
ومعدالت3 العاملة القوى
االقتصادي  النشاط
والبطالة) (العمالة
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1. 
االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى

العمل الدولية1 العاملين  منظمة بحسب الناشطين“ فئة ”السكان تضم
اإلجمالية. العاملة أيضًا بالقوى الفئة هذه وتعرف العمل، والعاطلين من

لمدة بعمل ولو قاموا الذين األشخاص الفعلية فتشمل العاملة القوى أما
الدراسة بـ“األسبوع في (حددت المرجعية الفترة خالل فقط واحدة ساعة

المرض، بسبب العمل موقتًا واألشخاص الغائبين عن للمقابلة“)، السابق
اإلجازة. أو األمومة ، عطلة العطل، أو أو

في المقيمين السكان إجمالي إلى اإلجمالية العاملة القوى نسبة تبلغ
العمرية  للفئة االقتصادي النشاط معدل ويبلغ المئة، في 32.2 لبنان
و20.4 في  للذكور المئة في 68.9) المئة في 15 سنة وما فوق 44.0

للفئة عمال األفراد الذين يمارسون بنسبة يتعلق ما في أما لإلناث). المئة
فتبلغ  نفسها، السكان للفئة العمرية مجموع إلى 64 سنة - 15 العمرية

المئة  و73.4 في لإلناث المئة (22.3 في المئة في 47.1 النسبة هذه
للذكور).

ومافوق): 1108129 15 سنة عمر (في الفعلية العاملة القوى عدد •

15 إلى 64 سنة): 1062099 عمر (في الفعلية العاملة القوى عدد •

ومافوق): 94442 15 سنة عمر (في العمل من العاطلين عدد •

15 إلى 64 سنة): 92094 عمر (في العمل من العاطلين عدد •

ومافوق): 1202571 15 سنة عمر (في الناشطون) (السكان العاملة اإلجمالية عدد القوى •

15 إلى 64 سنة): 1154193 عمر (في الناشطون) (السكان العاملة اإلجمالية عدد القوى •

مجموع عدد  فوق ÷ في عمر 15 سنة وما اقتصاديًا عدد الناشطين (مجموع : فوق وما سنة 15 في عمر للسكان االقتصادي النشاط معدل •
100 × فوق( وما 15 سنة عمر في السكان

السكان  عدد مجموع ÷ 64 سنة عمر15 - اقتصاديًا في الناشطين عدد (مجموع : سنة 64 - 15 عمر في للسكان االقتصادي معدل النشاط •
100 × 64 سنة) - 15 عمر في

    

الثالث الفصل

االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة  القوى
والبطالة) (العمالة

الناقصة،  والبطالة والبطالة والعمالة الناشطين اقتصاديًا مسوح السكان فيرما، مهران وفيجيه فرهاد هوسمانز، رالف .1
لغربي آسيا، واالجتماعية واللجنة االقتصادية الدولي، العمل مكتب العمل الدولية، منظمة (جنيف: العربية الطبعة

.84 1996)، ص
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والجنس العمر بحسب النشاط االقتصادي معدالت - أ
عمر المقيمين بارتفاع االقتصادي النشاط معدالت ترتفع عام، بشكل

العمرية الفئة لدى معًا للجنسين ذروتها إلى المعدالت هذه تصل حيث
لتصل  تدريجيًا باالنخفاض ذلك بعد وتبدأ في المئة) 61.4) سنة 29 - 25

المئة).  (13.3 في الجنسين عند ومافوق سنة 70 عمر في حد أدنى إلى
العمرية للفئة ذروته االقتصادي النشاط معدل يبلغ الذكور، يخص ما في

لدى  نحو واضح على ينخفض حين المئة في 39 سنة) 94.3 في - 35)
المئة. أما عند اإلناث، فإن  في ليمثل 25.4 19 سنة) - 15) العمرية الفئة

لدى مثيالتها عن ملحوظ بشكل تنخفض االقتصادي النشاط معدالت
حيث  29 سنة) - 25) العمرية الفئة لدى مستوياتها أعلى وتبلغ الذكور

.((3-1) رقم الجدول (انظر المئة. في 37.3 تساوي

(3-1) رقم جدول
العمر والجنس بحسب االقتصادي النشاط معدالت

العمرية معًاذكورإناثالفئة ذكور و إناث

19 – 157.025.416.5

 24 – 2029.260.445.1

 29 – 2537.387.561.4

 34 – 3029.093.060.2

 39 – 3523.594.356.1

 44 – 4023.992.254.3

 49 – 4522.391.354.8

 54 – 5017.785.851.6

59 – 5511.677.843.1

 64 – 607.665.935.3

 69 – 653.841.823.0

فوق وما سنة 701.724.513.3

سنة وما فوق) 15) عمر في االقتصادي 20.468.944.0معدل النشاط

سنة (64 - 15) العمرية للفئة االقتصادي النشاط 22.373.447.1معدل

(3-1) رقم بياني رسم
العمر والجنس بحسب االقتصادي النشاط معدالت
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والبطالة) (العمالة االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى الثالث الفصل
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المحافظات بحسب االقتصادي النشاط معدالت - ج
(51.1 في المئة من  بيروت في اقتصادي نشاط معدل أعلى ُسجل

للنشاط معدل مقابل أدنى اقتصاديًا) ناشطون هم في بيروت المقيمين
على  واضحًا الفرق كان حين في في المئة)، 37.7) البقاع في االقتصادي

68.9 في  الذكور لدى النشاط االقتصادي يبلغ معدل إذ الجنس، صعيد
.((3-2) رقم الجدول (انظر اإلناث لدى المئة 20.4 في مقابل المئة

(3-2) رقم جدول
المحافظات بحسب النشاط االقتصادي معدالت

المحافظات

سنة وما فوق) وذكور(15 إناث
معًا

(15 سنة 
فوق) وما

وذكور إناث
معًا

 -64 15)
سنة) ذكورإناث

36.269.951.156.4بيروت

لبنان 23.770.847.250.6جبل

الشمالي 11.270.740.041.9لبنان

10.964.237.740.2البقاع

الجنوبي 16.665.339.742.3لبنان

19.463.640.844.5النبطية

20.468.944.047.1لبنان

 2.
 15 عمر في (أوالعاملون) الفعلية العاملة القوى خصائص

سنة وما فوق

والجنس العمر بحسب الفعلية العاملة القوى توزع - أ
العاملين في لبنان في  23.3 في المئة من مجموع العامالت النساء ل تمثّ

كما  العاملين. مجموع من المئة 76.7 في الذكور العاملون يمثل حين
 15 العمرية الفئة من العاملين والشابات الشبان نسبة أن الدراسة تظهر

تمثل  حين في العاملين، إجمالي من المئة في ل 16.7  تمثّ 24 سنة -
إجمالي  من المئة فوق) 4.2 في وما (65 سنة العاملين المسنين نسبة

64 سنة) 95.8 في المئة من  - 15) الفئة العمرية ل العاملين. وتمثّ
.((3-3) رقم (انظر الجدول الفعلية القوى العاملة إجمالي

(3-3) رقم جدول
والجنس العمر بحسب الفعلية العاملة القوى توزع

العمرية الفئة

إناث
وذكور

معا ذكورإناث

19 – 153.64.24.1

 24 – 2017.111.212.6

 29 – 2520.013.615.1

 34 – 3014.813.914.1

 39 – 3512.012.612.4

 44 – 4012.011.611.7

 49 – 458.49.69.3

 54 – 505.68.07.5

 59 – 553.25.95.2

 64 – 601.94.43.8

 69 – 650.82.62.2

فوق وما 700.62.42.0

100.0100.0100.0المجموع

التعليمي المستوى العاملة الفعلية بحسب القوى توزع - ب
المحصل

شهادة العاملين الذين يحملون نسبة أن خالل نتائج الدراسة يتبين من
المستوى  لوا حصّ الذين يستحوذ حين في المئة، 20.1 في تبلغ جامعية

العاملين،  مجموع من المئة 28.1 في وهي أعلى نسبة االبتدائي على
22.0 في  بنسبة المستوى المتوسط لوا حصّ العاملون الذين يليهم

رقم  الجدول (انظر العاملين) مجموع من المئة (4.5 في واألميون المئة
.((3-4)

والبطالة) (العمالة االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى الثالث الفصل
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(3-4) رقم جدول
التعليمي المستوى بحسب الفعلية العاملة القوى توزع

المحصل والجنس

المحصل التعليمي ذكورإناثالمستوى
وذكور إناث

معًا

3.64.84.5أمي (ة)

والكتابة بالقراءة (ة) 2.05.44.6ملم

0.31.10.9روضة

11.433.128.1إبتدائي

13.224.722.0متوسط

20.614.616.0ثانوي

34.115.920.1جامعي

ينطبق* 14.80.33.7ال

100.0100.0100.0المجموع

التعليمي المستوى سؤال عليهم لم يطرح والذين التعليمي مستواهم لم يعرف الذين الفئة األفراد هذه تشمل *
المنازل. في كالخدم

والجنس المحافظات بحسب الفعلية العاملة القوى توزع – ج
مجموع العاملين المقيمين  المئة من 44.1 في لبنان محافظة جبل تضم

17.5 في المئة من  بنسبة الشمالي لبنان محافظة تليها لبنان، في
البقاع  محافظة تليها المئة)، (13.1 في بيروت تضم حين في العاملين،
(5.1 في  فالنبطية المئة)، في 9.3) الجنوبي لبنان ثم المئة)، في 10.9)

.((3-5) الجدول (انظر المئة)

المحافظات يتبين في الجنس بحسب العاملين بتوزع ما يتعلق وفي
بيروت مرتفعة في العاملين مجموع إلى العامالت النساء نسبة أن

ككل  في لبنان العامالت النساء بنسبة مقابلة في المئة) 39.9) نسبيًا
مجموع  إلى النساء العامالت نسبة حين تنخفض في المئة)، في 23.3)
المئة)  (14.1 في الشمالي ولبنان المئة) في 14.4) العاملين في البقاع

.((3-6) (انظر الجدول رقم

والبطالة) (العمالة االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى الثالث الفصل

(3-5) رقم جدول
جنس لكل المحافظات بحسب الفعلية العاملة القوى توزع

معًاذكورإناثالمحافظات وذكور إناث

22.510.313.1بيروت

لبنان 46.843.344.1جبل

الشمالي 10.619.617.5لبنان

6.712.210.9البقاع

الجنوبي 8.29.69.3لبنان

5.15.05.1النبطية

100.0100.0100.0المجموع

(3-6) رقم جدول
محافظة الجنس لكل بحسب الفعلية القوى العاملة توزع

المجموعذكوراناثالمحافظات

39.960.1100.0بيروت

لبنان 24.775.3100.0جبل

الشمالي 14.185.9100.0لبنان

14.485.6100.0البقاع

الجنوبي 20.779.3100.0لبنان

23.576.5100.0النبطية

23.376.7100.0لبنان

المهنة في الوضع بحسب الفعلية العاملة القوى توزع - د
أرباب التالية: الفئات على المهنة في وضعهم بحسب العاملون يتوزع

األجراء بمعاش شهري، بمعاش الموظفون لحسابهم، العاملون العمل،
أقاربهم أو العاملون لدى أسرهم اإلنتاج، أساس على أو يومي أو أسبوعي

أجر. دون من والعاملون والمتمرنون والمتدربون أجر دون من أو بأجر
49.1 في  شهري تمثل بمعاش الموظفين فئة أن الدراسة وتظهر نتائج
أو بمفردهم لحسابهم العاملين فئة تليها العاملين، مجموع من المئة

مجموع العاملين  المئة من 28.5 في تمثل والتي األسرة أفراد بمساعدة
.((3-7) (انظر الجدول رقم
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(3-7) رقم جدول
المهنة في الوضع بحسب الفعلية العاملة القوى توزع

المهنة في النسبة (في المئة)الوضع

أجراء يستخدم عمل 5.1رب

دون أجر) أو من األسرة بأجر من أفراد بمساعدة أو (بمفرده لحسابه 28.5يعمل

أجير شهري 49.1موظف أو

اإلنتاج على أساس مياوم أو بأجر أسبوعي أو 13.0أجير

أجر دون من أو بأجر أقاربه أو أسرته لدى 3.3عامل

إنسانية... أهلية، خيرية، لدى جمعيات أجر دون من عامل أو أو متمرن مهنة...) لصنعة، (إعداد 1.0متدرب

100.0المجموع

المهن فئات القوى العاملة الفعلية بحسب توزع - هـ
والمستخدمون العاملون شغلها التي والمهن الوظائف تصنيف جرى

الدولية العمل منظمة قبل المعتمد من الدولي التصنيف بحسب
العشر الكبرى الفئات بحسب النتائج وسيتم عرض والمهن2. للوظائف

ويمثل ”العمال .(3-9) رقم في الجدول مبين هو التصنيف كما لهذا
غير  يمثل ”العمال حين في من العاملين، المئة المهرة“3  19.2 في
بنسبة  والمديرون“ العليا ”الكوادر يليهم المئة، 15.5 في المهرة4“

بنسبة  والبائعون“ في قطاع الخدمات ”العاملون ثم المئة، 10.7 في
ل  تمثّ المئة، في حين و“االختصاصيون“5 بنسبة 9.6 في المئة في 10.5

يمثلها  المئة مقابل 8.9 في المئة، 9.1 في واآلليات“ اآلالت ”سائقي نسبة
الوسطى“6 و 4.7  ”المهن في العاملون يمثلها المئة في و7.4 ”اإلداريون“

(انظر والصيد“ الزراعة في المهرة والعمال ”المزارعون يمثلها المئة في
.((3-8) رقم الجدول

(3-8) رقم جدول
فئات المهن بحسب الفعلية القوى العاملة

الوظائف النسبة (في المئة)فئات

والمديرون عليا 10.7الكوادر

9.6االختصاصيون

الوسطى 7.4المهن

8.9الموظفون اإلداريون

والبائعون الخدمات قطاع في 10.5العاملون

والزراعة 4.7الصيد

19.2العمال المهرة

والسيارات اآلالت 9.1سائقو

15.5العمال غير المهرة

العسكرية 4.4القوى

100.0المجموع

جينيف  الدولية، العمل منظمة - ISC0- الثالثة والمعروف88- للوظائف والمهن، الطبعة التصنيف الدولي .2
وأعمال الجلد... المأكوالت وتحضير والطباعة. البناء في العاملين اليدويين والعمال الحرفيين الفئة العمال هذه تضم .3

الصيد،  ، الزراعة التنظيف، البيع، بأعمال ويقومون معينة مهنية بمهارات يتمتعون ال الذين العمال هذه الفئة تضم .4
والتشييد. البناء

... واألطباء والمهندسين المجازين والمعلمين العلمية المهن في االختصاصيين الفئة هذه تضم .5
البيولوجية... و الفيزيائية والعلوم التعليم في الوسطى العلمية المهن الفئة هذه تضم .6

والبطالة) (العمالة االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى الثالث الفصل
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والبطالة) (العمالة االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى الثالث الفصل

االقتصادي للمؤسسة القطاع بحسب الفعلية العاملة القوى توزع - و
التي يعملون فيها

يعملون  العاملين إجمالي من المئة 46.7 في أن الدراسة نتائج تظهر
و15.0  قطاع التجارة في المئة يعملون في قطاع الخدمات7، و22.1 في

