
 جذاذة تقییمیة لمدى تنفیذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة

 

  الدولة  : لبنــان

واألھداف التنمویة  1994تبنّى لبنان برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة / القاھرة 
نوعیا ومكثفا في معالجة القضایا التنمویة  دفعلأللفیة والتزم بھما، فشھد خالل العشریتین الماضیتین 

والسكانیة، وأنیط باللجنة الوطنیة الدائمة للسكان مھمة وضع السیاسة السكانیة وتحدیثھا ومتابعتھا 
بالتعاون مع األطراف الحكومیة والمدنیة المعنیّة . وقد أمكن إنجاز العدید من المسوح والدراسات التي 

دقة وساھمت في وضع برامج وأنشطة ترمي إلى النھوض بالموارد شخّصت الوضع وقیّمتھ بأكثر 
البشریة وتأمین الحقوق في مجاالت التعلیم والصحة والشغل والتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة والتنمیة 

ل في ذلك إلى تحقیق عدید اإلنجازات والنتائج  المستدامة والحد من الفقر وتمكین المرأة والشباب. وتوصّ
لتعلیم الذي بلغ فیھ مستوى التكافؤ بین الجنسین وتأمینھ لغالبیة األطفال في المستوى خاصة في ا

االبتدائي. ولئن اقترب لبنان من تحقیق بعض غایات أھداف األلفیة للتنمیة، إال أن التحدیات ال تزال 
لمرأة ورفع أمامھ ھامة لبلوغ المستویات المطلوبة في الفترات المحددة خاصة حول المساواة وتمكین ا

ھا الذي بقي موضوعا  ،التمییز عنھا الذي یصطدم بعراقیل قانونیة وتشریعیة وفكریة ومقاومة العنف ضدّ
م.   شبھ محرّ

ل مسیرة لبنان في تحقیق سیاساتھ وبرامجھ حول الرعایة االجتماعیة والتنمیة والنھوض باألسرة  إن تعطّ
مة، للظروف السیاسیة واألمنیة التي عرفتھا البالد وتحسین الظروف المعیشیّة والصحیّة یعود،وبنسبة ھا

التي ، بتدمیرھا للبنیة التحتیة ولمرافق الخدمات، أرجعت البالد خطوات إلى  2006وخاصة حرب تموز 
ر تذبذب مؤشّر التنمیة البشریة من  إلى  2005سنة  0.772إلى  2000سنة  0.748الوراء وھذا ما یفسّ

  2011سنة  0.739

  

  

  المؤشرات :

  

  اإلنجاز / القیمة  المؤشرات
  السكان والتنمیة والتنمیة المستدامة -1

أنشأ لبنان بعد مؤتمر القاھرة اللجنة الوطنیة الدائمة   مدى توفر سیاسة سكانیة
للسكان التي عھدت إلیھا مھمة وضع السیاسة 

  السكانیة وتحدیثھا ومتابعة إنجازھا.
تناولتھا  قضایا التنمیة والتنمیة المستدامة التيأھم 

  السیاسة السكانیة
األوضاع الدیمغرافیة، النمو االقتصادي والتنمیة 
البشریة والفقر، الصحة والصحة اإلنجابیة، 
التعلیم،قضایا المرأة وتمكینھا،التمییز ضد 

  المرأة،تمكین الشباب،اإلستدامة البیئیة...



      
 دوالر 2.4:   دون نسبة الفقر  •

  دوالر 4دون                 
   )1997(% سنة  10.1
33.7 %  

8  %)2004(  
20.6 %  

 سنوات 5: دون األطفال ناقصو الوزن •
  

نسبة السكان دون السعرات الحراریة  •
 الضروریة :

 
  

3.0 : %1996  
  
  )1995% ( 2.5دون -

-3.9 %)1996-2005(  
  %) 15.4(عربیا:

-1.1 )%2004(  

عدد اإلجراءات والتشریعات  •
على سالمة والمبادرات المتخذة للحفاظ 

  المحیط والبیئة واستدامة الموارد.

