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  المقدمة
  

، في لبنانالنتائج األساسية لمسح القوى العاملة لالجئين الفلسطينيين يسر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن يقدم 

للوقوف على التغيرات التي تطرأ على المؤشرات األساسية الخاصة بسوق  في لبنان وألول مرة، الذي ينفذه الجهازو

ها لواضعي فييهدف هذا التقرير أساسا إلى توفير مادة إحصائية شاملة وموثوقا .  لالجئين الفلسطينيين في لبنان العمل

  .االقتصادي والتنموي حول الخصائص األساسية للقوى العاملةالسياسات والمهتمين في موقع القرار 
  

  

 العمالة،(سماتها أهم ، ويبرز لالجئين الفلسطينيين في لبنانيتناول التقرير أهم المؤشرات اإلحصائية حول القوى العاملة 

.  ها وتوزيعاتها المختلفةوالتوزيع الجغرافي والتركيب الديمغرافي، باإلضافة إلى دراسة عالقات النسبمن حيث ) البطالة

  .هافيكما يتعرض التقرير لألفراد خارج القوى العاملة ويبين أهم السمات التي يتميزون 
  

ويلقي الضوء على مشاركة كل من الذكور  لالجئين الفلسطينيين في لبنانيركز التقرير على دراسة القوى العاملة 

والجنس والعمر والنشاط  توزيعهم النسبيواإلناث في القوى العاملة، ويدرس أوضاع العاملين بالتفصيل من حيث 

ويركز التقرير كذلك على دراسة البطالة وأهم سمات .  االقتصادي والمهنة والحالة العملية وغير ذلك من المؤشرات

.  هافيدراسة أهم السمات والخصائص التي يتصفون  إلىباإلضافة .  فيهامل والخصائص التي يتصفون العاطلين عن الع

  .ويتعرض التقرير كذلك لألفراد خارج القوى العاملة وأهم سماتهم وخصائصهم
  

  

  

، ين في لبنانلالجئين الفلسطينييأمل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن يسهم هذا التقرير في تطوير سوق العمل  

  .وأن ينير الدرب لمتخذي القرار وصانعي السياسات في مسيرة التنمية
  

  

  واهللا نسأل أن يتكلل عملنا بالنجاح
 
 
 

 2012، نيسان عال عوض

  رئيس الجهاز
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  الفصل األول
  

  النتائج األساسية
  

 القـوى العاملـة لالجئـين الفلسـطينيين فـي لبنـان      مسـح  ليعرض هذا الفصل ملخصا ألهم المؤشرات اإلحصائية 

والتـي أمكـن توفيرهـا فـي هـذا       لبنـان فـي   العمـل ، حيث تعرض هذه النتائج سمات واقـع  2011 تشرين اول

  . المسح
  

  المشاركة في القوى العاملة  1.1

 أول تشرين في% 42.5سنة فأكثر  15بين األفراد  لالجئين الفلسطينيين في لبنانفي القوى العاملة  المشاركةبلغت نسبة 

  .لنفس العام% 15.2 بينما بلغت لإلناث ،%71.3 للذكور، وكانت نسب المشاركة في القوى العاملة 2011عام 
  

ى  أما على مستوى المحافظة  روت أعل ، يليهـا  %45.7نسبة مشاركة في القوى العاملة حيث بلغت  فقد سجلت محافظة بي

اقل  صور، وسجلت محافظة %41.7 صيدامحافظة  يليها، %43.7 البقاعثم محافظة ومن ، %43.8 طرابلسمحافظة 

  .2011 عام تشرين أول، وذلك خالل %38.2نسب مشاركة في القوى العاملة 
 

   البطالة 2.1

 في حين كان ،%8.2فأكثر سنة  15بين األفراد لالجئين الفلسطينيين في لبنان  2011 عام تشرين أولبلغ معدل البطالة 

   %.14.7، ولإلناث %6.8معدل البطالة للذكور 

  

، تليها محافظة طرابلس %11.0معدل بطالة حيث بلغ  أعلى قد سجلت محافظة بيروتأما على مستوى المحافظة ف

، وسجلت محافظة صور اقل معدالت البطالة %5.7افظة البقاع مح تليها، %8.4محافظة صيدا  ثمومن ، 10.3%

  .2011 عام تشرين أول، وذلك خالل 1.8%

  
   2011 تشرين أول ،حسب المحافظةلالجئين الفلسطينيين في لبنان  معدل البطالة
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، فيالحظ أن أعلى معدل للبطالة كان بين لالجئين الفلسطينيين في لبنانالبطالة حسب الفئات العمرية  وفيما يتعلق بمعدل

  .2011 عام تشرين أولفي % 17.8حيث بلغت النسبة سنة،  24-15األفراد الذين أعمارهم 

كان  2011 عام تشرين أولفي  ، فيالحظ أن أعلى معدل للبطالةالمستوى التعليميأما على صعيد معدل البطالة حسب 

  %. 20.6، حيث بلغ معدل البطالة بين أفراد تلك الفئة مهنية إجازة/ مهني عاليحصلوا على درجة بين األفراد الذين 

  

   العمالة 3.1

  . 2011 عام تشرين أولفي % 91.8 لالجئين الفلسطينيين في لبنانبلغت نسبة العاملين 

  
       المحافظة، حسب لالجئين الفلسطينيين في لبنان) سنة فأكثر 15(معدل العمالة من بين المشاركين في القوى العاملة 

  2011 تشرين أول

 
  

  لحالة العمليةا 4.1

أرباب % 9.1بواقع  2011 عام تشرين أولحسب الحالة العملية في  في لبنان ونالفلسطيني ونلالجئاتوزع العاملون ي

مستخدم أسبوعي، يومي أو على أساس % 32.3و ،مستخدم شهري% 39.2يعملون لحسابهم، و% 18.3عمل، و

  . متمرن/متدرب% 0.5و ،عامل لدى األسرة بدون أجر% 0.6و ،اإلنتاج
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  2011 تشرين أول ،حسب الحالة العمليةلالجئين الفلسطينيين في لبنان النسبي للعاملين  التوزيع

 
  

   المهنة الرئيسية 5.1

، كانت أعلى نسـبة  2011 عام تشرين أولحسب المهنة في في لبنان  على صعيد توزيع العاملين الالجئين الفلسطينيين

الفنيـون  % 20.9 عمـال الخـدمات والباعـة فـي األسـواق     يليها ، %37.3 في الحرف وما إليها من المهنللعاملين 

 مشغلو اآلالت ومجمعوهافئة  يليها ،%12.6بنسبة المهن األولية و ،%18.7بنسبة  والمتخصصون والمساعدون والكتبة

  . %0.3 المشرعون وموظفو اإلدارة العلياوأخيراً  %3.1 صيدالعمال المهرة في الزراعة وال ثم 7.1%
 

  النشاط االقتصادي 6.1

في نشاط  2011 عام تشرين أولادي في حسب النشاط االقتص في لبنان نين الفلسطينييلالجئالعاملين كانت أعلى نسبة ل

الخـدمات   ، وفي نشاط%24.0البناء والتشييد  نشاطوفي  ،من مجموع العاملين %25.9 شكلوا ما نسبتهحيث  ،التجارة

 الصـحة والتعلـيم   نشاطي ، وفي%11.8 التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية، وفي نشاط %17.7والفروع األخرى 

حيث  المطاعم والفنادقنشاط وكانت أقل نسبة من العاملين في ، %4.9وفي نشاط النقل والتخزين واالتصاالت ، 9.5%

 .%2.1بلغت 

  

