق العمــل اللبنانيــة بشــكل أفضــل.

وقــد تــم تقســيم هــذا التقريــر إىل ثالثــة أجــزاء. يعــرض الجــزء أ الخلفية ويصــف منهجية كل مــن المســح الميداني والمناقشــات 

الجماعيــة المركــزة. فــي المقابــل، يقــدم الجــزء ب نتائــج المســح وفًقــا للمواضيع الرئيســية ذات الصلــة بالخصائــص الديمغرافية 

والتعليــم والقــوى العاملــة وظــروف العمــل، ومــا إىل ذلــك. ويقــدم الجــزء الثالــث اســتنتاجات وتوصيــات تتعلــق بالسياســات، 

اســتناًدا إىل النتائــج التــي توصــل إليهــا المســح والمناقشــات الجماعيــة المركزة.

تــم تقديــم نظــرة عامــة حــول ســوق العمــل وحالــة العمالــة فــي البلــد قبــل األزمــات فــي الملحــق الثانــي مــن هــذا التقريــر، 

اســتناًدا إىل نتائــج مســح القــوى العاملــة واألوضــاع المعيشــية لألســر فــي لبنــان لعــام 2019/2018 الــذي أجرتــه إدارة اإلحصــاء 

المركــزي)CAS( ومنظمــة العمــل الدوليــة.

التوزيع الديمغرافي للسكان المهمشين في لبنان

وفًقــا لخطــة االســتجابة لألزمــة فــي لبنــان )2017-2020(، يقيــم فــي لبنــان مــا مجموعــه 3,2 مليــون شــخص محتــاج، بمــا فــي 

ذلــك أغلبيــة تعيــش فــي المناطــق الســكنية األكثــر هشاشــًة والتــي يبلــغ عددهــا 251. ويقيــم فــي هــذه األماكــن نحــو 67,4 فــي 

المائــة مــن المواطنيــن اللبنانييــن األكثــر حرمانـًـا، و84,8 فــي المائــة مــن الالجئيــن الســوريين و93,3 فــي المائــة مــن الالجئيــن 

الفلســطينيين.

     الجدول 1. السكان المهمشون في لبنان بحسب المحافظة والجنسية
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فلسطينيون سوريون لبنانيون المنطقة السكانية المحافظة

855 1 992 29 655 6 بيروت

117 5 975 126 235 88 26 بعلبك- الهرمل

268 29 977 254 246 43 39 البقاع

095 1 976 34 467 70 30 النبطية

792 43 633 229 582 230 46 جبل لبنان

515 25 232 90 887 90 32 عكار

414 50 993 141 475 136 33 الشمال

464 142 535 68 205 130 39 الجنوب

520 299 313 977 752 821 251 مجموع

% 93.3   84.8% % 67.4 حصة المناطق السكانية من مجموع الفئات 

السكان



المنهجية

تصميم العينة وأوزان العينة

النطاق

تــم مســح األســر المعيشــية فــي الفتــرة بيــن 23 تموز/يوليــو 2020 و29 أيلول/ســبتمبر 2020 فــي أكثــر المناطــق الســكنية هشاشــة 

ــا فــي  ــالغ عنه ــم اإلب ــن وكاالت األمــم المتحــدة لعــام 2015 وت ــم مشــترك بي ــم تحديدهــا فــي تقيي ــغ عددهــا 251، كمــا ت والبال

 ،)MDI( خطــة االســتجابة لألزمــة فــي لبنــان 2017-2020. واســتند تحديــد المناطــق األكثــر ضعًفــا إىل مؤشــر الحرمــان المتعــدد

الــذي يســجل مســتويات الحرمــان لألســر بنــاًء عــىل خمســة أبعــاد أساســية، وهــي: )1( الحصــول عــىل الخدمــات الصحيــة؛ 

ــة؛  ــق الصحي ــاه والمراف ــات المي ــىل خدم ــول ع ــة؛ )4( الحص ــات التعليمي ــىل الخدم ــول ع ــل؛ )3( الحص ــتويات الدخ )2( مس
)5( ظــروف الســكن. كمــا هــو الحــال فــي المســوحات األســرية األخــرى، اســتبعد هــذا المســح األشــخاص الذيــن يعيشــون 
فــي وحــدات غيــر ســكنية، مثــل مواقــع البنــاء والزراعــة، والمتاجــر، والمحــال، والمصانــع، والمبانــي غيــر المكتملــة، وثكنــات 

الجيــش، الــخ.

تــم تحديــد أكثــر المناطــق ضعًفــا عــن طريــق مطابقــة بيانــات الفقــر مــع بيانــات تســجيل مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية 

لشــؤون الالجئيــن. وتتضمــن مجموعــات البيانــات المســتخدمة للحســاب التالــي:

    مؤشر الحرمان المتعدد )MDI(؛

    مجموعة بيانات السكان اللبنانيين؛ 

    أرقام السكان الالجئين.

لقــد اســتخدم المســح تصميــم عينــة طبقيــة، وبلغ حجــم العينــة فيــه 5009 أســرة )2,259 لبنانية، 2,258 ســورية، 492 فلســطينية( 

فــي 251 منطقــة جغرافيــة تســمى تجمعــات )راجــع الملحــق 3(. إن التجمــع هــو منطقــة جغرافيــة ذات حــدود واضحــة تســتخدم 

كوحــدة أخــذ عينات أساســية.

ــة(، و7805  ــا ســوريًا )49,4 فــي المائ ــن شــملهم المســح 19091 شــخًصا، منهــم 9429 الجًئ ــغ مجمــوع عــدد االشــخاص الذي وبل

ــة(. ــا فلســطينًيا )9,7 فــي المائ ــة(، و1857 الجًئ ــاً )40,9 فــي المائ ــاً لبناني مواطن

توزيع العينات

تــم تقســيم العــدد اإلجمالــي للمناطــق المهمشــة عــىل المحافظــات اإلداريــة الرئيســية فــي البلــد. وقــد شــكلت المحافظــات 

طبقــات ومجــاالت المســح، ولــكل منهــا تقديــرات منفصلــة.

المرحلة األوىل من أخذ عينات األسر

تضمن االختيار األول التوزيع بحسب المحافظة والمجتمع )لبناني أو سوري أو فلسطيني(.

المرحلة الثانية من أخذ عينات األسر

مــن جهتــه، اعتمــد االختيــار الثانــي أســلوب أخــذ عينــات عشــوائي، حيــث اســتخدم نمــط التجــاوز الختيــار األســر عشــوائًيا 

ــركة  ــات ش ــدة بيان ــىل قاع ــاداً ع ــان اعتم ــي لبن ــرة ف ــكل أس ــد ل ــرّف فري ــتخدام مع ــمح اس ــد س ــة. وق ــق المهمش ــي المناط ف

ــا. ــر ممكًن ــي جعــل هــذا األم ــون ف ستاتيســتكس ليبان

وقــد حــددت حــاالت االســتبدال وفًقــا لإلجــراء التالــي: عنــد مصادفــة أســرة فارغــة )عــىل ســبيل المثــال، إذا لــم يكــن المجيــب 

المقصــود فــي المنــزل(، أشــير إىل ذلــك فــي االســتمارة وتــم تحديــد موعــد لزيــارة مقابلــة أخــرى. فــي حالــة وجــود منــزل أو 

موقــع عمــل فــارغ أو مهــدم، تمــت اإلشــارة إىل ذلــك وتــم تخطــي المحــاور إىل األســرة التاليــة بعــد األســرة المخصصــة. إذا لــم 

يتــم مــلء االســتبيان مــع األســرة التاليــة، ألي مــن األســباب المذكــورة أعــاله، فقــد تــم اســتهداف األســرة الثالثــة، حتــى يتــم 

الوصــول إىل أســرة حيــث تــم إجــراء المقابلــة بنجــاح. إذا لــم يكــن لــدى األســرة شــخص راشــدحاضر وقــت المقابلــة، فقــد تــم 

تحديــد موعــد ووقــت آخــر. تــم إجــراء ثــالث محــاوالت لــكل أســرة. إذا فشــلت جميعهــا، يتــم اســتهداف األســرة التــي تلــي 

األســرة المخصصــة. وقــد تبعــت هــذه األســرة الثانيــة فــي العينــة نفــس نمــط أخــذ العينــات إذا تمــت مقابلــة األســرة الســابقة 

بنجــاح. 
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تصميم االستبيانات والعمليات الميدانية ومعالجة البيانات

ــة ومعالجــة  ــات الميداني ــي تنطــوي عليهــا العملي ــه والخطــوات الرئيســية الت ــم االســتبيان وهيكل يصــف هــذا القســم تصمي

ــات.  البيان

تصميم االستبيان

تضمــن االســتبيان عــدًدا مــن األبعــاد االجتماعيــة واالقتصاديــة. وقــد تــم اعــداده بالتعــاون بيــن منظمــة العمــل الدوليــة وخبــراء 

ــًدا الوحــدات  ــم اســتبيانات مســوحات األســر، وتحدي ــن بتصمي ــون المختصي ــن لشــركة ستاتيســتكس ليبان األبحــاث التابعي

الخاصــة بالخصائــص الديموغرافيــة والتعليــم، وقــد تمــت مراعــاة التعريفــات والمبــادئ التوجيهيــة الدوليــة كمــا االحتياجــات 

الوطنيــة. اســتند نمــوذج القــوى العاملــة إىل تجربــة منظمــة العمــل الدوليــة فــي إعــداد اســتبيانات المســح، والســيما العمــل 

ــأن  ــل بش ــاءات العم ــراء إحص ــر لخب ــع عش ــي التاس ــر الدول ــرار المؤتم ــاد ق ــب اعتم ــه عق ــالع ب ــم االضط ــذي ت ــي ال المنهج

ــة )منظمــة العمــل الدوليــة، 2013(. إحصــاءات العمــل والعمالــة واالســتغالل الناقــص للعمال

محتويات االستبيان

تضمــن االســتبيان 190 ســؤاالً تــم تنظيمهــا فــي 12 وحــدة، باإلضافــة إىل المعلومــات األساســية لألســر التــي تــم تســجيلها عــىل 

صفحــة الغــالف. ويتضمــن الجــدول 2 الهيــكل العــام لالســتبيان.

     الجدول 2. هيكل االستبيان

عدد األسئلة تسلسل األسئلة وحدة االستبيان

10 معلومات حول األسر المعيشية 0

4 HH4-HH1 العنوان-  النظام العالمي لتحديد المواقع

4 HH8-HH5 تحديد األسر المعيشية

1 HH9 معلومات المجيب

1 HH10 معلومات االتصال

10
خصائص األسر المعيشية – قائمة أفراد األسرة 

المعيشية
1

7 1.8–1.1 الخصائص الديمغرافية

7 التعليم 2

2 DEM_EDC – DEN_EDT االلتحاق بالمدارس

3 DEM_EDL – DEM_EDF التحصيل العلمي

2 DEM_APP – DEM_TRN االلتحاق بالتدريب

8 الهجرة 3

8 MIG_BTH - MIG_PRV_CNTY اإلقامة والجنسية

25 األداء الرئيسي للجسم – اإلعاقة 4

18 DIF_SIGHT - DIF_COMM_REASON حاالت اإلعاقة

3 DIF_REG – DIF_INKIND_REM الحماية االجتماعية

2 DIF_STEPS_JOB – DIF_FAM_SUP التحديات التي تعترض االنخراط في سوق العمل

2 DIF_EMP_SUP – DIF_PPL_SUP الوظائف

11 العمال 5

6 ATW_PAY - ATW_AGRI_PDCT العمالة



5 PREG_DIS – PREG_CHILD_CARE وجهة نظر النساء والفتيات بالنسبة للتعاقد أثناء الحمل

5 ABS_JOB – ABS_PAY انقطاع مؤقت عن العمل/إجازة 6

60 خصائص المهنة الرئيسية 7

2 MJJ_MULT – MJJ_MULT خصائص الوظيفة الرئيسية

5 MJJ_OCC_TLE – MJJ_HIRES خصائص الوظيفة الرئيسية

6 MJJ_REM_TYP - MJJ_REM_DOC الدخل

3 MJD_WHO_PAYS – MJD_BOSS_TAX العالقات بين الموظف وصاحب العمل

10 MJU_INS – MJU_PLC_TYP خصائص مكان العمل

3 MJT_SYR – MJT_SMO مدة العمل

2 MJL_CORP – MIS_REGI الوضع القانوني للوحدة االقتصادية    

4 MIS_REGI – MIS_BOOK االقتصاد غير المنظم

4 MJI_PRICE_SELF – MJI_PRICE_OTH العمال المستقلون

3 MJC_CONTRA – MJC_TEMPDUR خصائص العقد

4 MCD_TEMPRES – MCD_NOTICE تفاصيل العقد

9 MIE_SOCPRO – MIE_PROB العمل غير المنظم

MCR_SKILLS – MCR_TRG_SKL التطوير الوظيفي

MDIF_CHLG – MDIF_SOL تكيف الفرد في حال كان من ذوي االحتياجات الخاصة/ 

أو كان يعاني إعاقًة

9 SJJ_OCC_TLE – SDJ_PRICE_OTH خصائص المهنة الثانية 8

29 ساعات العمل والتوافر 9

23 WKT_MJ_CONTHRS–WKT_

A C H R S T O T 1
ساعات العمل

4 WKT_SRH_OJB – WKT_NUM_MRH التوافر والبحث عن فرص عمل إضافية

2 WKI_INAD – WKI_INAD_RES التغييرات في العمالة

16 SRH_JOB – SRH_MAC التوافر والبحث عن عمل 10

9 OPF_HFOOD – OPF_HRS_CARE_

DIFF
إدارة الوقت 11

4 RED_HRS – RCV_CAUSE تأثير الحالة االقتصادية الراهنة وجائحة  كوفيد-19 12

200 المجموع

لــم توجــه كل االســئلة إىل كل فــرد مــن أفــراد األســرة: فقــد وجهــت األســئلة الديمغرافيــة إىل كل أفراد األســرة؛ بينما اســتهدفت 

األســئلة عــن التعليــم واإلعاقــة أفــراد األســرة الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 ســنوات ومــا فــوق. هــذا واقتصــرت األســئلة عــىل 

األشــخاص مــن 5 إىل 24 ســنة فــي مــا يتعلــق بالتحصيــل التعليمــي. وقــد ُوجّهــت وحــدة القــوى العاملــة إىل أفــراد األســرة 

الذيــن تبلــغ أعمارهــم 15 ســنة فمــا فــوق.

العمليات الميدانية ومعالجة البيانات وإدارة الموارد

تنظيم المسح

ــي،  ــم سياس ــي، وعال ــم اجتماع ــر، وعال ــي كبي ــر إحصائ ــون )خبي ــتكس ليبان ــركة ستاتيس ــي ش ــاركة موظف ــة إىل مش باإلضاف

ومطــور برامــج، وخبيــر فــي نظــام المعلومــات الجغرافيــة )GIS(، وثالثــة إحصائييــن( فــي المســح بشــكل مباشــر، تــم التعاقــد 

ــر والترميــز، و15 مشــرًفا، ونحــو 50 محــاوًرا.  مــع أربعــة مســاعدين فــي مجــال المســح، وأربعــة مســاعدين فــي مجــال التحري

وقــام أربعــة مــن موظفــي المــوارد البشــرية بــإدارة الفريــق والمدفوعــات، ورصــد التقــدم المحــرز فــي الميــدان وفــي المكتــب.
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تحديث مجموعات العينات

حــّدث فريــق شــركة ستاتيســتكس ليبانــون المجموعــات فــي تشــرين األول/أكتوبــر 2019 ووضــع قائمــة بمجموعــات العينــات 

ــتكس  ــركة ستاتيس ــع لش ــة التاب ــات الجغرافي ــام المعلوم ــق نظ ــام فري ــات. وق ــع البيان ــدء جم ــل ب ــة قب ــا النهائي ــي صيغته ف

ليبانــون بإنتــاج الخرائــط. وقــد اســتخدمت هــذه العمليــات لقيــادة فــرق العمليــات الميدانيــة فــي المجــاالت المحــددة وتحديــد 

محيــط المجموعــات قيــد الدراســة. هــذا وقــد تــم اســتخدام عمليــة إنتــاج الخرائــط لــكل مجموعــة إلزالــة الوحــدات الســكنية 

غيــر المؤهلــة للمقابلــة، مثــل تلــك التــي كانــت موجــودة وقــت إجــراء التعــداد، ولكنهــا هدمــت أو دمــرت اآلن، والمبانــي التــي 

يجــري هدمهــا. كمــا تــم اســتبعاد المناطــق حيــث تعيــش الطبقــة المتوســطة والعليــا مــن النــاس. وتــم تصميــم نمــاذج محــددة 

لغــرض إعــداد القائمــة، كمــا تــم توفيــر التدريــب المناســب للموظفيــن.

التدريب

تــم تدريــب الموظفيــن الميدانييــن وموظفــي المكاتــب ذوي الصلــة قبــل الشــروع فــي العمــل عــىل المســح. وواصلــت الفــرق 

ــب  ــب التدري ــب عق ــن التدري ــوالت م ــت ج ــدت س ــذ. وعق ــة التنفي ــالل مرحل ــم خ ــن وتوظيفه ــن الميدانيي ــب العاملي تدري

األولــي إىل أن تــم جمــع البيانــات. وقــد ســاهمت هــذه االســتراتيجية فــي التغلــب عــىل بعــض حــاالت النقــص فــي المناطــق 

واســتبدال المتخلفيــن عــن المشــاركة فــي المســح، ناهيــك عــن أنهــا ســاعدت فــي إبقــاء عــدد المحاوريــن بيــن 50 و60 شــخًصا.

وتــم إعــداد دليــل تدريبــي للعامليــن فــي الميــدان والمشــرفين، يشــمل كل الجوانــب المتعلقــة بتحديــث المجموعــات وعمليــة 

إجــراء المقابــالت، بمــا فــي ذلــك المفاهيــم والتعاريــف، وأنمــاط التجــاوز، ومعاييــر األهليــة، واألمثلــة العمليــة، والصــور والمــواد 

األخــرى لمســاعدة الموظفيــن فــي فهــم دورهــم. باإلضافــة إىل ذلــك، أدى كل محــاور دوَري كل مــن المحــاور والمشــاركين فــي 

المســح لزيــادة الوعــي بالمخاطــر المحتملــة وفهــم وجهــة نظــر الشــخص الــذي أجريــت معــه المقابلــة بشــكل أفضــل.

إجراء المقابالت في المسح

ــالت  ــراء المقاب ــم إج ــرف باس ــة تع ــتخدام طريق ــا باس ــات إلكترونًي ــجيل اإلجاب ــة لتس ــواح اإللكتروني ــاورون األل ــتخدم المح اس

الشــخصية باســتخدام الكمبيوتــر )CAPI(. وقــد ســمح المســح باســتخدام تقنيــة إجابــات الوكيــل، التــي تســمح ألي فــرد راشــد 

مــن أفــراد األســرة فــي اإلجابــة بالنيابــة عــن آخريــن يعيشــون فــي نفــس األســرة.

الترميز

تــم ترميــز اإلجابــات عــىل أســاس الجنســية، والمهنــة، وفــروع النشــاط االقتصــادي فــي الوظيفــة الحاليــة، والوظائــف التــي تــم 

شــغلها فــي الســنة الســابقة للمقابلــة. وتــم ترميــز المهنــة باســتخدام التصنيــف المعيــاري الدولــي للمهــن ISCO-08، وترميــز 

ــز  ــة الترمي ــذ عملي ــم تنفي ــي الموحــد. وقــد ت ــع للتصنيــف الصناعــي الدول ــح الراب فــرع النشــاط االقتصــادي باســتخدام التنقي

بواســطة أربعــة أشــخاص داخــل مكتــب شــركة ستاتيســتكس ليبانــون.

التحرير والتنقيح

ــم التحقــق أوالً  ــر والتنقيــح. وت ــر والتنقيــح. وقــد أعــد لهــذا الغــرض دليــل للتحري ــم تدريــب الموظفيــن عــىل قواعــد التحري ت

مــن االســتبيانات فــي مــا يتعلــق باالكتمــال والتماســك داخــل الوحــدات النمطيــة وفــي مــا بينهــا. وقــد تــم تطبيــق عمليــات 

ــودة  ــتبيانات الموج ــىل االس ــح ع ــات التنقي ــط وتقني ــت الضواب ــم ُطّبق ــة األوىل، ث ــي المرحل ــا ف ــاق يدويً ــن االتس ــق م التحق

ــة الثالثــة مــن التنقيــح فقــد نّفذهــا أحــد كبــار المتخصصيــن فــي اإلحصــاء بعــد االنتهــاء  فــي مجموعــة البيانــات. أمــا الجول

مــن إعــداد صحيفــة بيانــات SPSS،12  للتأكــد مــن عــدم وجــود قيــم مفقــودة أو أخطــاء فــي إدخــال البيانــات والتــي تــم تبنــي 

ــون لهــا. بروتوكــوالت شــركة ستاتيســتكس ليبان

ويتــم تطبيــق مواصفــات وقواعــد التحريــر عــىل كل محتويــات اســتبيانات المســح والوحــدات النمطيــة؛ وهــي تســتند بشــكل 

عــام إىل قواعــد التحريــر التــي وضعتهــا شــركة ستاتيســتكس ليبانــون فــي مســوحات ســابقة. وقــد أجريــت التصويبــات فــي 

معظمهــا بعــد التشــاور مــع المحاوريــن، وفــي بعــض الحــاالت، اتصــل الفريق مباشــرة باألســر لتوضيــح أي أخطــاء أو تصحيحها. 

وقامــت شــركة ستاتيســتكس ليبانــون بإعــادة دراســة 85 فــي المائــة مــن المقابــالت مــن أجــل التحقــق مــن العمــل الميدانــي 

وأنشــطة جمــع البيانــات، واســتكمال أي قيــم مفقــودة.

معدالت اإلجابة

تتفــاوت معــدالت اإلجابــة بحســب الجنســية، حيــث بلغــت 91,6 فــي المائــة بالنســبة للســوريين، و89,8 فــي المائــة بالنســبة 

للفلســطينيين، و75 فــي المائــة بالنســبة لألســر اللبنانيــة.

12    المجموعة اإلحصائية للعلوم االجتماعية.
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خطة أخذ عينات األسر

يــورد الجــدول 3 تفاصيــل خطــة أخــذ عينــات األســر، التــي تبيــن توزيــع العينــة عبــر المحافظــات، باإلضافــة إىل النقــاط الفرديــة 

ألخــذ العينــات، وعــدد المقابــالت التــي أجريــت فــي كل منطقــة، وإجمالــي المحــاوالت المبذولــة الســتكمال العينــة فــي كل 

محافظــة، فضــالً عــن محــاوالت مقابــالت غيــر ناجحــة لــكل نقطــة أخــذ العينــات ألســباب تتعلــق بعــدم االســتجابة.

22    الجزء أ: الخلفية والمنهجية



ع
و
م

ج
م

ب
و
جن

ال

ن
ل لبنا

جب

ة
طي

النب

ع
قا

الب

ت
رو

بي

ل
م
ر
ه

ك ال
علب

ب

ل
ما

ش
و ال

كار 
ع

     المحافظات

2
25

9

3
5
1

414

2
7
0

3
5
1

5
4

2
3

4

5
8

5

العينة

ن
و
ني

نا
لب

3
012

417

6
2
2

3
6
2

46
8

7
1

4
5
2

3
20

المحاوالت

7
5
3

6
6

208

9
2

117 17

2
18

3
5 الرفض

6
8
0

5
9

19
4

8
1

104 11

204

2
7  االمتناع عن اإلجابة عىل

المسح

47 5 8 8 10 4 8 4 ال يوجد أحد في المنزل

2
6 2 6 3 3 2 6 4  ال تتناسب مع بيانات

المجيبين

2
25

8

3
5
1

413

2
7
0

3
5
1

5
4

2
3

4

5
8

5

العينة

ن
و
ري

و
س

2
46

4

3
7
8

5
04

3
03

3
7

2

6
1

2
4
4

6
02 المحاوالت

205

2
7 9
0

3
3 2
1 7 10 17 الرفض

16
8 19 8
2

2
9 17 3 6 12  االمتناع عن اإلجابة عىل

المسح

20 4 4 2 3 3 2 2 ال يوجد أحد في المنزل

17 4 4 2 1 1 2 3

 ال تتناسب مع بيانات

المجيبين

49
2

205

12
3 0 0 41 41

8
2 العينة

ن
و
ني

طي
س

فل
5
4
8

2
2
4

13
9 0 0 49

4
5 9
1 المحاوالت

5
9 19 16 0 0 8 4 9 الرفض

40 16 9 6 3 6  االمتناع عن اإلجابة عىل

المسح

7 2 3 1 1 ال يوجد أحد في المنزل

9 1 4 2 2

 ال تتناسب مع بيانات

المجيبين

ة
سي

جن
ال

 و
ة

ظ
ف
حا

م
ال

ب 
س

ح
 ب

ت
نا

عي
ال

ذ 
خ

 أ
ج

ائ
نت

 :
3

ل 
دو

ج
ال

  
  
 

23    الجزء أ: الخلفية والمنهجية



المناقشات الجماعية المركزة

األهداف

ــواع  ــد أن ــن لتحدي ــن المخبري ــزة م ــات مرك ــات مجموع ــات والمعلوم ــع البيان ــة جم ــن عملي ــة م ــة الثاني ــتخدمت المرحل اس

ــن. ــة والالجئي ــة الهش ــات المضيف ــة للمجتمع ــل الئق ــرص عم ــاء ف ــة إلنش ــات معقول ــا إمكان ــي لديه ــن الت ــات والمه القطاع

وركزت األهداف المتصلة بجانب الطلب في التحليل عىل ما يلي: 

         تحديد المستويات الحالية والمتوقعة للطلب عىل العمالة؛

         تحديد القطاعات الواعدة التي يمكن أن توفر عمالً الئًقا؛

         النظر في ظروف عمل العمال المنظمين وغير المنظمين؛

         تقييم مستويات مهارات العمال المستضعفين في المجتمعات المضيفة كما مجتمعات الالجئين؛

         تحديد المهن المطلوبة والنظر في مدى توفر العرض؛ 

         تحديد طرق التوظيف ودور المؤسسة الوطنية لالستخدام.

لقــد تــم تكييــف التركيــز األصلــي للدراســة )تأثيــر أزمــة الالجئيــن الســوريين عــىل ســوق العمــل( ليأخــذ فــي االعتبــار األزمــات 

ــة  ــة معين ــىل أزم ــز ع ــن التركي ــاركون م ــن المش ــوم أال يتمك ــن المفه ــروع. وكان م ــالق المش ــذ إط ــأت من ــي نش ــة الت اإلضافي

واحــدة، بــل كانــوا قلقيــن إزاء التأثيــر التراكمــي للطلــب عــىل المنتجــات والخدمــات، واآلثــار المترتبــة عــىل العمــل، واالتجاهات 

المحتملــة مســتقبالً فــي ضــوء  ضــرورة إعــادة التوجيــه الجذريــة لالقتصــاد.

المنهجية

قبــل احتجاجــات تشــرين األول/أكتوبــر 2019 الشــعبية، كانــت منظمــة العمــل الدوليــة وشــركة ستاتيســتكس ليبانــون قــد أعدتــا 

ــة  ــار التجاري ــم تنقيــح الدليــل للنظــر فــي اآلث دليــل مناقشــة. ولكــن فــي مــا بعــد، فــي ضــوء الظــروف المتطــورة بســرعة، ت

والوظيفيــة لجائحــة كوفيــد-19، فضــالً عــن تدهــور الحالــة االقتصاديــة. هــذا وتــم تنقيــح الدليــل ليأخــذ فــي االعتبــار التحــول 

اإللزامــي إىل إجــراء المقابــالت عــن بُعــد، بــدالً مــن الجلســات المباشــرة المخطــط لهــا ســابًقا والتــي كان مــن شــأنها أن تســمح 

بإجــراء مناقشــات أطــول.

لــم يكــن مــن الممكــن جمــع المشــاركين فــي الجلســات الشــخصية المقــررة لألســباب التاليــة: أوالً، االحتجاجــات الشــعبية مــن 

تشــرين األول/أكتوبــر إىل كانــون األول/ديســمبر 2019 وشــباط/فبراير 2020؛ وثانًيــا، القيــود المفروضــة بســبب جائحــة كوفيــد-19 

ــأ )آب/أغســطس 2020(. واســتجابة  ــه انفجــار المرف ــذي أحدث ــم الدمــار ال ــو 2020(؛ ث والحجــر )مــن مــارس/آذار إىل حزيران/يوني

للحاجــة إىل تنفيــذ إجــراءات التباعــد بشــكل فعلــي، أجريــت بعــض الجلســات عــن بُعــد باســتخدام تقنيــة عقــد المؤتمــرات عبــر 

اإلنترنــت. فــي حيــن تــم عقــد جلســات أخــرى وجهــا لوجــه، وذلــك حســب تفضيــالت المشــاركين الرئيســيين.

إجمــاالً، تــم إجــراء مناقشــتين جماعيتيــن عــن بُعــد )عبــر Zoom( وأربــع جلســات وجًهــا لوجــه فــي أعقــاب انفجــار المينــاء، ثــم 

مــرة أخــرى بعــد آخــر حجــر )مــن كانــون الثاني/ينايــر إىل آذار/مــارس 2021(. وبلــغ مجمــوع المشــاركين 23 مشــارًكا كانــوا ممثليــن 

: عن

         شركات القطاع الخاص الرائدة؛

         الشركات الصغيرة والمتوسطة؛

         المؤسسة الوطنية لالستخدام؛

         المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحقوقية؛

         منظمات التدريب والتعليم واألبحاث؛

         مؤسسات التمويل الصغير؛

         غرف التجارة والصناعة؛

         االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان؛

         األوساط األكاديمية.
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تم اختيار المشاركين عىل أساس تمثيل تنوع وجهات النظر من جانب الطلب، بما في ذلك: 

         مجموعة من القطاعات االقتصادية )الصناعة، األغذية والمشروبات، الزراعة، خدمات اإلقامة، البناء، 

         متاجر التغذية وتجارة التجزئة(؛

         الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التمويل الصغير؛

         مجموعة من المنظمات غير الحكومية )التي تمثل الالجئين الفلسطينيين، وتمكين المرأة، وحقوق 

         المرأة  والعمل، والتدريب، والتعليم واألبحاث، والتنمية، وحقوق اإلنسان(؛

         التنوع الجغرافي )مناطق ريفية وحضرية، وبيروت، وجبل لبنان، والشمال والبقاع(.

ــارات المتعلقــة  ــدوا مشــاركتهم مــن حضــور الجلســات بســبب االعتب ــن أك ــراء الذي ــم يتمكــن عــدد مــن الخب مــع األســف، ل

ــات  ــل خدم ــرًرا )مث ــات تض ــد القطاع ــه أش ــي تواج ــات الت ــدة التحدي ــظ أن ش ــك، لوح ــة إىل ذل ــد-19. باإلضاف ــة كوفي بجائح

اإلقامــة( أدت إىل بعــض التــردد بيــن المشــاركين فــي تقييــم اآلثــار عــىل جانــب الطلــب فــي هــذه المرحلــة مــن الزمــن. يصــف 

الجــدول 4 األفــراد والمنظمــات الذيــن شــاركوا فــي المقابــالت.

الجدول 4. مجموعات التركيز والمشاركون في المقابالت

ملف التعريفالمشترك/المنظمةالدورة

مقابلة مع مبلغين 

رئيسيين  1:

21 تشرين األول/أكتوبر 2020

هي مؤسسة عامة تابعة لوزارة العمل تجري دراسات حول سياسات المؤسسة الوطنية لالستخدام

العمالة، وتحسين القدرة عىل العمل ومهارات القوى العاملة، وتجد فرص 

عمل للباحثين عن عمل من خالل قاعدة بياناتها

مناقشة جماعية مركزة 1:

28 تشرين األول/أكتوبر 2020

هي شركة إلنتاج النبيذ في سهل البقاع تصدر منتوجاتها إىل أكثر من 40 شاتو كسارا

بلدا. تزرع شركة شاتو كسارا كروم العنب الخاصة بها، وهي توظف عمال 

مياومين يعتنون بالجانب الزراعي ألعمالها التجارية

تعنى اندفكو بالتصنيع واألعمال الصناعية، وهي تنتج المواد االستهالكية إندفكو

للمستهلك، والطاقة، وعبوات التغليف المرنة وعبوات الورق والورق

تنتج شركة ضاهر لألغذية العالمة التجارية المعروفة "ماستر تشيبس"، ضاهر فودز

وكذلك الفواكه والخضروات. هذا وتدير ضاهر فودز أكبر شبكة توزيع في 

الشرق األوسط

هي شركة دواجن تؤمن الدواجن والبيض من مزارعها الخاصةهوا تشيكن

قطاع خدمات اإلقامةشقق مفروشة

تعمل الرابطة ضمن شراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في رابطة المرأة العاملة في لبنان

تشجيع المرأة عىل االنخراط في القوى العاملة، إضافة إىل تعديل 

التشريعات التي تتسم بالتمييز ضد المرأة من الناحية االقتصادية

هي منظمة غير حكومية نسوية علمانية تعمل مع الالجئات جمعية النجدة االجتماعية

الفلسطينيات وغيرها من المجتمعات المحلية الفقيرة في المخيمات 

والتجمعات

راجع الجلسة األوىلالمؤسسة الوطنية لالستخدام

االتحاد الوطني لنقابات العمال 

والمستخدمين في لبنان

هو أحد االتحادات النقابية األوىل والتاريخية في لبنان وهو يطمح إىل 

تمثيل جميع العمال بغض النظر عن جنسيتهم، أو عرقهم أو مهنتهم أو 

إثنيتهم، بما في ذلك العمال غير المنظمين والمهاجرين
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هي منظمة غير حكومية تعمل عىل تعزيز حقوق اإلنسان وتوثيق جمعية ألف

االنتهاكات بحقه

مناقشة جماعية مركزة:2

30  تشرين األول/أكتوبر 2020

معمل نبيذ في بيبلوس يزرع كرومه الخاصة ولديه عمال زراعيينبيبلوس واين

منظمة خاصة ال تتوخى الربح وتدافع عن مصالح القطاع الخاص، كما غرفة التجارة والصناعة والزراعة

تقترح سياسات اقتصادية وتشجع الحوار بين قطاع األعمال التجارية 

والحكومة

مجموعة الفتى للهندسة المعمارية والبناءالفتى غروب

مجموعة األبحاث والتدريب للعمل 

التنموي

هي منظمة غير حكومية ترصد مشهد التنمية في لبنان وتحلله. وهي 

تتشارك مع منظمات غير حكومية أخرى لدعم وتدريب النساء 

والمجموعات والمجتمعات المحلية، إضافة اىل بناء القدرات

هي منظمة غير حكومية تعمل عىل زيادة الوعي بالنسبة للمسائل جوستيسيا

القانونية والمواطنة، وتساعد المنظمات األخرى في تنفيذ مشاريع تعالج 

المسائل الجنسانية واإلصالحات القانونية

قطاع التعليم العاليالجامعة اللبنانية

مناقشة جماعية مركزة 3:

3  تشرين 

الثاني/نوفمبر 2020

صاحب مصنع خياطة ينتج ويبيع بالتجزئة 

الزي الرسمي للمدارس والكشافة والنوادي 

الرياضية.

تجارة تجزئة وورشة عمل

هندسة وبناءمهندس مدني

البيع بالتجزئةصاحب سوبرماركت

صاحب مطعم صغير يقدم الوجبات 

السريعة

خدمات غذائية

مقابلة مع مبلغين 

رئيسيين  2:

11  اذار/مارس 2021

منظمة غير حكومية أنشئت كبرنامج لالئتمانات المتناهية الصغر بهدف المجموعة

تمويل أصحاب المشاريع ذوي الدخل المنخفض، السيما النساء منهم. 

وهي تقدم كذلك خدمات غير مالية، مثل الخدمات االستشارية والتدريب

مقابلة مع مبلغين

 رئيسيين  3:

12  اذار/مارس

يملك ثالث مزارع منفصلة تستخدم كّل منها من 40 اىل 50  عامالً ومنشأة مزارع كبير من عكار

لإلمدادات الزراعية

26    الجزء أ: الخلفية والمنهجية



   الجزء ب: نتائج المسح                                                                                                    

الفصل 1. الديموغرافيا                                              

1.1 لمحة عامة عن السكان بحسب الجنسية

ــن  ــن المواطني ــة م ــي المائ ــوريين، و40,9 ف ــن الس ــن الالجئي ــة م ــي المائ ــة، كان 49,4 ف ــي العين ــراد ف ــدد األف ــوع ع ــن مجم م

ــطينيين ــن الفلس ــن الالجئي ــة م ــي المائ ــن، و9,7 ف اللبنانيي

اســتضافت محافظتــا عــكار والشــمال مجتمعتيــن 28,5 فــي المائــة مــن المجيبيــن عــن المســح، بمــا فــي ذلــك أكبــر حصــة 

مــن المجيبيــن اللبنانييــن والســوريين. ويقيــم معظــم الفلســطينيين الذيــن شــملهم المســح )42,3 فــي المائــة( فــي محافظــة 

الجنــوب، التــي اســتضافت 16,7 فــي المائــة مــن جميــع األفــراد الذيــن شــملهم المســح. وكانــت المحافظــة التــي تســتضيف 

ثالــث أكبــر نســبة مــن المجيبيــن هــي جبــل لبنــان )15,8 فــي المائــة(. أمــا بيــروت، العاصمــة، فاســتضافت أصغــر نســبة مــن 

المجيبيــن بلغــت 2,7 فــي المائــة. واســتضافت كل مــن محافظتــي البقــاع والنبطيــة 14,3 فــي المائــة و10,6 فــي المائــة عــىل 

التوالــي، وقــد شــملتا بالكامــل الالجئيــن الســوريين والمواطنيــن اللبنانييــن، فــي حيــن أن محافظــة بعلبــك - الهرمــل المتبقيــة 

اســتضافت مــا مجموعــه 11,3 فــي المائــة مــن األشــخاص الذيــن شــملهم المســح.

