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تمهيد
لفرتة طويلة من الزمن، بقي اجلدل الدائر حول حّق الفل�شطينيني يف العمل يف لبنان حماًطا باعتبارات �شيا�شية ونزعة عامة اإىل اخللط بني 

احلّق يف العمل والتوطني. وُيعزى هذا االأمر يف جانب منه اإىل ندرة البيانات املوثوقة حول القوى الفل�شطينية العاملة يف لبنان، نتيجة ا�شتبعاٍد 

منهجي لهوؤالء الالجئني من امل�شوحات االإح�شائية الوطنية.

و�شعًيا منها ملعاجلة هذا النق�ص يف البيانات، قامت منّظمة العمل الدولية وجلنة عمل الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان باإعداد م�شح للقوى 

العاملة لالجئني الفل�شطينيني املقيمني يف املخيمات والتجّمعات يف لبنان.

فم�شح القوى العاملة يلقي ال�شوء على خ�شائ�ص وظروف العاملني الفل�شطينيني من منظور التنمية واحلقوق، وي�شاعد �شانعي ال�شيا�شات 

واجلهات املعنية الوطنية على خو�ص مناق�شات مّطلعة م�شندة بالبيانات حول هذا املو�شوع، ويهدف اإىل اإثراء النقا�ص اجلاري حول ظروف 

العمل واالأو�شاع املعي�شية للفل�شطينيني وو�شولهم اإىل احلماية االجتماعية.

باال�شتناد اإىل نتائج امل�شح، فاإّن هذا التقرير يزّود �شركاءنا و�شائر اجلهات املعنية بدرا�شة حتليلية �شاملة ومف�شلة حول و�شع القوى العاملة 

الفل�شطينية اليوم وخ�شائ�ص العاملني الفل�شطينيني يف لبنان.

ي�شّكل امل�شح والتقارير املرافقة له جزًءا من جمموعة االأن�شطة االآيلة اإىل تعزيز حّق الفل�شطينيني يف العمل يف لبنان، منها م�شروع التمكني 

االقت�شادي للمراأة الفل�شطينية، واإن�شاء مراكز للتوظيف يف خمتلف املناطق، وا�شتحداث مركز للموارد حول ق�شايا عمل الفل�شطينيني، 

وا�شتمرار اأن�شطة املنا�شرة وحمالت التوعية.

ة اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني يف كّل من رام اهلل ودم�شق،  نوّد اأن نعرب عن امتناننا جلميع الذين �شاركوا يف هذه امل�شاعي، خا�شّ

وموؤ�ش�شة فافو الرنويجية للدرا�شات التطبيقية، واإدارة االإح�شاء املركزي يف لبنان، فلها منا جميعها جزيل ال�شكر والتقدير على ما اأبدته من 

كفاءة ومرونة يف التعاون.

�شمري اخلوريندى النا�شف

جلنة عمل الالجئني الفل�شطينيني يف لبنانمنظمة العمل الدولية
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رلمق و ك وتةديك
اإّن امل�شح والتقارير املرافقة له ما كانت ممكنة لوال اجلهود وامل�شاهمات القّيمة التي قّدمها عدد من االأفراد واملنظمات.

توىّل اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني، حتت قيادة ال�شيدة عال عو�ص، اإجراء امل�شح الذي تخّللته اأن�شطة املعاينة واالختبار وجمع 

البيانات وتدريب الباحثني والتحرير والرتميز. كما نوّد اأن نتقّدم بجزيل ال�شكر من  يو�شف ما�شي و�شهى كنعان وحممد العمري ونايف عابد 

على اإ�شرافهم الدوؤوب يوًما بعد يوم على خمتلف مراحل امل�شح.

وال�شكر مو�شول الآجي تلتن�ص من موؤ�ش�شة فافو على تقدميه االإر�شاد والدعم الفني حول ت�شميم امل�شح واملعاينة وتدقيق البيانات وحتليلها، 

ف�شاًل عن اأكرم عطااهلل الذي اأ�شرف مبا�شرة على جمع البيانات واالأعمال امليدانية.

�ص منه للعمل، والذي اأعّدته اإدارة االإح�شاء  وقد اعتمد م�شح القوى العاملة على ا�شتمارة ودليل االأو�شاع املعي�شية لالأ�شر يف ال�شّق املخ�شّ

املركزي بقيادة الدكتورة مارال توتليان التي قّدمت دعًما قيًما �شّهل تنفيذ االأن�شطة االإح�شائية.

كما تكّرمت جمعية امل�شاعدات ال�شعبية الرنويجية بتاأمني الدعم اللوجي�شتي واملكان للعمل والتدريب.

ونوّد اأن نتقّدم بال�شكر من جميع اخلرباء واال�شت�شاريني الذين �شاهموا يف خمتلف اجتماعات اخلرباء: �شو�شن عبد الرحيم ون�شرين �شلطي 

ورمزي مب�شوط على �شياغة الف�شول اخللفية للتقرير التحليلي، مروان خواجة على الدعم الفني واخلربات التي قّدمها، غادة النابل�شي على 

اإعداد بع�ص اخلانات، والباحثني امل�شاعدين ليلى �شعار وخليل اأ�شمر على اإعداد اجلداول االإح�شائية.

 ولن يغيب عّنا اأن نتقّدم ب�شكر خا�ص من فرهد مهران لدعمه القّيم طيلة امل�شروع واالإر�شاد الفّني حول ت�شميم امل�شح واال�شتبيان 

وحتليل البيانات.

من منظمة العمل الدولية، قّدمت ماري قعوار االإر�شاد الفني يف حني توّلت �شو�شن امل�شري تن�شيق التنفيذ للم�شح و�شاركت يف �شياغة بع�ص 

اجزاء التقرير، وتولت رانيا نادر من موؤ�ش�شة البحوث واال�شت�شارات �شياغة الق�شم االأكرب من التقرير يف حني قامت �شحر عمران بتقدمي 

امل�شاعدة االإدارية.

اأخرًيا ولي�ص اآخًرا، نوّد اأن نعرب عن عميق امتناننا لبعثة االحتاد االأوروبي و�شندوق بناء ال�شالم على تقدمي الدعم املايل، وجلنة عمل 

الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان واملنظمات غري احلكومية واللجان ال�شعبية وجميع االأ�شر الفل�شطينية يف خمتلف املخّيمات على تعاونها القّيم 

وعلى وقتها وانفتاحها، فلوالها ملا كان اإجراء امل�شح واإعداد التقرير ممكًنا.
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42 الر�شم 2.6: ن�شبة الطلبة الفل�شطينيني املت�شّربني من املدر�شة يف نهاية العام الدرا�شي 2010-2011 بح�شب املناطق )%(

43 الر�شم 2.7: توزيع الفل�شطينيني بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي واجلن�ص )%(

43 الر�شم 2.8: توزيع الفل�شطينيني بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي واملناطق )%(

44 الر�شم 2.9: توزيع الطلبة امل�شجلني حالًيا بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي ونوع املوؤ�ش�شة الرتبوية )%(

49 الر�شم 3.1: نظام ت�شنيف ال�شكان النا�شطني اقت�شادًيا والقوى العاملة بح�شب منظمة العمل الدولية

50 الر�شم 3.2: معدل الن�شاط االقت�شادي لدى الفل�شطينيات واللبنانيات بح�شب العمر )%(

51 الر�شم 3.3: معدل الن�شاط االقت�شادي بح�شب احلالة االجتماعية واجلن�ص )%(

51 الر�شم 3.4: معّدل الن�شاط االقت�شادي بح�شب املناطق واجلن�ص )%(
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52 الر�شم 3.5: معّدل الن�شاط االقت�شادي لدى الفل�شطينيني واللبنانيني بح�شب العمر )%(

52 الر�شم 3.6: معّدل الن�شاط االقت�شادي بح�شب العمر واجلن�ص )%(

53 الر�شم 3.7: معّدل الن�شاط االقت�شادي بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي واجلن�ص )%(

56 الر�شم 3.8: توزيع ال�شكان غري النا�شطني بح�شب العمر واجلن�ص )%(

57 الر�شم 3.9: اأ�شباب عدم اال�شتعداد للعمل لدى ال�شباب الفل�شطينيني )15-24 �شنة( بح�شب اجلن�ص )%(

63 الر�شم 4.1: معدالت العمالة والن�شاط لدى الفل�شطينيني بح�شب العمر )%(

64 الر�شم 4.2: معدالت العمالة والن�شاط لدى الفل�شطينيني بح�شب امل�شتوى الدرا�شي )%(

66 الر�شم 4.3: توزيع العاملني الفل�شطينيني بح�شب املناطق )%(

67 الر�شم 4.4: ن�شبة العامالت بح�شب املناطق )%(

67 الر�شم 4.5: توزيع العاملني الفل�شطينيني واللبنانيني بح�شب العمر )%(

68 الر�شم 4.6: توزيع العاملني الفل�شطينيني بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي واجلن�ص )%(

69 الر�شم 4.7: توزيع العاملني الفل�شطينيني واللبنانيني بح�شب الو�شع يف العمل )%(

69 الر�شم 4.8: توزيع العاملني بح�شب الو�شع يف العمل واجلن�ص )%(

70 الر�شم 4.9: توزيع العاملني بح�شب الو�شع يف العمل وم�شتوى التح�شيل العلمي )%(

71 الر�شم 4.10: توزيع العاملني بح�شب القطاع )%(

73 الر�شم 4.11: توزيع العاملني بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي يف بع�ص القطاعات املختارة )%(

74 الر�شم 4.12: توزيع العاملني يف البناء بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي )%(

75 الر�شم 4.13: توزيع العاملني يف البناء بح�شب الو�شع يف العمل )%(

76 الر�شم 4.14: توزيع العاملني يف التجارة بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي )%(

77 الر�شم 4.15: توزيع العاملني يف التجارة بح�شب الن�شاط الفرعي )%(

77 الر�شم 4.16: توزيع العاملني يف التجارة بح�شب الن�شاط الفرعي وحجم املوؤ�ش�شة )%(

78 الر�شم 4.17: توزيع العاملني يف التجارة بح�شب الن�شاط الفرعي والو�شع يف العمل )%(

79 الر�شم 4.18: توزيع العاملني الفل�شطينيني بح�شب املهنة )%(

81 الر�شم 4.19: ن�شبة الفل�شطينيني العاملني يف مهن خمتارة بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي )%(

82 الر�شم 4.20: توزيع العاملني بح�شب توافر التاأمني ال�شحي وم�شدره )%(

83 الر�شم 4.21: توزيع العاملني بح�شب التغطية ال�شحية وحجم املوؤ�ش�شة )%(
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84 الر�شم 4.22: توزيع االأجراء بح�شب التقدميات واجلن�ص )%(

84 الر�شم 4.23: توزيع االأجراء بح�شب بع�ص التقدميات املختارة وحجم املوؤ�ش�شة )%(

85 الر�شم 4.24: توزيع االأجراء بح�شب اجلن�ص ونوع التعاقد )%(

85 الر�شم 4.25: ن�شبة االأجراء مبوجب عقد خطي يف خمتلف القطاعات )%(

86 الر�شم 4.26: توزيع االأجراء بح�شب مدة العقد واجلن�ص )%(

86 الر�شم 4.27: ن�شبة االأجراء املياومني بح�شب املناطق )%(

87 الر�شم 4.28: توزيع العاملني والعامالت بح�شب �شاعات العمل الفعلية يف االأ�شبوع )%(

88 الر�شم 4.29: �شاعات العمل الفعلية يف االأ�شبوع للعاملني الفل�شطينيني بح�شب الن�شاط االقت�شادي

88 الر�شم 4.30: �شاعات العمل الفعلية يف االأ�شبوع للعاملني الفل�شطينيني بح�شب املناطق

89 الر�شم 4.31: توزيع العاملني بح�شب مكان العمل واجلن�ص )%(

90 الر�شم 4.32: توزيع العاملني بح�شب مكان العمل )%(

90 الر�شم 4.33: توزع االأجراء يف كل منطقة بح�شب  جن�شية �شاحب العمل )%(

91 الر�شم 4.34: توزيع العاملني بح�شب الو�شع يف العمل ومكان العمل )%(

92 الر�شم 4.35: توزيع العاملني بح�شب حجم املوؤ�ش�شة )%(

93 الر�شم 4.36: توزيع العاملني بح�شب حجم املوؤ�ش�شة واجلن�ص )%(

94 الر�شم 4.37: توزيع العاملني بح�شب فئة الدخل )%( )األف ل.ل.(

95 الر�شم 4.38: متو�شط الدخل ال�شهري للعاملني بح�شب العمر واجلن�ص )األف ل.ل.(

96 الر�شم 4.39: متو�شط الدخل ال�شهري للعاملني بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي واجلن�ص )األف ل.ل.(

96 الر�شم 4.40: متو�شط الدخل ال�شهري للعاملني بح�شب الو�شع يف العمل واجلن�ص )األف ل.ل.(

97 الر�شم 4.41: متو�شط الدخل ال�شهري للعاملني بح�شب املهنة )األف ل.ل.(

98 الر�شم 4.42: متو�شط الدخل ال�شهري للعاملني بح�شب املناطق واجلن�ص )األف ل.ل.(

99 الر�شم 4.43: توزيع العاملني بح�شب فئة الدخل ال�شهري )األف ل.ل.( وجن�شية �شاحب العمل )%(

100 الر�شم 4.44: توزيع العاملني بح�شب معرفتهم بالتعديالت القانونية للعام 2010 )%(

104 الر�شم 5.1: معدل البطالة لدى الفل�شطينيني على مر ال�شنني، بح�شب اجلن�ص )%(

105 الر�شم 5.2: معدل البطالة باال�شتناد اإىل تعاريف خمتلفة )%(

108 الر�شم 5.3: توزيع العاطلني عن العمل بح�شب العمر واجلن�ص )%(
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108 الر�شم 5.4: توزيع العاملني والعاطلني عن العمل بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي )%(

110 الر�شم 5.5: معدل االنتظار قبل اإيجاد عمل بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي )اأ�شهر(

110 الر�شم 5.6: معدل االنتظار قبل اإيجاد عمل بح�شب املناطق )اأ�شهر(

111 الر�شم 5.7: ن�شبة العاملني الباحثني عن عمل اإ�شايف، بح�شب فئة الدخل )األف ل.ل.( )%(
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الممجز الةنفيذي
يقيم يف لبنان 260،000 اإىل 280،000 الجئ فل�شطيني يف  12 

خمّيًما و42 جتّمًعا موّزًعا على خمتلف املناطق اللبنانية )�شعبان 

واآخرون، 2010(، يعاين معظمهم من ظروف معي�شية قا�شية تّت�شم 

با�شت�شراء الفقر وانعدام البنية التحتية وامل�شاكن الالئقة وحمدودية 

الو�شول اإىل اخلدمات اجليدة واحلماية االجتماعية، ناهيك عن 

القوانني واالأنظمة التمييزية.

ترتبط الظروف التنموية لالجئني الفل�شطينيني ارتباًطا وثيًقا 

باأو�شاعهم الوظيفية، فاحلواجز التي حتول دون و�شولهم اإىل فر�ص 

عمل من�شفة والئقة تزيد من حّدة الفقر وه�شا�شة الظروف التي 

يعانون منها. وتعك�ص �شروط توظيفهم التمييز واال�شتغالل الذي 

يتعّر�شون له يف مكان العمل، حيث ُيحرم معظمهم من احلماية 

وحقوق العمل الكاملة ب�شبب القيود القانونية اأو االنحياز.

ي�شتعر�ص هذا التقرير ظروف عمل الالجئني الفل�شطينيني يف 

لبنان يف خم�شة اأق�شام تتناول اخل�شائ�ص الدميوغرافية والتعليم 

والقوى العاملة والعمالة والبطالة، علًما اأن االق�شام املتعلقة بالعمالة 

والبطالة ت�شتحوذ على اجلزء االأكرب منه. وهي تتناول القوى العاملة 

مبختلف جوانبها مبا فيها العمالة والبطالة وخ�شائ�ص العاملني 

والعاطلني عن العمل والدخل و�شروط العمل واحلماية والتقدميات 

االجتماعية، باالإ�شافة الأية �شمات يتميز بها الالجئون الفل�شطينيون 

يف لبنان.

ل اإليها التقرير: يف ما يلي �شرد الأبرز العناوين والنتائج التي تو�شّ

اإّن القوى العاملة الفل�شطينية واللبنانية تّت�شم عموًما  •

بخ�شائ�ص مماثلة من حيث معّدل الن�شاط االقت�شادي والو�شع 

يف العمل واملهن وقطاع الن�شاط االقت�شادي. ومل تتطّور مالمح 

القوى العاملة كثرًيا مع الوقت، فاملقارنة مع درا�شات �شابقة 

ك�شفت عن تغيري طفيف يف الو�شع الوظيفي و�شروط عمل 

الالجئني الفل�شطينيني.

القوى العاملة الفل�شطينية مكّونة من عاملني غري ماهرين  •

لوا الكثري من التعليم ويزاولون  معظمهم من ال�شباب، مل يح�شّ

يف غالبهم اأعمااًل و�شيعة ترتّكز يف التجارة والبناء. وتعمل ن�شبة 

كبرية منهم يف القطاع اخلا�ص على اأ�شا�ص يومي اأو اأ�شبوعي اأو 

على اأ�شا�ص االإنتاج.

اإّن م�شاركة املراأة يف القوى العاملة متوا�شعة للغاية، غري اأّن  •

الن�شبة القليلة من الن�شاء العامالت اأكرث تعلًما من الرجال، 

ويتمّتعن ب�شروط عمل ومزايا اأف�شل، اإّنا مقابل اأجور اأدنى. 

ومعظم الفل�شطينيات يعملن يف جمال التعليم وال�شحة، كما 

اأّن ن�شبة كبرية منهّن يعملن لدى املنّظمات االأهلية اأو املنّظمات 

الدولية، كاخت�شا�شيني اأو فنيني يف جمال اخلدمات واملبيعات.

اإّن ن�شبة البطالة يف �شفوف الالجئني الفل�شطينيني منخف�شة  •

ن�شبًيا، اأ�شوًة بالبطالة يف �شفوف اللبنانيني، لكّنها اأدنى بكثري 

من البلدان املجاورة. وكما هو متوّقع، ت�شت�شري البطالة يف 

�شفوف ال�شباب والن�شاء وحملة ال�شهادات اجلامعية.

 يرتبط ارتفاع امل�شتوى العلمي بارتقاء الو�شع الوظيفي  •

وفر�ص العمل الالئق. فاأ�شحاب ال�شهادات اجلامعية يتقا�شون 

اأجوًرا اأف�شل مقابل �شاعات عمل اأقّل وي�شتفيدون من مزايا 

وحماية اأف�شل.

تظهر موؤ�ّشرات ظروف العمل انعدام اال�شتقرار واله�شا�شة  •

التي تّت�شم بها اأو�شاع الفل�شطينيني يف العمل، فقّلة قليلة تعمل 

مبوجب عقود خطية ون�شبة ال تذكر تنعم بالتاأمني ال�شحي اأو 
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باإجازات مدفوعة اأو اإجازات مر�شية مدفوعة، كما اأن ن�شبة 

�شئيلة تتقا�شى معا�شات تقاعد اأو تعوي�شات نهاية اخلدمة.

يعمل الالجئون الفل�شطينيون ل�شاعات طويلة مقابل اأجور  •

زهيدة. فمتو�شط الدخل ال�شهري للعامل الفل�شطيني دون احلد 

االأدنى لالأجور وميثل 80% من متو�شط الدخل ال�شهري للعامل 

اللبناين )ا�شتناًدا اإىل اأرقام العام 2007(. كما يّت�شح تفاوت يف 

االأجور بني اجلن�شني حيث اأّن املراأة جتني 82% من دخل الرجل. 

كما اأّن ن�شف العمال الفل�شطينيني يتقا�شون اأقل من 500،000 

ل ل يف ال�شهر.

يرتافق تديّن االأجور مع �شاعات العمل الطويلة. فالعامل  •

الفل�شطيني يعمل 47 �شاعة يف االأ�شبوع يف املعّدل والعامل يف 

التجارة والبناء والفنادق واملطاعم يعمل ل�شاعات اأطول من 

باقي الفئات. 

اإّن خ�شائ�ص الالجئني الفل�شطينيني مت�شابهة ن�شبًيا بني خمتلف  •

املناطق، غري اأّن الالجئني يف البقاع، رغم اأعدادهم القليلة، 

ينعمون بظروف اأف�شل ن�شبًيا، حيث ت�شم منطقة البقاع الجئني 

اأوفر علًما يزاولون مهًنا اأف�شل من حيث �شمان العمل و�شروط 

العمل الالئقة. باملقابل ُي�شّجل و�شع اأ�شواأ يف طرابل�ص و�شور.

ال ُتعترب اإجازات العمل �شرورية وهي لي�شت اإلزامية يف معظم  •

املهن التي يزاولها الالجئون الفل�شطينيون، بالتايل وحدهم 

2% من الالجئني يحملون اإجازة عمل. كما اأّن ن�شف الالجئني 

الفل�شطينيني م�شتخدمون لدى �شاحب عمل فل�شطيني وربع 

الالجئني يعملون داخل املخّيمات فقط. على الرغم من 

االآمال املعقودة على التعديالت القانونية التي مت اإقرارها 

يف اآب/اأغ�شط�ص 2010 من اأجل حت�شني ظروف الالجئني 

الفل�شطينيني، مل يكن لهذه االإ�شالحات اأي تاأثري ملحوظ حّتى 

ال�شاعة على و�شعهم الوظيفي.

اإّن خ�شائ�ص القوى العاملة الفل�شطينية يف لبنان اإّنا هي انعكا�ص 

لة التي منعت الفل�شطينيني من  للقوانني واملمار�شات التمييزية املتاأ�شّ

االنخراط ب�شورة قانونية يف �شوق العمل اللبنانية. فتلك الظروف 

عّر�شت العامل الفل�شطيني لال�شت�شعاف واال�شتغالل من جهة، 

بينما حرمت البالد من فر�شة ا�شتثمار قدرات الفل�شطينيني من 

جهة اأخرى. بناء عليه، وقبل اإحراز اأي تقّدم ملمو�ص نحو حت�شني 

ظروف العمل واالإن�شاف يف معاملة الفل�شطينيني يف لبنان، ال بّد من 

اإلغاء احلواجز القانونية واالإدارية التي تعرت�ص و�شول الفل�شطينيني 

اإىل فر�ص عمل من�شفة وقانونية، وتنظيم حمالت منا�شرة مّت�شقة 

ومبتكرة تدعو اإىل اإعطاء الالجئني الفل�شطينيني احلّق يف العمل 

واحلماية االجتماعية، واإقامة حوار بّناء مع جميع اجلهات املعنية 

حول حق الالجئ الفل�شطيني يف العمل واحلماية االجتماعية.
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مةّدمق
يف العام 1948، جرى تهجري اأكرث من 750،000 فل�شطيني من 

م�شقط راأ�شهم متهيًدا الإن�شاء دولة اإ�شرائيل. ين�ص القرار رقم 

194 )3( ال�شادر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف �شهر 

كانون االأول/دي�شمرب 1948 على وجوب ال�شماح بالعودة لالجئني 

الفل�شطينيني الراغبني يف العودة اإىل ديارهم، واإال بوجوب دفع 

تعوي�شات عن املمتلكات املفقودة. فن�شت املادة 11 من القرار على 

»وجوب ال�شماح بالعودة يف اأقرب وقت ممكن لالجئني الراغبني 

يف العودة اإىل ديارهم والعي�ص ب�شالم مع جريانهم، ووجوب دفع 

تعوي�شات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة اإىل ديارهم وعن 

كل مفقود اأو م�شاب ب�شرر، عندما يكون من الواجب وفقًا ملبادئ 

القانون اأن يعو�ص عن ذلك الفقدان اأو ال�شرر من قبل احلكومات اأو 

ال�شلطات امل�شوؤولة« )اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، 1948(. غري 

اأن اإ�شرائيل ا�شتمرت يف التنكر لالأحداث التاريخية التي اآلت اإىل 

الهجرة اجلماعية للفل�شطينيني، ورف�شت قطعًيا االعرتاف بحق 

الالجئني يف العودة، فكيف باالأحرى التفاو�ص ب�شاأنه. 

لقد ا�شت�شاف لبنان على اأرا�شيه ما يناهز 100،000 الجئ 

فل�شطيني يف العام 1948 ثم ا�شتقبل اأعداًدا اأقل اأهمية يف كّل من 

العامني 1956 و 1967. كما ا�شتقبل كّل من االأردن و�شوريا وفوًدا 

اأكرب من الفل�شطينيني، علًما اأن معظم الالجئني جرى جتني�شهم يف 

قّرت لهم بع�ص احلقوق االجتماعية واالقت�شادية يف 
ُ
االأردن يف حني اأ

�شوريا، با�شتثناء اجلن�شية ال�شورية. اأما لبنان فقد اعترب الالجئني 

الفل�شطينيني فئة خا�شة من االأجانب، وتعاقبت خمتلف احلكومات 

الجئ 
1
على رف�ص توطينهم. واليوم هو يعّد اأقل من 450،000 

فل�شطيني م�شجاًل لدى وكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�شغيل الالجئني 

املوقع االإلكرتوين لوكالة االأونروا:  1

http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=65

الفل�شطينيني يف ال�شرق االأدنى )االأونروا( يف لبنان. ولكن ُيقّدر 

اأن عدد املقيمني فعلًيا يف لبنان دون هذا العدد بحيث ال يتجاوز 

280،000 الجئ )�شعبان واآخرون، 2010(، اإذ ت�شري التوقعات اإىل 

هجرة الفل�شطينيني تدريجًيا ب�شبب ال�شيا�شات التقييدية املفرو�شة 

عليهم يف لبنان. 

على مدى اأكرث من 64 عاًما، عا�ص الفل�شطينيون يف لبنان ب�شفة 

الجئني ال دولة لهم. وعلى الرغم من مت�ّشكهم هم واأبنائهم برف�ص 

التوطني باعتباره اأ�شبه بالتنازل عن حق غري قابل للت�شرف هو 

حقهم بالعودة اإىل فل�شطني، قاموا اأكرث من مرة اأثناء اإقامتهم يف 

لبنان باإطالق حمالت للمطالبة باحلقوق االجتماعية واالقت�شادية. 

غري اأّن احلكومات اللبنانية املتعاقبة ا�شتمّرت يف رف�ص تلك 

املطالب باعتبار اأن ال�شيا�شات التي تخفف من التهمي�ص االجتماعي 

واالقت�شادي للفل�شطينيني متّهد الطريق اأمام توطينهم الدائم يف 

لبنان. فالتوطني مرفو�ص من جميع االأطياف ال�شيا�شية باعتباره 

يهّدد التوازن الطائفي الدقيق الذي يقوم عليه النظام ال�شيا�شي يف 

لبنان. اأّما اجلهود الرامية اإىل ف�شل احلقوق املدنية عن التوطني 

فلم تكن هادفة وال فّعالة. 

ي�شّكل الفل�شطينيون يف لبنان »الجئني طال اأمدهم« )روبرت�ص، 

2010( ال يتمتعون ال باحلماية وال بالتمثيل الفعلي. هم تابعون 

لوكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني يف 

ال�شرق االأدنى )االأونروا( وال يتلقون اأ�شكال احلماية القانونية 

التي يتلقاها �شائر الالجئني من مفو�شية االأمم املتحدة ل�شوؤون 

الالجئني. ف�شالحيات االأونروا حمدودة بفعل اعتمادها على 

امل�شاعدات وانح�شار اخت�شا�شها بتوفري اخلدمات الرتبوية 

وال�شحية واالجتماعية. اأما اتفاقية اأو�شلو التي اأبرمت بني اإ�شرائيل 
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وال�شلطة الفل�شطينية يف اأوائل الت�شعينات فقد اأرجاأت عمًدا القرار 

ب�شاأن حق الالجئني يف العودة اإىل مرحلة الحقة. ومنذ ذلك احلني، 

ازداد �شعور الالجئني يف لبنان بتخلي قياداتهم ال�شيا�شية واالأ�شرة 

الدولية عنهم. ومع ت�شليط االأ�شواء على قطاع غزة وال�شفة الغربية 

ال�شت�شافة الدولة الفل�شطينية امل�شتقبلية، بات الفل�شطينيون 

يف خميمات الالجئني يف لبنان يعتربون اأنف�شهم »فئة من�شية« 

)روبرت�ص، 2010(. 

وباعتبارهم الجئني بدون دولة، ُحرم معظم الفل�شطينيني املقيمني 

يف املخيمات يف لبنان من اأب�شط احلقوق املدنية، وفر�شت عليهم 

قيود اأكرث �شرامة من تلك املفرو�شة على �شائر الرعايا االأجانب. 

فلغاية تاريخ لي�ص ببعيد، ُحظر عليهم مزاولة عدد كبري من 

املهن، مّما دفعهم اإّما للهجرة واإما لقبول وظائف يف االقت�شاد 

غري النظامي مقابل اأجور زهيدة وحماية �شبه معدومة. كما اأن 

الفل�شطينيني ال يحق لهم بالتمّلك يف لبنان، مّما مينعهم من 

حت�شني اأو�شاعهم االجتماعية واالقت�شادية عرب اال�شتثمار يف 

وحدات �شكنية اأو موؤ�ش�شات جتارية. ونتيجة التهمي�ص االقت�شادي 

واالجتماعي الذي تعر�شوا له ل�شنوات مديدة، ازداد تعويل 

الفل�شطينيني مع الوقت على اخلدمات وامل�شاعدات التي توؤّمنها 

االأونروا و�شائر اجلمعيات االأهلية، مع ما يرتتب عن ذلك من تبعات 

على الن�شيج االجتماعي يف املخيمات وعلى ارتفاع مناخ عدم الثقة 

)عبد الرحيم واآخرون، 2010(.

بالتايل فاإن الظروف االجتماعية واالقت�شادية املفرو�شة على 

الفل�شطينيني املقيمني لبنان �شعبة، وال�شيما بالن�شبة للمقيمني 

داخل املخيمات. باملقارنة مع االأردن و�شوريا، تعي�ص ن�شبة اأكرب من 

الالجئني يف لبنان داخل املخيمات )60%(. يف العام 2010، ت�شجل 

لدى برنامج االأونروا حلاالت الع�شر ال�شديد اأكرث من 13،481 

اأ�شرة فل�شطينية مقيمة لبنان )االأونروا، 2011(، وهو عدد يفوق 

عدد االأ�شر امل�شتفيدة من الربنامج يف �شوريا وال�شفة الغربية. كما 

اأن القيود املفرو�شة على التوظيف جترب الفل�شطينيني على القبول 

بوظائف غري نظامية لفرتات ق�شرية وباأجور متدنية. كما ترغمهم 

على االعتماد على التحويالت من اأفراد االأ�شرة يف املهجر، علًما اأن 

ا مبحدودية الفر�ص املتاحة يف  م�شتوى تلك االموال املحولة تاأّثر اأي�شً

بلدان اخلليج وتبعات االأزمة االقت�شادية العاملية.

