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 واقع المرأة فً لبنان باالرقام

مرال توتلٌان غٌدانٌان. د  

إدارة اإلحصاء المركزيمدٌر عام   
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 واقع المرأة فً لبنان باالرقام

 المعطٌات على ٌرتكز وهو لبنان فً المرأة واقع العرض ٌتناول

 اإلحصاء إدارة بها قامت التً المسوح من المستخرجة االحصائٌة

 واقع لتبٌان االدارٌة البٌانات بعض الى نتطرق سوف كما ،المركزي

 .عام بشكل لبنان فً المرأة

 :التالٌة المحاور على العرض ٌرتكز
 

 السكان•

 النشاط االقتصادي•

 التعليم•

 السيدات ربات االسر•

 الصحة االنجابية•

 الهجرة الدولية•

 المهن•
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 نبذة عامة 

 فً مشاركتها ان اال المجتمع، نصف لبنان فً المرأة تشكل

 التحاقها من الرغم على بالمئة 23 تتعدى ال االقتصادٌة الحٌاة

 الرجال بنسبة الجامعٌات النساء نسبة تتقارب حٌث بالتعلٌم،

 .جامعً تعلٌمً مستوى على الحاصلٌن
 

 فً 10.2 الى تصل التً االمٌات النساء نسبة للنظر الملفت من

 المئة فً 5.6 تساوي االمٌٌن الرجال نسبة ان حٌن فً المئة
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 مقدمة عامة 

 ال انها اال والتجارة الخدمات قطاعً فً اجماالا  النساء تعمل

 بالمهن اجماال تقوم انها بل كوادرعلٌا المصنفة المهن تتصدر

   .واالختصاصٌة االدارٌة
 

 من اكثر شهرٌة موظفة انها على اجماال تصنف المرأة ان كما

 .الخاص حسابها على عاملة أو عمل ربة كونها
 

 النشاط قطاعات بعض فً والرجل المرأة بٌن الدخل فجوة تكبر

 فً المئة فً 38 الى االحٌان بعض فً تصل وهً االقتصادي

 .واالتصاالت النقل قطاع
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 مقدمة عامة 

 المرأة ان بحٌث العمر مع النساء عند البطالة معدل ٌنخفض

 على اقتصادٌاا، ناشطة غٌر لتصبح العمل عن البحث عن تتوقف

 .الرجل عكس

 

 اجمالً من المئة فً 15 سٌدة ترأسها التً االسر نسبة شكلت

 .لبنان فً االسر

 فً متقدمات سٌدات هن لبنان فً االسر ربات غالبٌة ان اال

 .وأمٌات العمر
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 واقع المرأة فً لبنان باالرقام

 السكان



www.cas.gov.lb 

 السكان

2007المسح الوطنً لالحوال المعٌشٌة لالسرة، : المصدر  
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 السكان
 2009، لبنان، (بالنسبة المئوية)بحسب الحالة الزواجية والجنس ( سنة وما فوق 15في عمر )المقيمين توزع 

2009متابعة أوضاع النساء واالطفال،  -المسح العنقودي متعدد المؤشرات: المصدر  
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 السكان

 المناطق نساء ورجال معا   رجال نساء 

 محافظة بٌروت 8.9 8.5 9.3

 محافظة جبل لبنان       

 ضواحً  بٌروت 26.5 27.1 25.8

 باقً جبل لبنان  14.6 14.6 14.6

 محافظة لبنان الشمالً   

 الضنٌة -قضاءا عكار والمنٌة  11.0 11.2 10.7

 باقً أقضٌة لبنان الشمالً 9.2 9.1 9.4

 محافظة البقاع  

 قضاءا بعلبك والهرمل 6.9 7.2 6.6

 باقً أقضٌة البقاع 5.6 5.5 5.6

 محافظة لبنان الجنوبً 10.8 10.5 11.1

 محافظة النبطٌة 6.5 6.1 6.9

 لبنان  100 100 100

 .2009، لبنان، (بالنسبة المئوية)المقيمين بحسب الجنس في المناطق توزع  

2009متابعة أوضاع النساء واالطفال،  -المسح العنقودي متعدد المؤشرات: المصدر  
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 واقع المرأة فً لبنان باالرقام