والتعدين واستغالل التحويلية الصناعة قطاع في المئة يعملون في
و7.5 في  اإلنشاءات قطاع في المئة 8.7 في يعمل حين في المحاجر،

من ناحية أخرى، .((3-2) الرسم البياني رقم (انظر قطاع الزراعة المئة في
يعملون في  العاملين مجموع من 85.8 في المئة أن الدراسة نتائج تظهر

المئة  12.9 في حين يعمل في الخاص القطاع من شركات ومؤسسات
مؤسسات  في منهم المئة و1.2 في في مؤسسات القطاع العام منهم

وحزبية...). أهلية هيئات دولية، (منظمات أخرى قطاعات إلى تنتمي

(3-2) رقم بياني رسم
االقتصادي القطاع بحسب الفعلية العاملة القوى توزع

أنواع أحد من بحسب االستفادة العاملة الفعلية القوى توزع - ز
الصحي التأمين

مجموع العاملين يستفيدون  المئة من 49.2 في أن الدراسة نتائج تظهر
50.8 في المئة من  على األقل، مقابل الصحي أنواع التأمين أحد من

يخص ما الصحي. وفي أنواع التأمين أي من من ال يستفيدون العاملين
 27.0 نتائج الدراسة أن تظهر الضامنة، المؤسسة طبيعة نوع التامين أو
للضمان الوطني الصندوق العاملين منضمون إلى مجموع من المئة في

التأمين  شركات من يستفيدون المئة 10.3 في مقابل االجتماعي،
العمل رب حساب على كان أم الخاص حسابهم على أكان سواء الخاصة،

5.7 في المئة من  يستفيد كذلك هيئة. أو نقابة أو مؤسسة خالل من أم
و4.6  األمن، وقوى بالجيش الخاصة التأمين أنظمة من العاملين مجموع

و1.6 في  الدولة، موظفي تعاونية لدى مضمونون العاملين من المئة في
رقم الجدول (انظر التأمين أنواع أخرى من من يستفيدون منهم المئة

.((3-9)

8%��������
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... والتأمين المالية والخدمات والمطاعم والفنادق والصحة التربية القطاع هذا يضم .7
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(3-9) رقم جدول
أنواع من أحد االستفادة بحسب الفعلية العاملة القوى توزع

ونوع التأمين التأمين الصحي

التأمين من الضامنةاالستفادة المؤسسة أو التأمين نوع
 النسبة 

المئة) (في

مستفيد

االجتماعي للضمان الوطني 27.0الصندوق

أو هيئة) أو نقابة العمل أومن خالل مؤسسة على نفقة صاحب أو حسابه (على خاص 10.3تأمين

األمن وقوى 5.7الجيش

الدولة موظفي 4.6تعاونية

تعاضدي، األنروا) صندوق بلدية، لبنان، خارج آخر (تأمين 1.6نوع

ما تأمين الذين يستفيدون من 49.2مجموع

مستفيد 50.8غير

100.0المجموع

التأمين الصحي أنواع أحد من المستفيدين بالعاملين يتعلق في ما أما
54.9 في  النحو التالي: على التأمين نوع بحسب فهم يتوزعون فقط،

للضمان االجتماعي، الوطني الصندوق من منهم يستفيدون المئة
المئة  و11.6 في خاص، تأمين من يستفيدون المئة في 20.9 مقابل

و9.3  األمن، وقوى بالجيش الخاصة التأمين أنظمة من يستفيدون
المئة  و3.3 في الدولة، موظفي تعاونية من يستفيدون المئة في

رقم البياني الرسم (انظر الصحي التأمين من أخرى أنواع من يستفيدون
.((3-3)

(3-3) رقم بياني رسم
بحسب الصحي التأمين أنواع أحد من المستفيدين العاملين توزع

التأمين نوع

��������������������
9.3%

���������������
 11.6%

3.3% ��������������

20.9%����������

���������������
����������������

54.9%�

والبطالة) (العمالة االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى الثالث الفصل
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والبطالة) (العمالة االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى الثالث الفصل

ساعات وعدد العمل ديمومة بحسب الفعلية العاملة القوى توزع - ح
المعتادة العمل

دائم،  بعمل يقومون العاملين من المئة 88.8 في أن النتائج تظهر
و4.7 في المئة هم  ظرفي8 على أساس المئة يعملون في 6.3 مقابل

العمل، فيمكن تعريف  ساعات بعدد ما يتعلق أما في موسميون9 . عمال
العمل التي يجرى الساعات بوصفها أسبوعيًا المعتادة ساعات العمل

المعتادة، العمل ساعات مفهوم وينطبق نمطي. أسبوع أثناء في فيها
الغائبين على األشخاص أم في العمل األشخاص الموجودين على سواء

50.0 في المئة من  أن الدراسة نتائج وتظهر موقتة. بصفة العمل عن
أسبوعيًا،  ساعة 48 من أكثر عادة يعملون لبنان في العاملين مجموع

من 60  أكثر يعملون عادة العاملين من مجموع المئة في  25.0 مقابل
في األسبوع. ساعة

3.
معدالت البطالة و البطالة

إلى  الدولية العمل منظمة للبطالة10 بحسب القياسي التعريف يستند
في هم األشخاص الذين لدى معًا آن في توافرها بد من ال معايير ثالثة

معظم الدول) لكي  في عليه هو متعارف 64 سنة كما - 15) العمل سن
وهي: العمل، من عاطلين يصنفوا

باألسبوع السابق (حددت المرجعية الفترة خالل عمل يقوموا بأي لم أنهم •
للمقابلة)

للعمل. مستعدين يكونوا أن •

فعالً. بالبحث عن عمل يكونوا قد قاموا أن •

القياس فترة خالل عمل بأي يقوموا لم الذين األفراد وبذلك يحسب كل
مستعدون هم والذين عملهم، عن مؤقت نحو على غائبين وليسوا

عن بحثوا والذين للمقابلة، الالحقين األسبوعين غضون في للعمل
العمل. من كعاطلين للمقابلة السابقة األربعة األسابيع خالل عمل فعالً

المئة. في بـ7.9 لبنان في البطالة معدل يقدر التعريف هذا إلى واستنادًا

المجال الخاصة الحاالت بعض في أفسحت الدولية العمل أن منظمة إال
عمل  لديهم ليس الذين األشخاص يشمل للبطالة11 آخر لتعريف

الموسع هذا التعريف ووفق ال يبحثون عنه فعالً. ولكن للعمل والمتاحين
المئة  (12.3 في المئة في 9.7 لبنان المقدر في معدل البطالة يصبح

متبع في  هو ما مع تماشيًا انه إال الذكور). المئة لدى في و8.9 اإلناث لدى
هذا الفصل. في األول التعريف سنعتمد البلدان أغلبية

وليس إلى العاملة) (القوى الناشطين السكان مجموع إلى العمل من العاطلين لعدد المئوية النسبة يساوي البطالة معدل أن إلى اإلشارة تجدر
العمل  من العمرية عاطلون الفئة هذه أفراد ربع أن حوالي يعني سنة) ال 19 - 15) الفئة العمرية في 26.9% البطالة فمثالً معدل السكان. مجموع

العمرية. الفئة هذه في الربع حوالي تبلغ العمل من والعاطلين يعملون الذين مجموع إلى العمل من العاطلين نسبة أن يعني وإنما

أعمال استشارية....). الحمالون، البناء، الطلب (عمال على يتم بناء الذي المنتظم غير العمل الظرفي: هو العمل .8
المسابح...). سياحية، زراعية، (مواسم سنة في كل تتكرر مواسم محددة في يتم الذي العمل هو الموسمي: العمل .9

والبطالة  والبطالة والعمالة اقتصاديًا مسوح السكان الناشطين فيرما، مهران وفيجيه فرهاد هوسمانز، رالف .10
لغربي واالجتماعية االقتصادية واللجنة الدولي، العمل مكتب الدولية، العمل منظمة (جنيف: العربية الطبعة الناقصة،

.97 1996)، ص آسيا،
ويقتصر  الحاالت، في بعض عن عمل البحث يسمح بإرخاء معيار حكم إدخال إلى عام 1982 الدولية المعايير 11. عمدت

سوق وتفتقر األهمية، عمل محدودة عن للبحث التقليدية الوسائل فيها التي تكون الحاالت الحكم على هذا
العمل قوة تكون أو كاف، غير العاملة األيدي استيعاب يكون وحيث النطاق، محدودة تكون العمل إلى التنظيم أو
عمل، لديهم ليس األفراد الذين هم العمل من العاطلون يصبح بهذا الخاص. لحسابها كبير حد إلى فيها تعمل

موجودة غالبًا هي المذكورة الحاالت هذه أن المالحظ ومن جديًا. بحثًا عمل عن يبحثوا لكنهم لم والمتاحون للعمل
بعض حتى يعتقد أو عمل للبحث عن نشيطة خطوات العمل من العاطلون يتخذ ال بحيث النامية، البلدان في

الخاصة األوقات بعض في منطقتهم أم في سواء كفاءاتهم، مع تتناسب أي أعمال ال توجد العمل أنه من العاطلين
والعمالة اقتصاديًا الناشطين السكان مسوح فيرما، وفيجيه مهران فرهاد هوسمانز، رالف انظر: العمل. دورة في

االقتصادية واللجنة العمل الدولي، مكتب الدولية، العمل منظمة (جنيف: العربية الناقصة، الطبعة والبطالة والبطالة
.105 1996)، ص آسيا، لغربي واالجتماعية
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 8.0) المئة في فوق) 7.9 وما (15 سنة للفئة العمرية معدل البطالة يبلغ
اإلناث  لدى المعدل هذا ويبلغ سنة) 64 - 15 المئة للفئة العمرية في

هذا  ارتفاع المالحظ ومن الذكور. لدى في المئة مقابل 7.4 المئة 9.6 في
.((3-10) انظر الجدول رقم سنة) ( 24 - 15) في الفئة العمرية المعدل

(3-10) رقم جدول
والجنس البطالة بحسب العمر معدل

العمرية  الفئة ذكورإناث 
وذكور إناث

معًا

 19 – 1526.327.227.0

 24 – 2017.317.317.3

 29 – 2510.77.88.7

 34 – 307.25.15.6

 39 – 355.43.94.2

 44 – 406.63.54.2

 49 – 454.72.73.1

 54 – 501.33.63.2

 59 – 551.72.52.4

 64 – 601.94.44.1

 69 – 650.06.56.0

فوق وما 700.03.83.6

للفئة البطالة معدل
15 سنة وما  العمرية

9.57.37.9فوق

للفئة البطالة معدل
 64 - 15 العمرية

9.67.48.0سنة
 

الشهادة حملة لدى معًا للجنسين معدالت للبطالة أعلى تسجل
(8.7 في  الشهادة الثانوية حملة لدى ثم المئة) ومن في 9.2) المتوسطة

بين  البطالة معدالت مقارنة عند في المئة). أما 8.2) والجامعية المئة)
لدى مثيالتها اإلناث عن لدى هذه المعدالت ارتفاع فيالحظ والذكور، اإلناث
الجدول (انظر ملحوظ وبشكل التعليمية المستويات جميع في الذكور

.(3-11) رقم

والبطالة) (العمالة االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى الثالث الفصل

(3-11) رقم جدول
والجنس المحصل التعليمي المستوى بحسب البطالة معدل

فوق وما سنة 15 العمرية للفئة

المحصل التعليمي ذكورإناثالمستوى
وذكور إناث

معًا

4.45.04.9أمي (ة)

والكتابة بالقراءة (ة) 14.44.95.9ملم

14.24.45.3روضة

12.67.27.7إبتدائي

15.18.29.2متوسط

9.28.68.7ثانوي

10.36.98.2جامعي

9.57.37.9المجموع

وجود  مع معًا للجنسين المئة في 7.9 لبنان بـ في البطالة يقدر معدل
بيروت للبطالة في معدل أعلى يسجل بحيث بين المحافظات، فوارق
الجدول انظر ) والبقاع الشمالي لبنان محافظتي في وأدناه والنبطية

.((3-12) رقم

(3-12) رقم جدول
بحسب  فوق وما 15 سنة العمرية للفئة البطالة معدل

والجنس المحافظات

معًاذكورإناثالمحافظات وذكور إناث

8.810.810.0بيروت

لبنان 9.78.18.5جبل

الشمالي 7.44.65.0لبنان

5.65.55.5البقاع

الجنوبي 13.47.18.5لبنان

13.68.49.6النبطية

9.57.37.9لبنان

4. 
فوق وما سنة 15 عمر في العمل من العاطلين خصائص

والحالة الزواجية والعمر الجنس بحسب العمل من توزع العاطلين - أ
حين  في العمل، من العاطلين مجموع من المئة 28.7 في اإلناث ل يمثّ
وتمثل  العمل، من العاطلين مجموع من المئة 71.3 في الذكور ل يمثّ

إجمالي  من المئة 24 سنة) 48.4 في - 15) عمر في الشباب فئة
فوق) 2.5   ما و (65 سنة المسنون يمثل العمل، في حين من العاطلين

الدراسة نتائج تظهر كما .((3-13) رقم الجدول (انظر منهم المئة في
الزواج، في  لهم يسبق لم العمل من العاطلين من 80.1 في المئة أن

واألرامل والمطلقون  المئة، في 17.7 المتزوجون المتعطلون يمثل حين
المجموع. من المئة في 2.3 والمنفصلون
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والبطالة) (العمالة االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى الثالث الفصل

(3-13) رقم جدول
والجنس العمر بحسب العمل من العاطلين توزع

العمرية ذكورإناثالفئة
وذكور إناث

معًا

 19 – 1512.219.817.6

 24 – 2033.929.530.8

 29 – 2522.914.516.9

 34 – 3010.99.59.9

 39 – 356.56.46.4

 44 – 408.15.36.1

 49 – 453.93.43.5

 54 – 500.73.72.9

 59 – 550.51.91.5

 64 – 600.32.61.9

 69 – 65----2.31.6

فوق وما 70----1.20.9

100.0100.0100.0المجموع

المحصل التعليمي المستوى بحسب العمل من العاطلين توزع - ب
العاطلين  إجمالي من المئة في  21.2 حملة الشهادات الجامعية يمثل
27.6 في  التعليمي اإلبتدائي المستوى ذوو يمثل حين العمل، في من
(انظر  المئة 26.2 في المتوسط التعليمي المستوى وذوو منهم، المئة

.((3-14) رقم الجدول

(3-14) رقم جدول
المحصل التعليمي المستوي بحسب العمل من العاطلين توزع

والجنس

المحصل التعليمي ذكورإناثالمستوى
وذكور إناث

معًا

1.63.22.7أمي(ة)

والكتابة بالقراءة (ة) 3.23.53.4ملم

0.50.60.6روضة

15.632.527.6أساسي

22.327.826.2متوسط

19.817.318.0ثانوي

37.014.821.2جامعي

ينطبق 0.30.3----ال

100.0100.0100.0المجموع

المحافظات بحسب من العمل العاطلين توزع - ج
هم في  من العمل من العاطلين 48.2 في المئة أن الدراسة نتائج تظهر

في  المئة و10.8 في بيروت، في المئة في و17.1 لبنان، جبل محافظة
و7.4 في المئة في  لبنان الجنوبي، المئة في في و10.1 الشمالي، لبنان