قوانين العمل اللبنانية المنطبقة على 
توظيف الالجئين الفلسطينيين

يعاين الالجئون من �شيا�شات التوظيف ال�شارمة يف لبنان منذ 

الفرتة ال�شابقة للحرب االأهلية اللبنانية، ففي العام 1964، 

اقرتحت وزارة العمل وال�شوؤون االجتماعية املر�شوم الوزاري رقم 

17561 لتنظيم م�شاركة االأجانب يف �شوق العمل اللبنانية. ونتيجة 

التعديالت املقررة، بات القانون يعترب الفل�شطينيني مبثابة اأجانب 

ويلزمهم باحل�شول على اإجازة عمل م�شبقة قبل توظيفهم )الناطور 

ويا�شني، 2007(. ثم متحور قانون العمل اللبناين يف �شقه املتعلق 

بتوظيف االأجانب حول �شرطني: �شرط املعاملة باملثل يف لبنان 

و�شرط احل�شول على اإجازة عمل م�شبقة. ح�شب مبداأ املعاملة 

باملثل، ال يحق للعمال االأجانب يف لبنان احل�شول على اإجازات 

عمل اأو اال�شتفادة من تقدميات ال�شمان االجتماعي ما مل متنح 

دولتهم نف�ص املزايا للعمال اللبنانيني فيها. ومل يراع القانون كون 

الفل�شطينيني بدون دولة. وباالإ�شافة اإىل �شرط احل�شول على اإجازة 

عمل م�شبقة، ُحّظر على جميع الفل�شطينيني مزاولة مهن معينة 

كالطب اأو املحاماة، الأن نقابات تلك املهن ت�شرتط من املنت�شبني 

اإليها حيازة اجلن�شية اللبنانية. اإ�شافة لذلك، مل ي�شمح القانون 

للن�شبة ال�شئيلة من الفل�شطينيني الذين كانوا يعملون مبوجب عقود 

ر�شمية اال�شتفادة من تقدميات ال�شمان االجتماعي، علًما اأنهم 

ملزمون بدفع ا�شرتاكات ال�شمان.
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ويف العام 1982، غداة خروج منظمة التحرير الفل�شطينية من 

لبنان، �شدر املر�شوم الوزاري رقم 289/1 الذي ق�شى بتقلي�ص 

الئحة املهن املتاحة للفل�شطينيني، فحرمهم من حق العمل يف اأكرث 

من 70 مهنة و�شنعة )الناطور ويا�شني، 2007(. وباالإ�شافة ملنع 

 التوظيف يف املهن املنظمة بنقابة، مل يبق اأمام الفل�شطينيني 

 �شوى قطاعي البناء والزراعة. ويف �شنة 1995، ُرفعت القيود 

 يف جانب منها مع اإقرار بند جديد على املر�شوم الوزاري 

 ا�شتثنى االأجانب املولودين يف لبنان اأو املولودين من اأم لبنانية 

اأو املتزوجني من لبنانية. واعترب اأن هذا البند ي�شب يف م�شلحة 

الالجئني الفل�شطينيني كونهم املجموعة االأكرب من »االأجانب« 

املولودين يف لبنان.

ويف حزيران/يونيو 2005، اأ�شدر وزير العمل املذكرة رقم 67/1 

التي ن�شت على ما يلي )الن�ص االآتي مقتب�ص عن وثيقة اأعدتها 

منظمة العمل الدولية وجلنة عمل الالجئني الفل�شطينيني(:

اإن الفل�شطينيني املولودين على االأرا�شي اللبنانية امل�شجلني 

ب�شكل ر�شمي يف �شجالت وزارة العمل اللبنانية يحق لهم من 

االآن ف�شاعًدا مزاولة 70 مهنة و�شنعة كانت حم�شورة لغاية 

االآن باللبنانيني.

وقد لقيت هذه املذكرة الرتحيب من بع�ص الفل�شطينيني الذين 

اعتربوها خطوة ال �شابق لها كونها رفعت القيود املكر�شة �شنة 

1982. كما اعتربت تغيرًيا كبرًيا يف موقف �شانعي القرار يف لبنان 

حيال التزاماتهم )منظمة العمل الدولية وجلنة عمل الالجئني 

الفل�شطينيني، 2010(. من ناحية اأخرى، تعر�شت املذكرة للنقد 

كونها خلت من اأية خطوات فعلية الإقرار احلق يف العمل، علًما 

اأن االنتقادات ا�شتندت على ما يلي: اأ( لطاملا عمل الفل�شطينيون 

يف العديد من املهن املحظورة عليهم، ولكن ب�شورة غري ر�شمية، 

واليوم بات عليهم دفع الر�شوم للح�شول على اإجازة العمل ودفع 

اال�شرتاكات لل�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي )من دون 

اال�شتفادة منه(؛ ب( مل ترفع املذكرة لغاية االآن احلظر عن املهن 

املنظمة بنقابة كمهنة الطب اأو املحاماة؛ ج( اإن املذكرة الوزارية من 

اأ�شعف ال�شكوك القانونية وهي اأقل اإلزاًما من املر�شوم الرئا�شي 

اأو القانون الذي يقره الربملان، وميكن اإلغاوؤها مبوجب مذكرة 

ي�شدرها الوزير الالحق.

ويف �شهر اآب/اأغ�شط�ص 2010، اُتخذت خطوة قانونية الفتة حيث 

اأقر جمل�ص النواب اللبناين تعديالت على املادة 59 من قانون العمل 

ت بالذكر توظيف  واملادة 9 من قانون ال�شمان االجتماعي، خ�شّ

الالجئني الفل�شطينيني. فق�شت التعديالت باإعفاء الالجئني 

الفل�شطينيني املولودين يف لبنان من ر�شوم اإجازة العمل واإلغاء مبداأ 

املعاملة باملثل يف ما يتعلق ببع�ص تقدميات ال�شمان االجتماعي، 

وحتديًدا تعوي�ص نهاية اخلدمة واإ�شابات العمل. غري اأن التعديالت 

مل ت�شمل �شمان االأمومة اأو التقدميات العائلية. تن�ص املادة 9 

املعدلة على ما يلي:

يعفى العمال الالجئني الفل�شطينيني من �شرط املعاملة باملثل 

املن�شو�ص عنه يف قانون العمل وقانون ال�شمان االجتماعي، 

وي�شتفيد من تقدميات تعوي�ص نهاية اخلدمة بال�شروط التي 

ي�شتفيد فيها العامل اللبناين.

يتوجب على اإدارة ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي ان 

تفرد ح�شابا منف�شال م�شتقال لديها لال�شرتاكات العائدة 

للعمال من الالجئني الفل�شطينيني على ان ال تتحمل اخلزينة 

ان ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي اأي التزام او موجب 

مايل جتاهه. 

ال ي�شتفيد امل�شمولني باحكام هذا القانون من تقدميات 

�شندوقي �شمان املر�ص واالمومة والتقدميات العائلية.
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وقد رحب البع�ص بتلك التعديالت يف حني قابلها البع�ص االآخر 

بال�شك. فمن جهة، اعُتربت خطوة هامة يف االجتاه ال�شحيح ت�شري 

اإىل حتّول �شيا�شي هام يف مقاربة حق الفل�شطينيني يف العمل داخل 

لبنان. ومبا اأن ال�شمان واحلماية االجتماعية مكر�شة يف االإعالن 

العاملي حلقوق االإن�شان، اعُترب التزام احلكومة اللبنانية مبنح 

�شمانات اجتماعية خطوة حا�شمة متّهد لالإقرار مب�شوؤولياتها جتاه 

العاملني الفل�شطينيني.

من جهة اأخرى، قوبلت التعديالت بالنقد الأنها ال تغّطي جميع 

تقدميات ال�شمان االجتماعي كالتغطية ال�شحية و�شمان االمومة. 

ومع العلم اأن العامل الفل�شطيني ملزم مبوجب القانون املعّدل بدفع 

كامل اال�شرتاكات لل�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي، اإال اأنه لن 

يتلقى �شوى تقدميات منقو�شة، يف ما ي�شكل انتهاكا وا�شًحا حلقوقه. 

ونظًرا لالأعداد القليلة من الفل�شطينيني العاملني يف االقت�شاد 

املنظم يف لبنان، ال ت�شمح الكفاءة االقت�شادية با�شتحداث خطة 

خا�شة بهم �شمن ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي تخّولهم 

اال�شتفادة من كامل تقدمياته. بالتايل، يبقى احلل الوحيد املتاح 

اأمام احلكومة اللبنانية التفكري يف كيفية اإدماج العمال الفل�شطينيني 

�شمن برامج ال�شمان احلالية.

اإ�شافة لذلك، اإن التعديالت التي اأقرت �شنة 2010 ال ترفع 

احلظر عن مزاولة املهن املنظمة بنقابة. وكما هي احلال مع �شائر 

القوانني يف لبنان حيث تقع ال�شعوبة على م�شتوى التطبيق اأكرث 

منه على م�شتوى الت�شريع، ال يعترب القانون اجلديد واعًدا بالن�شبة 

للفل�شطينيني قبل اأن حتدد وزارة العمل اإجراءات وا�شحة لو�شع 

القانون مو�شوع التنفيذ واملتابعة. 

اإن اإقرار احلقوق االقت�شادية لالجئني الفل�شطينيني من �شاأنه 

التخفيف من تبعيتهم وحت�شني اأو�شاعهم االجتماعية واالقت�شادية. 

وي�شكل احلق يف العمل مفتاح النهو�ص با�شتقالليتهم االقت�شادية. 

 كما اأن اإ�شراك الالجئني الفل�شطينيني يف �شوق العمل اللبنانية 

يعود بالفائدة على االقت�شاد اللبناين كونه يح�ّشن االأو�شاع 

االجتماعية واالقت�شادية للفل�شطينيني، اإىل جانب تر�شيخ اال�شتقرار 

يف لبنان ككل.





الفصل 1
الخصائص الديموغرافية



2627 الفصل 1
الديموغرافية 25الخصائص 

 الفصل 1
الخصائص الديموغرافية
لغاية اليوم، مل يقم لبنان باإح�شاء عدد الالجئني الفل�شطينيني 

على اأرا�شيه، وهو اأمر متوّقع يف بلد مل يقم باإح�شاء �شكانه منذ 

العام 1932. لذا لطاملا �شّكل حجم الالجئني الفل�شطينيني يف 

لبنان مو�شوع جدل. ميكن االنطالق من �شجالت االأونروا التي 

ت�شّم 450،000 الجئ تقريًبا.2 ولكن من املوؤّكد اأن العدد الفعلي 

للمقيمني يف لبنان دون هذه االأرقام باأ�شواط، نتيجة االأعداد 

الكبرية من الذين هجروا لبنان بدافع القيود القانونية املفرو�شة 

على توظيفهم وق�شوة الظروف املعي�شية التي يواجهونها. بح�شب 

اإح�شاء اأجرته اجلامعة االمريكية يف بريوت واالأونروا، يرتاوح 

عدد املقيمني يف لبنان بني 260،000 و 280،000 فل�شطيني ميّثلون 

ما بني 6.8% و 7.4% من جمموع ال�شكان يف لبنان. كما اأن %60 

تقريًبا من الفل�شطينيني يف لبنان يعي�شون يف 12 خميًما موزًعا على 

املوقع االإلكرتوين لوكالة االأونروا:  2

65=id?php.etemplate/org.unrwa.www//:http

�شتى املناطق اللبنانية، يف حني يقيم 40% يف التجّمعات ويف مناطق 

مدينية خمتلفة )�شعبان واآخرون، 2010(.

 تمزيع وخصائص 
الالجئين الفلسطينيين

ك�شف م�شح القوى العاملة اأن معظم االأ�شر الفل�شطينية تقيم يف مدينتي 

�شيدا وطرابل�ص التي ت�شّم 56% من جمموع االأ�شر )الر�شم 1.1(. 

باملقابل، ت�شّجل منطقة البقاع اأدنى ن�شبة من االأ�شر الفل�شطينية املقيمة 

فيها )9%(، وهي نتيجة مثرية لالهتمام خا�شة واأن املقارنة تتم بني 

حمافظة البقاع من جهة، وجمموعة مدن من جهة اأخرى.

الر�شم 1.1: توزيع الأ�شر الفل�شطينية بح�شب املناطق )%(
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ويبدو توزيع اجلن�شني م�شتقًرا ن�شبًيا يف جميع املناطق، مع غلبة 

طفيفة لالإناث يف مدينة �شور )الر�شم 1.2(.

اأ�شوًة باملنطقة ككل، يطغى عن�شر ال�شباب على الرتكيبة ال�شكانية 

للفل�شطينيني يف لبنان حيث اأن ثلث ال�شكان الفل�شطينيني تقريًبا 

ال يتجاوزون اخلام�شة ع�شرة من العمر )الر�شم 1.3(. واأ�شوًة 

ا، �شجلت هذه  باالأناط الدميوغرافية امل�شجلة يف املنطقة اأي�شً

الن�شبة تراجًعا طفيًفا يف العقد االأخري بعد اأن فقدت 4 نقاط عن 

معّدل العام 1999 البالغ 37% )فافو، 2003(.

وال�شكان الفل�شطينيون اأ�شغر �شًنا ن�شبًيا من اللبنانيني، حيث ت�شّكل 

�شريحة الذين مل يتجاوزا 24 �شنة من العمر 53% من جمموع 

الر�شم 1.2: توزيع ال�شكان الفل�شطينيني بح�شب املناطق واجلن�س )%(
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الر�شم 1.3: هرم اأعمار الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان )%(
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الفل�شطينيني باملقارنة مع 44% للبنانيني )الر�شم 1.4(. يف الواقع، 

يبلغ الفرق اأوجه يف فئة الذين هم دون 10 �شنوات، مّما ي�شري اإىل 

اإمكانية ات�شاع الفجوة يف معدل اخل�شوبة بني كل من اللبنانيني 

والفل�شطينيني. اإىل ذلك، اإن ن�شبة الذين جتاوزوا 65 �شنة من 

العمر تكاد تبلغ ال�شعف لدى اللبنانيني، مما يرتبط على االأرجح 

مبتو�شط اأكرب للعمر املتوقع لديهم. باملقابل، تعك�ص اأوجه الت�شابه 

بني الفل�شطينيني واللبنانيني بني 15 و 54 �شنة ميل اللبنانيني 

والفل�شطينيني على ال�شواء اإىل الهجرة. فامل�شح الذي اأجرته موؤ�ش�شة 

فافو يفيد باأن 80% من االأ�شر الفل�شطينية لديها اأقارب يف املهجر، 

وحتديًدا يف اأوروبا بالن�شبة للن�شف منها )تيلتنز، 2005(.

عند التمّعن يف توزيع ال�شكان بح�شب العمر واجلن�ص، َتظهر 

اختالفات �شو�شيوجلية الفتة بني اللبنانيني والفل�شطينيني )الر�شم 

1.5(، حيث اأن ن�شبة الذكور اإىل االإناث يف �شفوف الفل�شطينيني 

ممن ترتاوح اأعمارهم بني 10-14 �شنة مرتفعة لغاية %119 

باملقارنة مع 108% للبنانيني. اإىل ذلك، تنخف�ص ن�شبة الذكور 

لالإناث لغاية 80% يف فئة اللبنانيني بني 35-44 �شنة، مما ي�شري اإىل 

ميل رب االأ�شرة اللبناين اإىل الهجرة على االأرجح. اأخرًيا، ُيالحظ 

تفاوت حاد يف فئة الذين جتاوزوا 65 �شنة، مع حتقيق التوازن بني 

اجلن�شني يف تلك ال�شريحة العمرية لدى اللبنانيني، يقابلها غلبة 

لالإناث على الذكور لدى الفل�شطينيني حيث تبلغ ن�شبة الذكور اإىل 

االإناث 71%. فهذا يعني اأن متو�شط العمر املتوقع لالإناث يتجاوز 

باأ�شواط متو�شط العمر املتوقع للذكور الفل�شطينيني لدى هذه الفئة، 

وهي ظاهرة ت�شتحق املزيد من البحث.

 61% للفل�شطينيني باملقارنة مع %52 
3
تبلغ ن�شبة االإعالة العمرية

، غري اأن تلك الن�شبة اأعلى 
4
للبنانيني )اإدارة االإح�شاء املركزي، 2007(

حُت�شب ن�شبة االإعالة العمرية كاالآتي: عدد االأ�شخا�ص املعالني )الذين تقّل اأعمارهم   3

عن 15 �شنة وتزيد على 65 �شنة عادة(، مق�شوًما على عدد ال�شكان يف �شن العمل 

)ال�شريحة العمرية 15-64 �شنة عادة( �شرب 100. 

مت اإجراء املقارنة مع ال�شكان اللبنانيني باال�شتناد اإىل اأرقام العام 2007، بانتظار   4

اإجناز ون�شر نتائج الدرا�شة الوطنية لالأو�شاع املعي�شية لالأ�شر ل�شنة 2011.

الر�شم 1.4: توزيع ال�شكان الفل�شطينيني واللبنانيني بح�شب العمر )%(
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الر�شم 1.5: ن�شب الذكور لالإناث بح�شب العمر لدى الفل�شطينيني واللبنانيني )%(

104^4

119108^2
91^6

94^6

89^3
85^3

71^1

107^3107^7112^6
92^8 79^8

86
88

101^4

9-014-1024-1534-2544-3554-4564-55+65

¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG ¿ƒ«fÉæÑ∏dG

الر�شم 1.6: ن�شبة الإعالة العمرية بح�شب املناطق )%(

67^5
61^9

58^359^2
54^1

¢ù∏HGôWähÒH´É≤ÑdGGó«°UQƒ°U



3031 الفصل 1
الديموغرافية 29الخصائص 

بكثري لدى الفل�شطينيني املقيمني يف ال�شفة الغربية )81%( وقطاع 

غزة )104%( )اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني، 2007(. كما 

تختلف تلك الن�شبة باختالف املناطق اللبنانية مع ت�شجيل احلد االأعلى 

يف طرابل�ص )68%( واالأدنى يف �شور )54%( )الر�شم 1.6(. 

خصائص األنكة
ُيقّدر احلجم املتو�ّشط لالأ�شرة الفل�شطينية بحوايل 5.4 فرًدا، 

علًما اأنه يرتاوح بني 5.1 يف بريوت و�شواًل اإىل 5.6 يف طرابل�ص 

 )الر�شم 1.7(. ويبدو اأن حجم االأ�شرة قد �شجل ارتفاًعا 

طفيًفا باملقارنة مع العام 1999 حيث كان يبلغ 5.3 فرًدا 

)موؤ�ش�شة فافو، 2003(. عموًما، تبقى االأ�شرة الفل�شطينية اأكرب 

حجًما ن�شبًيا من االأ�شرة اللبنانية )4.2 باملعدل(، غري اأّن احلجم 

املتو�شط لكّل من االأ�شر اللبنانية والفل�شطينية مت�شابه يف املناطق 

الطرفية )اإدارة االإح�شاء املركزي، 2007(. ومبا اأن االأ�شر 

اأ�شر نووية، يبدو اأن االأ�شرة  اللبنانية والفل�شطينية هي مبعظمها 

الفل�شطينية تنجب باملعدل طفاًل واحًدا اأكرث من االأ�شرة اللبنانية. 

الر�شم 1.7: حجم الأ�شرة بح�شب املناطق )عدد الأفراد( 
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الر�شم 1.8: توزيع الأ�شر الفل�شطينية واللبنانية بح�شب عدد الأفراد فيها )%(
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الر�شم 1.9: توزيع الأفراد )+15( بح�شب احلالة الجتماعية واجلن�س )%(
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الر�شم 1.10: ن�شبة الفل�شطينيات واللبنانيات العازبات بح�شب العمر )%(
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لدى املقارنة بني االأ�شر اللبنانية والفل�شطينية على �شوء عدد االأفراد 

فيها، يتبني اأن الفل�شطينيني يعّدون ن�شبة اأقل من االأ�شر املكّونة من 

4 اأفراد كحد اأق�شى، ون�شبة اأكرب من االأ�شر التي تزيد على 4 اأفراد 

)الر�شم 1.8(. فن�شبة االأ�شر الفل�شطينية املكونة من فرد اأو فرَدين 

اأ�شغر بثالثة اأ�شعاف من الن�شبة نف�شها لدى اللبنانيني.

اأ�شوًة باللبنانيني، اإن اأكرث من ن�شف الفل�شطينيني مّمن جتاوزا 

15 �شنة من العمر هم متاأّهلون )53%(، مقابل 40% غري متاأهلني 

)الر�شم 1.9(. كما اأظهرت بنية االأ�شرة الفل�شطينية اأّن كّل 

األف رب اأ�شرة يقابلهم 763 زوجة و 2،481 طفاًل. باملقابل تّت�شم 

بنية االأ�شر اللبنانية بعدد اأقل من االأطفال )2،259(، مبا يعك�ص 

خ�شائ�ص االأ�شرة اللبنانية االأ�شغر حجًما )اإدارة االإح�شاء 

املركزي، 2007(.

ُيعزى العدد الكبري لالأطفال يف االأ�شرة الفل�شطينية اإىل ارتفاع 

معدالت اخل�شوبة التي تعود يف جانب كبري منها اإىل تزوج 

الر�شم 1.11: توزيع اأفراد الأ�شرة بح�شب عالقتهم برب الأ�شرة واجلن�س )%( 
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اجلدول 1.1: توزيع اأرباب الأ�شر بح�شب املناطق واجلن�س )%(

جمموع الفل�شطينيني�شور�شيداالبقاعبريوتطرابل�ص 
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الفل�شطينيات يف �شن مبكرة مقارنة باللبنانيات. فعلى الرغم 

من اأن اال�شتمارة مل تطرح اأ�شئلة حمددة حول �شن الزواج، ميكن 

التقدير من خالل ن�شبة الن�شاء غري املتزوجات يف كل فئة من 

الفئات العمرية. ففي فئة 25-29 �شنة، 29% فقط من الفل�شطينيات 

عازبات مقابل 50% للبنانيات )الر�شم 1.10(. 

اأخرًيا، جتدر االإ�شارة اإىل اأن 73% من اأ�شقاء رب االأ�شرة هم يف 

ا من االإناث.  الواقع من االإناث و 95% من اأهل رب االأ�شرة هم اأي�شً

وتك�شف هذه االأرقام عن التبعية االأكرب للمراأة التي متيل اإىل البقاء 

يف منزل رب االأ�شرة باعتبارها ال�شقيقة اأو الوالدة )الر�شم 1.11(. 

82% تقريًبا من االأ�شر يعيلها ذكور مقابل 18% تعيلها اإناث، مع 

العلم اأّن ن�شبة االأ�شر التي تعيلها ن�شاء ترتفع لغاية 24% يف البقاع 

لت موؤ�ش�شة فافو اإىل  مقابل 14% يف طرابل�ص )اجلدول 1.1(. وتو�شّ

الن�شبة عينها لالأ�شر التي تعيلها ن�شاء يف درا�شة العام 2003، مما 

ي�شري اإىل ا�شتقرار تلك الن�شبة على مدى ال�شنوات الت�شع املا�شية. 

باملقابل، ن�شبة االأ�شر اللبنانية التي تراأ�شها ن�شاء اأدنى حيث ُيقّدر 

اأنها ال تتجاوز 14% )اإدارة اح�شاء املركزي، 2007(.

 المضع الةاخمخي 
ووثائق السفك

اأكرث من 90% من الالجئني الفل�شطينيني قد ولدوا يف لبنان، 

والن�شبة املتبقية البالغة 10% مكونة ب�شكل اأ�شا�شي من الالجئني 

ا الذين ولدوا يف فل�شطني وجلئوا اإىل لبنان غداة النكبة  االأكرب �شنًّ

يف العام 1948. وك�شفت االأ�شئلة حول الوثائق الثبوتية واأنواع وثائق 

ال�شفر اأن 95% من الفل�شطينيني يف لبنان يحملون وثيقة �شفر 

فل�شطينية لبنانية، اأو ما ُيعرف بـ »الوثيقة«. كما اأّن 96% منهم 

يحملون بطاقة الالجئ ال�شادرة عن االأونروا ووثائق تثبت ت�شجيلهم 

لدى املديرية العامة لل�شوؤون ال�شيا�شية والالجئني التابعة لوزارة 

الداخلية. وحدهم 0.5% من الفل�شطينيني غري م�شجلني وال يحملون 

اأية وثيقة متنحهم �شفة الجئ، علًما اأن هذه الن�شبة ترتفع لغاية %2 

يف البقاع. ويعزى هذا االأمر اإىل اأ�شباب عدة منها اأن الكثري من 

الفل�شطينيني قدموا اأثناء ال�شتينات وال�شبعينات من االأردن على 

وجه اخل�شو�ص، وا�شتقروا داخل املجتمعات االأهلية، خا�شة البدو، 

فبقوا بدون وثائق ر�شمية تثبت �شفتهم كالجئني.
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لغاية مطلع الثمانينات، كان ُينظر اإىل الالجئني الفل�شطينيني يف 

لبنان باعتبارهم الفل�شطينيني االأكرث تعلًما يف املنطقة )االأونروا، 

2009(. وكان يعتز الفل�شطينيون مب�شتواهم العلمي حيث اأّمنت 

لهم مدار�ص االأونروا م�شتوى عالًيا من التعليم الذي كانوا يوا�شلونه 

يف اجلامعات اللبنانية وغريها من اجلامعات العربية املرموقة 

)�شرحان، 1996(. ولكن غداة احلرب االأهلية اللبنانية التي 

اآلت اإىل طرد منظمة التحرير الفل�شطينية عام 1982 والتغريات 

ال�شيا�شية التي ع�شفت باملنطقة، خ�شر الفل�شطينيون العديد من 

فر�ص العمل يف لبنان واملنطقة ككل. اإىل ذلك، اأدت احلرب اإىل 

ت�شرر كبري للبنية التحتية يف املخيمات و�شبل عي�ص املقيمني فيها 

بحيث باتت املخيمات جيوب فقر. وبحلول اأواخر الثمانينات، 

كان لل�شيقة املادية التي تواجهها االأونروا وانعدام فر�ص العمل 

املوازية مل�شتوى تعليم الفل�شطينيني، اإىل جانب الظروف املحفوفة 

بالفقر وانعدام االأمان، تداعيات خطرية على فر�ص التعليم املتاحة 

للفل�شطينيني يف لبنان )اليوني�شف، 2010(.

يرد يف الفقرة التالية �شرد الأبرز اخل�شائ�ص التي متّيز الالجئني 

الفل�شطينيني يف لبنان يف جمال التعليم، مع حماولة ال�شتنباط بع�ص 

العوامل والظروف ذات ال�شلة. 

اإللماي بالةكاءة وال ةابق 
والةحصيل العلمي

ُتقّدر ن�شبة االأّمية لدى الالجئني الفل�شطينيني بحوايل 8% باملقارنة 

مع 9% للبنانيني، غري اأن هذه الن�شبة  تخفي تفاوًتا كبرًيا بني 

اجلن�شني، حيث يكاد معدل االأمية يبلغ ال�شعف لدى االإناث باملقارنة 

مع  الذكور )11% مقابل 5%(، اأ�شوًة باللبنانيني )12% مقابل %6( 

)اإدارة االإح�شاء املركزي، 2007(.

تك�شف مقارنة مف�شلة بني معدالت االأمية لدى االإناث والذكور عن 

معدالت تكاد تكون موازية لدى الفل�شطينيني والفل�شطينيات دون 

45 �شنة، ولكن يبداأ التفاوت بني اجلن�شني بعد جتاوز 45 �شنة حتى 

يبلغ اأوجه بعد جتاوز 64 �شنة )80% لالإناث مقابل 26% للذكور(. 

وهذا يعني اأن الفجوة بني اجلن�شني �شوف تزول من تلقاء ذاتها اإذا 

بقيت االأمور على حالها، و�شوف ترتاجع معدالت االأمية اإىل ما دون 

املعدالت احلالية )الر�شم 2.1(.

ويت�شح من املقارنة بني خمتلف املناطق اأن ن�شبة االأمية هي االأعلى 

يف �شور، بواقع 10% للذكور و16% لالإناث، مقابل حد اأدنى يف 

طرابل�ص بواقع 3% للذكور و7% لالإناث. اأخرًيا، ُت�شّجل الفجوة االأكرب 

بني اجلن�شني يف منطقة البقاع )الر�شم 2.2(. 

وعلى الرغم من الت�شابه يف معدالت االأمية لدى اللبنانيني 

والفل�شطينيني، يبقى اللبنانيون متفوقني على الفل�شطينيني من حيث 

 ن�شف 
5
التح�شيل العلمي يف مراحل التعليم كافة )الر�شم 2.3(.

الالجئني الفل�شطينيني تقريًبا اأكملوا مرحلة االبتدائي، باملقارنة مع 

37% للبنانيني. وقد حتقق بع�ص التقّدم يف ن�شبة الذين اأنهوا مرحلة 

الثانوي اإذ ارتفعت من 6% �شنة 1999 لغاية 12% تقريًبا بتاريخ اإجراء 

مت �شم الن�شبة ال�شئيلة من امللتحقني بالتعليم املهني والتقني مبراحل التعليم العامة   5

املوازية لها.
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الر�شم 2.1: معّدل الأمية بح�شب العمر )%(
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هذا امل�شح. غري اأن ذلك التقدم مل ينعك�ص على ن�شبة الالجئني الذين 

بلغوا مرحلة التعليم اجلامعي، حيث بقيت تلك الن�شبة م�شتقرة طيلة 

ال�شنوات الع�شرة االأخرية حول 5-6% )موؤ�ش�شة فافو، 2003(.

وقد تختلف االأ�شباب املوؤدية اإىل �شعف التح�شيل العلمي باختالف 

مراحل التعليم، فتدين م�شتوى التح�شيل االأ�شا�شي ُيعزى على 

االأرجح اإىل �شعوبة الو�شول اإىل فر�ص التعليم ورداءة اخلدمات 

الرتبوية املتاحة للفل�شطينيني:

اأواًل، ال يحق للفل�شطينيني ارتياد املدار�ص الر�شمية اللبنانية بحرية، 

اإذ ُتعطى االأولوية لالأطفال اللبنانيني على غري اللبنانيني، والتعليم 

الثانوي الذي توّفره االأونروا يقت�شر على عدد �شئيل من املدار�ص 

املوزعة على  جممل االأرا�شي اللبنانية )هلنكامب، 2008(.