  األفراد خارج القوى العاملة  7.1

تشـرين  فـي  % 57.5سنة فأكثر  15بين األفراد  لالجئين الفلسطينيين في لبناناألفراد خارج القوى العاملة بلغت نسبة 

  .لنفس العام% 84.8 بينما بلغت لإلناث ،%28.7 للذكور النسبة، وكانت 2011 عام أول
  

، يليهـا  %61.8حيث بلغت ألفراد خارج القوى العاملة نسبة ل أعلىصور فقد سجلت محافظة أما على مستوى المحافظة 

، وسجلت محافظة بيروت اقل %56.2طرابلس  محافظة ، ومن ثم %56.3، يليها محافظة البقاع %58.3محافظة صيدا 

  .2011 عام تشرين أول، وذلك خالل %54.3ألفراد خارج القوى العاملة نسب ل

  

شريك / رب عمل 
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  الفصل الثاني
  

  جودة البياناتالمنهجية و
  

القـوى العاملـة لالجئـين    يعرض هذا الفصل المنهجية العلمية وإجراءات الجودة التي اتبعت في تخطيط وتنفيذ مسـح  

، وتشمل تصميم أدوات البحـث األساسـية وطـرق جمـع     2011عام  وألول مرة الذي تم تنفيذه الفلسطينيين في لبنان

  .ومعالجة وتحليل البيانات الخاصة بموضوع الدراسة، باإلضافة إلى دقة البيانات وإجراءات ضبط الجودة المتبعة
  

  استمارة المسح   1.2

الفنية لمرحلة العمل الميداني، كما تمثل استمارة المسح األداة الرئيسية لجمع المعلومات، لذلك ال بد أن تحقق المواصفات 

على تجـارب الـدول    اإلطالعيتوجب أن تحقق متطلبات معالجة البيانات وتحليلها، وقد تم تصميم استمارة المسح بعد 

مع األخذ بعين االعتبار ، ومنظمة العمل الدولية ، وتوصيات األمم المتحدةالقوى العاملةاألخرى في موضوع إحصاءات 

  .في هذا الجانب في لبنان نالفلسطينيي مجتمع خصوصيات
  

  :تصميم وفحص االستمارة

  :مرت عملية تصميم االستمارة بالمراحل اآلتية

والمفاهيم والمصطلحات  القوى العاملةحول استمارات  منظمة العملتم الرجوع إلى ما هو متوفر من توصيات  •

  .المستخدمة فيها

 يتالءمعلى استمارة حول القوى العاملة ينفذها جهاز اإلحصاء اللبناني، وتم التعديل عليها وفق ما  اإلطالعتم  •

  مع الحالة الفلسطينية

حيث تم التعديل على االستمارة وفق نتائج التجربة وكذلك من خالل تدريب ، للمسح تنفيذ تجربة قبليةتم  •

وكذلك  األسئلةوحذف بعض ياغة مجموعة من األسئلة وذلك بإعادة ص الباحثين ومالحظاتهم على االستمارة

  .متغيرات على األسئلة وإضافةحذف 

  . تم إعداد تعليمات استيفاء االستمارة وتعليمات التدقيق والتنظيف •
  

  العينة واإلطار  2.2

ات الفلسطينية في المخيمات والتجمعالعينة في المسح عينة عشوائية طبقية عنقودية ثنائية المراحل من األسر المقيمة في 

  .لبنان
  

  :مجتمع الدراسة

ويقيمون بصورة اعتيادية المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان األسر الفلسطينية في  يتألف مجتمع الهدف من جميع

  .2011لبنان لعام في 
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  :إطار المعاينة

العينـة   وتتـألف   2010تعداد السكان والمساكن والمنشآت  إطار  منإطار المعاينة من عينة شاملة تم اختيارها  يتكون

المستخدمة في التعداد، وقد تم استخدام هذه  العدمناطق جغرافية متقاربة الحجم، وهي عبارة عن مناطق  منالشاملة هذه 

  . المرحلة األولى من عملية اختيار العينة في )PSUs( المناطق كوحدات معاينة أولية
  

  :حجم العينة

   .المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنانأسرة فلسطينية في  2,600 حوالي حجم العينةبلغ 
  

  :تصميم العينة

عنقود، وفي المرحلة الثانية تم حصر جميع  120بعد أن تم تحديد حجم العينة لمسح، تم اختيار العناقيد والتي عددها 

أسرة أو أقل يتم اختيار جميع اسر هذا  20األسر في العنقود األسر داخل العنقود وتحديث البيانات، وفي حالة أن عدد 

  .أسرة فقط  20أسرة يتم اختيار  20العنقود، وفي حالة أن عدد األسر أكثر من 
  

  : حساب األوزان

مسح الوعينة  في العينة بأنه المقلوب الرياضي الحتمال اختيار الوحدة ،) وحدة المعاينة( يعرف وزن الوحدة اإلحصائية 

حيث يتم في المرحلة األولى حساب وزن مناطق العد باالعتماد  ،نة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات مرحلتينعي

ثم في المرحلة الثانية يتم حساب وزن األسرة من كل منطقة  ،)عينة عشوائية منتظمة(على احتمال اختيار كل منطقة عد 

ثم نقوم ، النهائيمرحلة الثانية فنحصل على وزن األسر ثم نجد حاصل ضرب وزن المرحلة األولى في وزن ال ،عد

نسبة عدم االستجابة لألسر في كل عنقود، وفي المرحلة األخيرة تم إعداد الوزن النسبي بتعديل هذه األوزان باالعتماد 

 على متوسط  الوزن النهائي لألسر لألسرةفي ملفات البيانات من خالل قسمة الوزن النهائي 
  

  الميدانية العمليات 3.2

لذلك فإن ضمان .  لحصول على البيانات المطلوبة من مصادرها األوليةل األساسيالعمل مرحلة تمثل العمليات الميدانية، 

ذلك علـى   أشتملوقد  التي تم العمل عليها بشكل تفصيلي،وجود مقومات النجاح في هذه المرحلة من القضايا األساسية 

توفير كل المستلزمات الفنية واإلدارية بما في ذلك عمليات التعيين والتدريب وتوفير المستلزمات المادية الالزمـة ألداء  

  .العمل بأفضل صورة
  

  :التدريب

الحصـر  تجربة إعادة  لقد تم تدريب الباحثين الميدانيين على العمليات الميدانية المختلفة بشكل عام وذلك قبل بداية تنفيذ

لألسر في العناقيد المختارة لعينة المسح، حيث تم تدريب الباحثين على اآلليات المطلوب إتباعها فـي تحـديث وإعـادة    

تدريب علـى عمليـات جمـع    ال أشتملو  وتم أيضا تدريب الباحثين بعد انتهاء إعادة الحصر .حصر األسر في العناقيد

وأدبيات العمل الميداني بما في ذلك طـرح األسـئلة وتسـجيل     ء األسئلةوالمفاهيم والمصطلحات وآليات استيفا البيانات

  .  في لبنان يالمجتمع الفلسطيناإلجابات وأدبيات إجراء المقابالت باإلضافة إلى جزء خاص حول خصوصيات 
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  :       برنامج التدريب على القضايا األساسية اآلتية أشتملوقد 

  .مسح وأهدافهبالالتعريف  .1

  .االستمارة  طلحات المستخدمة فيتعريف المص .2

  .آلية استيفاء االستمارة .3
  

  :جمع البيانات

وقد بدأ .  تمت عملية استيفاء االستمارات عن طريق المقابلة الشخصية ألحد أفراد األسرة البالغين القادرين على اإلجابة

توزيع فريق العمل الميداني فـي  ، وقد تم 12/10/2011وانتهى بتاريخ  15/09/2011العمل الميداني للمشروع بتاريخ 