.((3-15) رقم (انظر الجدول في النبطية المئة في و6.3 البقاع

(3-15) رقم جدول
المحافظات بحسب العمل من العاطلين توزع

معًاذكورإناثالمحافظات وذكور إناث

20.715.717.1بيروت

لبنان 47.648.448.2جبل

الشمالي 8.111.910.8لبنان

3.88.97.4البقاع

الجنوبي 12.29.210.1لبنان

7.75.86.3النبطية

100.0100.0100.0المجموع

عمل عن البحث وسائل بحسب العمل من العاطلين توزع - د
عمل عن البحث فترة وبحسب

للمقابلة السابقة األربعة األسابيع خالل عمل عن البحث بين وسائل من
اعتمادًا األكثر الوسيلة أن تبين العمل، من العاطلون إليها يلجأ التي

 72.5 إليها وسيلة يلجأ وهي واألصدقاء، طريق المعارف عن البحث هي
والصحف في المرتبة اإلعالنات تأتي حين في المتعطلين، من المئة في

ولم  المئة). (12.1 في العمل لدى أرباب ثم البحث المئة) في 13.3) الثانية
المتبقية،  الوسائل إلى العمل من العاطلين من المئة 1.7 في إال يلجأ

وعبر االنترنت، اإللكتروني أو والبريد العادي البريد عمل عبر عن كالبحث
أماكن وفي لالستخدام الوطنية والمؤسسة الخاصة االستخدام مكاتب

العمال. تجمع

العمل  العاطلين من المئة من 40.5 في الدراسة أن نتائج كما تظهر
المئة  و22.6 في عن العمل، في البحث أشهر الـ6 عن تقل فترة قضوا

في  وسنة في البحث عن العمل، 6 أشهر منهم أمضوا فترة تراوح بين
البحث  السنة في على تزيد فترة أمضوا المئة منهم 34.2 في حين أن

المئة  52.9 في عملوا يسبق أن لم ل الذين أخرى مثّ ناحية العمل. من عن
47.1 في  عملوا أن سبق الذين ل مثّ حين في العمل من العاطلين من

منهم. المئة
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االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى

 Primary status in
economic activity

 Sex الجنس

في األساسي الوضع
االقتصادي النشاط

Female
إناث

Male
ذكور

Females & Males
معًا وذكور إناث

Under school age 116336 135677 252013 الدراسة سن دون

Working 251765 836372 1088137 تعمل يعمل/

Unemployed as de-
clared 45823 97094 142917

العمل من (ة) عاطل
التصريح بحسب

Student 559455 579806 1139261 طالب(ة)

Retired 3765 55980 59745 (ة) متقاعد

Occupied with house-
work 851023 0 851023 متفرغة للمنزل

Unable to work 35963 81101 117064 العمل على قادر(ة) غير

 Other 4663 31273 35936 غير ذلك

Inapplicable 17920 51019 68939 ينطبق ال

Total 1886713 1868322 3755035 المجموع

Table 49
Distribution of residents according to primary status in 
economic activity and sex

(49) أ رقم جدول
النشاط في األساسي الوضع بحسب المقيمين توزيع

والجنس االقتصادي
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Labor force and economic activity rates

Table 49
Percentage distribution of residents according to primary 
status in economic activity and sex

(49) ب رقم جدول
النشاط في األساسي الوضع بحسب المقيمين توزيع

المئوية) (بالنسبة والجنس االقتصادي

 Primary status in
economic activity

 Sex الجنس

في األساسي الوضع
االقتصادي النشاط

Female
إناث

Male
ذكور

Females & Males
معًا وذكور إناث

Under school age 6.2 7.3 6.7 الدراسة سن دون

Working 13.3 44.8 29.0 تعمل يعمل/

Unemployed as de-
clared 2.4 5.2 3.8

العمل من (ة) عاطل
التصريح بحسب

Student 29.7 31.0 30.3 طالب(ة)

Retired 0.2 3.0 1.6 (ة) متقاعد

Occupied with house-
work 45.1 22.7 متفرغة للمنزل

Unable to work 1.9 4.3 3.1 العمل على قادر(ة) غير

 Other 0.2 1.7 1.0 غير ذلك

Inapplicable 1.0 2.7 1.8 ينطبق ال

Total 100 100 100 المجموع
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االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى

Primary status in economic activity

 Sex الجنس

النشاط في األساسي الوضع
اإلقتصادي

Females
إناث

Males
ذكور

 Females & Males
معًا وذكور إناث

Working 251173 831497 1082670 تعمل يعمل/

Unemployed as declared 45259 93387 138646
بحسب من العمل (ة) عاطل

التصريح

Student 199709 195040 394749 طالب(ة)

Retired 3765 55980 59745 (ة) متقاعد

Occupied with housework 844899 0 844899 متفرغة للمنزل

Unable to work 34900 78979 113879 العمل على قادر(ة) غير

 Other 4332 28889 33221 غير ذلك

Inapplicable 16229 48132 64361 ينطبق ال

Total 1400266 1331904 2732170 المجموع

Table 50 a
Distribution of residents (aged 15 years and above) accord-
ing to economic activity primary status and sex

(50) أ رقم جدول
الوضع  بحسب فوق) وما 15 سنة في عمر ) توزع المقيمين

والجنس اإلقتصادي النشاط في األساسي

Primary status in economic activity

 Sex الجنس

النشاط في األساسي الوضع
اإلقتصادي

Females
إناث

Males
ذكور

 Females & Males
معًا وذكور إناث

Working 1.2 3.6 2.4 تعمل يعمل/

Unemployed as declared 17.9 62.4 39.6
بحسب من العمل (ة) عاطل

التصريح

Student 3.2 7.0 5.1 طالب(ة)

Retired 14.3 14.6 14.4 (ة) متقاعد

Occupied with housework 0.3 4.2 2.2 متفرغة للمنزل

Unable to work 60.3 30.9 العمل على قادر(ة) غير

 Other 2.5 5.9 4.2 غير ذلك

Inapplicable 0.3 2.2 1.2 ينطبق ال

Total 100 100 100 المجموع

Table 50 b
Percentage distribution of residents (aged 15 years and 
above) according to primary status economic activity  and 
sex

(50) ب رقم جدول
الوضع  بحسب فوق) وما 15 سنة عمر في ) المقيمين توزيع

(بالنسبة المئوية) والجنس اإلقتصادي النشاط في األساسي 
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Labor force and economic activity rates

Governorates

 Sex الجنس

المحافظات
Females

إناث
Males

ذكور
 Females & Males

معًا وذكور إناث

Beirut 58192 87475 145667 بيروت

Mount  Lebanon 120811 368033 488844 لبنان جبل

Northern Lebanon 27270 166776 194046 الشمالي لبنان

Bekaa 17359 103529 120888 البقاع

Southern Lebanon 21227 81377 102604 الجنوبي لبنان

Nabatieh 13205 42876 56081 النبطية

Lebanon 258064 850066 1108130 المجموع

Table 51 a 
Distribution of actual labor force (aged 15 years and above)  
according to sex and Governorates

(51) أ رقم جدول
فوق)  وما 15 سنة في عمر ) الفعلية العاملة توزع القوى

الجنس والمحافظات بحسب

Governorates

 Sex الجنس

المحافظات
Females

إناث
Males

ذكور
Females & Males

معًا وذكور إناث

Beirut 22.6 10.3 13.1 بيروت

Mount  Lebanon 46.8 43.3 44.1 لبنان جبل

Northern Lebanon 10.6 19.6 17.5 الشمالي لبنان

Bekaa 6.7 12.2 10.9 البقاع

Southern Lebanon 8.2 9.6 9.3 الجنوبي لبنان

Nabatieh 5.1 5.0 5.1 النبطية

Total 100 100 100 المجموع

Table 51 b
Percentage distribution of actual labor force (aged 15 years 
and above)  according to sex and Governorates

(51) ب رقم جدول
فوق)  وما 15 سنة في عمر ) الفعلية العاملة توزع القوى

المئوية) (بالنسبة والمحافظات الجنس بحسب
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االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى

 Age

 Sex الجنس

العمر
Females

إناث
Males

ذكور
 Females & Males

معًا وذكور إناث

19 - 15 9280 35681 44961 19 - 15

24 - 20 44100 95046 139146 24 - 20

29 - 25 51670 115560 167230 29 - 25

34 - 30 38169 118552 156721 34 - 30

39 - 35 30869 107034 137903 39 - 35

44 - 40 30978 98807 129785 44 - 40

49 - 45 21774 81275 103049 49 - 45

54 - 50 14537 68219 82756 54 - 50

59 - 55 8182 49749 57931 59 - 55

64 - 60 4934 37682 42616 64 - 60

65-69 2126 22254 24380 65-69

and above 70 1443 20207 21650 70 وما فوق

Total 258062 850066 1108128 المجموع

Table 52 a
Distribution of actual labor force (aged 15 years and above) 
according to age and  sex

(52) أ رقم جدول
فوق)  وما 15 سنة في عمر ) الفعلية العاملة توزع القوى

الجنس العمر بحسب

Age

 Sex الجنس

العمر
Females

إناث
Males

ذكور
Females & Males

معًا وذكور إناث

19 - 15 3.6 4.2 4.1 19 - 15

24 - 20 17.1 11.2 12.6 24 - 20

29 - 25 20.0 13.6 15.1 29 - 25

34 - 30 14.8 13.9 14.1 34 - 30

39 - 35 12.0 12.6 12.4 39 - 35

44 - 40 12.0 11.6 11.7 44 - 40

49 - 45 8.4 9.6 9.3 49 - 45

54 - 50 5.6 8.0 7.5 54 - 50

59 - 55 3.2 5.9 5.2 59 - 55

64 - 60 1.9 4.4 3.8 64 - 60

65-69 0.8 2.6 2.2 65-69

and above 70 0.5 2.4 2.0 فوق وما 70

Total 100 100 100 المجموع

Table 52 b
Percentage distribution of actual labor force (aged 15 years 
and above) according to age and sex

(52) ب رقم جدول
فوق)  وما 15 سنة في عمر ) الفعلية العاملة توزع القوى

المئوية) والجنس (بالنسبة العمر بحسب



191

Labor force and economic activity rates

Marital Status
Frequency

العدد
%) Percentage

المئوية النسبة الزواجية الحالة

(Single (never married 424646 38.3 الزواج (لها) له يسبق لم

Married 653643 59.0 (ة) متزوج

Widowed 18219 1.6 (ة) أرمل

Divorced 9273 0.8 (ة) مطلق

Separated 2349 0.2 (ة) هاجر / (ة) منفصل

Total 1108129 100 المجموع

Table 53
Distribution of actual labor force (aged 15 and above) ac-
cording to marital status

(53) رقم جدول
فوق)  وما 15 سنة في عمر ) الفعلية العاملة توزع القوى

الزواجية الحالة بحسب
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االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى

 Attained educational level
Frequency

العدد
%) Percentage

المئوية النسبة المحصل التعليمي المستوى

Illiterate 50122 4.5 أمي (ة)

Literate 51079 4.6 والكتابة بالقراءة (ة) ملم

Pre-school 9952 0.9 روضة

Elementary 311168 28.1 ابتدائي

Intermediate 244110 22.0 متوسط

Secondary 177358 16.0 ثانوي

University 223280 20.2 جامعي

No response 2081 0.2 جواب ال

Inapplicable 38980 3.5 ينطبق ال

Total 1108129 100 المجموع

Table 54
Distribution of actual labor force (aged 15 years and above) 
according to attained educational level

(54) رقم جدول
فوق)  وما 15 سنة (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

المحصل التعليمي المستوى بحسب
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Labor force and economic activity rates

Work status 
Frequency

العدد
%) Percentage

المئوية النسبة الوضع في العمل

Employer hiring wage earners 56824 5.1 أجيرا يستخدم عمل رب

Self employed  working alone or get-
 ting help from family members (with or

(without wage 316115 28.5
أفراد مساعدة مع أو بمفرده لحسابه يعمل

أجر) من دون األسرة (بأجر أو من

Monthly paid employee 543806 49.1 أجير شهري موظف أو

 Employee paid weekly, hourly or on the
basis of productivity 143897 13.0

أساس على أو أجير أو مياوم أسبوعي أجير
اإلنتاج

 Worker with the family or relatives with
wage or without  wage 36099 3.3

من دون أو بأجر أقاربه أو أسرته عامل لدى
اجر

 Apprentice, trainee or volunteer worker
with charitable, humanitarian organiza-

tions 11388 1.0

ومتمرن مهنة...) لصنعة، (إعداد متدرب
خيرية، جمعيات لدى اجر دون من وعامل

إنسانية،.. أهلية،

Total 1108129 100 المجموع

Table 55
Distribution of actual labor force (aged 15 years and above) 
according to work status

(55) رقم جدول
فوق)  وما 15 سنة في عمر ) الفعلية العاملة توزع القوى

العمل في الوضع بحسب



194

االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى

Work status 

 Sex الجنس

العمل في الوضع
Females

إناث
Males

ذكور
 Females & Males

إناث وذكور معًا

Employer hiring wage earner 2727 54097 56824 أجيرا يستخدم عمل رب

Self employed  working alone or get-
 ting help from family members (with

(or without wage 26204 289912 316116

بمفرده لحسابه يعمل
من أفراد مساعدة مع أو
دون من أو (بأجر األسرة

أجر)

Monthly paid employee 195537 348268 543805 أجير شهري موظف أو

 Employee paid weekly, hourly or on
the basis of productivity 19922 123975 143897

أو مياوم أو أسبوعي أجير
اإلنتاج أساس على أجير

 Worker with the family or relatives
with wage or without  wage 10396 25703 36099

أقاربه أو أسرته لدى عامل
اجر أو من دون بأجر

 Apprentice, trainee or volunteer
 worker with charitable, humanitarian

organizations 3277 8111 11388

لصنعة، (إعداد متدرب
وعامل ومتمرن مهنة...)

جمعيات لدى اجر دون من
إنسانية،.. أهلية، خيرية،

Total 258063 850066 1108129 المجموع

Table 56 a
Distribution of actual labor force (aged 15 years and above) 
according to work status and sex

(56) أ رقم جدول
فوق)  وما 15 سنة في عمر ) الفعلية العاملة توزع القوى

والجنس في العمل الوضع بحسب
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Labor force and economic activity rates

Work status 

 Sex الجنس

العمل في الوضع
Females

إناث
Males

ذكور
 Females & Males

إناث وذكور معًا

 Work status إناث ذكور إناث وذكور معاً العمل في الوضع

Employer hiring wage earner 1.1 6.4 5.1 أجيرا يستخدم عمل رب

 Self employed  working
 alone or getting help from

 family members (with or
(without wage 10.2 34.1 28.5

مع أو بمفرده لحسابه يعمل
أفراد من األسرة (بأجر مساعدة

من دون أجر) أو

Monthly paid employee 75.8 41.0 49.1 أجير شهري موظف أو

 Employee paid weekly,
 hourly or on the basis of

productivity 7.7 14.6 13.0
أجير أو أو مياوم أسبوعي أجير

اإلنتاج أساس على

 Worker with the family or
relatives with wage or with-

out  wage 4.0 3.0 3.3
بأجر أقاربه أو أسرته لدى عامل

اجر دون من أو

Apprentice, trainee or volun-
 teer worker with charitable,
humanitarian organizations 1.3 1.0 1.0

مهنة...) لصنعة، (إعداد متدرب
اجر دون من وعامل ومتمرن
أهلية، خيرية، جمعيات لدى

إنسانية،..