ثانًيا، يعاين الفل�شطينيون من م�شكلة كبرية يف اكتظاظ ال�شفوف، مع 

ارتفاع م�شتمر لعدد الطالب يف مدار�ص االأونروا وت�شغيل اأكرث من %60 

من ال�شفوف فيها بدواَمني )هلنكامب، 2008(. ويرتتب عن ذلك 

تخ�شي�ص �شاعات اأقل لليوم املدر�شي ووقت اأقل للن�شاطات الال�شفية، 

مما يوؤثر �شلًبا على نوعية التعليم. لكن الوكالة تبذل جهوًدا ملعاجلة 

هذا الو�شع وهي تخطط لبناء مدار�ص اإ�شافية للتوقف عن ت�شغيل 

املدار�ص بدوامني يف جميع املخيمات )اليوني�شف، 2010(.

بالتايل فاإن اكتظاظ ال�شفوف والعمل بدوامني يلقيان ب�شغوط 

كبرية على االأ�شاتذة و�شائر املوظفني يف املدار�ص. وتزداد االأو�شاع 

�شوًءا بفعل نق�ص املوارد التعليمية كاملختربات واأجهزة الكمبيوتر 

والو�شائل الب�شرية، ناهيك عن نق�ص الدعم االإداري. اإ�شافة 

لذلك، ي�شتعني اجل�شم التعليمي يف معظم االأحيان بطرائق تعليم 

تقليدية ال ت�شمح بتوخي اجلودة يف التعليم والكفاءة يف اإدارة 

ال�شفوف )هلنكامب، 2008(.

اأخرًيا، اأفادت عدة منظمات غري حكومية نا�شطة يف املجال الرتبوي عن 

انت�شار العنف يف املدار�ص، �شواء من قبل اأو �شد املعلمني اأو املوظفني، 

اأو بني التالمذة )هلنكامب، 2008(. وال �شك يف اأن املناخ الذي ي�شوده 

العنف يوؤثر �شلًبا على عالقة االأطفال باملدر�شة وا�شتعداهم للبقاء فيها.

الر�شم 2.3: توزيع الفل�شطينيني واللبنانيني بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي )%(
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اخلانة 2.1: مالمح التعليم لالجئني الفل�شطينيني يف لبنان 

يف العقود التي تلت تهجريهم �شنة 1948، ا�شتثمر الالجئون 

الفل�شطينيون الكثري من مواردهم يف التعليم حيث باتوا 

من ال�شعوب االأوفر علًما يف العامل العربي )�شاتي وهوندت، 

2005(. غري اأن اآخر املوؤ�شرات حول م�شتوى التح�شيل العلمي 

للفل�شطينيني يف لبنان باتت تعك�ص واقًعا خمتلًفا. ففي درا�شة 

ميدانية اأجريت يف خميم برج الرباجنة، اأفاد امل�شاركون باأن 

اأبرز التحديات بالن�شبة للفل�شطينيني تتمثل ب�شعف االلتزام 

بالدرا�شة وتدهور ال�شالمة النف�شية لل�شباب املت�شربني من 

املدر�شة )عبد الرحيم واآخرون، 2010(. يف الواقع، تك�شف 

الدرا�شة التي اأجرتها موؤ�ش�شة فافو والدرا�شة التي اأجرتها 

اجلامعة االأمريكية يف بريوت ووكالة االأونروا عن اأو�شاع ال 

يح�شدون عليها يف جمال التعليم )موؤ�ش�شة فافو، 2003، 2006؛ 

�شعبان واآخرون، 2010(، فمعظم الفل�شطينيني يعانون من 

لون  حمدودية الو�شول اإىل املدار�ص الر�شمية يف لبنان ويح�شّ

التعليم االأ�شا�شي والتكميلي يف مدار�ص االأونروا. وال متلك 

االأونروا اأكرث من ت�شع ثانويات موزعة على جممل االأرا�شي 

اللبنانية، مما يدفع العديد من الفل�شطينيني الذين يوا�شلون 

تعليمهم الثانوي اإىل ارتياد املدار�ص الر�شمية اأو اخلا�شة.

ومع العلم اأن معدالت االأمية متدنية للغاية لدى الفل�شطينيني، 

خا�شة يف �شفوف االأ�شغر �شًنا، اإال اأن معدالت االلتحاق والت�شرب 

املدر�شي تتخذ منحى مقلًقا، خا�شة يف مرحلة الثانوي. فقد 

اأظهرت اأول درا�شة اأجرتها موؤ�ش�شة فافو اأن االلتحاق باملدر�شة 

يبقى مرتفًعا اإىل حني بلوغ العا�شرة من العمر، ولكن عند بلوغ 

اخلام�شة ع�شرة، يكون 1 من اأ�شل 6 �شبيان و 1 من اأ�شل 10 

فتيات قد ت�شربوا من املدر�شة )موؤ�ش�شة فافو، 2003(. ويف 

�شن اخلام�شة ع�شرة، اأي ال�شن التي يقّدم فيها معظم الطلبة 

االمتحانات الر�شمية ل�شهادة املتو�شط يف لبنان )brevet(، ت�شهد 

معدالت القيد املدر�شي هبوًطا حاًدا. ومل تظهر درا�شة فافو 

ارتباطا قويا بني الت�ّشرب املدر�شي واالأو�شاع االقت�شادية لالأ�شر، 

ال بالن�شبة لل�شبيان وال بالن�شبة للفتيات. عالوة على ذلك، 

وحدهم 6% من الالجئني الفل�شطينيني اأمتوا مرحلة الثانوي و 

لوا درا�شات جامعية. من املحتمل اأن تكون تلك املعدالت  5% ح�شّ

دون االأرقام الفعلية ل�شببني اثنني، اأولهما اأن بيانات موؤ�ش�شة فافو 

تنطبق على جميع الالجئني الفل�شطينيني مّمن بلغوا اأو جتاوزا 

العا�شرة من العمر، وثانيهما اأهمية التنبه اإىل ميل الفل�شطينيني 

لوا درا�شات ثانوية اأو عليا اإىل الهجرة بحًثا عن فر�ص  الذين ح�شّ

عمل اأف�شل. وتك�شف نتائج هذه الدرا�شة تقّدم االإناث على الذكور 

حيث اأن م�شتوى التح�شيل العلمي اأعلى لدى الفتيات مقارنة 

بال�شبيان )موؤ�ش�شة فافو، 2003(.

وك�شفت نتائج الدرا�شة امل�شرتكة بني اجلامعة االمريكية يف بريوت 

واالأونروا عن م�شتويات حت�شيل علمي م�شابهة لتلك التي تو�شلت 

اإليها موؤ�ش�شة فافو يف درا�شاتها )�شعبان واآخرون، 2010(. 

فن�شبة التحاق االأطفال الفل�شطينيني يف مرحلة االأ�شا�شي مرتفعة 

)95% تقريًبا(، لكنها ت�شهد تراجًعا �شديًدا يف مرحلة االإعدادي 

)83%( وهبوًطا حاًدا يف مرحلة الثانوي )51%(. ويت�شرب 

معظم التالمذة من املدر�شة قبل تقدمي امتحانات املتو�شط 

الر�شمية، وبالتايل هم ال يرتادون حتى مرحلة الثانوي. يف جميع 

املناطق اللبنانية كما يف جميع مراحل التعليم، ت�شجل الفتيات 

الفل�شطينيات معدالت التحاق اأعلى من معدالت ال�شبيان. وينّبه 

معدو الدرا�شة من خطر ارتفاع ن�شبة الت�شرب املدر�شي، خا�شة 

ل �شهادة املتو�شط اأكرث  واأن االأ�شرة التي يعيلها �شخ�ص مل يح�شّ

عر�شة خلطر التخبط يف الفقر وانعدام االأمن الغذائي.

يف الواقع، ك�شفت درا�شة اأجرت مقارنة بني اأو�شاع الالجئني 

الفل�شطينيني يف خميم برج الرباجنة واأو�شاع اللبنانيني 

املقيمني يف اأحياء حمرومة من �شواحي بريوت )عبد الرحيم 

وخواجة، 2011( عن اأوجه ت�شابه بني هاتني الفئتني. فاأظهرت 

اأن م�شتويات التح�شيل العلمي للفل�شطينيني لي�شت اأ�شواأ 

لوا درا�شات  بال�شرورة، حيث اأن ن�شب الفل�شطينيني الذين ح�شّ

ثانوية وجامعية م�شابهة اإىل حد بعيد بالن�شب التي ي�شجلها 

الفقراء من اللبنانيني.
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 معدالت االلةحاق 
 والةأخك في الدرانق 

والةسّكب من المدرنق
ُتعترب معدالت االلتحاق مرتفعة ن�شبًيا يف مرحلة االبتدائي، اأ�شوة 

مبعدالت االلتحاق لدى اللبنانيني، غري اأنها ترتاجع ب�شدة عند 

بلوغ التالمذة مرحلة املتو�شط وتوا�شل هبوطها �شواًل اإىل 22% يف 

الثانوي. وعلى الرغم من ت�شابه هذا االجتاه لدى اللبنانيني، تبقى 

م�شتويات الرتاجع اأقل حدة لديهم وتبقى ن�شبة االلتحاق ال�شافية 

يف الثانوي �شعف الن�شبة امل�شجلة لدى الفل�شطينيني )الر�شم 2.4(.

 وجتدر االإ�شارة اإىل تفاقم تلك الظاهرة يف ال�شنوات االأخرية. 

 فقد �ُشّجل تراجع م�شتمر ومقلق يف عدد الطلبة الفل�شطينيني، 

على الرغم من االرتفاع امل�شتمر لعدد الالجئني امل�شجلني، اإذ بلغ 

جمموع الطالب امل�شجلني يف 81 مدر�شة لالأونروا 34،516 �شنة 

2009، باملقارنة مع 36،534 �شنة 2008، 38،370 �شنة 2007، 

38،370 �شنة 2006 و 40،549 �شنة 2005 )اليوني�شف، 2010(. 

ويعك�ص هذا الرتاجع يف االأعداد االإجمالية للطلبة تراجًعا يف 

معدالت االلتحاق. فح�شب االإح�شاء الذي اأجرته موؤ�ش�شة فافو �شنة 

2003، ترتاجع ن�شبة االلتحاق من 90% لفئة الذين ترتاوح اأعمارهم 

بني 6-10 �شنوات )االبتدائي( لغاية 80% لفئة 11-14 �شنة 

)التكميلي( �شواًل اإىل 40% لفئة 16-18 �شنة )هلنكامب، 2008(، 

مما يعك�ص تراجًعا حاًدا يف ن�شبة االلتحاق بالثانوي من 40% �شنة 

.
6
2003 لغاية 22% �شنة  2012

لعل معدالت االلتحاق ال تتطابق متاًما بني هذا امل�شح ودرا�شة فافو، ولكنها ت�شجل   6

تراجًعا ملحوًظا.

لدى الفل�شطينيني كما لدى اللبنانيني، تتفوق االإناث على الذكور يف 

ن�شبة االلتحاق بجميع مراحل التعليم، مما يرّجح اأن ي�شتمر م�شتوى 

التح�شيل العلمي لدى االإناث يف جتاوز م�شتوى التح�شيل العلمي 

لدى الذكور يف امل�شتقبل القريب )اجلدول 2.1(. وقد يعزى ذلك 

يف جانب منه اإىل كون الفتاة اأقل عر�شة لل�شغوط االقت�شادية التي 

تدفعها اإىل البحث عن عمل بداًل من موا�شلة الدرا�شة. فرًدا على 

ال�شوؤال حول اأ�شباب الت�شرب املدر�شي، اأتت ن�شبة اأكرب من الذكور 

على ذكر االأ�شباب االقت�شادية )11% مقابل 7% لالإناث(. ويبدو اأن 

الفرق يف معدالت االلتحاق بني املناطق يكاد ال يذكر حيث يرتاوح 

بني 57% يف �شيدا �شواًل اإىل 62% يف طرابل�ص. 

اأظهر حتليل عّينة للمت�شربني من املدر�شة يف نهاية العام الدرا�شي 

2010-2011 اأن اأكرث من ن�شف املت�شربني غادروا املدر�شة يف 

مرحلة االبتدائي )27%( واملتو�شط )25%(، علًما اأن الن�شبة االأكرب 

من الت�شرب الدرا�شي تتم يف ال�شف ال�شاد�ص وال�شف التا�شع على 

وجه اخل�شو�ص.

�ص االأطفال  ومن اأبرز االأ�شباب املوؤدية اإىل هجر الدرا�شة، َتعُرّ

 ل�شعوبات تعليمية كما يت�شح من ارتفاع معدالت التاأخر يف 

. فقد ك�شف االإح�شاء عن معدالت 
7
الدرا�شة )الر�شم 2.5(

تاأخر تبداأ متدنية للغاية ثم ترتفع بحدة عند بلوغ ال�شف ال�شابع 

)بداية مرحلة املتو�شط( وال�شف العا�شر )بداية مرحلة الثانوي(. 

وي�شري هذا االرتفاع احلاد اإىل ال�شعوبة التي يواجهها الطلبة يف 

االنتقال اإىل مرحلة جديدة من مراحل التعليم، مما يوؤدي اإىل 

ارتفاع معدالت االإعادة )وبالتايل التاأخر( واحتمال ارتفاع معدالت 

الت�شرب من املدر�شة.

يقي�ص معدل التاأّخر ن�شبة الطلبة الذين جتاوزا ال�شن االعتيادية الرتياد �شف   7

معني اإىل جمموع الطالب امللتحقني بهذا ال�شف. ومن االأف�شل ح�شاب هذا املعدل 

باال�شتناد اإىل ال�شهر وال�شنة التي ولد فيها التلميذ، غري اأن هذا امل�شح ال يعطي �شوى 

عمر التلميذ وبالتايل فاإن عملية احل�شاب تفتقر اإىل بع�ص الدقة.
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اجلدول 2.1: معدلت اللتحاق الإجمالية وال�شافية بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي واجلن�س

املجموعاالإناثالذكور

108105106معدل االلتحاق االإجمايل يف االبتدائي

939695معدل االلتحاق ال�شايف يف االبتدائي

587566معدل االلتحاق االإجمايل يف املتو�شط

556861معدل االلتحاق ال�شايف يف املتو�شط

233931معدل االلتحاق االإجمايل يف الثانوي

162722معدل االلتحاق ال�شايف يف الثانوي

الر�شم 2.4: معدلت اللتحاق ال�شافية بح�شب مراحل التعليم )%(
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و�شجّلت منطقة البقاع اأدنى معدل للت�شرب املدر�شي يف حني �شّجلت 

بريوت املعدل االأكرب، علًما اأن ن�شبة املت�شّربني يف نهاية العام 

الدرا�شي 2010-2011 مل تبلغ 1% يف البقاع مقابل 6% تقريًبا يف 

بريوت )الر�شم 2.6(.

وال يبدو اأن نوع املدر�شة التي يرتادها الطالب يوؤثر على احتمال 

الت�شّرب من الدرا�شة، فقد ت�شّرب 3% من الذين يرتادون مدار�ص 

 االأونروا يف نهاية العام الدرا�شي 2010-2011 باملقارنة مع %4 

من الذين يرتادون املدار�ص اخلا�شة و 2% من الذين يرتادون 

املدار�ص الر�شمية.

اأما الذين يرتكون املدر�شة الأ�شباب اقت�شادية، فن�شبتهم تبلغ %9 

باملعدل مع ت�شجيل اختالفات الفتة بني املناطق حيث ترتاوح بني %4 

يف طرابل�ص و�شواًل اإىل 13% يف بريوت و 14% يف �شور.

الر�شم 2.5: معدل التاأخر يف املدر�شة بح�شب ال�شفوف )%(
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 الر�شم 2.6: ن�شبة الطلبة الفل�شطينيني املت�شّربني من املدر�شة يف نهاية العام الدرا�شي 2011-2010 

بح�شب املناطق )%(
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الر�شم 2.7: توزيع الفل�شطينيني بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي واجلن�س )%(
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الر�شم 2.8: توزيع الفل�شطينيني بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي واملناطق )%(
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الةعليم العالي
اإىل جانب امل�شاكل التي تطرحها نوعية التعليم ومدى توفرها، 

يبدو اأن االأطفال وال�شباب الفل�شطينيني ينق�شهم االندفاع ملتابعة 

الدرا�شة اقتناًعا منهم بانعدام فر�ص العمل املجدية املتاحة لهم يف 

نهاية املطاف. فيعتقد الكثريون يف الواقع اأن ال�شنوات التي مي�شونها 

يف الدرا�شة »�شائعة الأنها ال تكفي لتاأمني وظائف باأجور جيدة يف 

لبنان« )منظمة العفو الدولية، 2007(.

واأ�شوًة باللبنانيني، ت�شجل االإناث م�شتويات اأف�شل من التح�شيل 

العلمي لغاية الثانوي، ولكن خالًفا  للبنانيني حيث تتفّوق ن�شبة 

اجلامعيات على ن�شبة اجلامعيني، يطغى عن�شر الذكور على حملة 

ال�شهادات اجلامعية من الفل�شطينيني )الر�شم 2.7(.

على �شعيد املناطق، تت�شابه م�شتويات التح�شيل العلمي بني خمتلف 

املناطق مع احتفاظ منطقة البقاع مبيزة تفا�شلية، اإذ ت�شجل اأعلى 

ن�شبة من حملة ال�شهادات اجلامعية واأدنى ن�شبة من فئة الذين 

يجيدون القراءة والكتابة )الر�شم 2.8(.

المدارس المةاحق 
للفلسطينيين

يرتاد اأكرث من 80% من الطالب الفل�شطينيني مدار�ص االأونروا 

يف مراحل التعليم كافة. وقد ارتفعت ن�شبة امل�شجلني يف مدار�ص 

االأونروا يف مرحلة الثانوي من 43% �شنة 1999 لغاية 82% يف الوقت 

احلايل، وهي ظاهرة تعزى ب�شورة اأ�شا�شية لزيادة عدد الثانويات 

التي تديرها االأونروا )الر�شم 2.9(.

الر�شم 2.9: توزيع الطلبة امل�شجلني حالًيا بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي ونوع املوؤ�ش�شة الرتبوية )%(
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اأما على �شعيد التعليم العايل، فزهاء 75% من الطلبة اجلامعيني 

يرتادون اجلامعات اخلا�شة باملقارنة مع 50% تقريًبا يف ال�شنوات 

املا�شية. ويعزى هذا التغيري احلا�شل اإىل تكاثر اجلامعات اخلا�شة يف 

البالد واحتدام املناف�شة على بع�ص االخت�شا�شات يف اجلامعة اللبنانية.

اأخرًيا، 4% فقط من الفل�شطينيني يرتادون معاهد التعليم املهني، 

علًما اأن االأونروا تلبي حاجات الثلث من بينهم. اإ�شافة لذلك، 

ك�شفت درا�شة اأجريت موؤخًرا اأن 27% فقط من ال�شباب الذين 

لوا التعليم املهني يعملون يف جمال اخت�شا�شهم )عبد النور،  ح�شّ

عبد النور وما�شي، 2008(، رمبا الأن املنظمات غري احلكومية توّفر 

التدريب على مدى �شتة اأ�شهر فقط، وهي فرتة ال تكفي الكت�شاب 

اأ�شول املهنة، وال�شهادات املمنوحة للطالب لي�شت معادلة لل�شهادات 

الر�شمية اللبنانية )هلنكامب، 2008(.
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 الفصل 3
 المشاركة في 
القوى العاملة

يّت�شم الفل�شطينيون برتكيبة �شكانية حمافظة يطغى عليها عن�شر 

ال�شباب، وهي خ�شائ�ص متّيز جميع ال�شعوب العربية عموًما. 

فاالأطفال دون 15 �شنة ي�شّكلون 33% تقريًبا من جمموع الالجئني 

الفل�شطينيني؛ وهي ن�شبة �شبيهة بتلك امل�شّجلة يف معظم بلدان 

املنطقة، لكنها تتجاوز باأ�شواط تلك امل�شجلة يف بلدان منظمة 

التعاون االقت�شادي والتنمية مثل فرن�شا )18%(، اإيطاليا )%14(، 

. وكلما ارتفعت 
8
اململكة املتحدة )17%( والواليات املتحدة )%20(

ن�شبة االأطفال، كلما انخف�شت ن�شبة ال�شكان يف �شن العمل يف 

بلدان املنطقة، مّما يقّل�ص املعدالت اخلام للم�شاركة يف القوى 

العاملة، اأي ن�شبة ال�شكان النا�شطني اقت�شادًيا من جمموع ال�شكان. 

فخالًفا ملعدل الن�شاط العادي، ُيظهر معدل الن�شاط اخلام العبء 

االقت�شادي االأكرب الذي يقع على كل فرد نا�شط يف املجتمع ب�شبب 

ارتفاع ن�شب االإعالة العمرية يف املنطقة العربية.

اإ�شافة لذلك، اإن االختالف يف نظرة املجتمع اإىل عمل املراأة والرجل 

خارج املنزل يوؤدي اإىل م�شاركة �شعيفة اإجمااًل للن�شاء يف القوى 

العاملة. تّت�شم املنطقة العربية باأدنى معدل للن�شاط االقت�شادي لدى 

الن�شاء حيث ال يتجاوز حدود 20% )21% يف لبنان(، ال بل يهبط 

اإىل ما دون 20% كما هي احلال يف االأردن )15%( والعراق )%14( 

بيانات البنك الدويل التي مت االإطالع عليها على املوقع االآتي:  8

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.0014.TO.ZS/countries

. باملقابل، ترتاوح م�شاركة االإناث يف بلدان اأوروبا 
9
و�شوريا )%13(

واأمريكا اجلنوبية بني 50% و 60%. وال ي�شذ الالجئون الفل�شطينيون 

عن هذه القاعدة يف لبنان بل تظهر لديهم االأناط عينها من حيث 

تدين امل�شاركة الن�شائية يف �شوق العمل )%15(.

ونتيجة هذه العوامل الدميوغرافية والثقافية، يبقى معدل امل�شاركة 

يف القوى العاملة متدنًيا ن�شبًيا يف البلدان العربية حيث يدور حول 

45% مقابل 60% يف بلدان منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية 

واأمريكا اجلنوبية. ويف لبنان، تقع ن�شبة اللبنانيني والفل�شطينيني 

النا�شطني اقت�شادًيا �شمن االأرقام ال�شائدة يف املنطقة )43% و 

42% تباًعا(. اأخرًيا، ال يبدو اأّن معدل الن�شاط االقت�شادي لدى 

الفل�شطينيني يختلف كثرًيا باختالف بلد االإقامة، حيث يبلغ %45 

 )اجلهاز 
10

يف ال�شفة الغربية و 40% يف قطاع غزة و 41% يف االأردن

املركزي لالح�شاء الفل�شطيني، 2012(.

�شوف يتناول هذا الف�شل مبزيد من التف�شيل اخل�شائ�ص 

الدميوغرافية واالجتماعية لكّل من الفل�شطينيني امل�شاركني يف القوى 

العاملة من جهة، والفل�شطينيني غري النا�شطني، من جهة اأخرى. 

بيانات البنك الدويل، املرجع ال�شابق.  9

بيانات البنك الدويل، املرجع ال�شابق.  10
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 النشاط االقةصادي: 
المشاررق في الةمى العاملق

 42% يف 
11

كما هو مذكور اأعاله، بلغ معدل الن�شاط االقت�شادي

�شفوف الفل�شطينيني باملقارنة مع 43% للبنانيني )الر�شم 3.1 

واجلدول 3.1(. بعبارات اأخرى، ُيعترب الفرق بينهما طفيًفا من 

حيث امل�شاركة االقت�شادية، ولكن مبا اأن معدل االإعالة العمرية 

اأعلى لدى الفل�شطينيني )61% مقابل 52% للبنانيني(، فاإن معداًل 

موازًيا للن�شاط االقت�شادي لدى اللبنانيني والفل�شطينيني يلقي بعبء 

اقت�شادي اأكرب على الفل�شطينيني. 

واأفادت الدرا�شة التي اأجرتها جامعة بريوت االأمريكية واالأونروا 

�شنة 2010 عن معدالت ن�شاط مت�شابهة )لل�شريحة العمرية 65-15 

�شنة( لتلك التي اأفادت بها درا�شة فافو �شنة 2006. فقّدر كالهما 

معدل الن�شاط لدى الفل�شطينيني املقيمني يف لبنان بن�شبة %37 

)�شعبان، 2010؛ موؤ�ش�شة فافو، 2006(. 

ي�شري معدل الن�شاط االقت�شادي )معدل امل�شاركة يف القوى العاملة( اإىل ن�شبة ال�شكان   11

النا�شطني )العاملني + العاطلني عن العمل( ممن بلغوا 15 �شنة وما فوق اإىل جمموع 

ال�شكان يف �شن العمل )15 �شنة وما فوق(. بح�شب تعريف منظمة العمل الدولية، اإن 

النا�شطني اقت�شادًيا هم الذين اأدوا اأي عمل �شواء باأجر اأو بدون اأجر يف االأ�شبوع ال�شابق 

للمقابلة، اإ�شافة للذين كانوا غائبني موؤقًتا عن عملهم والعاطلني عن العمل.

غري اأّن معدل الن�شاط االقت�شادي لالإناث اأدنى لدى الفل�شطينيات 

)الر�شم 3.2(، حيث اأن 15% فقط من الفل�شطينيات ي�شاركن 

يف القوى العاملة، مقابل 21% للبنانيات. ال بل يزداد الفرق 

عند تف�شيل النتائج بح�شب الفئات العمرية، حيث تبلغ م�شاركة 

اللبنانيات يف �شوق العمل حدها االأق�شى بواقع 43% يف ال�شريحة 

العمرية بني 25-29 �شنة، يف حني اأّن معدل امل�شاركة لدى 

الفل�شطينيات من الفئة العمرية نف�شها ال يتجاوز الن�شف. وميكن 

ا اإىل  اإ�شناد هذا التفاوت اإىل عوامل ثقافية، كما ميكن اإ�شناده اأي�شً

الن�شبة االأكرب من اللبنانيات اجلامعيات.

يظهر اجلدول 3.1 اأن م�شاركة الذكور يف القوى العاملة اأعلى بقليل 

لدى الفل�شطينيني )71% مقابل 67% للبنانيني(. وعند توزيع تلك 

االأرقام بح�شب العمر، يّت�شح اأن الفرق يطال ب�شورة اأ�شا�شية فئة 

االأ�شغر �شًنا. فمعدل امل�شاركة لدى ال�شباب بني 25-19 �شنة يبلغ 

25% يف �شفوف اللبنانيني مقابل 39% لدى الفل�شطينيني. ويبدو اأن 

ال�شغوط االقت�شادية تدفع الفل�شطينيني ال�شباب اإىل االنخراط يف 

�شوق العمل يف �شن مبكرة. كما جتدر االإ�شارة اإىل اال�شتقرار الن�شبي 

الر�شم 3.1: نظام ت�شنيف ال�شكان النا�شطني اقت�شادًيا والقوى العاملة بح�شب منظمة العمل الدولية
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ملعدالت الن�شاط االقت�شادي لدى الفل�شطينيني على مر ال�شنوات 

.
12

الع�شر املا�شية، مع تراجع مل�شاركة الن�شاء بنقطة واحدة

بح�شب الدرا�شة النوعية التي اأعدتها موؤ�ش�شة فافو �شنة 2006 حول قابلية توظيف   12

الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان، اإن معدل امل�شاركة يف القوى العاملة اأدنى بقليل حيث 

يبلغ 37% ملجموع الفل�شطينيني، بواقع 63% للرجال و 13% للن�شاء.

اأما معدل امل�شاركة املتدين اأ�شاًل لدى االإناث، فهو يزداد تراجًعا 

عند االأخذ بعامل امل�شوؤوليات العائلية )الر�شم 3.3(. بالتايل فاإن 

معدل امل�شاركة لدى الن�شاء املتزوجات ال يتجاوز 10%، وهو ن�شف 

املعدل امل�شجل لدى الن�شاء غري املتزوجات )23%(. وتنقلب االآية 

بالن�شبة للرجال حيث ترتفع معدالت الن�شاط يف �شفوف املتاأهلني، 

ما يعك�ص على االأرجح زيادة امل�شوؤوليات االقت�شادية امللقاة على 

اجلدول 3.1: معدل الن�شاط القت�شادي لدى الفل�شطينيني واللبنانيني )%(

 اللبنانيون )2007( الفل�شطينيون )1999(الفل�شطينيون )2011( 

424243املجموع

716967الذكور

151621االإناث

الر�شم 3.2: معدل الن�شاط القت�شادي لدى الفل�شطينيات واللبنانيات بح�شب العمر )%(
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عاتقهم وكون العازب اأ�شغر �شًنا وبالتايل لعله مل ينخرط يف �شوق 

العمل بعد. اأخرًيا، ي�شجل معدل الن�شاط االقت�شادي االأعلى لدى 

االإناث يف فئة املطّلقات كون تلك الفئة  تتحمل امل�شوؤولية الكاملة عن 

اإعالة االأ�شرة. 

وُيفرت�ص اأن تختلف الفر�ص االقت�شادية بني املناطق الطرفية 

واملركزية، موؤثرة بذلك على معدل الن�شاط االقت�شادي، لكن 

االختالفات بني املناطق طفيفة من حيث معدل الن�شاط الذي 

يرتاوح بني 38% يف �شور و 46% يف بريوت )الر�شم 3.4(. واالأمر 

�شيان لكل من االإناث والذكور حيث يبلغ معدل الن�شاط 20% لالإناث 

يف بريوت مقابل 15% على م�شتوى لبنان.

غري اأن التفاوت بني املناطق اأو�شح بكثري يف �شفوف اللبنانيني، 

 حيث تبلغ م�شاركة اللبنانيات يف القوى العاملة 30% يف بريوت 

وجبل لبنان مقابل 12% يف �شمال لبنان والبقاع )اإدارة االإح�شاء 

املركزي، 2007(.

ويبلغ معدل الن�شاط االقت�شادي اأوجه يف فئة الذين ترتاوح 

اأعمارهم بني 35-44 �شنة، اأ�شوة باللبنانيني )الر�شم 3.5(. وال 

ُيعترب هذا االأمر مفاجًئا الأن تلك ال�شريحة العمرية تتحّمل العبء 

االقت�شادي االأكرب، خا�شة واأن اأرباب االأ�شرة ي�شطرون اإىل اإعالة 

اأطفالهم واأهلهم يف اآن مًعا.