   .جميع المحافظات حسب حجم العينة لكل محافظة، كما تم تزويد الفريق الميداني بجميع أدوات ولوازم العمل الميداني

  

  :معدالت اإلجابة

وقد أسرة، ) 2,465( المتجاوبةوبلغ عدد األسر  ،الفلسطينية في لبنان لألسرأسرة ممثلة ) 2,600( حوالي تم اختيار

  .طبقات التصميم لتعديل تأثير نسـب حاالت الرفض وعدم التجاوب جرى تعديل األوزان على مستوى
   
  استمارة مكتملة    )2,465(

  لم يتم االستدالل على العنوان    )   7(

  األسرةعدم وجود شخص مؤهل للمقابلة في            )    2(

  حالة ال أحد في البيت    )   23(

  حالة رفض           )    51(

  وحدة سكنية غير مأهولة    ) 18(

  حالة أخرى     )   29(
  

  :اإلشكاليات الميدانية

  :صاحب عملية جمع البيانات بعض اإلشكاليات الميدانية تمثلت بالحاالت اآلتية
  

 9غير الفلسـطينية   األسر، وجود عدد قليل من واجه الباحثون الميدانيون عدداً قليالً من حاالت الرفض حاالت الرفض

  .مأهولة وجميع هذه الحاالت قليلة الحصر، عدم االستدالل على العنوان، ووحدات سكنية غير إعادةاسر على الرغم من 
  

  معالجة البيانات  4.2

تضمنت مرحلة معالجة البيانات مجموعة من األنشطة والعمليات التي تم إجراؤها على االستمارات بهدف إعدادها 

  :التحليل، وشملت هذه المرحلة العمليات اآلتيةلمرحلة 
  

في هذه المرحلة تم تدقيق جميع االستمارات باستخدام تعليمات للتدقيق الميداني للتأكد من : التدقيق قبل إدخال البيانات .1

  .منطقية البيانات وإعادة غير المكتمل منها ثانية للميدان
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ومدعم بنظام التعريب حيث  Accessلبيانات باستخدام رزمة قاعدة بيانات تم تنظيم عملية إدخال ا:  إدخال البيانات. 2 

  :وقد تميز البرنامج الذي تم إعداده بـالخواص والسمات اآلتية.  تمت برمجة االستمارة من خالل هذه الرزمة

  .إمكانية التعامل مع نسخة مطابقة لالستمارة على شاشة الحاسوب  •

  .حتماالت الممكنة المنطقية وتسلسل البيانات في االستمارةالقدرة على عمل جميع الفحوص واال •

  .القدرة على التدقيق الداخلي لإلجابات على األسئلة •

  .الحفاظ على الحد األدنى من أخطاء مدخلي البيانات الرقمية أو أخطاء العمل الميداني •

  ).User-Friendly(سهولة االستخدام والتعامل مع البرنامج والمعطيات  •

تحويل البيانات إلى صيغة أخرى يمكن استخدامها وتحليلها من خالل منظومات إحصائية تحليلية أخرى إمكانية  •

 .SPSSمثل 
  

  دقة البيانات 5.2

 أخطاءبسبب استخدام عينة، وكذلك  اإلحصائية األخطاء أبرزهامتعددة في المسح من  بدقة البيانات جوانفحص  شملي

، باإلضافة إلى معدالت االستجابة في المسح واهم آثارهـا علـى   المسح وأدواتالعمل  طاقم إلىترجع  إحصائيةغير 

  :ويشمل هذا القسم على اآلتي. التقديرات
  

  :األخطاء اإلحصائية. 1

إن بيانات هذا المسح تتأثر باألخطاء اإلحصائية نتيجة الستخدام عينة وليس حصرا شامال لوحدات مجتمـع الدراسـة،   

 احتسـاب تـم   وقـد .  ولذلك من المؤكد ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع الحصول عليها من خالل التعدادات

التجمعـات  على مستوى  في التقرير المذكورةالنشر للتقديرات في مستويات  إشكاليةيوجد  الوالمؤشرات،  ألهمالتباين 

  .في لبنان الفلسطينية والمخيمات
  

  :األخطاء غير اإلحصائية .2

فهي ممكنة الحدوث في كل مراحل تنفيذ المشروع، خالل جمع البيانات أو إدخالهـا والتـي    اإلحصائيةأخطاء غير أما 

. وأخطاء إدخال البيانات) الباحث(، وأخطاء المقابلة )المبحوث(يمكن إجمالها بأخطاء عدم االستجابة، وأخطاء االستجابة 

، وتدريبهم على كيفيـة  اًتدريبا مكثف ينب الباحثكبيرة من خالل تدري بذلت جهود فقد لتفادي األخطاء والحد من تأثيرهاو

بعض التمارين أثناء إجراء المقابلة، واألمور التي يجب تجنبها، وتم إجراء  إتباعهاإجراء المقابالت، واألمور التي يجب 

على مفتـاح   باإلضافة إلى تزويدهم بكتيب دليل الباحث الميداني والذي يحتوي، خالل الدورة التدريبيةالعملية والنظرية 

خاص بأسئلة االستمارة وآلية استيفائها وأسلوب التعامل مع المبحوثين لضمان تقليل معدالت الرفض واإلدالء بالبيانـات  

برنامج اإلدخال قبل البـدء   فحصوتم  ،كما تم تدريب مدخلي البيانات على برنامج اإلدخال، الصحيحة وغير المنحازة

  .بعملية إدخال البيانات
  

  :التجاوب وعدم التجاوبمعادالت 
  x   100% مجموع حاالت عدم االستجابة= نسبة عدم االستجابة 

  العينة الصافية                              

 %5.8= وتساوي 
  



PCBS : 2011 القوى العاملة لالجئين الفلسطينيين في لبنانمسح 

 

21 
  

  )حاالت زيادة الشمول (  –العينة األصلية = العينة الصافية 

  .نسبة عدم االستجابة  -% 100= نسبة االستجابة 

  %94.2= وتساوي 
  

 إجراءات ضبط الجودة 6.2

تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان ضبط الجودة في المسح، ولتقليل تأثير األخطاء غير اإلحصائية إلى أدنى حد ممكن حيث 

تم اختيار باحثين ميدانيين مؤهلين تم تدريبهم بدقة على أساليب العمل الميداني وآلية استيفاء االستمارة من األسر 

بكتيب دليل الباحث الميداني والذي يحتوي على مفتاح خاص بأسئلة االستمارة وآلية استيفائها  باإلضافة إلى تزويدهم

  . وأسلوب التعامل مع المبحوثين لضمان تقليل معدالت الرفض واإلدالء بالبيانات الصحيحة وغير المنحازة
  

ن األخطاء الميدانية، مما قلل إلى أما بخصوص العمل المكتبي فقد تم تدريب طاقم خاص لتدقيق االستمارات والكشف ع

  .حد كبير معدالت األخطاء التي يمكن أن تحصل أثناء العمل الميداني
  

ومن أجل خفض نسبة األخطاء التي يمكن أن تحصل أثناء إدخال االستمارة إلى الحاسوب، فقد تم تصميم برنامج إدخال 

اإلدخال ويحتوي على العديد من الشـروط المنطقيـة،    بحيث ال يسمح بأي أخطاء تناسقية يمكن أن تحصل أثناء عملية

حيث تم تحميل برنامج اإلدخال بالعديد من الفحوص الخاصة بمدى اإلجابات لكل سؤال باإلضافة إلى العالقـات بـين   

