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ول  األ حصائياإلنمائي، التقریر  اإلمم المتحدة  األ، بالشراكة مع برنامج في لبنان  حصاء المركزياإلأطلقت إدارة  
تشرین    20في    إحصائیة"جتماعي بعنوان "واقع النساء والرجال في لبنان: صورة  االحصاءات النوع  إحول 

النوع االجتماعي، حصاءات والمؤشرات المفصلة حسب  اإل  . ویقدم ھذا التقریر مجموعة من2021ول/أكتوبر  األ
التقدم الذي أحرزه  ویبیّن نحو تحقیق المساواة بین الجنسین في السنوات الخمس عشرة الماضیة.   لبنان  اتجاھات 

مواضیع رئیسة وھي: الدیمغرافیا، والصحة، والتعلیم، وسوق العمل، والظروف  على ستة    یّركز التقریرو
 نسان.اإلقتصادیة، وصنع القرار وحقوق  االجتماعیة واال

 واقع النساء والرجال في لبنان: صورة إحصائیة 

مسوحات وطنیة یوفرھاوقد استُمدَّت اإلحصاءات والمؤشرات التي   أجرتھا إدارة  ات بالعین ھذا التقریر من نتائج 
ضافة الى البیانات الرسمیة المحدثة التي أتاحتھا الوزارات  إ،  2019و  2004عامي  اإلحصاء المركزي بین

واإلدارات العامة المختصة. ویمكن االطالع على التقریر باللغة اإلنكلیزیة على موقع برنامج األمم المتحدة  
 .اإلنمائي في لبنان وموقع إدارة اإلحصاء المركزي

التقریر أن لبنان حقَّق تكافؤاً بین الجنسینو بلغ معدل  إذ   ، في التعلیم  یبین 
ئة، افي الم  90لدى البنین والبنات حوالي   التعلیم االبتدائيفي    الصافياللتحاق ا

البالغ  على غیاب الفجوة بین الجنسین في  1.0ویؤكد مؤشر التكافؤ بین الجنسین 
معدل االلتحاق الصافي   فإنھذا المجال. أما في المستویات التعلیمیة األعلى،  

 لبنین.معدل التحاق ا  منللبنات أعلى 

  فقد  .معدل المشاركة في سوق العمل  فيبین الجنسین   اً فاوت كبیرالتال یزال و
النساء    30أقل من    لكنئة من السكان، افي الم  52.6في سن العمل  بلغت نسبة 

ئة منھّن یشاركن فعلیاً في سوق العمل. وقد یدل ذلك على احتمال ارتفاع  افي الم
االقتصادیة لالستثمار في التعلیم.    التبعیة االقتصادیة للمرأة وعلى تدني العوائد

كما یشیر التقریر إلى أن القوالب النمطیة للجنسین ال تزال تؤثر على اختیار 
وال یزال  ، نساء في قطاع الخدمات  10  كل  من بین  9إذ تعمل  المرأة لمھنتھا  

في قطاعي الصناعة والزراعة محدوداً جداً. وقد تعود المشاركة    ةأالمرعمل  
متوسط ف  المتدنیة للمرأة في القوى العاملة إلى استمرار التفاوت في األجور، 

 ئة من أجور الرجال اللبنانیین.افي الم 6.5أجور النساء اللبنانیات أقل بنسبة  

:  والرجال في لبنان: صورة إحصائیةواقع النساء    قریرلت  اإللكتروني  الموقع رابط
http://www.cas.gov.lb/images/Publications/Gender/GENDER%20REPORT.pdf 

 

حول تحسین نشر إحصاءات    تدریبیة  عمل  ورشة 
 النوع االجتماعي: كتیبات وطنیة 

دان من ثمانیة بل  ھاومستخدمی  اإلحصاءاتمن منتجي    اً مشارك  15العمل   رشةو  حضر
  لیبیا، وقطر، والعراق،  ودولة فلسطین، و  والسودان، جیبوتي،   ھي  اإلسكوا، في   أعضاء

 .المملكة العربیة السعودیةومصر، و
كتیبات وطنیة    وضعلعلى العناصر الرئیسیة    المشاركینف  یتعرورشة العمل    وتضمنت
النوع  تحسین المھارات اإلحصائیة لتحفیز إنتاج مؤشرات  و، Excelبرنامج  باستخدام

على المستوى   النوع االجتماعيزیادة نشر إحصاءات  و  قابلة للمقارنةال االجتماعي
 .يالوطن دون

أحد والوصول إلى  إھمالعلى عدم    2030التركیز في خطة التنمیة المستدامة لعام  
. مجتمع اإلحصائيلل  ویوفر فرصاً یطرح تحدیات  الفئات األكثر ضعفاً وتھمیشاً  

لى ھذه الفئات، وتوفیر مزید من المعلومات  إتفصیل البیانات ضروري للوصول  و
ساواة بین الجنسین وتمكین جمیع حول النساء والرجال وظروف حیاتھم لتحقیق الم