الر�شم 3.3: معدل الن�شاط القت�شادي بح�شب احلالة الجتماعية واجلن�س )%(
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الر�شم 3.5: معّدل الن�شاط القت�شادي لدى الفل�شطينيني واللبنانيني بح�شب العمر )%(
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وُي�شّجل النمط عينه لدى كل من الذكور واالإناث، كما ت�شتمر الفجوة 

بني اجلن�شني من جميع الفئات العمرية )الر�شم 3.6(. فعند بلوغ 

65 �شنة من العمر، 1% فقط من الن�شاء يحافظن على الن�شاط 

االقت�شادي باملقارنة مع 10% من الرجال. وحوايل ثالثة اأرباع 

)74%( الفل�شطينيني النا�شطني اقت�شاًدا هم دون 44 �شنة من 

العمر، يف حني اأن اأولئك الذين بلغوا 55 �شنة وما فوق ال ي�شكلون 

�شوى 8% من ال�شكان النا�شطني اقت�شادًيا.

كما اأن ارتفاع امل�شتوى العلمي يرتافق مع ارتفاع امل�شاركة يف القوى 

العاملة. فاإذا ا�شتثنينا االأميني )الذين بلغوا على االأرجح �شًنا ال 

تخولهم االنخراط يف القوى العاملة(، َيظهر ا�شتقرار ن�شبي ملعدالت 

الن�شاط عند الذين بلغوا االبتدائي واملتو�شط والثانوي )الر�شم 

3.7(. ولكن عند بلوغ التعليم اجلامعي، ترتفع ن�شبة امل�شاركني يف 

القوى العاملة ارتفاًعا كبرًيا من 40% تقريًبا و�شواًل اإىل %72.

وُي�شجل فرق اأكرب حّتى لدى االإناث، حيث يرتفع معدل الن�شاط 

االقت�شادي من 21% للواتي بلغن مرحلة الثانوي لغاية 52% حلملة

ا اأن االإناث ميّثلن ن�شف  ال�شهادات اجلامعية. وهذا يعني اأي�شً

اجلامعيني تقريًبا، ومع ذلك فاإن احتمال م�شاركتهن يف القوى 

العاملة م�شاو يف اأح�شن احلاالت الحتمال بقائهن خارج �شوق العمل.

اأخرًيا، يبدو اأن ال�شهادة اجلامعية حتدث فرًقا اأكرب بالن�شبة 

للفل�شطينيني باملقارنة مع اللبنانيني، فن�شبة الن�شاط االقت�شادي 

لدى اجلامعيني اللبنانيني من الذكور تبلغ 62% مقابل %72 

للفل�شطينيني. واالأهم من ذلك اأن حيازة ال�شهادة اجلامعية توؤدي 

بالن�شبة لل�شباب اللبناين اإىل معدل ن�شاط اقت�شادي بالكاد يتجاوز 

معدل الن�شاط لدى حملة ال�شهادة الثانوية )59%(، ال بل اأ�شواأ من 

معدل الن�شاط لدى حملة ال�شهادات االبتدائية والتكميلية )%79 

و 77% تباًعا(. غري اأن الو�شع خمتلف بالن�شبة للبنانيات حيث 

اأن ال�شهادة اجلامعية ترفع معدل الن�شاط االقت�شادي من %20 

)التعليم الثانوي( لغاية 45% )التعليم اجلامعي(. ولكن حتى يف 

تلك احلالة، تبقى معدالت الن�شاط لدى اجلامعيات الفل�شطينيات 

اأكرب )53%( باملقارنة مع اجلامعيات اللبنانيات.

الر�شم 3.7: معّدل الن�شاط القت�شادي بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي واجلن�س )%(
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اخلانة 3.1: م�شاهمة الالجئني الفل�شطينيني يف القت�شاد اللبناين

لطاملا اعُترب الالجئون يف لبنان عالة على االقت�شاد اللبناين، 

لذا اعترب اأن منحهم حق العمل يف لبنان �شوف ي�شتنزف 

فر�ص العمل املحدودة املتاحة للبنانيني. ولكن مل توؤخذ يف 

االعتبار امل�شاهمات القّيمة التي قدمها الالجئون الفل�شطينيون 

لالقت�شاد اللبناين، بل اعتربوا عبًئا على الدولة اللبنانية 

)اقت�شادًيا واجتماعًيا و�شيا�شًيا( يف ظل املناخ ال�شيا�شي 

ال�شائد يف لبنان.

تاريخًيا، لقد �شاهمت املوارد الب�شرية الفل�شطينية يف اإثراء 

االقت�شاد اللبناين يف قطاعي الزراعة والبناء، وازدهرت 

موؤ�ش�شات الفل�شطينيني الناجحة بحيث باتت جزًءا قيًما من 

االقت�شاد اللبناين و�شاهمت يف تنامي فر�ص العمل )للبنانيني 

والفل�شطينيني على ال�شواء( واال�شتثمارات ومعدالت النمو 

يف البالد. كما يف لبنان موؤ�ش�شات �شغرية ميلكها ويديرها 

فل�شطينيون داخل املخيمات والتجمعات ويف جوارها، وهي 

ت�شاهم مبا�شرة يف اإجمايل الناجت املحلي من خالل النهو�ص 

باالقت�شاد غري املنظم. وبغ�ص النظر عن م�شتوى الكفاءة 

فيها، تعترب تلك املوؤ�ش�شات ال�شغرية حمرك النمو االقت�شادي 

يف لبنان )كما يف �شائر البلدان النامية(. وتتعدى امل�شاهمات 

االإيجابية م�شتوى االأفراد اأو اأ�شحاب املوؤ�ش�شات، فقد ك�شفت 

التحاليل النوعية عن اإ�شهام الفل�شطينيني يف تنمية املجتمعات 

املحلية من خالل تن�شيط بع�ص املناطق وا�شتحداث اأ�شواق 

باأ�شعار رخي�شة، مثل �شوق �شربا و�شوق عني احللوة، التي تعترب 

اأبرز املراكز االقت�شادية الال نظامية للفقراء وذوي الدخل 

املحدود من الفل�شطينيني واللبنانيني على ال�شواء.

لقد متكن العمال الفل�شطينيون من اإعالة اأنف�شهم رغم قلة 

حراكهم، وقد لعبوا على مدى �شنوات طويلة دوًرا مهًما يف 

االقت�شاد اللبناين، �شواء مبا�شرة اأو غري مبا�شرة. ي�شاهم 

الفل�شطينيون يف االقت�شاد منذ العام 1948. فمنذ النكبة، 

ولدت وترعرعت اأجيال من الفل�شطينيني يف لبنان، ناهيك 

عن انخراط العديدين يف اأعمال الزراعة والبناء، خا�شة واأن 

اللبنانيني مل ي�شعوا للعمل يف تلك القطاعات. بالتايل مل تفر�ص 

عراقيل قانونية متنع الفل�شطينيني من العمل يف تلك املجاالت.

ورغم اأن الفل�شطينيني يقيمون يف لبنان منذ عقود طويلة، ما 

زال عملهم مقيًدا. ومع ان�شمام اأعداد متزايدة من ال�شباب 

اإىل القوى العاملة، ي�شطر معظم الفل�شطينيني اإىل االلتحاق 

باالقت�شاد غري املنظم. ولكن خالًفا ل�شائر العمال غري 

اللبنانيني، يتميز الالجئ الفل�شطيني باال�شتهالك واالدخار 

داخل لبنان، م�شهًما بذلك يف ميزان املدفوعات واإجمايل الناجت 

املحلي اللبناين. بعبارات اأخرى، اإن االأ�شر الفل�شطينية جزء من 

القوى العاملة الدائمة املقيمة يف لبنان، مما يعني اأن اأناط 

اال�شتهالك لدى الفل�شطينيني �شاملة، خا�شة يف اأبرز املجاالت 

اال�شتهالكية وحتديًدا املواد الغذائية واخلدمات الطبية. 

بالتايل فاإن م�شاهمة الفل�شطينيني يف اال�شتهالك اخلا�ص 

يف لبنان من االأهمية مبكان، خا�شة واأن ن�شبة ا�شتهالك 

الفل�شطينيني )دون ا�شتثناء خم�ش�شات االأونروا( اإىل جمموع 

اال�شتهالك اخلا�ص يف لبنان تقدر بحوايل 10%. وتقدر 

الدرا�شات اأن الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان ي�شاهمون يف 

االقت�شاد اللبناين مبا يتعدى 30 مليون دوالر اأمريكي يف ال�شنة، 

خا�شة يف املناطق الريفية حيث تقيم ال�شريحة االأكرب منهم.
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عالوة على ذلك، ال بد من التنويه باأهمية الهجرة لدى 

الالجئني وما يرافقها من اأموال يحولها املهاجرون اإىل لبنان، 

والتي حتاكي اإىل حد بعيد اأناط الهجرة لدى العاملني 

اللبنانيني. فقد اأظهرت الدرا�شات اأن اأكرث من ن�شف االأ�شر يف 

 اأكرب 8 خميمات تتلقى حتويالت مالية من املهاجرين اإما 

يف اأوروبا اأو يف بلدان اخلليج، واأن ربع االأ�شر تقريًبا لديها 

فرد من اأفرادها يف اخلارج. ويقدر اأن احلواالت املتدفقة 

من املهاجرين الفل�شطينيني اإىل لبنان تتعدى 60 مليون دوالر 

اأمريكي يف ال�شنة، ولكن ما من درا�شات كافية ت�شمح التو�شل 

اإىل تقديرات موثوقة حلجم احلواالت الفل�شطينية واأثرها 

االقت�شادي واالجتماعي على ال�شكان الفل�شطينيني وخميمات 

الالجئني يف لبنان.

منذ النكبة عام 1948، لطاملا ا�شرتعت ق�شية الالجئني 

الفل�شطينيني اهتمام االأ�شرة الدولية وا�شتقطبت م�شاعداتها. 

تهدف االأموال التي تر�شلها املنظمات الدولية اإىل تاأمني 

اخلدمات ال�شحية والرتبوية واالجتماعية مبا�شرة من 

خالل االأونروا، اأو من خالل متويل م�شاريع اإنائية تنفذها 

املنظمات االأهلية. وتوظف تلك امل�شاريع العديد من اخلرباء 

واالأخ�شائيني والعاملني االجتماعيني وامل�شوؤولني اللبنانيني، 

فتن�ّشط عدة قطاعات من االقت�شاد اللبناين، ما ات�شح موؤخًرا 

يف امل�شاعي الإعادة بناء خميم نهر البارد. كما ميكن لالأموال 

االأجنبية اأن تبلغ االأ�شر مبا�شرة فت�شهم يف رفع معدالت 

اال�شتهالك اخلا�شة يف االأو�شاط الفل�شطينية ويف االقت�شاد 

اللبناين ككل.

ب�شورة اإجمالية، تظهر الدرا�شات اأنه رغم �شتى العراقيل 

التي متنع الفل�شطينيني من االن�شمام اإىل االقت�شاد املنظم، 

ورغم  انت�شار الفقر، بقيت غالبية االأ�شر يف خميمات الالجئني 

نا�شطة اقت�شادًيا. فرغم اأن الالجئني يعملون يف االقت�شاد الال 

نظامي من دون اإجازات عمل، هم ين�شوؤون موؤ�ش�شات �شغرية 

يف املخيمات وحميطها، ويتمتعون مبجموعة مهارات متنوعة 

متكنهم اإذا �شمحت الظروف من الهجرة وحتويل االأموال اإىل 

لبنان. وقد �شاهمت اأناط اال�شتهالك لديهم يف تنامي جمموع 

اال�شتهالك اخلا�ص يف االقت�شاد اللبناين، مما �شاهم يف 

اإجمايل الناجت املحلي. اأخرًيا، ت�شتقطب التجمعات الفل�شطينية 

يف لبنان اأموال امل�شاعدات الدولية.

املراجع: علي، 2004؛ خالدي وطباره، 2009؛ اأبو نل، 2008؛ املنظمة الفل�شطينية حلقوق االإن�شان، 2007؛ �شعبان واآخرون، 2010. 
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 الس ان غيك 
الناوطين اقةصادًيا

ميّثل ال�شكان غري النا�شطني اقت�شادًيا 58% من جمموع 

الفل�شطينيني، معظمهم من الن�شاء وامل�شّنني. بح�شب الر�شم 3.8، 

ا ن�شبة عالية من غري النا�شطني يف فئة الذين ترتاوح  تالحظ اأي�شً

اأعمارهم بني 15-24 �شنة.

وبينما ُيخّيل للمرء اأن فئة ال�شباب غري النا�شطني )15-24 �شنة( 

مكونة مبعظمها من الطالب، تك�شف الدرا�شات املعمقة اأن ن�شف 

هوؤالء فقط ملتحقون مبوؤ�ش�شات تربوية. كما تختلف اأ�شباب عدم 

اال�شتعداد للعمل بني االإناث والذكور، حيث ت�شمل بالن�شبة لالإناث 

)اإىل جانب حت�شيل الدرا�شة( التفرغ لالأعمال املنزلية )%26( 

واالأ�شباب العائلية )15%( وممانعة االأ�شرة )7%( )الر�شم 3.9(.

اأما الذكور غري النا�شطني اقت�شادًيا، فقد اأوردوا اأ�شباًبا اأكرث تنوًعا 

وغرابة لعدم اال�شتعداد للعمل. اإىل جانب الدرا�شة، من العوامل 

االأكرث وروًدا املر�ص واأ�شباب اأخرى )12% و 11% تباًعا(، يليها 

اال�شتعداد لتويل وظيفة جديدة )6%( واالأ�شباب العائلية )%6(. 

بعبارات اأخرى، حوايل 20% من الفل�شطينيني الذكور ممن ترتاوح 

اأعمارهم بني 15-24 �شنة ال هم من العاملني وال هم من الطالب.

لدى املقارنة بني اأ�شباب عدم اال�شتعداد للعمل التي اأوردها غري 

النا�شطني من الذكور واالإناث من خمتلف الفئات العمرية، يت�شح اأن 

ما يقارب 50% من الفئة العمرية 15-24 �شنة من�شغلون بالدرا�شة 

ب�شكل متقارب لدى االناث والذكور )62% للذكور و45% لالناث(. 

وتذكر ن�شبة مهمة من االإناث تناهز 36% االأ�شباب العائلية اأو 

التفرغ لالأعمال املنزلية للبقاء خارج �شوق العمل، فالتفرغ للمنزل 

واالأ�شباب العائلية من اأبرز االأ�شباب التي حتول دون عمل االإناث بني 

24 و 54 �شنة. باملقابل، يبدو اأن املر�ص من اأبرز االأ�شباب التي حتول 

دون عمل الذكور من نف�ص ال�شريحة العمرية، اأي املرحلة من العمر 

التي تكون فيها االأ�شرة باأم�ص احلاجة اإليهم. اأما اأ�شباب ال�شيخوخة 

فتنطبق على كال اجلن�شني بالت�شاوي يف اآخر �شريحتني عمريتني، 

واملفاجئ اأن املر�ص من االأ�شباب االأقل وروًدا لدى االإناث، رمبا الأن 

الر�شم 3.8: توزيع ال�شكان غري النا�شطني بح�شب العمر واجلن�س )%(
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املر�ص ال مينع املراأة من القيام باالأعمال املنزلية اليومية يف حني 

اأنه مينع الرجل من البحث عن وظيفة يف �شوق العمل.

اإ�شافة لذلك، 14% فقط من غري النا�شطني �شبق لهم اأن عملوا 

من قبل، رغم غياب اأية بيانات حول اأنواع الوظائف التي كانوا 

ي�شغلونها. كما اأن االأفراد الذين كانوا نا�شطني يف ال�شابق موزعون 

بالت�شاوي تقريًبا بني اجلن�شني )46% للذكور مقابل 54% لالإناث(. 

ومن بني االأ�شباب التي دفعتهم اإىل ترك العمل، ذكرت الن�شاء 

امل�شوؤوليات العائلية )40%( واملر�ص اأو االإعاقة )23%(، يف حني 

ذكر الرجال املر�ص اأو االإعاقة )55%( يليها التقاعد )%16(.

ومن الالفت اأن رب االأ�شرة ال يعمل يف 30% من االأ�شر. ويف ن�شف 

احلاالت فقط رب االأ�شرة هو امراأة. كما يرتفع احتمال وجود اأ�شر 

بدون معيل تعتا�ص من ح�شنة االأقارب اأو املنظمات االأهلية. اأخرًيا، 

يبقى م�شتوى الال ن�شاط م�شتقًرا يف خمتلف املناطق، علًما اأن �شور 

ت�شّجل معداًل اأعلى ن�شبًيا )62%(، خا�شة بالن�شبة للرجال )%35(.

وعند معاينة العاملني املرتبطني ب�شكل هام�شي ب�شوق العمل، اأي 

الذين ي�شتوفون �شرًطا واحًدا فقط العتبارهم من النا�شطني 

اقت�شادًيا، والذين يتكونون يف هذه احلالة من املتفرغني للعمل 

لكنهم مل يبحثوا عن عمل يف االأ�شابيع االأربعة ال�شابقة للم�شح، 

ُتظهر النتائج اأنهم ميثلون 2.3% من ال�شكان يف �شن العمل، علًما اأن 

معظمهم من االإناث )70%(. واالإناث موزعات بالت�شاوي بني زوجات 

و�شقيقات رب االأ�شرة. اأقل من ن�شف هوؤالء يقيمون يف طرابل�ص 

والثلث يف �شور، وهي ن�شب اأعلى من تلك امل�شجلة لدى جمموع 

ال�شكان. ويرجح اأن ن�شبة العزوبية اأعلى لديهم باملقارنة مع جمموع 

لوا اإما التعليم االبتدائي اأو املتو�شط  ال�شكان. حوايل 60% ح�شّ

)اأ�شوة مبجموع ال�شكان(؛ معظمهم دون 44 �شنة )مقابل

الر�شم 3.9: اأ�شباب عدم ال�شتعداد للعمل لدى ال�شباب الفل�شطينيني )15-24 �شنة( بح�شب اجلن�س )%(
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70% من جمموع ال�شكان يف �شن العمل(. عند االإجابة، اأفاد %66 

منهم اأنهم مل يرغبوا يف العمل يف االأ�شبوع ال�شابق للم�شح، علًما اأن 

75% مل يبحثوا عن عمل يف االأ�شهر ال�شتة ال�شابقة. ومن االأ�شباب 

التي متنعهم من البحث عن عمل، اعترب 40% منهم اأن لي�ص هناك 

وظائف متاحة. اأخرًيا، 64% من بينهم مل يعملوا من قبل.
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 الفصل 4
 العمالة وخصائص 

العمال الفلسطينيين
يّت�شم االقت�شاد اللبناين برتكيبة تغلب عليها املوؤ�ش�شات ال�شغرى 

وال�شغرية، فبح�شب اآخر اإح�شاء للموؤ�ش�شات ن�شرته اإدارة االإح�شاء 

املركزي �شنة 2004، 95% من املوؤ�ش�شات يف لبنان توظف اأقل من 

10 عمال، علًما اأن 91% من بينها توظف اأقل من 5 عمال. باملقابل، 

ال متثل املوؤ�ش�شات املتو�شطة احلجم التي ت�شم بني 20 و 49 

عاماًل اأكرث من 1% من جمموع املوؤ�ش�شات. ويرتتب عن هذه البينة 

االقت�شادية عدة تبعات اقت�شادية توؤّثر على اإمكانات النمو وظروف 

التوظيف. يف الواقع، ُتعرف املوؤ�ش�شات ال�شغرية بتدين القيمة 

امل�شافة واالإنتاجية فيها، مّما يحد من قدرتها على النمو والتو�شع. 

فهي تت�شم بحد اأدنى من التكامل االأفقي والعمودي، وترّكز بالتايل 

على توريد اخلدمات الب�شيطة واملتكررة مبا�شرة للم�شتهلك. عالوة 

على ذلك، تعمل معظم املوؤ�ش�شات ال�شغرى وال�شغرية يف القطاع 

غري املنظم، وهي تخ�شع بالتايل لن�شبة اأقل من القيود القانونية 

وحد اأدنى من االإ�شراف نظًرا ل�شعوبة تطبيق القوانني املرعية 

االإجراء. كل ذلك يوؤدي اإىل تقلي�ص العر�ص والطلب على الفر�ص 

املتاحة يف �شوق العمل اللبنانية، وتدين جودة الوظائف املتاحة التي 

تفتقر عموًما الأدنى اأ�شكال احلماية وال�شمانات.

وباالإ�شافة ملا تقّدم، يتعر�ص الفل�شطينيون لعقبات و�شعوبات اإ�شافية 

حتول دون و�شولهم اإىل الوظائف الالئقة. فعلى خالف احلال يف 

�شوريا واالأردن حيث اأقر لهم القانون ذات احلقوق االجتماعية 

واالقت�شادية املمنوحة للمواطنني، يقوم القانون اللبناين بتقييد �شوق 

العمل اأمام الفل�شطينيني ومنعهم من مزاولة عدد من املهن، منها 

املهن احلرة كالطب والهند�شة واملحاماة، الأ�شباب عديدة منها مناف�شة 

اللبنانيني على الكمية املحدودة من الوظائف املتاحة.

ل اإليها هذا امل�شح والتقديرات  ولكن على �شوء النتائج التي تو�شّ

التي جُتمع على اإقامة 260،000 اإىل  280،000 الجئ فل�شطيني يف 

لبنان يف الوقت احلا�شر، ُيقّدر حجم القوى العاملة الفل�شطينية 

يف لبنان بزهاء 110،000 عامل تقريًبا، مبا ميثل حوايل 5% من 

جمموع القوى العاملة واأقل من 15% من العمال االأجانب يف لبنان. 

بالتايل تك�شف تلك االأرقام عن املغاالة املتعمدة يف اإ�شهار خطر 

املناف�شة الفل�شطينية على الوظائف اللبنانية، وتطيح باملربرات التي 

تقوم عليها القوانني التمييزية املفرو�شة على م�شاركتهم يف �شوق 

العمل املحدودة املتاحة اأمامهم.

مع ذلك، يف �شوق عمل حمدودة اأ�شاًل �شّيقتها اأكرث فاأكرث القيود 

القانونية املذكورة اأعاله، يت�شم الالجئون الفل�شطينيون يف لبنان 

بتدين معدالت الن�شاط االقت�شادي )كما ورد يف الف�شل ال�شابق(، 

يقابلها ارتفاع معدالت العمالة. وتعك�ص معدالت الن�شاط املتدنية 

�شعف امل�شاركة الن�شائية يف القوى العاملة الأ�شباب عائلية وثقافية، 

اإىل جانب بقاء ثلث الذكور تقريًبا خارج القوى العاملة وبخا�شة 

الطالب واملر�شى وامل�شنني وال�شبان املحبطني. غري اأن ارتفاع 

معدل العمالة يخفي طبيعة الوظائف وظروف العمل التي ُتفر�ص 

على الفل�شطينيني، فبعد اتخاذ قرار امل�شاركة يف القوى العاملة، 

يبدو اأنهم يقبلون باأي عمل ُيعر�ص عليهم بدل البقاء عاطلني عن 

العمل. ومن االأرجح اأن هذا الو�شع نتيجة عامَلني اأ�شا�شيَّني اأولهما 
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الفقر، حيث اأن الفقر الذي يطال العديد من االأ�شر الفل�شطينية 

ي�شعف اآمال الباحثني عن عمل يف اإيجاد وظيفة اأف�شل، خا�شة واأن 

 
13

66% تقريًبا من الفل�شطينيني هم فقراء، مقابل 35% للبنانيني.

اأما العامل الثاين فريتبط باإحباط الفل�شطينيني الباحثني عن 

عمل، حيث اأن �شوق العمل اللبنانية �شيقة اأ�شاًل وباتت اأ�شيق اأمام 

الفل�شطينيني ب�شبب القيود القانونية املفرو�شة عليهم وميل العديد 

من اأ�شحاب العمل اإىل ممار�شة التمييز بحقهم.

 معدالت العمالق 
لدى الفلسطينيين

 يف �شفوف الالجئني 
14

ك�شف امل�شح عن معدل اإجمايل للعمالة

الفل�شطينيني يناهز 92% )93% للذكور و 85% لالإناث(، وهو معدل 

يتفوق قلياًل على معدل العام 1999 البالغ 83% ومعدل العام 2006 

�شعبان واآخرون، 2010.مت ح�شاب ن�شبة الفقر لدى اللبنانيني با�شتخدام نف�ص خط   13

الفقر املعتمد لالجئني، باال�شتناد اإىل نتائج م�شح االو�شاع املعي�شية لال�شر للعام 

2004 واملحدث ل�شنة 2010.

ي�شم العاملون )اأو القوى العاملة الفعلية( كل الذين ي�شاركون يف القوى العاملة )اأي   14

النا�شطني اقت�شادًيا( الذين زاولوا فعلًيا اأي عمل يف االأ�شبوع ال�شابق، ملدة �شاعة اأو 

اأكرث، �شواء باأجر اأو بدون اأجر.

البالغ  90% )تيلتنز، 2005؛ موؤ�ش�شة فافو، 2006(. وترتفع معدالت 

العمالة مع التقدم يف ال�شن، مع ت�شجيل املعدل االأدنى يف فئة الذين 

ترتاوح اأعمارهم بني 15-24 �شنة )الر�شم 4.1(. كما ت�شجل تلك 

الفئة معدالت ن�شاط متدنية نظًرا الن�شغال العديدين فيها بتح�شيل 

الدرا�شة. وكما هو متوقع، اإن تدين معدل العمالة يعك�ص االرتفاع 

املتوقع ملعدل البطالة يف �شفوف ال�شباب )مراجعة اخلانة 4.1 

التي تفيد باملزيد من التفا�شيل حول و�شع ال�شباب الفل�شطيني يف 

�شوق العمل(. وت�شجل معدالت العمالة االأعلى يف فئة االأكرب �شًنا، 

مما يعني اأن االأفراد امل�شنني الذين ال يعملون ين�شحبون من القوى 

العاملة بدل البحث عن عمل يف �شنهم. فيهبط معدل الن�شاط لغاية 

10% يف فئة الذين بلغوا 65 �شنة وما فوق.

والالفت اأن معدالت العمالة، خالًفا ملعدالت الن�شاط التي ترتفع مع 

ارتفاع امل�شتوى الدرا�شي، عالقتها معكو�شة بالتعليم حيث ت�شجل 

اأدنى م�شتويات لها بعد حت�شيل ال�شهادات اجلامعية. بعبارات 

اأخرى، يواجه اجلامعيون �شعوبة اأكرب يف تاأمني عمل منا�شب، حيث 

ت�شجل معدالت العمالة االأعلى يف �شفوف االأميني )95%( واالأدنى يف 

�شفوف اجلامعيني )85%(. ولعل هذا يعني اأن غري املتعلمني ينتمون 

على االأرجح اإىل اأ�شر معدمة وبالتايل يقبلون باأية وظيفة يجدونها.

الر�شم 4.1: معدلت العمالة والن�شاط لدى الفل�شطينيني بح�شب العمر )%(
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وتتو�شح ال�شورة اأكرث لدى املقارنة مع معدالت الن�شاط، فعلى 

خالف معدالت العمالة، ترتفع معدالت الن�شاط مع ارتفاع امل�شتوى 

الدرا�شي حيث اأن معدل الن�شاط لدى اجلامعيني 4 اأ�شعاف هذا 

املعدل تقريًبا لدى االأميني )الر�شم 4.2(. ولعل هذا التناق�ص مرده 

اإىل عاملني اثنني: 1( اإن االأميني كمجموعة ي�شملون ن�شبة كبرية 

من امل�شنني واملر�شى؛ 2( اإن االأفراد الذين ي�شتثمرون يف حت�شيل 

الدرا�شات اجلامعية اأكرث ا�شتعداًدا للبحث عن عمل من اأجل حتقيق 

عائد على ا�شتثمارهم.

ختاًما، اإن غري املتعلمني اأقل مياًل اإىل االنخراط يف القوى العاملة، 

ولكن يف تلك احلالة يبدو اأنهم يقبلون باأي عمل يعر�ص عليهم، يف 

حني اأن اجلامعيني اأكرث مياًل اإىل مزاولة ن�شاط اقت�شادي لكنهم 

يواجهون �شعوبة يف اإيجاد عمل منا�شب.

خصائص العماا الفلسطينيين 
ي�شتعر�ص هذا الق�شم مبزيد من التف�شيل �شمات الفل�شطينيني 

العاملني يف لبنان، منها اخل�شائ�ص الدميوغرافية واالجتماعية، 

ونوع القطاعات واملهن التي يعملون فيها، و�شروط العمل من حيث 

الدخل واملزايا. كما يحاول هذا الق�شم املقارنة بني خ�شائ�ص 

العاملني الفل�شطينيني وخ�شائ�ص العاملني اللبنانيني عند االإمكان. 

�شوف يت�شح من البيانات اأن الفر�ص املتاحة اأمام العاملني 

الفل�شطينيني حمدودة؛ فتحدها من جهة بنية االقت�شاد اللبناين 

الذي تطغى عليه املوؤ�ش�شات ال�شغرى التي تعر�ص القليل من 

فر�ص العمل، والالنظامية التي حترم معظم العمال من احلماية 

االجتماعية كالتاأمني ال�شحي ومعا�ص التقاعد، وتدين االأجور 

لة اأدناه اأن  وفر�ص التقدم املهني. كما �شوف تظهر البيانات املف�شّ

العامل الفل�شطيني يتعر�ص الأعباء اإ�شافية يفر�شها عليه و�شعه 

القانوين والتمييز املمار�ص بحقه. فعمله ال يخوله اال�شتفادة من 

التاأمني ال�شحي اأو معا�ص التقاعد، كما اأن الدخل الذي يحققه اأدنى 

من دخل العامل اللبناين عند ت�شاوي املهنة و�شروط العمل.

الر�شم 4.2: معدلت العمالة والن�شاط لدى الفل�شطينيني بح�شب امل�شتوى الدرا�شي )%(
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اخلانة 4.1: خ�شائ�س العمالة لدى ال�شباب الفل�شطيني 

يناهز معدل الن�شاط لدى الفل�شطينيني ال�شباب )بني 15 و 24 

�شنة( يف لبنان 31%، وهو اأدنى بكثري من معدل الن�شاط لدى 

جمموع الالجئني )42%( ولكنه م�شابه ملعدل الن�شاط لدى 

اللبنانيني ال�شباب )31%(. وهذا اأمر متوقع خا�شة واأن العديد 

من ال�شباب ما زالوا على مقاعد الدرا�شة ومل ينخرطوا يف �شوق 

العمل بعد.