 النشاط االقتصادي
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  معدالت النشاط االقتصادي
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 نساء

 رجال

 .2009، لبنان، والجنسالنشاط االقتصادي بحسب الفئات العمرية معدالت 

2009متابعة أوضاع النساء واالطفال،  -المسح العنقودي متعدد المؤشرات: المصدر  

 معدل النشاط االقتصادي

 لبنان  رجال نساء

22.8 72.8 47.6 

بحسب الجنس العاملين  

 لبنان  رجال نساء

23.0 77.0 100 

) سنة وما فوق 15فً عمر  (  
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   العاملين بحسب القطاع االقتصادي

 نساء

 

 رجال

 

 معاا نساء ورجال 

 

 االقتصاديقطاع النشاط 

 

 الزراعة  6.3 6.5 5.7

 الصناعة 12.1 13.4 7.5

 اإلنشاءات 8.9 11.5 (*)

 التجارة 27.0 28.7 21.5

(1.4) 8.4 6.8 
النقل وأنشطة البرٌد واالتصاالت السلكٌة 

 والالسلكٌة

 الخدمات 36.9 29.9 60.2

 الوساطة المالٌة و التأمٌن 2.0 1.6 3.2

 ال جواب (*) (*) (*)

 

100 

 

100 

 

100 

 المجموع

 

 حالة 25العدد أقل من )*( : 

(n.n) :  حالة 50وأقل من  25العدد بٌن 

2009متابعة أوضاع النساء واالطفال،  -المسح العنقودي متعدد المؤشرات: المصدر  

 .2009، لبنان، (بالنسبة المئوية)والجنس القطاع االقتصادي العاملين بحسب توزع   
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  فئبد الوهي للعول الحبلي
 2009، لبنان، (بالنسبة المئوية)والجنس بحسب فئات المهن  العاملينتوزع  

2009متابعة أوضاع النساء واالطفال،  -المسح العنقودي متعدد المؤشرات: المصدر  
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  فئبد الوهي للعول الحبلي

 المهنفئات  ورجال معا  نساء  رجال نساء 

 كوادر علٌا ومدراء 14.1 16.3 6.5

 اختصاصٌون  12.1 7.9 25.9

 مهن وسطى 6.3 4.6 12.3

 موظفون ادارٌون 6.4 4.8 11.5

 عاملون فً قطاع الخدمات وبائعون  12.7 10.9 18.6

 عمال زراعٌون وصٌادو سمك 5.3 5.4 5.2

 عمال مهرة 18.6 22.8 4.8

 سائقو اآلالت والسٌارات 8.4 10.9 (*)

 عمال غٌر مهرة 9.8 8.4 14.5

 قوى عسكرٌة 6.2 8.0 (*)

 ال جواب (*) (*) (*)

100 100 100 
 المجموع

 

 .2009، لبنان، (بالنسبة المئوية)والجنس فئات المهن العاملين بحسب توزع  

 حالة 25العدد أقل من )*( : 

2009متابعة أوضاع النساء واالطفال،  -المسح العنقودي متعدد المؤشرات: المصدر  
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 فدىة اندخم يٍ انعًم بٍٍ انًرأة وانرخم 

 نساء

 

 رجال

 

 %فجوة الدخل 

 

 االقتصاديقطاع النشاط 

 

ل.ل ل.ل (233000)    295  الزراعة  21.0  000

ل.ل ل.ل 455000      596  الصناعة 23.8 000

ل.ل ل.ل 531000    595  التجارة 10.8 000

ل.ل ل.ل (664000)    1070  النقل وأنشطة البرٌد واالتصاالت السلكٌة والالسلكٌة 38.0 000

ل.ل ل.ل 736000    785  لوساطة المالٌة و التأمٌنوا الخدمات 6.2 000

ل.ل ل.ل 660000    702 000 6.0 

 

 كافة القطاعاتالدخل بين المرأة و الرجل في  فجوة

 

 2007لبنان، ، الدخل بين المرأة والرجل بحسب القطاعات االقتصادية فجوة ومتوسط الدخل  

2007المسح الوطنً لالحوال المعٌشٌة لالسرة، : المصدر  

((n.n حالة 50وأقل من  25بٌن العدد 
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 اندخم انصبفً يٍ انعًم