ـ .  األسئلة المختلفة والفحوص المنطقية األخرى ا وقد أدت هذه العملية إلى كشف معظم األخطاء التي لم يتم العثور عليه

  . في المراحل السابقة من العمل، حيث تم تصحيح كافة األخطاء التي تم اكتشافها
 

وبعد االنتهاء من عمليات التدقيق سالفة الذكر، تم فحص تناسق البيانات، وقد تبين أنها كانت متناسقة، ولم يتم اكتشـاف  

وهذا بدوره أعطى انطباعا جيدا للقائمين على المسح بأنه يمكن االعتماد علـى  .  أخطاء ذات تأثير على نوعية البيانات

  .موثوقة وذات داللة عاليةهذه البيانات واستخراج مؤشرات إحصائية 
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  الثالث الفصل
  

  المفاهيم والمصطلحات
  

حيث تستند هـذه المفـاهيم إلـى    .  يعرض هذا الفصل المفاهيم والمصطلحات األساسية التي تم استخدامها في التقرير

في  ين في لبنانمع األخذ بعين االعتبار خصوصيات مجتمع الفلسطيني العملتوصيات األمم المتحدة في مجال إحصاءات 

كما أن هذه المفاهيم والمصطلحات متوافقة مع باقي المواضيع المتقاطعة في الجهاز المركزي لإلحصـاء  .  هذا المجال

  .سطينيفي الجهاز المركزي لإلحصاء الفلاإلحصائية المستخدمة المصطلحات معجم الفلسطيني، وهي واردة في 
  

 :األفراد خارج القوى العاملة
ولكنهم ال يعملون وال يبحثـون  ) ضمن القوة البشرية(تشمل هذه الفئة من السكان جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل 

عن عمل وال حتى مستعدين للعمل سواء بسبب عدم رغبتهم في العمل أو الستغنائهم عن التكسب عن طريق العمـل أو  

  .ألسباب أخرى
  

 :أيام العمل الشهرية
عدد األيام التي عملها الشخص خالل الشهر، باستثناء أيام العطل، ونهاية األسبوع، والمغـادرات المرضـية وغيرهـا    

  .المدفوعة وغير المدفوعة، وتعتبر ساعة عمل واحدة خالل اليوم كيوم عمل
  

 :البطالة
 ولم يعملوا أبدا خالل فترة اإلسناد في أي نـوع ) سنة فأكثر 15( تشمل هذه الفئة جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل

من األعمال وكانوا خالل هذه الفترة مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه بإحدى الطرق مثل مطالعة الصحف، التسـجيل  

  . في مكاتب االستخدام، سؤال األصدقاء واألقارب أو غير ذلك من الطرق
  

 :صاحب عمل
ويعمل تحت إشرافه أو لحسابه مستخدم واحد علـى  ) شريك(ل في منشأة يملكها أو يملك جزءا منها وهو الفرد الذي يعم

ويشمل ذلك أصحاب العمل الذين يديرون مشاريع أو مقاوالت خارج المنشـآت بشـرط أن يعمـل تحـت     . األقل بأجر

كات المساهمة أصحاب عمل حتـى  إشرافهم أو لحسابهم مستخدم واحد على األقل بأجر وال يعتبر حملة األسهم في الشر

  .ولو عملوا فيها
  

 :عضو أسرة غير مدفوع األجر
هو الفرد الذي يعمل لحساب العائلة، أي في مشروع أو مصلحة أو مزرعة للعائلة وال يتقاضى نظير ذلـك أي أجـرة   

  .وليس له نصيب في األرباح
  

 :العمالة
ويعملون، ) القوة البشرية(تشمل هذه الفئة كل من ينطبق عليه مفهوم العمالة، أي جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل 

ويضم ذلك أصحاب العمل، المستخدمين بأجر، العاملين لحسابهم أو في مصالحهم الخاصة، باإلضافة ألعضاء األسـرة  

  .غير مدفوعي األجر
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 :العمالة المحدودة
المجموعة جميع األفراد الذين ينطبق عليهم مفهوم العمالة ويعملون بصورة غير اعتيادية، سواء كانوا يعملون تضم هذه 

عدد ساعات أقل من المعتاد لسبب من األسباب والذين يرغبون في ذات الوقت بزيادة عدد ساعات عملهم إلـى العـدد   

دد بإحدى الطرق، كالبحث عن عمل إضافي أو يحـاولون  ، ويحاولون زيادة هذا الع)ساعة فأكثر أسبوعيا 35(الطبيعي 

ويندرج كـذلك ضـمن   . تأسيس عمل خاص أو مصلحة خاصة وهذا النوع سمي في النشرة بالعمالة المحدودة الظاهرة

العمالة المحدودة أولئك الذين يرغبون بتغيير عملهم ألسباب اقتصادية مثل عدم كفاية الراتب أو بسبب ظـروف العمـل   

  .هذا النوع سمي في النشرة بالعمالة المحدودة غير الظاهرةالسيئة و
  

 :المشتغلون
األفراد المشتغلين في المؤسسة من الذكور أو اإلناث ممن ال يتلقون رواتب وأجور مقابل عملهم في المؤسسة كأصحاب 

العمل أو أفراد أسرهم أو ممن يتلقون رواتب وأجور مقابل عملهم في المؤسسة بغض النظر عن اآللية التي يتلقون بهـا  

  .ألفراد المتدربين في المؤسسةرواتبهم أو أجورهم وال يدخل في عدد المشتغلين ا
  

 :المهنة
المقصود بالمهنة هي الحرفة أو نوع العمل الذي يباشره الفرد إذا كان عامال، أو الذي باشره سابقا إذا كان عاطال عـن  

العمل، بغض النظر عن طبيعة عمل المنشأة التي يعمل بها، وبغض النظر عن مجال الدراسة أو التدريب الـذي تلقـاه   

  .الفرد
  

 :النشاط االقتصادي الرئيسي
هو طبيعة العمل الذي تمارسه المؤسسة والذي قامت من اجله حسب التصنيف الدولي الموحـد لألنشـطة االقتصـادية    

  .ويسهم بأكبر قدر من القيمة المضافة في حالة تعدد األنشطة داخل المؤسسة الواحدة
  

  :القوى العاملة
  .وينطبق عليهم مفهوم العمالة أو البطالة) سنة فأكثر 15( ينتمون لسن العمل  تشمل هذه المجموعة جميع األفراد الذين

  

 :يعمل بأجر
هو الفرد الذي يعمل لحساب فرد آخر أو لحساب منشأة أو جهة معينة وتحت إشرافها ويحصل مقابل عمله علـى أجـر   

ويندرج تحت ذلك .  طريقة دفع أخرىمحدد سوءا كان على شكل راتب شهري أو أجرة أسبوعية أو على القطعة أو أي 

العاملون في الوزارات والهيئات الحكومية والشركات باإلضافة إلى الذين يعملون بأجر في مصلحة خاصة بالعائلـة أو  

  .لدى الغير
  

 :يعمل لحسابه

ويشـمل   وليس بالمنشأة أي مستخدم يعمـل بـأجر  ) شريك(هو الفرد الذي يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزءاً منها 

 .األشخاص الذين يعملون لحسابهم خارج المنشآت
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PCBS: Labour Force Survey of Palestinian refugees in Lebanon, 2011  اPCBS: مسح القوى العاملة لالجئين الفلسطينيين في لبنان، 2011 