كما اأن امل�شتوى العلمي للعاملني ال�شباب �شبيه بامل�شتوى العلمي 

العام حيث اأن 30% اأجنزوا مرحلة املتو�شط و36% اأجنزوا 

مرحلة االبتدائي. وتلك الن�شب م�شابهة بع�ص ال�شيء لن�شب 

لوا  العاملني ال�شباب من اللبنانيني، حيث اأن 32% منهم ح�شّ

لوا التعليم االبتدائي. غري اأن  التعليم املتو�شط و 28% ح�شّ

الفرق االأبرز يكمن على م�شتوى التعليم اجلامعي خا�شة واأن 

4% من ال�شباب الفل�شطينيني يحملون �شهادة جامعية مقابل 

19% من نظرائهم اللبنانيني.

وينعك�ص تدين م�شتوى التعليم على طبيعة الوظائف التي يزاولها 

ال�شباب. يف الواقع، يعمل 25% منهم يف قطاع البناء وامل�شالح 

ذات ال�شلة يف حني يعمل 15% يف املعادن واالآليات و12% يف 

وظائف ب�شيطة، مقابل 7% فقط يف الوظائف املهنية واالإدارية. 

اأما الن�شاء، فالعامالت من بينهن يعملن يف وظائف اأعلى مرتبة 

من الرجال، حيث اأن 25% من الن�شاء بني 15 و24 �شنة ي�شغلن 

وظائف اإدارية ومهنية مقابل 4% فقط من الرجال من نف�ص 

ال�شريحة العمرية. وهو نط يت�شم به جمموع الفل�شطينيني، 

كما يت�شم به اللبنانيون بني 15 و 24 �شنة.

تعمل الن�شبة االأكرب من ال�شباب يف قطاع البناء )34%(، علًما 

اأن معظم هوؤالء العمال من الذكور. باملقابل، تعمل الن�شبة 

االأكرب من الن�شاء يف جمال ال�شناعات الغذائية )%18( 

وحمالت املفرق املتخ�ش�شة )15%( واخلدمات ال�شحية 

واالجتماعية )%14(.

حوايل 40% من ال�شباب العاملني م�شتخدمون على اأ�شا�ص 

�شهري واأكرث من الن�شف م�شتخدمون على اأ�شا�ص يومي، مما 

يوؤدي اإىل انعدام االأمن الوظيفي لديهم. يف مطلق االأحوال، 

اإن الغالبية ال�شاحقة من هوؤالء ال�شباب ال يعملون مبوجب 

عقد خطي، مما يعر�شهم لظروف عمل �شيئة وخطر البطالة 

املفاجئة. غري اأن غياب العقود اخلطية م�شكلة معممة يف لبنان 

يعاين منها كل من اللبنانيني واالأجانب والالجئني.

اأخرًيا ولي�ص اآخًرا، ت�شت�شري م�شتويات البطالة يف هذه 

ال�شريحة العمرية مبعدل 18%، علًما اأن البطالة لدى لن�شاء 

�شعف البطالة لدى الذكور )32% مقابل 15%(. غري اأنها تبقى 

اأدنى من البطالة لدى اللبنانيني ال�شباب والتي ُقدرت مبعدل 

22% �شنة 2007.
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توزيع العاملين بحسب العمر والجنس 
والتوزيع الجغرافي

على �شعيد التوزيع اجلغرايف للعاملني، يت�شح اأن �شيدا ت�شم 

ثلث العاملني الفل�شطينيني تقريًبا )31%( تليها طرابل�ص و�شور 

بن�شبة 23% و 19% تباًعا )الر�شم 4.3(. وال تعك�ص تلك الن�شب اأي 

اختالفات الفتة بني معدالت الن�شاط والعمالة، بل هي تعك�ص التوزيع 

العام للفل�شطينيني املقيمني يف لبنان.

يطغى عن�شر الذكور على القوى العاملة الفل�شطينية، حيث اأن ن�شبة 

العامالت من جمموع العاملني تراجعت من 21% �شنة 1999 لغاية 

17% )موؤ�ش�شة فافو، 2003(. كما اأن تركيبة القوى العاملة متجان�شة 

ن�شبًيا يف جميع املناطق )الر�شم 4.4(، مع ت�شجيل الن�شبة االأعلى 

لالإناث يف بريوت )20%( واالأدنى يف �شيدا وطرابل�ص )%16(.

اإن ن�شف العاملني الفل�شطينيني تقريًبا ترتاوح اأعمارهم بني 44-25 

�شنة، اأ�شوة بالعاملني اللبنانيني )52% و 54% تباًعا(. غري اأن الفرق 

االأكرب بينهما يكمن يف انخراط الفل�شطينيني يف العمل يف �شن 

مبكرة )كما ورد اأعاله(. يف الواقع، اإن ن�شبة العاملني الفل�شطينيني 

ممن ترتاوح اأعمارهم بني 15 و 19 �شنة �شعف تلك الن�شبة لدى 

اللبنانيني )8% و 4% تباًعا(. باملقابل، اإن ن�شبة العاملني اللبنانيني 

ممن جتاوزا 60 �شنة )8%( �شعف تلك الن�شبة لدى الفل�شطينيني 

)4%( )الر�شم 4.5(.

ب�شورة اإجمالية، اإن امل�شتوى الدرا�شي للعاملني الفل�شطينيني 

اأدنى من امل�شتوى الدرا�شي للعاملني اللبنانيني، علًما اأن 11% فقط 

من الفل�شطينيني يحملون �شهادة جامعية مقابل 24% للبنانيني. 

عالوة على ذلك، اأكرث من 60% مل يتجاوزا مرحلة االبتدائي، مما 

يعك�ص التوجه امل�شجل لدى جمموع ال�شكان )مراجعة الف�شل االأول 

والف�شل الثاين(. كما اأن ن�شبة اجلامعيات تكاد تبلغ �شعف ن�شبة 

اجلامعيني يف خمتلف املناطق اللبنانية، مما يعك�ص على االأرجح 

امل�شاركة االأكرب للجامعيات يف القوى العاملة )الر�شم 4.6(.

ت�شم منطقة البقاع اأعلى �شريحة من العاملني املتعّلمني، حيث 

ت�شجل اأدنى ن�شبة من العاملني االأميني اأو الذين يجيدون القراءة 

الكتابة )16%( واأعلى ن�شبة من العاملني اجلامعيني )%11(. 

الر�شم 4.3: توزيع العاملني الفل�شطينيني بح�شب املناطق )%(
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الر�شم 4.4: ن�شبة العامالت بح�شب املناطق )%(
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واملفاجئ اأن اجلامعيني ال يرتكزون يف بريوت، بل يعمل 70% من 

اأ�شحاب ال�شهادات اجلامعية والعليا يف �شيدا وطرابل�ص و�شور، 

مقابل 13% فقط يف بريوت. اأخرًيا، ت�شجل اأعلى ن�شبة من العاملني 

االأميني يف �شور )%37(.

الوضع في العمل
ُيعترب االأمن الوظيفي من اأبرز م�شتلزمات العمل الالئق، اإذ 

ي�شمن للعامل دخاًل م�شتقًرا ن�شبًيا على مدار ال�شنة. ويبدو اأن 

الفل�شطينيني يواجهون �شروط عمل اأ�شعب يف �شوق 40% من 

. فوحدهم 
15

اللبنانيني فيها يعملون يف القطاع غري النظامي اأ�شاًل

40% من الفل�شطينيني م�شتخدمون باأجر �شهري مقابل %52 

تقديرات موؤ�ش�شة البحوث واال�شت�شارات.  15

للبنانيني )الر�شم 4.7(. كذلك فاإن 31% من العاملني الفل�شطينيني 

يتقا�شون اأجورهم اأ�شبوعًيا اأو يومًيا اأو على اأ�شا�ص االإنتاج، مقابل 

10% فقط للعاملني اللبنانيني. اأما فئة العاملني حل�شابهم اخلا�ص 

فيمثلون 18% تقريًبا من الالجئني الفل�شطينيني العاملني، وهي 

ن�شبة موازية لن�شبة الفل�شطينيني العاملني حل�شابهم يف االأرا�شي 

الفل�شطينية املحتلة، لكنها اأدنى من ن�شبة اللبنانيني العاملني 

حل�شابهم )23%(. اأخرًيا، 9% فقط من العاملني الفل�شطينيني 

هم اأ�شحاب عمل، وهي ن�شبة موازية لتلك امل�شجلة لدى اللبنانيني 

ولكنها اأدنى من تلك امل�شجلة لدى العاملني يف االأرا�شي الفل�شطينية 

املحتلة )6%( )اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني، 2012(.

على �شعيد التوزيع بني اجلن�شني، يبدو اأن 70% من الفل�شطينيات 

يعملن يف وظائف �شهرية م�شتقرة، اأ�شوة باللبنانيات، يف حني اأن 

الر�شم 4.6: توزيع العاملني الفل�شطينيني بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي واجلن�س )%(
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الذكور يتوزعون بني وظائف �شهرية )34%( واأعمال غري م�شتقرة 

باأجر اأ�شبوعي اأو يومي اأو على اأ�شا�ص االإنتاج )35%( )الر�شم 

4.8(. لكن مبا اأن االأغلبية ال�شاحقة من العاملني مكونة من 

الرجال، ن�شتنتج اأن عدًدا كبرًيا من االأ�شر الفل�شطينية تعتمد على 

م�شادر دخل غري م�شتقرة. فبح�شب نتائج امل�شح، 19% من االأ�شر 

الفل�شطينية يعيلها رب اأ�شرة يتقا�شى اأجره اأ�شبوعًيا اأو يومًيا اأو على 

اأ�شا�ص االإنتاج. اأخرًيا، وحدهم 3% من الن�شاء هن �شاحبات عمل 

مقابل 10% من الرجال.

الر�شم 4.7: توزيع العاملني الفل�شطينيني واللبنانيني بح�شب الو�شع يف العمل )%(

9^2

18^1

40^3

31^3

1 9^5

23^3

51^8

10^3
5

∂jô°T/πªY ÜQ   ¬HÉ°ù◊ πª©j…ô¡°T Ωóîà°ùe»eƒj hCG »YƒÑ°SCG Ωóîà°ùe

êÉàfE’G ¢SÉ°SCG ≈∏Y hCG 

 ∂dP ÒZ

(2011) ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG (2007) ¿ƒ«fÉæÑ∏dG

الر�شم 4.8: توزيع العاملني بح�شب الو�شع يف العمل واجلن�س )%(
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اإن �شوق العمل املتاحة للفل�شطينيني يف البقاع هي االأكرث ا�شتقراًرا، 

ففيها الن�شبة االأكرب من امل�شتخدمني ال�شهريني لكل من الذكور 

)51%( واالإناث )77%(. كما فيها الن�شبة االأدنى من امل�شتخدمني 

باأجور اأ�شبوعية اأو يومية اأو على اأ�شا�ص االإنتاج )13%(، علًما اأن 

املعدل الوطني يبلغ 31%. من جهة اأخرى، يف �شور اأعلى ن�شبة من 

اأرباب العمل اأو ال�شركاء لكل من الذكور )13%( واالإناث )%7(.

وعلى الرغم من ال�شعوبة الزائدة التي يواجهها اجلامعيون يف 

اإيجاد عمل، يبدو اأن التح�شيل العلمي يعزز االأمن الوظيفي، 

فثالثة اأرباع اجلامعيني تقريًبا م�شتخدمون يف وظائف �شهرية يف 

حني اأن قرابة ن�شف الذين يجيدون القراءة والكتابة م�شتخدمون 

باأجور اأ�شبوعية اأو يومية اأو على اأ�شا�ص االإنتاج. لدى االإناث، ال يوؤثر 

امل�شتوى الدرا�شي بالدرجة نف�شها على الو�شع يف العمل، فمعظم 

العامالت م�شتخدمات يف وظائف �شهرية بغ�ص النظر عن م�شتوى 

التح�شيل العلمي، كما هو مبني اأعاله.

 توزيع العاملين الفلسطينيين 
بحسب القطاعات

يعك�ص توزيع اللبنانيني بني خمتلف قطاعات العمل مالمح 

اقت�شاد يعتمد اعتماًدا كبرًيا على قطاعات متدنية االإنتاجية، 

معظم موؤ�ش�شاتها غري نظامية وقدرتها حمدودة على خلق فر�ص 

العمل. فبح�شب درا�شة اأجراها البنك الدويل وموؤ�ش�شة البحوث 

واال�شت�شارات )CRI( �شنة 2010، ن�شف العاملني يف لبنان تقريًبا 

هم يف قطاع اخلدمات )مبا فيه خدمات النقل واخلدمات املالية( 

يف حني اأن 30% هم يف قطاع التجارة )البنك الدول، 2011(.  %16 

الر�شم 4.9: توزيع العاملني بح�شب الو�شع يف العمل وم�شتوى التح�شيل العلمي )%(
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فقط من العاملني اللبنانيني يعملون يف قطاعات االإنتاج الكال�شيكية 

اأي اخلدمات وال�شناعات ذات االإنتاجية العالية.

وقد تر�ّشخ هذا االجتاه يف ال�شنوات االأخرية مع فقدان العديد من 

الوظائف يف الزراعة وال�شناعة، قابلها ارتفاع يف ن�شبة الوظائف 

يف التجارة واخلدمات. فعلى مر العقود االأربعة االأخرية، ارتفعت 

ح�شة التجارة واخلدمات مبعدل 10% و 8% تباًعا، على ح�شاب 

الزراعة وال�شناعة التي تراجعت بن�شبة 13% و 7% تباًعا. على 

م�شتوى التوزيع بني اجلن�شني، تعمل اأكرثية من اللبنانيات يف قطاع 

اخلدمات )64%( يف حني اأن الرجال ال ينح�شرون يف جمال معني 

بل يتوزعون على عدة قطاعات منها اخلدمات )34%( والتجارة 

)25%( وال�شناعة )%15(.

ونتيجة القيود القانونية التي حتّظر على الفل�شطينيني العمل يف 

القطاع العام، تعمل االأغلبية ال�شاحقة من الفل�شطينيني يف القطاع 

اخلا�ص، وهو اأمر مل يتغري كثرًيا مع الوقت. فن�شبة العاملني 

يف القطاع اخلا�ص �شجلت ارتفاًعا ب�شيًطا من 80% �شنة 1999 

)موؤ�ش�شة فافو، 2003( لغاية 86% وقت اإجراء هذا امل�شح )الر�شم 

4.10(. وُتعزى هذه الزيادة اإىل تراجع التوظيف يف منظمات 

املجتمع املدين واالأ�شر اخلا�شة. ت�شتقطب وكالة االأونروا واملنظمات 

االأهلية ن�شبة كبرية من االإناث )20% مقابل 6% للذكور(، الأ�شباب 

لعلها تتعلق بظروف العمل املنا�شبة للمراأة يف تلك املنظمات وكونها 

تركز على قطاعي التعليم وال�شحة االأكرث ا�شتقطاًبا للن�شاء، 

بخا�شة اجلامعيات.

نظًرا لطبيعة االقت�شاد اللبناين، ينح�شر 56% من العاملني 

الفل�شطينيني يف قطاَعني فقط هما البناء )29%( والتجارة )%27(. 

وتعمل ن�شبة مماثلة من اللبنانيني يف التجارة )23%( علًما اأن %6 

فقط من العمال اللبنانيني يزاولون اأعمال البناء. اأخرًيا، 2% فقط 

من العاملني الفل�شطينيني م�شتخدمون يف قطاع الفنادق واملطاعم 

رغم اأن هذا القطاع مزدهر يف لبنان )اجلدول 4.1(. 

اإ�شافة لذلك، يخفي توزيع العاملني على خمتلف القطاعات تفاوًتا 

كبرًيا بني اجلن�شني، فعن�شر االإناث يطغى على قطاعات التعليم 

 يف حني يطغى 
16

وال�شحة وغري ذلك من القطاعات اخلدماتية

عن�شر الذكور على قطاعي البناء والتجارة.

ت�شم فئة »غري ذلك« اخلدمات االآتية: اخلدمات املالية والتاأمني ومرافق الغاز واملياه   16

اإىل جانب خدمات ت�شفيف ال�شعر، تنظيف املالب�ص، املجتمع املدين، املنظمات 

الدولية، النقابات، اجلمعيات املهنية واالأحزاب ال�شيا�شية. 

الر�شم 4.10: توزيع العاملني بح�شب القطاع )%(
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ويبقى توزيع العاملني بح�شب القطاعات متجان�ًشا ن�شبًيا بني خمتلف 

املناطق، با�شتثناء الزراعة التي ت�شتحوذ على 17% يف �شور باملقارنة 

مع معدل ال يتجاوز 2% يف �شائر املناطق. وقد تراجعت ن�شبة 

الفل�شطينيني العاملني يف الزراعة من 11% �شنة 1999 لغاية %4 

وقت اإجراء هذا امل�شح.

 اأّما اجلامعيني فيتم ا�شتخدامهم ب�شورة اأ�شا�شية يف »غري ذلك«

 من املجاالت ف�شاًل عن التعليم وال�شّحة، على عك�ص التجارة 

والبناء حيث يرتّكز غري املتعّلمني اأو ذوو امل�شتوى الدرا�شي املحدود 

)الر�شم 4.11(. 

اجلدول 4.1: توزيع العاملني بح�شب القطاع واجلن�س )%(

املجموعاالإناثالذكور

4.52.34.1الزراعة

11.613.311.9ال�شناعة

28.61.524.0البناء

27.319.325.9التجارة

2.40.62.1الفنادق واملطاعم 

5.61.24.9النقل والتخزين

1.616.44.2التعليم

2.917.05.3ال�شحة

15.528.317.7غري ذلك

100.0100.0100.0املجموع 
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الر�شم 4.11: توزيع العاملني بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي يف بع�س القطاعات املختارة )%(
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اخلانة 4.2: خ�شائ�س الفل�شطينيني العاملني يف البناء

جميع العاملني يف البناء هم من الرجال وجميعهم يزاولون 

اأعمااًل ب�شيطة. عمرهم 33 �شنة باملعدل مقابل 37 �شنة ملجموع 

العاملني. يف الواقع، 28% من العاملني يف البناء دون 24 �شنة، 

مما يعني اأنهم يبدوؤون العمل يف هذا املجال يف �شن مبكرة. 

واأكرث من 60% من بينهم يعيلون اأ�شرهم. وهم يقيمون بن�شبة 

ا يف طرابل�ص كما هو متوقع، الزدهار  30% يف �شيدا و 30% اأي�شً

اأعمال البناء عادة يف املدن. اإن 7% فقط من عمال البناء 

يقيمون يف البقاع. كما اأن 90% من بينهم بلغوا مرحلة املتو�شط 

على االأكرث، ما يعك�ص االنخراط يف العمل يف �شن مبكرة )الر�شم 

4.12(. ومن املثري لالهتمام معرفة اإن كان ال�شباب يت�شربون 

من الدرا�شة لتوافر عمل يف البناء اأو اإن كانوا يرتكون الدرا�شة 

الأ�شباب اأخرى ويبدوؤون بالبحث عن عمل، ثم ينتهي بهم االأمر 

يف قطاع البناء كونهم غري موؤهلني الأية وظائف اأخرى. 

ويق�شي العاملون يف البناء 44 �شاعة تقريًبا يف العمل يف 

االأ�شبوع. 60% تقريًبا يتقا�شون اأجرهم باالأ�شبوع اأو اليوم 

اأو على اأ�شا�ص االإنتاج، يف حني اأن اأكرث من 60% يعملون يف 

موؤ�ش�شات �شغرى ت�شم اأقل من 5 عمال )الر�شم 4.13(.

وكما هو متوقع يف مثل هذه الظروف، جميع العمال تقريًبا 

يعملون بدون اإجازة عمل. ورغم اأن 60% من بينهم يعملون لدى 

رب عمل فل�شطيني، غري اأنهم يتعاقدون �شفهًيا مع �شاحب العمل 

بن�شبة 95% وال يح�شلون على اأية تقدميات كالتاأمني ال�شحي 

واالإجازة ال�شنوية اأو االإجازة املر�شية. لكن هذا االأمر ين�شحب 

على كل من اللبنانيني والفل�شطينيني يف قطاع البناء الذي يفتقر 

اإىل التنظيم على �شعيد املوؤ�ش�شات والعمال على ال�شواء.

اأخرًيا، 80% من العاملني يف البناء تقريًبا يك�شبون دخاًل ال 

يتجاوز احلد االأدنى لالأجور. فهم يتقا�شون اأقل من 500،000 

لرية لبنانية يف ال�شهر بن�شبة 54% علًما اأن الدخل املتو�شط 

لعمال البناء ال يتجاوز 500،000 لرية لبنانية.

الر�شم 4.12: توزيع العاملني يف البناء بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي )%(
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الر�شم 4.13: توزيع العاملني يف البناء بح�شب الو�شع يف العمل )%(
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اخلانة 4.3: خ�شائ�س الفل�شطينيني العاملني يف التجارة

اإن معظم العاملني يف التجارة من الذكور، علًما اأن ن�شبة الذكور 

اإىل االإناث مت�شابهة اإىل حد بعيد لن�شبة جمموع ال�شكان العاملني. 

عمرهم 38 �شنة باملعدل وتوزيعهم بح�شب ال�شرائح العمرية �شبيه 

بتوزيع جمموع العاملني. 65% من بينهم يعيلون اأ�شرهم مقابل 

60% ملجموع العاملني. اإىل ذلك، ربع العاملني يف التجارة يقيمون 

يف طرابل�ص والثلث يف �شيدا، وهو توزيع �شبيه بالتوزيع اجلغرايف 

ملجموع العاملني، با�شتثناء �شور التي ت�شم 13% فقط من العاملني 

يف التجارة مقابل 19% من جمموع العاملني. ن�شف العاملني يف 

التجارة مل يتجاوزا مرحلة التعليم االبتدائي و 82% من بينهم مل 

يتجاوزا مرحلة املتو�شط )الر�شم 4.14(.

وميكن تق�شيم قطاع التجارة اإىل 6 جماالت تنطوي على بع�ص 

التفاوت يف اخل�شائ�ص الدميوغرافية و�شروط العمل، وهي: 

ت�شليح ال�شيارات، ت�شليح االأدوات املنزلية، حمالت اجلملة، 

حمالت املفرق غري املتخ�ش�شة، حمالت املفرق املتخ�ش�شة، 

ومبيعات املفرق خارج املحالت. ويتوزع العاملون يف تلك 

املجاالت كما هو مبني يف الر�شم 4.15. اإن حمالت املفرق 

املتخ�ش�شة )التي تركز على فئة واحدة من ال�شلع كاالألب�شة( 

ت�شتحوذ على احل�شة االأكرب، تليها حمالت املفرق غري 

املتخ�ش�شة )مثل حمالت ال�شمانة( وت�شليح ال�شيارات.

وتختلف اخل�شائ�ص الدميوغرافية باختالف االأن�شطة 

الفرعية. يرتاوح العمر املتو�شط بني 34 �شنة للعاملني يف 

ت�شليح ال�شيارات و 41 �شنة للعاملني يف حمالت اجلملة 

وحمالت املفرق غري املتخ�ش�شة ومبيعات املفرق خارج 

املحالت. وُت�شجل الن�شبة االأعلى لالإناث يف مبيعات املفرق 

املتخ�ش�شة وغري املتخ�ش�شة )21% و 17% تباًعا(. وال 

ي�شجل اأي فرق يذكر بني م�شتوى التح�شيل العلمي ملختلف 

الفئات الفرعية. كما اأن ُخم�ص العاملني يف مبيعات املفرق غري 

املتخ�ش�شة يعملون يف حمالت مال�شقة ملنازلهم. 

بالن�شبة حلجم املوؤ�ش�شات، ومع العلم اأن 82% من املوؤ�ش�شات 

التجارية مكونة من اأقل من 5 عمال، 40% من موؤ�ش�شات اجلملة 

يزيد عدد العاملني فيها عن 5 و20% يزيد عدد العاملني فيها 

عن 15، يليها ت�شليح االأدوات املنزلية وت�شليح ال�شيارات حيث 

اأن 23% و21% )تباًعا( من تلك املوؤ�ش�شات ت�شم اأكرث من 5 

عمال )الر�شم 4.16(.

فاملوؤ�ش�شات االأكرب حجًما تعني بال�شرورة ارتفاع ن�شبة العاملني 

اإىل اأ�شحاب العمل اأو العاملني حل�شابهم اخلا�ص. وهذه هي 

احلال يف جمال مبيعات اجلملة وت�شليح ال�شيارات حيث 

اأن اأكرث من 65% من العاملني هم اأجراء )الر�شم 4.17(. 

باملقابل، اأكرث من ن�شف العاملني يف مبيعات املفرق خارج 

املحالت يعملون حل�شابهم اخلا�ص. يف الواقع، يبدو اأن و�شع 

العاملني يف جتارة املفرق خارج املحالت هو االأ�شواأ حيث يك�شب 

الر�شم 4.14: توزيع العاملني يف التجارة بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي )%(
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80% منهم اأجوًرا باليوم اأو اأجوًرا غري منتظمة ويحقق  %67 

منهم دخاًل دون 500،000 ل ل يف ال�شهر. 

اأما بالن�شبة لباقي االأن�شطة التجارية، فيك�شب العاملون فيها 

دخاًل متدنًيا عموًما مبعدل 500،000 ل ل يرتاوح بني 420،000 

ل ل يف مبيعات املفرق خارج املحالت لغاية 592،000 األف ل ل 

يف ت�شليح االأدوات املنزلية. غري اأن تلك املعدالت جميعها تبقى 

دون احلد االأدنى لالأجور املعمول به يف لبنان.

كما هو متوقع، اإن جميع العاملني يف التجارة م�شتخدمون 

ب�شورة غري نظامية. ويف اأكرث من ن�شف احلاالت، هم 

يعملون لدى �شاحب عمل لبناين، اإال يف حمالت املفرق غري 

املتخ�ش�شة حيث ي�شتخدمهم فل�شطينيون يف اأكرث من 60% من 

احلاالت. وبغ�ص النظر عن فرع الن�شاط االقت�شادي اأو جن�شية 

�شاحب العمل، فاإن معظم العاملني يف التجارة ال يحملون اإجازة 

عمل وال ي�شتفيدون من اأية مزايا كالتاأمني ال�شحي اأو االإجازات 

املر�شية اأو االإجازات ال�شنوية.

باخت�شار، ميكن القول اإن العاملني يف التجارة الذين ميثلون 

25% من جمموع العاملني م�شتخدمون جميعهم يف االقت�شاد غري 

املنظم ويك�شبون باأغلبيتهم ال�شاحقة دخاًل ب�شيًطا، غري ثابت، 

دون احلد االأدنى لالأجور وال ميكن اعتباره مبثابة عمل الئق.

الر�شم 4.15: توزيع العاملني يف التجارة بح�شب الن�شاط الفرعي )%(
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الر�شم 4.16: توزيع العاملني يف التجارة بح�شب الن�شاط الفرعي وحجم املوؤ�ش�شة )%(
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الر�شم 4.17: توزيع العاملني يف التجارة بح�شب الن�شاط الفرعي والو�شع يف العمل )%(
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توزيع الفلسطينيين في مختلف المهن
اإن التوزع بح�شب املهنة للعمال الفل�شطينني يظهر متركًزا يف 

املهن املرتبطة بالبناء والتجارة – والتي جتذب حوايل خم�ص 

الفل�شطينيون العاملني – يليها العمل يف املبيعات واملهن االأولية. 

فئة قليلة من الفل�شطينني تعمل يف الزراعة )3%(؛ وهي ن�شبة تدنت 

ب�شكل ملحوظ خالل ال�شنوات االخرية من 12% يف العام 1999 

)موؤ�ش�شة فافو، 2003(. 

ي�شجل اختالف كبري يف التوزيع املهني لكل من االناث والذكور يف 

�شفوف الفل�شطينيني. فن�شف العاملني الذكور تقرييا يعملون اإما 

يف البناء )24%( اأو املبيعات )15%( اأو املهن االولية )12%(. اأما 

الن�شاء فيعملن يف مهن ذات م�شتوى اأف�شل. فاأقل من الن�شف بقليل 

يعملن يف الوظائف االإدارية واملهنية )28%( اأو يف االعمال الفنية 

)12%(. ون�شبة الن�شاء العامالت يف املبيعات متقاربة مع الذكور.

كما هو متوقع، كلما ارتفع امل�شتوى الدرا�شي كلما ارتفع م�شتوى 

الوظائف بالن�شبة للفل�شطينيني. يف الواقع، يعمل 57% من 

اجلامعيني يف الوظائف االإدارية واملهنية. باملقابل، يعمل 35% من 

االأميني و21% من الذين يجيدون القراءة والكتابة يف مهن اأولية. 

كما تظهر البيانات اأن 4% تقريًبا من اجلامعيني يعملون يف مهن 

اأولية )الر�شم 4.19(.

كما ُيظهر تف�شيل النتائج بح�شب اجلن�ص اأن امل�شتوى العلمي لدى 

الفل�شطينيني يوؤثر ب�شورة اأكرب على املهن التي ت�شغلها الن�شاء. 

فن�شبة االأميات اللواتي يعملن يف مهن اأولية تكاد تبلغ ثالثة اأ�شعاف 

الن�شبة ذاتها لدى الذكور )61% مقابل 24%(. ولعل هذا االأمر �شببه 

الر�شم 4.18: توزيع العاملني الفل�شطينيني بح�شب املهنة )%(
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توظيف العديد من الذكور االأميني يف املبيعات )الباعة اجلوالني( 

اأو البناء، وهي مهن ال تزاولها الن�شاء عادة. باملقابل، يبدو اأن املراأة 

اجلامعية حت�شد فائدة اأكرب من ال�شهادة اجلامعية، حيث اأن 53% من 

اجلامعيني ي�شغلون وظائف اإدارية ومهنية مقابل 67% للجامعيات.

ويربز بع�ص التفاوت يف التوزيع اجلغرايف للمهن، فالوظائف االإدارية 

واملهنية ن�شبتها اأعلى يف البقاع )22% مقابل 12% للمعدل الوطني( 

واالأعمال الزراعية املتخ�ش�شة ن�شبتها اأعلى يف �شور )15% مقابل 

3% للمعدل الوطني(.