Total 100 100 100 المجموع

Table 56 b
Percentage distribution of actual labor force (aged 15 years 
and above) working  according to work status and sex 

(56) ب رقم جدول
فوق)  وما 15 سنة في عمر ) الفعلية العاملة توزع القوى

المئوية) (بالنسبة والجنس العمل في الوضع بحسب
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االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى

Profession category
Frequency

العدد
%) Percentage

المئوية النسبة المهن فئات

 general and corporate
managers 118647 10.7 ومدراء عليا كوادر

specialists 106307 9.6 اختصاصيون

intermediate professions 81910 7.4 وسطى مهن

office employees 98152 8.9 اداريون موظفون

services workers and sales-
persons 116407 10.5 وبائعون الخدمات قطاع في عمال

 agricultural and fishery
workers 51545 4.7 سمك زراعة وصيادو عمال

skilled workers 213085 19.2 عمال مهرة

drivers 100793 9.1 والسيارات سائقواآلالت

unskilled workers 171949 15.5 عمال غير مهرة

armed forces 49169 4.4 عسكرية قوى

No response 168 0.0 الجواب

Total 1108129 100 المجموع

Table 57
Distribution of actual labor force (aged 15 years and above) 
according to profession category

(57) رقم جدول
فوق)  وما 15 سنة في عمر ) الفعلية العاملة توزع القوى

المهن فئات بحسب



197

Labor force and economic activity rates

Profession category
 Sex الجنس

المهن Femalesفئات
إناث

Males
ذكور

Females & Males
معًا وذكور إناث

general and corporate managers 13242 105404 118646 ومدراء عليا كوادر

specialists 48937 57369 106306 اختصاصيون

intermediate professions 37658 44251 81909 وسطى مهن

office employees 39900 58252 98152 اداريون موظفون

services workers and salespersons 39427 76979 116406
الخدمات قطاع في عمال

وبائعون

agricultural and fishery workers 3622 47923 51545 سمك زراعة وصيادو عمال

skilled workers 13831 199253 213084 عمال مهرة

drivers 2268 98524 100792 والسيارات اآلالت سائقو

unskilled workers 58027 113922 171949 عمال غير مهرة

armed forces 1056 48113 49169 عسكرية قوى

No response 94 75 169 جواب ال

Total 258062 850065 1108127 المجموع

Table 58 a
Distribution of actual labor force (aged 15 years and above) 
according to profession and sex

(58) أ رقم جدول
فوق)  وما 15 سنة في عمر ) الفعلية العاملة توزع القوى

والجنس المهن فئات بحسب

Profession category

 Sex الجنس

المهن فئات
Females

إناث
Males

ذكور
Females & Males

معًا وذكور إناث

general and corporate managers 5.1 12.4 10.7 ومدراء عليا كوادر

 professionals 19.0 6.7 9.6 اختصاصيون

intermediate professions 14.6 5.2 7.4 وسطى مهن

office employees 15.5 6.9 8.9 اداريون موظفون

services workers and salespersons 15.3 9.1 10.5 وبائعون الخدمات قطاع في عاملون

agricultural and fishery workers 1.4 5.6 4.7 سمك زراعة وصيادو عمال

skilled workers 5.4 23.4 19.2 عمال مهرة

drivers 0.9 11.6 9.1 والسيارات اآلالت سائقو

unskilled workers 22.5 13.4 15.5 عمال غير مهرة

armed forces 0.4 5.7 4.4 عسكرية قوات

No response 0.0 0.0 0.0 جواب ال

Total 100 100 100 المجموع

Table 58 b
Percentage distribution of actual labor force (aged 15 years 
and above) according to profession category and  sex

(58) ب رقم جدول
والجنس المهن فئات بحسب الفعلية العاملة القوى توزع

(بالنسبة المئوية)
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االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى

 Profession
category

Governorates المحافظات

المهن فئات
Beirut

بيروت

  Mount
Lebanon
لبنان جبل

 Northern
Lebanon

لبنان
الشمالي

Bekaa
البقاع

 Southern
Lebanon

الجنوبي لبنان
Nabatieh

النبطية
Lebanon

لبنان

gen-
 eral and

 corporate
managers 17682 46562 21380 16346 11081 5594 118645

كوادر عليا
ومديرون

specialists 22079 47363 14600 9376 8407 4481 106306 اختصاصيون

intermedi-
ate profes-

sions 13566 39965 11491 6701 6580 3607 81910 وسطى مهن

office em-
ployees 18524 54725 10479 5817 5719 2887 98151

موظفون
اداريون

 workers
 in service

 sector and
salesper-

 sons 19740 60592 15205 8313 9852 2704 116406

في عمال
الخدمات قطاع

وبائعون

 agricultural
 and fishery

workers 0 9562 11810 16337 5254 8582 51545
زراعة عمال

سمك وصيادو

 skilled
workers 16840 96371 44860 19619 23109 12286 213085 عمال مهرة

 machine
 and car

drivers 7859 51872 16661 11901 8677 3824 100794
سائقواآلالت
والسيارات

 unskilled
workers 27693 62233 32959 17693 21097 10275 171950

عمال غير
مهرة

 armed
forces 1590 19525 14600 8784 2828 1842 49169 عسكرية قوى

No re-
sponse 94 75 0 0 0 0 169 جواب ال

Total 145667 488845 194045 120887 102604 56082 1108130 المجموع

Table 59 a
Distribution of actual labor force (aged 15 years and above) 
according to profession category and Governorates

(59) أ رقم جدول
فوق)  وما 15 سنة في عمر ) الفعلية العاملة توزع القوى

والمحافظات المهن فئات بحسب
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Labor force and economic activity rates

 Profession
category

Governorates المحافظات

المهن فئات
Beirut

بيروت

  Mount
Lebanon
لبنان جبل

 Northern
Lebanon

لبنان
الشمالي

Bekaa
البقاع

 Southern
Lebanon

الجنوبي لبنان
Nabatieh

النبطية
Lebanon

لبنان

 general and
 corporate
managers 12.1 9.5 11.0 13.5 10.8 10.0 10.7

كوادر عليا
ومديرون

profession-
 als 15.2 9.7 7.5 7.8 8.2 8.0 9.6 اختصاصيون

intermedi-
ate profes-

sions 9.3 8.2 5.9 5.5 6.4 6.4 7.4 وسطى مهن

office em-
ployees 12.7 11.2 5.4 4.8 5.6 5.1 8.9

موظفون
اداريون

 services
 workers

and sales-
persons 13.6 12.4 7.8 6.9 9.6 4.8 10.5

في عاملون
الخدمات قطاع

وبائعون

 agricultural
 and fishery

workers 2.0 6.1 13.5 5.1 15.3 4.7
و الصيد

الزراعة

 skilled
workers 11.6 19.7 23.1 16.2 22.5 21.9 19.2 عمال مهرة

drivers 5.4 10.6 8.6 9.8 8.5 6.8 9.1
سائقوااالالت

والسيارات

 unskilled
workers 19.0 12.7 17.0 14.6 20.6 18.3 15.5

العمال الغير
مهرة

 armed
forces 1.1 4.0 7.5 7.3 2.8 3.3 4.4

القوات
العسكرية

Table 59 b
Percentage distribution of actual labor force (aged 15 years 
and above) according to profession category and Governor-
ates

(59) ب رقم جدول
فوق)  وما 15 سنة في عمر ) الفعلية العاملة توزع القوى

المئوية) (بالنسبة والمحافظات المهن فئات بحسب
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االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى

ISIC

Governorates المحافظات

القطاع
االقتصادي

Beirut
بيروت

  Mount
Lebanon
لبنان جبل

 Northern
Lebanon

لبنان
الشمالي

Bekaa
البقاع

 Southern
Lebanon

الجنوبي لبنان
Nabatieh

النبطية
Lebanon

لبنان

agriculture 0 11429 23840 24438 12054 11584 83345 الزراعة

industry 14314 88175 27585 14463 15101 6155 165793 الصناعة

construc-
tion 7484 38315 20427 9327 12661 8612 96826 اإلنشاءات

trade 31248 106609 46212 26636 23324 10392 244421 التجارة

transporta-
 tion, post

and tele-
communi-

cation 8888 42219 13413 8749 6616 2961 82846

النقل
وانشطة

البريد
واإلتصاالت
السلكية

والالسلكية

services 78306 192261 60593 35869 31611 15688 414328 الخدمات

 monetary
and finan-
cial inter-

mediation 3929 6775 1542 1281 927 614 15068
الوساطة

المالية

insurance 1403 2911 347 124 310 37 5132 التأمين

Inappli-
cable 94 150 88 0 0 37 369

ينطبق ال

Total 145666 488844 194047 120887 102604 56080 1108128 المجموع

Table 60 a
Distribution of actual labor force (aged 15 years and above) 
according to economic sector type (ISIC) and Governorates

(60) أ رقم جدول
فوق)  وما 15 سنة في عمر ) الفعلية العاملة توزع القوى

والمحافظات االقتصادي القطاع بحسب



201

Labor force and economic activity rates

ISIC

Governorates المحافظات

القطاع
االقتصادي

Beirut
بيروت

  Mount
Lebanon
لبنان جبل

 Northern
Lebanon

لبنان
الشمالي

Bekaa
البقاع

 Southern
Lebanon

الجنوبي لبنان
Nabatieh

النبطية
Lebanon

لبنان

agriculture 2.3 12.3 20.2 11.7 20.7 7.5 الزراعة

industry 9.8 18.0 14.2 12.0 14.7 11.0 15.0 الصناعة

construc-
tion 5.1 7.8 10.5 7.7 12.3 15.4 8.7 اإلنشاءات

trade 21.5 21.8 23.8 22.0 22.7 18.5 22.1 التجارة

transporta-
 tion, post

and tele-
communi-

cation 6.1 8.6 6.9 7.2 6.4 5.3 7.5

النقل
وانشطة

البريد
واالتصاالت
السلكية

والالسلكية

services 53.8 39.3 31.2 29.7 30.8 28.0 37.4 الخدمات

 monetary
and finan-
cial inter-

mediation 2.7 1.4 0.8 1.1 0.9 1.1 1.4
الوساطة

المالية

insurance 1.0 0.6 0.2 0.1 0.3 0.1 0.5 التأمين

Inappli-
cable 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 ينطبق ال

Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

Table 60 b
Percentage distribution of actual labor force (aged 15 years 
and above) according to economic sector type (ISIC) and 
Governorates

(60) ب رقم جدول
فوق)  وما 15 سنة في عمر ) الفعلية العاملة توزع القوى

المئوية) (بالنسبة والمحافظات االقتصادي القطاع بحسب
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االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى

ISIC

           Work status الوضع  في العمل   

القطاع
االقتصادي

employer
عمل رب

يستخدم
أجيرا

self em-
 ployed or

 getting
 help from

 household
members

لحسابه يعمل
مع بمفرده أو

مساعدة أفراد
األسرة من

من أو (بأجر
أجر) دون

 employee
 with

 monthly
salary

أجير أو موظف
شهري

 employee
 with daily,

 weekly
 wage, or
 based on

production
أسبوعي أجير

أو مياوم أو
أجير على

اإلنتاج أساس

work-
 ing with

 family or
 relatives,
with/with-
out wage

عامل لدى
أقاربه أو أسرته

من أو بأجر
دون اجر

trainee
و متدرب

متمرن
Total

المجموع

agriculture 6055 44257 2711 22338 7984 0 83345 الزراعة

industry 12649 34335 79990 29881 7164 1772 165791 الصناعة

construc-
tion 7892 33839 12221 39950 2296 629 96827 اإلنشاءات

trade 18379 105972 81559 21914 14884 1711 244419 التجارة

transporta-
 tion, post

and tele-
communi-

cation 932 55969 21661 3890 395 0 82847

النقل
وانشطة

البريد
واإلتصاالت
السلكية

والالسلكية

services 10824 41106 327023 24989 3113 7275 414330 الخدمات

 monetary
and finan-
cial inter-

mediation 0 439 14144 485 0 0 15068
الوساطة

المالية

insurance 94 161 4166 450 262 0 5133 التأمين

Inappli-
cable 0 37 331 0 0 0 368

ينطبق ال

Total 56825 316115 543806 143897 36098 11387 1108128 المجموع

Table 61 a
Distribution of actual labor force (aged 15 years and above) 
according to economic sector (ISIC)and work status

(61) أ رقم جدول
فوق)  وما 15 سنة في عمر ) الفعلية العاملة توزع القوى

العمل في والوضع االقتصادي القطاع بحسب
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Labor force and economic activity rates

ISIC

           Work status الوضع  في العمل   

القطاع
االقتصادي

employer
عمل رب

يستخدم
أجيرا

self em-
 ployed or

 getting
 help from

 household
members

لحسابه يعمل
مع بمفرده أو

مساعدة أفراد
األسرة من

من أو (بأجر
أجر) دون

 employee
 with

 monthly
salary

أجير أو موظف
شهري

 employee
 with daily,

 weekly
 wage, or
 based on

production
أسبوعي أجير

أو مياوم أو
أجير على

اإلنتاج أساس

work-
 ing with

 family or
 relatives,
with/with-
out wage

عامل لدى
أقاربه أو أسرته

من أو بأجر
دون اجر

trainee
و متدرب

متمرن
Total

المجموع

agriculture 10.7 14.0 0.5 15.5 22.1 7.5 الزراعة

industry 22.3 10.9 14.7 20.8 19.8 15.6 15.0 الصناعة

construc-
tion 13.9 10.7 2.2 27.8 6.4 5.5 8.7 اإلنشاءات

trade 32.3 33.5 15.0 15.2 41.2 15.0 22.1 التجارة

transporta-
 tion, post

and tele-
communi-

cation 1.6 17.7 4.0 2.7 1.1 7.5

النقل
وانشطة

البريد
واإلتصاالت
السلكية

والالسلكية

services 19.1 13.0 60.1 17.4 8.6 63.9 37.4 الخدمات

 monetary
and finan-
cial inter-

mediation 0.1 2.6 0.3 1.4
الوساطة

المالية

insurance 0.2 0.1 0.8 0.3 0.7 0.5 التأمين

Inappli-
cable 0.0 0.1 0.0

ينطبق ال

Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

Table 61 b
Percentage distribution of actual labor force (aged 15 years 
and above) according to economic sector (ISIC) and work 
status

(61)  ب رقم جدول
فوق)  وما 15 سنة في عمر ) الفعلية العاملة توزع القوى

(بالنسبة العمل في والوضع االقتصادي القطاع بحسب
المئوية)
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االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى

Type of economic sector
Frequency

العدد
%) Percentage

المئوية النسبة قطاع النشاط االقتصادي نوع

Public 142863 12.9 عام

Private 951292 85.8 خاص

Other sectors 13724 1.2 98145.451

No response 251 0.0 جواب ال

Total 1108129 100 المجموع

Table 62
Distribution of actual labor force (aged 15 years and above) 
according to type of economic sector  

(62) رقم جدول
فوق)  وما 15 سنة في عمر ) الفعلية العاملة توزع القوى

االقتصادي النشاط قطاع نوع بحسب
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Labor force and economic activity rates