العالقة بقوة العمل

المجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملة

In Labour ForceOutside Labour ForceTotal

Both Sexesكال الجنسين

24-1531.568.510015-24

34-2552.747.310025-34

44-3555.944.110035-44

54-4552.048.010045-54

+5523.276.810055+

42.557.5100Totalالمجموع

Malesذكور

24-1550.649.410015-24

34-2588.411.610025-34

44-3593.86.2100 Did not obtain
d ti l 54-4588.611.410045-54

+5544.355.710055+

71.328.7100Totalالمجموع

Femalesإناث

24-1510.789.310015-24

34-2520.080.010025-34

44-3520.080.010035-44

54-4519.880.210045-54

+556.593.510055+

15.284.8100Totalالمجموع

Age group and Sex

15 سنة فأكثر حسب العالقة بقوة العمل وفئات العمر والجنس، تشرين أول 2011 جدول 1: االفراد
Table 1: Individuals 15 Years and Above by Labor Force Status, Age 

Group and Sex, October 2011

فئات العمر والجنس

Labour Force Status
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العالقة بقوة العمل

المجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملة

In Labour Force Outside Labour
ForceTotal

Both Sexesكال الجنسين

 23.476.6100Illiterateأمي/ ملم

42.657.4100Primary (Level 1- 6)اساسي (6-1)

37.262.8100Complementary (Level 3)تكميلي (مستوى ثالث)

33.666.4100Secondaryثانوي

70.529.5100Bachelorبكالوريوس

70.929.1100BP تكميلي مهني

67.432.6100BT ثانوي مهني

73.926.1100TS/ LTمهني عالي/ اجازة مهنية

78.721.3100Higher Educationدراسات عليا

لم يحصل على أي مستوى 

تعليمي
50.749.3100Did not obtain any educational 

level

42.557.5100Totalالمجموع

Malesذكور

50.749.3100Illiterateأمي/ ملم

72.028.0100Primary (Level 1- 6)اساسي (6-1)

68.731.3100Complementary (Level 3)تكميلي (مستوى ثالث)

54.845.2100Secondaryثانوي

87.812.2100Bachelorبكالوريوس

84.415.6100BP تكميلي مهني

86.513.5100BT ثانوي مهني

87.712.3100TS/ LTمهني عالي/ اجازة مهنية

90.79.3100Higher Educationدراسات عليا

لم يحصل على أي مستوى 

تعليمي
81.019.0100Did not obtain any educational 

level

71.328.7100Totalالمجموع

Femalesاناث

8.891.2100Illiterateأمي/ ملم

10.489.6100Primary (Level 1- 6)اساسي (6-1)

12.187.9100Complementary (Level 3)تكميلي (مستوى ثالث)

18.481.6100Secondaryثانوي

51.548.5100Bachelorبكالوريوس

41.558.5100BPتكميلي مهني

35.464.6100BTثانوي مهني

54.645.4100TS/ LTمهني عالي/ اجازة مهنية

53.846.2100Higher Educationدراسات عليا

لم يحصل على أي مستوى 

تعليمي
11.089.0100Did not obtain any educational 

level

15.284.8100Totalالمجموع

أعلى مستوى تعليمي والجنس

جدول 2: االفراد 15 سنة فأكثر حسب العالقة بقوة العمل وأعلى مستوى تعليمي والجنس، تشرين أول 2011
Table 2: Individuals 15 Years and Above by Labor Force Status, Level of Education 

Attained and Sex, October 2011

Labour Force Status
 Highest t level of Education

Attained and Sex
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العالقة بقوة العمل

المجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملة

In Labour ForceOutside Labour ForceTotal

Both Sexesكال الجنسين

43.856.2100Tripoliطرابلس

45.754.3100Beirutبيروت

43.756.3100Al- Beqaaالبقاع

41.758.3100Saidaصيدا

38.261.8100Tyreصور
42.557.5100Totalالمجموع

Malesذكور

74.625.4100Tripoliطرابلس

72.827.2100Beirutبيروت

 73.926.1100Did not obtain any educationalالبقاع
l l 71.128.9100Saidaصيدا

65.234.8100Tyreصور
71.328.7100Totalالمجموع

Femalesإناث

15.484.6100Tripoliطرابلس

19.680.4100Beirutبيروت

15.884.2100Al- Beqaaالبقاع

13.186.9100Saidaصيدا

13.486.6100Tyreصور
15.284.8100Totalالمجموع

المحافظة والجنس

15 سنة فأكثر حسب العالقة بقوة العمل والمحافظة والجنس، تشرين أول 2011 جدول 3: االفراد
Table 3: Individuals 15 Years and Above by Labor Force Status, Governorate and Sex, 

October 2011

Labour Force Status

Governorate and Sex
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الجنس

كال الجنسينإناثذكور

MalesFemalesBoth Sex

10.23.39.1Employer / Partnerرب عمل / شريك

19.711.818.3Own account worker / self-employedيعمل لحسابه

32.969.739.2Monthly paid employeeمستخدم شهري

مستخدم أسبوعي، يومي أو على 

أساس اإلنتاج
36.412.532.3Weekly, daily or on the basis of 

productivity paid employee

0.32.30.6Unpaid Family Memberعامل لدى األسرة بدون أجر

0.50.40.5Trainee, Apprenticeمتدرب / متمرن

100100100Totalالمجموع

التوزيع النسبي للعاملين حسب الحالة العملية والجنس، تشرين أول 2011 جدول 4:
Table 4: Percentage Distribution of Employees by Employment Status and Sex, 

October 2011

الحالة العملية

Sex

Employment Status
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الجنس

كال الجنسينإناثذكور

MalesFemalesBoth Sex

0.20.60.3Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

 12.647.918.7Professionals, Technicians, Associatesالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة
and Clerks

20.920.920.9Service and Sale Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

3.41.93.1Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

42.810.837.3Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

 & 8.31.37.1Plant & Machine Operatorsمشغلو اآلالت ومجمعوها
Assemblers

11.816.612.6Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100Totalالمجموع

المهنة

2011 التوزيع النسبي للعاملين حسب المهنة والجنس، تشرين أول :5 جدول
Table 5: Percentage Distribution of Employees by Occupation and Sex, October 2011

Sex

Occupation 
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المجموعصورصيداالبقاعبيروتطرابلس

TripoliBeirutAl- BeqaaSaidaTyreTotal

 & 0.3Legislators, Senior Officials-1.10.8--المشرعون وموظفو اإلدارة العليا
Managers

الفنيون والمتخصصون والمساعدون 

والكتبة
19.516.229.117.919.118.7Professionals, Technicians, 

Associates and Clerks

24.721.620.120.815.320.9Service and Sale Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

0.41.314.23.1Skilled Agricultural & Fishery Workers-0.6العمال المهرة في الزراعة والصيد

38.940.134.340.12837.3Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من 

 & 4.19.25.37.28.87.1Plant & Machine Operatorsمشغلو اآلالت ومجمعوها
Assemblers

12.212.99.711.914.612.6Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

2011 التوزيع النسبي للعاملين حسب المهنة والمحافظة، تشرين أول :6 جدول
Table 6: Percentage Distribution of Employees by Occupation and Governorate, October 2011

المهنة

Governorate

Occupation 
المحافظة
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الجنس

كال الجنسينإناثذكور

MalesFemalesBoth Sex

4.52.34.1Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد 

11.613.211.8Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

28.61.524.0Constructionالبناء والتشييد

27.219.325.9Commerceالتجارة

2.40.62.1Hotels & Restaurantsالمطاعم والفنادق

 & 5.61.24.9Transportation, Storageالنقل والتخزين واالتصاالت
Communication

1.616.44.1Educationالتعليم

2.917.25.4Healthالصحة

15.628.317.7Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

Total 100100100المجموع

النشاط االقتصادي

جدول 7: التوزيع النسبي للعاملين حسب النشاط االقتصادي والجنس، تشرين أول 2011
Table 7: Percentage Distribution of Employees by Economic Activity and Sex, 