الجدول 5. توزيع األفراد بحسب الجنسية والمحافظة )نسبة مئوية(

1.2 الهرم العمري
 

بشــكل عــام، مّثــل الرجــال 52,1 فــي المائــة مــن مجمــوع األفــراد الذيــن شــملهم المســح فــي العينــة. وكانــت أكبــر مجموعــة 

ديموغرافيــة هــي األطفــال الصغــار الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن صفــر و4 ســنوات، وتمثــل 12,3 فــي المائــة مــن مجمــوع عينــة 

الســكان. يوضــح الشــكل 2 أن األهــرام العمريــة للمجموعــات الثــالث مختلفــة. ومــن الجديــر بالذكــر أن 44,2 فــي المائــة مــن 

ــوا فــي ســن  الالجئيــن الســوريين هــم مــن األطفــال دون ســن الخامســة عشــرة، فــي حيــن أن 1 فــي المائــة منهــم فقــط كان

الخامســة والســتين أو أكثــر. وبيــن اللبنانييــن والفلســطينيين، كانــت أعــىل نســبة لألفــراد فــي الفئــة العمريــة 20 إىل 24، أي مــا 

يمثــل 10,2 فــي المائــة و11,8 فــي المائــة مــن المجموعتيــن، عــىل التوالــي.

مجموع فلسطينيون سوريون لبنانيون

28.5 18.7 29.3 29.9 عكار والشمال

16.7 42.3 14.0 14.0 الجنوب

15.8 21.2 14.8 15.7 جبل لبنان

11.3 8.8 11.9 11.2 بعلبك- الهرمل

14.3 0.0 16.0 15.7 البقاع

10.6 0.0 12.0 11.5 النبطية

2.7 8.9 2.0 2.0 بيروت

100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع
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    الشكل 2. الهرم العمري بحسب الجنسية )نسبة مئوية(

إناثإناث

جميع الفئات المهشة

السوريون الالجئون  الفلسطينيون الالجئون 

اللبنانيون

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

ذكور

1.3 نسبة اإلعالة العمرية

تعتبــر نســبة اإلعالــة العمريــة مــن بيــن أكثــر التدابيــر المســتخدمة لتقييــم اإلعالــة. وتُشــكّل هــذه النســبة مجمــوع )أ( نســبة 

إعالــة صغــار الســن )أي عــدد األفــراد الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 15 ســنة مقارنــة بأولئــك الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و64 

ســنة(، و)ب( نســبة إعالــة المســنين )أي عــدد األشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 65 ســنة فمــا فــوق بالنســبة لألشــخاص 

الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و64 ســنة(. 

إجمــاالً، بلــغ إجمالــي نســبة اإلعالــة العمريــة 58,5 فــي المائــة. وتعــود هــذه النســبة بالكامــل تقريًبــا اىل العــدد الضخــم لألطفال، 

وليــس اىل نســبة إعالــة المســنين، وهــذا صحيــح خاصــًة بين الســوريين.

ــا كبيــرًا بحســب الجنســية: 82,6 فــي المائــة بيــن الســوريين،  ومــن الجديــر بالذكــر أن نســبة اإلعالــة العمريــة تختلــف اختالًف

و41 فــي المائــة بيــن اللبنانييــن، و38,5 فــي المائــة بيــن الفلســطينيين. ويشــكل الســكان المعالــون بيــن الســوريين 45,2 فــي 

المائــة مــن مجمــوع الســكان
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    الشكل 3. نسبة اإلعالة العمرية وإعالة صغار السن والمسنين بحسب الجنسية )نسبة مئوية(

ال شــك أن نســبة اإلعالــة العمريــة تقــاس فقــط عــىل أســاس الفئــات العمريــة وتتجاهــل الجوانــب األخــرى المرتبطــة بالوضــع 

اإلنتاجــي الفعلــي للفــرد، بمــا فــي ذلــك مشــاركته فــي القــوى العاملــة، أو حالــة العمــل، أو الدخــل، وال عالقــة لهــا بمــا إذا كان 

دخلــه كافًيــا لدعــم اآلخريــن أم ال. وســوف نناقــش مؤشــرات العمــل هــذه بمزيــد مــن التفصيــل فــي الفصــول الالحقــة للتقريــر.

 

1.4 حجم األسرة وبنيتها

مدفوعــة بالقواعــد الثقافيــة واألدوار الراســخة للنســاء والرجــال، تــرأس المــرأة 13 فــي المائــة فقــط مــن األســر. وكانــت األســر 

ــة( والســورية  ــة(، تليهــا األســر الفلســطينية ()13,7 فــي المائ ــات األســر )15,1 فــي المائ اللبنانيــة صاحبــة أعــىل نســبة مــن رب

)10,7 فــي المائــة(.

وفــي مــا يتعلــق بتكويــن األســرة، يبيــن الجــدول 6 أنــه لــكل 1000 رب أســرة، كان هنــاك 743 زوًجــا و1913 طفــالً. وفــي حيــن أن 

نســبة األزواج متماثلــة بيــن مجموعــات الجنســية الثــالث، فــإن عــدد األطفــال لــكل رب أســرة كان أعــىل بيــن الســوريين )2,3( 

مــن عــدد اللبنانييــن )1,6( أو الفلســطينيين )1,8(.

الجدول 6. العالقة مع رب األسرة )لكل 1000 أسرة( بحسب الجنسية

فلسطينيونلبنانيونسوريونمجموع

نسبة إعدلة صغار العمريةنسبة إعدلة صغار السننسبة إعدلة المسنين

مجموع فلسطينيون سوريون لبنانيون

 000 1  000 1  000 1 رب األسرة 1 000 

 743  729  756 زوج 732 

 913 1  810 1  264 2 أطفال 1 587 

 25  6  40 أحفاد 15 

 37  69  26 أهل 40 

 77  127  72 أشقاء 70 

 2  8  2 زوجة أخ أو زوج أخت 1 

 2  -  2 زوج أبنة أو زوجة ابن 2 
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 17  2  26 غيرهم من األقارب 11 

العمال المنزليون )لبنانيون، سوريون أو فلسطينيون( -  -  -  - 

 8  -  17 أفراد من غير األقارب 1 

 0  -  0 العمال المنزليون )جنسية أخرى( - 

 824 3  752 3  206 4 المجموع 3 460 

فــي اإلجمــال، كانــت األســرة تتألــف مــن 3,8 أفــراد فــي المتوســط. وكانــت األســر اللبنانيــة هــي األصغــر مــن حيــث عــدد 

األفــراد الــذي يبلــغ 3,5 فــي كل أســرة، مقارنــة باألســر الفلســطينية )3,8( والســورية )4,2(. وتراوحــت أحجــام األســر بيــن فــرد 

واحــد )9,8 فــي المائــة مــن مجمــوع األســر( وســبعة أفــراد وأكثــر )7,6 فــي المائــة مــن إجمالــي عــدد األســر(.

   الشكل 4. توزيع األسر بحسب حجم األسرة )نسبة مئوية(

   الشكل 5. حجم األسرة بحسب المحافظة )عدد أفراد األسرة(

يتفــاوت حجــم األســرة أيًضــا فــي مختلــف أنحــاء البــالد. بشــكل عــام، إن المحافظــات األكثــر فقــرًا، أو األكثــر ريفيــة، أو األكثــر 

بعــًدا عــن المــدن الكبيــرة )عــىل ســبيل المثــال عــكار أو بعلبــك( تتألــف مــن أســر أكبــر مقارنــة ببيــروت أو جبــل لبنــان. وقــد 

ســجلت محافظتــا عــكار والشــمال مًعــا أكبــر حجــم أســري )4,3(، فــي حيــن ســجل جبــل لبنــان أصغرهــا )3,2(.

7 و أكثر

عكار - الشمالبعلبك - الهرملالبقاعالنبطيةالجنوببيروتجبل لبنانمجموع
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الفصل 2. التعليم                                                   
2.1 االلتحاق بالمدارس

معدالت االلتحاق بالمدارس بحسب الجنسية

كشــف المســح أن معــدالت االلتحــاق بالمــدارس منخفضــة، مــع التحــاق 40,4 فــي المائــة فقــط مــن الســكان الذيــن تتــراوح 

ــن  ــغ معــدل التحــاق الالجئي ــدورة الدراســية وقــت إجــراء المســح. بل ــاء ال ــن 5 ســنوات و24 ســنة بالمــدارس أثن أعمارهــم بي

الفلســطينيين الشــباب أعــىل نســبة مــع 53,8 فــي المائــة، يليهــا اللبنانيــون )47 فــي المائــة( والســوريون )33 فــي المائــة(. 

فــي اإلجمــال، أظهــر الفتيــان والفتيــات معــدالت مماثلــة لاللتحــاق بالمــدارس، باســتثناء بيــن الفلســطينيين، حيــث تتجــاوز 

بشــكل ملحــوظ نســبة التحــاق الفتيــات النســبة بيــن الفتيــان. 

   الشكل 6. االلتحاق بالمدارس )بين 5 و24 عاًما(، 2020 )نسبة مئوية(

ال شــك أنــه كان لألزمــة االقتصاديــة دور كبيــر فــي إخــراج األطفــال فــي األســر المهمشــة مــن المــدارس، إمــا ألنهــم أرســلوا 

للعمــل مــن أجــل دعــم أســرهم مالًيــا أو ألن األســر لــم تعــد قــادرة عــىل تغطيــة النفقــات المدرســية. عــالوة عــىل ذلــك، تأثــرت 

األســر التــي تعانــي مــن عــدم كفايــة الوصــول إىل اإلنترنــت وانخفــاض مســتويات المعرفــة الرقميــة تأثــرًا شــديًدا بالتحــول نحــو 

التعلــم عــن بُعــد. ومــع األســف، ال يــزال العديــد مــن الشــباب فــي هــذه العينــة غيــر ملتحقيــن بالعمــل أو التعليــم أو التدريــب 

)NEET - راجــع الفصــل 4(.

وفــي اإلجمــال، فــي حيــن يشــكل التعليــم المســار الرئيســي الــذي يســتطيع األطفــال فــي األســر المهمشــة مــن خاللــه تأميــن 

مســتقبل أكثــر إشــراًقا ألنفســهم وتحقيــق قــدرة أكبــر للترقــي اإلجتماعــي، فــإن حقيقــة أن أقــل مــن نصــف الشــباب المنتميــن 

إىل األســر المهمشــة يتلقــون التعليــم تشــكل واقًعــا مقلًقــا. وهــذا يتطلــب اهتماًمــا عاجــالً مــن جانــب صنــاع السياســات لمنــع 

األطفــال فــي األســر المهمشــة مــن االنــزالق إىل فــخ الفقــر.

فلسطينيونلبنانيونسوريونمجموع

إناث ذكورمجموع
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معدالت االلتحاق بالمدارس بحسب الفئة العمرية

يقــدم تحليــل االلتحــاق بالمــدارس بحســب العمــر إحصائيــات صارخــة أكثــر. لــم يكــن أي مــن األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم 

بيــن 5 و9 ســنوات ملتحقيــن بالمــدارس وقــت إجــراء المســح. وانخفضــت معــدالت االلتحــاق بالمــدارس مــع تقــدم الســن 

مــن 68,3 فــي المائــة بيــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن 10 إىل 14 ســنة إىل 35,8 فــي المائــة بيــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن 

15 إىل 19 ســنة. ولوحــظ النمــط نفســه لــدى كل مــن الفتيــات والفتيــان. وهــذا يعكــس ميــالً لــدى الطــالب إىل الخــروج مــن 

المدرســة بمجــرد بلوغهــم المســتوى األدنــى مــن التعليــم. وبالتالــي فــإن الشــباب المنتميــن إىل األســر المهمشــة ُعرضــة لخطــر 

الوقــوع فــي فــخ األنشــطة المنخفضــة اإلنتاجيــة بعــد دخــول ســوق العمــل. وبالنســبة للفتيــات الصغيــرات، تثيــر معــدالت 

االلتحــاق المنخفضــة  القلــق بنســبة أكبــر، وقــد تشــير إىل مخاطــر إضافيــة، مثــل زواج األطفــال، مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات 

الماليــة لألســر.

أمــا بيــن الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 20 و24 ســنة، فــإن 3,5 فــي المائــة فقــط كانــوا ملتحقيــن بمؤسســة تعليميــة. 

ويأتــي هــذا إىل حــد كبيــر نتيجــة تأثيــر ظروفهــم االقتصاديــة الهشــة، حيــث يعجــز العديــد مــن خريجــي المــدارس عن االســتمرار 

فــي التعلــم. بــل إنهــم يســعون بــدالً مــن ذلــك إىل العمــل. كذلــك تجــدر اإلشــارة اىل أنــه مــن المتوقــع أن تكــون مســتويات 

ــرًا مــن المناطــق المســتهدفة  ــذه الدراســة، نظــراً إىل أن كثي ــارة له ــة المخت ــي إطــار العين االلتحــاق منخفضــة بالجامعــات ف

ــن  ــن الذي ــإّن الشــباب الريفيي ــي ف ــه، وبالتال ــي في ــم العال ــع انخفــاض فــرص الحصــول عــىل التعلي ــا، م ــة عموًم ــت ريفي كان

يتابعــون التعليــم العالــي ينتقلــون عــادة إىل منطقــة حضريــة تميــل المؤسســات التعليميــة إىل التموضــع فيهــا.

الشكل 7. نسبة االلتحاق بالمدارس بحسب العمر والجنس )نسبة مئوية(

مجموع

2.2 التحصيل العلمي واألمية

أظهــرت مســتويات التعليــم بيــن الســكان فــي ســن العمــل )15 ســنة فمــا فــوق( مســتويات متدنيــة عمومــاً مــن التحصيــل: 

ــن  ــة م ــي المائ ــل 79,3 ف ــوي، مقاب ــم الثان ــن التعلي ــل م ــىل أق ــن ع ــوريين حاصلي ــن الس ــن الالجئي ــة م ــي المائ كان 87,9 ف

الفلســطينيين و56,1 فــي المائــة مــن اللبنانييــن. وهــذه المســتويات المنخفضــة متوقعــة فــي للمجتمعــات المهمشــة، التــي 

كثيــرًا مــا يعتبــر التعليــم بالنســبة لهــا أمــر ال يمكــن الوصــول إليــه. 

ونظــرًا لطبيعــة الوظائــف المتاحــة فــي المناطــق الريفيــة، وألن الطلــب فــي هــذه المناطــق كان فــي األغلــب عــىل العمــال 

مــن ذوي المهــارات المتدنيــة، يحصــل أغلــب األطفــال عــىل المســتوى األدنــى مــن التعليــم المطلــوب للحصــول عــىل وظيفــة 

ــم  ــون مجتمعه ــد يترك ــي ق ــم العال ــتويات التعلي ــن ذوي مس ــل م ــن العم ــي س ــاس ف ــب الن ــإن أغل ــام، ف ــكل ع ــا. وبش محلًي

المحلــي بحًثــا عــن وظيفــة أعــىل أجــرًا فــي مدينــة أو بالقــرب منهــا.

ــداً  عــالوة عــىل ذلــك، مــن بيــن الســكان فــي ســن العمــل فــي العينــة، واحــد مــن كل خمســة أفــراد لــم يكــن قــد التحــق اب

ــة مــن الفلســطينيين(. وفــي  ــة مــن الســوريين، و31,2 فــي المائ ــة مــن اللبنانييــن، و25,7 فــي المائ ــم )12,2 فــي المائ بالتعلي

المجتمعــات المحليــة المهمشــة، يعنــي تدنــي مســتوى التحصيــل التعليمــي فــي كثيــر مــن األحيــان قضــاء حيــاة كاملــة فــي 

ــأي  ــم يلتحقــوا قــط ب ــن ل ــر مســتقرة وذات أجــور منخفضــة وفــي ظــل ظــروف عمــل ســيئة. إن األشــخاص الذي وظائــف غي

مؤسســة تعليميــة يحتاجــون إىل نهــج سياســي مصمــم خصيًصــا لتمكينهــم مــن الخــروج مــن الحلقــة المفرغــة المتمثلــة فــي

ذكور إناث مجموع
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الشكل 8. الجنسية )15 سنة فما فوق( بحسب أعىل مستوى تعليمي )نسبة مئوية(

الشــكل 9. األفــراد فــي ســن العمــل) 15 عاًمــا فمــا فــوق( الذيــن لــم يلتحقــوا قــط بالمــدارس بحســب 

ــة( الجنســية والجنــس )نســبة مئوي

ــة المهــارات لمســاعدتهم فــي تلبيــة طلــب ســوق  ــد مــن صياغــة برامــج محــددة لتنمي ــة. والب الهشاشــة وانخفــاض اإلنتاجي

ــر الجنســيات الثــالث. ــرن بشــكل غيــر متناســب عب العمــل. وينطبــق هــذا بشــكل محــدد عــىل النســاء، اللواتــي تأث

سوريون

لبنانيون

لم يلطحق قط يمكنه القراءة والكتابة روضة األطفال

المرحلة اإلبتدائية  المرحلة المتوسطة المرحلة الثانوية

جامعي تعليم مهني شهادات أخرة غير محددة

فلسطينيون

لبنانيونسوريونفلسطينيون

ذكور إناث
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الفصل 3. القوى العاملة                                        
3.1 القوى العاملة واالستغالل الناقص للعمل

ــص  ــتغالل الناق ــن االس ــر م ــتوى الكبي ــق والمس ــل الالئ ــي العم ــرة ف ــوات الخطي ــىل الفج ــوء ع ــح الض ــات المس ــلط بيان تس

للعمــل فــي العينــة. ويقــدم الجــدول 7 موجــًزا عــن المؤشــرات الرئيســية للقــوى العاملــة واالســتغالل الناقــص للعمــل، مفصلــة 

بحســب الجنــس والجنســية. بشــكل عــام، لــم يشــارك فــي القــوى العاملــة ســوى 39,7 فــي المائــة مــن األشــخاص المشــمولين 

بالمســح ممــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 ســنة فمــا فــوق والبالــغ عددهــم 12739 شــخًصا. وكان معــدل مشــاركة الرجــال فــي 

القــوى العاملــة )62,1 فــي المائــة( أعــىل بكثيــر مــن معــدل مشــاركة النســاء )15,5 فــي المائــة(، وهــو مــا يعكــس األدوار بيــن 

النســاء والرجــال. 

بالمقابــل، كانــت نســبة العمالــة إىل الســكان منخفضــة جــداً بنســبة 26,6 فــي المائــة، مــع انخفــاض كبيــر فــي النســبة بيــن 

النســاء )9,7 فــي المائــة( بالمقارنــة مــع الرجــال )42,2 فــي المائــة(. ومــن ناحيــة أخــرى، كان اجمالــي معــدل البطالــة مرتفًعــا، 

حيــث بلــغ 33 فــي المائــة، مــع معــدل أعــىل قليــالً بيــن النســاء )37,2 فــي المائــة( مقارنــًة بالرجــال )32 فــي المائــة(.

   الجدول 7. مؤشرات القوى العاملة بحسب الجنس والجنسية )نسبة مئوية(

باإلضافــة إىل البطالــة، يمكــن قيــاس االســتغالل الناقــص للعمــل بطــرق مختلفــة، مــع األخــذ باالعتبــار نســبة الذيــن يعملــون 

فــي العمالــة الناقصــة لجهــة الوقــت أو نســبة القــوى العاملــة المحتملــة، ويمكــن لكالهمــا أن يســاعدا فــي رســم صــورة أفضــل 

لعــدم التوافــق بيــن العــرض والطلــب. وكان المعــدل المشــترك بيــن العمالــة الناقصــة لجهــة الوقــت والبطالــة )االســتغالل 

ــة فقــط مــن مجمــوع  ــي المائ ــف 1 ف ــم تصني ــة، اذ ت ــالً مــن معــدل البطال ــة( أعــىل قلي ــي المائ الناقــص للعمــل 2 = 35,4 ف

الســكان فــي ســن العمــل عــىل أنهــم ضمــن فئــة العمالــة الناقصــة لجهــة بالوقــت )راجــع الجــدول 8(.

امــا بالنســبة للمعــدل المشــترك بيــن البطالــة والقــوى العاملــة المحتملــة )االســتغالل الناقــص للعمالــة 3 = 44,4 فــي 

المائــة(، والمقيــاس المركــب لقصــور االســتغالل الناقــص للعمــل الــذي يغطــي المكونــات الثالثــة لالســتغالل الناقــص للعمــل 

)االســتغالل الناقــص للعمــل 4 = 46,4 فــي المائــة(، فكالهمــا أعــىل بكثيــر مــن معــدل البطالــة العــام البالــغ 33 فــي المائــة. 
وهــذا يعنــي أن عــدًدا جيــًدا مــن األفــراد هــم خــارج القــوى العاملــة ولكنهــم يحافظــون عــىل روابــط بســوق العمــل وهــم إمــا

مجموعجنسيةالمؤشر

فلسطينيون سوريون لبنانيون 

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

59.920.140.469.111.842.345.18.227.562.115.539.7معدل المشاركة في القوى العاملة

48.413.731.442.06.425.317.84.411.442.29.726.6نسبة العمالة إىل السكان

االستغالل الناقص للعمل 1 : معدل 

البطالة

19.232.022.339.345.940.160.546.458.532.037.233.0

االستغالل الناقص للعمل2  : المعدل 

المشترك بين العمالة الناقصة لجهة 

الوقت والبطالة

20.934.224.142.350.343.462.048.260.134.340.035.4

االستغالل الناقص للعمل 3: المعدل 

المشترك بين البطالة والقوى العاملة 

المحتملة

27.949.734.044.662.547.675.976.976.141.056.344.4

االستغالل الناقص للعمل 4 : مقياس 

مركب لقصور االستغالل الناقص 

للعمل

29.451.335.647.465.650.476.877,776.943.058.346.4
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متوفــرون للعمــل ولكنهــم ال يبحثــون بنشــاط عــن عمــل، أو غيــر متاحيــن للعمــل ولكنهــم يبحثــون عــن عمــل. بشــكل عــام، 

تشــير القــوى العاملــة المحتملــة إىل مشــاكل مختلفــة، بمــا فــي ذلــك، عــىل ســبيل المثــال ال الحصــر، اإلحبــاط وعــدم البحــث 

عــن عمــل، وعــدم مالءمــة خدمــات التوظيــف أو عــدم كفايتهــا، وعــدم توّفــر الفــرد للعمــل إذا قــدم لــه عــرض مــا.

3.2 تركيبة السكان خارج القوى العاملة واألنماط الجنسانية لعدم النشاط

ــة  ــوى العامل ــي الق ــوا ف ــن ليس ــخاص الذي ــطين األش ــر نش ــرون غي ــن يعتب ــخاص الذي ــن األش ــى م ــة العظم ــملت الغالبي ش

المحتملــة، ولــم تكــن لهــم أي صلــة بســوق العمــل )52,1 فــي المائــة مــن مجمــوع الســكان فــي ســن العمــل(. ويبيــن الجــدول 

ــة واالســتغالل الناقــص للعمــل للســكان فــي ســن العمــل بحســب الجنــس. ــع القــوى العامل 8 توزي

   الجدول 8. حالة القوى العاملة واالستغالل الناقص للعمل )15 سنة أو أكثر( بحسب الجنس

ــن.  ــون متوفري ــون عــن عمــل محتمل ــة الرجــال والنســاء هــم باحث ــة، إن غالبي ــة المحتمل ــك فــي القــوى العامل ــن أولئ مــن بي

ــون بنشــاط عــن وظيفــة.  ــن للعمــل ولكنهــم ال يبحث ــن المتوفري ــن عــن عمــل المحبطي ــف هــذه المجموعــة مــن الباحثي تتأل

امــا الباحثــون عــن عمــل غيــر المتوفريــن، فهــم يشــكلون نســبة ضئيلــة للغايــة مــن القــوى العاملــة المحتملــة، األمــر الــذي 

يشــير إىل أن الصعوبــات فــي البحــث عــن الوظائــف واالعتقــاد بــأن الوظائــف غيــر موجــودة أقــوى بكثيــر مــن الحواجــز التــي 

تحــول دون توفــر األفــراد للعمــل. وقــد يحــدث هــذا، خاصــًة أثنــاء فتــرات الركــود االقتصــادي، عندمــا يصبــح األفــراد، تحديــًدا 

األشــخاص مــن المجموعــات المهمشــة، متشــائمين عــىل نحــو متزايــد.

وفــي لبنــان، أثــر الوضــع االقتصــادي، جنًبــا إىل جنــب مــع تداعيــات األزمــة الماليــة وجائحــة كوفيــد-19، عــىل اهتمام األشــخاص 

بالعمــل، األمــر الــذي تركهــم متردديــن فــي بــذل أي جهــد ممكــن للبحــث بنشــاط عــن وظيفــة. أمــا األشــخاص الذيــن كانــوا 

ــة عبــر وســائل اإلعــالم عــن  ــار المتناقل عاطليــن عــن العمــل قبــل األزمــة فقــد أصابهــم المزيــد مــن اإلحبــاط فــي ظــل األخب

تســريح العمــال فــي مختلــف أنحــاء البــالد. وعــىل نحــو مماثــل، قــرر العديــد مــن األشــخاص الذيــن خســروا وظائفهــم أثنــاء 

األزمــات تــرك القــوى العاملــة، فــي الوقــت الحالــي عــىل األقــل.

مــن منظــور جنســاني، ونظــرًا إىل أن كل النســاء الموجــودات تقريًبــا ضمــن القــوى العاملــة المحتملــة هــن باحثــات عــن عمــل 

محتمــالت ومتوفــرات للعمــل، فــإن مــا تشــير اليــه البيانــات هــو أن النســاء غيــر المتوفــرات لتولــي وظيفــة بســبب األدوار 

الجنســانية ومســؤوليات الرعايــة األســرية ال يبحثــن أيًضــا عــن وظيفــة. وينعكــس ذلــك فــي ارتفــاع معــدل انعــدام النشــاط، 

الــذي يبلــغ، دون األخــذ باالعتبــار القــوى العاملــة المحتملــة، 77,8 فــي المائــة مــن اجمالــي النســاء فــي ســن العمــل. ومــن 

ناحيــة أخــرى، فــإن 5,7 فــي المائــة فقــط مــن النســاء فــي ســن العمــل يبحثــن بنشــاط عــن وظيفــة وهــّن متوفــرات للبــدء 

بالعمــل.

مجموع إناث ذكور 

26.6 9.7 42.2 أ. يعمل) أ1 + أ2(

1.0 0.4 1.4    أ.1. العمالة الناقصة لجهة الوقت

25.7 9.3 40.8    أ.2. مستخدمون آخرون

13.1 5.7 19.9 ب. عاطل عن العمل 

60.3 84.5 37.9 ج. خارج قوة العمل )ج1+ ج(

8.1 6.7 9.4     ج1. القوى العاملة المحتملة )ج1.1 + ج1.2( 

0.5 0.1 0.8          ج1.1 الباحثون عن عمل غير المتوّفرين

7.7 6.6 8.6          ج1.2 الباحثون عن عمل المحتملون والمتوفرين

52.1 77.8 28.5 مجموع )عدد السكان + 15(
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عــىل العمــوم، تنفصــل النســاء المهمشــات فــي لبنــان عــن ســوق العمــل، ســواء بإرادتهــن أو رغًمــا عنهــا. وعــىل الرغــم مــن 

أن العديــد مــن النســاء غيــر النشــطات منخرطــات فــي التعليــم أو التدريــب، فــإن العديــد منهــن محرومــات مــن حــق النشــاط 

االقتصــادي بســبب القواعــد االجتماعيــة أو المعتقــدات الدينيــة أو القيــود التــي تفرضهــا األســرة.  وهــذا وقــد قــررت نســبة 

ــة. وتســتند هــذه النســاء فــي  ــي وأعمــال الرعاي ــرة مــن النســاء ببســاطة تخصيــص وقتهــن فــي ممارســة العمــل المنزل كبي

اختياراتهــن االقتصاديــة عــىل المقارنــة بيــن التكاليــف والفوائــد، وقــد يقــررن بالتالــي البقــاء فــي بيوتهــن والقيــام باألعمــال 

المنزليــة ورعايــة األطفــال، و/أو المســنين، بــدالً مــن دفــع مبلــغ يتجــاوز حالًيــا دخلهــن المحتمــل إىل شــخص آخــر، لــو قــررن 

العمــل. 

ــار المتراكمــة لألزمــات عــىل النســاء )بمــا فــي ذلــك فقــدان الوظائــف( قــد تُرجمــت فــي  باإلضافــة إىل ذلــك، يعتقــد أن اآلث

الغالــب إىل معــدالت أعــىل مــن عــدم النشــاط، وليــس إىل معــدالت بطالــة أعــىل. اضطــرت النســاء إىل الخــروج مــن القــوى 

العاملــة مــع إغــالق المــدارس وتزايــد صعوبــة العثــور عــىل الوظائــف. وفــي اإلجمــال، أدى الوبــاء إىل تفاقــم التحديــات القائمــة 

المرتبطــة بالجنــس، األمــر الــذي يزيــد مــن صعوبــة بقــاء النســاء عــىل رابــط بســوق العمــل.

3.3 خصائص القوى العاملة حسب الجنسية

ــة واالســتغالل الناقــص للعمــل بحســب الجنســية، يبيــن المســح أن أداء  ــة بيــن خصائــص القــوى العامل مــن خــالل المقارن

الالجئيــن الفلســطينيين أســوأ مــن أداء نظرائهــم الســوريين واللبنانييــن، حيــث يســجلون أدنــى معــدل للمشــاركة فــي القــوى 

العاملــة )27,5 فــي المائــة(، وأدنــى نســبة عمالــة إىل الســكان )11,4 فــي المائــة( وأعــىل معــدل بطالــة )58,5 فــي المائــة(.

كذلــك، ســجلت فئــة الســكان الفلســطينيين فــي هــذه العينــة أعــىل معــدل لالســتغالل الناقــص للعمــل )االســتغالل الناقــص 

للعمــل 4 = 76,9 فــي المائــة(، وهــو معــدل مماثــل للرجــال والنســاء عــىل حــد ســواء. ومــن غيــر المســتغرب بالضــرورة أن يكون 

الالجئــون الفلســطينيون قــد ســجلوا نتائــج عمــل أضعــف ، وذلــك ألن الســكان الفلســطينيين عانــوا مــن اإلقصــاء االجتماعــي 

ــة  ــن يخضعــون للممارســات التمييزي ــد مــن المهــن، فــي حي ــان، ومــا زال محظــوًرا عليهــم ممارســة العدي المطــول فــي لبن

وظــروف العمــل الصعبــة  ومــع تدهــور الظــروف االقتصاديــة، يصبــح العثــور عــىل وظيفــة أكثــر صعوبــة، األمــر الــذي يــؤدي 

ــا أن الالجئيــن الســوريين هــم المنافســين  ــة مــن عــدم النشــاط واالســتغالل الناقــص للعمــل. ومــن المعتقــد عموًم إىل حال

الرئيســيين للفلســطينيين وأن وجودهــم فــي البــالد قــد أثــر كثيــرًا فــي فــرص وظــروف العمــل المتوفــرة للفلســطينيين.

عــالوة عــىل ذلــك، تجــدر اإلشــارة إىل أن المســح يركــز عــىل أضعــف الفئــات الســكانية ، مــع أخــذ عينــة الفلســطينيين مــن 

المخيمــات، حيــث يعيــش أفقــر الفقــراء. وعــىل هــذا فمــن غيــر المســتغرب أن يســجل الفلســطينيون فــي هــذه العينــة نتائــج 

ــة باللبنانييــن والســوريين، الذيــن ينتشــرون عــىل نطــاق أوســع فــي مختلــف أنحــاء  ــة مقارن أضعــف فــي مــا يتعلــق بالعمال

البــالد.

ــى معــدل  ــن أت ــه فــي حي ــرى أن ــات المتعلقــة بالمجموعــات الثــالث بحســب الجنــس، ن ــا عــن كثــب إىل البيان وإذا مــا نظرن

البطالــة لــدى المــرأة الفلســطينية أقــل بكثيــر )46,4 فــي المائــة(  مــن نظرائهــا مــن الذكــور )60,5 فــي المائــة(، فــإن المقيــاس 

المركــب لقصــور االســتغالل الناقــص للعمــل لديهــا، والــذي يشــمل جميــع المكونــات لالســتغالل الناقــص للعمــل )االســتغالل 

ــة(. وهــذا يعنــي أن حصــة كبيــرة مــن  ــة(، هــو أعــىل قليــالً مــن الرجــل )76,8 فــي المائ الناقــص للعمــل 4 = 77,7 فــي المائ

النســاء الفلســطينيات الموجــودات فــي فئــة االســتغالل الناقــص للعمــل قــد تنضــم إىل القــوى العاملــة فــي المســتقبل عندمــا 

يتحســن الطلــب عــىل العمــل. كمــا يمكــن ان تكــون هــذه النســاء محبطــات مــن المســتوى الحالــي للممارســات التمييزيــة 

ونقــص فــرص العمــل الالئــق واآلمــن المتاحــة.
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الشكل 10. القوى العاملة واالستغالل الناقص للعمل بحسب الجنسية )نسبة مئوية(

باإلجمــال، وعــىل الرغــم مــن أن المجموعــات الســكانية الثــالث فــي وضــع صعــب إىل حــد كبيــر وتواجــه تحديــات مماثلــة فــي 

ــة بالقوميــات  ــة مقارن ــة وســوق العمــل، فقــد ســجلت اللبنانيــون نتائــج أفضــل نســبًيا فــي مجــال العمال مــا يتعلــق بالعمال

ــا إىل حقيقــة أن الســوريين والفلســطينيين يتمتعــون بمجموعــات مماثلــة مــن المهــارات  ــو جزئًي األخــرى. قــد يعــود هــذا ول

ويتنافســون فيمــا بينهــم، خاصــًة فــي قطــاع البنــاء.

لبنانيونسوريونفلسطينيون

االستغالل النقس العلم 4 :

مقياس مركب لقصور االستغالل

االستغالل النقس العلم 3 :

المعدل المشترك بين العمالة

الناقصة لجهة الوقت والبطلة

االستغالل النقس العلم 1 :

المعدل البطالة

االستغالل النقس العلم 1 :

المعدل البطالة

المعدل المشار كة في القوى نسبة العمالة إىل السكان

الماملة
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الفصل 4. الشباب وسوق العمل                             
4.1 مؤشرات بطالة الشباب واالستغالل الناقص للعمل

مقارنــة بمعــدل مشــاركة الراشــدين األكبــر ســًنا فــي القــوى العاملــة )42,5 فــي المائــة(، أظهــر الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم 

بيــن 15 و24 ســنة معــدالً أقــل )32,7 فــي المائــة(. وقــد أدى معــدل مشــاركة الشــباب المنخفــض هــذا، مقترنـًـا بمعــدل بطالــة 

ــة  ــي المائ ــاوز 16,6 ف ــم تتج ــث ل ــكان بحي ــة إىل الس ــبة العمال ــي نس ــديد ف ــاض ش ــة(، إىل انخف ــي المائ ــًدا )49,1 ف ــع ج مرتف

ــة الناقصــة لجهــة الوقــت والقــوى العاملــة المحتملــة للشــباب، يســجل المقيــاس المركــب  )الجــدول 9(. مــع مراعــاة العمال
لقصــور االســتغالل الناقــص للعمــل )االســتغالل الناقــص للعمــل 4( 64 فــي المائــة. ومــرة أخــرى، كان هــذا أعــىل بكثيــر مــن 

معــدل الراشــدين األكبــر ســًنا البالــغ 40,2 فــي المائــة. 

ــة الرئيســية للشــباب فــي ســن العمــل والراشــدين األكبــر ســًنا      الجــدول 9. مؤشــرات القــوى العامل

)نســبة مئويــة(

4.2 الشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب

معدالت الشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب بحسب الجنس والجنسية

يعتبــر  معــدل الشــباب غيــر الملتحقيــن بالعمــل أو التعليــم أو التدريــب مؤشــر أفضــل لقيــاس االســتغالل الناقــص لعمــل 

الشــباب. ووفًقــا لهــذا المســح، فــإن معــدل الشــباب مــن األســر المهمشــة فــي لبنــان غيــر الملتحقيــن بالعمــل أو التعليــم أو 

التدريــب بلــغ 62,3 فــي المائــة. ويمثــل هــؤالء الشــباب إمكانيــات غيــر مســتغلة ويمكــن أن يســاهموا فــي التنميــة االقتصاديــة 

واالجتماعيــة مــن خــالل التعليــم والعمــل.

ــم أو التدريــب )15 -24 ســنة( بحســب  ــر الملتحقيــن بالعمــل أو التعلي    الشــكل 11. معــدل الشــباب غي

الجنســية والجنــس )نســبة مئويــة(

مجموعالراشدين )+ 25 سنة (الشباب )24-15 سنة(المؤشرات الرئيسية للقوى العاملة

32.742.539.7معدل المشاركة في القوى العاملة

16.630.626.6نسبة العمالة إىل السكان

49.128.133.0 االستغالل الناقص للعمل 1: معدل البطالة

االستغالل الناقص للعمل  2: المعدل المشترك بين العمالة الناقصة لجهة الوقت 

والبطالة

51.530.535.4

االستغالل الناقص للعمل 3 : المعدل المشترك بين البطالة والقوى العاملة 

المحتملة

62.238.144.4

64.040.246.4االستغالل الناقص للعمل  4: المقياس المركب لقصور لالستغالل الناقص للعمل

ذكور

إناث

مجموع
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ــم نحــو المنصــات  ــد-19، حيــث أغلقــت المــدارس وتحــول التعلي ــاء أزمــة كوفي ال شــك أن التســرب مــن المــدارس ازداد أثن

اإللكترونيــة. فكثيــرًا مــا تفتقــر الفئــات المهمشــة إىل البنــى التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات والمعــدات والمهــارات الالزمــة 

للبقــاء فــي التعليــم. ووفًقــا لهــذا المســح، فــإن 79,2 فــي المائــة مــن الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 عاًمــا لــم 

يلتحقــوا بالمــدارس أثنــاء الــدورة الدراســية وقــت إجــراء المســح. باإلضافــة إىل ذلــك، لــم يكــن هنــاك ســوى عــدد قليــل جــًدا 

مــن الشــباب الذيــن كانــوا فــي التدريــب. والواقــع أن 5,6 فــي المائــة فقــط مــن بيــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و29 ســنة 

أبلغــوا عــن حضــور دورة دراســية أو حلقــة دراســية أو غيرهــا مــن الــدورات التدريبيــة لتطويــر مهــارات محــددة خــالل األســابيع 

األربعــة الســابقة. 

فــي المقابــل توقــف النشــاط االقتصــادي فــي مختلــف أنحــاء البــالد إىل حــد كبيــر وأصبحــت فــرص العمــل نــادرة، تحديــًدا 

بالنســبة للشــباب، وبشــكل خــاص المتســربين مــن المــدارس.