2007المسح الوطنً لالحوال المعٌشٌة لالسرة، : المصدر  
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سنة 64-15معدالت البطالة    
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2009متابعة أوضاع النساء واالطفال،  -المسح العنقودي متعدد المؤشرات: المصدر  

 .2009معدالت البطالة بحسب الفئات العمرية والجنس، لبنان،  

 معدل البطالة 

 لبنان  رجال نساء

10.4 5.0 6.4 
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  معدالت غير الناشطين اقتصاديا  
 .2009اقتصاديا  بحسب الفئات العمرية والجنس، لبنان، الناشطين معدالت غير  

2009متابعة أوضاع النساء واالطفال،  -المسح العنقودي متعدد المؤشرات: المصدر  

 معدل غير الناشطين اقتصاديا

 لبنان  رجال نساء

77.2 27.2 52.4 
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 واقع المرأة فً لبنان باالرقام

 التعلٌم
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سنة 24إلى   3فً عمر )متابعة الدراسة  (  

 متابعة الدراسة  فتيات و فتيان معا   فتيان فتيات

 نعم، التحق بأٌة مؤسسة تعلٌمٌة 78.7 76.8 80.8

 كال، لم ٌلتحق بأٌة مؤسسة تعلٌمٌة 17.7 20.0 15.2

 *ال ٌنطبق 3.6 3.2 4.0

 المجموع 100 100 100

 2009، لبنان، (بالنسبة المئوية)والجنس ( 2009-2008)متابعة الدراسة خالل العام بحسب توزع المقيمين  

 سنة واألفراد الذٌن لم ٌلتحقوا ابدا بالمدرسة 24-3تضم هذه الفئة الخدم فً المنازل بعمر : ال ٌنطبق* 

2009متابعة أوضاع النساء واالطفال،  -المسح العنقودي متعدد المؤشرات: المصدر  
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  المستوى التعليمي المحصل

 رجال نساء 
نساء ورجال 

 معا  
 المستوى التعليمي المحصل

 (ة)أمً  7.9 5.6 10.2

 روضة وملم بالقراءة و الكتابة 6.1 6.5 5.8

 ابتدائً 28.2 30.9 25.4

 متوسط 23.4 24.1 22.7

 ثانوي 17.0 16.2 17.7

 جامعً 16.5 16.5 16.6

 **مستوى تعلٌمً غٌر محدد 0.3 0.3 0.3

 *ال ٌنطبق 0.7 (*) 1.3

 المجموع 100 100 100

 حالة 25العدد أقل من )*( : 

تضم هذه الفئة باالضافة الى األفراد الذٌن لدٌهم مستوى تعلٌمً غٌر محدد، األفراد الذٌن : محددتعلٌمً غٌر مستوى **

 .تابعوا منهاج تعلٌمً غٌر محدد والذٌن تابعوا منهاج متخصص بالمعوقٌن

 .تشمل هذه الفئة الخدم العاملٌن عند األسر والذٌن لم ٌتم طرح هذا السؤال علٌهم: ال ٌنطبق*

2009متابعة أوضاع النساء واالطفال،  -المسح العنقودي متعدد المؤشرات: المصدر  

 .2009، لبنان، (بالنسبة المئوية)بحسب المستوى التعليمي المحصل و الجنس  المقيمين توزع  
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 واقع المرأة فً لبنان باالرقام

 النساء ربات االسر
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 النساء ربات االسر فً لبنان
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فً المئة من مجوع االسر فً لبنان 15تشكل نسبة االسر التً ترئسها سٌدة  . 

سنة وهن أمٌات اجماال 65غالبٌة السٌدات ربات االسر ٌتجاوز عمرهن  . 