October 2011
Sex

Economic Activity  
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المحافظة

المجموعصورصيداالبقاعبيروتطرابلس

TripoliBeirutAl- BeqaaSaidaTyreTotal

1.60.20.41.917.14.1Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

7.615.19.814.010.311.8Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

30.320.518.024.920.324.0Constructionالبناء والتشييد

28.629.331.625.217.725.9Commerceالتجارة

2.12.90.52.01.52.1Hotels & Restaurantsالمطاعم والفنادق

 & 3.65.66.24.65.84.9Transportation, Storageالنقل والتخزين واالتصاالت
Communication

4.22.79.12.76.94.1Educationالتعليم

5.14.69.25.15.95.4Healthالصحة

16.919.115.219.614.517.7Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100Totalالمجموع

 Occupationالمهنة

جدول 8: التوزيع النسبي للعاملين حسب النشاط االقتصادي والمحافظة، تشرين أول 2011
Table 8: Percentage Distribution of Employees by Economic Activity and Governorate, 

October 2011
Governorate
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القطاع

مؤسسات حكومية / 

قطاع عام

قطاع 

خاص

جمعيات أهلية / 

منزل خاصمنظمات غير حكومية

سفارة أو 

منظمة دولية

أحزاب أو 

المجموعغير ذلكاألونروافصائل 

 Government
 institution / public

sector

 Private
sector 

 Non-governmental
organizations

 Private
Household

 Embassy or
 international
organization

 Political
parties

UNRWA Other
specify

Total

25.14.1Agriculture, Hunting & Fishing-----4.8- الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

 & 14.011.8Mining, Quarrying-2.1-3.213.44.24.0التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية
Manufacturing

6.924.0Construction-0.9-3.227.61.517.9البناء والتشييد

2.11.419.325.9Commerce-8.229.52.022.0التجارة

2.1Hotels & Restaurants------2.4-المطاعم والفنادق

 & 4.9Transportation, Storage-----14.65.41.5النقل والتخزين واالتصاالت
Communication

4.1Education-13.02.914.94.29.56.216.2التعليم

5.4Health-11.08.25.1-26.63.153.6الصحة

31.210.922.351.979.580.577.334.717.7Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100100100100Totalالمجموع

النشاط االقتصادي

Sector 

Economic Activity

2011 التوزيع النسبي للعاملين حسب النشاط االقتصادي والقطاع، تشرين أول :9 جدول
Table 9: Percentage Distribution of Employees by Economic Activity and Sector, October 2011
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معدل ساعات العمل

اإلعتيادية في األسبوع

معدل ساعات العمل 

الفعلية في األسبوع

Average 
normal 

working hours 
per week

Average real 
working 

hours per 
week

51.044.1Tripoliطرابلس

53.450.0Beirutبيروت

48.246.7Al- Beqaaالبقاع

51.947.6Saidaصيدا

40.938.5Tyreصور
49.845.6Totalالمجموع

المحافظة

جدول 10: معدل ساعات العمل األسبوعية للمستخدمين معلومي األجر حسب المحافظة، تشرين أول 2011
Table 10: Average Weekly Working Hours for Known Waged Employees by 

Governorate, October 2011

Governorate 
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الجنس

كال الجنسينإناثذكور

MalesFemalesBoth sex

24-1515.131.617.815-24

34-257.415.38.925-34

44-352.48.93.635-44

54-452.99.74.345-54

+553.3-2.855+

6.814.78.2Totalالمجموع

فئات العمر

جدول 11: معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة حسب فئات العمر والجنس، تشرين أول 2011
Table 11: Unemployment Rate among Labor Force Participants by Age Group and Sex, 

October 2011
Sex

Age group
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الجنس

كال الجنسينإناثذكور

MalesFemalesBoth sex

6.713.67.5Primary (Level 1- 6)اساسي (6-1)

5.510.26.4Complementary (Level 3)تكميلي (مستوى ثالث)

6.513.48.7Secondaryثانوي

12.422.015.7Bachelorبكالوريوس

8.820.010.9BP تكميلي مهني

8.812.69.6BT ثانوي مهني

22.616.020.6TS/ LTمهني عالي/ اجازة مهنية

18.74.2Higher Education-دراسات عليا

4.514.45.9Did not obtain any educational levelلم يحصل على أي مستوى تعليمي

6.814.78.2Totalالمجموع

جدول 12: معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة حسب المستوى التعليمي والجنس، تشرين أول 2011
Table 12: Unemployment Rate among Labor Force by Level of Education Attained 

and Sex, October 2011

Educational Qualificationالمستوى التعليمي

Sex
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الجنس

كال الجنسينإناثذكور

MalesFemalesBoth sex

7.224.110.3Tripoliطرابلس

8.918.711.0Beirutبيروت

5.28.25.7Al- Beqaaالبقاع

8.38.98.4Saidaصيدا

0.86.01.8Tyreصور

6.814.78.2Totalالمجموع

  Governorateالمحافظة

جدول 13: معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة حسب المحافظة والجنس، تشرين أول 2011
Table 13: Unemployment Rate among Labor Force Participants by Governorate and 

Sex, October 2011
Sex
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الجنس

كال الجنسينإناثذكور

MalesFemalesBoth sex

33.018.128.1Primary (Level 1- 6)اساسي (6-1 )

18.015.017.0Complementary (Level 3)تكميلي (مستوى ثالث)

6.813.28.9Secondaryثانوي

13.225.617.3Bachelorبكالوريوس

5.65.95.7BP تكميلي مهني

6.44.65.8BT ثانوي مهني

4.22.73.8TS/ LTمهني عالي/ اجازة مهنية

1.20.4Higher Education-دراسات عليا

12.813.713.0Did not obtain any educational levelلم يحصل على أي مستوى تعليمي

100100100Totalالمجموع

جدول 14: التوزيع النسبي للعاطلين عن العمل حسب أعلى مستوى تعليمي والجنس، تشرين أول 2011
Table 14: Percentage Distribution of Unemployment by Level of Education Attained 

and Sex, October 2011

Highest level of Education Attainedأعلى مستوى تعليمي

Sex
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الجنس

كال الجنسينإناثذكور

MalesFemalesBoth sex

24-1551.542.648.515-24

34-2527.428.727.825-34

44-359.315.511.335-44

54-457.813.29.645-54

+554.0-2.855+

100100100Totalالمجموع

Sex

جدول 15: التوزيع النسبي للعاطلين عن العمل حسب فئات العمر والجنس، تشرين أول 2011
Table 15: Percentage Distribution of Unemployment by Age Group and 

Sex, October 2011

Age groupفئات العمر
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الجنس

كال الجنسينإناثذكور

MalesFemalesBoth sex

 Distribution of Wage Employees byتوزيع المستخدمين بأجر حسب توفر عقود عمل:
Contract Availability:  

 1.41.71.3Written contract registered by a notaryيوجد عقد عمل خطي مسجل لدى كاتب العدل
public (kateb adel)

 8.915.07.9Written contract not registered by aيوجد عقد عمل خطي غير مسجل لدى كاتب العدل
notary public (kateb adel) 

89.783.390.8Verbal agreementاتفاق شفهي

100100100Totalالمجموع

المستخدمون بأجر حسب بعض اإلمتيازات التي يقدمها 

صاحب العمل:

Wage Employees by Presented 
Benefits: 

