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ن عددا م تقوم ادارة االحصاء المركزي بتنفيذ المسوح االقتصادية واالجتماعية وهي توفر

مستخدمة  على مواضيع اجتماعية واقتصادية متعددةالمؤشرات المهمة التي تسلط الضوء 

وهي تضعها مجانًا بمتناول المستخدمين كافة وراسمي  ،المعايير الدولية في عملها االحصائي

  . ن اجل وضع الخطط الوطنية المناساص، مبشكل خالسياسات 

كزي  توّفر  االحصاءات والمؤشرات حول النوع ومنذ بداية عملها كانت إدارة االحصاء المر 

 مشاركتهافي النشاط االقتصادي و  كمساهمة المرأة ،بعضًا منهااليوم  نعرض االجتماعي التي

بالمستوى التعليمي للمرأة، عّل هذه المؤشرات  تشّكل منطلقًا  عالقة ذلكفي سوق العمل و 

حول واقع المرأة وتساعد في القيام بالتحاليل الضرورية بهدف إلثارة بعض األسئلة المحورية 

   . الواقع تدخلية لمعالجة وضع المرأة اللبنانية استنادًا إلىبناء سياسات 

نسبة النساء  صلتتشكل نصف المجتمع اللبناني، حيث و  المرأة بداية ال بد من التذكير ان 

  . 2012من المقيمين في العام % 51في لبنان الى 

في التعليم أو مشاركتها  هاتبين التحاقتبرز دور المرأة في المجتمع و  اتاالحصاء وفي حين ان

 المرأة الفروقات الحاصلة بين على ايضاالضوء تسلط ، اال انها مثالً  في النشاط االقتصادي

 للرجال% 81مقابل % 19ات االسر في لبنان تشكل السيدات ربّ  فعلى سبيل المثال .الرجلو 

 بالعمر نتقدم ممن هنّ األسر  رّباتالسيدات  أغلبية  انالى مع االشارة ، ارباب االسر
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نتيجة تطور الفكر االمر  اهذيأِت حيث لم ، سرهنّ أترؤس ، مما قد فرض عليهن راملاألو 

  . همية دور المرأة اللبنانيةوالوعي ألاالقتصادي واالجتماعي 

ال النتائج االحصائية ف، أو متابعة الدراسة بشكل عام التعليمبتحاق لالى اال مثال اذا نظرنا 

عليم في تن الملتحقين باليمن المقيم% 49 انّ  يتبينبل بين المرأة والرجل،  اً كبير  اً فرقتُبين 

الى ان نسبة النساء من بين  كما تشير النتائج .لرجالمن ا% 51نساء، مقابل هم من اللبنان 

في العام للرجال، و ذلك لالفراد الذين يتابعون الدراسة % 45مقابل % 55الجامعيين هي 

تشكل ضعف ال تزال  النساء األمّياتاال انه من الضروري االشارة الى ان نسبة  .2012

  .علمًا أّن هذه النسبة مرتفعة عند المسنين أكثر من الشباب النسبة عند الرجال

   

ان عدد النساء في  للبحوث واالنماء، بيانات سابقة صادرة عن المركز التربويأظهرت و هذا 

بينما ال يوجد فرق كبير بين الجنسين في الجامعات  اكبر من عدد الرجالهو الجامعة اللبنانية 

الصحة لبية النساء قد اخترن التربية و غوان أ .الخاصة مع تسجيل زيادة لصالح الرجال

تابع اغلب الرجال يوالخدمات االجتماعية والدراسات االنسانية للتخصص الجامعي، في حين 

  . و البرمجة مثال في مجال الهندسة تخصصهم

حسب انية نفي الجامعة اللب %35 على الرجال% 65إّن التفّوق العددي الكبير للنساء 

ذا االرتفاع في االلتحاق النسائي البيانات المذكورة، يثير عددًا من التساؤالت حول سبب ه
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هل هو ناتج عن عوامل تربوية تتعّلق بالتمييز األسري بين المرأة والرجل . بالجامعة اللبنانية

حيث يفّضل االنفاق على الرجل لاللتحاق بالجامعة الخاصة مقابل االرتضاء بالجامعة 

  .هذا الرقم ويطرحها للنقاش نة من األسئلة التي يمكن أن يثيرهاـاللبنانية للمرأة؟ هذه عيّ 