ــر الملتحقيــن بالعمــل أو التعليــم أو التدريــب كانــت أعــىل بيــن الســوريين )71,9  ويبيــن الشــكل 11 أن معــدالت الشــباب غي

فــي المائــة(، تليهــا معــدالت الفلســطينيين )62,2 فــي المائــة( ثــم اللبنانييــن )50,9 فــي المائــة(. وكان هــذا مدفوًعــا إىل حــد كبيــر 

بانخفــاض معــدالت االلتحــاق بالمــدارس بيــن الشــباب الســوري )15 إىل 24( فــي التعليــم؛ اذ لــم يلتحــق بالتعليــم فــي الــدورة 

الدراســية الحاليــة ســوى 11 فــي المائــة مــن الشــباب الســوري، مقابــل 30,5 فــي المائــة مــن اللبنانييــن و31,4 فــي المائــة مــن 

الفلســطينيين، فــي وقــت ال تــزال فيــه فــرص العمــل شــحيحة للجميــع. ومــن بيــن جميــع الشــباب، كان 91,8 فــي المائــة مــن 

الفلســطينيين و84,2 فــي المائــة مــن اللبنانييــن و80,6 فــي المائــة مــن الســوريين عاطليــن عــن العمــل أو خــارج القــوى العاملة.

مــن ناحيــة جنســانية، نــرى أن معــدالت الشــباب غيــر الملتحقيــن بالعمــل أو التعليــم أو التدريــب أعــىل كثيــرًا بيــن الشــابات 

مقارنــة بنظرائهــن مــن الذكــور، تحديــًدا بيــن الفتيــات الســوريات، األمــر الــذي يشــير إىل مشــاركة كبيــرة للفتيــات فــي األعمــال 

المنزليــة، وعــدم قدرتهــن عــىل المشــاركة فــي ســوق العمــل أو الحصــول عــىل التدريــب أو التعليــم.

معدالت الشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب بحسب العمر

ــذا  ــا له ــة. ووفًق ــة متنوع ــارة عــن مجموع ــب هــم عب ــم أو التدري ــن بالعمــل أو التعلي ــر الملتحقي ــام، اّن الشــباب غي بشــكل ع

المســح، كان 66,9 فــي المائــة مــن الشــباب غيــر الملتحقيــن بالعمــل أو التعليــم أو التدريــب فــي الفئــة العمريــة مــن 19 إىل 24 

عاًمــا، مقارنــة بنســبة 33,1 فــي المائــة فــي الفئــة العمريــة مــن 15 إىل 18 عاًمــا. وفــي حيــن أن وضــع الشــباب غيــر الملتحقيــن 

ــرًا، فــإن  ــن يتركــون المدرســة باك ــا باألشــخاص الذي ــا وثيًق ــرة مرتبــط ارتباًط ــة األخي ــم أو التدريــب مــن الفئ بالعمــل أو التعلي

ــي  ــة االنتقــال مــن المدرســة إىل العمــل. وبالتال ــا بظــروف ســوق العمــل، وبســهولة أو صعوب وضــع الفئــة األوىل يرتبــط غالًب

فــإن السياســات التــي تعالــج تحديــات هاتيــن الفئتيــن مــن الشــباب غيــر الملتحقيــن بالعمــل أو التعليــم أو التدريــب ســوف 

تختلــف تبًعــا الحتياجــات كل فئــة، ســواء مــن حيــث تحســين القــدرة عــىل الوصــول إىل التعليــم أو زيــادة فــرص العثــور عــىل 

وظائــف الئقــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل التدريــب ومضاهــاة المهــارات بشــكل أفضــل أو مــن خــالل األشــغال العامــة.

   الشــكل 12. توزيــع الشــباب غيــر الملتحقيــن بالعمــل أو التعليــم أو التدريــب )بيــن 15 و24 عاًمــا( 

ــة( ــبة مئوي ــس )نس ــر والجن ــب العم بحس

الشــباب غيــر الملتحقيــن بالعمــل أو التعليــم أو التدريــب بيــن العاطليــن عــن العمــل وغيــر النشــيطين 

اقتصادًيــا

إن الشــباب غيــر الملتحقيــن بالعمــل أو التعليــم أو التدريــب هــم بأغلبيتهــم غيــر نشــيطين وال يبحثــون عــن عمــل. ولكــن مــن 

حيــث الجنــس، فــإن احتمــاالت البطالــة بيــن الشــباب أكبــر مــن منهــا بيــن الشــابات. وفــي حيــن أن عدم النشــاط بين الشــباب 

يمكــن أن يشــير إىل مســتويات عاليــة مــن اإلحبــاط، مدفوًعــا إىل حــد كبيــر باعتقــاد مفــاده أن الوظائــف غيــر موجــودة، فــإن 

انعــدام النشــاط بيــن الشــابات يكــون مدفوًعــا فــي المقــام األول بالمســؤوليات األســرية والمشــاركة فــي األعمــال المنزليــة.

ذكور إناث مجموع
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ــة مــن الســوريين عاطليــن  ومــن بيــن الشــباب الذكــور غيــر الملتحقيــن بالعمــل أو التعليــم أو التدريــب، كان 48,4 فــي المائ

عــن العمــل، يليــه 35,9 فــي المائــة مــن الفلســطينيين و25,6 فــي المائــة مــن اللبنانييــن. ويبــدو هــذا مدفوًعــا إىل حــد كبيــر 

بمعــدالت الفقــر المدقــع بيــن الالجئيــن الســوريين والجهــود التــي تبذلهــا األســر لزيــادة دخلهــا؛ وبالتالي فــإن الشــباب حريصون 

عــىل العثــور عــىل عمــل. اذ كثيــرًا مــا تعجــز هــذه األســر عــن تحمــل عــدم انشــاط بيــن أفرادهــا. كمــا تشــمل آليــات المواجهــة 

الســلبية التــي يســتخدمها الالجئــون الســوريون اللجــوء إىل عمــل األطفــال، وهــذا ال يؤثــر عــىل تعليــم األطفــال فحســب، بــل 

عــىل آفــاق عملهــم فــي المســتقبل كذلــك.

    الشكل 13. حالة القوى العاملة للشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب 

)بين 15 و24 عاًما( بحسب الجنس والجنسية )نسبة مئوية(

ــن  ــر الملتحقي ــباب غي ــة للش ــر المتجانس ــة غي ــب الطبيع ــة، إىل جان ــاط او البطال ــدم النش ــىل ع ــم ع ــام القائ ــذا االنقس إن ه

بالعمــل أو التعليــم أو التدريــب غيــر النشــطين، واإلختالفــات الجنســانية او العمريــة بيــن الشــباب غيــر الملتحقيــن بالعمــل أو 

التعليــم أو التدريــب ، لهــا جميعهــا تداعيــات بالغــة األهميــة فــي مــا يتعلــق بتطويــر السياســات الفّعالــة. بالتالــي ينبغــي أن 

تراعــي التدخــالت الراميــة إىل خفــض معــدالت الشــباب غيــر الملتحقيــن بالعمــل أو التعليــم أو التدريــب الفــوارق بيــن النســاء 

والرجــال وأن تأخــذ فــي االعتبــار مختلــف العقبــات والتحديــات التــي تواجــه كل مجموعــة فرعيــة.

4.3 معدل البطالة طويلة األمد - الشباب

مــن الواضــح أن مــدة البطالــة تؤثــر عــىل فــرص العمــل فــي المســتقبل بالنســبة لألفــراد، ومــن الممكــن أن تتــرك تأثيــرات 

مخيفــة وتــؤدي إىل عواقــب صحيــة وماليــة ضــارة بالنســبة للشــباب. وتؤثــر البطالــة الطويلــة األمــد عــىل المهــارات، والخبــرة 

فــي العمــل، وعــادات العمــل، وتزيــد مــن مســتويات اإلحبــاط، التــي قــد تدفــع الباحثيــن عــن عمــل إىل الخــروج مــن القــوى 

ــل  ــاب العم ــلبية ألصح ــارة س ــة إش ــد بمثاب ــة األم ــة طويل ــون البطال ــك، تك ــىل ذل ــالوة ع ــاف. وع ــة المط ــي نهاي ــة ف العامل

المحتمليــن، الذيــن ال يرغبــون فــي توظيــف العاطليــن عــن العمــل لفتــرات طويلــة. ووفقــا لهــذا المســح، فــإن واحــًدا مــن كل 

10 إىل 15 فــرًدا مــن أفــراد القــوى العاملــة قــد عانــى مــن فتــرات بطالــة بلغــت 12 شــهرًا أو أكثــر، وبلــغ معــدل البطالــة الطويلــة 

األمــد بيــن الشــباب أعــىل معــدل عنــد 14,6 فــي المائــة )الجــدول 10(. بالتالــي، تشــكل التدخــالت المباشــرة الموجهــة بشــكل 

صحيــح المفتــاح لتحســين نتائــج ســوق العمــل بالنســبة للشــباب، بــل وحتــى فــي أوقــات األزمــات.

الجدول 10. معدل البطالة طويلة األمد بحسب الجنس والعمر )نسبة مئوية(

ذكورذكورذكورذكور إناثإناثإناثإناث مجموعمجموعمجموع

عاطل عن العمل خارج  القوى  العاملة 

مجموع

لبنانيونسوريونفلسطينيونمجموع

مجموع 65+ 54-45 44-35 64-55 34-25 24-15

10.1 5.0 9.5 7.8 11.1 9.9 13.2 ذكور

14.3 18.2 5.0 14.7 6.7 15.3 20 إناث

10.9 6.3 8.7 9.1 10.4 10.9 14.6 مجموع
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الفصل 5. العمالة                                                    
5,1 العمالة بحسب النشاط اإلقتصادي

توزيع العمالة بحسب فرع النشاط اإلقتصادي

تشــير نتائــج المســح إىل أن األفــراد العامليــن مــن األســر المهمشــة كانــوا يتركــزون فــي األغلــب فــي أربعــة قطاعــات، هــي 

"تجــارة الجملــة والتجزئــة وإصــالح المركبــات ذات المحــركات" )29,6 فــي المائــة(، و"البنــاء" )12,4 فــي المائــة(، و"الصناعــات 
ــة(.  ــة(، و"الزراعــة والحراجــة وصيــد األســماك" )8,8 فــي المائ التحويليــة" )10,9 فــي المائ

ويعمــل فــي ثالثــة مــن هــذه القطاعــات )تجــارة التجزئــة بالجملــة وإصــالح المركبــات ذات المحــركات، والصناعــات التحويليــة، 

والزراعــة( حوالــي نصــف اجمالــي األفــراد العامليــن فــي هــذه العينــة )49,2 فــي المائــة(، وقــد حــددت منظمــة العمــل الدوليــة 

هــذه القطاعــات بأنهــا قطاعــات عاليــة المخاطــر فــي لبنــان.14  إنّهــا قطاعــات عانــت مــن هبــوط حــاد فــي الناتــج نتيجــة لجائحــة 

كوفيــد-19، حيــث أصبــح العمــال ُعرضــة بشــكل خــاص لخطــر المعانــاة مــن هشاشــة إضافيــة.

ويبيــن المســح أن نســبة أكبــر مــن العمــال مــن األســر المهمشــة يعملــون فــي هــذه القطاعــات بالمقارنــة مــع عامــة الســكان.15  

ــاوت  ــه التف ــاء أوج ــزز الوب ــف ع ــات كي ــذه القطاع ــي ه ــة ف ــر المهمش ــن األس ــال م ــل العم ــتوى تمثي ــاع مس ــر ارتف ويظه

ــة. ــاواة القائم والالمس

   الجدول 11. العمالة بحسب القطاع االقتصادي والجنسية )نسبة مئوية(

مجموع فلسطينيون سوريون لبنانيون القطاع

29.6 31.3 22.5 34.4 تجارة الجملة والمفرد)التجزئة(؛ وإصالح المركبات ذات 

المحركات والدراجات النارية

12.4 10.4 23.9 4.5 البناء

10.9 12.9 12.5 9.7 الصناعات التحويلية

8.8 0.6 14.0 5.8 الزراعة، والحراجة وصيد األسماك

5.8 8.0 6.5 5.1 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

5.0 4.3 4.1 5.8 النقل والتخزين

4.7 12.3 3.4 5.0 أنشطة الخدمات األخرى

4.4 1.8 0.6 7.3 اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي

4.2 1.2 8.0 1.9 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة 

3.7 1.8 0.7 5.9 التعليم

3.2 5.5 0.4 5.0 أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

2.2 2.5 0.2 3.6 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

1.2 2.5 1.4 0.9 إمدادات المياه؛ وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات 

ومعالجتها

1.0 1.2 0.2 1.5 المعلومات واالتصاالت

0.6 0.0 0.0 1.2 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

0.5 0.0 0.3 0.6 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

0.4 1.2 0.2 0.4 الفنون والترفيه والتسلية

0.3 1.2 0.2 0.2 أنشطة المنظمات والهيئات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية
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 )2020a( 14   منظمة العمل الدولية

15    اإلحصاءات السكانية العامة مستمدة من منظمة العمل الدولية واإلدارة المركزية لإلحصاء )2019(



0.1 0.0 0.0 0.3 األنشطة العقارية

0.1 1.2 0.1 0.0 أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم افراداً 

وانشطة االسر المعيشية  في انتاج سلع 

وخدمات  غير محددة الستخدامها الخاص

0.1 0.0 0.1 0.1 التعدين  واستغالل المحاجر

0.8 0.0 0.9 0.8 ال إجابة

100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

بالنظــر إىل العمالــة القطاعيــة بحســب الجنســية، نجــد أن العمــال اللبنانييــن كانــوا يتركــزون فــي ثالثــة قطاعــات، هــي تجــارة 

الجملــة والتجزئــة، وإصــالح المركبــات ذات المحــركات والدراجــات الناريــة )34,4 فــي المائــة(، والصناعــات التحويليــة )9,7 فــي 

المائــة(، واإلدارة العامــة والدفــاع )7,3 فــي المائــة(. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الســوريين كانــوا يعملــون أوالً فــي البنــاء )23,9 

فــي المائــة(، ثــم تجــارة الجملــة والتجزئــة وإصــالح المركبــات ذات المحــركات والدراجــات الناريــة )22,5 فــي المائــة(، ثــم الزراعــة 

ــالح  ــة وإص ــة بالجمل ــارة التجزئ ــي تج ــية ف ــورة رئيس ــطينيون بص ــل الفلس ــة(. وعم ــي المائ ــماك )14 ف ــد األس ــة وصي والحراج

المركبــات )31,3 فــي المائــة(، والصناعــات التحويليــة )12,9 فــي المائــة(، وأنشــطة الخدمــات األخــرى )12,3 فــي المائــة(.

التوزيع القطاعي والجنس

ــع للتصنيــف الصناعــي  ــا للتنقيــح الراب ــة الواســعة، المجّمعــة وفًق ــة عــىل القطاعــات االقتصادي ــع العمال عنــد النظــر إىل توزي

الدولــي الموحــد 4، 16  نجــد ان أغلبيــة كبيــرة مــن العمــال مــن األســر المعيشــية المهمشــة كانــوا فــي قطــاع الخدمــات )65,9 فــي 

المائــة(، يليهــا 25,3 فــي المائــة فــي الصناعــة و8,8 فــي المائــة فــي الزراعــة. ومــن المنظــور الجنســاني، فــإن العمالــة الزراعيــة 

شــائعة بنفــس القــدر بيــن النســاء والرجــال، حيــث تمثــل 8,8 فــي المائــة و9,1 فــي المائــة مــن عمالــة الرجــال والنســاء عــىل 

التوالــي. وفــي القطــاع الصناعــي، كان توظيــف المــرأة أقــل مــن الرجــل؛ وقــد كانــت حصــة المــرأة فــي العمــل فــي القطــاع 

الصناعــي 9,4 فــي المائــة فقــط، مقابــل 26 فــي المائــة فــي الخدمــات )راجــع الشــكل 14(. 

بشــكل عــام، يمكــن أن يكــون للتركيــز المرتفــع للنســاء فــي الخدمــات والنخفــاض مســتوى مشــاركتهن فــي الصناعــة أثر مباشــر 

عــىل مســتوى هشاشــتهن، اذ يهيمــن عــىل قطــاع الخدمــات انخفــاض اإلنتاجيــة والوظائــف ذات األجــور المتدنيــة، فضــالً عــن 

انتشــار العمالــة غيــر المنظمــة إىل حــد كبيــر، وهــي ُعرضــة لالضطــراب االقتصــادي. ونتيجــة لذلــك، يكــون العمــال فــي قطــاع 

الخدمــات معرضــون بصفــة خاصــة لخســارة الدخــل، وانخفــاض ســاعات العمــل، وتدهــور ظــروف العمــل.

   الشكل 14. توزيع العمالة )15 سنة فما فوق( بحسب القطاع االقتصادي والجنس )نسبة مئوية(

الجنس حسب  القطاع

مالحظة: اّن النسب المئوية الواردة في الشكل 14 أعاله ال تحتسب عدم الرد.

القطاع حسب الجنس

ذكور إناث مجموع زراعةصناعةخدمات

ذكور زراعةصناعةخدماتإناث
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5.2 العمالة بحسب المهنة

يبيــن الجــدول 12 أن العامليــن فــي الخدمــات والمبيعــات يشــكلون أكبــر فئــة مــن فئــات المهــن لــكل مــن الرجــال والنســاء، 

ــون  ــك الحرفي ــال ذل ــي. وت ــن الرجــال والنســاء عــىل التوال ــة بي ــة مــن العمال ــي المائ ــة و35,6 ف ــي المائ ــون 30,1 ف ــث يمثل حي

ــة(. ــة( والمهــن األوليــة )10,3 فــي المائ والمهــن المرتبطــة بهــم )25.3 فــي المائ

    الجدول 12. توزيع العمالة )15 سنة فما فوق( بحسب المهنة والجنس )نسبة مئوية(

عنــد النظــر إىل الرجــال والنســاء كًل عــىل حــدة، كان مــن المالحــظ أنــه فــي حيــن أن الرجــال والنســاء عــىل الســواء يعملــون فــي 

الغالــب كعاملــي خدمــات ومبيعــات، فــإن الفئــة المهنيــة الرئيســية الثانيــة للنســاء هــي اإلختصاصييــن )22,4 فــي المائــة(، 

ــة منهــم كعمــال فــي مجــال الحــرف  ــة(. أمــا بالنســبة للرجــال، فعمــل 28,8 فــي المائ ــة )13,7 فــي المائ تليهــا المهــن األولي

والمهــن المرتبطــة بهــم، ثــم 9,5 فــي المائــة فــي المهــن األوليــة.

ويمكــن تحليــل هــذا الفصــل بحســب القطــاع، والتوزيعــات المختلفــة للعمالــة بيــن الرجــال والنســاء وفــق المهنــة، باســتخدام 

مؤشــر عــدم التماثــل )مؤشــر D أو دنــكان(، الــذي يتــم احتســابه عــىل الشــكل التالــي:

حيــث أن "i" هــو المهنــة و"n" هــو العــدد اإلجمالــي للمهــن و"fi" حصــة النســاء العامــالت فــي المهنــة "i" كنســبة مــن مجمــوع 

عمالــة النســاء و"mi" هــو حصــة الرجــال العامليــن فــي المهنــة "i" كنســبة مــن مجمــوع عمالــة الرجــال.

ــذي ســجله  ــل ال ــة، وهــو أقــل مــن الرقــم القياســي العــام لعــدم التماث ــغ D، بيــن الفئــات المهمشــة، 32,6 فــي المائ وقــد بل

ــع اإلختصاصييــن و35,7  ــة مــن جمي ــن 48,5 فــي المائ ــر لالهتمــام أن النســاء يمثل ــان. ومــن المثي مجمــوع الســكان فــي لبن

فــي المائــة مــن جميــع الفنييــن واإلختصاصييــن المســاعدين و24,6 فــي المائــة مــن الكتبــة. أمــا مــن بيــن المديريــن، فتمثــل 

النســاء 12,5 فــي المائــة مــن مجمــوع العامليــن فــي هــذه الفئــة مــن المهــن )الشــكل 15(.

مجموع إناث ذكور الفئة المهنية

31.1 35.6 30.1 العاملون في الخدمات والمبيعات

25.3 9.1 28.8 الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

10.3 13.7 9.5 المهن األولية

8.1 22.4 5.0 اإلختصاصيون

7.4 0.8 8.8 مشغلو المعدات واآلالت وعمال التجميع

6.7 5.4 7.0 العمالة المهرة في الزراعة والحراجة والثروة السمكية والصيد

3.4 6.9 2.6 الفنيون واالختصاصيون المساعدون

3.1 0.5 3.6 القوات المسلحة

1.9 2.7 1.8 الكتبة

1.9 1.3 2.0 المديرون

0.8 1.5 0.7 ال إجابة

100.0 100.0 100.0 مجموع
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   الشكل 15. الفئة المهنية بحسب الجنس)نسبة مئوية(

مشغلو المعداتالمهن األولية 

واالالت و ععمال

التجميع

الحرفيون  
والمهن

المرتبطة 

العمالة المهرة 
في

الزراعة والحراجة

والثروة السمكية

والصيد

عاملوا

الخدمات

والبيعات

الفنيونالكتبة

واالجتصاصيون

المساعدون

القوت 
السلة

المديرون اإلجتصاصوون

5.3 العمالة بحسب الوضع في العمل

يتبــع تقســيم العمــل بحســب الوضــع التصنيــف الدولــي للوضــع فــي العمالــة بحســب نــوع الســلطة )منظمــة العمــل الدوليــة 

2018(. ووفًقــا لنتائــج المســح، شــكل الموظفــون أو العمــال بأجــر النســبة األكبــر والتــي بلغــت 57,2 فــي المائــة مــن مجمــوع 

الســكان العامليــن مــن األســر المهمشــة. وتــال ذلــك 22,3 فــي المائــة يعملــون كعمــال مســتقلين، فــي حيــن يشــكل أصحــاب 

العمــل 11,1 فــي المائــة مــن مجمــوع الســكان العامليــن. 

وكانــت الفروقــات بيــن النســاء والرجــال فــي نســبة األفــراد العامليــن ملحوظــة فــي كل مــن الفئــات. عملــت المــرأة بشــكل 

ــال  ــب الرج ــت نس ــن كان ــي حي ــة(، ف ــي المائ ــل )55,7 ف ــة بالرج ــر مقارن ــة األج ــف مدفوع ــي وظائ ــة( ف ــي المائ ــر)64,2 ف أكب

كأصحــاب عمــل وعامليــن مســتقلين بــدون موظفيــن أعــىل مــن النســاء. كمــا أن النســاء يعملــن أكثــر كعامــالت مســاهمات 

فــي أعمــال األســرة، مقارنــة بالرجــال. وقــد يعــود الفــارق الكبيــر بيــن الرجــال والنســاء فــي الســعي إىل العمــل الحــر أو توظيــف 

اآلخريــن إىل حــد كبيــر اىل افتقــار المــرأة إىل المــوارد المتاحــة، والثقــة بالنفــس، والقواعــد المجتمعيــة، أو محدوديــة فــرص 

ــا  ــة. عندم ــات المهمش ــي المجتمع ــًدا ف ــاء، تحدي ــد النس ــادرة عن ــز روح المب ــة تعزي ــىل أهمي ــوء ع ــلط الض ــذا يس ــل. وه العم

تحصــل رائــدات األعمــال عــىل االســتقالل المالــي، تتــاح لهــن فرصــة أفضــل النتشــال أســرهن مــن الضعــف المالــي؛ كمــا 

أنهــن منشــئات وظائــف للمجتمــع األوســع نطاًقــا. وبالتالــي فــإن الحالــة الراهنــة لتدنــي نســب ريــادة األعمــال لــدى النســاء 

مــن األســر المهمشــة تشــكل مدخــالً مهمــاً للتدخــل يمكــن أن يســاهم فــي تحســين حالــة المجتمعــات المهمشــة عــىل نطــاق 

أوســع.
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   الشكل 16. الوضع في العمل بحسب الجنس )نسبة مئوية(

5.4 العمالة بحسب التعليم

العمالة بحسب التعليم والجنس

بشــكل عــام، يشــير المســح الحالــي إىل انخفــاض مســتوى التحصيــل العلمــي لــدى العمــال العامليــن مــن األســر المهمشــة 

مقارنــة بالمتوســط الوطنــي. وفــي حيــن اّن ذلــك متوقــع نظــراً لنطــاق هــذا المســح والســكان المســتهدفين فيــه، فمــن الجديــر 

بالذكــر أيًضــا أن األشــخاص الذيــن يتمتعــون بمســتويات تعليــم أعــىل، كمــا ذكــر فــي مــكان آخــر فــي التقريــر، يميلــون أيضــا 

إىل االنتقــال، الســيما مــن المناطــق الريفيــة. وتبلــغ نســبة العامليــن الذيــن ال يحصلــون عــىل تعليــم رســمي17  17,9 فــي المائــة، 

مقابــل 9,4 فــي المائــة مــن مجمــوع الســكان.18  فــي المقابــل، إن 16,4 فــي المائــة فقــط مــن العامليــن مــن األســر المهمشــة 

لديهــم درجــة جامعيــة أو أعــىل، أي مــا يقــرب مــن نصــف متوســط الحصــة الوطنيــة البالغــة 32,3 فــي المائــة. 

    الجدول 13. أعىل مستوى تعليمي )15 سنة وأكثر( بحسب الجنس )نسبة مئوية(

هــذه النتيجــة ناتجــة عــن انخفــاض مســتويات التحصيــل التعليمــي عموًمــا بيــن الســكان فــي ســن العمــل الذيــن يعيشــون 

ــّد بغالبيتهــا وظائــف ذات قيمــة مضافــة  فــي مناطــق مهمشــة، وطبيعــة الوظائــف المتاحــة فــي هــذه المناطــق، والتــي تًع

منخفضــة ووظائــف منخفضــة األجــر. ونتيجــة لهــذا، كثيــرًا مــا يجــد العمــال أنــه مــن العقالنيــة أن يدخلــوا ســوق العمــل مــن 

دون إتمــام التعليــم العالــي، حيــث أن الفائــدة الهامشــية مــن ارتفــاع درجــات التعليــم نــادًرا مــا تتجــاوز تكلفتهــا، تحديــُدا ألن 

ســوق العمــل فــي المناطــق الريفيــة ال تولــد القــدر الكافــي مــن فــرص العمــل الالئــق.

مجموع إناث ذكور

11.5 10.1 11.8 غير ملتحق

3.4 2.7 3.5 ملم بالقراءة والكتابة 

3.0 2.2 3.2 روضة 

27.1 19.2 28.8 ابتدائي

22.1 18.0 23.0 متوسط

16.4 15.9 16.5 ثانوي

16.4 31.7 13.1 جامعي وما فوق

0.1 0.2 0.0 منهج تعليمي غير محدد

100.0 100.0 100.0 مجموع
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17    في هذا التقرير، يشير التعليم الرسمي إىل التعليم االبتدائي وأعىل

18    منظمة العمل الدولية وادارة اإلحصاء المركزي )2019(

العمال  غير المصنفين حسب الوضع

العاملون غير المساهمون في أعمال األسرة

الموظفون

المقاولون غير السمتقلين

العاملون المستقلون بدون موظفين

أصحاب العمل
مجموعذكوراناث



عــالوة عــىل ذلــك، يكشــف المســح عــن انخفــاض مســتويات التحصيــل التعليمــي بيــن العمــال الذكــور مقارنــة بالعامــالت، 

إذ أن 29,6 فــي المائــة فقــط مــن العمــال الذكــور العامليــن لديهــم درجــة ثانويــة أو أعــىل مقارنــة بنســبة 47,6 فــي المائــة بيــن 

اإلنــاث. وقــد تكــون الحصــة األدنــى مــن الرجــال العامليــن مــن ذوي الدرجــات التعليميــة العليــا أيًضــا نتيجــة للهجــرة التــي 

ينتقــل مــن خاللهــا األفــراد، وتحديــًدا الرجــال، الذيــن يتمتعــون بالتحصيــل التعليمــي األعــىل إىل المراكــز الحضريــة حيــث مــن 

المرجــح أن تتناســب فــرص العمــل بشــكل أفضــل مــع مســتوى تعليمهــم وتؤمــن لهــم أجــرًا أعــىل.

وهنــاك ديناميكيــة مماثلــة تفســر العالقــة العكســية بيــن مســتويات التعليــم ومعــدالت البطالــة التــي لوحظــت عنــد الســكان 

المســتهدفين. فــي الواقــع، باســتثناء األشــخاص الذيــن يســتطيعون القــراءة والكتابــة فقــط، تبيــن بيانــات المســح أن معــدل 

البطالــة كان أعــىل بيــن الذيــن لــم يلتحقــوا أبــًدا بالتعليــم أو الذيــن التحقــوا فقــط بالروضــة فــي صغرهــم )42,6 فــي المائــة و41,1 

فــي المائــة عــىل التوالــي(. وانخفضــت البطالــة مــع ارتفــاع مســتوى التعليــم، وكانــت أدنــى نســبة بيــن الحاصليــن عــىل درجــات 

جامعيــة فمــا فــوق.

تجــدر اإلشــارة هنــا اىل أن هــذه األرقــام قــد تكــون غيــر دقيقــة ألن خريجــي الجامعــات ال يشــكلون ســوى 10 فــي المائــة مــن 

الســكان فــي ســن العمــل فــي العينــة. وألن المجتمعــات المهمشــة تتركــز فــي المناطــق الريفيــة بصــورة أساســية، والتــي ال 

توفــر نفــس فــرص العمــل للمرشــحين مــن ذوي المهــارات العاليــة، فــإن خريجــي الجامعــات أقــل تمثيــالً فيهــا. وفــي نهايــة 

ــة. وهــذا مــن شــأنه أن  ــز الحضري ــة للعيــش بالقــرب مــن المراك ــرك أغلــب خريجــي الجامعــات المناطــق الريفي المطــاف يت

يــؤدي إىل مســتويات متدنيــة بشــكل مضلــل مــن البطالــة. وتعــزز إحصائيــات أخــرى، مثــل حصــة األفــراد العامليــن الحاصليــن 

ــة بيــن  ــأن معــدل البطال ــة لخريجــي الجامعــات، االســتنتاج ب ــة، فضــالً عــن حصــة المشــاركة االقتصادي عــىل شــهادة جامعي

خريجــي الجامعــات منخفــض بشــكل مصطنــع بســبب ديناميكيــات الهجــرة.

   الجدول 14. معدل البطالة بحسب أعىل مستوى تعليمي والجنس )نسبة مئوية(

العمالة بحسب التعليم والمهنة

يترجــم التبايــن مــن حيــث التعليــم إىل نتائــج وظيفيــة مختلفــة مــن حيــث المهنــة. وأغلبيــة العامليــن الحاصليــن عــىل تعليــم 

ثانــوي ومــا دون ذلــك يعملــون فــي الحــرف اليدويــة ومــا يتصــل بهــا مــن مهــن، كعمــال خدمــات ومبيعــات، أو، بدرجــة أقــل، 

ــة(، أو  ــي المائ ــن )38,8 ف ــية كإختصاصيي ــة رئيس ــات بصف ــو الجامع ــل خريج ــرى، يعم ــة أخ ــن ناحي ــة. وم ــن األولي ــي المه ف

كعامليــن فــي الخدمــات والمبيعــات )26,4 فــي المائــة(، أو كفنييــن وإختصاصييــن مســاعدين )10,4 فــي المائــة(. فضــالً عــن 

ذلــك، وعــىل الرغــم مــن أن مــا يقــرب مــن 11,3 فــي المائــة إىل 12,2 فــي المائــة مــن األشــخاص غيــر الحائزيــن عــىل تعليــم 

ــل التعليمــي  ــاع التحصي ــع ارتف ــإن هــذه النســبة تنخفــض م ــرة، ف ــن مه ــال زراعيي ــون كعم ــا دون( يعمل ــي )روضــة وم نظام

للعمــال إىل 1,6 فــي المائــة فقــط بيــن الحاصليــن عــىل شــهادات جامعيــة.

مجموع إناث ذكور

42.6 42.3 42.6 لم يلتحق أبداً

41.1 27.8 42.7 روضة 

35.1 39.4 34.4 ابتدائي

31.0 42.7 28.0 ثانوي

30.1 30.1 28.6 متوسط 

26.0 31.4 22.9 جامعي وما فوق 

24.8 23.8 25.0 ملم بالقراءة والكتابة 
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   الجدول 15. التقسيم المهني بحسب التحصيل التعليمي )نسبة مئوية(

العمالة والتعليم المهني

مــن بيــن الســكان العامليــن فــي العينــة، كان 6,1 فــي المائــة منهــم لديهــم خلفيــة تعليميــة مهنيــة. وكانــت النســبة أعــىل بيــن 

ــم  ــن الجنســيات. شــاع التعلي ــرة بي ــات كبي ــاك اختالف ــت هن ــا كان ــة(. كم ــي المائ ــة( مــن الرجــال )5,4 ف ــي المائ النســاء )9,4 ف

المهنــي بنســبة أكبــر بيــن الفلســطينيين العامليــن )10,4 فــي المائــة( منــه بيــن اللبنانييــن )9,2 فــي المائــة( أو الســوريين )1,1 فــي 

المائــة(. ومــن الجديــر بالذكــر أن حصــة األفــراد العامليــن الحاصليــن عــىل تعليــم مهنــي )6,1 فــي المائــة( كانــت أعــىل مــن حصــة 

خريجــي التعليــم المهنــي فــي العينــة )5 فــي المائــة(، ممــا يشــير إىل نتائــج أفضــل فــي مجــال التوظيــف بالنســبة لمــن انخــرط 

فــي التعليــم المهنــي. وينطبــق هــذا بالمثــل عــىل الرجــال والنســاء، وعــىل كل مــن المجموعــات الفرعيــة للســكان الفلســطينيين 

واللبنانييــن.

مجموع جامعي      

وما فوق

ثانوي متوسط ابتدائي روضة يقرأ 

ويكتب

غير 

ملتحقين 

المهنة

31.1 26.4 36.2 38.0 29.3 22.3 21.7 26.2 العاملون في الخدمات والمبيعات

25.3 5.4 21.6 27.9 32.6 31.1 38.3 31.8 الحرفيون والعاملون في المهن ذات الصلة

10.3 1.4 5.4 10.5 13.5 18.4 10.4 19.5 المهن األولية

8.1 38.8 7.9 1.3 0.4 0.0 0.0 0.0 اإلختصاصيون

7.4 3.4 6.5 8.3 8.9 11.7 7.8 8.2 مشغلو المعدات واآلالت وعمال التجميع

6.7 1.6 4.1 5.1 9.7 11.7 12.2 11.3 العمالة المهرة في الزراعة والحراجة والثروة السمكية 

والصيد

3.4 10.4 5.0 1.6 1.4 0.0 1.7 0.5 الفنيون واالختصاصيون المساعدون

3.1 3.2 6.1 4.4 1.4 3.9 0.9 0.3 القوات المسلحة

1.9 4.0 3.2 1.3 1.2 0.0 0.9 0.8 الكتبة

1.9 4.7 2.7 0.8 1.3 1.0 1.7 0.5 المديرون

0.8 0.5 1.3 0.8 0.3 0.0 4.3 1.0 ال إجابة

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
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لبنانيونسوريونمجموع فلسطينيون

ذكور إناث مجموع

   الشكل 17. التعليم المهني بحسب الجنسية والجنس )نسبة مئوية(

عمالة الشباب بحسب التعليم

ــر بحســب  ــي أو جامعــي، بشــكل كبي ــم مهن ــون بتعلي ــن يتمتع ــن الشــباب )15 إىل 24 ســنة( الذي ــة بي ــج العمال ــت نتائ تفاوت

مجــال الدراســة. ويوفــر التعليــم المتصــل بالزراعــة أفضــل فــرص العمــل، حيــث يعمــل 28,6 فــي المائــة مــن الذيــن أكملــوا 

دورة دراســية متصلــة بالزراعــة خــالل فتــرة المســح. وتــال ذلــك المجــاالت التعليميــة ذات الصلــة بالخدمــات )19,4 فــي المائــة( 

ــة(.  والخدمــات الصحيــة واالجتماعيــة )18,8 فــي المائ

وعــىل الطــرف اآلخــر مــن الطيــف، ارتبطــت الدراســات ذات الصلــة بالتعليــم بأدنــى مســتويات عمالــة عنــد الشــباب. وكان 

ــا،  ــة تماًم ــة بالتعليــم خــارج نطــاق القــوى العامل ــن المتصل ــة مــن الشــباب المتخرجيــن مــن الميادي ــر مــن 87 فــي المائ أكث

حيــث لــم يعمــل ســوى 6,1 فــي المائــة منهــم، وقــد شــكل العاطلــون عــن العمــل كذلــك 6,1 فــي المائــة. وكانــت حصــة الشــباب 

خــارج القــوى العاملــة كبيــرة أيًضــا، تحديــًدا لخريجــي مجــاالت العلــوم اإلنســانية والفنــون والعلــوم االجتماعيــة وإدارة األعمــال 

والقانــون. وكان نحــو 66,8 فــي المائــة مــن الخريجيــن الشــباب الحاصليــن عــىل تعليــم تقنــي أو مهنــي أو جامعــي خــارج نطــاق 

القــوى العاملــة تماًمــا، فــي حيــن كان 17,2 فــي المائــة منهــم عاطليــن عــن العمــل، ممــا يــدل عــىل  وجــود عــدم تطابــق كبيــر 

فــي المهــارات ترجــم إىل إحبــاط، األمــر الــذي دفــع هــؤالء الشــباب إىل التوقــف عــن البحــث عــن العمــل.

   الشكل 18. وضع النشاط االقتصادي للشباب )15 -24 عاًما( بحسب مجال الدراسة )نسبة مئوية( 

مسدخدم
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الفصل 6. انتشار العمالة غير المنظمة                     
6.1 القطاع غير المنظم والعمالة غير المنظمة 

ــر  ــة غي ــم والعمال ــر المنظ ــاع غي ــي القط ــة ف ــن العمال ــز بي ــرء أن يمي ــىل الم ــي ع ــم، ينبغ ــر المنظ ــع غي ــر إىل الطاب ــد النظ عن

ــاج التــي توظــف العمــال، فــي  ــر المنظــم بخصائــص وحــدة االقتصاد/اإلنت ــة فــي القطــاع غي ــم تعريــف العمال المنظمــة. ويت

حيــن يتــم تحديــد العمالــة غيــر المنظمــة بخصائــص او طبيعــة الوظيفــة نفســها، فــي مــا يتعلــق بشــروط وظــروف العمــل وأي 

ــة يتلقاهــا العامــل. حماي

ووفًقــا لهــذا المســح، فــإن 77,8 فــي المائــة مــن إجمالــي العمالــة فــي العينــة كانــت غيــر منظمــة، مقارنــة بمعــدل عمالــة غيــر 

منظمــة عــىل المســتوى الوطنــي بلــغ 54,9 فــي المائــة فــي الفتــرة 2018-2019.  وقــد وجــدت العمالــة غيــر المنظمــة فــي القطــاع 

غيــر المنظــم )65,5 فــي المائــة(، وفــي القطــاع المنظــم )10,2 فــي المائــة( وفــي قطــاع األســر )2 فــي المائــة(. وكمــا كان متوقًعــا، 

ــة. وفــي الوقــت نفســه،  ــة غيــر المنظمــة الثالث ــة فــي القطــاع غيــر المنظــم هــي أكبــر عنصــر مــن عناصــر العمال فــإن العمال

كانــت بعــض الوظائــف فــي القطــاع غيــر المنظــم منظمــة، ممــا أدى إىل وجــود مــا مجموعــه 67,4 فــي المائــة مــن كل األفــراد 

العامليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم )الجــدول 16(.