نسبة الذين يحصلون على مساهمات الضمان اإلجتماعي من 

صاحب العمل

3.14.33.3contributions of social security

7.114.48.2Annual paid Vacationsنسبة الذين يحصلون على اجازات سنوية مدفوعة

13.928.316.1Sick Paid Vacationsنسبة الذين يحصلون على اجازات مرضية مدفوعة

2.73.32.8Type of social securityنسبة الذين يحصلون على تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة

المؤشر

         جدول 16: التوزيع النسبي للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص حسب الجنس وبعض المؤشرات الخاصة بامتيازات العمل،         

2011     تشرين أول
Table 16: Percentage Distribution of Waged Employees in Private Sector by Sex and Work 

Benefits, October 2011

Sex

Indicator   
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الجنس

كال الجنسينإناثذكور

MalesFemalesBoth sex

24-1532.628.230.315-24

34-2520.221.020.625-34

44-3519.519.419.535-44

54-4514.415.515.045-54

+5513.415.914.755+

100100100Totalالمجموع

10 سنوات  فأكثر المقيمين في لبنان حسب فئات العمر والجنس، تشرين أول 2011 جدول 17: االفراد
Table 17: Individuals 10 years and Above Living in Lebanon by Age Group and Sex, 

October 2011

فئات العمر

Sex

Age group
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Introduction 
 

The Palestinian Central Bureau of Statistics is pleased to prepare this report on the main 
findings of the labor force survey of Palestinian refugees in Lebanon. The survey was 
conducted in Lebanon for the first time in 2011 to determine changes in key indicators of the 
labor market for Palestinian refugees. This report provides a reliable statistical document on 
the basic characteristics of the labor force and should be of use to policy makers and those 
interested in planning and development. 
 
The report addresses the main statistical indicators on the labor force for Palestinian refugees 
in Lebanon and highlights the most important characteristics (employment, unemployment) in 
terms of ratios, geographic distribution and demographic composition. The report also 
presents data on individuals outside the labor force and shows their main characteristics. 
 
In addition, the report highlights male and female participation rates and investigates working 
conditions in detail, presenting data on the distribution of the labor force by sex, age, 
economic activity, occupation, employment status, unemployment and the main 
characteristics of the unemployed.  
 
This report is divided into three chapters: the first chapter presents the main findings of the 
survey.  The second chapter explains the methodology of data collection and processing, in 
addition to details regarding data quality.  The third chapter presents the concepts and 
definitions used in the survey. 
 
The Palestinian Central Bureau of Statistics hopes that this report will contribute to the 
development of the labor market for Palestinian refugees in Lebanon and will provide a tool 
for policy and decision makers involved in working to enhance the development process. 
 
 
 
 
 

April, 2012  Ola Awad 
President of PCBS 
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Chapter One 
 

Main Findings 
 
This chapter presents the main findings of the Labor Force Survey of Palestinian Refugees in 
Lebanon in October 2011.  
  
1.1 Labor Force Participation 
The labor force participation rate of Palestinian refugees in Lebanon aged 15 years and over 
was 42.5% in 2011:  71.3% for males and 15.2% for females. 
 
In October 2011, Beirut governorate recorded the highest level of labor force participation 
with 45.7%, followed by Tripoli governorate with 43.8%, Al- Beqaa governorate with 43.7%, 
Saida governorate with 41.7% and Tyre governorate with the lowest participation rate of 
38.2%. 
 
1.2 Unemployment 
In October 2011, the unemployment rate of Palestinian refugees in Lebanon aged 15 years 
and over was 8.2%: 6.8% for males and 14.7% for females. 
 
Unemployment was highest in Beirut governorate with 11.0%, followed by Tripoli 
governorate with 10.3%, Saida governorate with 8.4%, Al- Beqaa governorate with 5.7% and 
Tyre governorate with 1.8%. 
 

Unemployment Rate among Palestinian Refugees in Lebanon by Governorate, 
October 2011  

 
 
The highest rate of unemployment was among individuals aged 15-24 years at 17.8% and in 
terms of educational level, among individuals with a TS/ LT degree at 20.6%. 
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1.3 Employment 
The percentage of Palestinian refugees in Lebanon in employment was 91.8% in October 
2011. 
 
Employment Rate of Labor Force Participants (15 Years and above) among Palestinian 

Refugees in Lebanon by Governorate, October 2011 

 
 
1.4 Employment Status 
Those in employment in October 2011 were distributed by employment status as 9.1% 
employer/partner, 18.3% self-employed, 39.2% monthly waged employee, 32.3% employees 
paid weekly, daily or on the basis of productivity, 0.6% unpaid family members and 0.5% 
trainee or apprentice. 
 

Distribution of Employed Individuals among Palestinian Refugees in Lebanon by 
Employment Status, October 2011  
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1.5 Main Occupation 
In October 2011, Palestinian refugees in Lebanon in employment were distributed by 
occupation as 37.3% craft and related trade workers, 20.9% service and retail workers, 18.7% 
professionals, technicians, associates and clerks, 12.6% elementary occupations, 7.1% plant 
and machine operators and assemblers, 3.1% skilled agricultural and fishery workers and 
0.3% legislators, senior officials and managers. 
 
1.6 Economic Activity 
The distribution of employed Palestinian refugees in Lebanon by economic activity was  
concentrated in commerce with 25.9% of the total labor force, 24.0% in construction 
activities, 17.7% in services and other branches, 11.8% in mining, quarrying and 
manufacturing, 9.5% in health and education, 4.9% in transportation, storage and 
communications, while the lowest percentage of workers was 2.1% in hotels and restaurants. 
 
1.7 Individuals Outside Labor Force 
The percentage of individuals outside the labor force of Palestinian refugees in Lebanon aged 
15 years and over was 57.5% in October 2011: 28.7% for males and 84.8% for females. 
 
Tyre governorate recorded the highest percentage of individuals outside the labor force at 
61.8%, followed by Saida governorate with 58.3%, Al-Beqaa governorate with 56.3%, Tripoli 
governorate with 56.2%, while Beirut governorate had the lowest percentage of 54.3%. 
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Chapter Two 
 

Methodology and Data Quality 
 

This chapter presents the scientific methodology and data quality procedures used in the 
planning and implementation of the labor force survey for Palestinian refugees in Lebanon, 
including the design of the survey tools and methods of collecting, processing and analyzing 
data, in addition to data quality assurance controls. 
 
2.1 Questionnaire 
The labor force survey for Palestinian refugees in Lebanon was designed in accordance with 
similar international experiences and with international standards and recommendations for 
the most important indicators, taking into account the special situation of Palestinians in 
camps and communities in Lebanon. 
 
2.2 Sample and Frame 
The sample was a two-stage stratified cluster random sample. 
 
Target Population 
All Palestinian households living in Palestinian camps and communities in Lebanon in 2011. 
 
Sample Frame 
The sampling frame was a master sample from the overall sample selected from the main 
frame of the Population and Housing Census of 2010.  It consists of a list of enumeration 
areas used as PSU’s in the first stage of selection.  
 
Sample Size 
The sample size was 2,600 Palestinian households. 
 
Sample Design 
Sampling Unit 
After determining the sample size for the first stage of 2600 households, 120 clusters were 
selected. 
The first stage sampling units were the enumeration areas in the master sample.  The second 
stage sampling units were households. 
 
Target Cluster Size 
The target cluster size or “sample-take” was around 20 households per PSU. 
 
Weight Calculation 

1. In the first stage, the weight of the clusters was calculated depending on the probability 
of selection of each cluster. 
Weight (cluster) = 1/probability of selection of cluster. 

