
 
  

برنامج وضع المرأة في الشرؽ األوسط 
 (SWMENA) وشماؿ أفريقيا

 
 

  ومستوى التعميـ الوضع االقتصادي |التركيز عمى لبناف   
 موجز عف الموضوع

( ومعيد IFESالدولّية لمنظـ االنتخابّية )برنامج مف إعداد المؤسسة 
( بتمويٍؿ مف الوكالة الكندّية IWPRالبحوث في السياسات المتعمِّقة بالمرأة )
 (CIDA) لمتنمية الدولّية
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 في لبنانالتعميمي وضع المرأة االقتصادي و 
انطالقًا مف البيانات المستقاة مف مستوى التعميـ يعرض ىذا الموجز أبرز ما خمصت إليو الدراسة بشأف وضع المرأة االقتصادي و 

في لبناف. وىو يتضمف تحمياًل بشاف وضع المرأة االقتصادي مع التركيز عمى االستخداـ واتجاىات العمؿ  SWMENAاستطالع برنامج 
لطموحات في حقؿ التعميـ وأبرز مجاالت والدخؿ الشيري. يُعالج ىذا الجزء المرتبط بالتعميـ أبرز المعمومات الديمغرافيّة واإلجابات بشاف ا

 الدراسة.
 

 التعميم
 المينّية. طموحاتيـ حوؿ مستقبميـ التعميمي و مف العمر المستطمعيف الذيف لـ يتمّوا الخامسة والعشريف  ُطرحت سمسمة مف األسئمة عمى

 أظيرت النتائج رغبة األغمبية الساحقة مف الرجاؿ والنساء بالحصوؿ عمى تعميـ جامعي. 

  ؿ اإلحصاءات فروقات ميمة  عمى مستوى الطموحات التربوّية بيف الرجاؿ والنساء دوف سّف  .52لـ ُتسجِّ

  أظيرت النتائج أف ثمث عدد األشخاص الراضيف عف درجة تحصيميـ العممي الحالي، قد أتموا المرحمة االبتدائّية بينما أتـ ثالثة مف
 (.1بعيـ المرحمة الثانوّية. أّما مف تبّقى فحائز عمى شيادة جامعّية )الرسـ أصؿ عشرة منيـ المرحمة التكميمّية كما أتـ ر 

 

 

 (.5مف الرجؿ ألف تواجو عقبات في سعييا لمتحصيؿ الجامعي )الرسـ  أظيرت النتائج أف المرأة معرضة أكثر

  أفاد معظـ الرجاؿ والنساء في
االستطالع عف عدـ وجود عقبات 

مف أماـ تحقيؽ ما يطمحوف إليو 
تعميـ. وفي حيف افاد ربع كؿ مف 
عينة  الذكور واألناث  أف المشاكؿ 
المالّية تشكؿ العقبة األساس أماـ 

أفادت  ،تحقيؽ طموحاتيـ العممية
نسبة أقّؿ مف الذكور واألناث )رغـ 

44% 

36% 

31% 

31% 

3% 

4% 

22% 

29% 

 (391= العدد)النساء 

 (164= العدد)الرجاؿ 

 طموحات الشباب المبناني في حقل التعميم: 1الرسم 
   25نسبة النساء والرجاؿ دوف سّف 

 أتممت التحصيل العممي الذي أريد مرحمة ابتدائّية، تكميمّية أو ثانوّية  الكمّية أو الجامعة  (دكتوراه/ماجستير)دراسات عميا 

52% 

61% 

26% 

25% 

22% 

14% 

 (287=العدد)النساء 

 (102= العدد )الرجال 

 العقبات أمام التعميم: 2الرسم 
 نسبة النساء والرجاؿ الذيف يفيدوف عف وجود عقبات أماـ تحصيؿ التعميـ العالي

 غيرها عقبات مالّية ال عقبات
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 .حصيميـ العمميكونيا أعمى بيف األناث( عف وجود عقبات ناجمة عف المعايير أو الواجبات العائمّية تحوؿ دوف متابعة ت

 

 
  

  25% فقط مف المواتي تخطيف  12سنة( مستوى التعميـ الثانوي في مقابؿ  22-52% مف النساء )في الفئة العمرّية 04أتّمت نسبة 
 (.5عاما" )الرسـ 

  المستطمعات لـ يصمف % مف 02رغـ وجود ميٍؿ واضٍح إلى االرتقاء في التحصيؿ العممي بيف أفراد العينة، أظيرت النتائج أف نسبة
 الى  مستوى التعميـ الثانوي في المدرسة.