وعند تف�شيل النتائج بح�شب اجلن�ص، يتبني اأن الوظائف االإدارية 

واملهنية تتجاوز اعتبارات النوع االجتماعي يف البقاع حيث يعمل 

18% من الذكور يف الوظائف االإدارية واملهنية مقابل 40% لالإناث، 

علًما اأن املعدل الوطني يبلغ 28% و 8% تباًعا. كذلك يبدو اأن االأعمال 

الزراعية املنت�شرة يف �شور ال تقت�شر على اأحد اجلن�شني، حيث 

يعمل 16% من الذكور و 9% من االإناث يف اأعمال زراعية متخ�ش�شة 

مقابل 4% و 2% تباًعا على امل�شتوى الوطني.

اجلدول 4.2: توزيع العاملني الفل�شطينيني بح�شب املهنة واجلن�س )%(

االإناثالذكور

8.428.3الوظائف االإدارية واملهنية

4.112.2االأعمال الفنية واملهن ذات ال�شلة

1.18.1االأعمال املكتبية

6.14.1اخلدمات ال�شخ�شية

14.717.1املبيعات

3.62.1االأعمال الزراعية املتخ�ش�شة

23.80.6اأعمال البناء وامل�شالح ذات ال�شلة

10.70.8قطاع التعدين واالآليات وامل�شالح ذات ال�شلة

7.58.9االأعمال احلرفية، مبا فيها ت�شنيع املواد الغذائية

8.31.2ت�شغيل امل�شانع واالآليات

11.816.5املهن االأولية

100.0100.0املجموع
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وكوط العمل
التغطية الصحية

مع العلم اأن الفل�شطينيني واأرباب عملهم ملزمون بدفع ا�شرتاكات 

�شهرية لل�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي موازية لتلك التي 

يدفعها اللبنانيون، لكنهم ال ي�شتفيدون من التغطية ال�شحية 

لل�شندوق. فقانون العمل مينح تلك املزايا لالأجانب ب�شرط اأن 

متنح بلدانهم نف�ص احلقوق للبنانيني؛ هذا ما ُيعرف ب�شرط املعاملة 

باملثل. وحيث ي�شتحيل تطبيق �شرط املعاملة باملثل على الفل�شطينيني 

حتديًدا، بالتايل يوؤدي ذلك اإىل فراغ قانوين يحرم الفل�شطينيني 

العاملني يف االقت�شاد النظامي من التغطية ال�شحية التي يقدمها 

ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي.

ومبا اأن معظم الفل�شطينيني ي�شغلون وظائف غري نظامية، واأن 

االأقلية من العاملني يف وظائف نظامية ال ي�شتفيدون من التاأمني 

ال�شحي لل�شناديق الوطنية، ال ي�شتفيد اإال 5% من الفل�شطينيني 

 العاملني من التغطية ال�شحية، علًما اأن العاملني اللبنانيني 

املوؤّمنني ميثلون ع�شرة اأ�شعاف هذه الن�شبة )53%( )اإدارة 

االإح�شاء املركزي، 2007(. ال بل تراجعت ن�شبة الفل�شطينيني 

امل�شمونني عن م�شتوياتها ال�شابقة البالغة 7% �شنة 1999 )موؤ�ش�شة 

فافو، 2003(. اإن معظم الذين ي�شتفيدون من التاأمني ال�شحي 

نون على ح�شاب �شاحب العمل )64%( )الر�شم 4.20(. اأما  موؤمَّ

ن�شبة الـ1% التي حتظى بتغطية ال�شمان فتمثل يف الواقع االأفراد 

اللبنانيني من االأ�شر الفل�شطينية.

الر�شم 4.19: ن�شبة الفل�شطينيني العاملني يف مهن خمتارة بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي )%(
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اإّن ن�شبة العامالت املوؤّمنات )10%( �شعف ن�شبة العاملني املوؤّمنني 

)4%(، الأن املراأة اأكرث مياًل اإىل العمل يف وظائف ثابتة وماأجورة. 

جغرافًيا، تقع الن�شبة االأكرب من املوؤّمنني يف البقاع وبريوت حيث 

تبلغ 9% و8% تباًعا، لكّنها ترتاجع لغاية 3 و4% يف �شور و�شيدا. وكما 

هو متوقع، 2% فقط من امل�شنني هم م�شمونني، مع العلم اأن الفرد 

يف هذه املرحلة من حياته هو باأم�ص احلاجة للخدمات ال�شحية.

كما اأن حت�شيل الدرا�شات اجلامعية يزيد بخم�شة اأ�شعاف من 

اإمكانية اال�شتفادة من التاأمني ال�شحي. فن�شف املوؤّمنني تقريًبا 

هم من اجلامعيني مقابل 2% فقط من االأّميني و 3% مّمن يجيدون 

القراءة والكتابة، ذلك الأن التعليم اجلامعي يخّول العمل يف وظائف 

ثابتة متنح بع�ص املزايا لالأجري، منها التاأمني ال�شحي. لذا فاإن 

45% من العاملني املوؤمنني ي�شغلون وظائف اإدارية ومهنية.

على م�شتوى القطاعات، 65% من املوؤّمنني يعملون لدى االأونروا 

وغريها من املنظمات غري احلكومية )41%( يف قطاعي التعليم 

)13%( وال�شحة )11%(. ومبا اأن العديد من املوؤ�ش�شات الرتبوية 

وال�شحية تابعة لالأونروا، ميكن اال�شتنتاج باأن الفل�شطينيني، لوال 

االونروا، ال ينعمون باأدنى تغطية �شحية تقريًبا.

ويبدو اأن جن�شية �شاحب العمل توؤّثر على توافر التاأمني ال�شحي. 

فتت�شاعف فر�شة اال�شتفادة من التاأمني ال�شحي اإذا كان العامل 

موظًفا لدى �شاحب عمل فل�شطيني مقارنة ب�شاحب عمل لبناين 

 )p>0.005(. لكن معدل التغطية يبقى متدنًيا، خا�شة ب�شبب 

طبيعة املوؤ�ش�شات املنت�شرة يف ال�شوق اللبنانية. فكما �شبق ذكره، معظم 

املوؤ�ش�شات هي �شغرية احلجم وتعمل يف القطاع غري املنظم، وال �شك يف 

اأن حجم املوؤ�ش�شة يرتبط بن�شبة العمال املوؤّمنني فيها )الر�شم 4.21(.

الر�شم 4.20: توزيع العاملني بح�شب توافر التاأمني ال�شحي وم�شدره )%(
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تقديمات العمل
تنعك�ص ه�شا�شة الوظائف التي ي�شغلها الفل�شطينيون و�شعف احلماية 

القانونية املتاحة لهم على املنافع التي يح�شلون عليها من عملهم. 

فن�شبة �شئيلة من العاملني الفل�شطينيني ي�شتفيدون من املنافع 

العادية التي تتيحها الوظيفة. يحظى ربع العاملني فقط على اإجازات 

مر�شية مدفوعة االأجر و 17% فقط على اإجازات �شنوية مدفوعة 

االأجر. لدى االإناث، تت�شاعف اإمكانية احل�شول على اإجازة مر�شية، 

وترتفع اإمكانية احل�شول على اإجازة �شنوية بثالثة اأ�شعاف، بف�شل 

طبيعة الوظائف التي ت�شغلها الن�شاء عادة )الر�شم 4.22(.

كما اأفادت ن�شبة �شئيلة من العاملني باأن ا�شرتاكات ال�شمان 

مدفوعة عنهم )5%(، وهو اأمر متوقع الأن القانون يلزم بدفع 

ا�شرتاكات ال�شمان من دون اأن مينح العامل حقوًقا مت�شاوية، 

فال يت�شجع الكثري ممن ي�شتخدمون عمااًل فل�شطينيني على دفع 

ا�شرتاكات ال�شمان. وهذا الو�شع املغلوط ال ي�شّجع �شاحب العمل 

على الت�شريح عن العاملني الفل�شطينيني لديه. اإىل ذلك، ُي�شّجل 

ميل اأكرب لدى �شاحب العمل الفل�شطيني اإىل منح اإجازات �شنوية 

مدفوعة مقارنة ب�شاحب العمل اللبناين، بواقع 17% و 10% تباًعا، 

مقابل 63% الأ�شحاب العمل االأجانب. اأخرًيا، وكما يف حال التاأمني 

ال�شحي، يرتبط حجم املوؤ�ش�شة مبدى توفري االإجازات املر�شية 

واالإجازات ال�شنوية املدفوعة )الر�شم 4.23(.

الر�شم 4.21: توزيع العاملني بح�شب التغطية ال�شحية وحجم املوؤ�ش�شة )%(
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الر�شم 4.22: توزيع الأجراء بح�شب التقدميات واجلن�س )%(
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الر�شم 4.23: توزيع الأجراء بح�شب بع�س التقدميات املختارة وحجم املوؤ�ش�شة )%(
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عقود العمل
يرتبط العمل مبوجب خّطي مبدى توفري املنافع التي تتيحها 

الوظيفة، ذلك الأن العقود واملنافع متالزمة ومرتبطة بالعمل 

النظامي. فحوايل 50% اإىل 60% من العاملني بعقود خّطية يحّق لهم 

باإجازات �شنوية واإجازات مر�شية مدفوعة.

العاملني م�شتخدمون مبوجب عقود  20% من  اأقل من   اإن 

تعاقد  مبوجب  فيعملون   %80 البالغني  الباقي  اأما   خطية. 

لال�شتغالل  يعّر�شهم  مّما  العمل،  �شاحب  مع   �شفهي 

بحقوقهم للمطالبة  قانوين  �شبيل  دونا  التع�شفي   والت�شريح 

 يف حال خالف مع �شاحب العمل )الر�شم 4.24(.

الر�شم 4.24: توزيع الأجراء بح�شب اجلن�س ونوع التعاقد )%(
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الر�شم 4.25: ن�شبة الأجراء مبوجب عقد خطي يف خمتلف القطاعات )%(
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ويعمل اأكرث من 60% من العاملني مبوجب عقد خطي يف وكالة 

االأونروا واملنظمات غري احلكومية كما يف قطاعات ال�شحة 

والتعليم. فتلك هي القطاعات االأكرث تنظيًما. بالتايل فاإن ن�شبة 

العامالت مبوجب عقود خطية �شعف تلك الن�شبة لدى الذكور نظًرا 

لهيمنة العن�شر الن�شائي على تلك القطاعات )الر�شم 4.25(.

كما اأن احتماالت العمل مبوجب عقد خطي متدنية بالن�شبة للعاملني 

لدى اأ�شحاب عمل لبنانيني وفل�شطينيني على ال�شواء، لكنها اأعلى 

بكثري للعاملني لدى �شاحب عمل اأجنبي. فن�شبة العاملني مبوجب 

عقود خطية تبلغ 11% للفل�شطينيني امل�شتخدمني لدى �شاحب عمل 

لبناين و 16% للم�شتخدمني لدى �شاحب عمل فل�شطيني، مقابل %65 

للم�شتخدمني لدى �شاحب عمل اأجنبي.

ُيعترب اأن االأمن الوظيفي من �شروط العمل الالئق، فبدونه ال يت�شنى 

للعاملني واأ�شرهم التخطيط مل�شاريع على املدى البعيد بدل االن�شغال 

باإيجاد عمل. اإن ن�شبة عالية من الفل�شطينيني يعملون على اأ�شا�ص 

الر�شم 4.26: توزيع الأجراء بح�شب مدة العقد واجلن�س )%(
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يومي )38%( يف حني اأن 6% يتعاقدون على العمل لفرتة ق�شرية 

ترتاوح بني �شهر و�شتة اأ�شهر )الر�شم 4.26(.

ويت�شح اأن الو�شع اأ�شواأ بكثري يف طرابل�ص حيث اأن 74% من العمال من 

املياومني مقابل 8% فقط يف البقاع )الر�شم 4.27(. وُيعزى هذا االأمر 

اإىل الطبيعة اليومية اأو املو�شمية للن�شاطات االقت�شادية يف طرابل�ص. 

فن�شف العمال املياومني تقريًبا يعملون يف البناء. وكما هو متوقع، 

يرتافق العقد اخلطي مع فرتات ا�شتخدام اأطول، حيث اأن 90% تقريًبا 

من العاملني بعقد خطي متعاقدون على العمل ملدة �شنة اأو اأكرث.

ساعات العمل
يعمل الفل�شطينيون مبعدل 47 �شاعة يف االأ�شبوع. وهذا املعدل 

�شبيه ب�شاعات العمل التي ين�ص عليها قانون العمل اللبناين الذي 

يحدد اأ�شبوع العمل بـ48 �شاعة �شمن 6 اأيام عمل على االأكرث. وقد 

ارتفعت بقدر 3 �شاعات عن تقديرات العام 1999 البالغة 44 �شاعة 

يف االأ�شبوع )موؤ�ش�شة فافو، 2003(. يعمل الرجال 49 �شاعة يف 

االأ�شبوع تقريًبا، بواقع 7 �شاعات اأكرث من الن�شاء،  حيث اأن %30 

من الن�شاء يعملن الأقل من 35 �شاعة يف االأ�شبوع مقابل 21% فقط 

من الرجال. كذلك، فاإن 12% من الن�شاء فقط يعملن 65 �شاعة اأو 

اأكرث يف االأ�شبوع مقابل 20% للرجال، مّما يعك�ص تفوق ن�شبة الرجال 

العاملني حل�شابهم اخلا�ص )الر�شم 4.28(.

وال يبدو اأّن عدد �شاعات العمل يختلف كثرًيا باختالف ال�شرائح 

العمرية وم�شتويات الدرا�شة. فاالأمر الالفت يقت�شر على اجلامعيني 

الذين يعملون 44 �شاعة يف االأ�شبوع تقريًبا، اأي 3.5 �شاعة اأقل من 

�شائر العمال، مما يعك�ص على االأرجح الن�شبة االأعلى من االأجراء 

�شمن فئة اجلامعيني.

ويف فئة الذين يعملون الأقل من 35 �شاعة يف االأ�شبوع، وميكن بالتايل 

اعتبار عمالتهم ناق�شة، يبدو اأن 12% فقط من بينهم يبحثون عن 

عمل اإ�شايف )15% للذكور مقابل 5% لالإناث(. بح�شب نتائج امل�شح، 

اإن 75% من الذين يعملون ب�شورة جزئية ويبحثون عن عمل اإ�شايف 

اأو اآخر، ي�شعون يف الواقع اإىل زيادة دخلهم. 

ويبدو اأن اأ�شحاب العمل والعاملني حل�شابهم اخلا�ص يعملون 

ل�شاعات اأكرث يف االأ�شبوع )53 �شاعة و49 �شاعة تباًعا(، باملقارنة مع 

امل�شتخدمني االأ�شبوعيني/اليوميني الذين يعملون مبعّدل 44 �شاعة 

الر�شم 4.28: توزيع العاملني والعامالت بح�شب �شاعات العمل الفعلية يف الأ�شبوع )%(
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يف االأ�شبوع. عالوة على ذلك، يق�شي العاملون يف الفنادق واملطاعم 

اأكرث عدد من ال�شاعات يف العمل مبعدل 57 �شاعة يف االأ�شبوع، 

خالًفا للعاملني يف التعليم الذين يعملون الأقل عدد من ال�شاعات يف 

االأ�شبوع بواقع 34 �شاعة، يليهم عمال الزراعة مع 36 �شاعة تقريًبا 

)الر�شم 4.29(. على �شعيد املهن، يق�شي العاملون يف املبيعات اأطول 

�شاعات يف العمل مبعدل 59 �شاعة يف االأ�شبوع، يف حني يق�شي العمال 

الزراعيون اأقل وقت يف العمل مبعدل 33 �شاعة يف االأ�شبوع. ولكن مبا 

اأن اال�شتمارة ا�شتق�شت عن �شاعات العمل الفعلية يف االأ�شبوع ال�شابق 

للم�شح، رمبا تاأثرت االإجابات بالطبيعة املو�شمية للعمل الزراعي. 

اأخرًيا، ال يبدو اأن �شاعات العمل االأ�شبوعية مرتبطة بحجم املوؤ�ش�شة.

وال ُت�شجل اختالفات حاّدة بني املناطق، با�شتثناء �شور التي تّت�شم 

باأ�شابيع عمل اأق�شر تناهز 40 �شاعة. ولعل هذا االأمر مرده انت�شار 

االأعمال الزراعية يف �شور، وهو قطاع يتطّلب جمهوًدا ج�شدًيا 

وبالتايل �شاعات عمل اأقل، كما هو مبني اأعاله. اأخرًيا، ت�شّجل 

منطقة بريوت اأعلى معّدل ل�شاعات العمل )الر�شم 4.30(.

الر�شم 4.29: �شاعات العمل الفعلية يف الأ�شبوع للعاملني الفل�شطينيني بح�شب الن�شاط القت�شادي
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مكان العمل
 اإن ن�شف العاملني الفل�شطينيني تقريًبا يعملون خارج املخيم يف 

حني اأن الربع تقريًبا يعملون داخل املخيم. اأما الباقي فيعملون داخل 

املخيم ويف حميطه. وعند تف�شيل االأرقام بح�شب اجلن�ص يت�شح 

اأن الذكور واالإناث يعملون بالت�شاوي خارج املخيم، علًما اأن ن�شبة 

العامالت داخل املخيم �شعف الن�شبة لدى الذكور. وكما هو متوّقع، 

تت�شاعف ن�شبة الرجال العاملني يف مواقع متنقلة )19% مقابل %8 

للن�شاء(، مما ُيعزى على االأرجح اإىل عدد العاملني يف ال�شناعات 

احلرفية الذين يتنقلون ح�شب مقت�شيات العمل )الر�شم 4.31 

والر�شم 4.32(.  

 كما يك�شف امل�شح مياًل اإىل العمل داخل املخيم مع التقدم يف ال�شّن، 

حيث اأن 19% من الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15-24 �شنة يعملون 

داخل املخيم، باملقارنة مع 44% مّمن جتاوزوا 64 عاًما. باملقابل، 

60% تقريًبا من الذين مل يبلغوا 24 �شنة يعملون خارج املخيم، 

باملقارنة مع 40% مّمن جتاوزا 64 �شنة.

كما اأن احتمال العمل داخل املخيم اأو خارجه يختلف اختالًفا كبرًيا 

بح�شب املناطق، حيث ت�شجل طرابل�ص اأعلى ن�شبة من العاملني داخل 

املخيم )43%( يف حني ت�شجل بريوت و�شيدا و�شور اأعلى ن�شب من 

العاملني خارج املخيم، و�شواًل لغاية 61% يف بريوت. فالعمل خارج 

املخيم ي�شمح باختالط الفل�شطينيني واللبنانيني وتذليل احلواجز 

الناجمة عن الف�شل اجلغرايف.

كما اأن مكان العمل وثيق االرتباط بقطاع العمل. بالتايل اإن 70% من 

العاملني يف الفنادق واملطاعم و80% من العاملني يف الزراعة يزاولون 

عملهم خارج املخيم فقط. كذلك فاإن 65% من العاملني يف ت�شليح 

ال�شيارات و67% من النجارين يعملون خارج املخيم فقط. عالوة على 

ذلك، 70% من الذين يزاولون االأعمال املكتبية يعملون خارج املخيم.

الر�شم 4.31: توزيع العاملني بح�شب مكان العمل واجلن�س )%(
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جنسية صاحب العمل
زهاء ن�شف العاملني الفل�شطينيني )45%( يوظفهم فل�شطينيون، 

مقابل 48% يوظفهم لبنانيون و6% يوظفهم اأ�شحاب عمل من 

ا على احتمال  جن�شيات اأخرى. وجن�شية �شاحب العمل توؤثر اأي�شً

العمل داخل املخيم، حيث اأن 38% من العاملني لدى فل�شطينيني 

يعملون داخل املخيم مقابل 4% من العاملني لدى لبنانيني. عالوة 

على ذلك، ومع العلم اأن 38% من العاملني لدى �شاحب عمل 

فل�شطيني يعملون خارج املخيم، ترتفع ن�شبة العاملني خارج املخيم 

لغاية 83% عند العمل لدى �شاحب عمل لبناين.

كما اأن احتمال العمل لدى �شاحب عمل فل�شطيني اأو غري فل�شطيني 

ال يختلف بح�شب الفئات العمرية اأو اجلن�ص. كما هو مرتقب، ت�شم 

الر�شم 4.32: توزيع العاملني بح�شب مكان العمل )%(
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طرابل�ص اأعلى ن�شبة من امل�شتخدمني لدى فل�شطينيني )%62( 

)الر�شم 4.33(، علًما اأن ال فرق ُيذكر بني الذكور واالإناث.

طبيعة المؤسسات وحجمها
يعمل اأكرث من ن�شف العاملني الفل�شطينيني يف موؤ�ش�شات )املكاتب 

وامل�شانع واملحالت، الخ.( مقابل 16% من دون مركز عمل ثابت 

و 11% يف ور�ص البناء. كما ُي�شجل فرق وا�شح بني اجلن�شني حيث 

تعمل 75% تقريًبا من االإناث يف املوؤ�ش�شات مقابل 50% فقط للذكور. 

يف الواقع، اأكرث من 30% من الذكور يعملون يف ور�ص البناء )%13( 

اأو يف اأعمال بدون مركز ثابت )%19(. 

وال ينح�شر عمال البناء يف ور�ص البناء، بل اإن 40% فقط يعملون يف 

الور�ص مقابل 20% يف منازل العمالء و 18% يف اأماكن متنقلة و %16 

يف موؤ�ش�شات. كذلك، يعمل ن�شف عمال الزراعة تقريًبا يف مزارع/

اأرا�ص زراعية علًما اأن الن�شف االآخر متجّول. وتربز اختالفات الفتة 

يف مراكز العمل باختالف املناطق، فاأكرث من 70% من الفل�شطينيني 

العاملني يف البقاع يعملون يف موؤ�ش�شات مقابل معدل وطني ال يتعدى 

الر�شم 4.34: توزيع العاملني بح�شب الو�شع يف العمل ومكان العمل )%(

فئة “غري ذلك” ت�شم البناء املال�شق للمنزل اأو االأر�ص الزراعية والك�شك الثابت يف ال�شوق.
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50%. كما ت�شّم طرابل�ص ن�شبة اأعلى من املعدل من عمال البناء )%26 

مقابل 11% باملعدل( وت�شجل كّل من �شيدا و�شور ن�شًبا اأعلى من املعدل 

من العاملني اجلوالني )22% و 24% تباًعا مقابل 16% باملعدل(.

اأخرًيا، يف حني يعمل 80% من امل�شتخدمني ال�شهريني يف موؤ�ش�شة، 

ال يعمل يف موؤ�ش�شة اأكرث من ثلث امل�شتخدمني االأ�شبوعيني/

اليوميني والعاملني حل�شابهم. عالوة على ذلك، اإن اأكرث من ن�شف 

اأ�شحاب العمال ال يعملون �شمن موؤ�ش�شة، كما اأن 30% من العاملني 

حل�شابهم اخلا�ص و 17% من اأ�شحاب العمل و 19% من امل�شتخدمني 

االأ�شبوعيني/اليوميني ال يعملون من موقع عمل ثابت، وهم يتكونون 

يف معظمهم من عمال البناء والعاملني يف الت�شليحات والباعة 

اجلوالني، ح�شب ما اأظهرته نتائج امل�شح )الر�شم 4.34(. 

على الرغم من اأن ن�شف العاملني الفل�شطينيني يعملون يف 

موؤ�ش�شات، يبقى اأن 80% من تلك املوؤ�ش�شات ال�شغرى وال�شغرية، 

ما يعك�ص هيمنة املوؤ�ش�شات ال�شغرية على االقت�شاد اللبناين. يعمل 

60% تقريًبا من العاملني الفل�شطينيني يف موؤ�ش�شات ت�شم 5 عمال 

على االأكرث و 23% منهم يعملون يف موؤ�ش�شات ت�شم بني 5 و 15 

عاماًل )الر�شم 4.35(. وكما ذكر اأعاله، تت�شم املوؤ�ش�شات ال�شغرى 

وال�شغرية عادة بالالنظامية وتدين القيمة امل�شافة، ما يرّبر غياب 

العقود اخلطية ومعظم املنافع املرتبطة بالوظيفة )املزيد من 

التفا�شيل يف الفقرات االآتية(.

ونظًرا الرتفاع ن�شبة الن�شاء يف قطاعات تطغى عليها املوؤ�ش�شات 

الكبرية كالتعليم وال�شحة، يت�شاعف لدى االإناث احتمال العمل 

يف موؤ�ش�شة ت�شم 30 عاماًل اأو اأكرث، حيث اأن ن�شف العامالت 

فقط يعملن يف موؤ�ش�شات ال تتعدى 5 عمال، مقابل اأكرث من %60 

من الرجال )الر�شم 4.36(. وكما هو متوقع، اإن جميع العاملني 

حل�شابهم اخلا�ص واأكرث من 80% من اأ�شحاب العمل يعملون يف 

موؤ�ش�شات �شغرى ال يتجاوز عدد العاملني فيها 5 عمال. اأخرًيا، يبدو 

اأن حجم املوؤ�ش�شات متجان�ص ن�شبًيا بني خمتلف املناطق، با�شتثناء 

�شور التي ترتفع فيها ن�شبة العاملني يف املوؤ�ش�شات املكونة من 15-5 

عاماًل )40% مقابل 23% باملعدل(.

الر�شم 4.35: توزيع العاملني بح�شب حجم املوؤ�ش�شة )%(
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الدخل
 ،

17
يك�شب العامل الفل�شطيني دخاًل متو�شًطا يناهز 537،000 ل.ل.

وهو مبلغ اأدنى بكثري من احلد االأدنى لالأجور البالغ 675،000 ل.ل. 

)اجلدول 4.3(. اإن الدخل ال�شهري املتو�شط للفل�شطينيني اأدنى 

بكثري من الدخل املتو�شط الذي كان يحققه اللبنانيون �شنة 2007 

)679،000 ل.ل.(، عندما كان احلد االأدنى لالأجور يبلغ 500،000 

ل ل. وتك�شف املقارنة مع النتائج التي تو�شلت اإليها موؤ�ش�شة فافو 

اأن الدخل املتو�شط لالأ�شر الفل�شطينية قد ارتفع مبعدل 17% عن 

م�شتويات العام 2005 حيث كان يناهز 5.5 مليون ل.ل. �شنوًيا، 

اأو 458،000 ل.ل. �شهرًيا )تيلتنز، 2005(. وال تكفي هذه الزيادة 

ت�شمنت اال�شتمارة �شوؤااًل عن قيمة الدخل )اأو الربح ال�شايف( باللرية اللبنانية الذي   17

حققه الفرد من عمله االأ�شا�شي يف ال�شهر ال�شابق. واإذا كان الفرد يتلقى اأجره باليوم 

اأو االأ�شبوع اأو ب�شورة غري منتظمة، يتم تقدير الدخل ال�شهري الذي يك�شبه. واعُترب 

معدل االإجابة على هذا ال�شوؤال عاًليا اإذ بلغ %99.

للتعوي�ص عن الت�شخم احلا�شل، علًما اأن االأ�شعار قد ارتفعت بن�شبة 

.2005
18

45% تقريًبا منذ العام 

اإ�شافة لذلك، اإن فرق االأجور بني الفل�شطينيني والفل�شطينيات اأكرب 

بكثري من فرق االأجور بني اللبنانيني واللبنانيات، حيث ي�شكل دخل 

املراأة الفل�شطينية 80% تقريًبا من دخل الرجل الفل�شطيني، يف حني اأن 

دخل املراأة اللبنانية ي�شكل 96% من دخل نظريها الرجل. وُيعزى هذا 

التفاوت خا�شة اإىل املكا�شب املتدنية للمراأة الفل�شطينية التي حتقق 

دخاًل ال يتجاوز 70% من دخل املراأة اللبنانية. وهذا الفرق قائم رغم 

اأن التوزيع املهني للفل�شطينيات واللبنانيات مت�شابه اإىل حد ما.

ولدى التمعن يف دخل العمال الفل�شطينيني، يّت�شح اأن ن�شف الذكور 

يجنون اأقل من 500،000 ل.ل.،  علًما اأن تلك الن�شبة تتجاوز %60 

لدى االإناث )الر�شم 4.37(. اإ�شافة لذلك، يك�شب 75% منهم 

باال�شتناد اإىل موؤ�شر االأ�شعار اال�شتهالكية ال�شادر عن موؤ�ش�شة البحوث واال�شت�شارات   18

.)CRI(

الر�شم 4.36: توزيع العاملني بح�شب حجم املوؤ�ش�شة واجلن�س )%(
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تقريًبا اأقل من 700،000 ل.ل.، اأي دون احلد االأدنى لالأجور يف 

لبنان. ووحدها ن�شبة �شئيلة )3%( حتقق 1.5 مليون  ل.ل. اأو 

اأكرث. اأما اأجور اللبنانيني فهي اأح�شن حااًل ن�شبًيا حيث اأن %50 

تقريًبا يك�شبون دخاًل �شهرًيا دون 600،000 ل.ل.، مع العلم اأن تلك 

البيانات تعود للعام 2007 )اإدارة االإح�شاء املركزي، 2007(.

عند �شّم هذه االأرقام اإىل املعدل املتدين للم�شاركة يف القوى 

العاملة، وبالتايل اإىل العدد املتدين للعاملني يف كل اأ�شرة، يّت�شح اأن 

الفقر نتيجة ال مفر منها. فباال�شتناد اإىل امل�شح، تعتمد كل اأ�شرة 

على 1.14 عاماًل باملعدل؛ ومع متو�شط للدخل ال�شهري ال يتعدى 

537،000 ل.ل. لكل عامل، يبلغ متو�شط دخل االأ�شرة الفل�شطينية 

اجلدول 4.3: الدخل ال�شهري املتو�شط والو�شيط للعاملني الفل�شطينيني واللبنانيني )األف ل.ل.(

اللبنانيون )2007(الفل�شطينيون )2011(

الو�شيطاملتو�شطالو�شيطاملتو�شط

554500687600الذكور

457400661550االإناث

537500679560املجموع

الر�شم 4.37: توزيع العاملني بح�شب فئة الدخل )%( )األف ل.ل.(
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قرابة 612،000 ل.ل. يف ال�شهر، وهو مبلغ ال يكفي الإعالة اأ�شرة 

مكونة من 5 اأفراد باملعدل.

باال�شتناد اإىل امل�شح االجتماعي االقت�شادي لالجئني الفل�شطينيني 

يف لبنان الذي اأجرته اجلامعة االمريكية يف بريوت ووكالة االأونروا 

�شنة 2010 )�شعبان واآخرون، 2010(، اأكرث من 66% من الالجئني 

الفل�شطينيني يقعون دون خط الفقر االأعلى البالغ 182.6 دوالر 

اأمريكي للفرد يف ال�شهر، و6.6% من الالجئني الفل�شطينيني يقعون 

 .
19

دون خط الفقر االأدنى البالغ 66 دوالر اأمريكي للفرد يف ال�شهر

وعلى �شوء هذا امل�شح، لدى ق�شمة متو�شط دخل العامل )537،000 

ل.ل.( على احلجم املتو�شط لالأ�شرة البالغ 5.13 فرًدا، نتو�شل اإىل 

معدل 70 دوالر اأمريكي للفرد يف ال�شهر، وهو مبلغ اأقرب اإىل خط 

الفقر املدقع.