 توزع السٌدات ربات االسر بحسب الفئات العمرٌة توزع السٌدات ربات االسر بحسب المستوى التعلٌمً
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2009متابعة أوضاع النساء واالطفال،  -المسح العنقودي متعدد المؤشرات: المصدر  
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 واقع المرأة فً لبنان باالرقام

 الصحة االنجابٌة
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 الصحة االنجابٌة

 أية وسيلة أية وسيلة تقليدية أية وسيلة حديثة
  

36.1 11.9 47.9 
 بدون تعلٌم

 تعلٌم ابتدائً 53.4 9.1 44.3

 تعلٌم متوسط 56.3 7.4 48.9

 تعلٌم ثانوي 52.3 9.6 42.7

 +تعلٌم جامعً 52.8 9.9 42.9

 المجموع 53.7 8.9 44.8

 .2009المتزوجات والالتي يستخدمن أو يستخدم أزواجهن وسيلة لمنع الحمل، لبنان،  49- 15التوزيع النسبي للنساء في عمر 

2009متابعة أوضاع النساء واالطفال،  -المسح العنقودي متعدد المؤشرات: المصدر  
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 واقع المرأة فً لبنان باالرقام

 الهجرة الدولٌة
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2009و 2004الهجرة الى الخارج بٌن   

فً انًئت يٍ االسر صرحت اٌ ندٌهب عهى االقم فرداَ  6حىانً •

 2009و انعبو  2004يهبخراً بٍٍ انعبو 

 

تدل انُتبئح عهى اٌ غبنبت انًهبخرٌٍ هى يٍ انرخبل و قد شكهت •

 .فً انًئت نهُسبء 23.7فً انًئت يقببم  76.3َسبتهى 

 

2009متابعة أوضاع النساء واالطفال،  -المسح العنقودي متعدد المؤشرات: المصدر  
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 واقع المرأة فً لبنان باالرقام

فً بعض المهن وفقاا للبٌانات الرسمٌة  
 والنقابٌة
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 المهندسون

 2009سنة نقابة بيروت في المهندسون 

 جدول من تحضٌر إدارة اإلحصاء المركزي -المهندسٌن فً بٌروت نقابة : المصدر

2009 

 المجموع ذكور إناث الجنس

 1662 1321 341 األعداد

 %100 %79 %21 النسب المئوٌة
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 المهندسون

 2009سنة نقابة طرابلس في المهندسون 

 جدول من تحضٌر إدارة اإلحصاء المركزي -نقابة المهندسٌن فً طرابلس : المصدر

2009 

 المجموع ذكور إناث الجنس

 389 284 105 األعداد

 %100 %73 %27 النسب المئوٌة
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 األطجبء

 2009نقابة األطباء : المصدر

2009 

 النسب المئوية األعداد الجنس

 %68 260 ذكور

 %32 123 إناث

 %100 383 المجموع
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 األطجبء ثوىجت االختصبص

 2009نقابة األطباء : المصدر

2009 

 النسب المئوية األعداد الجنس  

ام
ع
ب 

ط
 

 %66 198 ذكور

 %34 103 إناث

 %100 301 المجموع

ص
صا

خت
ا

 

 %76 62 ذكور

 %24 20 إناث

 %100 82 المجموع
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 أطجبء األسٌبى في لجٌبى

 2010نقابة األطباء : المصدر

 المجموع إناث ذكور

 4,912 1,235 3,677 األعداد

 %100 %25 %75 النسب المئوية



www.cas.gov.lb 

 الصيبدلخ في لجٌبى

 2009نقابة الصٌادلة فً لبنان : المصدر

 النسب المئوية األعداد

 إناث
                                 

3,167  58% 

 ذكور
                                    

2,268  42% 

 المجموع
                               

5,435  
100% 
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 الوورضىى

 2009نقابة الممرضٌن : المصدر

 النسب المئوية األعداد

 إناث
                              

      5,511  
83% 

 ذكور
                              

      1,147  
17% 

 المجموع
                              

     6,658  
100% 
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 القضبح

 2011وزارة العدل : المصدر

2011 

 النسب المئوية األعداد الجنس

 %59 322 ذكور

 %41 221 إناث

 %100 543 المجموع
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 الوحبهىى

 2007نقابة المحامٌن : المصدر

 النسب المئوية األعداد الجنس

 %67 4386 ذكور

 %33 2125 إناث

 %100 6511 المجموع
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 الوىظفىى في القطبع العبم