 جدير بالذكر أّنو مف بيف مجاالت الدراسة الثالث األبرز في صفوؼ وال
المستطمعات، يرد مجاالف طالما تـ اعتبارىما تقميديا مجاالت ذكورية  وىما إدارة 
األعماؿ والعمـو يمييما الفّف والتصميـ. ولقد برزت إدارة األعماؿ كأكثر مجاالت 
الدراسة شعبّيًة ورواجًا بيف الذكور واألناث عمى حدٍّ سواء اذ شكمت حقؿ الدراسة 

لرجاؿ الذيف ال يتعدى عمرىـ الخامسة % مف ا54% مف النساء و12 لدى
    .والعشريف

 تتخذًا إاّل أّف المخططات الوظيفية ال يىيمف عمييا الرجاؿ تقميد طالما مع أّف الشابات ُيبديف اىتمامًا في اختراؽ المجاالت التي 
 ،، والتجميؿفي المتاجرالبيع و ، مينة التعميـالنساء دوف سّف الخامسة والعشريف  تغمب في صفوؼ وفي حيف التغيير. منحىبسرعة 

  .(1)الجدوؿ المعمارّية إلى العمؿ في اليندسة يـسعي ُيالحظ في صفوؼ الشباب

  ولكّف رغـ ذلؾ أبدت الشابات اىتمامًا بجميع مجاالت العمؿ مف طب وتعميـ وصواًل إلى العمالة الماىرة والقّوات المسّمحة مما
 لمساعدتيّف عمى تحقيؽ طموحاتيّف المينّية.يستوجب تنّوعًا في الموارد والفرص 

 

أبرز ميادين الدراسة لمنساء  – 1الجدول 
 (595)العدد =  52دون سّن 

 (%15)  إدارة األعمال

 (%11)  العموم

 (%10)  الفنون والتصميم

30% 

9% 

2% 

55% 

51% 

43% 

10% 

25% 

37% 

5% 

15% 

18% 

 (320= العدد)سنة  55أكثر من 

 (834= العدد ) 54و 35بين 

 (828= العدد ) 34و  18بين 

 تنامي معّدالت التحصيل العممي في صفوف الشابات: 3الرسم 
 التحصيؿ العممي بيف صفوؼ المبنانيّات بحسب العمر

 الجامعة الثانوي االبتدائي إلى التكميمي ال تعميم 
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 العمل
ُيالحظ أّف غالبية المستطمعات اما بالنسبة لمعمؿ، 

يعممف حاليا أو ينويف العمؿ وخوض سيرة مينّية 
% مف 53في المستقبؿ. وأظيرت النتائج أف 

وفي حيف  .سنة يعممف حالياً  52النساء دوف سّف 
% منيف عف رغبتيف بالعمؿ في 54اعمنت 
% منيف عف عدـ رغبتيف 15 تعبر  ،المستقبؿ

 بمتابعة أية سيرة مينّية في الوقت الراىف.

وتظير النتائج وجود تفاوت في النسب بيف غالبّية 
%(، 54) الشابات المواتي أبديف نّيًة في العمؿ

 %(. 53واألقمّية  التي تعمؿ فعاًل )
 (. وقد يكوف 0)الرسـ  خالؿ األسبوع السابؽ ىي ضعفي تمؾ بيف األناث  مارسوا عمالً الذيف ر النتائج أف نسبة الرجاؿ كدلؾ تظي

  .ىدا مؤشرا" اما عمى قمة فرص العمؿ المتوفرة لألناث بالمقارنة مع الرجاؿ واما عمى استمرار النظرة التقميدية لممرأة ولدورىا

 مف النساء المواتي تتراوح اعمارىف بيف 00مة في صفوؼ النساء مع التقّدـ في العمر: تعمؿ نسبة تنخفض نسبة مشاركة اليد العام %
. وقد يعني ذلؾ تخّمي المرأة عف العمؿ عند الزواج أو 22إلى  55% لمفئة العمرّية بيف 51سنة وتنخفض ىذه النسبة إلى  52و 11

 اإلنجاب.