   الجدول 16. انتظام العمالة الرئيسية بحسب القطاع )نسبة مئوية(

يمكــن أن تترجــم ترتيبــات وظــروف العمــل غيــر المنظــم إىل عمالــة محفوفــة بالمخاطــر، تحديــًدا بالنســبة للســكان المهمشــين، 

ــروس  ــار في ــة انتش ــاد لمكافح ــن االقتص ــة م ــات كامل ــالق قطاع ــم إغ ــن ت ــي حي ــة. وف ــة صعب ــروف اقتصادي ــل ظ ــي ظ وف

كوفيــد-19، تــم تســريح العديــد مــن العمــال غيــر المنظميــن، أو تــم تخفيــض رواتبهــم أو ســاعات عملهــم، اذ أنهــم ال يســتفيدون 

ــا إىل  ــن يفتقــرون أيًض ــر المنظمي ــإن العمــال غي ــك ف ــن. فضــالً عــن ذل ــة الممنوحــة للعمــال المنظمي ــة القانوني مــن الحماي

تغطيــة الرعايــة الصحيــة؛ ومــن دون دخــل قــد يكــون وصولهــم إىل الرعايــة الصحيــة محــدوًدا وهــو تهديــد واضــح أثنــاء انتشــار 

وبــاء عالمــي.

6.2 العمالة غير المنظمة بحسب الجنسية

عنــد تفصيــل مســتويات العمالــة غيــر المنظمــة بحســب الجنســية، نــرى أنهــا مرتفعــة عنــد الجنســيات الثالثــة، مــع تســجيل 

الســوريين والفلســطينيين معــدالت مرتفعــة للغايــة مــن العمالــة غيــر المنظمــة بلغــت 95 فــي المائــة و93,9 فــي المائــة عــىل 

التوالــي. وبالمقارنــة، فــإن 64,3 فــي المائــة مــن العمــال اللبنانييــن مــن األســر المهمشــة يعملــون فــي وظائــف غيــر منظمــة.

وقــد ســاهمت عــدة عوامــل فــي ارتفــاع نســبة انتشــار العمالــة غيــر المنظمــة بيــن الســكان غيــر اللبنانييــن. فمــن ناحيــة، تــؤدي 

الظــروف اليائســة التــي يجــد فيهــا الالجئــون أنفســهم فــي كثيــر مــن األحيــان إىل البحــث عــن أي شــكل مــن أشــكال الدخــل 

المتــاح. وهــذا مــن شــأنه أن يجعلهــم فــي وضــع غيــر مــوات تعاقديـًـا ألنهــم كثيــرًا مــا يضطــرون إىل قبــول أي وظيفــة تعــرض 

عليهــم، ســواء أكانــت منظمــة أم غيــر منظمــة. وبمجــرد الدخــول فــي ترتيبــات العمالــة غيــر المنظمــة، يعانــي العمــال األجانــب 

مــن ظــروف عمــل أســوأ، حيــث ال يتوفــر لديهــم ســوى القليــل مــن الوســائل القانونيــة لتصحيــح أوضاعهــم. عــالوة عــىل ذلــك، 

كثيــرًا مــا تميــز قوانيــن العمــل ضــد العمــال األجانــب، فتقــدم لهــم منافــع قليلــة مــن العمــل المنظــم، إن وجــدت، وبالتالــي 

توفــر لهــم حوافــز أقــل لمواصلــة البحــث بنشــاط عــن عمــل منظــم.

المجموع العمالة المنظمة العمالة غير المنظمة القطاع

67.4 1.9 65.5 القطاع غير المنظم

30.4 20.2 10.2 القطاع المنظم 

2.2 0.1 2.0 قطاع األسر المعيشية

100.0 22.2 77.8 مجموع 

49    الجزء ب: نتائج المسح



ويضــع قانــون الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي قيــوًدا كبيــرة عــىل أهليــة العمــال األجانــب للحصــول عــىل المنافــع. 

وحتــى بالنســبة للفلســطينيين والســوريين الذيــن يعملــون بشــكٍل منظــم فــي البــالد، فــإن تغطيــة الصنــدوق الوطنــي للضمــان 

ــة بالمثــل، ال يحــق للموظفيــن األجانــب المســجلين  ــا لسياســة المعامل ــا. ووفًق ــادة عموًم االجتماعــي ليســت ممارســة معت

ــم  ــت بالده ــي إال إذا كان ــان االجتماع ــي للضم ــدوق الوطن ــن الصن ــع م ــىل مناف ــول ع ــة الحص ــل صالح ــح عم ــمًيا بتصاري رس

األصليــة تقــدم معاملــة مماثلــة للعمــال اللبنانييــن. ومنــذ عــام 2010، أصبــح العمــال الفلســطينيون معفييــن مــن أمــر المعاملــة 

بالمثــل فــي مــا يتعلــق بتعويضــات نهايــة الخدمــة. ومــع ذلــك، ال يحصــل الالجئيــن الفلســطينيين القالئــل المســجلين لــدى 

الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي عــىل منافــع أخــرى )مثــل بــدل األســرة، والتغطيــة الطبيــة، ومــا إىل ذلــك(، حتــى بعــد 

ســنوات مــن المســاهمة.20  وفــي حالــة التأميــن الصحــي، هنــاك شــواغل أكبــر مــن منظــور المســاواة فــي المعاملــة. يتــم دفــع 

االشــتراكات فــي خطــط التأميــن الصحــي لصالــح العمــال األجانــب، ولكنهــم غيــر مؤهليــن لالســتفادة مــا لــم يكونــوا مــن بلــدان 

أبرمــت اتفاقــات المعاملــة بالمثــل.

6.3 نبذة عمرية عن العمالة غير المنظمة

كانــت العمالــة غيــر المنظمــة أعــىل بيــن العمــال األصغــر ســًنا )راجــع الشــكل 19( بنســبة 91,9 فــي المائــة بالنســبة لألشــخاص 

الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 ســنة. وقــد ُســجّل أدنــى مســتوى مــن العمالــة غيــر المنظمــة )65,3 فــي المائــة( فــي الفئــة 

العمريــة التــي تزيــد عــن 65 ســنة.

   الشكل 19. العمالة غير المنظمة بحسب الفئة العمرية )نسبة مئوية من إجمالي العمالة(

6.4 العمالة غير المنظمة بحسب التعليم

ــر المنظمــة  ــة غي ــج المســح أن حصــة العمال ــر المنظمــة. وتبيــن نتائ ــة غي ــر عــىل العمال ــد التعليــم عامــالً رئيســًيا آخــر يؤث يُع

تنخفــض مــع مســتوى التعليــم، مــن 93,3 فــي المائــة بيــن غيــر المتعلميــن إىل 52,2 فــي المائــة بيــن الحاصليــن عــىل مســتوى 

جامعــي ومــا فــوق.

ويرتبــط انخفــاض المهــارات ومســتويات التعليــم بانخفــاض اإلنتاجيــة، وبالتالــي انخفــاض األجــور. هــذا وتعمــل المؤهــالت 

األقــل عــىل إضعــاف قــدرة العمــال عــىل التفــاوض مــن أجــل ظــروف عمــل أفضــل، األمــر الــذي يجعلهــم عرضــة لظــروف عمــل 

ســيئة ومــوارد رزق غيــر كافيــة، تحديــًدا فــي أوقــات األزمــات وانخفــاض النشــاط االقتصــادي.

و أكثر
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   الشكل 20. نسبة العمالة غير المنظمة بحسب أعىل مستوى تعليمي )نسبة مئوية(

6.5 العمالة غير المنظمة بحسب المهنة

فــي حيــن يبــدو أن العمــال المنظميــن وغيــر المنظميــن مــن األســر المهمشــة يتركــزون فــي المهــن نفســها، حيــث يعملــون 

فــي المقــام األول كعامليــن فــي الخدمــات والمبيعــات أو فــي الحــرف اليدويــة ومــا يتصــل بهــا مــن مهــن، فــإن درجــة الطابــع 

النظامــي داخــل كل مهنــة تكشــف عــن بعــض االختالفــات الصارخــة. والواقــع أن العمالــة غيــر المنظمــة تمثــل أكثــر مــن نصــف 

ــرون  ــجل المدي ــد س ــة. وق ــة منظم ــث كل العمال ــلحة، حي ــوات المس ــتثناء الق ــا، باس ــن تقريًب ــي كل المه ــة ف ــوع العمال مجم

واإلختصاصيــون معــدالت عمالــة غيــر منظمــة منخفضــة نســبًيا )46,9 فــي المائــة و42,7 فــي المائــة عــىل التوالــي(. وقــد كانــت 

العمالــة غيــر المنظمــة ســائدة بصفــة خاصــة بيــن الحرفييــن والعامليــن فــي المهــن ذات الصلــة )90 فــي المائــة(، وكذلــك بيــن 

العامليــن فــي المهــن األوليــة )92 فــي المائــة( أو العمالــة المهــرة فــي الزراعــة والحراجــة والثــروة الســمكية والصيــد )94,3 فــي 

المائــة(.
 

ويؤكــد هــذا النمــط، ولــو بشــكل غيــر كامــل، العالقــة بيــن مســتويات المهــارة المنخفضــة والعمالــة غيــر المنظمــة. كمــا يؤكــد 

عــىل األدوار الهامــة التــي يمكــن أن يضطلــع بهــا التعليــم والتدريــب فــي الجهــود الراميــة إىل مكافحــة العمالــة غيــر المنظمــة، 

الســيما فــي المجتمعــات المهمشــة. 

   الشكل 21. العمالة المنظمة بحسب المهنة )نسبة مئوية(

القوات المسلحة 

اإلختصاصيون

المديرون

الفنيون و اإلختصاصيون المساعدون

الكتبة

العاملون في الخدمات والمبيعات

مشغلو المعدات  واألالت و عمل  التجميع

الحرفين والعاملون في المهن ذات الصلة

المهن األولية

العمالة المهرة في الزراعة والحراجة والثروة السمكية والصيد

ملم بالقراءةروضةابتدائىمتوسطثانويجامعي و ما فوق

والكتابة

غير ملتحق

عمالة  غير منظمةعمالة منظمة
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6.6 العمالة غير المنظمة في القطاعين الزراعي وغير الزراعي

ــذا  ــر ه ــادي. وأظه ــو االقتص ــق والنم ــل الالئ ــأن العم ــتدامة )SGD( 8 بش ــة المس ــدف التنمي ــر ه ــدول 17 اىل مؤش ــير الج يش

المســح أن نســبة العمالــة غيــر المنظمــة كانــت مرتفعــة للغايــة فــي الزراعــة، حيــث ســجلت 95,3 فــي المائــة، وهــي نســبة 

ــر المنظمــة، وهــو أمــر غيــر مســتغرب بالنظــر إىل طبيعــة العمــل فــي هــذا  ــة غي أعــىل مــن المتوســط العــام لمعــدل العمال

القطــاع، ليــس فــي لبنــان فحســب بــل أيًضــا عــىل الصعيــد العالمــي. ومــع ذلــك، إذا اســتثنينا الزراعــة، ال تــزال حصــة العمالــة 

غيــر المنظمــة مرتفعــة، إذ ال تنخفــض إال قليــالً مــن 77,8 فــي المائــة إىل 76,1 فــي المائــة، وهــذا يــدل عــىل أن العمالــة غيــر 

المنظمــة مشــتركة بيــن القطاعيــن الزراعــي وغيــر الزراعــي عــىل حــد ســواء. 

   الجدول 17. العمالة غير المنظمة في قطاعات الزراعة وغير الزراعة بحسب الجنس 

)نسبة مئوية(

مــن المنظــور الجنســاني، كانــت العمالــة غيــر المنظمــة أعــىل بيــن الرجــال مــن النســاء، حيــث ســجلت 78,5 فــي المائــة و74,2 

فــي المائــة عــىل التوالــي. وقــد أثــرت العمالــة غيــر المنظمــة فــي الزراعــة عــىل كل النســاء العامــالت فــي ذلــك القطــاع وعــىل 

94,3 فــي المائــة مــن الرجــال. وعنــد اســتثناء الزراعــة، انخفضــت العمالــة غيــر المنظمــة انخفاًضــا طفيًفــا بالنســبة لــكل مــن 

الرجــل والنســاء، وســجلت 77 فــي المائــة و71,7 فــي المائــة عــىل التوالــي. 

ــر المنظمــة فــي  ــة غي ــرى نســًبا مرتفعــة مــن العمال ــة، ن ــر الزراعي ــر المنظمــة فــي القطاعــات غي ــة غي ــد النظــر إىل العمال عن

القطاعــات التــي يتركــز فيهــا العمــال مــن األســر المهمشــة. ويؤكــد هــذا التركيــز، تحديــًدا فــي ضــوء األجــور المنخفضــة وظــروف 

العمــل الرديئــة، عــىل أهميــة اســتهداف التدخــالت لدعــم األســر والمجتمعــات المهمشــة.

   الشكل 22. العمالة غير المنظمة حسب القطاع )نسبة مئوية(

مجموع إناث ذكور 

95.3 100.0 94.3 زراعة

76.1 71.7 77.0 غير زراعة 

77.8 74.2 78.5 جميع القطاعات
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الفصل 7. ظروف العمل                                       

تُشــكّل ظــروف العمــل الالئــق أهميــة مركزيــة بالنســبة للتنميــة المســتدامة والحــد مــن الفقــر، وهــي تعــد الوســيلة الرئيســية 

لتحقيــق العدالــة والشــمولية فــي ســوق العمــل. ففــي أوقــات األزمــات واالنحــدار االقتصــادي، كثيــرًا مــا يتخــىل األفــراد عــن 

بعــض حقوقهــم فــي العمــل، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي أجــر الئــق، والحــق فــي عــدد مقبــول مــن ســاعات العمــل ناهيــك عــن 

القــدرة عــىل الوصــول إىل الضمــان االجتماعــي، مــن بيــن أمــور أخــرى.

7.1 األجور والدخل

الدخل الشهري

تشــكل األجــور جانًبــا رئيســًيا مــن جوانــب جــودة العمــل، وهــي أول مــا ينظــر إليــه العمــال تقريًبــا حيــن يفكــرون فــي عــرض 

عمــل مــا. ووفًقــا لهــذا المســح، فــإن أكثــر مــن ثلــث مجمــوع الســكان العامليــن كانــوا يكســبون أقــل مــن 500,000 ليــرة لبنانيــة 

فــي الشــهر، ممــا يعنــي أن 35,4 فــي المائــة عــىل األقــل مــن العمــال مــن األســر المهمشــة يحصلــون عــىل أجــر أقــل مــن الحــد 

األدنــى لألجــور البالــغ 675,000 ليــرة لبنانيــة.21  عــالوة عــىل ذلــك، يحصــل 54,7 فــي المائــة منهــم عــىل أجــر أقــل مــن 750,000 ليــرة 

لبنانيــة، ممــا يشــير إىل أن أغلبيــة العمــال يحصلــون عــىل أجــور منخفضــة للغايــة، خاصــًة فــي ظــل الظــروف الراهنــة و فــي 

أعقــاب اإلنخفــاض الكبيــر فــي قيمــة العملــة.

إجمــاالً، يكســب العمــال اللبنانيــون أفضــل نســبًيا مــن نظرائهــم الســوريين والفلســطينيين، حيــث يكســب 39,6 فــي المائــة 

منهــم أقــل مــن 750000 ليــرة لبنانيــة، مقابــل 74,9 فــي المائــة و65,6 فــي المائــة مــن العمــال الســوريين والفلســطينيين عــىل 

ــة(، هــي أعــىل  ــي )الشــكل 23(. كمــا أّن نســبة اللبنانييــن الذيــن يكســبون 1,500,000 ليــرة لبنانيــة أو أكثــر )23,4 فــي المائ التوال

مقارنــة بنســبة الســوريين )4,1 فــي المائــة( والفلســطينيين )6,7 فــي المائــة(.

   الشكل 23. الدخل المرتبط بالعمل بحسب الجنسية )بالليرة اللبنانية(

ــن  ــال المهاجري ــىل العم ــا ع ــور عملًي ــى لألج ــد األدن ــة الح ــق سياس ــدم تطبي ــاج ع ــور، أوالً، نت ــي األج ــرة ف ــوارق الكبي ــّد الف تُع

ــع المهنــي للجنســيات الثــالث فــي العينــة، حيــث كان نحــو 20  ــا، تعكــس هــذه االختالفــات اختــالف التوزي ــان. وثانًي فــي لبن

فــي المائــة مــن العمــال الســوريين يعملــون فــي وظائــف اوليــة، مقابــل 4,2 فــي المائــة و7,4 فــي المائــة للعمــال اللبنانييــن 

ــة الســورية فــي وظائــف  ــة مــن القــوى العامل ــم يعمــل ســوى 1 فــي المائ ــي. مــن جهــة أخــرى، ل والفلســطينيين عــىل التوال

ــي.  ــن والفلســطينيين عــىل التوال ــة للبنانيي ــة و14,7 فــي المائ ــل 15,9 فــي المائ ــة، مقاب ــة ومهني إداري

لبنانيونسوريونمجموع فلسطينيون
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وبصــرف النظــر عــن حقيقــة أن إحــدى المجموعــات تكســب أكثــر بقليــل مــن غيرهــا، فــإن غالبيــة العينــة، ســواء مــن الرجــال 

أو النســاء، أفــادت بــأن األجــور المنخفضــة هــي المشــكلة الرئيســية فــي عملهــا. أمــا ســاعات العمــل الطويلــة، واالفتقــار إىل 

الرأســمال لشــراء المدخــالت المطلوبــة، والتأخيــر فــي تلقــي الرواتــب، فكانــت مــن بيــن القضايــا األقــل تكــراًرا. فــي حيــن لــم 

ــا الرئيســية.  ــل التعــرض للمخاطــر الجســدية أو شــدة العمــل، هــي مــن القضاي ــر األشــخاص أن المشــاكل األخــرى، مث يعتب

ويوضــح الشــكل 24 توزيــع اإلجابــات.

ــية  ــس والجنس ــب الجن ــل بحس ــي العم ــخاص ف ــه األش ــي تواج ــية الت ــكلة الرئيس ــكل 24. المش    الش

ــة( )نســبة مئوي

األجر بالساعة

صحيــح أن األجــور الشــهرية تقــدم مؤشــرًا جيــًدا لنوعيــة العمــل، إال أن األجــر بالســاعة كثيــرًا مــا يســتخدم لتقييــم أوجــه التفاوت 

فــي الدخــل بيــن مختلــف فئــات العمــال، مــن دون تحيــز ناتــج عــن الفــارق فــي عــدد ســاعات العمــل. فــي هــذه العينــة، يبلــغ 

متوســط األجــر بالســاعة 6,373 ليــرة لبنانيــة فــي الســاعة. وفــي المتوســط، ســجلت األجــور بالســاعة أدنــى مســتويات بيــن 

الشــباب )5,626 ليــرة لبنانيــة( وأعالهــا بيــن األشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 55 عاًمــا )7,001 ليــرة لبنانيــة(. 

   الشكل 25. متوسط األجر بالساعة بحسب العمر والجنس )بالليرة اللبنانية(

التأخر في  الحصول عىل الراتبالنقص في رأس المال لشراء المدخالت المطلوبةدخل منخفضالعمل لساعات  طويلة

ذكورذكورذكورذكور إناثإناثإناثإناث مجموعمجموعمجموعمجموع

لبنانيونسوريونفلسطينيونمجموع

مجموعإناثذكور
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7.2 ساعات العمل األسبوعية

ــة العمــل ويمكــن أن توفــر معلومــات معمقــة هامــة بشــأن  ــر ســاعات العمــل ســمة رئيســية أخــرى مــن ســمات نوعي تعتب

العمالــة الناقصــة لجهــة الوقــت22  ومســتوى ســاعات العمــل المفرطــة. ووفًقــا لهــذا المســح، فــإن متوســط ســاعات العمــل 

ــاب  ــك الحتس ــة، وذل ــبوعية فعلي ــل أس ــاعة عم ــالً إىل 47,5 س ــض قلي ــه انخف ــاعة، ولكن ــغ 48,7 س ــادة بل ــبوعية المعت األس

ــا عــن العمــل. ــوا غائبيــن مؤقًت األشــخاص الذيــن كان

   الجــدول 18. متوســط عــدد ســاعات العمــل الفعليــة والمعتــادة فــي كل الوظائــف، بحســب الجنــس 

والجنســية

ومــن المنظــور الجنســاني، تحصــل المــرأة بوضــوح عــىل أجــر أقــل مــن نظرائهــا الرجــال، حيــث تكســب فــي المتوســط 4,505 

ليــرة لبنانيــة فــي الســاعة مقارنــة مــع 6,823 ليــرة لبنانيــة فــي الســاعة للرجــال، ممــا يشــير إىل وجــود فجــوة فــي األجــور بيــن 

ــا بعــدد مــن العوامــل مثــل مســتوى التعليــم أو  النســاء والرجــال بنســبة 34 فــي المائــة. ويمكــن تفســير هــذا التفــاوت جزئًي

المؤهــالت أو خبــرة العمــل أو الفئــة المهنيــة. ولكــن عنــد اخــذ هــذه العوامــل باإلعتبــار، يُعــزى الجــزء المتبقــي )غيــر المفّســر(

مــن الفجــوة فــي األجــور إىل التمييــز.

ــواردة مــن هــذا المســح إىل وجــود فجــوات كبيــرة فــي األجــور بيــن النســاء والرجــال، حتــى داخــل الفئــة  وتشــير البيانــات ال

المهنيــة نفســها. والواقــع أن كل النســاء، باســتثناء النســاء العامــالت فــي القــوات المســلحة، يكســبن فــي المتوســط أقــل بكثير 

مــن الرجــال، ســواء أكان فــي الوظائــف اإلداريــة واإلختصاصيــة أم فــي المهــن األوليــة غيــر المهــرة. فــي القــوات المســلحة، 

ــالً  ــر مــن النســاء )بســب مث ــون ســاعات أكث أظهــرت النســاء معــدل أجــر فــي الســاعة أعــىل مــن الرجــال ألن الرجــال يعمل

واجبــات الحراســة الليليــة(، عــىل الرغــم مــن حقيقــة أن رواتبهــم الشــهرية هــي نفســها.

   الشكل 26. متوسط األجر بالساعة بحسب المهنة والجنس )بالليرة اللبنانية(

ذكور إناث

الساعات المعتادة الساعات الفعلية

إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع

46.0 50.2 49.3 44.5 50.1 48.9 لبنانيون 

47.5 48.2 48.1 40.2 46.3 45.5 سوريون

45.0 47.5 47.0 45.2 47.4 47.0 فلسطينيون

46.3 49.3 48.7 43.4 48.4 47.5 مجموع
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22   عملًيا ال ينطبق الحد األدنى لألجور الرسمي البالغ 675000 ليرة لبنانية إال عىل العمال اللبنانيين، رغم أن تشريع الحد األدنى لألجور نفسه ال يميز صراحة بين الجنسيات.

مشغلو المعداتالمهن األولية 

واالالت و ععمال

التجميع

الحرفيون  
والمهن

المرتبطة 

العمالة المهرة 
في

الزراعة والحراجة

والثروة السمكية

والصيد

عاملوا

الخدمات

والبيعات

الفنيونالكتبة

واالجتصاصيون

المساعدون

القوت 
السلة

المديرون اإلجتصاصوون



ــادة. ومــع  ــة أو المعت فــي المتوســط، يعمــل الرجــال ســاعات أطــول مــن النســاء، ســواء مــن حيــث ســاعات العمــل الفعلي

ذلــك، فــي حيــن يعمــل نصــف كل العمــال تقريًبــا مــن 40 إىل 49 ســاعة فــي األســبوع، فــإن نســبة أكبــر مــن النســاء )7,7 فــي 

المائــة( تميــل إىل العمــل لمــدة تقــل عــن 30 ســاعة، بالمقارنــة مــع الرجــال )4,1 فــي المائــة(، وذلــك فــي المقــام األول مــن أجــل 

االضطــالع بمســؤوليات األســرة والعائلــة. ومــن ناحيــة أخــرى، يعمــل الرجــال أكثــر مــن النســاء ألكثــر مــن 50 أو 60 ســاعة فــي 

األســبوع )الشــكل 27(.

   الشكل 27. ساعات العمل األسبوعية المعتادة بحسب الجنس )نسبة مئوية(

وفــي مــا يتعلــق باالختالفــات بيــن الجنســيات، يعمــل اللبنانييــن ســاعات عمــل معتــادة وفعليــة أطــول قليــالً مــن ســاعات 

ــي  ــة ف ــا مماثل ــكل 28( أنماًط ــل )الش ــاعات العم ــع س ــن توزي ــدول 18(. ويبي ــوريين )الج ــطينيين والس ــم الفلس ــل نظرائه عم

مجموعــات الجنســية الثالثــة، حيــث تعمــل األغلبيــة )53,9 فــي المائــة( مــن 40 إىل 49 ســاعة فــي األســبوع، تليهــا حصــة جيــدة 

مــن أولئــك الذيــن يعملــون 60 ســاعة وأكثــر فــي األســبوع )18,2 فــي المائــة(.
 

   الشكل 28. ساعات العمل المعتادة في األسبوع بحسب الجنسية )نسبة مئوية(

7.3 أداء وظائف متعددة

إن ممارســة وظائــف متعــددة ليــس باألمــر غيــر الشــائع بيــن المجموعــات المهمشــة. ويبيــن هــذا المســح أن 15,5 فــي المائــة 

مــن مجمــوع العمالــة شــغلوا وظيفتيــن أو أكثــر، ممــا يــدل عــىل عــدم كفايــة الدخــل مــن عملهــم الرئيســي. ويعمــل الذكــور )16,4 

فــي المائــة( أكثــر مــن اإلنــاث فــي وظائــف متعــددة )11,3 فــي المائــة(. ويبــدو هــذا مــرة أخــرى مدفوًعــا إىل حــد كبيــر بــاألدوار 

االجتماعيــة الراســخة للنســاء والرجــال، التــي يتحمــل الرجــل بموجبهــا المســؤولية األساســية عــن الكســب، فــي حيــن تبقــى 

المــرأة مســؤولة إىل حــد كبيــر عــن أنشــطة العمــل غيــر المدفوعــة فــي المنــزل ورعايــة األســرة. وفــي الواقــع، يفيــد هــذا المســح 

بــأن 31,7 فــي المائــة مــن النســاء فــي ســن العمــل قضيــن أكثــر مــن 22 ســاعة فــي األســبوع المرجعــي فــي رعايــة األطفــال 

ذكور مجموعإناث

مجموع لبنانيونسوريون فلسطينيون

أقل مناكثر من
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ــأي واجبــات رعايــة خــالل  ــم يضطلعــوا ب ــة مــن الرجــال ل والمســنين وذوي اإلحتياجــات الخاصــة، فــي حيــن أن 64 فــي المائ

نفــس الفتــرة )راجــع الشــكل 29(. 

    الشــكل 29. الســاعات المنقضيــة لرعايــة األطفــال أو المســنين أو األشــخاص ذوي االحتياجــات 

ــة( ــبة مئوي ــس )نس ــب الجن ــة بحس ــبعة الماضي ــام الس ــالل األي ــة خ الخاص

ــة  ــف متعــددة لديهــم وظيفــة رئيســية فــي قطــاع تجــارة الجمل ــن لديهــم وظائ ــث الذي ــر مــن ثل ــإن أكث ــك، ف عــالوة عــىل ذل

والتجزئــة، تليهــا 12,7 فــي المائــة فــي قطــاع البنــاء و10,2 فــي المائــة فــي قطــاع الصناعــات التحويليــة. وهــذه هــي القطاعــات 

التــي يتركــز فيهــا معظــم العمــال مــن األســر المهمشــة، وحيــث تكــون ظــروف العمــل واألجــور ضعيفــة. 

ــية  ــة الرئيس ــي الوظيف ــادي ف ــاط االقتص ــرع النش ــب ف ــددة بحس ــف المتع ــغل الوظائ ــكل 30. ش    لش

ــة( )نســبة مئوي

ــة(، أكثــر مــن  فــي مــا يتعلــق بالجنســية، فــإن مــن المرجــح أن يعمــل الفلســطينيون فــي وظائــف متعــددة )18,4 فــي المائ

ــة(. وعــىل الرغــم مــن أن تعــدد الوظائــف يشــكل ضــرورة بالنســبة  ــة( والســوريين )12,7 فــي المائ اللبنانييــن )17,3 فــي المائ

للعديــد مــن النــاس، فــال بــد مــن التفكيــر فــي التأثيــر المحتمــل عــىل صحــة العمــال ورفاههــم نتيجــة لســاعات عمــل طويلــة 

ومســتويات إجهــاد متزايــدة.

ذكور

ساعة من ساعة اىل 7 ساعاتمن 8 ساعات اىل 21 ساعةعدم اإلعتناء بأي شخص

إناث
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الزرعة والحراجة وصيد األسمك

التصنيع

البناء

تجارة الجملة والمقرد  )التجزئة(, و إصالح  المركابت

أنشتة خدمات اإلقامة  والطعام

أنشتة خدمات األخرى

غير ذلك



7.4 الوضع التعاقدي

فــي مــا يتعلــق باالتفاقــات التعاقديــة، لــم يكــن لــدى 46,5 فــي المائــة مــن األفــراد المؤهليــن فــي هــذه العينــة عقــد عمــل،23   

وكان لـــ 27,5 فــي المائــة منهــم عقــد مكتــوب، بينمــا أبــرم 20,9 فــي المائــة منهــم اتفاًقــا شــفويًا. 

ــة.  ــة األساســية للعمال تعتــرف عقــود العمــل بالعالقــة بيــن العامــل وصاحــب العمــل، وتحــدد شــروط العمــل وتوفــر الحماي

وباإلضافــة إىل المعاييــر المتعلقــة بمــا اذا كان الفــرد يحصــل عــىل الضمــان االجتماعــي او عــىل اإلجــازة الســنوية أو اإلجــازة 

المرضيــة المدفوعــة األجــر، فــإن وجــود عقــد عمــل هــو معيــار آخــر تتســم بــه غالًبــا الوظيفــة المنظمــة مقارنــة بالوظيفــة غيــر 

المنظمــة، اذ كثيــرًا مــا يفتقــر العمــال الذيــن ال يعملــون بعقــود عمــل إىل ظــروف العمــل الالئقــة التــي قــد تصنفهــم كعمــال 

منظميــن. ويعتبــر عــدم الحصــول عــىل اتفــاق تعاقــدي أمــرًا شــائًعا بيــن األقــل تعليًمــا بشــكل خــاص والذيــن يتمتعــون بقــدرة 

أقــل عــىل التفــاوض، وبالتالــي فإنهــم أكثــر ميــالً إىل قبــول عــرض عمــل مــن دون عقــد و/أو بشــروط عمــل رديئــة وغيــر كافيــة 

عموًمــا.

   الجدول 19. نوع العقد )نسبة مئوية(

باإلضافــة إىل توفــر العقــد أو االتفــاق، تُشــكّل مــدة العقــد أو االتفــاق أيًضــا ســمة رئيســية لنوعيــة العمــل. ووفًقــا لهــذا المســح، 

فــإن 27,5 فــي المائــة فقــط مــن بيــن األشــخاص الذيــن أبلغــوا عــن وجــود اتفــاق مكتــوب أو شــفهي، قالــوا إن عقدهــم دائــم، 

وقــال 55,2 فــي المائــة إن العقــد ليــس دائًمــا ولكــن بــدون تاريــخ انتهــاء محــدد، وقــال 17,3 فــي المائــة إن العقــد كان لفتــرة 

زمنيــة محــددة أو ينتهــي بعــد إنجــاز مهمــة محــددة.

   الشكل 31. توزيع العمالة بحسب مدة العقد المكتوب أو الشفهي )نسبة مئوية(

مــن بيــن األشــخاص الذيــن تنتهــي عقودهــم فــي تاريــخ محــدد أو بعــد إنجــاز مهمــة محــددة، كانــت األغلبيــة )56 فــي المائــة(

ــوًدا أو  ــة عق ــي المائ ــوى 15,5 ف ــك س ــم يمل ــي. ول ــل اليوم ــي العم ــن ف ــع منخرطي ــك رب ــي ذل ــا ف ــل، بم ــرة األج ــود قصي بعق

ــن  ــر. ويشــير هــذا إىل ارتفــاع مســتوى عــدم االســتقرار وانعــدام األمــن والغمــوض بي ــرة 12 شــهرًا أو أكث ــات عمــل لفت اتفاقي

العمــال مــن األســر المهمشــة، ممــا يقــوض قدرتهــم عــىل التخطيــط مالًيــا لمســتقبلهم. وقــد تأثــر العمــال المياومــون بشــكل 

ــة  ــل إعال ــن أج ــرت، م ــا توف ــم، حيثم ــتنفاد مدخراته ــىل اس ــروا ع ــاء، وأجب ــة الوب ــا لمواجه ــم اتخاذه ــي ت ــر الت ــاص بالتدابي خ

أنفســهم وأســرهم.

مجموع ال جواب ال أعلم اتفاق شفهي عقد مكتوب ال يوجد نوع العقد

النسبة المئوية

100 0.6 4.5 20.9 27.5 46.5

لفترة زمنية مححدةدائم أو حتى التقاعدغير موقت إلنجاز المهمة تحديد مو عد نهائيإلنجاز المهمة
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23  في هذا المسح، تم تعريف األفراد العاملين "المؤهلين" عىل أنهم إما: )أ( موظفون لدى شخص آخر؛ )ب( عاملون حساب أسرة أو في مشروع عائلي من دون أجر؛ )ج( خاضعون 

للتدريب؛ )د( مساعدو أحد األقارب الذي كان بدوره يعمل لدى شخص آخر.



7.5 الضمان اإلجتماعي

ــة األجــر وإجــازة  ــإن الحصــول عــىل إجــازة ســنوية مدفوع ــا، ف ــة إىل األجــور وســاعات العمــل ووجــود العقــود ونوعه باإلضاف

مرضيــة هــي شــروط عمــل هامــة وخصائــص أساســية للعمــل المنظــم. هــذا ويُعــّد الحصــول عــىل الحمايــة االجتماعيــة وتغطية 

الرعايــة الصحيــة أمــرًا أساســًيا لتحقيــق الهــدف 8 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة والمتعلــق ب "تعزيــز النمــو االقتصــادي 

المطــرد والشــامل للجميــع والمســتدام، والعمالــة الكاملــة والمنتجــة، وتوفيــر العمــل الالئــق للجميــع"، ألن تحقيــق هــذه الغايــة 

يتطلــب قــوى عاملــة صحيــة ومحميــة بشــكل جيــد.

المساهمة في صناديق الضمان االجتماعي

بوجــه عــام، فــإن 73,2 فــي المائــة مــن األفــراد المؤهليــن فــي هــذه العينــة لــم يســاهموا فــي أي صنــدوق للضمــان االجتماعــي. 

ومــن غيــر المســتغرب أن يســاهم العمــال اللبنانيــون أكثــر مــن غيرهــم فــي الضمــان االجتماعــي )47 فــي المائــة(. ولكــن أكثــر 

مــن 90 فــي المائــة مــن الالجئيــن الفلســطينيين والســوريين العامليــن لــم يدفعــوا أي اشــتراكات. وبســبب وضعهــم القانونــي 

الحالــي، فمــن المرجــح أن الالجئيــن الفلســطينيين والســوريين يعملــون مــن دون تصريــح عمــل أو عقــد عمــل صالــح. عــالوة 

ــوا  ــن يحصل ــال، فإنهــم ل ــدوق الضمــان االجتماعــي الوطنــي، عــىل ســبيل المث ــو ســاهم هــؤالء فــي صن ــك، حتــى ل عــىل ذل

بالضــرورة عــىل أي منافــع منــه.  24

   الشكل 34. الحصول عىل إجازة سنوية مدفوعة بحسب الجنسية )نسبة مئوية(

   الشكل 32. توزيع العمالة بحسب مدة العقد )نسبة مئوية(

لبنانيونسوريونمجموع فلسطينيون

نعمكالال أعلم 

59    الجزء ب: نتائج المسح

24  يستفيد الفلسطينيون من تعويض نهاية الخدمة بيد أنه ال يحق لهم الحصول عىل منافع أخرى يقدمها الصندوق )راجع الفصل 6(.

مدة غير محددة

سنتان أو أكثر

12 شهر إىل أقل من 24 شهرا

6 شهر إىل أقل من 12 شهرا

3 شهر إىل أقل من 6 شهرا

شهر إىل أقل من 3 شهرا

أقل من شهر واحد

اتفاق / عقد يومي



الحصول عىل إجازة سنوية مدفوعة األجر

بوجــه عــام، فــإن 72,9 فــي المائــة مــن العمــال المؤهليــن مــن األســر المهمشــة ال يحصلــون عــىل إجــازة ســنوية مدفوعــة األجــر. 

وال يحصــل نحــو 81 فــي المائــة مــن الفلســطينيين و91,2 فــي المائــة مــن الســوريين عــىل إجــازة ســنوية مدفوعــة  األجــر، مقابــل 

51 فــي المائــة مــن العمــال اللبنانييــن. ويواجــه هــؤالء العمــال مخاطــر أعــىل مــن تراجــع اإلنتاجيــة والدافــع، وتدهــور رفاهيتهــم 

بشــكل أكثــر عموًمــا.