 2011مجلس الخدمة المدنٌة : المصدر

2011 

 اإلداراد الرسويخ
  الوجوىع إًبث ركىر

 الٌست الوئىيخ األعذاد الٌست الوئىيخ األعذاد الٌست الوئىيخ األعذاد

 %49 8589 %35 3046 %65 5543 هىظف دائن

 %28 4881 %37 1788 %63 3093 هىظف هؤقذ

الوؤسسبد العبهخ الوشوىلخ 

 ثسلطبد هجلس الخذهخ الوذًيخ
2089 85% 367 15% 2456 14% 

الجلذيبد الوشوىلخ ثسلطبد هجلس 

 الخذهخ الوذًيخ
1320 83% 278 17% 1598 9% 

 %100 17524   5479   12045 الوجوىع

     %31 إًبث %69 ركىر الٌست الوئىيخ
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هعلوى وهذيرو هذارس التعلين التقٌي   

 والوهٌي

 2009/2010مدارس التعلٌم المهنً والتقنً الرسمً فً لبنان 

 المركز التربوي للبحوث واإلنماء: المصدر

 النسب المئوية األعداد   معلمون ومديرون

 الجنس

 %54 6,699 ذكور

 %46 5,803 إناث

 %100 12,502 المجموع
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2009/2010لتعلين الوهٌي والتقٌي الرسوي طالة الوذارس     

 المركز التربوي للبحوث واإلنماء: المصدر

2009/2010 

 النسب المئوية األعداد الجنس الشهادة الرسمية

 المجموع

 %52 19,497 ذكور

 %48 18,011 إناث

 %100 37,508 المجموع



www.cas.gov.lb 

2009/2010لتعلين الوهٌي والتقٌي الخبص طالة الوذارس     

 المركز التربوي للبحوث واإلنماء: المصدر

2009/2010 

 النسب المئوية األعداد   الشهادة الرسمية

 مجموع الطالب

 %53 31,012 ذكور

 %47 27,485 إناث

 %100 58,497 المجموع
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 الوىارد الجشريخ في الوذارس الوهٌيخ الخبصخ

 2009/2010المركز التربوي للبحوث واإلنماء : المصدر

 

 المجموع إناث ذكور مدرسون ومدراء

 6,699 3,263 3,436 األعداد

 %100 %49 %51 النسب المئوية
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2009/2010( الجبهعبد)التعلين العبلي   

 المركز التربوي للبحوث واإلنماء: المصدر

2009/2010 

 النسب المئوية األعداد الجنس  

 طالب

 %47 84,719 ذكر

 %53 95,059 أنثى

 %100 179,778 المجموع

 مدراء

 %50 2,897 ذكر

 %50 2,909 أنثى

 %100 5,806 المجموع

 أساتذة

 %63 10,317 ذكر

 %37 6,070 أنثى

 %100 16,387 المجموع



www.cas.gov.lb 

 الوصىروى

 2009نقابة المصورٌن الصحافٌٌن فً لبنان : المصدر

 النسب المئوية األعداد مصورون

 %96 158 ذكور

 %4 7 إناث

 %100 165 المجموع
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 الفٌبًىى

 2009نقابة الفنانٌن فً لبنان : المصدر

2009 

 القطبع
   الوجوىع إًبث ركىر

 الٌست الوئىيخ األعذاد الٌست الوئىيخ األعذاد الٌست الوئىيخ األعذاد

 %32 205 %45 69 %28 136 انًىسٍقى وانغُبء

 %26 162 %3 4 %33 158 انًىسٍقى

 %21 133 %38 59 %15 74 انتًثٍم

 %9 56 %5 8 %10 48 اإلخراج

 %5 30 %1 1 %6 29 انكتببت

 %3 18 %2 3 %3 15 تقٍُى انًسرذ وانسًٍُب وانتهفزٌىٌ

 %2 14 %3 4 %2 10 انرقص

 %2 13 %3 4 %2 9 انسٍُىغرافٍب

 %1 4 %1 2 %0 2 إعداد وتقدٌى انبرايح

 %100 635 %100 154 %100 481 الوجوىع

     %24 إًبث %76 ركىر الٌست الوئىيخ
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 نهتىاصم يع إدارة اإلحصبء انًركزي

01373160: هبتف  

01373161: فبكس  

WWW.CAS.GOV.LB : يىقع انصفحت  

 

 شكرا  النتباهكم


