
 

 

طلق إدارة اإلحصاء المركزي اليوم
ُ
ي لبنان: صورة تقريرا إحصائيا بعنوان  ت

 
"واقع النساء والرجال ف

ك و جهد ب هإعداد الذي تم  و  احصائية"، ي لبنان و برنامج مشتر
 
تعاون بي   إدارة اإلحصاء المركزي ف

 . ي
 األمم المتحدة اإلنمائ 

ات إىل توفت   هذا التقرير  يهدف ي ت المؤشر
بي    الفجوة بي   واقع المرأة وواقع الرجل المتاحة التر

ي لبنان 
 
  العمل لتسهيل القرار  صانعي يدي أضعها بي   بغية و ف

 
هذه الفجوة، كما يهدف  عىل سد

ي تحققت إظهار إىل 
ي إطار اإلنجازات التر

 
ي مختلف مجاالت التنمية عىل مدى  ف

 
تمكي   المرأة ف

ة الماضيةالسنوات الخمس  ي سبيلبهدف استكمال هذه االنجازات وتطويرها  عشر
 
تحقيق  ف

 .  المساواة بي   الجنسي  

لقد و 
ّ
ايد عىل البيانات شك وبخاصة االحصاءات  ،وع االجتماعي المتعلقة بالن الطلب المتر 

ها وتحليل الموثوقة وذات الصلة،  ي لبنان األوضاعونشر
 
  ،الخاصة بحياة النساء والرجال ف

 
 دافعا

 
 
 أساسيا

 
ي هذا اإلطار والعمل عىل إلدارة االحصاء المركزي لتعزيز جهودها وتحديا

 
تجميع ف

ي إوتدقيقها إلنتاج وفحصها بياناتها 
 
، وتقديمها ف ات متعلقة بالنوع االجتماعي حصاءات ومؤشر

ي 
 يسهل فهمها واستخدامها من قبل المستخدمي   وصانعي القرار.  بطريقةهذا التقرير االحصائ 

ي أجرتها  ويستند هذا التقرير بشكل أساسي عىل
البيانات المستمدة من المسوح األشية التر

 عامي دارة اإل 
 تها أنتجببيانات إدارية هذه المسوح نتائج ستكمال ا . وقد تم  2019و  2004 بي  

)إحصاءات حيوية(  شخصيةوزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة لألحوال المن  كل

بية والتعليم العاىلي ووزارة الصحة و 
ها من أجهزة الدولة ، قوى األمن الداخىلي و ووزارة التر غت 

ا 
 
ا مختلف ي أعطت منظور 

ي  وحاتالمزيد من العمق إىل معلومات المس تضافأو  والتر
 
المتاحة ف

إدارة االحصاء المركزي عىل أهمية البيانات االدارية  تشديد عىل صوابية يؤكد يدعم و مما  االدارة. 

ورة تحسي   جودتها وإتاحتها لإلستخدام من أجل إعطاء صورة أ مطالبتها المتكررة بو  كتر ض 

 
 
ي لبنان.  وضوحا

 
  عن الواقع ف
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: الفصل األول تتناول ستة مواضيع ستة فصول  عىلالتقرير هذا يحتوي   عىل النحو التاىلي

تيبات األشيةيتناول  ات الديموغرافية والتر فيه الرجال  يشيع ذيالعام ال واقعيحدد الو  التغت 

ي لبنان
 
ي  أما  ؛والنساء ف

ات الصحية الرئيسية من منظور  فيتناول الفصل الثائ  القضايا والمؤشر

 ويركز  ؛ويقدم الفصل الثالث صورة عن اإلنجازات والتحديات التعليمية ؛النوع االجتماعي 

ي ذلك المشاركة وظروف العمل الرابعالفصل 
 
ات المتعلقة بالعمل بما ف  ويسلط ؛عىل المؤشر

أما الفصل السادس  ؛ل واألجور الضوء عىل الظروف االقتصادية مثل الدخل الخامس الفص

ي صنع القرار ف،  واألخت  
 
ي دور المرأة ف

 
ي  حقوق اإلنسانو يتعمق ف

 
نظرا ألهمية هذا الدور ف

 . بي   الجنسي    المساواة

ي التقرير الغالبية العظىم من البيانات واإلحصاءات شارة إىل أن در اإل جت
 
تعود إىل المستخدمة ف

ي لبنان: أي انتشة متعددة الجوانب ـاألزماندالع قبل ا ـم
 
االنهيار ، و  19د ـائحة كوفيـار جـف

وت. لذلك ،  ي العاصمة اللبنانية بت 
 
ات المنبثقة عنها االقتصادي والماىلي ، واالنفجار ف فالمؤشر

ي لبنان حاليةال تعكس التطورات االجتماعية واالقتصادية والتحديات المرتبطة باألزمة ال
 
. ف

ي لبنان قبل وأساس معيار بمثابة ر هذا التقرير تباإعولكن يمكن 
 
لمقارنة واقع الرجل والمرأة ف

ي المستقبل القريب. ها ؤ إجرا المزمعنتائج الدراسات القادمة  عتر استخداموذلك وبعد األزمة 
 
 ف

 
 
، تود

 
ا سيلي   مويرو وفريق برنامج األمم لسيدة االدارة أن تعرب عن خالص تقديرها ل وأخت 

ي وإداري. المتحدة االن
ي عىل كل ما قدموه من دعم تقت 

 مائ 

ي إدارة 
وال بد من التعبت  عن شكرنا وتقديرنا لمجهود السيدة النتونا سادو ولمساهمات موظف 

ي إعداد 
 
 هذا التقرير. وكتابة اإلحصاء المركزي ف