ويبلغ الدخل م�شتواه االأعلى يف فئة الذين ترتاوح اأعمارهم بني 

45-54 �شنة )635،000 ل.ل.( وم�شتواه االأدنى يف اأول واآخر 

ي�شادف اأن خط الفقر هذا يلتقي مع خط الفقر االأدنى للبنانيني بح�شب درا�شة   19

اأعدها برنامج االأمم املتحدة االإنائي �شنة 2008.

فئتني عمريتني، اأي فئة الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15-24 �شنة 

)394،000 ل.ل.( وفئة الذين جتاوزوا 65 �شنة )489،000 ل.ل.(. 

ويبدو اأن الفجوة بني اجلن�شني يف الدخل تتبع النمط عينه حيث 

تكاد تختفي يف فئة 15-24 �شنة مقابل دخل متفوق لالإناث بعد 64 

�شنة. باملقابل، ي�شجل اأكرب تفاوت يف الدخل يف فئة 45-54 �شنة، اأي 

يف ال�شن التي يكون فيها الرجال االأكرث ن�شاًطا ويحققون فيها اأعلى 

م�شتوى من الدخل )الر�شم 4.38(.

بوجه عام، كّلما ارتفاع امل�شتوى العلمي، كلما ارتفع معه م�شتوى 

الدخل، لكن هذا الرتابط ال ينطبق على جمموع الفل�شطينيني. 

فاجلامعي يحقق دخاًل يزيد قلياًل عن �شعف الدخل الذي يحققه 

العامل االأمي، يف حني اأن حيازة �شهادة جامعية بالن�شبة للبنانيني 

تعني زيادة الدخل بثالثة اأ�شعاف مقارنة بالعامل االأمي. ويك�شب 

الرجل دخاًل اأكرب من املراأة يف كافة م�شتويات التعليم، علًما اأن 

الفجوة بني اجلن�شني تت�شع مع ارتفاع امل�شتوى العلمي )الر�شم 

4.39(. فبينما تبلغ ن�شبة دخل الرجل اإىل دخل املراأة 1.1 

يف �شفوف العمال االأميني، ترتفع تلك الن�شبة لغاية 1.3 لدى 

اجلامعيني. ولكن تبقى املح�شلة النهائية اأنه، بغ�ص النظر عن 

الر�شم 4.38: متو�شط الدخل ال�شهري للعاملني بح�شب العمر واجلن�س )األف ل.ل.(
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النوع االجتماعي، ال ترتئي العديد من االأ�شر الفل�شطينية جدوى 

من اال�شتثمار يف التعليم اإن كان �شيوؤدي اإىل م�شاعفة دخلها يف 

اأف�شل احلاالت بعد ق�شاء 17 �شنة يف الدرا�شة والبقاء لفرتة 

طويلة خارج �شوق العمل.

يك�شب كّل من اأ�شحاب العمل وامل�شتخدمني ال�شهريني اأكرب م�شتوى 

من الدخل، يف حني اأن امل�شتخدمني االأ�شبوعيني، اليوميني، او 

العاملني على اأ�شا�ص االإنتاج يك�شبون امل�شتوى االأدنى من الدخل 

)الر�شم 4.40(. والدخل ال يتجاوز، حتى بالن�شبة الأ�شحاب العمل، 

الر�شم 4.39: متو�شط الدخل ال�شهري للعاملني بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي واجلن�س )األف ل.ل.(
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معدل 657،000 ل.ل. يف ال�شهر. خالًفا للرجال، حتقق الن�شاء اأعلى 

م�شتوى من الدخل يف الوظائف ال�شهرية االكرث )كما ورد اأعاله( 

انت�شارا بني الن�شاء العامالت.

على �شعيد املهن، من الالفت اأن الدخل املتو�شط لالجئني 

الفل�شطينيني متدن يف جميع املهن، فالفئة االأعلى م�شتوى اأي فئة 

الوظائف االإدارية واملهنية التي ت�شم يف معظمها عمااًل متعلمني 

)اأكرث من الن�شف يحلمون �شهادات جامعية( حتقق دخاًل متو�شًطا 

ال يتجاوز 800،000 ل.ل.. اإىل ذلك، يبلغ الدخل الو�شيط لتلك

 الفئة 650،000 ل.ل.. بعبارات اأخرى، يجني ن�شف هوؤالء العمال 

دخاًل ال يتجاوز 650،000 ل.ل. اأي دون احلد االأدنى لالأجور.

ويحقق عمال الزراعة اأدنى م�شتويات للدخل حيث اأن دخلهم 

املتو�شط ال يتجاوز 364،000 ل.ل. يف ال�شهر، اأي ن�شف احلد 

االأدنى لالأجور تقريًبا )الر�شم 4.41(. وعلًما اأن كل اأ�شرة ت�شم 

1.14 عاماًل يف املعدل واأن االأ�شرة مكونة من 5.3 فرًدا باملعدل، 

يرتجم هذا الدخل اإىل 2،610 ل.ل. اأو 1.74 دوالر اأمريكي للفرد 

يف اليوم، وهو مبلغ اأقل بكثري من خط الفقر املدقع للبنانيني 

الر�شم 4.41: متو�شط الدخل ال�شهري للعاملني بح�شب املهنة )األف ل.ل.(
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وخط الفقر ال�شديد للفل�شطينيني بح�شب درا�شة اجلامعة االأمريكية 

واالأونروا، اأي 2.2 دوالر اأمريكي تقريًبا للفرد يف اليوم )�شعبان 

واأخرون، 2010(. 

ويبدو اأن هناك عالقة وا�شحة بني م�شتوى الدخل وحجم املوؤ�ش�شة، 

حيث اأن 56% من العاملني يف املوؤ�ش�شات ال�شغرى )اأقل من 5 عمال( 

يك�شبون اأقل من 500،000 ل.ل. و 1% فقط من بينهم يك�شبون 1،5 

مليون ل.ل. اأو اأكرث. باملقابل، 24% فقط من العاملني يف املوؤ�ش�شات 

املكونة من 30 عاماًل اأو اأكرث يك�شبون اأقل من 500،000 ل.ل. يف 

حني اأن 9% من بينهم يحققون 1.5 مليون ل.ل. اأو اأكرث.  تك�شف 

هذه النتائج التاأثري االإيجابي القت�شاد متكامل وحديث يعتمد على 

موؤ�ش�شات كربى على �شبل عي�ص الفل�شطينيني واللبنانيني على ال�شواء.

على �شعيد املناطق، ت�شجل طرابل�ص امل�شتوى االأدنى ملتو�شط الدخل 

)468،000 ل.ل.( يف حني ت�شجل بريوت امل�شتوى االأعلى )583،000 

ل.ل.(، مما يعك�ص بدقة تفاوت الدخل بني املناطق اللبنانية 

)الر�شم 4.42(. فالفرق بني دخل العمال اللبنانيني والعمال 

الفل�شطينيني كبري يف بريوت ومتدن يف املناطق الطرفية. اأما فجوة 

الدخل بني اجلن�شني فتختلف اختالًفا طفيًفا بني املناطق حيث 

ت�شجل �شيدا و�شور م�شتويات �شبه مت�شاوية للدخل، مع 1.1 لن�شبة 

دخل الذكور لالإناث، وت�شجل منطقة البقاع اأكرب تفاوت يف الدخل 

مع 1.4 لن�شبة دخل الذكور لالإناث. ولعل ذلك يعك�ص العدد االأكرب 

للجامعيني العاملني يف البقاع، خا�شة واأن الفجوة يف الدخل تت�شع 

مع ارتفاع امل�شتوى العلمي، كما ورد �شابًقا.

الر�شم 4.42: متو�شط الدخل ال�شهري للعاملني بح�شب املناطق واجلن�س )األف ل.ل.(
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اأخرًيا، توؤثر جن�شية �شاحب العمل على م�شتوى الدخل، فاأكرث 

من 60% من العاملني لدى �شاحب عمل فل�شطيني يجنون اأقل من 

500،000 ل.ل. يف ال�شهر، باملقارنة مع 45% من العاملني لدى 

�شاحب عمل.ل.بناين، و18% فقط من العاملني لدى �شاحب عمل 

اأجنبي )خا�شة االأونروا( )الر�شم 4.43(. فالفئة االأخرية تقّدم 

فر�ص عمل مبكا�شب اأعلى بكثري، علًما اأن 67% من العاملني فيها 

يك�شبون اأكرث من 900،000 ل.ل. يف ال�شهر. ويعزى هذا االأمر 

اإىل توظيف غالبية من اجلامعيني يف االأونروا يف جماالت ال�شحة 

والتعليم والوظائف املكتبية. يف الواقع، 44% من العاملني لدى 

اأ�شحاب عمل اأجانب يزاولون وظائف اإدارية ومهنية مقابل 11% من 

العاملني لدى لبنانيني و14% من العاملني لدى فل�شطينيني. 

الر�شم 4.43: توزيع العاملني بح�شب فئة الدخل ال�شهري )األف ل.ل.( وجن�شية �شاحب العمل )%(
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المضع الةاخمخي
يف 17 اآب/اأغ�شط�ص 2010، اأقر جمل�ص النواب اللبناين تعديالت 

على القوانني منحت بع�ص احلقوق لالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني 

واملقيمني يف لبنان، منها حق العمل يف القطاعات املتاحة لالأجانب، 

واإ�شدار اإجازات العمل جماًنا، ومنحهم تعوي�ص نهاية اخلدمة من 

ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي. غري اأن تلك التعديالت ما 

زالت حتّظر على الالجئني الفل�شطينيني مزاولة ما يزيد على 30 

مهنة خا�شعة لنقابة.

وعلى الرغم من تلك االإ�شالحات القانونية، تبقى ن�شبة 

الفل�شطينيني الذين ي�شتح�شلون على اإجازة عمل متدنية للغاية 

لتعّذر طلب اإجازة العمل. فمن اأجل احل�شول على اإجازة عمل، 

ينبغي تقدمي عقد عمل خطي موّقع من �شاحب العمل وموّثق لدى 

الكاتب العدل. لكن يف الكثري من املهن املتاحة للفل�شطينيني ونظًرا 

النخراط الكثريين يف العمل احلر اأو املياوم، من ال�شعب ا�شتيفاء 

�شروط اإجازة العمل، ومن �شمنها عقد العمل اخلطي املوقع واملوثق 

لدى الكاتب العدل. عالوة على ذلك، لدى احل�شول على اإجازة 

العمل ينبغي االلتزام بالت�شجيل يف �شندوق ال�شمان، وهو ما يتجنبه 

معظم اأ�شحاب العمل الفل�شطينيني الأن اال�شرتاكات يف ال�شمان ال 

ت�شاهي املنافع التي يتلقاها العامل. عالوة على ذلك، ينبغي جتديد 

اإجازة العمل كل �شنة، مما يثني الفل�شطينيني عن طلب االإجازة 

خا�شة واأنها ال تعود عليهم باأية مكا�شب فعلية.

نتيجة ذلك فاإن اأقل من 2% من العمال الفل�شطينيني يحملون 

اإجازة عمل. واأفاد اأكرث من 40% من الذين ال يحملون اإجازة عمل 

بعدم احلاجة اإليها يف مهنتهم، مقابل 40% مل يتمكنوا من ا�شتيفاء 

ال�شروط املطلوبة.

اأخرًيا، ك�شفت الدرا�شة اأن 60% تقريًبا من العمال على معرفة 

طفيفة بالتعديالت القانونية املعتمدة يف اآب/اأغ�شط�ص 2010، 

مقابل 9% فقط ال ميلكون اأي معرفة حولها. ولكن عندما �شئل 

العمال عن تاأثري تلك االإ�شالحات على و�شعهم يف العمل، ك�شفت 

النتائج عن غياب اأي تاأثري لها رمبا الأن املرا�شيم التنفيذية لها مل 

ت�شدر حتى االآن )الر�شم 4.44(.

الر�شم 4.44: توزيع العاملني بح�شب معرفتهم بالتعديالت القانونية للعام 2010 )%(
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اخلانة 4.4: املهن اخلا�شعة لنقابة

 يحظر على الالجئني الفل�شطينيني مزاولة ما ال يقل عن

19 مهنة نتيجة عدد من القيود القانونية. ميكن توزيع املهن 

 املحظورة على اأربعة فئات اأ�شا�شية بح�شب نوع 

القيود املفرو�شة:

املهن املح�شورة باللبنانيني: دليل اأثري اأو �شياحي، وكيل  •

عقاري، �شراف، حمام، خمل�ص معامالت يف دائرة 

ت�شجيل االآليات ومعلم قيادة.

املهن التي يتعذر على الفل�شطينيني مزاولتها ب�شبب �شرط  •

املعاملة باملثل و/اأو �شرط احل�شول على حق مزاولة 

املهنة يف بلدهم: حما�شب جماز، مهند�ص، م�شاح، معالج 

فيزيائي، اخت�شا�شي خمترب اأ�شنان، طبيب بيطري، 

ممر�شة واأخ�شائي تغذية.

املهن التي يتعذر على الفل�شطينيني مزاولتها ب�شبب �شرط  •

املعاملة باملثل و�شرورة تكري�ص هذا املبداأ يف اتفاق ثنائي: 

املختربات الطبية واملهن ذات ال�شلة، املهن املرتبطة 

باإعداد وتركيب االأطراف اال�شطناعية واأجهزة تقومي 

العظام )بالن�شبة للفئة االأخرية، ميكن مزاولة املهنة 

ا�شتثنائًيا يف موؤ�ش�شة اأكادميية اأو موؤ�ش�شة خريية(.

املهن التي يتعذر على الالجئني الفل�شطينيني مزاولتها ب�شبب  •

�شرط املعاملة باملثل و�شرط تكري�ص هذا املبداأ يف اتفاق 

ثنائي، و�شرورة التمتع بحق مزاولة املهنة يف بلدهم: الطب 

)املر�شوم رقم 1658 تاريخ 1979/1/17(، طب االأ�شنان 

)القانون رقم 485 تاريخ 2002/12/12( والتفتي�ص ال�شحي 

)املر�شوم االإ�شرتاعي رقم 107 تاريخ 1983/9/16(.
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 الفصل 5:
 البطالة وخصائص 

 الفلسطينيين العاطلين 
عن العمل

 معدالت البطالق 
لدى الفلسطينيين

تعّرف منظمة العمل الدولية بالبطالة باال�شتناد اإىل جمموعة 

معايري. فال بد من توافر ثالثة �شروط لت�شنيف العاطل عن 

العمل: اأال ميار�ص اأدنى ن�شاط )اأي اأال يزاول اأي عمل �شواء لقاء 

اأجر اأم ال( يف االأ�شبوع ال�شابق للم�شح، اأن يكون جاهًزا للعمل، 

واأن بحث فعلًيا عن عمل يف االأ�شابيع االأربعة ال�شابقة

 للم�شح. وباال�شتناد اإىل هذا التعريف، يبلغ معدل البطالة لدى 

الفل�شطينيني 8%، وهو �شبيه بع�ص ال�شيء مبعدل البطالة لدى 

اللبنانيني املقدر بحوايل 9% �شنة 2007 و 6% �شنة 2009 )اإدارة 

االإح�شاء املركزي 2007، 2011(. ولكّنه اأدنى بكثري من معدل 

البطالة يف االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة حيث يبلغ 15% يف ال�شفة 

.
20

الغربية و 30% يف قطاع غزة

وقد �شهد معدل البطالة تقّلبات عديدة يف ال�شنوات االأخرية، 

حيث و�شل لغاية 17% �شنة 1999 ثم تراجع لغاية 10% �شنة 

20   املوقع االإلكرتوين للجهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني:

 http://www.pcbs.gov.ps/

الر�شم 5.1: معدل البطالة لدى الفل�شطينيني على مر ال�شنني، بح�شب اجلن�س )%(
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2006، مع تقّلبات اأكرث حدة يف �شفوف االإناث )موؤ�ش�شة فافو 

.)2006 ،2003

لطاملا كان تديّن البطالة وبالتايل التعريف املعتمد للبطالة مو�شع 

جدل يف االأو�شاط اللبنانية والفل�شطينية على ال�شواء. فيعترب 

الكثريون اأن معدالت البطالة التي تناهز 6% للبنانيني و %8 

للفل�شطينيني ال تعك�ص الواقع على االأر�ص، بل تر�شم �شورة وردية 

تتناق�ص مع الو�شع االقت�شادي ال�شعب يف البالد. وينطبق هذا االأمر 

ب�شكل خا�ص على الفل�شطينيني املقيمني يف لبنان الذين يواجهون 

العديد من القيود التي تعرقل انخراطهم الكامل يف �شوق العمل.

اأواًل، اإن قانون العمل اللبناين ال يحّظر بالكامل دخول الفل�شطينيني 

اإىل �شوق العمل )مما كان �شيوؤدي اإىل ارتفاع معدل البطالة(، بل 

يح�شرهم مبجموعة وظائف ومهن مو�شمية ذات اأجور وقيمة م�شافة 

متدنية، ومينعهم من مزاولة املهن احلرة اخلا�شعة لنقابة التي ُتك�ِشب 

مداخيل اأكرب وت�شكل م�شًبا للجامعيني وو�شيلة للتقدم االجتماعي.

ثانًيا، تبقى معدالت البطالة متدنية ب�شورة غري طبيعية بفعل الفقر 

املنت�شر يف �شفوف الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان اإ�شافة ملحدودية 

فر�ص العمل والتمييز يف التوظيف واحلواجز القانونية التي ترغمهم 

على قبول الوظائف املعرو�شة عليهم باأية �شروط قانونية ومالية. 

بوجه عام، ال ميكن للفقري اأن يتحمل البقاء دون عمل بل �شوف يقبل 

باأعمال مو�شمية متقطعة وباأجور متدنية.

اإ�شافة لعوامل االقت�شاد الكلي اأعاله، يوؤدي التعريف املعتمد يف 

منظمة العمل الدولية، يف جانب منه، اإىل ا�شتثناء بع�ص االأ�شخا�ص 

الذين يعتربون اأنف�شهم عاطلني عن العمل، وحتديًدا اأولئك الذين 

عانوا من البطالة لفرتات طويلة وتوقفوا عن البحث عن عمل. ومن 

اأجل التعوي�ص عن النواق�ص التي ت�شوب التعريف بالبطالة، عمدت 

هذه الدرا�شة اإىل تقدير معدالت بطالة اأ�شمل )الر�شم 5.2(:

عند ت�شمني اأولئك الذين مل يبحثوا فعلًيا عن عمل يف ال�شهر  •

ال�شابق الأنهم تعبوا اأو فقدوا االأمل اأو اقتنعوا بانعدام فر�ص 

عمل، يرتفع معدل البطالة من 8% لغاية %9.

الر�شم 5.2: معدل البطالة بال�شتناد اإىل تعاريف خمتلفة )%(
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عند ت�شمني اأولئك الذين بحثوا عن عمل يف االأ�شهر ال�شتة  •

ال�شابقة ولكن لي�ص يف ال�شهر ال�شابق، يرتفع معدل البطالة من 

8% لغاية %11.1.

عند ت�شمن جميع الذين مل يزاولوا اأي ن�شاط ولكنهم كانوا  •

متفرغني للعمل، �شواء بحثوا عن عمل اأم ال، يرتفع معدل 

البطالة لغاية 14%. وبغ�ص النظر عن التعريف املعتمد للبطالة، 

يت�شح تاأثري العامل االقت�شادي )الفقر( وتوقعات الفل�شطينيني 

يف اختالف معدل البطالة بني اجلن�شني وبني خمتلف الفئات 

العمرية وامل�شتويات الدرا�شية )اجلدول 5.1(. وُت�شجل 

املعدالت االأكرب يف �شفوف ال�شباب غري امل�شطرين اإىل اإعالة 

االأ�شرة، كما ت�شجل معدالت عالية يف �شفوف الن�شاء، فاملراأة 

غري م�شطرة كالرجل لقبول اأي وظيفة متاحة.

ترتفع معدالت البطالة مع ارتفاع امل�شتوى الدرا�شي )اجلدول 

5.2(. فالبطالة يف �شفوف اجلامعيني ثالثة اأ�شعاف البطالة لدى 

االأميني، على االأرجح الأن اجلامعيني يعقدون اآمااًل عالية وينتظرون 

لفرتة اأطول قبل اإيجاد عمل منا�شب. ولكن جتدر االإ�شارة كما ورد 

اأعاله اإىل اأن العاملني من بينهم يقبلون بوظائف رواتبها اأدنى من 

رواتب اللبنانيني.

اأخرًيا، ت�شهد معدالت البطالة تقلبات وا�شحة بني املناطق، فهي 

ترتاوح بني معدالت ال تتجاوز 2% يف �شور و�شواًل اإىل 11% يف بريوت 

وطرابل�ص، ومعدالت و�شيطة تناهز 6% يف البقاع و 9% يف �شيدا. 

وكلما زادت ن�شبة الفقر، كّلما تراجعت ن�شبة البطالة على ما يبدو، 

ذلك الأن الفقر يرغم الفرد على القبول باأعمال و�شيعة ليك�شب 

لقمة العي�ص. تظهر درا�شة اجلامعة االأمريكية-االأونروا اأن �شور 

التي ت�شجل اأدنى معدل للبطالة، ت�شجل اأعلى ن�شبة للفقر تناهز 

79%، وت�شتحوذ على 34% من جمموع الفل�شطينيني الفقراء )�شعبان 

واآخرون، 2010(. باملقابل، ت�شجل املناطق الو�شطية )ومنها 

بريوت( اأدنى ن�شبة للفقر )53%( واأعلى ن�شبة للبطالة.

اجلدول 5.1: معدل البطالة بح�شب العمر واجلن�س )%(

املجموعاالإناثالذكور

24-1515.131.517.7

34-257.514.48.9

44-352.49.03.6

44-452.98.94.1

64-553.202.6

+651.901.8

6.714.28.1جمموع الفل�شطينيني
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خصائص العاطلين عن العمل
اأ�شوة باللبنانيني، يطغى عن�شر ال�شباب على الفل�شطينيني العاطلني 

عن العمل علًما اأن 77% دون 34 �شنة ون�شفهم تقريًبا دون 24 �شنة 

)الر�شم 5.3(. كما اأن ثلثي العاطلني عن عمل هم من الذكور، مما 

يعك�ص االختالف يف م�شتوى الن�شاط االقت�شادي بني الذكور واالإناث.

يتوّزع 90% تقريًبا من العاطلني عن العمل بني بريوت )25%( و�شيدا 

)34%( وطرابل�ص )30%(، مقابل 72% من العاملني يف تلك املدن. 

ولعل الفرق يعود اإىل معدل البطالة املتدين ا�شتثنائًيا يف �شور.

كما اأن توزيع العاطلني عن العمل بح�شب امل�شتوى الدرا�شي يك�شف 

عن نط �شبيه بنمط العاملني، لغاية بلوغ امل�شتوى اجلامعي حيث 

ي�شتد التفاوت بينهما )الر�شم 5.4(. فن�شبة اجلامعيني من 

العاطلني عن العمل هي �شعف تلك الن�شبة لدى العاملني، مما

يعك�ص ال�شعوبة التي يواجهها اجلامعيون من الفل�شطينيني يف 

اإيجاد عمل. ويزداد الو�شع �شوًءا يف �شفوف االإناث حيث تبلغ ن�شبة 

اجلامعيات العاطالت عن العمل %30.

كما ميكن توزيع العاطلني عن العمل �شمن فئتني اأ�شا�شيتني: فئة 

الذين عملوا من قبل )66%( وفئة الذين مل يعملوا من قبل، اأي 

الباحثني عن عمل للمرة االأوىل )33%(. والفئة الثانية مكونة 

مبعظمها من ال�شباب حيث اأن 67% هم دون 24 �شنة من العمر. 

وهم يف معظمهم اأبناء وبنات اأرباب االأ�شر )86%( كما هم يف 

معظمهم غري متزوجني )86%(. واالأهم اأن 34% من الباحثني عن 

عمل للمرة االأوىل من حملة ال�شهادات اجلامعية، مقابل 21% من 

العاطلني عن العمل، مما يعك�ص ارتفاع ن�شبة اجلامعيني يف �شفوف 

ال�شباب الباحثني عن اأول وظيفة لهم، اإىل جانب ال�شعوبة الزائدة 

التي يواجهها اجلامعيون يف اإيجاد عمل.

اجلدول 5.2: معدل البطالة بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي واجلن�س )%(

املجموعاالإناثالذكور

3.210.05.3اأّمي

4.615.45.7يجيد القراءة والكتابة

6.614.77.6ابتدائي

6.211.07.0متو�شط

7.412.68.8ثانوي

12.020.014.6جامعي
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الر�شم 5.3: توزيع العاطلني عن العمل بح�شب العمر واجلن�س )%(
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الر�شم 5.4: توزيع العاملني والعاطلني عن العمل بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي )%(
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اخلانة 5.1: ق�شة اأحمد

»اأحلم كاأي �شاب اآخر بفر�شة العثور على عمل لئق لتاأمني 

اأيوب م�شتقبلي« – اأحمد 

على غرار العديد من الفل�شطينيني ال�شباب يف لبنان، ق�شى 

اأحمد اأيوب معظم �شنني �شبابه وهو يحلم مب�شتقبل اأف�شل. 

اأحمد �شاب يف اخلام�شة والع�شرين من العمر يعي�ص يف خميم 

البداوي �شمال.ل.بنان مع اأهله و�شقيقني اأ�شغر منه. لقد 

اأنهى اأحمد درو�شه الثانوية وحاز على �شهادة الثانوية العامة، 

فرع االجتماع واالقت�شاد. ثم التحق مبركز تدريب الالجئني 

الفل�شطينيني يف �شبلني يف لبنان، حيث تخ�ش�ص يف املعلوماتية. 

ا اآنذاك على  لكنه مل ينه درا�شته اجلامعية الأنه كان حري�شً

اإيجاد عمل وك�شب املال.ل.تاأمني م�شروفه وامل�شاعدة يف اإعالة 

عائلته. »اأبي يتقدم يف ال�شن ومل يعد قادًرا على العمل كما يف 

ال�شابق، لذا فاأنا اأ�شاعده مادًيا على اإعالة االأ�شرة«. والد اأحمد 

طرا�ص ا�شطر اإىل العمل يف ظروف ه�شة خالية من احلماية 

االجتماعية وظروف العمل الالئق، ناهيك عن �شاعات العمل 

املحددة والدخل الثابت.

تخّرج اأحمد �شنة 2007 وهو يبحث عن عمل منذ ذلك احلني. 

ات�شل بعدد من ال�شركات اللبنانية وكان �شديد التفاوؤل واالأمل، 

غري اأنه تلقى �شتى االأعذار لعدم توظيفه. ومل يتوقف عن 

البحث، لكنه بات يدرك اأن لن يجد عماًل قريًبا. وقد يظن 

البع�ص اأنه مل يجد عماًل لعدم حيازته �شهادة جامعية، لكن 

�شرعان ما اأدرك اأحمد اأن اأ�شدقاءه الذين كان لهم »حظ« 

اإمتام درو�شهم اجلامعية يواجهون نف�ص ال�شعوبات يف اإيجاد 

وظيفة. لذا مع اأو بدون �شهادات جامعية، يتعر�ص معظم 

الفل�شطينيني للتهمي�ص وال يبقى اأمامهم �شوى االنخراط 

يف االقت�شاد غري املنظم. ويعتقد اأحمد اأن و�شعه كالجئ 

 فل�شطيني هو ال�شبب الذي منعه من تاأمني عمل نظامي 

يف لبنان.

ل�شوء احلظ، متاًما مثل والده، ا�شطر اأحمد اإىل فتح دكان 

�شغري يف املخيم لك�شب بع�ص املال. وقد عرّب عن ا�شتيائه 

واإحباطه ال�شديد، الأنه يعلم اأن موؤهالته تخوله احل�شول على 

وظيفة حمرتمة والئقة: »هذا الدكان تعوي�ص ب�شيط للغاية«. 

فعند املقارنة بني االأمان والكرامة التي توؤمنها وظيفة بدوام 

كامل، واالإذالل واملكا�شب الزهيدة التي يوؤمنها هذا املحل، من 

ي�شتطيع اأن يلومه على ال�شعور باال�شتياء؟

»اأحلم كثرًيا، اأحلم يف تاأمني عمل... اأحلم يف م�شتقبل 

 م�شمون، اأحلم يف اأن يكون يل منزل يف يوم من الأيام 

 وعائلة اأرعاها، اأحلم يف عي�س حياة رغيدة. ل ل، ل اأريد 

اأيوب. ان اأحلم كثريا« – اأحمد 
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البحث عن عمل
يف  التقليدية  الو�شائل  اإىل  العمل  عن  العاطلني  معظم  يلجاأ 

واالأ�شدقاء  باملعارف  ي�شتعينون  فمعظمهم  وظيفة،  عن  البحث 

العمل  �شاحب  من  مبا�شرة  العمل  ويلتم�شون   ،)%71( واالأقارب 

املوؤ�ش�شات )%13(.  ال�شاغرة يف  الوظائف  ويتفّقدون   ،)%63(

االإعالنات  اأو  التوظيف  مراكز  مثل  باأدوات  ي�شتعينون  ما  ونادًرا 

مماثلة  بن�شبة  اللبنانيون  يلجاأ  باملقابل،  االإعالم.  و�شائل  يف 

اأعلى منهم  اأن ن�شبة  اإىل االأقارب واالأ�شدقاء، غري   )%72(

ويتفقدون   )%80( العمل  �شاحب  من  مبا�شرة  للعمل  يتقدمون 

اأخرًيا، وخالًفا  املوؤ�ش�شات )%46(.  ال�شاغرة يف  الوظائف 

باالإعالنات  اأكرث  اال�شتعانة  اإىل  اللبنانيون  مييل  للفل�شطينيني، 

اأو على االإنرتنت )%44(. يف ال�شحف 

متتد فرتة االنتظار الإيجاد عمل على 6 اأ�شهر باملعدل، علًما اأن 

الن�شاء ينتظرن فرتة اأطول بقليل مقارنة بالرجال )6.5 اأ�شهر(. 