   الشكل 33. المساهمة  في  الضمان االجتماعي بحسب الجنسية )نسبة مئوية(

الحصول عىل إجازة مرضية مدفوعة

بوجــه عــام، أفــاد 68,9 فــي المائــة مــن العمــال المؤهليــن فــي العينــة أنهــم ال يحصلــون عــىل إجــازة مرضيــة مدفوعــة األجــر 

ــن للحصــول عــىل إجــازة  ــر مؤهلي ــن الســوريين غي ــة مــن الالجئي ــي المائ ــة. كان حــواىل 86,9 ف ــة المــرض أو اإلصاب ــي حال ف

ــاب  ــن. وتجــدر اإلشــارة إن غي ــن اللبنانيي ــة م ــي المائ ــة مــن الفلســطينيين و47,6 ف ــي المائ ــل 76 ف ــة، مقاب ــة مدفوع مرضي

األيــام المرضيــة المدفوعــة األجــر يخلــف تأثيــرات ضــارة عــىل العمــال الذيــن يضطــرون إىل اتخــاذ القــرار بيــن رعايــة صحتهــم 

ــة  ــك اإلجــازات المرضي ــة، بمــا فــي ذل ــة الصحي ــاب الضمــان االجتماعــي والحماي أو فقــدان وظائفهــم ومداخيلهــم. وفــي غي

ــة لصحتهــم عــىل وظائفهــم. المدفوعــة األجــر، ال يســتطيع العمــال المهمشــون تحمــل تكاليــف إعطــاء األولوي

   الشكل 35. الحصول عىل إجازة مرضية مدفوعة بحسب الجنسية )نسبة مئوية(

استحقاقات وحماية األمومة

ــك إجــازة  ــة األمومــة، بمــا فــي ذل بالنســبة للنســاء، وفضــالً عــن ظــروف العمــل المذكــورة أعــاله، فــإن الحصــول عــىل حماي

األمومــة المدفوعــة األجــر، هــو أمــر أساســي أيًضــا، حيــث أنــه يوفــر للمــرأة ضمــان الدخــل بعــد الــوالدة. ووفًقــا لنتائــج هــذا 

المســح، فــإن أكثــر مــن ثلثــي النســاء اللواتــي ينبغــي أن يتمتعــن بإجــازة أمومــة مدفوعــة األجــر لــم يكــن لهــن، فــي الواقــع، 

ــة  ــة(، مقارن ــي المائ ــة )41,1 ف ــة المدفوع ــازة األموم ــن إج ــر م ــتفدن أكث ــات يس ــاء اللبناني ــدو اّن النس ــك. ويب ــي ذل ــق ف الح

ــة(. ــي المائ ــطينيات )8 ف ــة( والفلس ــي المائ ــوريات )8,1 ف بالس

لبنانيونسوريونمجموع فلسطينيون

ال أعلم  نعمكالال إجابة

لبنانيونسوريونمجموع فلسطينيون

ال أعلم  نعمكالال إجابة
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   الشكل 36. الحق في إجازة أمومة مدفوعة األجر بحسب الجنسية )نسبة مئوية(

ــذا  ــر أن ه ــا. غي ــدة 70 يوًم ــر لم ــة األج ــة مدفوع ــازة أموم ــالت إج ــاء العام ــح النس ــل من ــاب العم ــىل أصح ــون ع ــرض القان يف

ــرة. 25 ــاالت كثي ــي ح ــن ف ــن والالجئي ــال المهاجري ــتثني العم ــن، ويس ــن اللبنانيي ــىل المواطني ــط ع ــق فق ــون ينطب القان

بمــا أن منافــع األمومــة هــي مســؤولية صاحــب العمــل، يمكــن أن نســتنتج أن المــرأة تواجــه ممارســات تمييزيــة محتملــة فــي 

التوظيــف والعمالــة. ووفًقــا لهــذا المســح، فــإن 42 فــي المائــة مــن النســاء اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 15 و54 عاًمــا اعتقــدن 

أنــه ســيتم فصلهــن عــن العمــل فــي حالــة الحمــل. ويقــارن الشــكل 37 بيــن معتقــدات النســاء وبيــن تجربــة النســاء اللواتــي 

تــم فصلهــن بالفعــل. ووفًقــا لهــذا المســح، فقــد 28,1 فــي المائــة مــن كل النســاء اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 15 و54 ســنة 

فقــدن وظيفتهــن خــالل فتــرة الحمــل.

    الشــكل 37. االعتقــاد بــأن الحمــل ســيؤدي إىل الفصــل مــن العمــل )النســاء اللواتــي تتــراوح أعمارهــن 

بيــن 15 و54 ســنة( مقابــل التجربــة الفعليــة )نســبة مئويــة(

مالحظــة: تــم احتســاب النســب المئويــة فــي الشــكل 37  مــن إجمالــي مــن أجابــوا عــىل األســئلة ذات الصلــة، باســتخدام إمــا 

"نعــم" أو "ال"؛ ولــم يتــم  تضميــن مــن أجابــوا ب "ال ينطبــق".

لبنانيونسوريونمجموع فلسطينيون

ال أعلم  نعمكالال إجابة

نعمكالنعمكال
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25  ينص قانون الضمان االجتماعي عىل أنه ال يمكن للعمال األجانب الحصول عىل منافع الضمان االجتماعي إال في الحاالت التالية: )أ( إذا كان لديهم تصريح عمل؛ و )ب( إذا كان هناك 

اتفاق متبادل مع بلد منشأ العامل.

النساء  اللواتي  تم تسريحهن في 

الواقع أو انتهى األ مر بهن اىل عدم

تجديد عقودهن

النساء  اللواتي  يعتقدن أنه سيتم 

تسريحهن



وتثيــر حصــة النســاء اللواتــي فصلــن أو لــم يتــم تجديــد عقــد عملهــن أثنــاء الحمــل قلًقــا كبيــرًا. بالنســبة للنســاء المهمشــات، 

إن خســارة الوظائــف قــد تكــون مدمــرة، اذ ال تملــك النســاء غالًبــا المــال أو الدعــم الكافــي إلعالــة أنفســهن وأطفالهــن حديثــي 

الــوالدة، وبالتالــي يضطــر العديــد منهــن إىل البحــث عــن عمــل بعــد الــوالدة مباشــرة.

7.6 االنضمام إىل النقابات العمالية

ــادة  ــل بزي ــداء المتواص ــا، والن ــل ألعضائه ــروف العم ــين ظ ــي تحس ــات ف ــير إىل دور النقاب ــي تش ــة الت ــن األدل ــم م ــىل الرغ ع

تمثيــل العمــال وتعزيــز الحــوار االجتماعــي فــي المنطقــة العربيــة، بمــا فــي ذلــك لبنــان، فــإن معــدالت االنتمــاء النقابــي تبقــى 

منخفضــة، تحديــًدا بيــن العمــال مــن الفئــات المهمشــة.

ووفًقــا لهــذا المســح، فــإن 2,7 فــي المائــة فقــط مــن كل األفــراد العامليــن كانــوا منتميــن إىل نقابــة. بالنســبة للفلســطينيين 

والســوريين، يقتــرب المعــدل مــن مســتوى عــدم المشــاركة بتاتـًـا )1,2 فــي المائــة و0,2 فــي المائــة عــىل التوالــي(، مقارنــة بنســبة 

4,5 فــي المائــة بيــن العمــال اللبنانييــن.

   الشكل 38. االنتساب إىل االتحاد/النقابة بحسب الجنس والجنسية )نسبة مئوية( 

تُشــكّل معالجــة المســتويات المتدنيــة مــن عضويــة النقابــات أهميــة بالغــة فــي الدفــاع عــن مصالــح العمــال، تحديــًدا العمــال 

الذيــن يعملــون فــي وظائــف هشــة وغيــر منظمــة. ويمكــن لتعزيــز الحــوار االجتماعــي وتشــجيع مشــاركة العمــال فــي األنشــطة 

النقابيــة أن يؤديــا دوًرا مهًمــا فــي تحســين ظــروف العمــل ومســتويات األجــور.

7.7 اإلعاقة والقوى العاملة وظروف العمل

ــإن  ــراد، ف ــكل األف ــة للعمــال هــي مــن العوامــل األساســية بالنســبة ل ــة الكافي ــق والحماي ــن أن ظــروف العمــل الالئ ــي حي ف

األشــخاص ذوي اإلعاقــة يحتاجــون إىل مســاعدة إضافيــة لتمكينهــم مــن المشــاركة الكاملــة والفّعالــة فــي ســوق العمــل. ووفًقــا 

لهــذا المســح، فــإن 2,4 فــي المائــة مــن الســكان فــي ســن العمــل يعانــون مــن إعاقــة واحــد عــىل األقــل، ويبلــغ ثلــث هــؤالء 

األشــخاص 65 عاًمــا أو أكثــر )الشــكل 39(.

لبنانيونسوريونمجموع فلسطينيون

نعمكالال أعلم 
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إذا نظرنــا عــن كثــب إىل مؤشــرات القــوى العاملــة، نجــد أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة أقــل انخراًطــا فــي القــوى العاملــة. ويالحــظ 

ــن  ــن األشــخاص الذي ــة إىل الســكان بي ــاض نســبة العمال ــة وانخف ــوى العامل ــي الق ــدل المشــاركة ف ــاض مع ــي انخف ــك ف ذل

يعانــون مــن إعاقــة واحــدة عــىل األقــل، حيــث ســجلوا 17,4 فــي المائــة و11,1 فــي المائــة عــىل التوالــي، مقابــل 40,3 فــي المائــة 

و27,0 فــي المائــة بيــن األشــخاص األصحــاء. فــي المقابــل كانــت معــدالت البطالــة متماثلــة إىل حــد مــا.

   الشكل 40. مؤشرات سوق العمل الرئيسية بحسب حالة اإلعاقة )نسبة مئوية(

وتبيــن نتائــج المســح أن 44,1 فــي المائــة مــن العمــال ذوي اإلعاقــة )الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 15 ســنة( لــم يكــن لديهــم جــدول 

عمــل متكيــف/ متناســب مــع إعاقتهــم، فــي حيــن أبلــغ 38,2 فــي المائــة مــن العمــال ذوي اإلعاقــة عــن عــدم وجــود مــكان 

عمــل مالئــم لهــم جســديًا )راجــع الشــكل 41(. 

   الشكل 39. توزيع إجمالي األشخاص ذوي اإلعاقة بحسب العمر )نسبة مئوية( 

معدل المشاركة القوى العاملة

األشخاص األصحاءاألشخاص ذوي اإلعاقة

نسبة العمالة اىل السكان معدل البطالة
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   الشكل 41. درجة التكيف بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة العاملين )نسبة مئوية(

مــن األهميــة بمــكان التصــدي للتحديــات التــي تعــوق مشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي القــوى العاملــة، تحديــًدا عندمــا 

تكــون التحديــات خارجيــة ومدفوعــة بســبب االفتقــار إىل بيئــة آمنــة وميســرة. وينبغــي ضمــان إمكانيــة الحصــول عــىل الحمايــة 

ــاء، حتــى يتســنى لهــا أن تشــارك  ــًدا فــي ظــل انتشــار الوب االجتماعيــة وظــروف العمــل الالئــق لهــذه الفئــة المهمشــة، تحدي

بأمــان فــي ســوق العمــل. هــذا وينبغــي إعطــاء األولويــة للتنفيــذ الفعــال للقانــون اللبنانــي رقــم 220/ 2000، الــذي يحــدد حقــوق 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي مجــاالت التعليــم وإعــادة التأهيــل والعمالــة والحصــول عــىل الخدمــات، إىل جانــب تدابيــر أخــرى 

لتعزيــز العمالــة الشــاملة فــي ســوق العمــل.

جدول  العملمكان العمل 
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وبالمثــل، أفــاد 89.1 فــي المائــة مــن بيــن األشــخاص الذيــن صرحــوا بأنهــم يعملــون لحســابهم الخــاص بــأن مداخيلهــم شــهدت 

انخفاضــاً، حيــث نســب 69.8 فــي المائــة منهــم هــذا االنخفــاض إىل الوضــع االقتصــادي وجائحــة كوفيــد-19 معــاً.

الفصل 8. جائحة كوفيد-19 واألزمة 

االقتصادية الراهنة                                                  
ــره  ــذي تظه ــاط، ال ــدم النش ــدالت ع ــل ومع ــص للعم ــتغالل الناق ــدالت االس ــي مع ــاد ف ــاع الح ــه أن االرتف ــك في ــا ال ش مم

ــات  ــد االضطراب ــر 2019، بالتحدي ــذ تشــرين األول/أكتوب ــا إىل األحــداث المتراكمــة من هــذه الدراســة االســتقصائية، يعــزى جزئي

االقتصاديــة المرتبطــة باألزمــة الماليــة وبوبــاء كوفيــد- 19. أضــف إىل ذلــك، االنفجــار الــذي وقــع فــي مرفــأ بيــروت والــذي دمــر 

جــزءا كبيــراً مــن العاصمــة. إن األزمــة السياســية الكامنــة وراء تلــك األحــداث اســتحكمت بالبلــد منــذ عــام 2019، ممــا أعــاق 

ــار هــذه األزمــات. الجهــود الراميــة إىل إنعــاش البلــد وزاد مــن تفاقــم آث

لقــد فقــد العديــد مــن األفــراد وظائفهــم، األمــر الــذي أثــر بشــكل كبيــر عــىل الفئــات المهمشــة أصــالً والتــي تعمــل فــي وظائــف 

تتطلــب مهــارات متدنيــة وفــي القطاعــات األكثــر عرضــًة للخطــر. لقــد تجســدت الخســائر فــي الوظائــف إمــا فــي ارتفــاع فــي 

البطالــة أو ارتفــاع فــي عــدم النشــاط اإلقتصــادي، حيــث يتــرك األفــراد القــوى العاملــة بالكامــل. أمــا بالنســبة ألولئــك الذيــن 

تمكنــوا مــن الحفــاظ عــىل وظائفهــم، فلقــد انخفــض دخلهــم أو ســاعات عملهــم فــي كثيــر مــن الحــاالت؛ وحتــى الذيــن تمكنــوا 

مــن الحفــاظ عــىل دخلهــم، تآكلــت قدرتهــم الشــرائية بســبب انهيــار قيمــة الليــرة اللبنانيــة.  

8.1 التغيير في الدخل وفي ساعات العمل

ــل،  ــي العم ــم ف ــن وضعه ــر ع ــض النظ ــال بغ ــع العم ــىل جمي ــر ع ــد يؤث ــل ق ــاعات العم ــل وس ــاض الدخ ــن أن انخف ــي حي ف

يركــز هــذا القســم عــىل تغيــر ســاعات العمــل بالنســبة للعامليــن لحســاب الغيــر وتغيــر الدخــل بالنســبة للعامليــن لحســابهم 

الخــاص. ومــن شــأن ذلــك ان يظهــر ذلــك أثــر األزمــات عــىل النشــاط االقتصــادي، وبالتالــي، كيــف تأثــرت األعمــال التجاريــة.  

مــن بيــن العامليــن لحســاب الغيــر، أفــادت الغالبيــة )71.4 فــي المائــة( عــن انخفــاض عــدد ســاعات العمــل؛ مــن بينهــم نســبة 

63 فــي المائــة أشــارت إىل الوضــع االقتصــادي ووبــاء كوفيــد-19 كأســباب لهــذا التدهــور. ال يعتبــر هــذا المشــهد مدهشــاً فــي 

لبنــان ألن أصحــاب العمــل والمؤسســات تأثــروا بشــدة جــراء األزمــة التــي أدت إىل الركــود االقتصــادي. وعــىل هــذا األســاس، 

لجــأ أصحــاب العمــل فــي أغلــب األحيــان إىل تقليــص ســاعات عمــل الموظفيــن )وغالبــا مــا يكــون ذلــك مصحوبــا بتخفيــض 

األجــور(، الســيما فــي القطاعــات التــي تضــررت بشــكل كبيــر.

   الشكل 42. العاملون لحساب الغير، بحسب التغيير في ساعات العمل وأسباب هذا التغيير )%(
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ــن صرحــوا عــن تغيبهــم عــن  باإلضافــة اىل مســألة ركــود النشــاط االقتصــادي هــذا، تظهــر الدراســة أن خُمــس العمــال الذي

العمــل خــالل فتــرة المســح انقطعــوا عــن العمــل بســبب التســريح المؤقــت، أو نقــص الزبائــن أو أخــذ اســتراحة مــن العمــل. 

   الشكل 44. سبب التغيب عن العمل خالل األسبوع المرجعي )%(

   الشكل 43. العاملون لحسابهم الخاص حسب التغيير في الدخل وسبب التغيير )%(

 8.2 الرغبة في الحصول عىل عمل إضافي أو وظيفة بديلة 

عــىل الرغــم مــن الظــروف الصعبــة التــي يعيشــها عامــًة األفــراد الذيــن تشــملهم الدراســة االســتقصائية ويعملــون فــي ظلهــا، 

ســعى 14.4 فــي المائــة فقــط مــن العامليــن فــي العينــة بنشــاط للحصــول عــىل عمــل إضافــي أو عمــل بديــل خــالل الشــهر 

الســابق، مــع وجــود فــرق بســيط بيــن الرجــال )14.9 فــي المائــة( والنســاء )12.1 فــي المائــة(. وال يعتبــر تدنــي حركــة التنقــل هــذه 

بيــن العمــال بالضــرورة غيــر مألوفــة، الســيما أثنــاء فتــرات االنكمــاش االقتصــادي عندمــا يكــون هاجــس العمــال األول واألهــم 

هــو االحتفــاظ بوظائفهــم ودخلهــم. كلمــا أصبــح تســريح العمــال أكثــر شــيوعا مــال العمــال أكثــر إىل تفضيــل تجنــب المخاطــر، 

وهــم غالبــاً يؤجلــون البحــث عــن عمــل بديــل إىل أن يصبــح ضــرورة.

ــة،  ــة كانــت ضئيل ــادروا بالفعــل إىل البحــث عــن عمــل إضافــي أو وظيفــة بديل ــن ب وعــىل الرغــم مــن أن نســبة العمــال الذي

أعــرب 34.1 فــي المائــة مــن العمــال عــن رغبتهــم فــي تغييــر وظائفهــم الحاليــة. مــرة أخــرى، كانــت الفــروق بيــن الجنســين 

صغيــرة، حيــث رغــب 34.7 فــي المائــة مــن الرجــال و31.7 فــي المائــة مــن النســاء فــي التغييــر. أمــا الفــارق بيــن مجــرد الرغبــة 

فــي تغييــر العمالــة واتخــاذ إجــراءات فعليــة لتحقيــق ذلــك، فيــدل عــىل مســتوى اإلحبــاط الســائد بيــن العمــال وإيمانهــم، أو 

ربمــا ادراكهــم، ان ال وظائــف أفضــل متوفــرة. 
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بالنســبة لـــ 73.2 فــي المائــة مــن المجيبيــن، كان الســعي للحصــول عــىل أجــور أعــىل دافعهــم األول. وكان الطابــع المؤقــت 

ــة( أقــل أهميــة بكثيــر. كانــت دوافــع  ــة( أو الرغبــة فــي ظــروف عمــل أفضــل )9.0 فــي المائ للوظيفــة الحاليــة )8.3 فــي المائ

الرجــال والنســاء متشــابهة إىل حــد كبيــر؛ كانــت نســبة الرجــال التــي اعربــت عــن رغبتهــا بالحصــول عــىل عمــل بأجــر أفضــل 

)74 فــي المائــة( أعــىل بقليــل مقارنــة بالنســاء )69.1 فــي المائــة(، فــي حيــن أن النســاء )10.1 فــي المائــة( قــدرن ظــروف العمــل 
أكثــر بقليــل مقارنــًة بالرجــال )8.8 فــي المائــة(. 

   الجدول 20. السبب الرئيسي وراء الرغبة في تغيير الوظيفة الحالية حسب الجنس )%(

ومــن غيــر المســتغرب أن نجــد ان األفــراد العامليــن فــي وظائــف رئيســية غيــر منظمــة أكثــر رغبــًة فــي تغييــر عملهــم الحالــي 

ــرت  ــك، ذك ــع ذل ــة(. وم ــي المائ ــة )10.7 ف ــية منظم ــف رئيس ــغلون وظائ ــن يش ــراد الذي ــع األف ــة م ــة( بالمقارن ــي المائ )40.9 ف
المجموعتــان أن الســعي وراء أجــر أفضــل هــو الســبب الرئيســي لتغييــر الوظيفــة، بمعنــى أن انخفــاض األجــور هــي مســألة 

ــي  ــن ف ــبة للعاملي ــداً بالنس ــارزة ج ــرى ب ــبابا أخ ــاك أس ــر أن هن ــم، غي ــر المنظ ــم وغي ــن المنظ ــن القطاعي ــي كل م ــة ف جوهري

الوظائــف المنظمــة، مثــل مواءمــة المهــارات بشــكل أفضــل، واســتقطاب المزيــد مــن العمــالء، وتقليــص ســاعات العمــل، 

والعمــل بالقــرب مــن المنــزل وغيــر ذلــك مــن األســباب غيــر المحــددة )راجــع الشــكل 45(. 

ــع النظامــي  ــر الوظيفــة الرئيســية حســب الطاب ــة فــي تغيي    الشــكل 45. الســبب الرئيســي وراء الرغب

ــة )%( للوظيف

مجموع إناث ذكور

8.3 9.6 8.1 وظيفة/وظائف حالية مؤقتة

73.2 69.1 74.0 وظيفة بأجر أفضل

2.3 3.7 2.1 كسب المزيد من الزبائن /األعمال 

التجارية

1.7 2.1 1.7 العمل لساعات أطول

1.2 1.1 1.2 العمل لساعات أقل

2.5 3.2 2.4 مطابقة المهارات بشكل أفضل

0.7 1.1 0.6 العمل بالقرب من المنزل

9.0 10.1 8.8 تحسين ظروف العمل األخرى

1.0 0.0 1.1 غير ذلك

100.0 100.0 100.0 المجموع

67    الجزء ب: نتائج المسح

غير ذللك

األشجاص الذين لديهم وظيفة رئيسية غير منظمة األشجاص الذين لديهم وظيفة رئيسية منظمة 

تحسين ظروف

العمل األجرى

العمل عىل مقربة

من المنزل

المطابقة مع الهارات

بشكل أفضل

زيادة عدد العمل لساعات أقل

ساعات العما

إسنقطاب أعمل

تجارية / عمالء أكتر

الحصول عىل و ظيفة

بأجر أفضل

وظيفة / وظائف

حالية مؤقتة



الفصل 9. سوق العمل في لبنان- جانب 
الطلب                                                                                        

أجبــرت الوقائــع االقتصاديــة القطــاع الخــاص عــىل التكيــف مــع ظــروف الســوق الجديــدة فــي ظــل عــدم اســتقرار ســعر صــرف 

العملــة فــي لبنــان الــذي كان قــد حافــظ عــىل ثباتــه منــذ عــام 1997. لقــد حلــت نــدرة العمــالت األجنبيــة محــل النظــام المالــي 

الــذي شــهد اســتقراراً فــي الســابق يصحبهــا فــرض ضوابــط غيــر رســمية صارمــة عــىل رؤوس األمــوال، ممــا أدى إىل عــدم 

االســتقرار االقتصــادي والشــلل السياســي.

تواجــه مؤسســات القطــاع الخــاص بشــكل محــدد، وبغــض النظــر عــن حجمهــا، تحديــات مزدوجــة تتمثــل فــي الحصــول عــىل 

العملــة األجنبيــة الباهظــة التكلفــة - والضروريــة لالســتيراد - إضافــة اىل انهيــار القــدرة الشــرائية لــدى المســتهلكين. ونتيجــة 

لذلــك، تأثــرت بشــدة القطاعــات التــي كانــت مهيمنــة فــي الســابق، مثــل قطــاع الخدمــات والبنــاء، بينمــا يبــدو أن القطاعــات 

التــي كانــت أنشــطتها متوقفــة فــي الســابق بــدأت بالظهــور.

يالَحــظ أن ظــروف الســوق الجديــدة هــذه تفضــل الشــركات الكبيــرة. أمــا المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، فهــي تواجــه بشــكل 

عــام انكماشــا حــاداً فــي األعمــال التجاريــة عقــب انهيــار العملــة، وتضــررت بشــدة جــراء إلغــاء خطــوط االئتمــان. فــي المقابــل، 

يعتمــد العمــالء/ الزبائــن سياســة التوفيــر بشــكل متزايــد، ممــا يــؤدي إىل اضمحــالل الطلــب عــىل الســلع والخدمات فــي معظم 

القطاعــات. فــي مجــال الزراعــة، عــىل ســبيل المثــال، يعتبــر وضــع األعمــال التجاريــة الضخمــة والمزارعيــن المحترفيــن الذيــن 

لديهــم ســيولة، أفضــل للتكيــف مــع التغيــرات الطارئــة عــىل ظــروف الســوق، إال أن المشــاريع الصغيــرة وصغــار المزارعيــن 

الذيــن هــم عــىل اتصــال مباشــر بالمســتهلكين هــم أقــل قــدرة عــىل الصمــود. 

إن إعــادة توجيــه االقتصــاد اللبنانــي نحــو نمــوذج أكثــر إنتاجيــة قائــم عــىل التصديــر هــو بمثابــة خطــوة إصالحيــة ضروريــة. ومــع 

ذلــك، إن اعتمــاد البــالد بشــكل كبيــر عــىل الــواردات فــي القطاعــات المنتجــة عــىل مــر التاريــخ، مثــل الصناعــات التحويليــة 

والزراعــة، يواجــه تحديــاً، ال بــل إنــه يعرقــل النمــو المحتمــل فــي المســتقبل.

9.1  الطابع غير المنظم، الهشاشة وظروف العمل

ــات  ــن المجتمع ــيما بي ــان، الس ــي لبن ــع ف ــاق واس ــىل نط ــم ع ــر المنظ ــع غي ــر الطاب ــابقة، ينتش ــول الس ــارت الفص ــا أش كم

المهمشــة. ومــع ذلــك، فــإن جــزءا مــن المشــاريع الصغيــرة غيــر المنظمــة، التــي لطالمــا ردعتهــا شــروط التســجيل الرســمية 

عــىل مــر التاريــخ، يوفــر معاييــر العمــل األساســية لجهــة األجــور، واإلجــازات وحتــى التغطيــة الصحية. وقــد وّصفت المناقشــات 

الجماعيــة المركــزة بعــض األرقــام والنتائــج المتعلقــة بالطابــع غيــر المنظــم والتــي كشــف عنهــا المســح.

ــض  ــن، وخف ــريح الموظفي ــررة إىل تس ــركات المتض ــأت الش ــر، لج ــة بالمخاط ــة المحفوف ــروف االقتصادي ــدي للظ ــة التص بغي

ــح أطــول أو أقصــر حســب االقتضــاء.  ــر ســاعات العمــل لتصب ــب وتغيي الروات

لقــد لجــأت كذلــك المؤسســات الصغــرى إىل توظيــف أفــراد األســر بــدون أجــر لتخفيــض تكاليــف التشــغيل، ممــا يؤثــر بشــكل 

متزايــد عــىل الطلــب عــىل اليــد العاملــة، الســيما فــي المناطــق األكثــر هشاشــًة.

مــن بيــن التدابيــر اإلضافيــة التــي اتخذتهــا المؤسســات الصغيــرة إلغــاء الحــق فــي الحصــول عــىل بــدل النقــل، وعــىل بــدل 

ــي  ــجلين ف ــن المس ــن المنظمي ــة الموظفي ــرى مطالب ــر أخ ــملت تدابي ــا وش ــر. كم ــة األج ــة مدفوع ــازة أموم ــة وإج ــازة عطل إج

الصنــدوق للوطنــي للضمــان االجتماعــي بالمســاهمة بتســديد حصــة أكبــر مــن اشــتراكات الضمــان التــي تدفعهــا الشــركات 

)36 فــي المائــة فــي القطــاع الخــاص( مقابــل اســتمرار التغطيــة، أو إعطــاء الموظــف راتًبــا مقطوًعــا، أو الطلــب إليهــم أن يهتمــوا 

بأنفســهم بشــؤون تأمينهــم الخــاص واالســتفادة مــن التقديمــات ذات العالقــة بموجــب القانــون، ممــا يجعلهــم عرضــة لعــدم 

التغطيــة.

ــر          ــرة غي ــة شــركات صغي ــك، بمثاب ــا إىل ذل ــة، ومحــالت األلعــاب، وم ــل تجــار الســلع، والباع ــار التجــار، مث ــد يكــون صغ ق

مســجلة وليــس لديهــا تراخيــص بهــدف التهــرب مــن تســديد الضرائــب. ... إال أنهــم يمنحــون موظفيهــم كامــل حقوقهــم، 

ــة األوىل(. ــي المناقشــة الجماعي ــم. )مشــاركون ف ــة اىل إجازاته ــم وتقديمــات الضمــان االجتماعــي، إضاف ورواتبه
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قبــل األزمــات، غالًبــا مــا كان الالجئــون والعمــال المهاجــرون غيــر المســجلين عرضــًة للعمــل لســاعات أطــول، كمــا عرضــًة ألن 

يناطــوا بعمــل إضافــي بــدون الحصــول عــىل أي تعويــض، فضــالً عــن عــدم حصولهــم عــىل تغطيــة صحيــة أو إجــازة مرضيــة. 

وفــي كثيــر مــن الحــاالت، لــم يكــن الدافــع وراء الصــرف التعســفي للعمــال اللبنانييــن يكمــن فــي اعتبــارات تتعلــق بالرواتــب، 

ــي  ــع ف ــدون أي مناف ــن تحمــل العمــل لســاعات أطــول ب ــن والعمــال المهاجري ــب مــن الالجئي ــة الطل ــه يعــود إىل إمكاني لكن

المقابــل. وفــي ظــل ضيــق ســوق العمــل هــذا، ال يســتطيع حتــى العمــال اللبنانييــن االعتــراض عــىل انتهــاك حقوقهــم مــا لــم 

يكــن هنــاك عمــل بديــل فــي األفــق. 

ــك إىل  ــوز؛ وأدى ذل ــي الع ــرة ف ــا أغــرق شــرائح ســكانية كبي ــام األســر، مم ــا إلطع ــي لألجــور كافي ــى الحال ــد الحــد األدن ــم يع ل

إنشــاء حلقــة مفرغــة مــن تراجــع الطلــب المحلــي، وازديــاد تقلــص المداخيــل والعمالــة، الســيما بالنســبة لألعمــال التجاريــة 

فــي الخطــوط األماميــة التــي هــي عــىل اتصــال مباشــر بالزبائــن. أمــا فــي القطاعــات األقــل تضــررا، أظهــرت بعــض الشــركات 

ــل، حافظــت بعــض  ــب. وعــىل نحــو مماث ــي الروات ــادة ف ــى مــع زي ــدة مــن التوظيــف، حت ــة أو متزاي ــرى مســتويات ثابت الكب

المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة عــىل موظفيهــا األساســيين، لكنهــا اعتمــدت تدابيــر أخــرى للحــد مــن 

التكاليــف.

9.2  الطلب الحالي في سوق العمل حسب القطاع
 

يتركــز العمــال المهمشــون فــي القطاعــات األكثــر عرضــًة للتضــرر مــن األزمــات.و يعــرض هــذا القســم لمحــة عامــة عــن الوضــع 

الراهــن للطلــب عــىل العمالــة فــي جميــع القطاعــات التــي تعتبــر بمثابــة صاحــب عمــل رئيســي بالنســبة ألفــراد المجموعــات 

الفرعيــة هــذه. وقــد هــدف النقــاش اىل استكشــاف التوقعــات المتعلقــة بمــدى ثبــات فــرص العمــل فــي حــال طــال أمــد هــذه 

األزمــات، و بمــا اذا كانــت التحــوالت فــي هيــكل العمالــة ســتتحقق.

مــن المتوقــع أن تشــهد الزراعــة انحــداراً ملحوظــاً مــن حيــث الطلــب عــىل اليــد العاملــة إذا بقيــت الضغوطــات االقتصاديــة 

ــا  ــة أعدته ــادت دراس ــالت . أف ــعار المدخ ــاع أس ــم بارتف ــة يتحك ــة الوطني ــة العمل ــاض قيم ــيما وأن انخف ــة، الس ــة قائم الحالي

منظمــة األغذيــة والزراعــة )2020( أن اإلنتــاج الزراعــي تحــول إىل إنتــاج منخفــض للمدخــالت خــالل موســم 2020/2019، وتتوقــع أن 

يتوجــه المزارعــون نحــو زراعــة مســاحات أصغــر. وعــىل هــذا النحــو، ســيتطلب األمــر إعــداد طواقــم قطــاف أصغــر حجمــا فــي 

موســم الحصــاد. عــالوة عــىل ذلــك، ســيهتم أفــراد األســرة بتلبيــة جــزء كبيــر مــن الطلــب عــىل اليــد العاملــة، حيــث أن الكثيريــن 

منهــم ليــس لديهــم بديــل بســبب نقــص فــرص العمــل فــي أماكــن أخــرى.

أمــا بالنســبة للبنــاء، فتفيــد التقاريــر بــأن المقاوليــن الصغــار والمتوســطي الحجــم هــم فــي حالــة توقــف عــن العمــل. وفــي 

حيــن ظهــر بعــض الطلــب عــىل أعمــال اإلصــالح عقــب انفجــار المرفــأ، ال تــزال أعمــال إعــادة البنــاء الرئيســية معلقــة. وتتضمن 

األعمــال الجاريــة مشــاريع ســبق وتــم التكليــف بهــا، مــع عــدم وجــود أي مناقصــات لمشــاريع جديــدة. ويترتــب عــىل ذلــك آثــار 

ــك  ــن. كذل ــاء الفنيي ــال البن ــم عم ــية لطواق ــة األساس ــكلون الدعام ــن يش ــن الذي ــوريين الالجئي ــال الس ــبة للعم ــرة بالنس مباش

أصبــح عــدد اللبنانييــن، الذيــن يعملــون عــادًة كمديريــن او اختصاصييــن فــي هــذا القطــاع، فائضــاً فــي ظــل انخفــاض الوظائــف 

فــي القطــاع.

ــل أيضــاً  ــة وبجائحــة كوفيــد-19، ب ــر فقــط باألزمــة االقتصادي ــم يتأث امــا بالنســبة لقطــاع الخدمــات والســياحة والفنــادق، ل

تضــرر مــن انفجــار المرفــأ. لقــد أدى انخفــاض القــوة الشــرائية لــدى الســكان إىل إحــداث تغييــر جــذري فــي ســلوك المســتهلك. 

ــت تســتهلك  ــك، وكان ــا إىل ذل ــم، وم ــادق والمطاع ــل األزمــات اىل الفن ــردد قب ــرة مــن الســكان تت ــت شــريحة كبي ــا كان بينم

ــن إىل إعــادة النظــر فــي إنفاقهــم  خدمــات أخــرى، دفــع ارتفــاع مســتويات الفقــر واالنخفــاض العــام فــي المداخيــل بالكثيري

عــىل األمــور الترفيهيــة، فانخفــض الطلــب عــىل ســلع وخدمــات هــذه القطاعــات بدرجــة أكبــر، ممــا أدى إىل الحــد مــن الطلــب 

عــىل اليــد العاملــة. 

لكــن ذلــك ال يعنــي أن نتجاهــل حقيقــة أن مــا نتــج عــن الوبــاء وتداعياتــه مــن قيــود عــىل الســفر خلــق مســتوى معينــاً مــن 

الطلــب عــىل الســياحة الداخليــة حيــث تحــول العديــد مــن اللبنانييــن إىل قضــاء "إجازاتهــم داخــل البلــد" فــي الفنــادق، ودور 

خدمــات اإلقامــة وأماكــن المخيمــات. غيــر أن ذلــك لــم يكــن كافيــاً للتعويــض عــن الخســارة الكليــة فــي الطلــب فــي قطاعــات 

الســياحة والفنــادق. وعــىل الرغــم مــن ذلــك، حافظــت بعــض النشــاطات عــىل اســتمراريتها ومــن المرجــح ثبــات هــذا الوضــع 

مــع اســتمرار فــرض القيــود عــىل الســفر وزيــادة تــآكل القــوة الشــرائية.26

ال يؤمــن بعــض أصحــاب العمــل للعمــال حقوقهــم. إنهــم يقدمــون أجــرا منخفضــا حيــث تُتــرك حريــة القبــول أو عــدم القبــول 

للعامــل. وبغــض النظــر عــن الظــروف الســائدة يبحــث العديــد مــن األفــراد عــن عمــل. )مشــترك فــي المقابلــة األوىل مــع 

مقدمــي المعلومــات الرئيســيين(. 

69    الجزء ب: نتائج المسح

26  أخبار قطاع الفنادق في الشرق األوسط )2021(



ــال  ــىل األعم ــاص ع ــكل خ ــرت بش ــف أث ــي الوظائ ــرة ف ــائر كبي ــارة لخس ــاع التج ــة وقط ــع بالتجزئ ــاع البي ــاً قط ــرض أيض تع

ــات  ــاً للمؤسس ــان فرص ــد يخلق ــا ق ــاع تكاليفه ــواردات وارتف ــدرة ال ــد أن ن ــه يعتق ــا. إال أن ــىل موظفيه ــرة وع ــة الصغي التجاري

المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي بعــض القطاعــات واألعمــال الحرفيــة والتجاريــة الماهــرة تقنيــاً. فعــىل ســبيل 

المثــال، مــن المرجــح أن تزدهــر محــالت صيانــة الســلع الكهربائيــة وصيانــة الســيارات وغيرهــا مــن الخدمــات ذات الصلــة نظــراً 

ألن الســلع والمكونــات المتعلقــة بالمركبــات والتــي كانــت تســتبدل فــي الســابق بشــكل روتينــي ســوف يتــم إصالحهــا اآلن 

فــي كثيــر مــن األحيــان. 

شــهد قطــاع الصناعــات التحويليــة وتصنيــع الســلع المحليــة نمــوا مــع تحــول المســتهلكين إىل شــراء منتجــات محليــة أقــل 

ــادة  ــؤدي عــىل األرجــح إىل زي ــدة مــن شــأنها أن ت ــاج جدي تكلفــة. يكيــف الصناعيــون وضعهــم مــن خــالل إنشــاء خطــوط إنت

ــة فــي مجــال النظافــة  ــة فــي هــذا القطــاع. فعــىل مــدى العــام الماضــي، حققــت األعمــال التجاري الطلــب عــىل اليــد العامل

العامــة وأدوات التنظيــف، عــىل ســبيل المثــال، نمــوا كبيــراً أتــاح بــدوره خلــق فــرص عمــل جديــدة. واســتناداً إىل المعلومــات 

التــي تــم رصدهــا خــالل المناقشــات الجماعيــة المركــزة، طالــب أصحــاب العمــل بمزيــد مــن المشــرفين عــىل اإلنتــاج، لكنهــم 

لــم يتمكنــوا مــن إيجادهــم بســهولة. كمــا ويتضــح أن العمالــة المنخفضــة المهــارات متاحــة بســهولة أكثــر. فــي المجمــل، فــي 

حيــن أن بعــض األعمــال التجاريــة قلّصــت عــدد موظفيهــا، صرحــت شــركات أخــرى، بمــا فيهــا شــركات قطــاع الصناعــات 

الغذائيــة، عــن زيــادة فــي الطلــب عــىل اليــد العاملــة أو اســتدامة هــذا األمــر فــي ظــل ظهــور تحــوالت أو خطــوط إنتــاج جديــدة. 