المصادقة على عدید االتفاقیات الدولیة حول حمایة -
  البیئة.

  قانون حمایة البیئة -
  إنشاء المجلس الوطني للبیئة-
  إعادة ھیكلة وزارة البیئة بقانون-
  إحداث شرطة بیئیة-
  إقرار الالمركزیة اإلداریة البیئیة.-
  

  األســرة -2
تتولى وزارة الشؤون االجتماعیة تنفیذ   لقضایا األسرةتوفر سیاسات وبرامج  مدى

استراتیجیة وطنیة للنھوض باألسرة وتنمیة 
قدراتھا وتلبیة احتیاجاتھا والتنسیق في ذلك 

مع مختلف المتدخلین حكومیین ومن 
، وقد عرفت تلك المجتمع المدني

االستراتیجیة بعض التعثّر والصعوبات 
وف السیاسیة واألمنیة التي نتیجة الظر

.2006عرفھا لبنان وخاصة حرب   
 3.84بین   متوسط حجم األسرة •

ببیروت 
 4.40و

 بالجنوب

 3.75بین 
 4.42ببیروت و 
)2007بالجنوب(  

 60نسبة المسنین من مجموع السكان ( •
  سنة فأكثر)

%10ذكور :    
% 11إناث :

)2005(  
 25.4: 2050توقعات:

  % للجنسین
المرؤوسة من طرف نسبة األسرة  •

  من مجموع األسر امرأة
سنة  14.9  

2004  
%  50حوالي     نسبة األسر الفقیرة •

من األسر فقیرة 
  اقتصادیا

% سنة  4.5    نسبة السكان المعاقین •
2004  



  % 88    من مجموع األسر نسبة األسر النوویة •
  % 57.9    نسبة األسر التي تمتلك مسكنھا •

  الحقوق اإلنجابیة والصحة اإلنجابیة والصحة -3
مدى توفر سیاسات وبرامج للصحة والصحة 

  اإلنجابیة
توفّر سیاسة صحیة وبرنامج وطني  •

وزارة  ھللصحة اإلنجابیة تساھم فی
الشؤون االجتماعیة وعدد من 

  الجمعیات إلى جانب وزارة الصحة
التشریعات واإلجراءات الضامنة لحق الجمیع في 

  على خدمات الصحة اإلنجابیة الحصول
 مجانیة وسائل تنظیم األسرة •
یضمن الدستور المساواة وممارسة كل  •

  الحقوق بصفة عامة 
ص.اإلنجابیة ضمن الرعایة الصحیة الدمج خدمات 

  األساسیة
دمج غیر مكتمل لعدد من مكونات الصحة اإلنجابیة  

  .منافذ الخدمات الصحیةفي بعض 
خدمات اإلعالم نسبة الشباب المنتفعین ب •

  والتثقیف حول الصحة اإلنجابیة
    

نسبة النساء والرجال المنتفعین بخدمات  •
اإلعالم والتثقیف حول الصحة 

  اإلنجابیة

    

اختالف كبیر حسب     السن األدنى قانونا لزواج البنت •
 18الطوائف الدینیة : من 

سنة وحتى دون  12إلى 
  ذلك للفتاة بشروط

  1995سنة  27.5  عمر المرأة عند الزواج األول متوسط •
  

  2004سنة  28.8

 نسبة الوالدات •
  

في األلف  17.6
)2000-2005(  

- 2007في األلف ( 15
2011(  

  
  )2009-2005% ( 98  )2004% ( 89  نسبة الوالدات تحت إشراف صحي •
معدل الوالدات لدى  •

امرأة  1000المراھقات(الوالدات لكل 
  سنة) 19-15من الفئة 

25.92 )2000(  16.05 )2010(  

 نسبة التغطیة بفحوص ما قبل الوالدة •
•                           

  ما بعد الوالدة                         

95.6 ) %2004(  96 ) %2005-2009(  
51.6 %  

- 15امرأة  1000نسبة القابالت لكل  •
  سنة 49

    