 Type of
 economic

 sector

Governorates المحافظات

القطاع نوع
االقتصادي

Beirut
بيروت

  Mount
Lebanon
لبنان جبل

 Northern
Lebanon

لبنان
الشمالي

Bekaa
البقاع

 Southern
Lebanon

الجنوبي لبنان
Nabatieh

النبطية
Lebanon

لبنان

Public 12443 58991 31409 19617 11553 8850 142863 عام

Private 129856 424141 161215 100362 88795 46924 951293 خاص

Other sec-
 tors 3368 5637 1247 908 2257 307 13724 أخرى قطاعات

No re-
sponse 0 75 176 0 0 0 251 جواب ال

Total 145667 488844 194047 120887 102605 56081 1108131 المجموع

Table 63 a
Distribution of actual labor force (aged 15 years and above) 
according to type of economic sector and Governorates 

(63) أ رقم جدول
فوق)  وما 15 سنة (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

والمحافظات االقتصادي القطاع نوع بحسب

Table 63 b
Percentage distribution of actual labor force (aged 15 years 
and above) according to type of economic sector and Gov-
ernorates

(63) ب رقم جدول
فوق)  وما 15 سنة (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

(بالنسبة والمحافظات االقتصادي نوع القطاع بحسب

 Type of
 economic

sector

Governorates المحافظات

القطاع نوع
االقتصادي

Beirut
بيروت

  Mount
Lebanon
لبنان جبل

 Northern
Lebanon

لبنان
الشمالي

Bekaa

البقاع

 Southern
Lebanon

الجنوبي لبنان
Nabatieh

النبطية
Lebanon

لبنان

Public 8.5 12.1 16.2 16.2 11.3 15.8 12.9 عام

Private 89.1 86.8 83.1 83.0 86.5 83.7 85.8 خاص

Other sec-
 tors 2.3 1.2 0.6 0.8 2.2 0.5 1.2 أخرى قطاعات

No re-
sponse 0.0 0.1 0.0 جواب ال

Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى

 Type of economic
sector

 Sex الجنس

االقتصادي القطاع نوع
Females

إناث
Males

ذكور
Females & Males

معًا وذكور إناث

Public 36457 106405 142862 عام

Private 217224 734068 951292 خاص

Other sectors 4294 9429 13723 أخرى قطاعات

Missing 88 163 251 جواب ال

Total 258063 850065 1108128 المجموع

Table 64 a
Distribution of actual labor force (aged 15 years and above) 
according to type of economic sector and sex 

(64) أ رقم جدول
فوق)  وما 15 سنة في عمر ) الفعلية العاملة توزع القوى

والجنس القطاع االقتصادي نوع بحسب

 Type of economic
sector

 Sex الجنس

االقتصادي القطاع نوع
Females

إناث
Males

ذكور
 Females & Males

معًا وذكور إناث

Public 14.1 12.5 12.9 عام

Private 84.2 86.4 85.8 خاص

Other sectors 1.7 1.1 1.2 أخرى قطاعات

Missing 0.0 0.0 0.0 جواب ال

Total 100 100 100 المجموع

Table 64 b
Percentage distribution of actual labor force (aged 15 years 
and above) according to type of economic sector and sex 

(64) ب رقم جدول
االقتصادي القطاع نوع بحسب الفعلية العاملة القوى توزع

المئوية) (بالنسبة والجنس
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Labor force and economic activity rates

Type of health insurance
Frequency

العدد
(%) Percentage

المئوية النسبة الصحي التأمين نوع

 National Social Security
(Fund (NSSF 299070 27.0

الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي

Public Servants Coopera-
tion 50809 4.6 الدولة موظفي تعاونية

Army and the Internal Secu-
rity Forces 63353 5.7 األمن وقوى الجيش

 Private insurance at the
employers expense 49665 4.5

نفقة صاحب على تأمين خاص
العمل

 Private insurance at own
expense 33554 3.0

تأمين خاص على حساب
المستفيد

 Private insurance through
an institution or union 30936 2.8

مؤسسة تأمين خاص من خالل
هيئة أو أونقابة

*other 18070 1.6 ذلك* غير

inapplicable 562672 50.8 جواب ال

Total 1108129 100.0 المجموع

* Municipality, Mutual fund, Abroad, UNRWA األونروا  البالد، خارج تعاضدي، صندوق بلدية، *

Table 65
Distribution of actual labor force (aged 15 years and above) 
benefiting from health insurance according to type of
health insurance

(65) رقم جدول
فوق)  وما 15 سنة في عمر ) الفعلية العاملة توزع القوى

التأمين بحسب نوع الصحي التأمين أنواع من أحد المستفيدة
الصحي
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االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى

 Work permanence 

 Sex الجنس

العمل ديمومة
Females

إناث
Males

ذكور

 Females &
 Males

معًا وذكور إناث

 Permanent, more than 32
hours per week 190411 699088 889499 األسبوع في ساعة 32 من أكثر دوام دائم:

 Permanent,  less than 32 hours
per week 48607 45870 94477 األسبوع في ساعة من32 أقل دوام دائم:

Seasonal 9357 42546 51903 موسمي

Circumstantial 8651 60853 69504 ظرفي

Other 245 627 872 أخرى ديمومة

No response 793 1083 1876 جواب ال

Total 258064 850067 1108131 المجموع

Table  66 a
Distribution of actual labor force (aged 15 years and above) 
according to work permanence and sex

(66) أ رقم جدول
فوق)  وما 15 سنة في عمر ) الفعلية العاملة توزع القوى

والجنس العمل ديمومة بحسب

Work permanence 

 Sex الجنس

ديمومة العمل
Females

إناث
Males

ذكور

 Females &
 Males

معًا وذكور إناث

 Permanent, more than 32
hours per week 73.8 82.2 80.3 األسبوع في ساعة 32 من أكثر دوام دائم:

 Permanent, less than 32 hours
per week 18.8 5.4 8.5 األسبوع في ساعة 32 من أقل دوام دائم:

Seasonal 3.6 5.0 4.7 موسمي

Circumstantial 3.4 7.2 6.3 ظرفي

Other 0.1 0.1 0.1 أخرى ديمومة

No response 0.3 0.1 0.2 جواب ال

Total 100 100 100 المجموع

Table 66 b
Percentage distribution of actual labor force (aged 15 years 
and above) according to work permanence and sex 

(66) ب رقم جدول
فوق)  وما 15 سنة في عمر ) الفعلية العاملة توزع القوى

المئوية) العمل والجنس (بالنسبة ديمومة بحسب
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Labor force and economic activity rates

 Usual working hours
Frequency

العدد
(%) Percentage

المئوية النسبة المعتادة العمل ساعات

Less than 30 hours 81677 7 30 ساعة  أقل من

30-39 144288 13.0 39-30

40-49 434987 39.3 49-40

50-59 152811 13.8 59-50

60+ 284515 25.7 وأكثر 60

No response 9851 1 الجواب

Total 1108129 100 المجموع

Table 67
Distribution of actual labor force (aged 15 years and above) 
according to usual working hours

رقم جدول
فوق)  وما 15 سنة في عمر ) الفعلية العاملة توزع القوى

المعتادة(67) العمل ساعات بحسب
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االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى

 Usual
 working

 hours

Governorates المحافظات

العمل ساعات
المعتادة

Beirut
بيروت

  Mount
Lebanon
لبنان جبل

 Northern
Lebanon

لبنان
الشمالي

Bekaa
البقاع

 Southern
Lebanon

الجنوبي لبنان
Nabatieh

النبطية
Lebanon

لبنان

 less than
30 11227 29641 14378 11947 8329 6156 81678

 30 أقل من
ساعة

30-39 15437 58623 25802 17805 16523 10097 144287 39-30

40-49 55947 223769 48676 40285 46051 20260 434988 49-40

50-59 18992 57967 37917 23156 6052 8727 152811 59-50

 and  60
above 42849 112281 65935 27600 25153 10699 284517 وأكثر 60

No re-
sponse 1216 6563 1338 95 497 143 9852 جواب ال

Total 145668 488844 194046 120888 102605 56082 1108133 المجموع

Table 68a
Distribution of actual labor force (aged 15 years and above) 
according to usual working hours and Governorates 

(68) أ رقم جدول
فوق)  وما 15 سنة في عمر ) الفعلية العاملة توزع القوى

المعتادة والمحافظات ساعات العمل بحسب

 Usual
 working

 hours

Governorates المحافظات

العمل ساعات
المعتادة

Beirut

بيروت

  Mount
Lebanon
لبنان جبل

 Northern
Lebanon

لبنان
الشمالي

Bekaa

البقاع

 Southern
Lebanon

الجنوبي لبنان
Nabatieh

النبطية
Lebanon

لبنان

 less than
30 7.7 6.1 7.4 9.9 8.1 11.0 7.4

 30 أقل من
ساعة

30-39 10.6 12.0 13.3 14.7 16.1 18.0 13.0 39-30

40-49 38.4 45.8 25.1 33.3 44.9 36.1 39.3 49-40

50-59 13.0 11.9 19.5 19.2 5.9 15.6 13.8 59-50

 and 60
above 29.4 23.0 34.0 22.8 24.5 19.1 25.7 وأكثر 60

No re-
sponse 0.8 1.3 0.7 0.1 0.5 0.3 0.9 جواب ال

Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

Table68 b
Percentage distribution of actual labor force (aged 15 years 
and above) according to usual working hours and Gover-
norates 

(68)  ب رقم جدول
فوق)  وما 15 سنة في عمر ) الفعلية العاملة توزع القوى

(بالنسبة والمحافظات المعتادة العمل ساعات بحسب
المئوية)
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Labor force and economic activity rates

 Age

 Sex الجنس

العمر
Females

إناث
Males

ذكور
 Females & Males

معًا وذكور إناث

19 - 15 3305 13298 16603 19 - 15

24 - 20 9200 19875 29075 24 - 20

29 - 25 6202 9746 15948 29 - 25

34 - 30 2962 6386 9348 34 - 30

39 - 35 1766 4316 6082 39 - 35

44 - 40 2198 3557 5755 44 - 40

49 - 45 1064 2275 3339 49 - 45

54 - 50 189 2512 2701 54 - 50

59 - 55 138 1285 1423 59 - 55

64 - 60 94 1725 1819 64 - 60

65-69 0 1545 1545 65-69

and above 70 0 804 804 فوق وما 70

 Total 27118 67324 94442 المجموع

Table 69 a
Distribution of unemployed (aged 15 years and above)  ac-
cording to age and sex

(69) أ رقم جدول
بحسب  فوق) وما 15 سنة في عمر ) العمل من توزع العاطلين

والجنس العمر
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االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى

 Age

 Sex الجنس

العمر
Females

إناث
Males

ذكور
 Females & Males

معًا وذكور إناث

19 - 15 12.2 19.8 17.6 19 - 15

24 - 20 33.9 29.5 30.8 24 - 20

29 - 25 22.9 14.5 16.9 29 - 25

34 - 30 10.9 9.5 9.9 34 - 30

39 - 35 6.5 6.4 6.4 39 - 35

44 - 40 8.1 5.3 6.1 44 - 40

49 - 45 3.9 3.4 3.5 49 - 45

54 - 50 0.7 3.7 2.9 54 - 50

59 - 55 0.5 1.9 1.5 59 - 55

64 - 60 0.3 2.6 1.9 64 - 60

65-69 2.3 1.6 65-69

and above 70 1.2 0.9 فوق وما 70

 Total 100 100 100 المجموع

Table  69 b
Percentage distribution of unemployed (aged 15 years and 
above)  according to age and sex

(69) ب رقم جدول
بحسب  فوق) وما 15 سنة في عمر ) العمل من العاطلين توزع 

المئوية) (بالنسبة والجنس العمر
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Labor force and economic activity rates

 Age
Frequency

العدد
(%) Percentage

المئوية النسبة العمر

19 - 15 16603 17.6 19 - 15

24 - 20 29075 30.8 24 - 20

29 - 25 15948 16.9 29 - 25

34 - 30 9348 9.9 34 - 30

39 - 35 6082 6.4 39 - 35

44 - 40 5755 6.1 44 - 40

49 - 45 3339 3.5 49 - 45

54 - 50 2702 2.9 54 - 50

59 - 55 1423 1.5 59 - 55

64 - 60 1819 1.9 64 - 60

65-69 1545 1.6 65-69

and above 70 804 1.0 فوق وما 70

 Total 94442 100 المجموع

Table 70
Distribution of unemployed (aged 15 years and above) ac-
cording to age

(70) رقم جدول
بحسب  فوق) وما 15 سنة في عمر ) العمل من توزع العاطلين

العمر
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االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى

 Marital Status
Frequency

العدد
(%) Percentage

المئوية النسبة الزواجية الحالة

(Single (never married 75623 80.1 الزواج (لها) له يسبق لم

Married 16693 17.7 (ة) متزوج

Widowed 605 0.6 (ة) أرمل

Divorced 991 1.1 (ة) مطلق

Separated 529 0.6 (ة) هاجر / (ة) منفصل

Total 94442 100 المجموع

Table71
Distribution of unemployed (aged 15 years and above)  
according to marital status 

(71) رقم جدول
بحسب  فوق) وما 15 سنة في عمر ) العمل من العاطلين توزع 

الزواجية الحالة
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Labor force and economic activity rates

 Attained educational level
Frequency

العدد
(%) Percentage

المئوية النسبة المحصل التعليمي المستوى

Illiterate 2567 2.7 أمي (ة)

(Literate (read/write 3212 3.4 والكتابة بالقراءة (ة) ملم

Pre-school 557 0.6 روضة

Elementary 26102 27.6 إبتدائي

Intermediate 24776 26.2 متوسط

Secondary 17003 18.0 ثانوي

University 20006 21.2 جامعي

No response 219 0.2 جواب ال

Total 94442 100 المجموع

Table 72
Distribution of unemployed (aged 15 years and above) ac-
cording to attained educational level

(72) رقم جدول
بحسب  فوق) وما 15 سنة في عمر ) العمل من توزع العاطلين

المحصل التعليمي المستوى
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االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى

Governorates
Frequency

العدد
(%) Percentage

المئوية النسبة المحافظات

Beirut 16185 17.1 بيروت

Mount  Lebanon 45512 48.2 لبنان جبل

Northern Lebanon 10211 10.8 الشمالي لبنان

Bekaa 7026 7.4 البقاع

Southern Lebanon 9523 10.1 الجنوبي لبنان

Nabatieh 5985 6.3 النبطية

Lebanon 94442 100 لبنان

Table 73
Distribution of unemployed (aged 15 years and above)  ac-
cording to Governorates 

(73) رقم جدول
بحسب  فوق) وما 15 سنة في عمر ) العمل من توزع العاطلين

المحافظات
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Labor force and economic activity rates

Previous work
Frequency

العدد
(%) Percentage

المئوية النسبة وجود عمل سابق

no 50001 52.9 كال

yes 44441 47.1 نعم

Total 94442 100 المجموع

Table  74
Distribution of unemployed (aged 15 years and above) ac-
cording to existence of previous work

(74) رقم جدول
بحسب  فوق) وما 15 سنة في عمر ) العمل من العاطلين توزع 

وجود عمل سابق
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االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى

Previous job category
Frequency

العدد
(%) Percentage

المئوية النسبة السابقة المهنة فئة

 general and corporate
managers 3645 8.2 ومديرون عليا كوادر

specialists 2330 5.2 اختصاصيون

intermediate professions 3352 7.5 وسطى مهن

office employees 3805 8.6 اداريون موظفون

services workers and sales-
persons 8126 18.3 وبائعون الخدمات قطاع في عمال

 agricultural and fishery
workers 297 0.7 سمك زراعة وصيادو عمال

skilled workers 10816 24.3 عمال مهرة

drivers 3755 8.4 والسيارات سائقواالالت

unskilled workers 6717 15.1 عمال غير مهرة

armed forces 1194 2.7 عسكرية قوى

No response 406 0.9 جواب ال

Total 44441 100 المجموع

Table 75
Distribution of unemployed (aged 15 years and above) ac-
cording to previous profession category

(75) رقم جدول
بحسب  فوق) وما 15 سنة في عمر ) العمل من توزع االعاطلين

االسابقة المهنة فئة
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Labor force and economic activity rates

 Primary means for job
 search

Frequency
العدد

(%) Percentage
المئوية النسبة عمل عن وسيلة البحث األولى

Via acquaintance 68492 72.5 واالصدقاء المعارف طريق عن

Via newspapers and ads 12550 13.3 والصحف اإلعالنات طريق عن

Applying to employers 11391 12.1 العمل أرباب لدى

Via internet or e-mails 490 0.5 اإلنترنت اإللكتروني او البريد عبر

Via recruitment office 170 0.2 خاص توظيف مكتب طريق عن

Via the national employ-
ment office 152 0.2

الوطنية المؤسسة طريق عن
لإلستخدام

At workers assembly 396 0.4 العمال تجع أماكن في

 Other 390 0.4 اخرى طريقة

No response 411 0.4 جواب ال

Total 94442 100 المجموع

Table 76
Distribution of unemployed (aged 15 years and above)  ac-
cording to  primary means for job search  

(76) رقم جدول
بحسب  فوق) وما 15 سنة في عمر ) العمل من العاطلين توزع 

عمل عن وسيلة البحث األولى
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Time spent in job search
Frequency

العدد
(%) Percentage

المئوية النسبة عمل عن البحث فترة

Less than a month 5067 5.4 أقل من شهر

to 2 months 1 14716 15.6 شهرين إلى شهر من

to 5 months 3 18513 19.6 أشهر 3 إلى 5 من

months to 1 year 6 21350 22.6 سنة من أقل إلى أشهر 6 من

to 2 years 1 14571 15.4 سنتين إلى سنة من

More than 2 years 17725 18.8 سنتين من أكثر

No response 2500 2.6 جواب ال

Total 94442 100 المجموع

Table 77
Distribution of unemployed (aged 15 years and above) ac-
cording to time spent in job search

(77) رقم جدول
بحسب  فوق) وما 15 سنة في عمر ) العمل من توزع العاطلين

عمل عن البحث فترة
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 Primary status in
 economic activity

 Sex الجنس

في األساسي الوضع
االقتصادي النشاط

Females
إناث

Males
ذكور

 Females & Males
معًا وذكور إناث

Working 247697 791302 1038999 تعمل يعمل/

Unemployed as de-
clared 44977 87086 132063

العمل من (ة) عاطل
التصريح بحسب

Student 199709 195040 394749 (ة) طالب

Retired 1559 30911 32470 (ة) متقاعد

Occupied with house-
work 736293 0 736293 متفرغة للمنزل

Unable to work 11601 29405 41006 العمل على (ة) قادر غير

 Other 3306 8534 11840 غير ذلك

Inapplicable 15526 46974 62500 ينطبق ال

Total 1260668 1189252 2449920 المجموع

Table 78
Distribution of residents (aged between 15 and 64) accord-
ing to primary status in economic activity and sex

(78) أ رقم جدول
الوضع  بحسب 15 إلى 64 سنة) (في عمر توزع المقيمين

والجنس االقتصادي النشاط في األساسي

 Primary status in
 economic activity

 Sex الجنس

في األساسي الوضع
االقتصادي النشاط

Females
إناث

Males
ذكور

Females & Males
معًا وذكور إناث

Working 19.6 66.5 42.4 تعمل يعمل/

Unemployed as de-
clared 3.6 7.3 5.4

العمل من (ة) عاطل
التصريح بحسب

Student 15.8 16.4 16.1 (ة) طالب

Retired 0.1 2.6 1.3 (ة) متقاعد

Occupied with house-
work 58.4 30.1 متفرغة للمنزل

Unable to work 0.9 2.5 1.7 العمل على (ة) قادر غير

 Other 0.3 0.7 0.5 غير ذلك

Inapplicable 1.2 4.0 2.6 ينطبق ال

Total 100 100 100 المجموع

Table 78 b
Percentage distribution of residents (aged between 15 and 
64) according to primary status in economic activity and 
sex

(78) ب رقم جدول
الوضع  بحسب 15 إلى 64 سنة) (في عمر المقيمين توزع السكان
المئوية) والجنس (بالنسبة االقتصادي النشاط األساسي في
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Governorates

 Sex الجنس

المحافظات
Females

إناث
Males

ذكور
Females & Males

معًا وذكور إناث

Beirut 57443 80645 138088 بيروت

Mount  Lebanon 119605 351667 471272 لبنان جبل

Northern Lebanon 26861 160948 187809 الشمالي لبنان

Bekaa 17186 95745 112931 البقاع

Southern Lebanon 20689 77893 98582 الجنوبي لبنان

Nabatieh 12709 40705 53414 النبطية

Lebanon 254493 807603 1062096 المجموع

Table79 a 
Distribution of actual labor force (aged between 15 and 64) 
according to sex and Governorates

(79) أ رقم جدول
15 إلى 64 سنة) بحسب  (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

والمحافظات الجنس

Governorates

 Sex الجنس

المحافظات
Females

إناث
Males

ذكور
 Females & Males

معًا وذكور إناث

Beirut 22.6 10.0 13.0 بيروت

Mount  Lebanon 47.0 43.5 44.4 لبنان جبل

Northern Lebanon 10.6 19.9 17.7 الشمالي لبنان

Bekaa 6.8 11.9 10.6 البقاع

Southern Lebanon 8.1 9.6 9.3 الجنوبي لبنان

Nabatieh 5.0 5.0 5.0 النبطية

Total 100 100 100 المجموع

Table 79 b
Percentage distribution of actual labor force (aged between 
15 and 64) according to sex and Governorates

(79) ب رقم جدول
15 إلى 64 سنة) بحسب  (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

المئوية) (بالنسبة والمحافظات الجنس
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 Age

 Sex الجنس

العمر
Females

إناث
Males

ذكور
 Females & Males

معًا وذكور إناث

19 - 15 9280 35681 44961 19 - 15

24 - 20 44100 95046 139146 24 - 20

29 - 25 51670 115560 167230 29 - 25

34 - 30 38169 118552 156721 34 - 30

39 - 35 30869 107034 137903 39 - 35

44 - 40 30978 98807 129785 44 - 40

49 - 45 21774 81275 103049 49 - 45

54 - 50 14537 68219 82756 54 - 50

59 - 55 8182 49749 57931 59 - 55

64 - 60 4934 37682 42616 64 - 60

Total 254493 807605 1062098 المجموع

Table 80 a
Distribution of actual labor force (aged between 15 and 64) 
according to age and  sex

(80) أ رقم جدول
15 إلى 64 سنة) بحسب  (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

والجنس العمر

Age

 Sex الجنس

العمر
Females

إناث
Males

ذكور
 Females & Males

معًا وذكور إناث

19 - 15 3.6 4.4 4.2 19 - 15

24 - 20 17.3 11.8 13.1 24 - 20

29 - 25 20.3 14.3 15.7 29 - 25

34 - 30 15.0 14.7 14.8 34 - 30

39 - 35 12.1 13.3 13.0 39 - 35

44 - 40 12.2 12.2 12.2 44 - 40

49 - 45 8.6 10.1 9.7 49 - 45

54 - 50 5.7 8.4 7.8 54 - 50

59 - 55 3.2 6.2 5.5 59 - 55

64 - 60 1.9 4.7 4.0 64 - 60

Total 100 100 100 المجموع

Table 80 b
Percentage distribution of actual labor force (aged between 
15 and 64) according to age and sex 

(80) ب رقم جدول
15 إلى 64 سنة) بحسب  (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

المئوية) (بالنسبة والجنس العمر
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Marital Status
Frequency

العدد
(%) Percentage

المئوية النسبة الزواجية الحالة

(Single (never married 421563 39.7 الزواج (لها) له يسبق لم

Married 614984 57.9 (ة) متزوج

Widowed 14614 1.4 (ة) أرمل

Divorced 8865 0.8 (ة) مطلق

Separated 2072 0.2 (ة) هاجر / (ة) منفصل

Total 1062098 100 المجموع

Table 81
Distribution of actual labor force (aged between 15 and 64)  
according to marital status

(81) رقم جدول
15 إلى 64 سنة) بحسب  (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

الزواجية الحالة
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 Attained educational level
Frequency

العدد
(%) Percentage

المئوية النسبة المحصل التعليمي المستوى

Illiterate 37988 3.6 أمي (ة)

Literate 40078 3.8 والكتابة بالقراءة (ة) ملم

Pre-school 9669 0.9 روضة

Elementary 298928 28.1 ابتدائي

Intermediate 240315 22.6 متوسط

Secondary 174932 16.5 ثانوي

University 219220 20.6 جامعي

No response 1988 0.2 جواب ال

Inapplicable 38980 3.7 ينطبق ال

Total 1062098 100 المجموع

Table 82
Distribution of actual labor force (aged between 15 and 64) 
according to attained educational level

(82) رقم جدول
حسب  15 إلى 64 سنة) (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

المحصل التعليمي المستوى
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Work status 
Frequency

العدد
(%) Percentage

المئوية النسبة الوضع في العمل

 Employer hiring wage
earner 50606 4.8 أجيرا يستخدم عمل رب

 Self employed  working
 alone or getting help from

 family members (with or
(without wage 287428 27.1

مع أو بمفرده لحسابه يعمل
أو (بأجر من األسرة أفراد مساعدة

أجر) دون من

Monthly paid employee 537627 50.6 أجير شهري موظف أو

 Employee paid weekly,
 hourly or on the basis of

productivity 139866 13.2
أجير أو أو مياوم أسبوعي أجير

اإلنتاج أساس على

 Worker with the family or
relatives with wage or with-

out  wage 35369 3.3
أو أقاربه بأجر أو لدى أسرته عامل

اجر دون من

 Apprentice, trainee or
volunteer worker with chari-
table, humanitarian organi-

zations 11202 1.1

مهنة...) لصنعة، (إعداد متدرب
لدى اجر وعامل من دون ومتمرن
إنسانية،.. أهلية، خيرية، جمعيات

Total 1062098 100 المجموع

Table 83
Distribution of working residents (aged between 15 and 
64) according to work status

(83) رقم جدول
15 إلى 64 سنة) بحسب  (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

العمل في الوضع
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Work status 

 Sex الجنس

العمل في الوضع
Females

إناث
Males

ذكور
 Females & Males

معًا وذكور إناث

 Employer hiring wage
earner 2460 48146 50606 أجيرا يستخدم عمل رب

Self employed  work-
 ing alone or getting

 help from family
 members (with or

(without wage 24480 262948 287428

بمفرده لحسابه يعمل
من أفراد مساعدة مع أو

أجر) دون (بأجر أو من األسرة

Monthly paid em-
ployee 194913 342714 537627 أجير شهري موظف أو

Employee paid week-
 ly, hourly or on the

basis of productivity 19289 120578 139867
أو مياوم أو أسبوعي أجير

اإلنتاج أساس على أجير

 Worker with the
 family or relatives

  with wage or without
wage 10075 25294 35369

أقاربه أو أسرته لدى عامل
اجر أو من دون بأجر

 Apprentice, trainee or
 volunteer worker with
charitable, humanitar-

ian organizations 3277 7926 11203

لصنعة، (إعداد متدرب
وعامل ومتمرن مهنة...)

جمعيات لدى اجر دون من
إنسانية،.. أهلية، خيرية،

Total 254494 807606 1062100 المجموع

Table 84 a
Distribution of working residents (aged between 15 and 
64) according to work status and sex

(84) أ رقم
15 إلى 64 سنة) بحسب  (في عمر العاملين توزع المقيمين

والجنس العمل في الوضع
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 Work status 

 Sex الجنس

العمل في الوضع
Females

إناث
Males

ذكور
 Females & Males

معًا وذكور إناث

 Employer hiring wage
earner 1.0 6.0 4.8 أجيرا يستخدم عمل رب

Self employed  work-
 ing alone or getting

 help from family
 members (with or

(without wage 9.6 32.6 27.1

بمفرده لحسابه يعمل
من أفراد مساعدة مع أو

أجر) دون (بأجر أو من األسرة

Monthly paid em-
ployee 76.6 42.4 50.6 أجير شهري موظف أو

Employee paid week-
 ly, hourly or on the

basis of productivity 7.6 14.9 13.2
أو مياوم أو أسبوعي أجير

اإلنتاج أساس على أجير

 Worker with the
 family or relatives

  with wage or without
wage 4.0 3.1 3.3

أقاربه أو أسرته لدى عامل
اجر أو من دون بأجر

 Apprentice, trainee or
 volunteer worker with
charitable, humanitar-

ian organizations 1.3 1.0 1.1

لصنعة، (إعداد متدرب
وعامل ومتمرن مهنة...)