2. In the second stage, the weight of households was calculated in each cluster.  
    Weight (household in the clusters) = total number of households in the cluster/sample of 

household in the clusters. 
3. We adjusted the second stage weights by the non-response of households in each 

cluster.  
Adjusted factor for non-response = sample of households in the cluster/responded 
households in the cluster. 
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Adjusted weight of household in the clusters = Weight (household in the 
clusters)*adjusted factor for non-response. 

4. The final design weight of the household = weight of first stage*adjusted weight of 
household in the clusters.  

5. We find the relative weight in each data file by dividing the final design weight of the 
household by the average of the final design weights of the household. 

 
2.3    Field Work 
Training Field Workers 
Field workers were trained on the main skills before the start of data collection. The 
interviewers were trained on the Survey methodology and tools in a course in Beriut. The 
training made the participants aware of the aims and definitions of the different indicators and 
expressions in the survey and gave instructions on how to fill in the questionnaire. 
 
Data Collection 
Field work started on September 2011 and lasted until 20 October 2011. Field work teams 
were distributed to all districts in proportion to the sample size of each governorate.   
 
During field work, 2,600 households were visited in the Palestinian Territory. The end results 
of the interviews were as follows: 
 

(2,465)      Completed questionnaires 
(7)             Could not find the address 
(2)             No qualified person for interview  
(23)           Nobody in the housing unit 
(51)           Refusals 
(18)           Vacant housing unit  
(29)           Other cases 
 
2.4  Data Processing 
The data processing stage consisted of the following operations: 

1. Data editing before entry: data were edited and checked before entry. 
2. Preparation of data entry program: 

In this stage, data were entered into the computer using the Access program.  This 
program was drawn up to satisfy a number of requirements, such as: 
• Duplication of the questionnaire on the computer screen. 
• Check the logic and consistency of data entered. 
• Allow possibility for internal editing of answers. 
• User-friendly handling. 
• Possibility of transferring data into another format to be used and analyzed using 

other statistical analytical systems, such as SPSS. 
 
2.5 Accuracy of the Data 
This includes many aspects of the survey, mainly statistical errors due to the use of a sample, 
and also non-statistical errors from workers and survey tools. It also includes the response 
rates in this survey and their effect on the assumptions.   
Statistical Errors  
Since the data reported here are based on a sample survey and not on a complete enumeration, 
they are subject to both sampling errors and non-sampling errors. 
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Sampling errors are random outcomes of the sample design and are, in principle, measurable 
by the statistical concept of standard error.  A description of the estimated standard errors and 
the effects of the sample design on sampling errors are provided in the previous chapter. 
 
Data of this survey are affected by statistical errors due to the use of a sample and therefore, 
the emergence of certain differences from the real values expected through censuses are 
possible. Variance calculations were conducted for the most important indicators. The results 
support the dissemination at governorate level as well as on Palestinians in camps and 
communities in Lebanon.  
 
Non-Statistical Errors  
These errors are due to cases of non-response, as well as to errors in the implementation of the 
survey. Such errors can emerge due to (a) the special circumstances of the questionnaire itself,  
and (b) diversity of sources (the interviewers, respondents, editors, coders, data entry 
operators).  
 
The sources of these errors can be summarized as:  

1. Some households were not in their homes and the interviewers could not meet them. 
2. Some households failed to respond to the questionnaire.   
3. Some errors occurred due to the way the questions were asked by interviewers. 
4. Misunderstanding of the questions by the respondents. 
5. Answering questions related to consumption by making estimates. 

 
 
Non response rate =  Sum of non response cases   x 100% 

                                            Net sample 
 
                               = 5.8% 

Response rate  = 100% - non response rate 
 
                        = 100% - 5.8%   =   94.2%  

 
The non response cases were treated using adjustment groups (strata) as shown in the 
following equation:  

 

∑
∑ ∑−

=
rg

ng co

wi

wiwi
fg .

 

Where 
 
∑ng

wi   Total weights in g group 

∑ cgo
wi

.
 Total weights over-coverage 

∑rg
wi    Total weights responding in the survey 

 
Each unit is given fg value for the interval lies in and finally we get iw'  using the following 
equation:  

 
 
 fgiwigiw *' =
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2.6 Data Quality Assurance Procedures 
Several measures were implemented to ensure quality control in the survey, such as the 
training of field workers in basic skills before the start of data collection and conducting field 
visits to ensure the integrity of data collection. The audit of questionnaires was carried over 
before data entry using a program that does not allow any mistakes to occur during the 
process of data entry.  The data were then examined to ensure that they were free from errors 
not discovered earlier. After receipt of the raw data file, the cleaning and consistency of the 
different questions on the questionnaire were checked. 
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Chapter Three 
 

Concepts and Definitions 
 
Persons Outside Labor Force: 
The population not economically active comprises all persons 15 years and over, who were 
neither employed nor unemployed accordingly to the definitions mentioned above. 
 
Monthly Work Days: 
Number of days at work during the month, excluding week-ends, holidays, sick and other paid 
or unpaid leaves. One hour of work in a given day is considered as one work-day. 
 
Unemployed: 
Unemployed persons are those individuals aged 15 years and over who did not work at all 
during the reference period, who were not absent from a job, were available for work and 
actively seeking a job during the reference period by one of the following methods news 
paper, registered at employment office, ask friends or relatives or any other method. 
 
Employer: 
A person who operates his or her own economic enterprise or engages independently in a 
profession or trade, and hires one or more waged employees. 
 
Unpaid Family Member: 
A person who works without pay in an economic enterprise operated by a related person 
living in the same household. 
 
Employed: 
Persons aged 15 years and over who were work at  least one hour during the reference period, 
or who were not at work during the reference period, but held a job or owned business from 
which they were temporarily absent (because of illness, vacation, temporarily stoppage, or 
any other reason)  he\ she was employer, self employed, wage employed, unpaid family 
member or other. The employed person is normally classified in one of two categories 
according to the number of weekly work hours, i.e. 1–14 work hours and 15 work hours and 
above. Also the absence due to sick leave, vacation, temporarily stoppage, or any other reason 
considered employed from 1-14 hours. 
 
Underemployment: 
Underemployment exists when a person’s employment is inadequate in relation to alternative 
employment, account being taken of his\her occupational skills. The underemployed persons 
are classified into two groups:1. Visible Underemployment:  which refers to insufficient 
volume of employment :Persons worked less than 35 hours during the reference week or 
worked less than the normal hours of work in their occupation were considered as visibly 
underemployed.2. Invisible Underemployment: refers to a misapplication of labour resources 
or fundamental imbalance as between labour and other factors of production, such as 
insufficient income. 
 
Employed Persons: 
Males and females working in the enterprise including owners, self-employed, unpaid family 
members, or waged workers who receive their compensations in cash or in kind during a 
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specific reference period. However, this term does not include trainees or those on 
assignments outside the enterprises or in long unpaid leaves. 
 
Occupation 
Occupation refers to the kind of work done during the reference period by the employed 
person, or the kind of work done previously if unemployed, irrespective of the Economic 
Activity or the employment status of the person.  Occupations are grouped together mainly on 
the basis of the similarity of skills required to fulfill the tasks and duties of the job. 
 
Main Economic Activity: 
Is the main work of the enterprise based on the  (ISIC, rev4) and that contribute by the large 
proportion of the value added, whenever more than one activity exist in the enterprise. 
 
Labor Force: 
The economically active population (Labor Force) consisting of all persons aged 15 years and 
over who were either employed or unemployed. 
 
Employee: 
A person who works for a public or private employer and receives remuneration in wage, 
salary, commission, tips, piece-rates or pay in kind. 
 
Own-account Worker (Self-Employed): 
A person who operates his or her own economic enterprise or engages independently in a 
profession or trade, and hires no employees. 
 
 

 
 
 