 1000نسبة أطباء النساء والتولید لكل  •
  سنة 49- 15امرأة 

طبیبا من كل  325  
 100االختصاصات لكل 

- 2000ألف ساكنا (
2004(  

المؤشر اإلجمالي للخصوبة(عدد  •
  األطفال لكل امرأة)

2.5 )1991-1995(  1.8)2010(  



      متوسط عمر المرأة عند اإلنجاب األول •
% وسائل 34% ( 58    نسبة المستعمالت لوسائل تنظیم األسرة •

  )2009- 2005حدیثة 
واإلجراءات والصیغ التي تعطل قرار القوانین 

  المرأة حول تنظیم إنجابھا
    

نسبة المراكز التي تقدم بانتظام خدمات  •
الص.اإلنجابیة من مجموع المراكز 

  الصحیة

    

      عدد العیادات المتنقلة للص. اإلنجابیة •
نسبة الصیدلیات الخاصة التي توفر  •

  وسائل تنظیم األسرة
    

بخدمات الوقایة  نسبة النساء المنتفعات •
  من السرطانات النسائیة

    

نسبة اإلجھاض من مجموع النساء  •
 الحوامل سنویا:  اإلرادي

  غیر اإلرادي                   

    

سنة  49- 15المتزوجات  النساءنسبة  •
أثناء  الالتي عانین من مشاكل صحیة 

  من مجموع الحواملالحمل األخیر 

  2004% سنة 22.1  

      خارج إطار الزواجنسبة الوالدات  •
 100لكل  100  نسبة وفیات األمھات •

  )2003-1985ألف(
 100لكل  25

  )2010ألف(
 نسبة وفیات الرضع •

  5األطفال دون              
  )2003في األلف ( 27
  )2003في األلف ( 31

  )2011في األلف ( 8
  في األلف 9

 نسبة انتشار فیروس نقص المناعة:  •
  
  
  
  

 رجال 
  نساء

% للذكور ودون 0.1  
 24- 15% لإلناث  0.1
  سنة

مجموع حاالت 1056 
  ) 2007اإلصابة (

17.8%  
% من  %2.2( 81.8

  األم إلى الطفل)
  تمكین المرأةوتحقیق المساواة واإلنصاف بین المرأة والرجل  -4

سنة  68.9ذكور :   مؤمل الحیاة عند الوالدة حسب النوع •
سنة  73.2إناث :

)2000-2005(  
  

  سنة 70
  سنة 75

)2010-2011 (  

نسبة اإلناث في مختلف مراحل التعلیم  •
  مقارنة بنسبة الذكور

-1999% سنة  100  1995% سنة  93
2000  

نسبة البنات في الشعب العلمیة مقارنة  •
  بالذكور

    



عدد األطفال في سن الدراسة خارج  •
 المدارس :               البنات

  ألوالدا                               

    
15.275  
  )2010(سنة  14.572

 15نسبة األمیة لدى الرجال والنساء  •
 فما فوق سنة

  
 

 سنة 24-15ذكور  •
 سنة 24-15إناث  •

% كنسبة  10  
-%إناث 13.6عامة(

  % ذكور)7.6
  
2 %  
1 %  

تقدیر الدخل المكتسب بین اإلناث نسبة  •
 والذكور

  0.31 )2007 -2008(  

  )2010% (25  2000% سنة  23 العاملةنسبة اإلناث من مجموع القوى  •
في األنشطة غیر  حصة النساء •

(من مجموع النساء  الزراعیة
 العامالت)

72.5 ) %1997(  83.3 ) %2005(  

عدد النساء صاحبات األعمال مقارنا  •
 بعدد رجال األعمال

المسجلین نسبة النساء من   
 :في نقابات المھن الحرة 

% في نقابة الصیادلة 57
% في نقابة  25و 

% في 18.86المحامین و
نقابة األطباء (سنة 

2002.(  
عدد النساء صاحبات المشاریع  •

 الصغیرة
النساء اللواتي یعملن   

% من 11.2لحسابھن 
  القوى العاملة النسائیة

نسبة النساء الالئي یشغلن مناصب  •
 إداریة علیا في الوظیفة العمومیة 

  8 %  

في سلك القضاء وفي  نسب النساء •
وفي النقابات وفي المھن الفنیة البرلمان 

 وفي اإلعالم.