  أّما أبرز األسباب التي ُتثني
 العمؿممارسة المرأة عف 

فيي واجباتيا  المأجور
 المنزلّية، تمييا حّجة الدراسة

في حيف يشكؿ . بدواـٍ كامؿٍ 
 في فرص العمؿ نقصال

 . (5)الجدوؿ % مف النساء 1ومف الرجاؿ % 55بيف  األكثر شيوعاً السبب المتاحة 

  مف الرجاؿ 1% مف النساء و0ط سوى نشيتحصر الغالبّية القصوى لمرجاؿ والنساء والعامميف في لبناف نشاطيا بوظيفٍة واحدٍة. وال %
 في ممارسة أكثر مف وظيفة في األسبوع الذي سبؽ االستطالع. 

 
 
 

 لخروج الرجال والنساء من سوق العملاألسباب األساسّية الثالثة  – 5الجدول 

 (125الرجاؿ )العدد =  (1555النساء )العدد = 

 (%26)  عدم توّفر فرص العمل (%58)  العناية بالمنزل

 (%25)  الدراسة (%9)  دراسةال

 (%17)   التقاعد (%8)  عدم توّفر فرص العمل

37% 

78% 

63% 

22% 

 (1995= العدد )نساء 

 (749= العدد )رجال 

 مشاركة القوى العاممة:  4الرسم 
 نسبة النساء والرجاؿ الذيف عمموا مقابؿ أجر في األسبوع الفائت

 ال نعم
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اال أنو في حيف يطغى العمؿ في قطاعي التعميـ والصحة بيف . واالناث في حقمي التجارة والخدماتالذكور تعمؿ غالبية افراد العينة مف 
  .(5)الجدوؿ  يطغى العمؿ في التصنيع واالنتاج بيف الرجاؿ ،النساء

 .تعمؿ  المرأة مف مختمؼ الطوائؼ في القطاعات نفسيا: التجارة، والخدمات والتعميـ 

  (.5و 2بصورة عامة، تتشابو الميف بيف النساء والرجاؿ )عمى ما يرد في الرسميف 

  المتاجر واألسواؽ. وبشكٍؿ عاـ، يعمؿ الرجاؿ في المجاالت نفسيا ما عدا % مف النساء في قطاع الخدمات أو البيع في 04تعمؿ
 بعض االستثناءات.

 .تظير النتائج  أف أفراد العينة مف الرجاؿ أقؿ مياًل إلى التخصص مف النساء وأكثر مياًل إلى ممارسة الحرؼ وأمثاليا 

  سبة ُتذكر مف اناث العينة في ىذه المينة.ال تعمؿ أية ن ،% مف الذكور في تشغيؿ اآلالت وجمعيا1في حيف يعمؿ 

 
تميؿ المرأة حوؿ العالـ أكثر مف الرجؿ إلى العمؿ بدواـ جزئي 
إحقاقًا لمتوازف بيف المسؤولّيات العائمّية والمنزلّية. وليس لبناف 

احتماؿ استثناءًا عمى القاعدة ولكف بعد األخذ بعيف االعتبار 
 ميماً  انخراط الرجؿ في سوؽ العمؿ بصورة أكبر، ال نجد اختالفاً 

في أنماط العمالة السائدة بيف الرجاؿ والنساء العامميف. وفي حيف 
% في 15ُيرّجح أف تعمؿ المرأة أكثر مف الرجؿ بدواـ جزئي )

% 14% مف النساء و32%(، تظير النتائج أف نسبة 5مقابؿ 
% مف النساء 14ـٍ كامؿ. وتعمؿ نسبة مف الرجاؿ يعمموف بدوا

% مف الرجاؿ في خالؿ وقت الفراغ في حيف تعمؿ نسبة ال 11و
% مف كال المجموعتيف في الفترات الموسمّية. ومع أّف 5تتعدى 

النساء والرجاؿ يعمموف في ميٍف متشابيٍة وفي ساعات متشابية، 
ؿ أوجو اختالؼ شديدة في البدؿ  يتقاضو كؿ مف الذي ُتسجَّ