جمعيات لدى اجر دون من
إنسانية،.. أهلية، خيرية،

Total 100 100 100 المجموع

Table84 b
Percentage distribution of working residents (aged be-
tween 15 and 64) according to work status and sex

(84) ب رقم جدول
15 إلى 64 سنة) بحسب  (في عمر العاملين توزع المقيمين

(بالنسبة المئوية) والجنس في العمل الوضع
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Profession category
Frequency

العدد
(%) Percentage

المئوية النسبة المهن فئات

 general and corporate
managers 106463 10.0 ومدراء عليا كوادر

specialists 103461 9.7 اختصاصيون

intermediate professions 80237 7.6 وسطى مهن

 office employees 96959 9.1 اداريون موظفون

 service sector workers and
salespersons 114714 10.8

الخدمات قطاع في عاملون
وبائعون

 agricultural and fishery
workers 39615 3.7 سمك وصيادو زراعيون عمال

skilled workers 207392 19.5 عمال مهرة

Drivers 96539 9.1 والسيارات اآلالت سائقو

unskilled workers 167525 15.8 عمال غير مهرة

armed forces 49025 4.6 عسكرية قوى

No response 168 0.0 جواب ال

Total 1062098 100 المجموع

Table 85
Distribution of actual labor force (aged between 15 and 64) 
according to profession category

(85) رقم جدول
15 إلى 64 سنة) بحسب  (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

المهن فئات



230

االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى

Profession category

 Sex الجنس

المهن فئات
Females

إناث
Males

ذكور
 Females & Males

معًا وذكور إناث

general and corporate managers 12513 93950 106463 ومدراء عليا كوادر

specialists 48501 54959 103460 اختصاصيون

intermediate professions 37589 42648 80237 وسطى مهن

 office employees 39730 57229 96959 اداريون موظفون

service sector workers and salespersons 39015 75699 114714 وبائعون الخدمات قطاع في عمال

agricultural and fishery workers 3016 36598 39614 سمك وصيادو زراعيون عمال

skilled workers 13207 194185 207392 عمال مهرة

drivers 2268 94270 96538 والسيارات سائقواآلالت

unskilled workers 57503 110022 167525 عمال غير مهرة

armed forces 1056 47969 49025 عسكرية قوى

No response 94 75 169 جواب ال

Total 254492 807604 1062096 المجموع

Table86 a
Distribution of actual labor force (aged between 15 and 64) 
according to profession category and  sex

(86) أ رقم جدول
15 إلى 64 سنة) بحسب  (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

والجنس المهن فئات

 Profession category

 Sex الجنس

المهن فئات
Females

إناث
Males

ذكور
 Females & Males

معًا وذكور إناث

general and corporate managers 4.9 11.6 10.0 ومدراء عليا كوادر

 professionals 19.1 6.8 9.7 اختصاصيون

intermediate professions 14.8 5.3 7.6 وسطى مهن

 office employees 15.6 7.1 9.1 اداريون موظفون

 service sector workers and salespersons 15.3 9.4 10.8 وبائعون الخدمات قطاع في عمال

agricultural and fishery workers 1.2 4.5 3.7 سمك وصيادو زراعيون عمال

skilled workers 5.2 24.1 19.5 عمال مهرة

drivers 0.9 11.7 9.1 والسيارات اآلالت سائقو

unskilled workers 22.6 13.6 15.8 عمال غير مهرة

armed forces 0.4 5.9 4.6 العسكرية القوات

No response 0.0 0.0 0.0 جواب ال

Total 100 100 100 المجموع

Table 86 b
Percentage distribution of actual labor force (aged between 
15 and 64) according to profession category and  sex

(86) ب رقم جدول
بحسب  15 إلى 64 سنة) (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

المئوية) والجنس  (بالنسبة المهن فئات
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 Profession
category

Governorates المحافظات

المهن فئات
Beirut

بيروت

  Mount
Lebanon
لبنان جبل

 Northern
Lebanon

لبنان
الشمالي

Bekaa
البقاع

 Southern
Lebanon

الجنوبي لبنان
Nabatieh

النبطية
Lebanon

لبنان

 general and
 corporate
managers 15624 42069 19437 14515 9869 4949 106463

كوادر عليا
ومدراء

specialists 20395 46762 14347 9226 8287 4443 103460 اختصاصيون

intermedi-
ate profes-

sions 12817 39371 11403 6585 6454 3607 80237 وسطى مهن

office em-
ployees 18243 53968 10479 5817 5655 2797 96959

موظفون
اداريون

 service
 workers

and sales-
persons 19179 59829 15034 8241 9727 2704 114714

في عاملون
الخدمات قطاع

وبائعون

 agricultural
 and fishery

workers 0 6152 9613 12571 4360 6919 39615
زراعيون عمال

سمك وصيادو

 skilled
workers 15905 93458 44045 19042 22799 12144 207393 عمال مهرة

drivers 7017 49480 16593 11298 8365 3786 96539
سائقو اآلالت

والسيارات

 unskilled
workers 27225 60728 32258 16851 20241 10222 167525

عمال غير
مهرة

 armed
forces 1590 19381 14600 8784 2828 1842 49025 عسكرية قوى

No re-
sponse 94 75 0 0 0 0 169

جواب ال

Total 138089 471273 187809 112930 98585 53413 1062099 المجموع

Table 87  a
Distribution of actual labor force (aged between 15 and 64) 
according to profession category and Governorates

(87) أ رقم جدول
15 إلى 64 سنة) بحسب  (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

المحافظات في المهن فئات
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 Profession
 category

Governorates المحافظات

المهن فئات
Beirut

بيروت

  Mount
Lebanon
لبنان جبل

 Northern
Lebanon

لبنان
الشمالي

Bekaa
البقاع

 Southern
Lebanon

الجنوبي لبنان
Nabatieh

النبطية
Lebanon

لبنان

 general and
 corporate
managers 11.3 8.9 10.4 12.9 10.0 9.3 10.0

كوادر عليا
ومدراء

profession-
 als 14.8 9.9 7.6 8.2 8.4 8.3 9.7 اختصاصيون

intermedi-
ate profes-

sions 9.3 8.4 6.1 5.8 6.5 6.8 7.6 وسطى مهن

office em-
 ployees 13.2 11.5 5.6 5.2 5.7 5.2 9.1

موظفون
اداريون

 service
 sector

 workers
and sales-

persons 13.9 12.7 8.0 7.3 9.9 5.1 10.8

في عاملون
الخدمات قطاع

وبائعون

 agricultural
 and fishery

workers 1.3 5.1 11.1 4.4 13.0 3.7
زراعيون عمال

سمك وصيادو

 skilled
workers 11.5 19.8 23.5 16.9 23.1 22.7 19.5 عمال مهرة

drivers 5.1 10.5 8.8 10.0 8.5 7.1 9.1
سائقو اآلالت

والسيارات

 unskilled
workers 19.7 12.9 17.2 14.9 20.5 19.1 15.8

عمال غير
مهرة

 armed
forces 1.2 4.1 7.8 7.8 2.9 3.4 4.6

قوات
عسكرية

No re-
sponse 0.1 0.0 0.0

جواب ال

Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

Table 87 b
Percentage distribution of actual labor force (aged between 
15 and 64) according to profession category and Governor-
ates

(87) ب رقم جدول
15 إلى 64 سنة) بحسب  (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

المئوية) (بالنسبة والمحافظات المهن فئات
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ISIC

Governorates المحافظات

القطاع
االقتصادي

Beirut
بيروت

  Mount
Lebanon
لبنان جبل

 Northern
Lebanon

لبنان
الشمالي

Bekaa
البقاع

 Southern
Lebanon

الجنوبي لبنان
Nabatieh

النبطية
Lebanon

لبنان

agriculture 0 8019 21248 19828 10371 9869 69335 الزراعة

industry 13472 85454 26966 14117 14782 6065 160856 الصناعة

construc-
tion 7017 37368 20163 9005 12603 8522 94678 اإلنشاءات

trade 29096 101498 44336 24847 22105 9784 231666 التجارة

transporta-
 tion, post

and tele-
communi-

cation 8139 40200 13345 8351 6426 2924 79385

النقل
وأنشطة

البريد
واالتصاالت
السلكية

والالسلكية

services 74938 188967 59774 35378 31117 15561 405735 الخدمات

 monetary
and finan-
cial inter-

mediation 3929 6775 1542 1281 868 614 15009
الوساطة

المالية

insurance 1403 2842 347 124 310 37 5063 التأمين

Inappli-
cable 94 150 88 0 0 37 369 ينطبق ال

Total 138088 471273 187809 112931 98582 53413 1062096 المجموع

Table 88 a
Distribution of actual labor force (aged between 15 and 64) 
according to economic activity type (ISIC) and Governorates

(88) أ رقم جدول
15 إلى 64 سنة) بحسب  (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

المحافظات في االقتصادي القطاع
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ISIC

Governorates المحافظات

القطاع
االقتصادي

Beirut
بيروت

  Mount
Lebanon
لبنان جبل

 Northern
Lebanon

لبنان
الشمالي

Bekaa
البقاع

 Southern
Lebanon

الجنوبي لبنان
Nabatieh

النبطية
Lebanon

لبنان

agriculture 1.7 11.3 17.6 10.5 18.5 6.5 الزراعة

industry 9.8 18.1 14.4 12.5 15.0 11.4 15.1 الصناعة

construc-
tion 5.1 7.9 10.7 8.0 12.8 16.0 8.9 اإلنشاءات

trade 21.1 21.5 23.6 22.0 22.4 18.3 21.8 التجارة

transporta-
 tion, post

and tele-
communi-

cation 5.9 8.5 7.1 7.4 6.5 5.5 7.5

النقل
وأنشطة

البريد
واالتصاالت
السلكية

والالسلكية

services 54.3 40.1 31.8 31.3 31.6 29.1 38.2 الخدمات

 monetary
and finan-
cial inter-

mediation 2.8 1.4 0.8 1.1 0.9 1.2 1.4
الوساطة

المالية

insurance 1.0 0.6 0.2 0.1 0.3 0.1 0.5 التأمين

Inappli-
cable 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 ينطبق ال

Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

Table 88 b
Percentage distribution of actual labor force (aged between 
15 and 64) according to economic activity type (ISIC) and 
Governorates

(88) ب رقم جدول
15 إلى 64 سنة) بحسب  (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

المئوية) (بالنسبة المحافظات في االقتصادي القطاع
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Labor force and economic activity rates

ISIC

                                                                                      work status                الوضع في العمل

القطاع
االقتصادي

employer
عمل رب

يستخدم
أجيرا

self em-
 ployed or

 getting
 help from

 household
members

لحسابه يعمل
مع بمفرده أو

مساعدة أفراد
األسرة من

من أو (بأجر
أجر) دون

 employee
 with

 monthly
salary

أجير أو موظف
شهري

 employee
 with daily,

 weekly
 wage, or
 based on

production
أسبوعي أجير

أو مياوم أو
أجير على

اإلنتاج أساس

work-
 ing with

 family or
 relatives,
with/with-
out wage

عامل لدى
أقاربه أو أسرته

من أو بأجر
دون اجر

trainee
و متدرب

متمرن
Total

المجموع

agriculture 4516 34066 2531 20488 7733 0 69334 الزراعة

industry 11704 32177 78895 29224 7083 1772 160855 الصناعة

construc-
tion 7027 33159 12058 39508 2296 629 94677 اإلنشاءات

trade 16738 96208 80933 21589 14487 1711 231666 التجارة

transporta-
 tion, post

and tele-
communi-

cation 816 52692 21593 3890 395 0 79386

النقل
وأنشطة

البريد
واالتصاالت
السلكية

والالسلكية

services 9711 38546 322976 24301 3113 7089 405736 الخدمات

 monetary
and finan-
cial inter-

mediation 0 381 14144 485 0 0 15010
الوساطة

المالية

insurance 94 161 4166 381 262 0 5064 التأمين

Inappli-
cable 0 37 331 0 0 0 368 ينطبق ال

Total 50606 287427 537627 139866 35369 11201 1062096 المجموع

Table 89 a
Distribution of actual labor force (aged between 15 and 64) 
according to economic activity type (ISIC) and work status

(89) أ رقم جدول
15 إلى 64 سنة) بحسب  (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

في العمل والوضع االقتصادي القطاع
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Table 89 b
Percentage distribution of actual labor force (aged between 
15 and 64) according to economic activity type (ISIC) and 
work status

(89)  ب رقم جدول
15 إلى 64 سنة) بحسب  (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

المئوية) (بالنسبة في العمل والوضع  االقتصادي القطاع

ISIC

                                                                                      work status                الوضع في العمل

القطاع
االقتصادي

employer
عمل رب

يستخدم
أجيرا

self em-
 ployed or

 getting
 help from

 household
members

لحسابه يعمل
مع بمفرده أو

مساعدة أفراد
األسرة من

من أو (بأجر
أجر) دون

 employee
 with

 monthly
salary

أجير أو موظف
شهري

 employee
 with daily,

 weekly
 wage, or
 based on

production
أسبوعي أجير

أو مياوم أو
أجير على

اإلنتاج أساس

work-
 ing with

 family or
 relatives,
with/with-
out wage

عامل لدى
أقاربه أو أسرته

من أو بأجر
دون اجر

trainee
و متدرب

متمرن
Total

المجموع

agriculture 8.9 11.9 0.5 14.6 21.9 6.5 الزراعة

industry 23.1 11.2 14.7 20.9 20.0 15.8 15.1 الصناعة

construc-
tion 13.9 11.5 2.2 28.2 6.5 5.6 8.9 اإلنشاءات

trade 33.1 33.5 15.1 15.4 41.0 15.3 21.8 التجارة

transporta-
 tion, post

and tele-
communi-

cation 1.6 18.3 4.0 2.8 1.1 7.5

النقل
وأنشطة

البريد
واإلتصاالت
السلكية

والالسلكية

services 19.2 13.4 60.1 17.4 8.8 63.3 38.2 الخدمات

 monetary
and finan-
cial inter-

mediation 0.1 2.6 0.3 1.4
الوساطة

المالية

insurance 0.2 0.1 0.8 0.3 0.7 0.5 التأمين

Inappli-
cable 0.0 0.1 0.0

ينطبق ال

Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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Labor force and economic activity rates

Type of economic sector
Frequency

العدد
(%) percentage

المئوية النسبة االقتصادي القطاع

Public 141176 13.3 عام

Private 907158 85.4 خاص

Other sectors 13514 1.3 أخرى قطاعات

No response 251 0.0 جواب ال

Total 1062098 100 المجموع

Table 90
Distribution of actual labor force (aged between 15 and 64) 
according to type of economic sector  

(90) رقم جدول
15 إلى 64 سنة) بحسب  (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

االقتصادي القطاع نوع
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االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى

 Type of
 economic

sector

Governorates المحافظات

القطاع نوع
االقتصادي

Beirut
بيروت

  Mount
Lebanon
لبنان جبل

 Northern
Lebanon

لبنان
الشمالي

Bekaa
البقاع

 Southern
Lebanon

الجنوبي لبنان
Nabatieh

النبطية
Lebanon

لبنان

Public 12162 58236 31102 19491 11424 8760 141175 عام

Private 122652 407324 155285 92584 84966 44346 907157 خاص

Other sec-
 tors 3274 5637 1247 856 2193 307 13514 أخرى قطاعات

No re-
sponse 0 75 176 0 0 0 251 جواب ال

Total 138088 471272 187810 112931 98583 53413 1062097 المجموع

Table 91 a
Distribution of actual labor force (aged between 15 and 64) 
according to type of economic sector and Governorates 

(91) أ رقم جدول
بحسب  15 إلى 64 سنة) (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

المحافظات في القطاع االقتصادي نوع

Table 91 b
Percentage distribution of actual labor force (aged between 
15 and 64) according to type of economic sector and Gov-
ernorates 

(91) ب رقم جدول
15 إلى 64 سنة) بحسب  (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

المئوية) (بالنسبة المحافظات في االقتصادي القطاع

 Type of
 economic

sector

Governorates المحافظات

القطاع نوع
االقتصادي

Beirut
بيروت

  Mount
Lebanon
لبنان جبل

 Northern
Lebanon

لبنان
الشمالي

Bekaa
البقاع

 Southern
Lebanon

الجنوبي لبنان
Nabatieh

النبطية
Lebanon

لبنان

Public 8.8 12.4 16.6 17.3 11.6 16.4 13.3 عام

Private 88.8 86.4 82.7 82.0 86.2 83.0 85.4 خاص

Other sec-
 tors 2.4 1.2 0.7 0.8 2.2 0.6 1.3 أخرى قطاعات

No re-
sponse 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 جواب ال

Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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Labor force and economic activity rates

Economic sector

 Sex الجنس

االقتصادي القطاع نوع
Females

إناث
Males

ذكور
 Females & Males

معًا وذكور إناث

Public 36381 104794 141175 عام

Private 213730 693428 907158 خاص

Other sectors 4294 9219 13513 أخرى قطاعات

No response 88 163 251 جواب ال

Total 254493 807604 1062097 المجموع

Table 92 a
Distribution of actual labor force (aged between 15 and 64) 
according to economic sector and sex 