% 2.3في البرلمان:
  2000سنة 

%سنة 3.9في البرلمان:-
2005  

 30في القضاء: حوالي -
%  

عدد التشریعات التي تنطوي على  •
 تمییز بین الجنسین

بالرغم  من تعدیل العدید   
من القوانین وسن قوانین 
جدیدة لرفع التمییز ضد 
المرأة ال تزال ھناك 
قوانین تحتوي على أحكام 

  تمییزیة
عدد التحفظات التي ال تزال قائمة عل  •

اتفاقیة القضاء على كل أشكال التمییز 
 ضد المرأة.

صادق لبنان على جل   
اإلتفاقیات التي تھم حقوق 
المرأة وتمكینھا بما فیھا 
اتفاقیة القضاء على كل 



مییز ضد المرأة أشكال الت
على  اتظلكن بتحف

 16و 9المواد والبنود 
  29و

والترتیب  دلیل الفوارق بین الجنسین •
 العالمي

  )1واألسوأ : 0.00قیمة الدلیل المثلى(

  0.440القیمة :  
 187من  76الترتیب:

  دولة
  القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة -1

وافقت الحكومة على     الوضع القانوني •
م العنف ضد  قانون یجرّ

أفریل  6المرأة بتاریخ 
وأحیل للبرلمان  2010

الذي لم یقض فیھ بعد 
خاصة مع معارضة 
السلط الدینیة اإلسالمیة 
والجدل الذي ال یزال 

  دائرا حولھ.
النساء الالئي یتعرضن للعنف  نسبة •

 بكل أنواعھ سنویا  .
% سنة  35تقدیر :   

2002  
ساء الالئي یتعرضن للعنف من عدد الن •

 طرف الزوج أو الخطیب سنویا.
 66% من أصل  26  

جریمة قتل متعمد على 
نساء كانت دوافعھا تتعلق 
بالشرف: األحكام حولھا 
اتسمت بالرفق وأحیانا 

  بالبراءة.
  

ش  • عدد النساء الالئي یتعرضن للتحرّ
 .والفضاءات العامة الجنسي في العمل

  % 30تقدیر :   

المعدل السنوي للنساء الالئي یرفعن  •
 قضایا عدلیة ضد المعتدین علیھن

بلغ مجرائم الشرف ال  
(الدراسة سنة  12عنھا : 
1998(  

عدد المسوح والدراسات المنجزة  •
لتشخیص واقع العنف المسلط على 

 المرأة وحجمھ

دراستان حول قتل النساء   
في لبنان صدرتا سنتي 

بإشراف  2008و  2007
للبنانیة لمناھضة الھیئة ا

  العنف ضد المرأة
نسبة حاالت الطالق التعسفي من جھة  •

الزوج من مجموع حاالت الطالق 
 المسجلة سنویا.

    

نسبة ختان اإلناث وتطورھا حسب  •
 المستوى التعلیمي لألم

  ال توجد تقریبا  

    سنة) من  16نسبة زواج البنات (دون  •



 مجموع الزیجات المسجلة سنویا.
عدد المؤسسات الراعیة للنساء  •

 المعنفات
    

عدد المنظمات والجمعیات المھتمة  •
بالتصدي للعنف القائم على النوع 

 االجتماعي.

غیر كبیر من  عدد  
الجمعیات المختصة 
بالتصدي للعنف ضد 
المرأة مثل الھیئة اللبنانیة 
لمناھضة العنف ضد 
المرأة وجمعیة تنظیم 
األسرة، وجمعیات الدفاع 
عن المرأة والجمعیات 

  الحقوقیة
التشاریع التي وقع سنھا أو تعدیلھا في  •

اتجاه التصدي للعنف القائم على النوع 
 االجتماعي.

م للعنف القانو   ني المجرّ
ل بعد  ضد المرأة لم یفعّ
بسبب معارضة بعض 

  الجھات
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