 ما هي أكثر النشاطات انتشارًا في مكان العمل؟ – 3الجدول 

 (543رجاؿ )العدد =  (145نساء )العدد = 

 (%34)  التجارة/البيع (%43)  التجارة والبيع

 (%28)  الخدمات (%20)  الخدمات

 (%8)  التصنيع/اإلنتاج (%16)  التعميم

 (%5)  الخدمات المنزلّية/خدمات المطاعم (%6)  الصحة

 (%5)  النقل (%5)  التصنيع/اإلنتاج

عامميين في 
الخدمات و 
البيع في 

المحالت و 
 %38االسواق

الحرف 
اليدوية و 
العمل مثل 

 %14ذلك

عاطميين عن 
 %12 العمل

 أخصائيين

 11% 

عامميين 
تقنّيين و 
مساعدين 
 متخصصين

 8% 

 %6 كتاب
 %12غيرها

 (607العدد )مهن المبنانيين العامميين : 5الرسم 
 مجاالت عمؿ المبنانييف العاممييف
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 (.3الرجؿ والمرأة عف عمميما )الرسـ 

 
  يعمؿ حوالي ثمثي النساء لقاء أجر أو راتب مقابؿ

% مف الرجاؿ. وتعمؿ أعداد مماثمة في العمؿ 00
 .(3غير النظامي أو عمى أساس الساعة )الرسـ 

  مف الرجاؿ لحسابيـ الخاص، مقارنًة 05يعمؿ %
% فقط مف النساء. وعميو، ُيرجح في 55بنسبة 

ؿ أكثر مف النساء امتالؾ مشروع عمؿ الرجا
خاص بيـ في حيف تميؿ المرأة إلى اختيار 

 الوظيفة.

    في حيف يضـ القطاع الخاص موظفيف مف
 تظير نتائج االستطالع  تواجداً  ،جميع الطوائؼ

أكبر لمشيعة مما لمسّنة أو المسيحّييف في القطاع 
 العاـ.

  ؿ اختالؼ ُيذكر في القطاعات التي يعمؿ فييا رجاؿ أو نساء. بصورة إجمالّية، يعمؿ % في 9% في القطاع الخاص، 15ال ُيسجَّ
 العائالت. لدى القطاع العاـ ومف تبقى يعمؿ في الشركات التي تممكيا الحكومة أو 

 
 االقتصاديالوضع 

% منيف أقّؿ مف 51في الشير بينما تجني نسبة  544العامالت يجنيف  أقّؿ مف $% مف المستطمعات 55 تظير نتائج االستطالع أف 
 في الشير. $244

ؿ فروقات في الدخؿ وفي مشاركة القوى العاممة بحسب المحافظات.  ُتسجَّ
  شير.في ال 244% أو أكثر مف األسر المبنانّية في المحافظات ما عدا محافظتي بيروت وجبؿ لبناف أقّؿ مف $54تجني نسبة 

عامالت في 
الخدمات و 
البيع في 

المحالت و 
 االسواق

 41% 

اخصائيات
21% 

عاطالت عن 
 %12العمل

عامالت 
تقنّيات و 
مساعدات 
 متخصصات

 9% 

الحرف اليدوية 
و العمل مثل 

 ذلك

 8% 

 %4 ,غيرها %5كاتبات

 (806العدد )مهن المبنانّيات العامالت =  6الرسم 
 مجاالت عمؿ المبنانيّات العامالت

65% 

44% 

7% 

9% 

26% 

46% 

2% 

1% 

 (807= العدد )نساء 

 (610= العدد )رجال 

 نوع البدل المتقاضى عن العمل - 7الرسم 

 مقايضة أو غير مدفوع عمل لحسابهم الخاص بدل يومي أو بالساعة -عمل غير نظامي  راتب شهري
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  في الشير. أّما  944% مف األسر المبنانّية في بيروت وجبؿ لبناف أكثر مف $24أّما عمى مستوى المحافظات فيجني أكثر مف
 (. 1األسر في النبطّية فيي أقؿ مياًل مف المناطؽ األخرى إلى كسب أجور مماثمة )الرسـ 

