
2018سر يف لبنان ة لأليشيمسح القوى العاملة واألحوال املع
ملخص احصاءات االعاقة

2022متوز 28مبىن االسكوا، 



:حملة عن عينة املسح

ة، تبقى املسوح يف ظل عدم إجراء أي تعداد للسكان واملساكن يف لبنان منذ فرتة طويل

االحصائية االداة الوحيدة جلمع البيا�ت حول االعاقة

 أسرة معيشية53000بلغ حجم العينة

 21قارب معدل عدم االستجابة الـ%

بل منظمة العمل ومبساعدة فنية من قمن االحتاد االورويب دارة املسح بتمويل الفذت ان

الدولية



 اجملموعة القصرية لفريق واشنطن حول أداء الوظائفمت اعتماد



:مستوى الشمول

حيمل فيما خيص حتديد مفهوم االعاقة، مت اعتماد مستوى الشمول الذي

"  لى االطالقال ميكنين القيام بذلك ع"أو " توجد صعوبة كبرية"التصنيف 

.عند االجابة على االسئلة املتعلقة أبداء الوظائف



:بعض النتائج

4 %بنان من املقيمني يف ل

لديهم إعاقة

ذين حوايل نصف االفراد ال

م لديهم اعاقة ليس لديه

أتمني صحي



:احملدودية يف نشر النتائج املتعلقة ابالعاقة

 استناداً اىل خطة املعاينة املتبعة(Sampling design) أقل من ) عدد مقدر(، ان كل تقدير

، لذا من األفضل عدم نشر هذه التقديرات%20لديه خطأ معياري نسيب يزيد عن 2500



* Estimation below 2500 have a relative standard error above 20%

Current employment status in main 
job or occupation

Disability status
Person with a 

disability
Person without a 

disability
Women Men Women Men

Employer / Partner * * 16546 124952
Own account worker * 7480 46270 250699
Contributing family helper (unpaid) * * 8050 4952
Monthly paid employee * 5468 281460 552478
Weekly, daily or on the basis of 
productivity paid employee

* * 24424 152706

Trainee, apprentice 0 0 * *
Other 0 0 * 0
Don't know 0 0 0 23
Total 4190 17335 378485 1087375

Current employment status by disability status and sex, Lebanon 2018



استماعكمشكراً ُحلسن 
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