  

  العمل في لبنان؟  سوق إلى الوصول الجامعية الشهادة نتؤمّ  هل :وننتقل إلى محور آخر

الحائزين على من سنة وما فوق  15نالحظ ان نصف المقيمين في لبنان بعمر في الواقع  

  .العملما غير ناشطين أو عاطلون من إشهادة جامعية يعملون فقط، اما الباقون فهم 

ال العمل إال أّن مشاركتها في  ،، وبالرغم من ان المرأة تشكل نصف المجتمعمن ناحية اخرى

  !للرجل، أي ثالث مرات أقل من الرجال% 73مقابل % 27تتعدى 

ان مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي تتأثر اجماال بشكل كبير إلى  وتشير االحصاءات 

تكون مشاركتها مرتفعة نسبيَا عندما تكون في أوائل سن االجتماعي وعمرها، حيث وضعها ب

كمال الدراسة، لتنخفض مشاركتها في سوق العمل مع إأو  من الدراسة العمل أي بعد االنتهاء

من سوق  التدريجيحيث تبدأ المرأة باالنسحاب  .ليات الزوجية ووجود االوالدو بداية المسؤ 

العمل، في حين تبقى مشاركة الرجل في سوق العمل مرتفعة نسبيا على الرغم من خوضه 

  .نفسها دورة الحياة االجتماعية والعائلية
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  ؟2012فما هي أبرز خصائص النشاط االقتصادي للعام 

مستخدمين ال من  العاملين في لبنان همأغلبية تبين االحصاءات حول الوضع في العمل ان 

هم % 8وحوالي % 21تليهم فئة االفراد العاملين لحسابهم الخاص بنسبة %) 70بة بنس(

  .ارباب عمل وشركاء

عموما عن فئة  المرأةيب غفت ،من هذا التوزع بحسب وضعها في العملالمرأة فيما خص أما 

  .الشهريين أو اليوميين أو االسبوعيينارباب العمل لتظهر بشكل كبير في فئة المستخدمين 

عمل لتؤكد مرة اخرى ان في الملين بحسب فئات المهن احول توزع العاالحصاءات وتأتي 

يحتل الرجال  حيث ،وادر العليا والمدراءكفئة ال فيأي مهام قيادية في العمل يستلمن النساء ال 

بعض المهن التي ال الى كذلك تشير االحصاءات . منها فقط للنساء% 18منها مقابل % 82

كالمهن المتعلقة بالزراعة والقوى ، ضعيفة فيها مشاركتهاتبقى بها أو حيث  المرأة تقوم

نظرًا لطبيعة العمل نفسه  ًا طبيعيو قد يعتبر هذا األمر  .العسكرية وقيادة االليات والسيارات

المرأة تقوم اكثر بالمهن ذات الطابع ان االحصاءات تظهر حين في . ومتطلباته الجسدية

تصلة بالصحة مثًال أو حتى المهن مأو التخصصي كالتعليم و المهن الاالداري و المكتبي 

ضعيفة في بعض  المرأة تبقىمشاركة كما ان  .التي ال تتطلب أي مهارة على االطالق

  .البناء والنقل مثالو ، الصناعةالقطاعات االقتصادية كقطاع 
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ضافة طبعأ الى لمرأة، باالاال ان هذا االمر له تاثيره المباشر على مستوى الدخل بين الرجل وا

الدخل من العمل لدى الرجال متوسط حظ مثال ان فنال. اخرى اجتماعية واقتصادية عوامل

هذا الفارق في يكون مرتفعأ اكثر مما هو لدى النساء وصوال الى فجوة الدخل والتي تبرز 

 هو متمثلو  الجنس أساس على تمييز وجود دليل واضح على وهذا .الدخل بين الرجل والمرأة

هذه الفجوة تصل  اال ان. الوطني الصعيد على 6 % بنسبة الرجال لمصلحة الدخل في بفجوة

كنا قد اشرنا وهذا أمر التوالي،  ىفي قطاعي النقل والصناعة عل% 24و % 38احيانًا الى 

  .في منشوراتنا السابقةإليه 

 taux de) %10فقد سجل معدل البطالة  2012البطالة في لبنان في العام  أما فيما خّص 

chômage)   ربما من المهم . لدى الرجال% 8لدى النساء و% 15يد الوطني، ععلى الص

مما يعني التذكير ان معدل البطالة هو نسبة العاطلين من العمل الى القوى العاملة االجمالية، 