  جبؿ لبناف والبقاع مقابؿ أجر فيما ال تتعّدى نسبة االناث % مف النساء المقيمات في بيروت، وفي محافظتي 04تعمؿ أكثر مف
 % في محافظة الجنوب.52 المواتي تتقاضيف أجراً 

 

 

: الوضغ االقتصادي في المحافظات8الرسم     

Nabatieh

Sout h

Beqaa

Nort h

Beirut

Mt Lebanon

Household income
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 (.9تظير  المقارنة بيف العامميف بدواـٍ كامٍؿ وجود تفاوت شديد في األجر بيف الرجاؿ والنساء العامميف في لبناف )الرسـ 
 $ في الشير ىي ثالثة أضعاؼ نسبة االناث المواتي يحصمف عمى مداخيؿ مشابية في  1141نسبة الرجاؿ الديف يجنوف أكثر مف

   في الشير ثالثة أضعاؼ نسبة الرجاؿ. 544بة االناث المواتي تجنيف  أقؿ مف $حيف تشكؿ نس

  مف الرجاؿ أجورًا متدنّية بيذا 54في الشير في حيف يكسب حوالى  244% منيف أقّؿ مف $51مف بيف النساء العامالت، تكسب %
 النساء.  % فقط مف55في الشير بالمقارنة مع  344% مف الرجاؿ أكثر مف $02الشكؿ. يجني 

  يجني الرجاؿ والنساء العامموف في القطاع العاـ أجورًا متماثمة ولكّف النساء العامالت في القطاع الخاص يجنيف دوف ما يكسبو
نظراؤىف الرجاؿ. وىذه مشكمة 
ال يتضح حجميا اال لدى 
األخد بعيف االعتبار كوف 

% مف مجموع العّماؿ 15
 يعمموف في القطاع الخاص

 .(14)الرسـ 

  ًأف االناث  تظير النتائج أيضا
في القطاع العاـ مرشحات 
أكثر مف الرجاؿ ألف يجنيف 

في الشير  344أجرًا يفوؽ $
% لمرجاؿ(. 03% مقابؿ 21)
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 التفاوت في األجور بين الرجال والنساء - 9الرسم 
 الدخؿ الشيري الذي يجنيو الرجاؿ والنساء العامموف بدواـٍ كامٍؿ 
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 التفاوت في األجور بين الجنسين بحسب قطاع االستخدام – 10الرسم 

 في الشير بحسب قطاع االستخداـ 700$الذيف يجنوف أكثر مف  لعامميفنسبة العامالت وا 

 وما فوق 701$ وما دون $700
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 % فقط مف النساء.54في الشير بالمقارنة مع  344% مف الرجاؿ دخاًل يفوؽ $05عمى خالؼ القطاع الخاص حيث يجني 

 

 العامموف يستطيع الخبرة، بتنامي األجر يرتفع وحيث. سّناً  األكبر األشخاص يجنيو ما دوف أجراً  الشابات يتجن أف إذاً  المفاجئ غير مف
 .أعمى أجرٍ  تحقيؽ يتوّقعوا أف األطوؿ الخبرة ذوو

  النساء أو أقؿ. ومف بيف  244(، تجني اثنتاف مف أصؿ ثالثة ما ُيعادؿ $52إلى  11مف بيف النساء العامالت )الفئة العمرّية
 (.11في الشير )الرسـ  244( تجني غالبّية بسيطة أكثر مف $22-55العامالت )في الفئة العمرّية 

  09مع تنامي التحصيؿ العممي، تتنامى القدرة عمى كسب الدخؿ: بيف صفوؼ العامالت الحائزات شيادة جامعّية، تجني نسبة %
% فقط ىذا القدر.  كما نجد أنو مف بيف 51لتعميـ الثانوي، تجني نسبة في الشير. ومف بيف المواتي أتممف ا 344منيف أكثر مف $

 % منيف.32ػفي الشير أو أقؿ عتبة ال 244المواتي أتممف المرحمة التكميمّية أو دونيا تتجاوز نسبة مف يجنيف $
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الدخل الشهري بين صفوف النساء العامالت بدواٍم كامل موزعًا  - 11الرسم  
 بحسب الفئة العمرّية
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