(92) أ رقم جدول
15 إلى 64 سنة)  بحسب  (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

والجنس االقتصادي القطاع نوع

Table 92 b
Percentage distribution of actual labor force (aged between 
15 and 64) according to economic sector and sex

(92) ب رقم جدول
15 إلى 64 سنة)  بحسب  (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

المئوية) (بالنسبة والجنس االقتصادي القطاع نوع

Economic sector

 Sex الجنس

االقتصادي القطاع نوع
Females

إناث
Males

ذكور
 Females & Males

معًا وذكور إناث

Public 14.3 13.0 13.3 عام

Private 84.0 85.9 85.4 خاص

Other sectors 1.7 1.1 1.3 أخرى قطاعات

No response جواب ال

Total 100 100 100 المجموع
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Type of health insurance
Frequency

العدد

 Percentage
(%)

المئوية النسبة الصحي التأمين نوع

(National Social Security Fund (NSSF 287147 54.8 االجتماعي للضمان الوطني الصندوق

Public Servants Cooperation 49262 9.4 الدولة موظفي تعاونية

Army and the Internal Security Forces 59902 11.4 األمن وقوى الجيش

Private insurance at the employers expense 49504 9.4 العمل صاحب نفقة على خاص تأمين

Private insurance at own expense 31477 6.0 حساب المستفيد خاص على تأمين

Private insurance through an institution or union 29445 5.6
أو أو نقابة خالل مؤسسة من خاص تأمين

هيئة

*other 17445 3.3 ذلك* غير

Total 524182 100 المجموع

* Municipality, Mutual fund, Abroad, UNRWA االونروا  خارج البالد، صندوق تعاضدي، بلدية، *

Table 93 
Distribution of working residents (aged between 15 and 
64) benefiting from any health insurance according to type
of health insurance

(93) رقم جدول
15 إلى 64 سنة)  (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

التأمين بحسب نوع الصحي التأمين أنواع من أحد المستفيدة
الصحي
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Labor force and economic activity rates

 Work permanence 

 Sex الجنس
العمل Femalesديمومة

إناث
Males

ذكور
 Females & Males

معًا وذكور إناث

 Permanent, more
 than 32 hours per

week 188900 670175 859075
 32 من أكثر دوام دائم:

األسبوع في ساعة

 Permanent,  less than
32 hours per week 47797 40851 88648

من32  أقل دوام دائم:
األسبوع في ساعة

Seasonal 8658 35500 44158 موسمي

Circumstantial 8101 59563 67664 ظرفي

Other 245 500 745 أخرى ديمومة

No response 793 1015 1808 جواب ال

Total 254494 807604 1062098 المجموع

Table  94  a
Distribution of actual labor force (aged between 15 and 64) 
according to work permanence and sex

(94) أ رقم جدول
15 إلى 64 سنة) بحسب  (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

ديمومة العمل والجنس

Table 94 b
Percentage distribution of actual labor force (aged between 
15 and 64) according to work permanence and sex 

(94) ب رقم جدول
15 إلى 64 سنة) بحسب  (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

المئوية) (بالنسبة والجنس العمل ديمومة

Work permanence 

 Sex الجنس
Femalesديمومة العمل

إناث
Males

ذكور
 Females & Males

معًا وذكور إناث

 Permanent, more
 than 32 hours per

week 74.2 83.0 80.9
 32 من أكثر دوام دائم:

األسبوع في ساعة

 Permanent, less than
32 hours per week 18.8 5.1 8.3

 32 من أقل دوام دائم:
األسبوع في ساعة

Seasonal 3.4 4.4 4.2 موسمي

Circumstantial 3.2 7.4 6.4 ظرفي

Other 0.1 0.1 0.1 أخرى ديمومة

No response 0.3 0.1 0.2 جواب ال

Total 100 100 100 المجموع
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 Usual working hours
Frequency

العدد
(%) Percentage

المئوية النسبة المعتادة العمل ساعات

Less than 30 hours 75287 7.0 30 ساعة  أقل من

30-39 136800 12.9 39-30

40-49 418265 39.4 49-40

50-59 146487 13.8 59-50

60+ 276080 26.0 ومافوق 60

No response 9180 1.0 جواب ال

Total 1062099 100 المجموع

Table 95 
Distribution of actual labor force (aged between 15 and 64) 
according to usual working hours

(95) رقم جدول
15 إلى 64 سنة) بحسب  (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

المعتادة العمل ساعات
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Labor force and economic activity rates

 Usual working
 hours

Governorates المحافظات

ساعات
العمل

المعتادة
Beirut

بيروت

  Mount
Lebanon
لبنان جبل

 Northern
Lebanon

الشمالي لبنان
Bekaa

البقاع

 Southern
Lebanon

الجنوبي لبنان
Nabatieh

النبطية
Lebanon

لبنان

less than 30 9729 27295 13629 10745 8153 5735 75286
 30 أقل من

ساعة

30-39 14408 56341 24905 16137 15626 9384 136801 39-30

40-49 53046 216021 47747 37469 44578 19404 418265 49-40

50-59 18056 56046 36123 22145 5622 8494 146486 59-50

60+ 41820 109283 64223 26341 24106 10308 276081 ومافوق 60

No response 1029 6287 1182 95 497 90 9180 جواب ال

Total 138088 471273 187809 112932 98582 53415 1062099 المجموع

Table 96 a
Distribution of actual labor force (aged between 15 and 64) 
according to usual working hours and Governorates

(96) أ رقم جدول
15 إلى 64 سنة) بحسب  (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

المحافظات في المعتادة العمل ساعات
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Table 96 b
Percentage distribution of actual labor force (aged between 
15 and 64) according to usual working hours and Gover-
norates 

(96)  ب رقم جدول
15 إلى 64 سنة) بحسب  (في عمر الفعلية العاملة توزع القوى

المئوية) (بالنسبة المحافظات في المعتادة العمل ساعات

 Usual working
 hours

Governorates المحافظات

ساعات
العمل

المعتادة
Beirut

بيروت

  Mount
Lebanon
لبنان جبل

 Northern
Lebanon

الشمالي لبنان
Bekaa

البقاع

 Southern
Lebanon

الجنوبي لبنان
Nabatieh

النبطية
Lebanon

لبنان

less than 30 7.0 5.8 7.3 9.5 8.3 10.7 7.1
 30 أقل من

ساعة

30-39 10.4 12.0 13.3 14.3 15.9 17.6 12.9 39-30

40-49 38.4 45.8 25.4 33.2 45.2 36.3 39.4 49-40

50-59 13.1 11.9 19.2 19.6 5.7 15.9 13.8 59-50

60+ 30.3 23.2 34.2 23.3 24.5 19.3 26.0 ومافوق 60

No response 0.7 1.3 0.6 0.1 0.5 0.2 0.9 جواب ال

Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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Labor force and economic activity rates

 Age

 Sex الجنس

العمر
Females

إناث
Males

ذكور
 Females & Males

معًا وذكور إناث

19 - 15 9280 35681 44961 19 - 15

24 - 20 44100 95046 139146 24 - 20

29 - 25 51670 115560 167230 29 - 25

34 - 30 38169 118552 156721 34 - 30

39 - 35 30869 107034 137903 39 - 35

44 - 40 30978 98807 129785 44 - 40

49 - 45 21774 81275 103049 49 - 45

54 - 50 14537 68219 82756 54 - 50

59 - 55 8182 49749 57931 59 - 55

64 - 60 4934 37682 42616 64 - 60

 Total 254493 807605 1062098 المجموع

Table 97 a
Distribution of unemployed (aged between 15 and 64)  ac-
cording to age and sex

(97) أ رقم جدول
العمر  بحسب 15 إلى 64 سنة) (في عمر العاطلين من العمل توزع 

والجنس
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االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى

Table  97 b
Percentage distribution of unemployed (aged between 15 
and 64)  according to age and sex

(97) ب رقم جدول
العمر  بحسب 15 إلى 64 سنة) (في عمر العاطلين من العمل توزع 

المئوية) (بالنسبة والجنس

 Age

 Sex الجنس

العمر
Females

إناث
Males

ذكور
 Females & Males

معًا وذكور إناث

19 - 15 12.2 20.5 18.0 19 - 15

24 - 20 33.9 30.6 31.6 24 - 20

29 - 25 22.9 15.0 17.3 29 - 25

34 - 30 10.9 9.8 10.2 34 - 30

39 - 35 6.5 6.6 6.6 39 - 35

44 - 40 8.1 5.5 6.3 44 - 40

49 - 45 3.9 3.5 3.6 49 - 45

54 - 50 0.7 3.9 2.9 54 - 50

59 - 55 0.5 2.0 1.5 59 - 55

64 - 60 0.3 2.7 2.0 64 - 60

 Total 100 100 100 المجموع
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Labor force and economic activity rates

 Age
Frequency

العدد
(%) Percentage

المئوية النسبة
العمر

19 - 15 16603 18.0 19 - 15

24 - 20 29075 31.6 24 - 20

29 - 25 15948 17.3 29 - 25

34 - 30 9348 10.2 34 - 30

39 - 35 6082 6.6 39 - 35

44 - 40 5755 6.3 44 - 40

49 - 45 3339 3.6 49 - 45

54 - 50 2702 2.9 54 - 50

59 - 55 1423 1.5 59 - 55

64 - 60 1819 2.0 64 - 60

 Total 92094 100 المجموع

Table 98
Distribution of unemployed (aged between 15 and 64) ac-
cording to age

(98) رقم جدول
بحسب العمر سنة)  15 إلى 64 (في عمر العمل من توزع العاطلين
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االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى

 Marital Status
Frequency

العدد
(%) Percentage

المئوية النسبة الزواجية الحالة

(Single (never married 75623 82.1 الزواج (لها) له يسبق لم

Married 14425 15.7 (ة) متزوج

Widowed 525 0.6 (ة) أرمل

Divorced 991 1.1 (ة) مطلق

Separated 529 0.6 (ة) هاجر / (ة) منفصل

Total 92094 100 المجموع

Table99
Distribution of unemployed (aged between 15 and 64)  ac-
cording to marital status 

(99) رقم جدول
15 إلى 64 سنة)  بحسب  (في عمر العاطلين من العمل توزع 

الزواجية الحالة
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Labor force and economic activity rates

 Attained educational level
Frequency

العدد
(%) Percentage

المئوية النسبة
المحصل التعليمي المستوى

Illiterate 2281 2.5 أمي (ة)

(Literate (read/write 2651 2.9 والكتابة بالقراءة (ة) ملم

Pre-school 557 0.6 روضة

Elementary 25627 27.8 ابتدائي

Intermediate 24018 26.1 متوسط

Secondary 16829 18.3 ثانوي

University 19913 21.6 جامعي

No response 219 0.2 جواب ال

Total  non-workers 92094 100 المجموع

Table 100
Distribution of unemployed (aged between 15 and 64) ac-
cording to attained educational level

(100) رقم جدول
15 إلى 64 سنة)  بحسب  (في عمر العمل من توزع العاطلين

المحصل التعليمي المستوى
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االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى

Governorates
Frequency

العدد

 Percentage
(%)

المئوية النسبة المحافظات

Beirut 15530 16.9 بيروت

Mount  Lebanon 44200 48.0 لبنان جبل

Northern Lebanon 9947 10.8 الشمالي لبنان

Bekaa 7026 7.6 البقاع

Southern Lebanon 9459 10.3 الجنوبي لبنان

Nabatieh 5932 6.4 النبطية

Lebanon 92094 100 لبنان

Table 101
Distribution of unemployed (aged between 15 and 64) ac-
cording to Governorates

(101) رقم جدول
15 إلى 64 سنة) بحسب  (في عمر العمل من توزع العاطلين

المحافظات
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Labor force and economic activity rates

Previous work
Frequency

العدد
(%) Percentage

المئوية النسبة وجود عمل سابق

no 50001 54.3 كال

yes 42093 45.7 نعم

Total 92094 100 المجموع

Table  102
Distribution of unemployed (aged between 15 and 64) ac-
cording to existence of previous work

(102) رقم جدول
15 إلى 64 سنة) بحسب  (في عمر العاطلين من العمل توزع 

وجود عمل سابق
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االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى

Previous profession cat-
egory

Frequency
العدد

(%) Percentage
المئوية النسبة المهنة السابقة

 general and corporate
managers 3048 7.2 ومدراء عليا كوادر

specialists 2254 5.4 اختصاصيون

intermediate professions 3165 7.5 وسطى مهن

office employees 3725 8.9 اداريون موظفون

 service sector workers and
salespersons 7956 18.9 وبائعون الخدمات قطاع في عمال

 agricultural and fishery
workers 297 0.7 سمك وصيادو زراعيون عمال

skilled workers 10378 24.7 عمال مهرة

drivers 3755 8.9 والسيارات اآلالت سائقو

unskilled workers 6156 14.6 عمال غير مهرة

armed forces 955 2.3 عسكرية قوى

No response 406 1.0 جواب ال

Total 42093 100 المجموع

Table 103
Distribution of unemployed (aged between 15 and 64) ac-
cording to previous profession category

(103) رقم جدول
15 إلى 64 سنة)  بحسب  (في عمر توزع االعاطلين من العمل

السابقة المهنة
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Labor force and economic activity rates

 Primary means for job
 search

Frequency
العدد

(%) Percentage
المئوية النسبة عمل عن وسيلة البحث األولى

Via acquaintance 66390 72.1 واألصدقاء المعارف طريق عن

Via newspapers and ads 12474 13.5 والصحف اإلعالنات طريق عن

Applying to employers 11221 12.2 العمل أرباب لدى

Via internet or e-mails 490 0.5 اإلنترنت اإللكتروني أو البريد عبر

Via recruitment office 170 0.2 خاص توظيف مكتب طريق عن

Via the national employ-
ment office 152 0.2

الوطنية المؤسسة طريق عن
لالستخدام

At workers assembly 396 0.4 العمال تجع أماكن في

 Other 390 0.4 أخرى طريقة

No response 411 0.4 جواب ال

Total 92094 100 المجموع

Table 104
Distribution of unemployed (aged between 15 and 64)  ac-
cording to  primary means for job search  

(104) رقم جدول
15 إلى 64 سنة)  بحسب  (في عمر العاطلين من العمل توزع 

عمل عن وسيلة البحث األولى
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االقتصادي النشاط ومعدالت العاملة القوى

Time spent in job search
Frequency

العدد
(%) Percentage

المئوية النسبة عمل عن البحث فترة

Less than a month 5067 5.5 أقل من شهر

to 2 months 1 14576 15.8 شهرين إلى شهر من

to 5 months 3 18041 19.6 أشهر 3 إلى 5 من

months to 1 year 6 21181 23.0 سنة من أقل إلى أشهر 6 من

to 2 years 1 14158 15.4 إلىسنتين سنة من

More than 2 years 16659 18.1 سنتين من أكثر

No response 2412 2.6 جواب ال

Total 92094 100 المجموع

Table 105
Distribution of unemployed (aged between 15 and 64)  ac-
cording to the time spent in job search

رقم جدول
بحسب فترة  15 إلى 64 سنة)  (في عمر العمل من توزع العاطلين

عمل(105) عن البحث