وفــي مــوازاة ذلــك، أثبتــت األعمــال التجاريــة المتصلــة باألغذيــة، مثــل محــالت الجــزارة والبقالــة ومحــالت بيــع الخضــروات، 

ومنتجــات النظافــة العامــة والمعــدات والمالبــس الوقائيــة المتعلقــة بوبــاء كوفيــد-19، صمودهــا بشــكل أكبــر وحافظــت عــىل 

مســتوياتها لجهــة الطلــب عــىل اليــد العاملــة. 

9.3  الطلب عىل العمالة السورية والفلسطينية والعمال المهاجرين

قبــل األزمــات، كان الطلــب عــىل اليــد العاملــة الســورية الماهــرة وغيــر الماهــرة مرتفعــاً بشــكل خــاص، الســيما فــي قطــاع 

ــة الســورية، فــإن خبرتهــم المهنيــة  ــاء والصناعــة والزراعــة. وبصــرف النظــر عــن األجــور المنخفضــة نســبياً للقــوى العامل البن

تميزهــم فــي بعــض نطاقــات العمــل، حيــث كان يفضــل عــادة الالجــئ الســوري للقيــام بمهــام تتطلــب عمالــة مكثفــة. ومــع 

ــي ازدادت  ــة فــي هــذه القطاعــات، وبالتال ــد العامل ــك، أدى انكمــاش النشــاط االقتصــادي إىل انخفــاض الطلــب عــىل الي ذل

معــدالت البطالــة والبطالــة طويلــة األمــد بيــن الســوريين. 

ــىل  ــة ع ــف المفروض ــود التوظي ــبب قي ــد بس ــد بعي ــذ أم ــن من ــطينية مقيدي ــة الفلس ــىل العمال ــرض ع ــب والع ــزال الطل ال ي

القــوى العاملــة مــن الالجئيــن الفلســطينيين، وبالتالــي يضطــر هــؤالء اىل التأقلــم مــن خــالل القبــول بعمــل غيــر منظــم فــي 

المهــن األوليــة أو الحرفيــة والتجاريــة. يتجــه الالجئــون الفلســطينيون عــادة إىل مهــن العمالــة الماهــرة فــي الصناعــات الحرفيــة 

ــارات  ــي والمه ــم المهن ــن التعلي ــىل م ــتويات أع ــب مس ــي تتطل ــن الت ــة إىل المه ــة، إضاف ــة ذات الصل ــات التجاري والصناع

المكتســبة فــي المعاهــد مثــل مركــز ســيبلين للتدريــب أو مدرســة صيــدا الفنيــة. وتتضمــن األمثلــة عــىل ذلــك أعمــال البنــاء 

ــر الفوتوغرافــي، ووســائل التواصــل االجتماعــي،  ــة الســيارات وإصالحهــا، والتصوي ــة، وصيان ــة ذات الصل والصناعــات الحرفي

ــر  ــف متاحــة أمــام الفلســطينيين األكث ــم تكــن الوظائ ــخ، ل والتمريــض، واإلحصــاءات، وغيرهــا مــن المهــن. وعــىل مــر التاري

كفــاءة، حيــث كان يحظــر عليهــم العمــل فــي بعــض المهــن مثــل القطــاع الصحــي. لقــد تــم رفــع هــذا الحظــر مؤخــرا بســبب 

نقــص اليــد العاملــة، فأصبــح بإمــكان الممرضيــن الفلســطينيين الحصــول ألول مــرة عــىل عمــل منظــم.
 

ــة  ــاد عــدم رغب ــات، مــع ازدي ــع ومحطــات الغــاز وجمــع النفاي ــن فــي المصان فــي العمــوم، تراجــع اســتخدام العمــال المهاجري

أصحــاب العمــل فــي دفــع الرواتــب بالعملــة الصعبــة، عقــب انحــدار قيمــة الليــرة اللبنانيــة بشــكل كبيــر. وينطبــق هــذا األمــر 

ــة  ــن أصبحــوا عرضــة لســوء المعامل ــدوالر األمريكــي والذي ــن يكســبون رواتبهــم بال ــن، الذي عــىل العمــال المنزلييــن المهاجري

بشــكل متزايــد، وللفصــل مــن العمــل وعــدم تســديد رواتبهــم.

9.4  الطلب عىل العمالة النسائية

فــي حيــن أصبحــت عمالــة النســاء ذوات المهــارات العاليــة وعــىل درجــة رفيعــة مــن التعليــم، أكثــر شــيوعاً عــىل مــر الســنين 

بيــن الســكان اللبنانييــن، بــدا عمومــاً توظيــف النســاء األقــل تعليمــاً فــي المهــن ذات المهــارات المنخفضــة والمهــن األوليــة 

أقــل جاذبيــة بالنســبة ألصحــاب العمــل. يفضــل معظــم أصحــاب العمــل توظيــف رجــل يســتطيع العمــل لســاعات أطــول، إال 

فــي حــال تعــذر عليهــم اســتخدام رجــل؛ وهكــذا، ال يتعيــن عليهــم فــي الوقــت نفســه أن يقلقــوا بشــأن إجــازة الحمــل واألمومــة، 

إضافــة اىل عــبء التكاليــف المتصلــة برعايــة الطفــل، بمــا فــي ذلــك التغيــب عــن العمــل.
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قــد يشــكل أيضــاً الوضــع العائلــي للعامليــن عامــالً حاســماً فــي عمليــة التوظيــف. ويفضــل بعــض أصحــاب العمــل المــرأة 

العزبــاء ويرفضــون توظيــف المتزوجــة التــي قــد تطالــب بحقهــا فــي إجــازة أمومــة. وفــي كثيــر مــن الحــاالت، يتــم صــرف المــرأة 

مــن عملهــا عندمــا تتــزوج. 

ــة  ــات التقني ــن، والخدم ــض المه ــبة لبع ــر مناس ــا غي ــاءات، لكنه ــة كف ــة وصاحب ــان مؤهل ــي لبن ــرأة ف ــر الم ــال، تعتب باإلجم

ــر  ــة. وبالنســبة للمهــن غي ــدرة عــىل التحمــل، باســتثناء الزراع ــل ق ــارات ب ــب مه ــي ال تتطل ــا، أو األعمــال الت ــا يتصــل به وم

الماهــرة أو شــبه الماهــرة، ال يــزال هنــاك تصــور بــأن المــرأة تناســب أكثــر وظائــف خدمــات الخطــوط األماميــة والعمــل الــذي 

يتطلــب تواصــالً أو عمــالً بدنيــاً خفيفــاً. غيــر أنــه يبــدو أن هنــاك انفتاحــاً واســعاً عــىل تنويــع الفئــات المهنيــة، حيــث تتواجــد 

ــاء ويتــم تقبــل وجودهــن. المهندســات، عــىل ســبيل المثــال، فــي مواقــع البن

ــم، والصحــة والمصــارف.  ــر، قطــاع الخدمــات والســياحة والتعلي ــاً، تشــمل القطاعــات المرتبطــة بحضــور المــرأة الكبي عموم

ــي، تمثــل النســاء )اللبنانيــات( نســبة كبيــرة مــن بيــن موظفــي المصــارف فــي لبنــان. وفــي الوقــت الحال

ــة  ــدف رعاي ــن به ــن أعماله ــتقالة م ــرارا باالس ــاء ق ــن النس ــد م ــذ العدي ــدارس، اتخ ــالق الم ــد-19 وإغ ــاء كوفي ــار وب ــع انتش م

أطفالهــن. هــذا ولجــأت بعضهــن إىل العمــل الحــر وبــدأن باألنشــطة المنزليــة، مثــل خدمــة توريــد الطعــام. كمــا ونشــط بيــن 

النســاء البيــع بالتجزئــة عــىل اإلنترنــت )مثــل بيــع المالبــس(، الســيما النســاء اللبنانيــات وكل امــرأة تســتطيع تحمــل تكاليــف 

الرأســمال المطلــوب للبــدء بمشــروع تجــاري. إال أنــه غالبــاً مــا تكــون أنشــطة األعمــال الحــرة مــن المنــزل مقيــدة فــي أوســاط 

ــاء كوفيــد-19. النســاء المهمشــات بســبب العنايــة باألطفــال ومســؤوليات الرعايــة أخــرى التــي تفاقمــت بســبب وب

9.5  قنوات التوظيف ودور المؤسسة الوطنية لالستخدام

يتــم توظيــف معظــم العمالــة المهــرة وغيــر المهــرة عــن طريــق تــداول المعلومــات شــفوياً، حيــث يطلــب أصحــاب العمــل مــن 

موظفيهــم، حتــى فــي كبــرى المؤسســات، تقديــم توصيــات بالنســبة للمرشــحين المناســبين للعمــل. وفــي المناطــق الريفيــة، 

قــد تلجــأ الشــركة اىل البلديــات.

ــالت أنهــا تعاملــت مــع المؤسســة  ــم تذكــر أي مؤسســة مــن المؤسســات التــي شــملتها المقاب ــه ل ــر االهتمــام، أن وممــا يثي

ــة بالنســبة  ــة لالســتخدام معروف ــر )راجــع الجــدول 4(. إن المؤسســة الوطني ــة لالســتخدام، باســتثناء المصــرف الصغي الوطني

ــم تتــم االســتفادة مــن  ــه ل ــة العامــة بهــا محــدودة. عمومــا، يُعتقــد أن ــراء، لكــن الدراي لبعــض المنظمــات الكبيــرة وبيــن الخب

المؤسســة الوطنيــة لالســتخدام بشــكل جيــد، لكــن وجودهــا أساســي فــي وقــت األزمــات لمواءمــة العــرض والطلــب. إنهــا 

مؤسســة عامــة مجانيــة لــكل مــن أصحــاب العمــل والباحثيــن عــن عمــل، غيــر أنــه ينبغــي االســتثمار فيهــا بشــكل أكبــر لجهــة 

المــوارد البشــرية وبنــاء القــدرات، وتحديــث نظــم تكنولوجيــا المعلومــات لديهــا مــن أجــل زيــادة اإلنتاجيــة وتقديــم الخدمــات 

فــي الوقــت المناســب. إنــه لمــن الضــروري تنظيــم حمــالت توعيــة حــول دور هــذه المؤسســة، بمــا فــي ذلــك التوعيــة مــن 

خــالل قنــوات التلفزيــون ووســائل التواصــل االجتماعــي. 

9.6  االتجاهات المرتقبة في الطلب عىل اليد العاملة

بنــاء عــىل االتجاهــات والتغيــرات الملحوظــة فــي االقتصــاد وســوق العمــل اللبنانييــن، ينبغــي بــذل الجهــود لدعــم خلــق فــرص 

ــز التنميــة والنمــو االقتصــادي المســتدام، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل تحديــد قطاعــات جديــدة تتمتــع بإمكانــات  عمــل وتعزي

عاليــة لتوظيــف الفئــات المهمشــة. 

ل محتمــل، نظــرا إلمكانيــة توفــر هــذه الوظائــف فــي جميــع مناطــق البلــد وال تتمركــز  يُعــد قطــاع الحــرف اليدويــة بمثابــة مشــغِّ

ــات النمــو المحتمــل، عــىل ســبيل  ــد تشــمل نطاق ــة. ق ــى التحتي ــرا عــىل البن ــي المــدن وال تعتمــد اعتمــادا كبي بالضــرورة ف

المثــال، األعمــال الحرفيــة التقليديــة، والفسيفســاء، والزجــاج الملــون، واألغذيــة الزراعيــة التقليديــة مثــل المونــة )المربيــات 

وغيرهــا(، والمالبــس.
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ــبة  ــة بالنس ــات البيئي ــع االتجاه ــى م ــة تتماش ــرة عالمي ــي ظاه ــة ه ــة اليدوي ــات الحرفي ــو الصناع ــارة إىل أن نم ــدر اإلش تج

ــز نمــو  ــي تعزي ــم ف ــون والتصمي ــز للفن ــان الراســخة كمرك ــد تســاعد ســمعة لبن ــل إســرافاً. ق ــة األمــد واألق للمنتجــات الطويل

ــم.  ــو التصمي ــة نح ــة الموجه ــن الخالق ــن المه ــا م ــة وغيره ــرف اليدوي الح

ضمــن فئــة المهــن الماهــرة الفنيــة ومــا يتصــل بهــا ، تتاح فــرص العمــل للموظفيــن الفنييــن ذوي المهــارات الرفيعة المســتوى 

والحائزيــن عــىل شــهادة االمتيــاز الفنــي وشــهادة البكالوريــا الفنيــة فــي بعــض المجــاالت. ومــن األمثلــة عــىل ذلك:

      رؤساء النظم الكهربائية - الميكانيكية، والمشرفون عىل خطوط اإلنتاج، العاملون في صيانة اآلالت؛

      العاملون في صيانة المباني، والكهربائيون؛

      تقنيون يتمتعون بمؤهالت ميكانيكية متقدمة لتصليح المركبات اآللية باستخدام أنظمة إلكترونية متقدمة؛

      إعداد األغذية وخدمات اإلقامة؛

      التقنيون والعاملون في تشغيل اآلالت الطبية المتقدمة؛

      ورش اإلصالح.

بنــاء عــىل الممارســة الحاليــة المتمثلــة فــي "الســياحة الداخليــة" و"الستايكيشــن"،  مــن المتوقــع أن تزيــد فــرص العمــل فــي 

قطــاع الخدمــات، والســياحة والفنــادق، الســيما فــي المناطــق الريفيــة. إن تعزيــز الســياحة الريفية/الداخليــة والســياحة البيئيــة، 

إىل جانــب إنشــاء المزيــد مــن دور خدمــات الضيافــة، وأماكــن التخييــم وغيرهــا مــن المنتجعــات فــي المناطــق غيــر الحضريــة 

قــد يوفــر فــرص العمــل للمقيميــن فــي هــذه المناطــق، إضافــة اىل خلــق فــرص عمــل للمرشــدين والحرفييــن المحلييــن.

هنــاك مجــال آخــر ينطــوي عــىل إمكانيــة خلــق فــرص عمــل، وهــو قطــاع الرعايــة المنزليــة. لطالمــا كانــت العمالــة المهاجــرة 

هــي التــي تقــّدم مهنــاً مثــل مربيــات األطفــال، وتقديــم خدمــات تنظيــف المنــازل، والعامليــن فــي مجــال الصحــة المنزليــة 

الذيــن يتمتعــون بمهــارات لتوفيــر الرعايــة المنزليــة للمســنين. غيــر أن أعــدادا كبيــرة مــن العمــال المهاجريــن العامليــن فــي 

هــذه المهــن قــد غــادروا البلــد. ويمكــن للعمــال المحلييــن ســد فجــوة نقــص العمالــة هــذه. 

ــد مــن الدعــم للقطــاع. ينبغــي أن يســتند الدعــم، وبشــكل  ــم المزي ــم تقدي أمــا فــي الزراعــة، فقــد تظهــر فــرص العمــل إذا ت

ــة  ــر، إضاف ــات التصدي ــة واحتياج ــات المحلي ــم االحتياج ــات وإىل تقيي ــتند إىل البيان ــة تس ــتراتيجية قطاعي ــي، إىل اس أساس

اىل تقييــم متعمــق للســوق مــن حيــث إمكانــات القطــاع. وينبغــي اســتكمال ذلــك بإجــراء تدريــب ذي صلــة لضمــان وجــود 

الفــرص الجديــدة فــي وظائــف ذات إنتاجيــة عاليــة وليــس فــي وظائــف غيــر منظمــة، موســمية ومنخفضــة اإلنتاجيــة. وعــىل 

وجــه التحديــد، يجــب أن يلــم المزارعــون بتقنيــات الزراعــة الحديثــة والعاليــة االنتاجيــة وبأوجــه الحفــاظ عــىل البيئــة فــي عملهم، 

مثــل أســاليب توفيــر الميــاه، واالســتخدام المناســب والســليم لمبيــدات الحشــرات واألســمدة، ومــا إىل ذلــك. ويحمــل هــذا 

األمــر أهميــة خاصــة نظــرًا لمعاييــر الســالمة الصارمــة جــداً والمطبقــة فــي أســواق التصديــر مثــل أوروبــا.

يبــدو أن الطلــب عــىل العمالــة فــي قطــاع البنــاء يتوقــف عــىل إعــادة بنــاء بيــروت عقــب انفجــار المرفــأ، فضــالً عــن مشــاريع 

البنــى التحتيــة األخــرى فــي انتظــار التطــورات المقبلــة. وفــي حيــن تأخــر تحقيــق ذلــك حتــى اآلن بســبب الجمــود السياســي 

بشــكل جزئــي، إال أنــه لمــن المتوقــع اإلســراع ببــذل جهــود إعــادة البنــاء فــور تولــي أي حكومــة جديــدة زمــام األمــور.

أخيــرا، واألهــم مــن ذلــك، وفــي ظــل تحــول عالــم العمــل اىل عالــم رقمــي بشــكل متزايــد، ســتصبح صناعــة المعــارف عــىل 

ــا  ــي تكنولوجي ــف ف ــإن الوظائ ــد، ف ــه التحدي ــىل وج ــب. وع ــتقبل القري ــي المس ــف ف ــر الوظائ ــيا لتوفي ــدرا رئيس ــح مص األرج

ــذكاء  ــي، وال ــل االجتماع ــائل التواص ــال وس ــي مج ــاري ف ــم االستش ــات، والدع ــر البرمجي ــاالت، وتطوي ــات واالتص المعلوم

االصطناعــي، آخــذة فــي االزديــاد، ومــن المرجــح أن تشــكل المحــرك الرئيســي لتوليــد فــرص العمــل فــي جميــع أنحــاء العالــم. 

ويعتبــر لبنــان، بمــا يملــك مــن قــوة عاملــة متعلمــة وشــابة، عــىل اســتعداد لالســتفادة مــن هــذا التوجــه. تســمح إمكانيــة القيــام 

بالعديــد مــن الوظائــف فــي هــذا القطــاع عــن بُعــد للعمــال اللبنانييــن بالتنافــس مــع نظرائهــم فــي األســواق الخارجيــة حيــث 

لــم يتمكنــوا مــن ذلــك فــي الســابق. بيــد أن ذلــك ســيتطلب بــذل جهــود جديــة لضمــان بقــاء المهــارات المتاحــة فــي الســوق 

حديثــة ومحدثــة.
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9.7  ثغرات المهارات واالحتياجات

ــبيل  ــىل س ــك، ع ــي ذل ــا ف ــة"، بم ــة "المرموق ــف المهني ــن الوظائ ــة ع ــات القديم ــرون باالنطباع ــالب يتأث ــاء والط ــزال اآلب ال ي

المثــال، الهندســة والقانــون، بــدال مــن التمــرس فــي المجــاالت الناشــئة فــي التعليــم المهنــي أو التقنــي. وفــي الوقــت نفســه، 

يعانــي التعليــم التقنــي والمهنــي انحيــازاً مماثــالً نحــو "المجــاالت التقليديــة" ويقــدم مناهــج دراســية واختصاصــات غيــر متنوعــة 

بمــا فيــه الكفايــة، وفــي بعــض الحــاالت مــرّ عليهــا الزمــن كليــاً. 

ــن  ــد م ــة إىل مزي ــاك حاج ــان، هن ــي لبن ــباب ف ــل للش ــتقبل أفض ــاء مس ــل بن ــن أج ــه وم ــىل أن ــة ع ــاب المصلح ــق أصح يتف

التوجيــه الوظيفــي فــي المــدارس. وينبغــي إرشــاد الشــباب )واآلبــاء( حــول االتجاهــات الحاليــة فــي ســوق العمــل، فضــالً عــن 

ــة  ــة المحتمل احتياجــات ســوق العمــل فــي المســتقبل. كمــا ويجــب أن تشــمل المشــورة حــول الوظيفــة، إذا تمــت، العمال

ــم  ــن تفاق ــيزيد م ــورة فس ــداء المش ــدم إس ــا ع ــن؛ أم ــم والمه ــارات التعلي ــف مس ــن مختل ــة م ــور المتوقع ــتويات األج ومس

التفــاوت بيــن الطلــب والمهــارات المتوفــرة الــذي يعصــف بســوق العمــل اللبنانيــة حاليــا. وهــذا يؤجــج هجــرة الشــباب، التــي 

ــان مجــال دراســتهم بهــدف  ــار الطــالب فــي بعــض األحي ــر شــرائح الســكان الواعــدة والمتعلمــة. وحتــى اآلن، يخت تنــزف أكث

ــة المطــاف. مغــادرة البــالد، وارســال األمــوال إىل أســرهم فــي نهاي

وفقــاً ألصحــاب العمــل، تختلــف نوعيــة التعليــم مــن مؤسســة إىل أخــرى، حيــث يفتقــر العديــد مــن الخريجيــن إىل المهــارات 

الحديثــة. وعــىل ســبيل المثــال، ال يتعلــم طــالب الميكانيــك فــي بعــض المعاهــد إصــالح الســيارات الحديثــة المجهــزة بأجــزاء 

إلكترونيــة معقــدة. وعليــه، يجــب عــىل أصحــاب العمــل أن يأخــذوا فــي االعتبــار ســمعة المؤسســة التعليميــة التــي تعلــم فيهــا 

الباحــث عــن عمــل عنــد اتخــاذ القــرار بتوظيفــه أم عــدم توظيفــه.

عــىل ســبيل المثــال، أُشــير إىل معهــد ســيبلين كمثــال عــن مدرســة مهنيــة جيــدة تــدرس المهــارات المتعلقــة بســوق العمــل، 

فــي حيــن ال تتمتــع معاهــد أخــرى بالضــرورة بمثــل هــذه الســمعة اإليجابيــة. عندمــا يتخــرج الطــالب بــدون اكتســاب المهــارات 

المطلوبــة، يتــردد أصحــاب العمــل فــي توظيفهــم. وهنــاك مســألة أخــرى أيضــا تتعلــق بإيجــاد عمــال يتمتعــون بمهــارات تقنيــة 

ومهــارات صيانــة متوســطة المســتوى يمكــن اكتســابها مــن خــالل برامــج التوظيــف.

عــىل الرغــم مــن التحفظــات، تعتبــر مســتويات المهــارات بيــن العمــال اللبنانييــن عمومــا كافيــة، حيــث ال يواجــه أصحــاب 

العمــل تحديــات كبيــرة فــي إيجــاد المســتوى المطلــوب مــن الخبــرات، رغــم أن هــذا األمــر يتفــاوت بيــن المناطــق. فقــد تجــد 

المصانــع فــي المناطــق الريفيــة، عــىل ســبيل المثــال، صعوبــة أكبــر فــي ايجــاد عمــال يتمتعــون بالمهــارات التقنيــة الالزمــة، 

مقارنــة بالمــدن. 

يتمتــع العمــال اللبنانيــون فــي أغلــب األحيــان بمهــارات شــخصية، لكــن ذلــك يتوقــف عــىل الموقــع الجغرافــي حيــث يحتــاج 

غالبــاً العمــال القادمــون مــن المناطــق الريفيــة إىل مزيــد مــن التوجيــه والتدريــب عــىل مهــارات العــرض والتواصــل مقارنــة 

بنظرائهــم مــن ســكان المــدن.

ومــن ناحيــة أخــرى، تتميــز اليــد العاملــة مــن الالجئيــن الســوريين بالمهــارة فــي العديــد مــن المهــن مثــل أعمــال الســمكرة 

والرســم وغيــر ذلــك مــن األنشــطة المتصلــة بالبنــاء عــىل الرغــم مــن أن هــذه القــوى ليســت مؤهلــة بشــكل رســمي، حيــث 

أنهــم يكتســبون مهاراتهــم مــن خــالل التلمــذة المهنيــة المبكــرة عــن طريــق الخبــرة العمليــة والخبــرة الفنيــة. 

مــن المرجــح أكثــر أن يجــد الالجئــون الفلســطينيون عمــالً فــي وظائــف مهنيــة وحرفيــة متقدمــة، فهــم إمــا يعملــون لصالــح 

غيرهــم بشــكل غيــر منظــم أو يعملــون لحســابهم الخــاص. وفقــا لمنظمــة "نجــدة" غيــر الحكوميــة التــي تعمــل مــع الالجئيــن 

الفلســطينيين عــىل تدريــب الشــباب، يــزداد وعــي الفلســطينيين بالنســبة لمجموعــات المهــارات الجديــدة التــي يكثــر عليهــا 

ــل  ــائل التواص ــل وس ــاالت مث ــي مج ــة ف ــة والمطلوب ــارات الحديث ــن المه ــد م ــاب المزي ــون إىل اكتس ــم يتطلع ــب؛ وه الطل

ــة واإلدارة. ــون البصري ــي، الفن االجتماع

ــب والمهــارات، وهــم يشــيرون مــراراً وتكــراراً اىل ضــرورة التدريــب مــدى  ــرا عــىل التدري ــز أصحــاب العمــل كثي ــاً، يرك عموم

الحيــاة. غيــر انــه، وحتــى بيــن مــن هــم أكثــر تعليمــاً، تبقــى الجهــود المبذولــة إىل الحفــاظ عــىل معــارف الفــرد وتطويرهــا للبقــاء 

عــىل اضطــالع بــكل جديــد، محــدودة. وهــذا مــن شــأنه أن يــؤدي بســرعة إىل فقــدان العمــال لقيمــة مهاراتهــم والحــد مــن قــدرة 

األفــراد عــىل المنافســة فــي ســوق العمــل.
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نظــراً إىل الفجــوات التــي تــم رصدهــا فــي المهــارات، يتضــح أنــه مــن الضــروري بــذل المزيــد مــن الجهــود لضمــان اســتمرار 

توفــر المهــارات المتصلــة بالبنــاء والصيانــة الكهربائيــة، الســيما بيــن العمــال اللبنانييــن الذيــن ابتعــدوا قديمــاً عــن تلــك المهــن 

بســبب التفضيــل الثقافــي والعلمــي. هــذا وينبغــي أن تســتند برامــج التدريــب اىل تقييــم االحتياجــات المناطقيــة لضمــان 

مالءمــة مهــارات العمــال الحتياجــات ســوق العمــل فــي مجــال نشــاطهم. عــىل ســبيل المثــال، ســبق أن نفــذ بنــك المجموعــة 

ــارات  ــب عــىل المه ــز برنامــج التدري ــي الشــمال، رك ــد. ف ــف مناطــق البل ــي مختل ــة ف ــارات مختلف ــدم مه ــا ق برنامجــا تدريبي

ــي  ــا ف ــعر. أم ــف الش ــل وتصفي ــىل التجمي ــان ع ــل لبن ــروت وجب ــي بي ــية ف ــج الدراس ــزت المناه ــا رك ــاء، بينم ــة بالبن المتصل

المناطــق الريفيــة والزراعيــة أكثــر فــي الجبــال، قــدم البنــك التدريــب عــىل المهــارات المتصلــة بالبيئــة والمحافظــة عليهــا.

إن مهــارات اإلدارة والتفــاوض جوهريــة أيضــاً، الســيما بالنســبة لمــن يديــرون أعمالهــم التجاريــة الخاصــة أو ألصحاب المشــاريع 

الطامحيــن. ووفقــاً للبحــوث الحاليــة ومداخــالت أصحــاب المصلحــة، ال تفتقــر فقــط الفئــات الســكانية الثالثــة المشــمولة فــي 

هــذه الدراســة اىل مثــل هــذه المهــارات، بــل تحتــاج إليهــا أيًضــا فئــات أخــرى )غيــر مهمشــة(. شــدد العديــد مــن الذيــن أجريــت 

معهــم المقابــالت عــىل أهميــة مجموعــة المهــارات هــذه، تحديــًدا فــي المراحــل الالحقــة مــن حيــاة العمــال المهنيــة عندمــا 

تصبــح المهــارات الشــخصية أو مهــارات القيــادة ذات أهميــة مماثلــة للمهــارات التقنيــة. 
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ــات الســكانية، الســيما الالجئيــن، يســلط الضــوء  ــره عــىل مختلــف الفئ ــر المنظــم، وأث ــام، إن انتشــار االقتصــاد غي فــي الخت

عــىل ضــرورة وضــع نهــج متعــدد الجوانــب لمعالجــة ظــروف العمــل المتدنيــة وتعزيــز العمالــة الالئقــة فــي جميــع أنحــاء البلــد، 

الســيما بيــن المجتمعــات المهمشــة.

ــل  ــم، ب ــر المنظــم بإرادته ــي االقتصــاد غي ــاس ال ينخرطــون ف ــه لمــن الجوهــري بمــكان إدراك أن الن ــل كل شــيء، إن أوال وقب

بســبب انعــدام الفــرص فــي االقتصــاد المنظــم. ينطبــق ذلــك بصفــة خاصــة عــىل األفــراد المهمشــين، الذيــن يضطــرون فــي 

كثيــر مــن األحيــان اىل قبــول أي عمــل يمكنهــم إيجــاده، كمحاولــة يائســة لتغطيــة نفقاتهــم المعيشــية. وتختلــف الخصائــص، 

واالحتياجــات والظــروف الخاصــة بالعمــال غيــر المنظميــن، وينبغــي أن ينعكــس هــذا التنــوع فــي األدوات التــي نســتخدمها 

ــة  ــع المنظــم إال مــن خــالل اســتراتيجية وطني ــك، ال يمكــن تحقيــق أي انتقــال نحــو الطاب ــر المنظــم. لذل ــع غي لمعالجــة الطاب

شــاملة ومتكاملــة. 

ينبغــي أن تشــدد هــذه االســتراتيجية، الســيما فــي أوقــات األزمــات، عــىل تقديــم الدعــم الفــوري للفئــات األكثــر هشاشــًة، مــع 

تعزيــز فــرص العمــل فــي االقتصــاد المنظــم والحفــاظ عليهــا. يتطلــب إضفــاء الطابــع المنظــم عــىل الوظائــف بــذل المزيــد مــن 

الجهــود لضمــان احتــرام المبــادئ والحقــوق األساســية فــي العمــل وتعزيزهــا وتطبيقهــا، إضافــة اىل اتخــاذ تدابيــر مصممــة 

بعنايــة لمعالجــة ظــروف العمــل الســيئة وغيــر اآلمنــة التــي كثيــرا مــا يتســم بهــا العمــل غيــر المنظــم. بالتــوازي، يجــب إتاحــة 

الفــرص للمجتمعــات الهشــة الكتســاب مهــارات جديــدة مــن شــأنها تحســين فرصهــا فــي إيجــاد عمــل الئــق ومنظــم. يجــب 

ــل المناهــج الدراســية  ــرة، مث ــارات المتوف ــب والمه ــن الطل ــاوت بي ــي تكمــن وراء التف ــة الت أيضــا معالجــة المســائل الهيكلي

ــك، يجــب وضــع قوانيــن تنظيميــة تســمح  ــاة. عــالوة عــىل ذل القديمــة أو االفتقــار إىل ممارســات تعليميــة عــىل مــدى الحي

بالدخــول الســلس للشــركات الصغيــرة اىل القطــاع المنظــم مــن خــالل تبســيط العمليــات البيروقراطيــة؛ وفــي الوقــت نفســه 

التوصــل فــي نهايــة المطــاف اىل تعزيــز وفــرض ظــروف عمــل الئــق مــن اجل دعــم خلق فــرص  العمــل المنظمــة والمســتدامة. 

عندئــذ فقــط ســيتيح االقتصــاد اللبنانــي لقوتــه العاملــة فــرص عمــل منظمــة كافيــة لتحقيــق العمــل الالئــق.

التوصيات عىل المدى القصير

زيادة وتوسيع نطاق التحويالت النقدية للفئات المهمشة والمتضررة

ــات  ــطينيين والمجتمع ــوريين والفلس ــن الس ــن الالجئي ــة بي ــر والهشاش ــن الفق ــرة م ــتويات كبي ــود مس ــح إىل وج ــار المس أش

ــة  ــم الفوري ــة احتياجاته ــي تلبي ــين ف ــراد المهمش ــاعدة األف ــل مس ــن أج ــر، وم ــدى القصي ــىل الم ــم. ع ــة له ــة المضيف المحلي

واألساســية فــي كثيــر مــن األحيــان، ينبغــي زيــادة التحويــالت النقديــة وتوجيههــا نحــو الفئــات الهشــة وغيرهــا مــن الفئــات 

ــن،  ــن والالجئي ــن المحرومي ــن لحســابهم الخــاص والمهاجري ــر المنظــم، والعاملي المتضــررة، بمــن فيهــم عمــال االقتصــاد غي

ومــا إىل ذلــك. ينبغــي أن تشــكل هــذه التحويــالت النقديــة األســاس لنظــام مســاعدة اجتماعيــة دائــم وممــول مــن الجهــات 

ــة.27 الوطني

االستثمار في برامج النقد مقابل العمل وبرامج األشغال العامة

إن برامــج النقــد مقابــل العمــل هــي كنايــة عــن برامــج كثيفــة العمالــة تهــدف إىل توفيــر الدخــل للفقــراء والمهمشــين وتعمــل 

عــىل تمكينهــم مــن الوقــوف عــىل أقدامهــم مــن جديــد، الســيما أثنــاء األزمــات. وفــي الوقــت نفســه، فــإن برامــج األشــغال 

العامــة، التــي تخلــق آالف الوظائــف للعمالــة غيــر المهــرة التــي تواجــه صعوبــات فــي الحصــول عــىل وظائــف حتى فــي األوقات 

غيــر الطارئــة، تســتخدم لتحســين البنــى التحتيــة فــي الريــف )مثــل الطرقــات، شــبكات الميــاه، المراكــز الصحيــة، الكهربــاء، 

ــة فــي  ــة المطــاف فــي تنميــة أســواق العمــل والتنميــة االجتماعيــة واالقتصادي المؤسســات التعليميــة(، فتســاهم فــي نهاي

المناطــق الهشــة. ينبغــي تصميــم برامــج النقــد مقابــل العمــل وبرامــج األشــغال العامــة بعنايــة لدعــم العمــل الالئــق ومعالجــة 

أوجــه القصــور المحتملــة فيــه، بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة باألجــور وســاعات العمــل والســالمة والصحــة المهنيــة، مــن بيــن 

أمــور أخــرى.
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بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة، تعمــل حكومــة لبنــان عــىل وضــع وتجريــب نظــام تأميــن ضــد البطالــة، يديــره الصنــدوق 

الوطنــي للضمــان االجتماعــي، والــذي مــن شــأنه أن يؤمــن منافــع نقديــة شــهرية لجميــع األعضــاء المؤمــن عليهــم الذيــن تــم 

ــن  ــع العمــال الذي ــة جمي ــدوق فــي تغطي ــل، ينبغــي أن ينظــر هــذا الصن ــرة النظــام. وعــىل المــدى الطوي تســريحهم خــالل فت

يواجهــون مســتويات مختلفــة مــن خطــر البطالــة، وأن يترافــق مــع سياســات ســوق العمــل النشــطة لتشــجيع المســتفيدين 

وزيــادة حوافزهــم للبحــث عــن عمــل، والتدريــب وتنميــة المهــارات.

تقديم الدعم الطارئ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

تشــكّل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الحجــم جــزًءا أساســًيا مــن النســيج االقتصــادي فــي لبنــان. غيــر أن دورهــا الحيــوي 

يتعــرض لألســف للتهديــد ألن األعمــال التجاريــة الصغيــرة كانــت األشــد تضــرراً مــن جــراء أزمــة كوفيــد-19. إنــه لمــن الضــروري 

ــرة والمتوســطة. أمــا التدخــالت  ــار المنشــآت الصغي ــر الالزمــة للحفــاظ عــىل مداخيــل العمــال والتصــدي النهي اتخــاذ التدابي

فينبغــي أن تشــمل مــا يلــي: أوالً) تعليــق ســداد الديــون والضرائــب واإليجــارات والرســوم المترتبــة عــىل المنشــآت الصغيــرة 

والمتوســطة التــي تأثــرت باألزمــة بشــكل خــاص؛ ثانيــاً( الســماح بإعــادة جدولــة دفــع اشــتراكات الضمــان االجتماعــي )عــىل 

األقــل بالنســبة لفــرع تعويــض نهايــة الخدمــة( بالنســبة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة المتأثــرة باألزمــة، مــع عــدم فــرض 

عقوبــات مرتبطــة بتلــك المدفوعــات. إنــه لمــن الجوهــري أيضــاً بمــكان مــا، ضمــان أن تســتهدف جميع أشــكال الدعــم المقدمة 

إىل المؤسســات التجاريــة، األعمــال التجاريــة المتأثــرة باألزمــة وأن تكــون مشــروطة بالحفــاظ عــىل مســتويات العمالــة الحاليــة، 

إضافــة اىل تســجيل جميــع العمــال فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي.  

التوصيات عىل المديين المتوسط والبعيد 

تعزيــز اســتراتيجيات النمــو المســتدام، خلــق فــرص العمــل الالئــق وتشــجيع المؤسســات عــىل اإلنتقــال 

اىل الطابــع المنظــم مــن خــالل:

    تشــجيع وتســهيل إضفــاء الطابــع المنظــم عــىل األعمــال التجاريــة. يجــب عــىل الحكومــات أن تضمــن تبســيط 

عمليــة تســجيل الشــركات والعمــال بهــدف تشــجيع األفــراد عــىل االنخــراط فــي القطــاع المنظــم والبقــاء فيــه. ســيتطلب 

ذلــك تحديــث عمليــة تســجيل الشــركات، خاصــة بالنســبة للمؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة، مــن 

خــالل اســتخدام أدوات الحكومــة اإللكترونيــة، ووضــع عمليــات ومتطلبــات تتســم بالشــفافية، إضافــة اىل تســريع فتــرات 

اإلنجــاز. هــذا ويعتبــر توفيــر حوافــز لألعمــال التجاريــة غيــر المنظمــة، مــن حيــث الوصــول إىل األســواق، وخدمــات تنميــة 

األعمــال التجاريــة والضرائــب، أساســية لتشــجيع إضفــاء الطابــع المنظــم. كذلــك، ان تقديــم إعفــاءات للشــركات والعمــال 

الراغبيــن فــي إضفــاء الطابــع المنظــم عــىل عقــود عملهــم و/أو أنشــطتهم ولــو لمــرة واحــدة عــىل صعيــد المجتمــع، يضيــف 

زخمــاً أوليــاً لهــذه الجهــود.