لم يقوموا بأي عمل سنة  64- 15من القوى العاملة في لبنان والذين هم بعمر % 10ان 

  .ألسبوع السابق للمقابلة، وهم مستعدون للعمل وقد بحثوا فعليًا عن عملاخالل 

اب معدل البطالةساحت  

  

  سنة  64- 15العاطلين من العمل 
  سنة 64- 15القوى العاملة االجمالية بعمر   100* 

  

  ؟2012أبرز خصائص العاطلين من العمل في لبنان في العام فما هي 
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 (les chômeurs)من اجمالي العاطلين من العمل  ،بلغت نسبة النساء العاطالت من العمل

  . للرجال% 55مقابل % 45 2012في العام  

 29-20نسبة من العاطلين من العمل سجلت في الفئة العمرية  اكبرتبين االحصاءات ان و 

من اجمالي العاطلين من العمل وتليها الفئة العمرية % 42الى هذه النسبة سنة بحيث تصل 

  %.20بنسبة  سنة 39- 30

ان إلى فتشير االحصاءات  ،التعليمي لمجمل العاطلين من العملإلى المستوى اما بالنسبة 

إلى حملة الشهادات الجامعية حيث تصل في فئة هي من العاطلين من العمل النسبة االكبر 

   .تينفئمن اللكل % 23المستوى التعليمي الثانوي والمتوسط بنسبة  واالفراد ذو يليهم  ،33%

البحث عن عمل عن طريق االقارب أسلوب يعتمد معظم العاطلين من العمل اجماال و 

بشكل كبير، خالفا لما خرى المتاحة لهم غير معتمدة اء والمعارف وتبقى االساليب االقواالصد

سياسات التوظيف المتوفرة في قصور في الى مما قد يشير  .حاصل في البلدان المتطورةهو 

تتراوح بين سنة العمل من من العاطلين % 30خاصة ان فترة البحث عن العمل لدى وب. لبنان

  .وسنتين

من العاطلين من العمل قد صرحوا % 30 نّ أنجد فاذا بحثنا عن سبب التعطل من العمل  اما

مناسبة كالدوام أو الراتب، في الظروف العمل غير بان سبب تركهم لعملهم السابق متعلق ب

  .أو فقدانه هكانوا يعانون من موسمية عملهم السابق مما اجبرهم على ترك% 8حين ان 
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من هؤالء العاطلين من العمل ال يستفيدون من اى نوع من % 68من المهم االشارة الى ان و 

من دون اي تغطية صحية على االطالق، فيلبثون انواع التأمين الصحي المتوفرة في لبنان، 

مين أالتيوّفر  الذيمين الصحي في لبنان هو العمل اأالن المصدر االساسي لالستفادة من الت

% 51العلم ان نصف المقيمين في لبنان أو  مع .يعملون اصشخاصل عشرة امن  7لحوالي 

  .فقط يستفيدون من تأمين صحي

تفتح األفق واسعًا على التحليل والنقاش ودراسة الحلول بناء التي عرضناها اليوم إّن المؤشرات 

  . على الواقع الذي تعكسه

إلى المؤشرات تدّل على خلٍل ما يطال وضع المرأة في لبنان، ما يدفعنا هذه ال شّك في أّن ف

هل هو خلل بنيوي؟ هل له عالقة مع ثقافتنا؟ هل له . التساؤل عن مكامن هذا الخلل وطبيعته

  عالقة مع التربية؟ هل له عالقة مع االنتماء الديني؟ أو المناطقي؟ 

عليها انطالقًا من الواقع، في حال توّفر إرادة كّلها أسئلة من الضروري إيجاد إجابات حقيقية 

  . جدّية في تعزيز دور المرأة في المجتمع وٕازالة العوائق التي تحول دون تحقيق هذا الهدف