وتزداد فرتة البقاء دون عمل مع التقدم يف ال�شن، اإذ ترتاوح بني 

4.3 �شهًرا ملن عمرهم بني 15-24 �شنة لغاية 12.4 �شهًرا ملن 

عمرهم بني 50-64 �شنة، رمبا ب�شبب االآمال العالية التي يعقدها 

ذوي اخلربة ال�شابقة يف العمل.

ترتفع فرتة البطالة مع ارتفاع م�شتوى التعليم، مع ت�شجيل الفرتة 

االأطول لدى حملة ال�شهادات اجلامعية )9.1 اأ�شهر( والفرتة 

االأق�شر لدى االأميني )4 اأ�شهر( )الر�شم 5.5(.

الر�شم 5.5: معدل النتظار قبل اإيجاد عمل بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي )اأ�شهر(
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اأخرًيا، اإن فرتة االنتظار قبل اإيجاد عمل تختلف كثرًيا بني املناطق، 

حيث �ُشّجلت الفرتة االأق�شر يف �شور )1.5 �شهًرا( التي فيها اأدنى 

ا )كما ذكر �شابًقا(، والفرتة االأطول يف البقاع  معدل للبطالة اأي�شً

)9.1 �شهًرا( )الر�شم 5.6(.

أنباب البحث عن عمل إضافي
اأخرًيا، اإن 2% تقريًبا من الفل�شطينيني العاملني لديهم وظيفة ثانية، 

وهي ن�شبة ترتاجع لغاية 1% لدى االإناث. اأما بالن�شبة للذين يبحثون 

عن عمل اآخر، فهم ميّثلون 10% من العاملني و 3% من العامالت. 

وكما هو متوقع، ترتاجع ن�شبتهم بعد بلوغ 45 �شنة. وال يبدو اأن 

امل�شتوى الدرا�شي يوؤثر على احتمال البحث عن عمل اإ�شايف، رمبا 

ا عاجزون عن اإيجاد عمل يوؤّمن لهم دخاًل  الأن اجلامعيني اأي�شً

كافًيا الإعالتهم واإعالة اأ�شرهم. والالفت هو تدين احتمال البحث 

 عن عمل اإ�شايف لدى االأميني )3% مقابل 9% باملعدل(. على 

 �شعيد القطاعات، يرتفع احتمال البحث عن عمل اآخر لدى 

العاملني يف البناء والفنادق واملطاعم. يف الواقع، 15% من عمال 

البناء يبحثون عن عمل اإ�شايف، رمبا ب�شبب طبيعة عملهم والأنهم 

يعملون حل�شابهم اخلا�ص بالغالب. عالوة على ذلك، 25% من 

العاملني يف الفنادق واملطاعم يبحثون عن عمل اآخر، رمبا ب�شبب 

طبيعة عملهم املو�شمية. 

وكما هو متوّقع، ثمة ترابط غري مبا�شر بني الدخل واحتمال البحث 

عن عمل اإ�شايف، حيث ترتاجع ن�شبة الذين يبحثون عن عمل اآخر 

من 12% ملن دخلهم دون 500،000 ل.ل. يف ال�شهر لغاية 2% ملن 

يك�شبون 1.5 مليون ل.ل. اأو اأكرث.

الر�شم 5.7: ن�شبة العاملني الباحثني عن عمل اإ�شايف، بح�شب فئة الدخل )األف ل.ل.( )%(
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اإّن �شروط عمل الالجئني الفل�شطينيني وخ�شائ�ص القوى العاملة 

التي ك�شف عنها امل�شح اإّنا هي انعكا�ص للقوانني واملمار�شات 

التمييزية الرا�شخة التي منعت الفل�شطينيني من االنخراط ب�شورة 

قانونية يف �شوق العمل اللبنانية. فتلك الظروف عّر�شت العامل 

الفل�شطيني لال�شت�شعاف وتدهور الظروف املعي�شية واال�شتغالل من 

جهة، بينما حرمت البالد من فر�شة ا�شتثمار قدرات الفل�شطينيني 

من جهة اأخرى. 

وال يزال حق الفل�شطينيني يف العمل مثار جدل على االأ�شعدة 

االقت�شادية ال�شيا�شية واالجتماعية، حيث يطغى الربط بني 

احلقوق املدنية، ومن �شمنها حق العمل، والتوطني. كما اأن خمتلف 

االإ�شالحات القانونية والقرارات الوزارية التي �شدرت لغاية االآن مل 

حتدث فرًقا كبرًيا يف احلقوق وظروف العمل املتاحة للفل�شطينيني. 

فالفل�شطيني ُيعامل كاأجنبي حتى االآن، ومُينع من مزاولة عدد من 

املهن، مما ينعك�ص �شلًبا على ظرفه املعي�شية ويوؤدي اإىل انت�شار 

الفقر الذي بات يطال ثلثي الفل�شطينيني املقيمني يف لبنان تقريًبا.

من زاوية اأو�شع، ال ت�شكل القوى العاملة الفل�شطينية يف لبنان اأكرث 

من 5% من جمموع القوى العاملة اللبنانية وغري اللبنانية )مبن 

. ولكن 
21

فيهم ال�شوريني وامل�شريني و�شائر اجلن�شيات( يف لبنان

على خالف العمال االأجانب، ي�شاهم الالجئون الفل�شطينيون 

م�شاهمة اإيجابية يف االقت�شاد، فهم ي�شتهلكون ويّدخرون يف لبنان، 

ويّت�شمون بنمط ا�شتهالك �شبيه بنمط اال�شتهالك الذي مييز 

اللبنانيني. كما اأن العديد من الفل�شطينيني هم اأ�شحاب موؤ�ش�شات 

واأ�شحاب عمل ي�شاهمون يف خلق فر�ص العمل والنمو االقت�شادي. 

تقديرات مبادرة امل�شاحة امل�شرتكة، 2012.  21

كما اأن االأموال التي يحّولها الفل�شطينيون من خارج لبنان ُتقّدر 

باأكرث من 60 مليون دوالر اأمريكي يف ال�شنة، ناهيك عن اأموال 

امل�شاعدات التي ت�شرفها االأ�شرة الدولية يف لبنان والتي تعود 

بالفائدة وفر�ص العمل على الفل�شطينيني واللبنانيني على ال�شواء.

قبل اإحراز اأي تقّدم ملمو�ص نحو حت�شني ظروف العمل واالإن�شاف 

يف معاملة الفل�شطينيني يف لبنان، ال بّد من اتخاذ عدد من القرارات 

والتدابري منها:

اإلغاء احلواجز القانونية واالإدارية التي تعرت�ص و�شول  •

الفل�شطينيني اإىل فر�ص عمل من�شفة وقانونية، منها اإلغاء 

�شرط املعاملة باملثل ومنح اإجازة العمل جماًنا غري مرتبطة 

ب�شاحب العمل. 

ا�شتك�شاف التدابري املجدية التي متنح الفل�شطينيني العاملني يف  •

االقت�شاد املنظم حق اال�شتفادة من التاأمني ال�شحي لل�شندوق 

الوطني لل�شمان االجتماعي وت�شّهل دخول الفل�شطينيني اإىل 

املهن املنظمة بقوانني. 

اتخاذ �شل�شلة من التدابري لتنظيم عمل الالجئني الفل�شطينيني،  •

مع منح الفل�شطينيني االأولوية على العمال االأجانب يف لبنان 

واإمكانية اعتماد نظام احل�ش�ص للعمال الفل�شطينيني.

اإجراء نقا�ص بّناء مع جميع اجلهات املعنية منها احلكومة اللبنانية  •

والتكتالت ال�شيا�شية والنقابات العمالية واملهنية ومنظمات 

املجتمع املدين اللبنانية والفل�شطينية واملنظمات والوكاالت 

 الدولية، حول الرتتيبات املعقولة الكفيلة مبنح 

الالجئ الفل�شطيني احلق الكامل يف العمل واحلماية االجتماعية.
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تنظيم حمالت منا�شرة مّت�شقة ومبتكرة تدعو اإىل منح  •

الالجئني الفل�شطينيني احلّق يف العمل واحلماية االجتماعية، 

ورفع الوعي حيال الفائدة التي تعود على االقت�شاد اللبناين 

من عمل الفل�شطينيني، وتبديد املخاوف من الربط بني عمل 

الفل�شطينيني والتوطني.
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 الملحق 1 
معلومات حول المسح

لقد اأجرى م�شح القوى العاملة يف جميع املخّيمات والتجّمعات 

الفل�شطينية يف لبنان يف الفرتة بني اأيلول/�شبتمرب 2011 واآذار/

مار�ص 2012، بغية �شّد النق�ص يف البيانات وحتديث البيانات 

املتوفرة حول ظروف عمل وتوظيف الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان. 

وكانت الغاية من هذا امل�شح حتديًدا:

 اإثراء النقا�ص اجلاري حول حّق الفل�شطينيني يف العمل  •

 ويف احلماية االجتماعية، باال�شتناد اإىل وقائع واأرقام 

 مو�شوعية وموّثقة؛

تزويد �شانعي القرار واجلهات املعنية مبعلومات موثوقة حول  •

عمل الفل�شطينيني وتزويد �شانعي ال�شيا�شات ببيانات مثبتة من 

اأجل حت�شني ظروف عمل الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان؛

تدعيم اأن�شطة املنا�شرة باملعلومات واالأرقام الالزمة الإحياء  •

 نقا�ص مقنع حول حق الالجئني الفل�شطينيني يف العمل 

وال�شمان االجتماعي.

يندرج هذا امل�شح �شمن م�شروع تنّفذه منظمة العمل الدولية بعنوان 

»حت�شني فر�ص العمل واحلماية االجتماعية لالجئني الفل�شطينيني 

يف لبنان«، بالتعاون مع جلنة عمل الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان 

وبتمويٍل من بعثة االحّتاد االأوروبي. توىّل اجلهاز املركزي لالإح�شاء 

الفل�شطيني االأن�شطة امليدانية منها امل�شح التجريبي واملعاينة 

وتدريب الباحثني وجمع البيانات وجتهيزها )الرتميز واإدخال 

البيانات والتدقيق، الخ(. من جهتها، قّدمت موؤ�ش�شة فافو للدرا�شات

 التطبيقية الدولية خدمات الدعم الفني ومراقبة اجلودة يف خمتلف 

مراحل امل�شح. مت االنتهاء من جمع البيانات اأواخر العام 2011 من 

ثّم جرى جتهيز النتائج االأولية ومناق�شتها من قبل جمموعة من 

اخلرباء والباحثني يف اأبريل/ني�شان 2012.

يتكّون املجتمع االإح�شائي من جميع الالجئني الفل�شطينيني املقيمني 

يف خميمات لالجئني وبع�ص التجمعات التي ت�شّم غالبية من 

الفل�شطينيني يف لبنان. وا�شتند اإطار املعانية على التعداد الذي 

اأعده اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني يف العام 2010 جلميع 

الفل�شطينيني املقيمني يف خميمات وجتمعات الالجئني يف لبنان. 

واعتمد امل�شح على اإطاٍر للمعاينة مكون من 1430 جمموعة عنقودية 

)املجموعة العنقودية كناية عن م�شاحة جغرافية ت�شم 20 مبنى 

ووحدة �شكنية يف املعّدل(. واعُتربت املجموعات العنقودية وحدات 

املعاينة االأ�شا�شية يف ت�شميم العينة. بلغ حجم العينة االإجمايل 

2600 اأ�شرة و 7212 فرًدا )15 �شنة وما فوق(. يبلغ معدل اأفراد 

االأ�شرة بعمر 15 �شنة وما فوق 2.8 فرًدا تقريًبا. ومن جمموع 

العينة، بلغت ن�شبة االإجابة %94.

مّت اإجراء امل�شح بالتزامن مع الدرا�شة الوطنية لالأو�شاع املعي�شية لالأ�شر 

التي جتريها اإدارة االإح�شاء املركزي على جممل االأرا�شي اللبنانية. 

واعتمد م�شح القوى العاملة ا�شتمارة الن�شاط االقت�شادي الذي اعتمدته 

ا وللمرة االأوىل على اإجراء  اإدارة االإح�شاء املركزي يف درا�شتها، حر�شً

مقارنة دقيقة بني ظروف عمل الفل�شطينيني واللبنانيني.
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 الملحق 2
جداول إضافية

 الفصل 1
الخصائص الديموغرافية

اجلدول 1.2: متو�شط حجم الأ�شرة بح�شب املناطق

احلجماملنطقة

5.6طرابل�ص

5.1بريوت

5.1البقاع

5.3�شيدا

5.4�شور

5.3املجموع

اجلدول 1.3: توزيع الفل�شطينيني بح�شب اجلن�س يف كل منطقة )%(

املجموع�شور�شيداالبقاعبريوتطرابل�ص

49.551.449.150.447.549.7الذكور

50.548.650.949.652.550.3االإناث

100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع
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 الفصل 2 
التعليم

124

اجلدول 2.3: توزيع الفل�شطينيني بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي واجلن�س )%(

املجموعاالإناثالذكور

5.310.88.1اأمي

19.615.017.3يجيد القراءة والكتابة

34.731.533.0ابتدائي

22.625.123.9متو�شط

11.112.411.8ثانوي

6.65.36.0جامعي

100.0100.0100.0املجموع

اجلدول 2.2: توزيع الفل�شطينيني بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي واملناطق )%(

جامعيثانويمتو�شطابتدائييجيد القراءة والكتابةاأمي

10.330.922.119.727.720.7طرابل�ص

23.015.418.519.019.413.3بريوت

3.25.08.010.510.516.8البقاع

26.239.833.727.129.029.8�شيدا

37.38.917.823.713.419.4�شور

100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع
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 الفصل 3
المشاركة في القوى العاملة

اجلدول 3.2:توزع غري النا�شطني الذين عملوا يف ال�شابق بح�شب اأ�شباب ترك العمل ال�شابق و اجلن�س )%(

املجموعاالإناثالذكور

4.02.23.1اإقالة اأو ت�شريح

2.95.74.4انتهاء وظيفة ملدة حمدودة

1.11.91.5عمل مو�شمي

3.340.323.2م�شوؤوليات �شخ�شية اأو عائلية

55.123.238.0مر�ص اأو اإعاقة

2.91.92.4متابعة الدرا�شة اأو التدريب

1.82.52.2تقاعد مبكر

15.81.38.0تقاعد

1.52.21.9ا�شتقالة

11.418.715.3غري ذلك

100.0100.0100.0املجموع
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اجلدول 3.3: معدل الن�شاط القت�شادي )النا�شطني وغري النا�شطني( بح�شب اجلن�س واملناطق )%(

املجموع�شور�شيداالبقاعبريوتطرابل�ص

25.327.125.929.435.028.9غري نا�شطالذكور

74.772.974.170.665.071.1نا�شط

100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

84.580.284.086.886.584.8غري نا�شطةاالإناث 

15.519.816.013.213.515.2نا�شطة

100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

56.254.256.158.461.957.7غري نا�شطجمموع الفل�شطينيني

43.845.843.941.638.142.3نا�شط

100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع
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اجلدول 3.4: اأ�شباب عدم ال�شتعداد للعمل بح�شب اجلن�س )%(

املجموعاالإناثالذكور

35.613.919.1حت�شيل الدرا�شة

29.49.614.3املر�ص

0.80.20.3ال�شفر

4.08.67.5اأ�شباب عائلية

0.051.239.0التفرغ للمنزل

16.111.312.4التقّدم يف ال�شن

3.90.31.1اال�شتعداد ملبا�شرة عمل جديد

1.03.22.7ممانعة االأ�شرة

9.21.73.5اأ�شباب اأخرى

100.0100.0100.0املجموع
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اجلدول 3.5: اأ�شباب عدم ال�شتعداد للعمل بح�شب العمر واجلن�س )%(

املجموع14-1024-1534-2544-3554-4564-55+65

88.962.112.92.60.00.00.056.6حت�شيل الدرا�شةالذكور

3.110.954.376.994.958.429.819.0املر�ص

0.01.12.90.00.00.00.00.5ال�شفر

2.45.87.12.60.01.30.03.4اأ�شباب عائلية 

0.00.00.00.01.737.769.19.7التقدم يف ال�شن

اال�شتعداد ملبا�شرة عمل 

جديد    

0.85.84.35.10.01.30.02.7

1.11.90.00.00.00.00.01.1ممانعة االأ�شرة

3.712.318.612.83.41.31.17.1اأ�شباب اأخرى

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

88.444.82.70.00.00.40.025.3حت�شيل الدرا�شةاالإناث

4.24.07.28.617.619.513.18.8املر�ص

0.00.30.20.00.20.00.00.1ال�شفر

3.614.58.47.56.83.30.37.8اأ�شباب عائلية

1.125.675.181.569.144.09.743.5التفرغ للمنزل

0.00.00.00.04.132.876.69.6التقدم يف ال�شن

اال�شتعداد ملبا�شرة عمل 

جديد    

0.00.60.50.00.00.00.00.2

1.57.13.80.91.40.00.33.0ممانعة االأ�شرة

1.33.22.11.50.90.00.01.7اأ�شباب اأخرى

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع
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جمموع 

الفل�شطينيني

88.651.23.80.20.00.30.034.9حت�شيل الدرا�شة

3.66.612.313.226.728.919.011.9املر�ص

0.00.60.50.00.20.00.00.3ال�شفر

3.011.38.37.26.02.80.26.5اأ�شباب عائلية

0.516.167.076.061.033.36.230.3التفرغ للمنزل

0.00.00.00.03.834.073.99.6التقدم يف ال�شن

اال�شتعداد ملبا�شرة عمل 

جديد    

0.42.50.90.30.00.30.01.0

1.35.23.40.91.20.00.22.4ممانعة االأ�شرة

2.66.63.82.21.20.30.43.3اأ�شباب اأخرى 

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع
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 الفصل 4 
العمالة وخصائص العاملين الفلسطينيين

اجلدول 4.4: مقارنة بني معدلت العمالة والن�شاط بح�شب العمر واجلن�س )%(

24-1534-2544-3554-4564-55+65

50.488.493.587.666.722.5الذكورالن�شاط

10.320.620.119.712.61.2االإناث

84.992.597.697.196.898.1الذكورالعمالة

68.585.691.091.1100.0100.0االإناث

اجلدول 4.5: مقارنة بني معدلت العمالة والن�شاط بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي واجلن�س )%(

جامعيثانويمتو�شطابتدائييجيد القراءة والكتابةاأمي

44.778.772.170.964.187.7الذكورالن�شاط

8.810.510.313.621.052.6االإناث

96.895.493.493.892.688.0الذكورالعمالة

90.084.685.389.087.480.0االإناث
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اجلدول 4.6: توزيع العاملني من اجلن�شني يف كل منطقة )%(

املجموعاالإناثالذكور

84.515.5100.0طرابل�ص

79.820.2100.0بريوت

81.718.3100.0البقاع

84.016.0100.0�شيدا

82.317.7100.0�شور

اجلدول 4.7: توزيع العاملني من اجلن�شني بح�شب العمر )%(

املجموعاالإناثالذكور 

24-1520.915.119.9

34-2525.128.425.6

44-3526.827.326.9

54-4518.521.119.0

64-556.67.26.7

+651.80.41.6

100.0100.0100.0املجموع
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اجلدول 4.8: توزيع العاملني يف كل منطقة بح�شب الو�شع يف العمل )%(

املجموع�شور�شيداالبقاعبريوتطرابل�ص

4.97.313.410.612.09.2رب عمل / �شريك

25.918.816.815.113.718.1عامل حل�شابه

29.543.855.743.636.640.3م�شتخدم �شهري

38.429.212.629.537.231.3م�شتخدم اأ�شبوعي اأو يومي اأو على اأ�شا�ص االإنتاج

0.90.41.10.50.40.6عامل يف املوؤ�ش�شة العائلية )بدون اأجر(

0.50.40.40.80.00.4متدرج اأو متمرن اأو ع�شو يف تعاونية زراعية

100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع
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اجلدول 4.9: توزيع العاملني بح�شب املهنة وم�شتوى التح�شيل العلمي )%(

املجموعجامعيثانويمتو�شطابتدائييجيد القراءة والكتابةاأمي

0.01.32.55.323.957.011.8الوظائف االإدارية واملهنية

0.00.52.05.912.414.65.5االأعمال الفنية واملهن ذات ال�شلة

0.00.00.52.37.05.52.3االأعمال املكتبية

5.67.17.35.54.81.95.8اخلدمات ال�شخ�شية

23.814.115.317.613.48.415.1املبيعات

13.52.64.52.80.80.63.3االأعمال الزراعية املتخ�ش�شة

8.729.624.821.413.41.919.8اأعمال البناء وامل�شالح ذات ال�شلة

قطاع التعدين واالآليات وامل�شالح 

ذات ال�شلة

1.66.810.114.15.62.99.0

االعمال احلرفية، مبا فيها ت�شنيع 

املواد الغذائية

6.310.210.08.14.32.37.8

5.66.39.67.07.51.07.1ت�شغيل امل�شانع واالآليات

34.921.513.410.16.73.912.6املهن االولية

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع
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اجلدول 4.11: توزيع امل�شتفيدين من التاأمني ال�شحي بح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي )%(

املجموعجامعيثانويمتو�شطابتدائييجيد القراءة والكتابةاأمي

2.02.718.112.815.449.0100.0

اجلدول 4.10: توزيع العاملني بح�شب املهنة واملناطق )%(

املجموع�شور�شيداالبقاعبريوتطرابل�ص

12.57.922.110.911.111.8الوظائف االإدارية واملهنية

6.45.85.74.35.95.5االأعمال الفنية واملهن ذات ال�شلة

0.92.41.13.62.12.3االأعمال املكتبية

5.05.43.88.14.25.8اخلدمات ال�شخ�شية

19.917.315.612.611.315.1املبيعات

0.60.00.41.214.73.3االأعمال الزراعية املتخ�ش�شة

25.417.315.621.814.119.8اأعمال البناء وامل�شالح ذات ال�شلة

قطاع التعدين واالآليات وامل�شالح ذات 

ال�شلة

5.611.311.59.48.89.0

االعمال احلرفية، مبا فيها ت�شنيع املواد 

الغذائية

7.210.97.68.44.47.8

4.19.15.77.48.87.0ت�شغيل امل�شانع واالآليات

12.212.710.712.314.712.6املهن االولية

100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع
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اجلدول 4.12: توزيع امل�شتفيدين من التاأمني ال�شحي �شمن كل م�شتوى من م�شتويات التعليم )%(

املجموعجامعيثانويمتو�شطابتدائييجيد القراءة والكتابةاأمي

2.41.03.12.56.223.65.3

اجلدول 4.13: ن�شبة الأجراء امل�شتفيدين من اإجازة �شنوية مدفوعة يف كل منطقة )%(

املجموع�شور�شيداالبقاعبريوتطرابل�ص

16.821.820.713.714.616.7

اجلدول 4.14: ن�شبة الأجراء امل�شتفيدين من اإجازة مر�شية مدفوعة يف كل منطقة )%(

املجموع�شور�شيداالبقاعبريوتطرابل�ص

24.729.448.623.119.126.1

اجلدول 4.15: ن�شبة الأجراء امل�شتفيدين من ال�شمان الجتماعي )التقاعد – تعوي�س نهاية اخلدمة( يف كل 

منطقة )%(

املجموع�شور�شيداالبقاعبريوتطرابل�ص

0.23.26.50.11.71.6معا�ص تقاعد

0.81.81.11.60.01.1تعوي�ص نهاية اخلدمة
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اجلدول 4.16: توزيع الأجراء بح�شب نوع التعاقد يف كل قطاع )%(

التجارةالبناءال�شناعةالزراعة
الفنادق 

واملطاعم

النقل 

والتخزين
ال�شحةالتعليم

غري 

ذلك
املجموع

عقد خطي 

م�شجل لدى 

الكاتب العدل

0.01.50.41.36.41.96.43.66.22.6

عقد خطي 

غري م�شجل 

لدى الكاتب 

العمل

3.06.64.38.34.322.648.241.732.116.4

95.091.994.988.889.475.542.754.060.780.1تعاقد �شفهي

2.00.00.41.60.00.02.70.71.00.9ال جواب

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع
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اجلدول 4.17: توزيع الأجراء بح�شب مدة العقد يف كل منطقة )%(

املجموع�شور�شيداالبقاعبريوتطرابل�ص

73.920.27.835.531.137.6تعاقد يومي

1.89.23.99.86.67بني اأقل من �شهر واحد واأقل من 12 �شهًرا

1224.270.684.954.462.455.2 �شهًرا اأو اأكرث

0.00.03.30.30.00.4ال يعرف / ال جواب

100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

اجلدول 4.18: توزيع الأجراء بح�شب نوع التعاقد وجن�شية �شاحب العمل )%(

املجموعجن�شيات اأخرىفل�شطينيونلبنانيون

2.21.511.82.5عقد خطي م�شجل لدى الكاتب العدل

10.715.764.616.5عقد خطي غري م�شجل لدى الكاتب العدل

86.982.623.680.7تعاقد �شفهي

0.20.20.00.3ال جواب

100.0100.0100.0100.0املجموع
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اجلدول 4.19: عدد �شاعات العمل الفعلية يف الأ�شبوع بح�شب م�شتوى التعليم

45.20اأمي

48.60يجيد القراءة والكتابة

47.58ابتدائي

48.20متو�شط

48.28ثانوي

43.94جامعي

اجلدول 4.20: عدد �شاعات العمل الفعلية يف الأ�شبوع بح�شب العمر

24-1547.14

34-2547.07

44-3548.08

54-4547.51

64-5546.94

+6548.37
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اجلدول 4.22: توزيع العاملني بح�شب مكان العمل يف كل منطقة )%(

املجموع�شور�شيداالبقاعبريوتطرابل�ص

42.917.324.022.621.026.1داخل املخيم فقط

1.33.011.11.54.83.2يف حميط املخيم فقط

2.74.09.21.87.14.1داخل املخيم ويف حميطه

27.261.043.558.255.549.8خارج املخيم فقط

26.114.512.215.911.616.8داخل/خارج املخيم ويف حميطه

100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

اجلدول 4.21: عدد �شاعات العمل الفعلية يف الأ�شبوع بح�شب املناطق

46.20طرابل�ص

51.44بريوت

48.17البقاع

50.26�شيدا

40.23�شور
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اجلدول 4.23: توزيع العاملني بح�شب اجلن�س ومقر العمل )%(

املجموعاالإناثالذكور 

0.97.42.1يف املنزل

2.84.53.1بناء ملحق باملنزل

6.34.36.0منزل الزبون اأو �شاحب العمل

50.871.754.4موؤ�ش�شة، م�شنع، مكتب اأو حمل 

2.01.92.0مزرعة اأو اأر�ص زراعية

13.20.211.0ور�شة بناء

2.72.52.7ك�شك ثابت يف ال�شوق اأو يف ال�شارع

18.63.315.9بدون مركز ثابت – متنّقل

2.54.12.8غري ذلك 

100.0100.0100.0املجموع
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اجلدول 4.24: متو�شط الدخل ال�شهري للعاملني بح�شب املهنة واجلن�س )األف ل.ل.(

937،278 الذكورالوظائف االإدارية واملهنية

603،382 االإناث

799،673 املجموع

793،474 الذكوراالأعمال الفنية واملهن ذات ال�شلة

504،362 االإناث

683،876 املجموع

808،000 الذكوراالأعمال املكتبية

475،641 االإناث

605،469 املجموع

558،383 الذكوراخلدمات ال�شخ�شية

421،895 االإناث

542،175 املجموع

533،676 الذكوراملبيعات

367،595 االإناث

503،990 املجموع

370،843 الذكوراالأعمال الزراعية املتخ�ش�شة

304،000 االإناث

363،656 املجموع
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            473،986 الذكوراأعمال البناء وامل�شالح ذات ال�شلة

            416،667 االإناث

            473،676 املجموع

            523،766 الذكورقطاع التعدين واالآليات وامل�شالح ذات ال�شلة

            500،000 االإناث

            523،383 املجموع

            535،959 الذكورال�شناعات احلرفية، مبا فيها ت�شنيع املواد الغذائية

            311،905 الذكور

            491،986 املجموع

            515،293 الذكورت�شغيل امل�شانع واالآليات

            391،667 االإناث

            511،528 املجموع

            478،431 الذكوراملهن االولية

            353،500 االإناث

            450،198 املجموع

            553،660 الذكورجمموع الفل�شطينيني

            456،690 االإناث

            537،243 املجموع
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اجلدول 4.25: توزع العمال الفل�شطينيون بح�شب احلق يف الن�شمام اىل نقابة او احتاد )%(

77.8اإحتاد فل�شطيني فقط

1.0اإحتاد لبناين فقط

0.4احتاد فل�شطيني ولبناين

19.5ال يحق له االن�شمام لنقابة او احتاد

1.3ال يعرف / ال جواب

100.0املجموع

اجلدول 4.26: توزع العمال الفل�شطينيون بح�شب الت�شجيل يف نقابة او احتاد )%(

18.2اإحتاد فل�شطيني فقط

1.5اإحتاد لبناين فقط

0.2احتاد فل�شطيني ولبناين

77.6غري م�شجل يف اأي اإحتاد

2.5ال يعرف / ال جواب

100.0املجموع
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 الفصل الخامس:
 البطالة وخصائص الفلسطينيين

العاطلين عن العمل
اجلدول 5.3: معدل البطالة بح�شب املناطق واجلن�س )%(

املجموعاالإناثالذكور 

7.424.210.5طرابل�ص

8.818.411.0بريوت

5.39.46.1البقاع

8.59.08.6�شيدا

0.96.11.9�شور

6.714.28.1جمموع الفل�شطينيني

اجلدول 5.4: توزيع العاطلني عن العمل بح�شب املناطق )%(

30.4طرابل�ص

25.1بريوت

6.9البقاع

33.6�شيدا

4.0�شور

100.0املجموع
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اجلدول 5.5: توزيع العاملني والعاطلني عن العمل بح�شب اجلن�س وم�شتوى التح�شيل العلمي )%(

العاطلون عن العملالعاملون

املجموعاالإناثالذكوراملجموعاالإناثالذكور

3.97.54.51.85.02.8اأمي

15.06.813.610.27.59.3يجيد القراءة والكتابة

33.319.030.932.920.028.7ابتدائي

26.826.726.824.620.023.1متو�شط

11.820.113.313.217.514.6ثانوي

9.219.911.017.430.021.5جامعي

100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

اجلدول 5.6: معدل النتظار قبل اإيجاد عمل بح�شب العمر )اأ�شهر(

24-154.28

34-258.31

44-357.14

54-456.96

64-5512.40

+657.00

6.17جمموع الفل�شطينيني
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