     تحســين االمتثــال لقانــون العمــل مــن خــالل "قائمــة ذهبيــة" عامة. إن مســألة اســتحداث "قوائــم ذهبية"ألصحاب 

العمــل الذيــن يتقيــدون اســتثنائيا بقانــون العمــل، هــي أداة قــد تكــون فعالــة فــي زيــادة االمتثــال لقوانيــن العمــل. يمنــح 

ــن  ــاء م ــة، واإلعف ــمية المعجل ــراءات الرس ــي، واإلج ــاء الضريب ــل اإلعف ــازات مث ــل امتي ــاب العم ــي" أصح ــع "الذهب الوض

التأميــن المصرفــي بالنســبة للمناقصــات العامــة، ومــا إىل ذلــك. ويمكــن أيضــاً نشــر تلــك القائمــة لتحفيــز شــركات أخــرى 

عــىل تحقيــق مســتويات امتثــال أعــىل واالســتفادة مــن التســويق اإليجابــي. 

     زيــادة فــرص الحصــول عــىل التمويــل مــن خــالل إرســاء اســتراتيجية وطنيــة للشــمول المالــي. يعتبــر الحصــول 

عــىل التمويــل أحــد المعوقــات الرئيســية التــي تعتــرض المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة. لذلــك، 

إذا كان مــن المســتطاع تحســين إمكانيــة الحصــول عــىل التمويــل، فذلــك ســيعزز قــدرة المؤسســات المتناهيــة الصغــر 

والصغيــرة والمتوســطة عــىل إنشــاء فــرص عمــل وإضفــاء الطابــع المنظــم عــىل أنشــطتها. تعتبــر االســتراتيجية الوطنيــة 

للشــمول المالــي واحــدة مــن أفضــل األدوات المتاحــة فــي هــذا الصــدد. يمكــن وضــع االســتراتيجية الســتهداف الفئــات 

المهمشــة بشــكل خــاص مثــل النســاء والالجئيــن المعرضيــن أكثــر للطابــع غيــر المنظــم، وذلــك مــن خــالل التركيــز عــىل 

ــي  ــر نظــام مناســب للتصنيــف االئتمان ــة، وتطوي ــة المالي ــة، والتوعي ــة الرقمي ــغ الصغــر، والخدمــات المالي ــل البال التموي

الخــاص بالمقترضيــن مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة. فــي الواقــع، ستســاعد االســتراتيجية 

ــز نمــو المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة مــع ضمــان إضفــاء  الوطنيــة للشــمول المالــي عــىل تعزي

الطابــع المنظــم عــىل أنشــطتها فــي المراحــل األوىل، وســيبقى عــىل األرجــح األمــر عــىل مــا هــو عليــه مــع نمــو المشــاريع 

وتطورهــا. 
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تعزيز األطر القانونية وحماية العمال من خالل:

    تعزيــز التنميــة االقتصاديــة الريفيــة، بمــا فــي ذلــك التعاونيــات الريفيــة. إن نقــص فــرص العمــل فــي المناطــق 

الريفيــة، حيــث يعيــش معظــم الســكان المهمشــين، هــو عــىل مــا يبــدو أحــد األســباب الرئيســية وراء اســتمرار الهشاشــة 

والفقــر فــي تلــك المجتمعــات المحليــة. يمكــن أن توفــر التعاونيــات فــي المناطــق الريفيــة، بمــا فيهــا التعاونيــات الزراعيــة 

والســياحية وتعاونيــات الحــرف اليدويــة وغيرهــا، وســيلة هامــة للخــروج مــن الفقــر بالنســبة للســكان المهمشــين. يجب أن 

تســاعد البرامــج المســتهدفة فــي تشــكيل التعاونيــات مــع مراعــاة اإلمكانــات االقتصاديــة لــكل منطقــة، واألهــم مهــارات 

وخيــارات النــاس أنفســهم. ينبغــي أيضــا النظــر فــي تشــجيع اإلنتــاج الزراعــي غيــر التقليــدي لخلــق وظائــف منظمــة ذات 

قيمــة مضافــة عاليــة فــي هــذا القطــاع.

    مراجعــة اإلطــار العــام لسياســات االقتصــاد الكلــي وتنفيــذ سياســات قطاعيــة فعالــة. لقــد فشــل االقتصــاد 

اللبنانــي حتــى اآلن فــي خلــق فــرص عمــل كافيــة للمقيميــن فيــه، بمــا فــي ذلــك الفئــات األكثــر هشاشــة. هنــاك مجموعــة 

ــة أو  ــوى العامل ــادروا الق ــن غ ــن الذي ــال المحبطي ــن العم ــر م ــة أكب ــل ومجموع ــن العم ــن ع ــال العاطلي ــن العم ــرة م كبي

هاجــروا. إن االســتراتيجيات االقتصاديــة الكليــة والقطاعيــة التــي تركــز عــىل العمالــة أساســية لتعزيــز الطلــب عــىل اليــد 

العاملــة فــي القطاعــات واألنشــطة االقتصاديــة ذات القيمــة المضافــة العاليــة، فــي المناطــق الريفيــة والحضريــة عــىل حــد 

ســواء. ينبغــي أن تشــجع هــذه االســتراتيجيات عــىل خلــق وظائــف منتجــة ومنظمــة تتســم بظــروف عمــل الئقــة، وتدعــم 

التحــول الهيكلــي مــن األنشــطة المنخفضــة المهــارات وغيــر المنظمــة نحــو الوظائــف ذات القيمــة المضافــة - العاليــة فــي 

االقتصــاد المنظــم. 

    مراجعــة وتحديــث الحــد األدنــى لألجــور. إن أنظمــة الحــد األدنــى لألجــور أساســية لنجــاح الجهــود الراميــة اىل إضفــاء 

ــى  ــوة الشــرائية للحــد األدن ــي الق ــاد ف ــاض ح ــرا إىل انخف ــة مؤخ ــة اللبناني ــة العمل ــار قيم ــد أدى انهي ــع المنظــم. لق الطاب

لألجــور، والتــي أصبحــت اآلن غيــر كافيــة لتزويــد العمــال حتــى بأبســط ضروريــات الحيــاة. إن الجهــود لتحديــث مســتوى 

الحــد األدنــى لألجــور، مــع مراعــاة احتياجــات العمــال وأســرهم، وتكلفــة المعيشــة، فضال عــن العوامــل االقتصاديــة األخرى، 

ضروريــة حتــى أقصــى درجــة. ينبغــي تطبيــق هــذا الحــد األدنــى لألجــور عــىل جميــع فئــات العمــال، الســيما أولئــك الذيــن 

يتعرضــون أكثــر مــن غيرهــم لخطــر انخفــاض األجــور بــدون مبــرر. يتطلــب أيضــاً تحديــد المســتوى المالئــم للحــد األدنــى 

لألجــور اتفاقــا ثالثيــا بيــن الحكومــة، وأصحــاب العمــل والعمــال، لضمــان اتبــاع نهــج متــوازن يأخــذ فــي االعتبــار آثــار هــذا 

التعديــل عــىل مختلــف أصحــاب المصلحــة.  

    إصــالح قانــون العمــل. لــم يطــرأ عــىل قانــون العمــل الحالــي إال تعديــالت بســيطة منــذ عــام 1946. ومنــذ ذلــك الحيــن 

أصبحــت عناصــر القانــون قديمــة، ممــا أعــاق االنتقــال الفعلــي مــن االقتصــاد غيــر المنظــم إىل االقتصــاد المنظــم، فضــال 

ــك المتعلقــة  ــد. تشــمل العناصــر الضعيفــة تل ــع العمــال فــي البل ــة الالئقــة لجمي ــز العمال ــة إىل تعزي عــن الجهــود الرامي

ــر الســكان المهمشــون بشــكل خــاص  بتغطيــة جميــع العمــال واألجــر المتســاوي عــن العمــل المتســاوي، وغيرهــا. يتأث

بركاكــة التنظيــم ألن ظروفهــم ال تســمح لهــم فــي كثيــر مــن األحيــان بتــرف رفــض العمــل عندمــا تكــون ظــروف العمــل 

ــع  ــل لجمي ــي العم ــية ف ــوق األساس ــادئ والحق ــان المب ــدف ضم ــي به ــار القانون ــة اإلط ــرورة لمراجع ــاك ض ــيئة. هن س

العمــال، بمــا فــي ذلــك العمــال غيــر المنظميــن، والقضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد العمــال المهاجريــن، والنســاء 

واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، مــن بيــن اآلخريــن. 

ــة الطريــق إلرســاء نظــام  ــة الطارئ     وضــع نظــام وطنــي للمســاعدة االجتماعيــة. ينبغــي أن تمهــد التحويــالت النقدي

ــن  ــة مكام ــة لمعالج ــة اجتماعي ــح نقدي ــىل من ــام ع ــذا النظ ــتمل ه ــوف يش ــة. وس ــاعدة االجتماعي ــج المس ــي لبرام وطن

ــات اإلعاقــة، اســتحقاقات األطفــال(، باإلضافــة إىل  الضعــف فــي الحيــاة اليوميــة )معاشــات التقاعــد اإلجتماعيــة، اعان

ــر.28   ــة لمكافحــة الفق نطــم المســاعدة االجتماعي

    توســيع نطــاق وصــول العمــال المهمشــين اىل التأميــن االجتماعــي القائــم عــىل االشــتراكات، بمــا فــي ذلــك 

التأميــن الصحــي. يفتقــر العاملــون فــي االقتصــاد غيــر المنظــم والعمــال المهاجــرون والعاملــون لحســابهم الخــاص إىل 

الحمايــة االجتماعيــة الكافيــة، بمــا فــي ذلــك ضمــان الدخــل والحصــول عــىل الرعايــة الصحيــة. ينبغــي فــي هــذا الصــدد 

وضــع خطــة اســتراتيجية للتوســع التدريجــي فــي تغطيــة أحــكام الضمــان االجتماعــي، تعيــد التفويــض للصنــدوق الوطنــي 

للضمــان االجتماعــي ليغطــي جميــع ســكان لبنــان، بمــا فــي ذلــك تغطيــة ضــد المخاطــر التــي يواجههــا الفــرد أثنــاء حياتــه 

العمليــة، مثــل البطالــة واألمومــة وإصابــات العمــل.  29
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28  منظمة العمل الدولية واليونيسيف )2021(.

29   منظمة العمل الدولية )2020 ب(. 



    ارســاء أســس أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة القائمــة عــىل الحقــوق. فــي حيــن أن الدعــم فــي حــاالت الطــوارئ 

ضــروري لحمايــة فئــات معينــة مــن العمــال وحمايــة األفــراد المهمشــين، ينبغــي إعطــاء األولويــة لوضــع أرضيــة للحمايــة 

االجتماعيــة تغطــي جميــع العامليــن فــي كافــة مجــاالت العمالــة.  ووفقــاً لمنظمــة العمــل الدولية، ينبغــي اتباع اســتراتيجية 

ثنائيــة األبعــاد، بحيــث يتــم الســعي التدريجــي نحــو مســتويات أعــىل مــن الحمايــة مــن خــالل نظــام ضمــان اجتماعــي 

شــامل، كمــا يتــم ســد فجــوات الحمايــة االجتماعيــة أفقيــا وعاموديــاً عــىل حد ســواء. بــدأ تنفيــذ وضــع اســتراتيجية للحماية 

االجتماعيــة فــي لبنــان بدعــم مــن اليونيســيف ومنظمــة العمــل الدوليــة، وينبغــي ان تحــدد هــذه اإلســتراتيجية األولويــات 

الرئيســية لإلصالحــات المتكاملــة والشــاملة الخاصــة بالحمايــة االجتماعيــة فــي البلــد. 

ــات العماليــة  ــزال االنتســاب اىل النقاب ــز الحــوار االجتماعــي. ال ي ــادة تمثيــل العمــال وأصحــاب العمــل وتعزي     زي

خجــوالً مــن قبــل العمــال فــي األســر المعيشــية المهمشــة. ويعتبــر ضمــان مشــاركة العمــال وأصحــاب العمــل فــي تصميم 

السياســات التــي تؤثــر عليهــم وتنفيذهــا، بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة باالنتقــال إىل االقتصــاد المنظــم، أساســًيا، نظــرا 

لمعرفتهــم المتعمقــة باحتياجاتهــم وأولوياتهــم، فضــالً عــن قدرتهــم عــىل دفــع عجلــة النمــو العــادل والشــامل للجميــع. 

هــذا ويحمــل تمديــد رقعــة عضويــة وخدمــات منظمــات العمــال وأصحــاب العمــل لتشــمل العمــال والمؤسســات العاملــة 

فــي االقتصــاد غيــر المنظــم أهميــة خاصــة وسيســهم فــي نجــاح إضفــاء الطابــع المنظــم وضمــان العمــل الالئــق للجميــع.  

ــوق  ــة حق ــم وحماي ــع المنظ ــاء الطاب ــم إضف ــة لدع ــود المبذول ــب الجه ــل. إىل جان ــش العم ــات تفتي ــاذ عملي     إنف

العمــال، خاصــًة الفئــات المهمشــة فــي ســوق العمــل، ينبغــي تعزيــز عمليــات تفتيــش العمــل، وإنفــاذ القوانيــن الســارية. 

عليــه، يجــب تزويــد ســلطات التفتيــش عــىل العمــل بالمــوارد الماليــة والبشــرية الكافيــة لتمكينهــا مــن ضمــان احتــرام 

حقــوق العمــال وتطبيــق معاييــر الســالمة والصحــة المهنيــة عــىل كل الوظائــف. إن تعزيــز عمليــات تفتيــش العمــل فــي 

القطاعــات التــي يســود فيهــا الطابــع غيــر المنظــم هــو أمــر أساســي، لتحقيــق شــمول جميــع العمــال والمؤسســات فــي 

نهايــة المطــاف.  

    توفيــر التدريــب والدعــم للنســاء فــي مجــال ريــادة األعمــال. يعــزى االنخفــاض غيــر المتناســب فــي عــدد أصحــاب 

العمــل مــن النســاء إىل التفضيــل الثقافــي القديــم وإىل عــدد كبيــر مــن العقبــات التــي تواجههــا المــرأة فــي ســوق العمــل 

وفــي المجتمــع بوجــه عــام. يجــب معالجــة هــذا األمــر ليــس كوســيلة لتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين فحســب، ولكــن 

أيضــا للتحفيــز عــىل خلــق فــرص عمــل داخــل المجتمعــات الهشــة. بالتالــي، يجــب وضــع برامــج تهــدف اىل تزويــد النســاء 

بالدرايــة والمــوارد الالزمــة للشــروع بأعمالهــن التجاريــة الخاصــة وإدارتهــا. 

    القيــام بأنشــطة توعيــة وتحســيس. لقــد أدت األدوار المرتبطــة بالنــوع االجتماعــي والمعاييــر المجتمعيــة الراســخة 

ــي  ــاء ف ــيما النس ــة، الس ــوى العامل ــي الق ــاركتها ف ــرأة ومش ــغيل الم ــتويات تش ــاض مس ــة إىل انخف ــرة طويل ــذ فت من

المجتمعــات األكثــر هشاشــًة. إن زيــادة الوعــي بشــأن حقــوق وواجبــات كل مــن النســاء العامــالت وأصحــاب العمــل هــو 

أمــر أساســي بغيــة ضمــان تحســين نتائــج العمالــة وســوق العمــل للمــرأة. هنــاك أيضــا ضــرورة للقيــام بحمــالت وطنيــة 

تتحــدى القوالــب النمطيــة الجنســانية لتعزيــز دور أكثــر إيجابيــة وأكثــر نشــاطا للمــرأة فــي ســوق العمــل والحــد مــن إحجــام 

أصحــاب العمــل عــن توظيــف النســاء وإبقائهــن فــي العمــل. عمومــاً، ينبغــي أن يكــون واضحــاً للجميــع أن توظيــف المــرأة 

مفيــد للمــرأة نفســها وألصحــاب العمــل كمــا للمجتمــع واالقتصــاد عــىل أوســع نطــاق.

    ضمــان حصــول المــرأة عــىل حمايــة أمومــة، تمشــيا مــع اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة لحمايــة األمومــة 

لعــام 2000 )رقــم 183(.  وفقــاً لهــذه االتفاقيــة، ينبغــي أن تتــاح للمــرأة إمكانيــة الحصــول عــىل إجــازة أمومــة مدتهــا 14 

أســبوعاً عــىل األقــل، وينبغــي منحهــا تقديمــات نقديــة أثنــاء غيابهــا عــن العمــل حتــى تتمكــن مــن دعــم نفســها ومولودهــا  

الجديــد فــي ظــل ظــروف صحيــة ومعيشــية الئقــة. يوصــى أيضــاً بإنشــاء صنــدوق عــام يقــدم منافــع األمومــة للحــد مــن 

ــا، ال يغطــي  التمييــز المحتمــل فــي ســوق العمــل بحيــث ال يتحمــل أصحــاب العمــل التكاليــف الكاملــة بعــد اآلن. حالًي

فــرع المــرض واألمومــة فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي ســوى تكاليــف الرعايــة الطبيــة أثنــاء الحمــل. وبــدال 

مــن ذلــك، يتــم تحديــد دفــع األجــور أثنــاء األمومــة عــىل أنهــا مســؤولية مباشــرة تقــع عــىل صاحــب العمــل، ممــا يــؤدي 

إىل التمييــز وخطــر عــدم الدفــع ، عــىل النحــو الموثــق فــي هــذا التقريــر. وفــي هــذا الصــدد، يمكــن لصانعــي السياســات 

اللبنانييــن أن يســتفيدوا مــن تجربــة األردن، التــي نجحــت فــي تطبيــق نظــام لتأميــن األمومــة قائــم عــىل تقاســم المخاطــر 

والتمويــل الجماعــي. 

تعزيز األطر القانونية وحماية العمال من خالل:
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30  منظمة العمل الدولية واليونيسيف )2021(.

31  األمم المتحدة في لبنان )2020(.



    تقديــم الدعــم لزيــادة التحــاق الشــباب بالمؤسســات التعليميــة. يحتــاج الشــباب مــن الالجئيــن الســوريين بشــكل 

ــارات. وينبغــي أن تضــع وزارة  ــة المه ــي وتنمي ــب المهن ــم والتدري ــي برامــج التعلي ــي للمشــاركة ف خــاص إىل دعــم إضاف

التعليــم والتعليــم العالــي اســتراتيجية للتعليــم عــن بعــد، بالتنســيق مــع أصحــاب المصلحــة اآلخريــن، لضمــان تمكيــن 

جميــع األطفــال مــن المشــاركة فــي التعلــم عــن بعــد، مــع الحصــول عــىل المعــدات والبنــى التحتيــة المطلوبــة. إن زيــادة 

الوعــي ضــد عمــل األطفــال وزواجهــم أمــر أساســي أيضــاً للتشــجيع عــىل التحــاق األطفــال بالتعليــم وخفــض معــدالت 

التســرب.  

ــه مــن  ــون العمــل ومــا يتصــل ب ــة بإصــالح قان ــوازي مــع التوصي ــز والحصــص. بالت     إنفــاذ تشــريعات عــدم التميي

دعــم لعــدم التمييــز فــي مــكان العمــل، بمــا فــي ذلــك ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وبنــاًء عــىل القانــون الحالــي 2000/220 

المتعلــق بحقــوق هــؤالء، يجــب تحديــد آليــات للتنفيــذ مــن أجــل اإلنفــاذ الفعــال لتطبيــق هــذه التشــريعات واإلســهام فــي 

تعزيــز توظيــف هــذه الشــريحة مــن النــاس.

    إحيــاء دور المؤسســة الوطنيــة لالســتخدام وتطويــر منصــة حديثــة لمطابقــة الوظائــف. يمكــن تحســين 

ــق  ــبة للتوفي ــل بالنس ــا بالكام ــالع بدوره ــتخدام لالضط ــة لالس ــة الوطني ــم المؤسس ــالل دع ــن خ ــل م ــوق العم ــج س نتائ

بيــن الباحثيــن عــن عمــل وأصحــاب العمــل. إذ ســيتيح تحديــث تكنولوجيــا المؤسســة وإنشــاء منصــة حديثــة لمواءمــة 

الوظائــف ألصحــاب العمــل فــي القطــاع الخــاص نشــرَ الوظائــف الشــاغرة وللباحثيــن عــن عمــل تقديــم طلبــات التوظيــف 

عبرهــا. لــن يبســط هــذا فقــط أنشــطة البحــث عــن عمــل، بــل سيســاهم أيضــاً فــي تزويــد واضعــي السياســات بمعلومــات 

آنيــة عــن ســوق العمــل.

    تحديــث مناهــج التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي ومناهــج التعليــم النظامــي. مــا فتــئ أصحــاب المصلحــة 

يتشــاطرون شــواغلهم فــي مــا يتعلــق بنوعيــة التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي والتعليــم العــام الرســمي فــي لبنــان، 

مــع اإلشــارة اىل أن المناهــج الدراســية قديمــة وال توفــر المهــارات المناســبة لســوق العمــل الحالــي. إن إصــالح برنامــج 

التعليــم التقنــي والتدريــب المهنــي ومناهــج التعليــم الرســمي، بمشــاركة القطــاع الخــاص عــن كثــب، ضــروري لتحديــث 

المهــارات التــي يتــم تدريســها للطــالب بمــا يتماشــى مــع احتياجــات ســوق العمــل. وبمــوازاة ذلــك، يجــب عــىل مقدمــي 

التعليــم والتدريــب أن يعدلــوا أنظمتهــم ومناهجهــم ليــس فقــط لالســتجابة بشــكل أفضــل الحتياجــات ســوق العمــل مــن 

حيــث المهــارات التقنيــة، ولكــن أيضــا لجهــة تنميــة المهــارات الشــخصية.  

ــا اإلعاقــة وحــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي الحصــول عــىل عمــل الئــق  ــرأي العــام بشــأن قضاي     توعيــة ال

ومنتــج. يشــمل ذلــك توعيــة الــرأي العــام، بمــا فــي ذلــك أصحــاب العمــل، بشــأن المنافــع المرتبطــة بتشــغيل األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة. ينبغــي اســتخدام الحمــالت لتحــدي القوالــب النمطيــة والوصمــة المرتبطــة باإلعاقــة، إضافــة اىل تشــجيع 

أصحــاب العمــل والمؤسســات عــىل اعتمــاد أماكــن عمــل يســهل الوصــول إليهــا وتعزيــز بيئــات عمــل شــاملة. 

ــطة  ــل نش ــوق عم ــات س ــع سياس ــالل وض ــن خ ــل م ــة إىل العم ــن المدرس ــباب م ــال الش ــهيل انتق     تس

ــا جيــداً. تشــمل هــذه األنشــطة دعــم ريــادة األعمــال، واألشــغال العامــة، وإعانــات  )ALMPs( فعالــة وموجهــة توجيًه
األجــور ومبــادرات التدريــب عــىل المهــارات والمســاعدة فــي البحــث عــن عمــل. غيــر أنــه يجــب تصميــم هــذه البرامــج 

ــن  ــك الذي ــة، أو أولئ ــة المتدني ــارات والمؤهــالت التعليمي ــات هشاشــًة، الســيما ذوي المه ــة الســتهداف أشــد الفئ بعناي

تأثــروا بشــكل خــاص باألزمــات. ومــن شــأن ذلــك أن يعــزز فــي نهايــة المطــاف آفــاق توظيفهــم بأجــر أعــىل ويقلــل مــن 

ــة األمــد. ــة طويل خطــر وقوعهــم فــي البطال

تقليص نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب من خالل:

تعزيز دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل من خالل:

معالجة مسألة عدم تطابق المهارات مع الطلب من خالل:
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32  منظمة العمل الدولية )2020 ج(.



    تطويــر نظــام توجيــه مهنــي قــوي وتعزيــز التعلــم مــدى الحيــاة. يعــود العديــد مــن المشــاكل فــي ســوق العمــل 

المتعلقــة بعــدم توافــق المهــارات مــع الطلــب إىل االفتقــار إىل اإلرشــاد والتوجيــه الفعــال للطــالب، ممــا يــؤدي إىل اإلفراط 

ــن ال تحظــى مجــاالت أخــرى بشــعبية عــىل الرغــم مــن أن  ــة، فــي حي ــارات والتطلعــات المهني ــي عــرض بعــض المه ف

أصحــاب العمــل يطالبــون بهــا بشــدة. وهكــذا، ينبغــي وضــع إطــار وطنــي للتوجيــه المهنــي بالتعــاون مــع أصحــاب العمــل، 

والمــدارس، ومعاهــد التعليــم والتدريــب المهنــي والجامعــات، اســتناداً إىل بيانــات حديثــة تتعلــق بالمهــارات والمؤهــالت 

المطلوبــة أكثــر مــن غيرهــا. كمــا يجــب تصميــم برامــج تدريــب، توضــع بتنســيق وثيــق مــع أصحــاب العمــل، لدعــم إعــادة 

ــة  ــق المهــارات المتاحــة بشــكل وثيــق مــع احتياجــات ســوق العمــل الحالي صقــل مهــارات األفــراد والعمــل عــىل تطاب

والمســتقبلية.

أخيــراً، ينبغــي عــىل الحكومــة اللبنانيــة أن تهــدف، مــن خــالل إدارة اإلحصــاء المركــزي، إىل جمــع البيانــات وإصــدار إحصــاءات 

منتظمــة وشــاملة عــن العــرض والطلــب فــي ســوق العمــل. إنــه أمر ضــروري لوضــع  السياســات القائمة عــىل األدلة، وتحســين 

التحليــل والتخطيــط حــول ســوق العمــل، واألهــم مــن ذلــك، وضــع اســتراتيجيات أفضــل تكــون موجهــة وقــادرة عــىل التحديــد 

الدقيــق لألشــخاص المهمشــين واحتياجاتهــم وأولوياتهــم، إضافــة اىل تحديــد طبيعــة ونطــاق التدخــل المطلــوب لمســاعدتهم. 

تعتبــر البيانــات واإلحصــاءات الموثوقــة والمصنفــة حســب الجنــس، الفئــة العمريــة، الجنســية وحالــة اإلعاقــة، مــن بيــن جملــة 

أمــور أخــرى، أساســية بالنســبة لتصميــم السياســات والبرامــج الفعالــة والموجهــة توجيهــا جيــدا وتنفيذهــا ورصدهــا وتقييمهــا. 

بناء نظام معلومات سوق عمل قوي وشامل 
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   ملحق I - تعاريف رئيسية ومفاهيم إحصائية                                                                                

                                                                                                                                                                                     القوى العاملة الموسعة

تعرف القوى العاملة الموسعة بأنها مجموع القوى العاملة إضافة إىل القوى العاملة المحتملة.

                                                                                                                                                                                      العمالة غير المنظمة
                                                                                                                                                                                      

تشمل العمالة غير المنظمة:

 

   

القطاع غير المنظم                                                                                                                                                       

 

القطــاع غيــر المنظــم هــو مجموعــة فرعيــة مــن المؤسســات غيــر المســجلة والتــي لــم تشــكل ككيانــات قانونيــة مســتقلة عــن 

مالكيهــا.                                                                                                            

القياسات الرئيسية لالستغالل الناقص للعمل.                                                                                                             

معدل البطالة:

100 x )االستغالل الناقص للعمل 1= )األشخاص العاطلون عن العمل/ القوى العاملة      

المعدل المشترك بين العمالة الناقصة لجهة الوقت والبطالة:

      االستغالل الناقص للعمل 2= ])األشخاص المنخرطون في عمالة ناقصة لجهة الوقت + األشخاص العاطلون 

100 x /عن العمل ([ القوى العاملة      

المعدل المشترك بين البطالة والقوى العاملة المحتملة:

      االستغالل الناقص للعمل 3= ]) األشخاص العاطلون عن العمل + القوى العاملة المحتملة( / 

100 x ])القوى العاملة      الموسعة(      
المقياس المركب لقصور االستغالل الناقص للعمل:

      االستغالل الناقص للعمل 4= ])األشخاص في العمالة الناقصة لجهة الوقت + األشخاص العاطلون عن

100 x )]العمل +القوى العاملة المحتملة( / )القوى العاملة الموسعة      

القوى العاملة                                                                                                                                                                 

تعرف القوى العاملة بأنها مجموع األشخاص العاملين باإلضافة إىل األشخاص الذين يعانون بطالة.

معدل البطالة طويلة األمد                                                                                                                                            

يساوي معدل البطالة طويلة األمد نسبة العاطلين عن العمل لمدة سنة واحدة أو أكثر من حجم القوى العاملة.

الملتحقون بعمل                                                                                                                                                                  

84

جميــع الموظفيــن الذيــن ال يســدد عنهــم صاحــب العمــل، فــي وظائفهــم الرئيســية والثانويــة، اشــتراكات الضمــان    

االجتماعــي )فــي حــال لــم تكــن المعلومــات المتعلقــة باشــتراكات الضمــان االجتماعــي متاحــة أو مبهمــة، يعتمــد 

التصنيــف عــىل مــا اذا كان الشــخص يتمتــع أو ال بالحــق فــي الحصــول عــىل إجــازة ســنوية مدفوعــة األجــر 

)أو تعويض بدال من ذلك(وعىل إجازة مرضية مدفوعة األجر(؛ 
 العمال األسريون المساهمون؛ 

 والعاملــون لحســابهم الخــاص، أو أصحــاب العمــل أو أعضــاء التعاونيــات المنتجيــن فــي مؤسســات القطــاع غيــر 

المنظــم.



يتــم تعريــف الملتحقيــن بعمــل بأنهــم جميــع األشــخاص فــي ســن العمــل )+15 ســنة( الذيــن انخرطــوا خــالل فتــرة مرجعيــة 

ــح. ويشــملون:  ــر الخدمــات لقــاء أجــر أو رب ــأي نشــاط مــن اجــل انتــاج الســلع او توفي ــرة ب قصي

)أ( المســتخدمين "القائميــن بعمــل" )أي الذيــن عملــوا بوظيفــة لمــدة ســاعة عــىل األقــل(؛ و)ب( المســتخدمين "المنقطعيــن 
عــن العمــل" بســبب غيــاب مؤقــت عــن الوظيفــة أو بســبب نظــام وقــت العمــل )كالمناوبــة، والوقــت المــرن واإلجــازة المعادلة  

ــاعات اإلضافية(.  للس

األشخاص الملتحقون بعمالة ناقصة لجهة الوقت                                                                                                        

                                                                                                                                                                                  

ــة ناقصــة لجهــة الوقــت عــىل انهــم جميــع األشــخاص المنخرطيــن بعمــل الذيــن أرادوا  ــرَّف األشــخاص الملتحقــون بعمال يُع

خــالل فتــرة مرجعيــة قصيــرة ان يعملــوا ســاعات إضافيــة، والذيــن يقــل عــدد ســاعات عملهــم فــي جميــع وظائفهــم عــن عتبــة 

محــددة للســاعات، والذيــن كانــوا متوفريــن للعمــل لســاعات إضافيــة ان توفــرت الفرصــة لذلــك.

العاطلون عن العمل                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

العاطلــون عــن العمــل هــم جميــع األشــخاص الذيــن هــم فــي ســن العمــل ولــم يكونــوا ملتحقيــن بعمــل، وأدوا انشــطة للســعي 

اىل  العمــل خــالل فتــرة قريبــة معينــة، وهــم متوفــرون حاليــا لاللتحــاق بعمــل إذا مــا توفــرت الفرصــة. 

   

القوى العاملة المحتملة                                                                                                                                                

 

ــرة  ــة القصي ــرة المرجعي ــوا خــالل الفت ــم يكون ــن ل ــع األشــخاص فــي ســن العمــل الذي ــة جمي ــة المحتمل تضمــن القــوى العامل

ــن عــن العمــل، و:   ــن بعمــل أو عاطلي ملتحقي

)أ( أدوا انشــطة ل "البحــث عــن عمــل"، وليســوا "متوفريــن حاليــاً" بــل ســيصبحون كذلــك فــي غضــون فتــرة قصيــرة الحقــة )أي 
باحثيــن عــن عمــل غيــر متوفريــن(؛ أو

ــر  ــرون غي ــاً " )أي اشــخاص متوف ــن حالي ــوا "متوفري ــن ارادوا العمــل وكان ــؤدوا أنشــطة ل "البحــث عــن عمــل"، لك ــم ي )ب( ل
باحثيــن عــن عمــل(.

األسر المعيشية الضعيفة                                                                                                                                                     

يشــير مصطلــح األســر المعيشــية الضعيفــة إىل األســر المعيشــية التــي تقطــن أكثــر المناطــق هشاشــة وعددهــا 251 منطقــة 

عــىل النحــو المحــدد فــي التقييــم المشــترك لــوكاالت األمــم المتحــدة لعــام 2015، والــذي ورد فــي خطــة االســتجابة لألزمــة فــي 

لبنــان لفتــرة 2020-2017.
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   ملحق II - لمحة عامة حول وضع سوق العمل في لبنان 

قبل األزمة                                                                                  

القوى العاملة والعمالة

فــي عــام 2018-2019، أظهــر مســح القــوى العاملــة والظــروف المعيشــية لألســر أن القــوى العاملــة اللبنانيــة بلغــت آنــذاك 1794000 

فــرداً، وســجلت نســبة مشــاركة القــوى العاملــة 48.8 فــي المائــة. غيــر اّن هــذا الرقــم هــو متوســط 29.3 فــي المائــة مــن النســاء 

)فــي ســن 15 ســنة ومــا فــوق( و70.4 فــي المائــة مــن الرجــال الذيــن كانــوا منخرطيــن فــي القــوى العاملــة. بالتأكيــد، ســاهمت 
األعــراف الثقافيــة التــي تــرى أن دور المــرأة الرئيســي ينحصــر فــي مســؤوليتها عــن القيــام باألعمــال المنزليــة وتربيــة األطفــال، 

فــي انخفــاض معــدالت مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة. إال أنــه يبــدو أن الشــابات يخالفــن هــذه المعاييــر الثقافيــة حيــث 

ــة  ــة مقارن ــوى العامل ــي الق ــطات ف ــن ناش ــنة ه ــن 25 و29 س ــن بي ــراوح أعماره ــي تت ــاء اللوات ــن النس ــة م ــي المائ أن 53.0 ف

ــي اكتســبن  ــن 50 و54. أضــف إىل أن مشــاركة النســاء اللوات ــراوح أعمارهــن بي ــي تت ــن النســاء اللوات ــة م ــي المائ ــع 26.3 ف م

مســتويات عاليــة مــن التحصيــل العلمــي هــي اعــىل. فــي الواقــع، إن 51.6 فــي المائــة مــن خريجــات الجامعــات انخرطــن فــي 

القــوى العاملــة، مقابــل 21.1 فــي المائــة مــن النســاء اللواتــي حصلــن عــىل التعليــم الثانــوي فقــط. 

أدى ضعــف ســوق العمــل فــي لبنــان إىل تســجيل خســائر كبيــرة فــي اإلنتاجيــة. فــي الواقــع، فقــط 43.4 فــي المائــة مــن األفــراد 

ــة، كان االقتصــاد  ــه، حتــى قبــل األزمــة االقتصادي ــون خــالل إجــراء المســح. وهــذا يشــير إىل أن ــوا يعمل فــي ســن العمــل كان

اللبنانــي عاجــزاً عــن خلــق فــرص عمــل مناســبة مــن حيــث النوعيــة والكميــة تســاعده فــي االســتفادة الكاملــة مــن مــوارده 

ــة  ــة اكثــر مــن فــرص العمــل )87.200( مقارن البشــرية. بيــن منتصــف عــام 2017 وعــام 2018-2019، خســر لبنــان 28.6 فــي المائ

بتلــك التــي قــام بخلقهــا )67.800(. 

ــد  ــن عــىل الصعي ــاً مــن التباي ــر الوظائــف مســتوى جوهري ــة بشــكل متفــاوت حيــث أظهــر توف ــرت المناطــق الريفي لقــد تأث

اإلقليمــي. أمــا فــي المناطــق النائيــة مثــل عــكار والنبطيــة، فبلغــت نســبة األفــراد العامليــن فــي ســن العمــل 34.8 فــي المائــة 

و38.5 فــي المائــة عــىل التوالــي. وفــي الوقــت نفســه، ســجلت المناطــق الحضريــة )حيــث يتركــز النشــاط االقتصــادي( مثــل 

جبــل لبنــان وبيــروت مســتويات عمالــة أعــىل مــن المتوســط، تعــادل 47.3 فــي المائــة و46.4 فــي المائــة عــىل  التوالــي. 

ــة  ــد. وشــكل الموظفــون الذيــن يتقاضــون أجــرا شــهريا 59.4 فــي المائ ــة المدفوعــة األجــر ســائدة فــي البل لقــد كانــت العمال

مــن مجمــوع العمالــة، وقــد بلغــت نســبة الموظفيــن الذيــن يتقاضــون أجــراً يوميــا أو أســبوعيا أو حســب اإلنتاجيــة، 11.3 فــي 

المائــة فقــط. فــي المقابــل، شــكل العاملــون لحســابهم الخــاص وأصحــاب العمــل 19.2 فــي المائــة و9 فــي المائــة مــن الســكان 

العامليــن، عــىل التوالــي.

ل فــي البــالد فــي فتــرة 2018-2019، حيــث وفــر فــرص عمــل لـــ 75.9 فــي المائــة مــن  كان قطــاع الخدمــات يعتبــر أضخــم مشــغِّ

الســكان العامليــن، يليــه القطــاع الصناعــي بنســبة 20.5 فــي المائــة، ثــم الزراعــة بنســبة 3.6 فــي المائــة. كان التمييــز حســب 

الجنــس ســيد الموقــف فــي هــذه الحالــة، وعــىل الرغــم مــن أن المــرأة مثلــت 30.5 فــي المائــة مــن الســكان العامليــن، فقــد 

شــكلت 13.3 فــي المائــة مــن العمالــة الزراعيــة و9.9 فــي المائــة مــن العمالــة الصناعيــة. وفــي الوقــت عينــه، كانــت المــرأة 

ــم  ــع، ت ــي الواق ــة. ف ــن العمال ــة م ــي المائ ــبة 36.9 ف ــغل نس ــت تش ــث كان ــات حي ــاع الخدم ــي قط ــاً ف ــال مفرط ــة تمثي ممثل

اســتخدام تســع نســاء مــن كل عشــر نســاء عامــالت فــي قطــاع الخدمــات - وهــذا رقــم جوهــري نظــراً إىل األثــر الثقيــل الــذي 

ألقــت بــه األزمــات عــىل قطــاع الخدمــات.

لقــد تركــزت العمالــة بشــكل كثيــف فــي عــدد قليــل مــن األنشــطة. وكانــت تعتبــر تجــارة الجملــة والتجــارة بالتجزئــة وقطــاع 

إصــالح الســيارات )19.8 فــي المائــة(، أكبــر أنشــطة عمــل يليهــا قطــاع الصناعــات التحويليــة )10.9 فــي المائــة( واإلدارة العامــة 

والدفــاع )9.9 فــي المائــة( والبنــاء )8.9 فــي المائــة( والتعليــم )8.6 فــي المائــة(.

