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لألسر  املعيشية  باألحوال  اخلاصة  الوطني  املسح  إحصائيات  وتكشف 

إلى كل  بالنسبة  النشاط االقتصادي في منو  2004 أن مستوى  لسنة 

املقيمني، وأن ذروة النشاط االقتصادي للرجال والنساء تنحصر في الفئة 

العمرية 25-29 بنسبة 61.4 %. ومتثل النساء نسبة 11،2 % من قوة 

العمل كربات عمل أو عامالت للحساب اخلاص و75،5 % كموظفات بدخل 

شهري. وتعمل النساء في املقام األول في قطاع اخلدمات وأساسا في 

االقتصاد غير املهيكل أو غير الرسمي.

وعموما تتمتع املرأة اللبنانية مبستوى تعليمي أعلى من نظرائها الرجال 

رغم أنها تشغل مناصب أدنى مرتبة وأقل دخل عن العمل نفسه. وهذا عن 

دل على شيء فإنه يدل على أن املرأة اللبنانية غير قادرة على احلصول 

دون  الرجال  توظيف  يتم  حني  في  التعليمي،  املستوى  دون  عمل  على 

التقيد مبعايير التوظيف املتفق حولها. ورغم أن نسبة النساء املشتغالت 

في قطاع التربية والتعليم تبلغ 68 %، فإن نسبة وجودهن في اإلدارة 

في الفئة الثالثة  العامة لوزارة التربية والتعليم العالي ال تتجاوز 25 % 

من موظفي اخلدمة املدنية، ويغنب كليا عن الفئة األولى والثانية. 

وتصف التقاليد االجتماعية، التي حتدد للرجل دور املعيل، عمل املرأة أو 

مساهمتها في الدخل العام بالثانوي وغير الضروري، أو مجرد »هواية« 

بالقياس إلى عمل الرجال وأدوارهم. وتشير استطالعات الرأي إلى أن 

الراتب  حيث  من  اجلنسني  بني  التمييز  استمرار  تواجه  اللبنانية  املرأة 

التفرقة  تزايد  عن  فضال  اخلدمة،  نهاية  وامتيازات  والترقية  والتوظيف 

لألطفال  محاضن  املؤسسات  توفر  ما  نادرا  ذلك،  على  وعالوة  املهنية. 

الصحة  على مستوى  املكاسب  أن  يعني  ما  وهو  العمل،  خالل ساعات 

والتعليم لم تترجم على مستوى التمكني االقتصادي للمرأة.

 

من  العديد  في  الوطنية  االقتصادية  اإلحصاءات  مع  احلال  هو  وكما 

البلدان، ال تشمل األرقام املتاحة عن املرأة العاملة عملها في القطاع غير 

الرسمي، مثل العمل املنزلي واملشاريع الصغيرة واألسواق غير الرسمية 

والتعاونيات واألنشطة التجارية احمللية التي تديرها العائالت، أو بعض 

القطاعات الزراعية. ولذلك يبقى الكثير من إسهامات املرأة اللبنانية في 

االقتصاد والرفاه االقتصادي، غير مرئي وغير معترف به في السياسات 

االقتصادية الوطنية.

 

من جهة أخرى، متثل املرأة ما يقدر بـ28.7 % من إجمالي عدد العاطلني 

عن العمل، وميكن أن نرجع ذلك إلى الصعوبات التي تواجهها املرأة في 

حتقيق التوازن بني مسؤولياتها األسرية ودورها كعنصر فاعل اقتصاديا، 

وهو ما مينعها غالبا من البحث عن عمل خارج املنزل. 

أمام  عدة  عقبات  تواجه  لبنان  في  املرأة  تزال  ال  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

مشاركتها في احلياة السياسية، فالقانون االنتخابي احلالي يعيق القوى 

السياسية غير التقليدية، مبا في ذلك النساء رغم محاولتهن الدخول إلى 

يستبعد  الذي  األغلبية  لنظام  نتيجة  هي  احلقيقة  وهذه  العام.  الفضاء 

األقليات ويسمح بسيطرة القوى التقليدية للتحكم بقوة النتائج.

كما أن الطائفية والوالءات العائلية تعد العقبات الرئيسية التي تعترض 

مشاركة املرأة في احلياة السياسية والسيما في غياب تدابير اإلنصاف 

سعد  برئاسة  احلالية  احلكومة  ففي  )الكوتا(.  احلصص  نظام  مثل 

احلريري، مت تعيني وزراء من بينهم امرأتان واحدة تولت منصب وزير 

املالية وهي مرشحة تيار املستقبل.
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االجتماعية  والعدالة  اجلنسني  بني  باملســـاواة  املتصــلة  القضـــايا 

االجتماعي  النــوع  على  عملها  وتركـــز  األوسط.  الشرق  منطقـــة  في 

وكذلك  االقتصادية  واملساواة بني اجلنسني واحلقوق  الشاملة  واملواطنة 

القيادة واملشاركة. 

يقدر عدد سكان لبنان حوالي 3.755.034 نسمة حسب تعداد سنة 2004، منهم 93.4 % لبنانيني و6.6 % مقيمني غير لبنانيني. 

ويبلغ عدد السكان حتت سن الـ15 نسبة 29 % في حني أن نسبة من جتاوزوا الـ65 سنة تبلغ 7%، مقابل 34 % و5 % سنة 

1970. ومن أهم اخلصائص االجتماعية في لبنان هو تأخر سن الزواج بالنسبة إلى النساء والرجال على حد السواء، وقد برزت 
هذه الظاهرة ومازالت مستمرة حتى يومنا هذا.
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