ــر عرضــة للخطــر، وهــي أنشــطة خدمــات اإلقامــة  ــا األكث ــد ســتة قطاعــات عــىل أنه ــم تحدي ــد-19، ت ــاء كوفي ومــع انتشــار وب

والطعــام ، والصناعــات التحويليــة، والبنــاء، وتجــارة الجملــة والتجزئــة، واألنشــطة العقاريــة والتجاريــة، والفنــون والترفيــه. عــام 

2018-2019، واجــه العمــال فــي تلــك القطاعــات وعددهــم 819.000 عامــل مخاطــر متزايــدة تتمثــل فــي خســارة الوظيفــة وانخفــاض 

األجــور و/أو تقليــص ســاعات العمــل.33

العاطلون عن العمل

ــة. وعــىل الرغــم مــن أن  ــة فــي لبنــان 11.4 فــي المائ ــدالع سلســلة األحــداث منــذ منتصــف عــام 2019، ســجلت البطال قبــل ان

المعــدل الوطنــي ال يبــدو مرتفعــا بشــكل خــاص، فإنــه يخفــي أوجــه عــدم مســاواة ملحوظــة لجهــة الحصــول عــىل عمــل الئــق 

بالنســبة لشــرائح القــوى العاملــة األكثــر هشاشــة.
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33   منظمة العمل الدولية )2020 أ(.



كانــت نســبة البطالــة مرتفعــة جــداً بيــن الشــباب، حيــث ســجلت 27.9 فــي المائــة و21.9 فــي المائــة بيــن مــن تتــراوح أعمارهــم 

بيــن 15 - 19 ســنة و20 - 24 ســنة عــىل التوالــي. ومــن المرجــح أيضــا أن تكــون النســاء عاطــالت عــن العمــل أكثــر مــن الرجــال، 

حيــث بلــغ معــدل بطالــة اإلنــاث 14.3 فــي المائــة مقابــل 10.0 فــي المائــة للرجــال. 

تجــدر اإلشــارة إىل أن ارتفــاع مســتويات التحصيــل العلمــي يرتبــط بارتفــاع معــدالت البطالــة - وهــذا مؤشــر واضــح عــىل فشــل 

االقتصــاد اللبنانــي بشــكل منهجــي فــي توفيــر وظائــف عاليــة اإلنتاجيــة تتطلــب مهــارات كبيــرة بالنســبة لليــد العاملــة األكثــر 

تعليمــاً. لقــد بلغــت نســبة البطالــة بيــن الحاصليــن عــىل شــهادة جامعيــة أو أعــىل 14.5 فــي المائــة مقابــل 8.7 فــي المائــة بيــن 

الذيــن أنهــوا تعليمهــم االبتدائــي.

وجــد أيضــاً مســح القــوى العاملــة والظــروف المعيشــية لألســر أن 56.5 فــي المائــة مــن العاطليــن عــن العمــل كانــوا عاطليــن 

عــن العمــل ألكثــر مــن ســنة، وســادت البطالــة طويلــة األمــد بيــن النســاء أكثــر مــن الرجــال )63.1 فــي المائــة مقابــل 52.3 فــي 

المائــة عــىل التوالــي(. وبيــن العاطليــن عــن العمــل، صــرّح 25.4 فــي المائــة انــه تــم صرفهــم مــن الخدمــًة، و19.3 فــي المائــة 

منهــم كان عملهــم مؤقتــاً، فــي حيــن تــرك 17.2 فــي المائــة وظائفهــم بســبب ظــروف العمــل غيــر المالئمــة مــن حيــث ســاعات 

العمــل ومســتويات الدخــل.

ــن  ــر م ــل أكث ــوق العم ــات س ــة ديناميكي ــي هيكلي ــد ف ــة األم ــور الطويل ــه القص ــد إىل أوج ــة األم ــة طويل ــار البطال ــير انتش يش

وجــود خلــل مؤقــت فــي العرض/الطلــب يــؤدي اىل البطالــة. تشــمل أوجــه القصــور هــذه النقــص فــي خلــق فــرص العمــل، 

والتضــارب بيــن المهــارات واالحتياجــات، وظــروف عمل/أجــور غيــر مشــجعة، واالفتقــار اىل بــذل جهــود فعالــة فــي مــا يتعلــق 

بإدمــاج الشــباب والنســاء فــي ســوق العمــل.

منــذ تشــرين األول/أكتوبــر 2019، شــهد لبنــان تغيــرات ضخمــة فــي العمالــة بســبب األزمــات الماليــة واالقتصاديــة، وانتشــار 

وبــاء كوفيــد-19، إضافــة اىل انفجــار مرفــأ بيــروت. لقــد تضــررت حيــاة الســكان تضــرراً شــديداً، حيــث أصبــح المزيــد مــن آالف 

العمــال إمــا عاطليــن عــن العمــل أو منخرطيــن فــي العمالــة الناقصــة، أو تــم تخفيــض أجورهــم و/أو تقليــص ســاعات عملهــم.

الشباب

بحســب احصــاءات عــام 2018-2019، بلــغ معــدل البطالــة بيــن الشــباب 23.3 فــي المائــة، وهــو يفــوق بكثيــر معــدل البطالــة بيــن 

الراشــدين فــي عمــر ال 25 عامــا وأكثــر )8.6 فــي المائــة(. يشــير هــذا التبايــن الشاســع فــي معــدالت البطالــة بيــن الشــباب 

والراشــدين اىل العوائــق الفريــدة التــي تعتــرض الشــباب فــي مجــال العمــل، بمــا يتجــاوز التحديــات العامــة فــي ســوق العمــل. 

فــي الواقــع، يبحــث 48.9 فــي المائــة مــن الشــباب عــن عمــل منــذ أكثــر مــن 12 شــهراً. تؤثــر فتــرات البطالــة الطويلــة هــذه فــي 

المراحــل األوىل مــن حيــاة الشــخص المهنيــة تأثيــراً ســلبياً لجهــة قدرتــه عــىل العمــل فــي المســتقبل. 

وفــي حيــن أن بطالــة الشــباب هيكليــة فــي جوهرهــا وترتبــط بالوضــع االقتصــادي العــام، فــإن األرقــام المرتفعــة بشــكل مقلــق 

ناجمــة أيضــا عــن عــدم تطابــق المهــارات مــع الطلــب. وفقــاً لمســح القــوى العاملــة والظــروف المعيشــية لألســر، يمــارس 31.5 

فــي المائــة مــن الشــباب العامليــن مهنــاً تتطلــب مؤهــالت أقــل مــن مســتويات تعليمهــم، بينمــا يعمــل 21.3 فــي المائــة منهــم 

فــي مهــن تتطلــب مؤهــالت تتجــاوز مســتوى تعليمهــم. يتأثــر الشــباب تأثــرا شــديداً باالفتقــار إىل الوظائــف ذات المهــارات 

العاليــة. لقــد بلغــت نســبة البطالــة بيــن الشــباب الحاصليــن عــىل شــهادات جامعيــة 35.7 فــي المائــة مقارنــة مــع المعــدل 

الوطنــي لخريجــي الجامعــات والبالــغ 14.5 فــي المائــة.

عــالوة عــىل ذلــك، فــإن حوالــي 22 فــي المائــة مــن الشــباب فــي لبنــان غيــر منخرطيــن فــي العمــل أو التعليــم أو التدريــب، 

مــع معــدالت اعــىل بيــن الشــابات )26.8 فــي المائــة( مقارنــة بالشــباب )16.7 فــي المائــة(. ونظــرا لتداعيــات أزمــة كوفيــد-19 

عــىل العمالــة والتعليــم، مــن المتوقــع أن ترتفــع معــدالت عــدم النشــاط بيــن الشــباب كمــا معــدالت عــدم االنخــراط بالعمــل 

اوالتعليــم اوالتدريــب،34 ممــا يــؤدي إىل مخاطــر االســتبعاد الكبــرى، ســواء عــىل الصعيــد االجتماعــي أو مــن ســوق العمــل.

ظروف العمل والطابع غير المنظم

عــىل غــرار العديــد مــن بلــدان المنطقــة، ال يقتصــر التحــدي الــذي يواجهــه لبنــان عــىل خلــق عــدد كاف مــن الوظائــف؛ بــل 

هنــاك أيضــا حاجــة ملحــة لتحســين نوعيــة الوظائــف المتاحــة. إن ظــروف العمــل الســيئة وغيــر اآلمنــة، واألجــور المنخفضــة، 

والطابــع غيــر المنظــم، هــي ســمات مثيــرة للقلــق فــي ســوق العمــل اللبنانــي، الســيما بالنســبة للفئــات األكثــر هشاشــة.
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ــة مــن األشــخاص العامليــن فــي وظائــف غيــر منظمــة، وافتقــر 57.5 فــي  اعتبــاراً مــن عــام 2018-2019، عمــل 54.9 فــي المائ

ــن  ــرة بي ــة بكث ــر المنظم ــة غي ــرت العمال ــم. انتش ــاب عمله ــب أصح ــن جان ــي م ــان االجتماع ــة الضم ــم إىل تغطي ــة منه المائ

العمــال ذوي المســتويات التعليميــة المتدنيــة. إن غالبيــة العمــال غيــر المنظميــن إمــا أنهــوا تعليمهــم االبتدائــي )26.6 فــي 

ــة )87.8  ــن األولي ــي المه ــن ف ــخاص العاملي ــم األش ــة(.  وكان معظ ــي المائ ــطة )26 ف ــة المتوس ــة التعليمي ــة( أو المرحل المائ

ــة  ــات الحرفي ــي الصناع ــة(، وف ــي المائ ــد األســماك )85.7 ف ــرة، والحراجــة، وصي ــة الماه ــي األعمــال الزراعي ــة(، وف ــي المائ ف

والمجــاالت ذات الصلــة )77 فــي المائــة( يعملــون فــي وظائــف غيــر منظمــة. وقــد وجــدت النســبة األكبــر مــن العمالــة غيــر 

المنظمــة فــي األنشــطة المنزليــة )97.2 فــي المائــة(، تليهــا الزراعــة والحراجــة وصيــد األســماك )88.1 فــي المائــة(، ثــم البنــاء 

ــة(. )84 فــي المائ

ثمــة مؤشــر آخــر حــول نوعيــة العمالــة هــو أوقــات العمــل. يعمــل نحــو 31.9 فــي المائــة بيــن 40 و49 ســاعة فــي األســبوع. ولكــن 

29 فــي المائــة مــن العمــال صرحــوا أنهــم يعملــون ألكثــر مــن 60 ســاعة، وهــو عــدد ســاعات مرتفــع للغايــة إىل حــد يهــدد صحــة 

العمــال العقليــة والبدنيــة. 

ــوع  ــن مجم ــة م ــي المائ ــات 2018-2019 أن 21.8 ف ــر بيان ــث تظه ــاً، حي ــق أيض ــر للقل ــر مثي ــرادات أم ــور واإلي ــاض األج إن انخف

العمالــة تتقاضــى أجــوراً منخفضــة. وفــي ظــل االنهيــار الحــاد لقيمــة العملــة منــذ عــام 2019، وتداعيــات األزمــة الناجمــة عــن 

جائحــة كوفيــد-19 لجهــة األجــور، تأثــر هــؤالء العمــال بشــكل متفــاوت وهــم يرزحــون أكثــر فأكثــر تحــت وطــأة الفقــر المدقــع 

ــة. ــة الفقيــرة واقعــاً بالنســبة لشــريحة كبيــرة مــن القــوى العامل والتهميــش. لقــد أصبحــت اآلن العمال

العمال األجانب

يوجــد فــي لبنــان نســبة كبيــرة مــن العمــال األجانــب فــي قطاعــي الزراعــة والبنــاء، وكذلــك فــي أنشــطة العمــل المنزلــي، حيــث 

تكــون األجــور متدنيــة وتســود ظــروف عمــل ســيئة. يشــكل الســكان مــن غيــر اللبنانييــن نحــو 21.3 فــي المائــة مــن مجمــوع 

القــوى العاملــة، مــع معــدل مشــاركة مرتفــع جــداً بنســبة 60.8 فــي المائــة، مقارنــة بالمواطنيــن اللبنانييــن، مقابــل معــدل بطالــة 

ــون إىل العمــل لســاعات  ــة ويميل ــر فــي المهــن األولي ــة(.35  يشــارك العمــال األجانــب إىل حــد كبي منخفــض )8.7 فــي المائ

أطــول مــن ســاعات عمــل نظرائهــم اللبنانييــن. ومقارنــة بالعمــال اللبنانييــن )27.8 فــي المائــة(، يعمــل العمــال األجانــب اكثــر 

فــي وظائــف غيــر منظمــة، ويفتقــرون لتغطيــة الضمــان االجتماعــي أو لإلجــازة المرضيــة المدفوعــة األجــر أو اإلجــازة الســنوية 

المدفوعــة األجــر )91.1 فــي المائــة(. 

الالجئون السوريون

لطالمــا كان العمــال الســوريون جــزءا مــن ســوق العمــل فــي لبنــان. حتــى قبــل انــدالع أعمــال العنــف فــي ســوريا عــام 2011 

التــي دفعــت بالكثيــر مــن الســوريين إىل طلــب اللجــوء فــي لبنــان، كان يقــدر عــدد العمــال الســوريين فــي البــالد بنحــو 300.000 

عامــل، يعملــون بشــكل أساســي فــي المهــن والقطاعــات التــي لــم تكــن فيهــا العمالــة اللبنانيــة كافيــة، مثــل البنــاء والزراعــة. 

اتبــع تدفــق الالجئيــن نمــط ازديــاد عــرض اليــد العاملــة فــي تلــك األنشــطة لتمتــد فيمــا بعــد إىل قطاعــات أخــرى وتتنافــس 

مــع قــوة العمــل اللبنانيــة، الســيما بالنســبة للوظائــف التــي تتطلــب مســتويات منخفضــة مــن المهــارات. 

اعتبــارا مــن نهايــة عــام 2020، تــم تســجيل 865.500 ســوري لــدى مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن، وتقــدر 

الحكومــة اللبنانيــة أن هنــاك حوالــي 1.5 مليــون الجــئ ســوري يقيمــون فــي البلــد.36  وفقــا لتقديــرات المفوضيــة، يعيــش 89 

فــي المائــة مــن أســر الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان فــي فقــر مدقــع. وبينمــا يتلقــى الالجئــون المســجلون مســاعدات ماليــة، 

يبقــى مســتوى هــذه المســاعدات غيــر كاف لشــراء الســلع األساســية، ال ســيما بالنظــر إىل ارتفــاع مســتويات التضخــم.

تعمــل الغالبيــة العظمــى مــن الســوريين بشــكل غيــر منظــم. وحســب أحــد التقييمــات الســريعة،37 أفــاد 2 فــي المائــة فقــط 

مــن المســتجيبين الســوريين بأنهــم ينعمــون بتغطيــة الضمــان االجتماعــي، وذكــر 95 فــي المائــة مــن العامليــن عــدم حوزتهــم 

ــر المنظــم وهــم عرضــة لظــروف  ــون فــي االقتصــاد غي ــح عمــل صالحــة، ممــا يشــير إىل أن معظــم هــؤالء يعمل عــىل تصاري

عمــل ســيئة. فــي الواقــع، كثيــرًا مــا يحــذر الالجئــون المســجلون لــدى مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن مــن العمــل 

المنظــم خوفــا مــن أن يبطــل ذلــك وضعهــم كالجئيــن. وحتــى بالنســبة ألولئــك غيــر المســجلين كالجئيــن لكنهــم يســعون اىل 

ــي  ــك. ف ــام بذل ــا مــن القي ــان اإلجــراءات المعقــدة وتكاليفه ــب األحي ــي أغل ــة، تعيقهــم ف الحصــول عــىل إجــازة عمــل قانوني

الحقيقــة، إن الالجئيــن الســوريين غيــر المســجلين حســب األصــول لــدى مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن 

ينبغــي أن يكفلهــم مواطــن لبنانــي )كفيــل( ليتمكنــوا مــن الحصــول عــىل اإلقامــة القانونيــة فــي البلــد، باإلضافــة إىل تســديد 

رســوم التجديــد الســنوية وقدرهــا 200 دوالر أميركــي، وهــذا مبلــغ باهــظ جــداً بالنســبة لمجتمــع يســوده الفقــر. 

يجعــل هــذا الطابــع غيــر المنظــم الواســع النطــاق العمــال الســوريين عرضــة إلنهــاء عملهــم مــن طــرف واحــد وتخفيــض أجورهــم 

أو تقليــص ســاعات عملهــم/ أو يجعلهــم يخضعــون لتدابيــر تنظيميــة صارمــة، أو حتــى يحظرهــا قانــون العمــل الحالــي. يشــير 

التقييــم الســريع لعــام 2020 إىل أن أزمــة كوفيــد-19 قــد ســاهمت بدرجــة كبيــرة فــي إضعــاف الالجئيــن الســوريين، حيــث تــم 

تســريح 60 فــي المائــة منهــم مــن العمــل بشــكل دائــم و31 فــي المائــة آخريــن مؤقتــاً.
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36   التركيز العالمي لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، لبنان، 2021. 



القوى العاملة الفلسطينية

ــة مــن وكاالت  ــروا(، هــي وكال ــى )األون ــن الفلســطينيين فــي الشــرق األدن ــة وتشــغيل الالجئي ــة األمــم المتحــدة إلغاث إن وكال

األمــم المتحــدة المكلفــة بتقديــم المســاعدة والحمايــة لالجئيــن الفلســطينيين وتوفيــر الخدمــات لهــم مثــل التعليــم، والرعايــة 

الصحيــة والمســاعدة الماليــة. حتــى عــام 2019، ســجلت األونــروا 475.075 الجئــا فلســطينيا مقيميــن فــي 12 مخيًمــا لالجئيــن 

ــغ 183.255، بمــن  ــأن عــدد الالجئيــن الفلســطينيين بل ــان. حــدد تعــداد 2017 لالجئيــن الفلســطينيين ب الفلســطينيين فــي لبن

فيهــم 17.706 الجــئ فلســطيني مــن ســوريا.38

فــي حيــن أن اإلطــار القانونــي الــذي يحكــم الالجئيــن الفلســطينيين متطــور إىل حــد مــا أكثــر مــن القوانيــن المتعلقــة بالعمــال 

المهاجريــن اآلخريــن، ال يــزال الفلســطينيون يعانــون مــن عقبــات كبيــرة لجهــة الحصــول عــىل عمــل. وحتــى قبــل األزمــات 

ــة فقــط مــن النســاء  ــي المائ ــة. ويشــارك 16.4 ف ــي المائ ــة الفلســطينية 43.8 ف ــوى العامل ــغ معــدل مشــاركة الق ــرة، بل األخي

بشــكل فعــال فــي القــوى العاملــة مقابــل 71.5 فــي المائــة مــن الرجــال. 

تعتبــر البطالــة واســعة االنتشــار بيــن الالجئيــن الفلســطينيين حيــث بلغــت نســبتها عــام 2017، 19.4 فــي المائــة. وعــىل الرغــم 

مــن انخفــاض مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة، فإنهــا ال تــزال تتأثــر بالبطالــة بشــكل متفــاوت، حيــث ال تســتطيع 27.3 

فــي المائــة مــن النســاء الناشــطات اقتصاديــا الحصــول عــىل عمــل مقابــل 17.5 فــي المائــة مــن نظرائهــن الذكــور. ويــدل ذلــك 

عــىل نقــص حــاد فــي فــرص العمــل المتاحــة للمــرأة. كمــا وتأثــر الشــباب تأثــرا كبيــرا بارتفــاع معــدالت البطالــة حيــث أن 45.3 

فــي المائــة مــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و19 ســنة و36.4 فــي المائــة مــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 20 و24 ســنة، 

كانــوا عاطلــون عــن العمــل. 

ــر المنظــم  ــة. فــي الواقــع، إن العمــل غي ــون أوضاعــاً ضعيفــة للغاي تجــدر اإلشــارة اىل أن الفلســطينيين العامليــن حتــى يعان

واســع االنتشــار حيــث أن 93.5 فــي المائــة مــن العمــال الفلســطينيين ليــس بحوزتهــم تصاريــح عمــل. وهــذا يجعــل جميــع 

ــة  ــدم اســتفادتهم مــن تغطي ــة اىل ع ــة، إضاف ــر آمن ــي األجــور ولظــروف عمــل غي ــا عرضــة لتدن العمــال الفلســطينيين تقريب

الضمــان االجتماعــي. لقــد قــدرت دراســة أجريــت فــي عــام 2012 أن 75 فــي المائــة مــن العمــال الفلســطينيين يكســبون أقــل 

مــن الحــد األدنــى لألجــور.39

 يتضــح أن مجتمعــات الالجئيــن الفلســطينيين كانــت غيــر مجهــزة لمواجهــة األزمــات األخيــرة التــي اجتاحــت لبنــان. وال تــزال 

إمكانيــة حصولهــم عــىل فــرص عمــل ضعيفــة، ممــا يجعلهــم يعتمــدون إىل أقصــى حــد عــىل المنظمــات الدوليــة مــن أجــل 

بقائهــم، حتــى فــي الوقــت الــذي تكافــح فيــه تلــك المنظمــات لســد العجــز فــي التمويــل.40  باإلضافــة إىل ذلــك، كان يعمــل 

نحــو 60 فــي المائــة مــن العمــال فــي القطاعــات الســتة األكثــر عرضــة للخطــر، والتــي ســجلت خــالل األزمــة أكبــر عــدد مــن 

الخســائر فــي الوظائــف. وفقــا لألونــروا، ازدادت البطالــة بيــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي حيــن أن الوكالــة ال تســتطيع تقديــم 

المزيــد مــن المســاعدات بســبب نقــص التمويــل داخــل لبنــان وخارجــه41.  

يتلقــى 62.000 الجئــاً فلســطينيا فقــط تــم تحديدهــم عــىل أنهــم )مهمشــين للغايــة(، مســاعدات ماليــة بانتظــام تقدمهــا األونــروا، 

لكــن محــدودة جــدا. كمــا يســتفيد 30.000 الجــئ فلســطيني قادمــون مــن ســوريا مــن إعانــة ماليــة، حيــث كانــت األســر تتلقــى 

ــم  ــد ت ــدل غــذاء. وق ــرد كب ــكل ف ــة ل ــرة لبناني ــة إىل 40.000 لي ــة باإلضاف ــرة لبناني ــغ 150.000 لي ــة مدفوعــات شــهرية تبل ــي البداي ف

تعديــل هــذه المبالــغ بعــد انهيــار قيمــة العملــة، فأصبحــت تتلقــى األســر المعيشــية اآلن 320.000 ليــرة لبنانيــة كمســاعدة عامــة، 

باإلضافــة إىل 81.000 ليــرة لبنانيــة لــكل فــرد بــدل غــذاء.42  لكــن فــي النهايــة، يواجــه الالجئــون الفلســطينيون فــي لبنــان ظروفــا 

اقتصاديــة ومعيشــية مزريــة حيــث تبقــى المســاعدات الدوليــة غيــر كافيــة. 

89

37    منظمة العمل الدولية )2020د(.

38   منظمة العمل الدولية )2020 أ (.

39   منظمة العمل الدولية ولجنة عمل الالجئين الفلسطينيين في لبنان )2021ب(.

40    األونروا )2020(.

41     سيويل وشيهايب )2020(.

42    سيويل وشيهايب )2020(.



   ملحق III - التجمعات السكنية التي شملتها العينة        

تضمنت المجموعات الجغرافية التي تم تحديدها وعددها 251 مجموعة المناطق التالية )حسب المحافظات(:

عكار:

العمايــر، مــزارع جبــا الكــروم، المحمــرة، تكريــت، عــكار العتيقــة، منيــارة، عندقــت، ببنيــن، برقايــل، بيــرة عــكار، شــيخ طابة، شــير 

حميريــن، ديــرة نهــر الكبيــر، ديــر دلــوم، فنيــدق، حلبــا، حــرار، جديــدة القيطــع، خربــة داوود عــكار، خريبــة الجنــدي، الكواشــرة، 

مشــحا، مشــتى حمــود، مزرعــة النهريــة، عــكار، وادي الجامــوس، القبيــات عــكار، قليعــات عــكار، قبــة شــمرا، رحبــة، تــل عبــاس 

الغريــب، تــل معيــان، تــل القــاري.  

الشمال:

البتــرون، شــكا، كفرعبيــدا، اميــون، ددي، كوســبا، انفــة، راس مســكة، عاصــون، بخعــون، البــداوي، بقــاع صفريــن، ديــر عمــار، 

إيــزال، كفرحبــو، المنيــة، ســير الضنيــة، ذوق بحنيــن،  

ــل،  ــس الت ــة، طرابل ــس التبان ــة، طرابل ــس القب ــون، طرابل ــوس قلم ــم 3، وادي الجام ــا رق ــم2، المين ــا رق ــردان، المين ــا الج مين

طرابلــس الزهريــة، طرابلــس الزيتــون، طرابلــس الجــردان، مجدلَيــا زغرتــا، مرياطــا، مزيــارة، زغرتــا، طرابلــس الحداديــن، الحديــد، 

المخرطــة. 

البقاع:

ــة قنفــار، الال،  ــوز، خرب ــة روحــه، راشــيا، رفيــد راشــيا، ســحمر، غــزة، حــوش الريــم، جــب جنيــن، كامــد الل ضهــر األحمــر، خرب

ــة المعلقــة، عراضــي، رعيــت، علــي النهــري، عنجــر  ــارة(، المنصــورة، المــرج، القرعــون، الصويــري، زحل ــارة )الحَم مشــغرة، من

)حــوش موســى(، القبلــة، شــتورة، بــر اليــاس، دلحاميــة زحلــة، الفــرزل، جديتــا، كفرزبــد، مجــدل العنجــر، مكســي، قــب اليــاس، 
ريــاق، ســعدنايل، تعلبايــا، تعنايــل، تربــل زحلــة، زحلــة العريضــة، زحلــة المعلقــة، زحلــة الميــدان.ت.

بعلبك- الهرمل:

ــر  ــوداي، بريتــال، شــعت، شــمصطار، دي الفاكهــة، إيعــات، القــاع بعلبــك، عيــن بعلبــك، عرســال، بعلبــك، بدنايــل بعلبــك، ب

ــا،  ــك الســاحل، ســرعين التحت ــا، راس بعلب ــي شــيت، قصرنب ــوة، النب األحمــر، دوريــس، حــدث بعلبــك، حــوش الرافقــة، اللب

ــا، يوميــن، الهرمــل.  ــا، تمنيــن الفوقــا، تمنيــن التحت ــا، طاري طلي

بيروت:

المصيطبة، راس بيروت، األشرفية، البشورية، المزرعة، زقاق البالط

جبل لبنان:
 

عاليــه، عرمــون عاليــه، بيصــور عاليــه، بشــامون، شــويفات العمروســية، شــويفات القبــة، بعبــدا، بــرج البراجنــة، الشــياح، فــرن 

الشــباك، الحــدث بيــروت، حمانــا، حــارة حريــك، كفرشــيما، الليلكــي، طحويــة الغديــر، الرميلــة الشــوف، بعقليــن، برجــا، شــحيم، 

ــود،  ــرج حم ــاس، البوشــرية، ب ــة، ســبلين، انطلي ــود، الناعم ــرخ، مزب ــا، كفرنب ــة، كترماي ــوف، الجي ــدة الش ــا، جدي ــور، داري الدام

الدكوانــة، الفنــار، جــل الديــب، جديــدة المتــن، منصوريــة المتــن، ســن الفيــل، الزلقــا، ذوق الخــراب، عمشــيت، جبيــل، جونيــه 

غديــر، جونيــه صربــا، ذوق مكايــل، ذوق مصبــح.

الجنوب:

روم، جزيــن، أنصاريــة، عبــرا صيــدا، عدلــون، عنقــون، بابليــة، البيســارية، درب الســيم، الغازيــة، حــارة صيــدا، هالليــة صيــدا، 

خرايــب صيــدا، مغدوشــة، الميــة وميــة، القريــة صيــدا، صيــدا األوســتاني، صيــدا القديمــة، السكســكية، الصرفنــد، الزراريــة، 

ــون  ــر قان ــهابية، دي ــمالي، الش ــرج الش ــاس، ب ــة، بدي ــش، البازوري ــت، باري ــل، عيتي ــن بع ــور، عي ــية ص ــا، العباس ــور، صريف ص

ــا، القليلــي صــور، صديقيــن، طيــر دبــا، طيــر فلســاي.    العيــن، جويــا، المعركــة، قان
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النبطية:

عيتــرون، عيناتــا بنــت جبيــل، بنــت جبيــل، شــقرا، حاريــص، رميــش، تبنيــن، عربصاليــم، أنصــار، الزهرانــي، دويــر النبطيــة، 

ــة  ــا، قصيب ــة الفوق ــا، النبطي ــة التحت ــت، النبطي ــر، كفرتبني ــان، كفرصي ــة، جبشــيت، كفررم ــاروف النبطي ــة، ح ــوش النبطي حب

ــون، مجــدل الســلم، ميــس  ــام مرجعي ــركال، الخي ــون، كف ــة، مرجعي ــا، الهباري ــة، شــبعا، حاصبي ــن النبطي ــا، زبدي ــة، زفت النبطي

الجبــل. 
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مجموعإناثذكور

752654866929متوسط الدخل بالساعة )بالليرة لبنانية(

50.144.548.9متوسط ساعات العمل األسبوعية )ساعات العمل الفعلية(

50.246.049.3متوسط ساعات العمل األسبوعية )ساعات العمل المعتادة(

18.512.817.3النسبة المئوية للعمال الذين يشغلون وظائف متعددة

النسبة المئوية للعمال المؤهلين:

67.072.868.7      مع عقد مكتوب أو شفهي

47.247.247.2      مع الحق في الحصول عىل إجازة سنوية مدفوعة األجر

51.050.250.8      مع الحق في الحصول عىل إجازة مرضية مدفوعة األجر

41.1      مع الحق في الحصول عىل إجازة أمومة

48.244.247.0      المساهمين في الضمان االجتماعي

3.67.94.5النسبة المئوية لألفراد العاملين والمنتسبين إىل نقابات العمال

الملحق IV  - لمحة عن بيانات سوق العمل والعمل غير 

المنظم بحسب الجنسية                                                      

اللبنانيون 

   جدول أ-1 مؤشرات أساسية حول سوق العمل بحسب الجنس والعمر )نسبة مئوية(

   جدول أ-2 مؤشرات مختارة تتعلق بظروف العمل بحسب الجنس

الراشدون )+ 25(الشباب )15-24(المجموع )+15(

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

59.920.140.440.419.230.266.120.443.6معدل المشاركة في القوى العاملة

48.413.731.423.17.915.856.515.436.3نسبة العمالة إىل السكان

19.232.022.342.858.647.614.624.416.8االستغالل الناقص للعمالة 1:  معدل البطالة

االستغالل الناقص للعمالة 2: المعدل المشترك بين العمالة الناقصة 

لجهة الوقت والبطالة

20.934.224.144.160.249.016.326.818.7

االستغالل الناقص للعمالة 3: المعدل المشترك بين البطالة والقوى 

العاملة المحتملة

27.949.734.055.275.062.321.740.226.4

االستغالل الناقص للعمالة 4: المقياس المركب لقصور لالستغالل 

الناقص للعمل

29.451.335.656.275.963.323.342.128.1

7.012.18.313.518.815.15.810.26.8معدل البطالة طويلة األمد

45.257.150.9معدالت الشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب

64.364.464.379.976.479.062.262.662.3العمالة غير المنظمة

62.463.862.879.975.078.760.062.160.5العمالة غير المنظمة في القطاع غير الزراعي
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مجموعإناثذكور

630422335900متوسط الدخل بالساعة )بالليرة لبنانية(

46.340.245.5متوسط ساعات العمل األسبوعية )ساعات العمل الفعلية(

48.247.548.1متوسط ساعات العمل األسبوعية )ساعات العمل المعتادة(

13.38.212.7النسبة المئوية للعمال الذين يشغلون وظائف متعددة

النسبة المئوية للعمال المؤهلين:

31.942.332.9     مع عقد مكتوب أو شفهي

6.47.76.6     مع الحق في الحصول عىل إجازة سنوية مدفوعة األجر

10.614.411.0     مع الحق في الحصول عىل إجازة مرضية مدفوعة األجر

8.1     مع الحق في الحصول عىل إجازة أمومة

4.16.74.4     المساهمين في الضمان االجتماعي

0.20.60.2النسبة المئوية لألفراد العاملين والمنتسبين إىل نقابات العمال

الالجئون السوريون 

   جدول أ-3 مؤشرات رئيسية تتعلق بسوق العمل بحسب الجنس والعمر )نسبة مئوية(

   جدول أ-4 مؤشرات مختارة تتعلق بظروف العمل بحسب الجنس

الراشدون )+ 25(الشباب )15-24(المجموع )+15(

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

69.111.842.362.910.336.471.812.745.1معدل المشاركة في القوى العاملة

42.06.425.333.85.119.445.57.128.2نسبة العمالة إىل السكان

39.345.940.146.250.646.836.643.837.5االستغالل الناقص للعمالة 1:  معدل البطالة

االستغالل الناقص للعمالة 2: المعدل المشترك بين العمالة الناقصة 

لجهة الوقت والبطالة

42.350.343.449.056.250.039.847.840.8

االستغالل الناقص للعمالة 3: المعدل المشترك بين البطالة والقوى 

العاملة المحتملة

44.662.547.652.968.855.841.359.344.1

االستغالل الناقص للعمالة 4: المقياس المركب لقصور لالستغالل 

الناقص للعمل

47.465.650.455.372.358.544.262.147.0

10.615.111.110.216.911.210.714.311.1معدل البطالة طويلة األمد

57.686.071.9معدالت الشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب

95.094.995.098.697.798.593.893.993.8العمالة غير المنظمة

94.692.994.498.496.898.393.391.493.1العمالة غير المنظمة في القطاع غير الزراعي
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مجموعإناثذكور

705231296068متوسط الدخل بالساعة )بالليرة لبنانية(

47.445.247متوسط ساعات العمل األسبوعية )ساعات العمل الفعلية(

47.54547متوسط ساعات العمل األسبوعية )ساعات العمل المعتادة(

21.16.718.4النسبة المئوية للعمال الذين يشغلون وظائف متعددة

النسبة المئوية للعمال المؤهلين:

19.737.524.0    مع عقد مكتوب أو شفهي

19.712.518.0    مع الحق في الحصول عىل إجازة سنوية مدفوعة األجر

19.725.021.0    مع الحق في الحصول عىل إجازة مرضية مدفوعة األجر

8.0    مع الحق في الحصول عىل إجازة أمومة

5.34.25.0    المساهمين في الضمان االجتماعي

1.50.01.2النسبة المئوية لألفراد العاملين والمنتسبين إىل نقابات العمال

الالجئون الفلسطينيون 

   جدول أ - 5 مؤشرات رئيسية تتعلق بسوق العمل بحسب الجنس والعمر )نسبة مئوية(

   جدول أ-6 مؤشرات مختارة تتعلق بظروف العمل بحسب الجنس

الراشدون  )25+(الشباب )15-24(المجموع  )15+( 

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

45.18.227.539.49.325.947.77.828.2معدل المشاركة في القوى العاملة

17.84.411.412.72.68.220.15.112.8نسبة العمالة إىل السكان

60.546.458.567.772.268.557.834.254.6االستغالل الناقص للعمالة 1:  معدل البطالة

االستغالل الناقص للعمالة 2: المعدل المشترك بين العمالة الناقصة 

لجهة الوقت والبطالة

62.048.260.168.877.870.359.434.256.0

االستغالل الناقص للعمالة 3: المعدل المشترك بين البطالة والقوى 

العاملة المحتملة

75.976.976.181.890.784.073.367.172.3

االستغالل الناقص للعمالة 4: المقياس المركب لقصور لالستغالل 

الناقص للعمل

76.877.776.982.492.684.974.467.173.2

24.333.925.729.044.431.522.528.923.4معدل البطالة طويلة األمد

61.463.262.2معدالت الشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب

93.296.793.9100.0100.0100.091.396.092.2العمالة غير المنظمة

93.296.793.8100.0100.0100.091.296.092.1العمالة غير المنظمة في القطاع غير الزراعي
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مجموعإناثذكور

682345056373متوسط دخل الساعة )بالليرة اللبنانية(

48.443.447.5متوسط ساعات العمل األسبوعية )ساعات عمل فعلي(

49.346.348.7متوسط ساعات العمل األسبوعية )ساعات العمل المعتادة(

16.411.315.5النسبة المئوية للعمال الذين يشغلون وظائف متعددة

النسبة المئوية للعمال المؤهلين: 

44.962.648.4        مع عقد مكتوب أو شفهي

22.934.625.1        مع الحق في الحصول عىل إجازة سنوية مدفوعة األجر

26.739.229.1        مع الحق في الحصول عىل إجازة مرضية مدفوعة األجر

30.2        مع الحق في الحصول عىل إجازة أمومة

21.231.823.3        المساهمين في الضمان االجتماعي

2.15.62.7النسبة المئوية لألفراد العاملين والمنتسبين إىل نقابات العمال

إجمالي السكان المشمولين في المسح

   جدول أ - 7 مؤشرات رئيسية تتعلق بسوق العمل بحسب الجنس والعمر )نسبة مئوية(

   جدول أ- 8 مؤشرات مختارة تتعلق بظروف العمل بحسب الجنس

الراشدون  )25+(الشباب )15-24(المجموع  )15+( 

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

62.115.539.750.713.732.766.516.242.5معدل المشاركة في القوى العاملة

42.29.726.626.85.916.648.211.230.6نسبة العمالة إىل السكان

32.037.233.047.256.749.127.530.528.1االستغالل الناقص للعمالة 1:  معدل البطالة

االستغالل الناقص للعمالة 2: المعدل المشترك بين العمالة الناقصة 

لجهة الوقت والبطالة

34.340.035.449.460.051.529.933.230.5

االستغالل الناقص للعمالة 3: المعدل المشترك بين البطالة والقوى 

العاملة المحتملة

41.056.344.457.774.962.235.548.038.1

االستغالل الناقص للعمالة 4: المقياس المركب لقصور لالستغالل 

الناقص للعمل

43.058.346.459.476.964.037.650.140.2

10.114.310.913.220.014.69.212.49.8معدل البطالة طويلة األمد

53.072.162.3معدالت الشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب

78.574.277.892.186.591.175.671.674.9العمالة غير المنظمة

77.071.776.191.784.190.473.969.273.0العمالة غير المنظمة في القطاع غير الزراعي
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