 .أنحاء البالد مختلفالنساء والفتیات في  

  25في  ، نظمت اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا)  السیاقفي ھذا  
الثاني ورشة عمل تدریبیة حول تحسین نشر إحصاءات النوع "  2021 نوفمبر/تشرین 

لمساعدة البلدان على إنتاج مؤشرات النوع االجتماعي على  "االجتماعي: كتیبات وطنیة
الكتیب اإلقلیمي الذي    على غرار  2022في كتیب وطني في عام ھا ونشر  نمستوى المد

 .2019و  2014في عامي   سكواتھ اإلنشر

 ورشة العمل التدریبیة:ل  اإللكتروني  الموقع رابط

https://www.unescwa.org/events/national-pocketbooks-improving-dissemination-
gender-statistics 

 

  

http://www.cas.gov.lb/images/Publications/Gender/GENDER%20REPORT.pdf
https://www.unescwa.org/events/national-pocketbooks-improving-dissemination-gender-statistics
https://www.unescwa.org/events/national-pocketbooks-improving-dissemination-gender-statistics
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 :المملكة العربیة السعودیة 
 لإلحصاء  الھیئة العامة  في  إدارة إحصاءات النوع االجتماعي والتنوعاستحداث  

  ضمنإدارة إحصاءات النوع االجتماعي والتنوع    الھیئة العامة لإلحصاء في المملكة العربیة السعودیةاستحدثت 
 .اإلدارة العامة لإلحصاءات االجتماعیة

، ومشاركتھا في  تقریر إحصائي عن واقع المرأة السعودیة  بإعداد  دارة أیضاً عنى ھذه اإلوتُ 
تزوید إلى   التقریر  اھذھدف  یسوق العمل. وو  عدة مجاالت مثل التعلیم والصحة والریاضة

القرار بالبیانات الالزمة حول تمكین المرأة وتطویر قدراتھا بما یتماشى مع رؤیة   صانعي
  :2020  السعودیة  لمرأةا  لتقریر  اإللكتروني الموقع  رابط.  2030  السعودیة

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/woman_international_day_2020AR.pdf 

 

 

 

فھم مع  الوقت الراھن، ومدى تكیُّظھر تطورھم في یُ  عن الشباب  اًسنوی  اًتقریرإلدارة  تصدر او
ویعرض ھذا التقریر المدعوم  .  مشاركتھم في العمل التطوعيوالتكنولوجیا، ووضعھم الوظیفي،  

باألرقام والرسوم البیانیة واقع الشباب السعودي وإنجازاتھم المتنامیة، ویُبرز دورھم في التنمیة  
الشباب    لتقریر  اإللكتروني الموقع  رابط االجتماعیة.ة ابما في ذلك التعلیم واالقتصاد والحی

  :2020 السعودي باألرقام
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/saudi_youth_in_numbers_report_2020ar_0_0.pdf 

 

 

ھو تقریر سنوي یُبرز أھم المؤشرات واإلحصاءات الخاصة باألسرة  و  تقریر األسرةاإلدارة    دُّعِ وتُ 
التقریر إلى  .السعودیة مسوح الھیئة العامة لإلحصاء والبیانات السجلیة للوصول   یستند  أحدث نتائج 

إلى إحصاءات متنوعة في مختلف المجاالت االجتماعیة، واالقتصادیة، والتعلیمیة، والصحیة،  
  :2018  سرةصحة األنتائج مسح    لتقریر اإللكتروني  الموقع رابط  .والثقافیة والترفیھیة

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/household_health_survey_2018.pdf 

تھدف إلى   نشرة سنویة حول إحصاءات الزواج والطالقأخیًرا تُصدر إدارة إحصاءات النوع االجتماعي والتنوع   
حصاءات الزواج إل  اإللكتروني الموقع  رابط .اً یوعالم  اً وإقلیمی ومقارنتھا محلیاً  ر بیانات عن وقائع الزواج والطالقیتوف

 https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/Marriage%20and%20Divorce%20Statistics%202020%20AR.pdf:  2020والطالق  

مع االھتمام المتنامي في المملكة العربیة السعودیة بالملفات المتعلقة   ویأتي إنشاء ھذه اإلدارة انسجاماً 
 توجھاتھا ومتطلباتھا واحتیاجاتھا. تحدیدالفئات في المجتمع ومختلف ب

 

 

 :حصاء الفلسطینيإلالجھاز المركزي ل
 للمرأة  العالميفي الیوم  فيابیان صح

في    كما أصدر  .یام العالمیةة األمناسبب فياصحیان  بصدار  إإلحصاء الفلسطیني  الجھاز المركزي ل اعتاد
ال اً فیاصح اً بیان  2021عام   .ة الفلسطینیةأیوم الوطني للمربمناسبة 

الجھاز عوض، رئیسة  العالسیدة  ستعرضت  ا  ، لمرأةالعالمي لیوم  العشیة   ، 2021آذار/مارس    7في و 
 :النتائج. ومن أبرز  وضاع المرأة الفلسطینیةأ حصاء الفلسطیني، المركزي لإل

 

 

  في المائة  92مقابل    في المائة للذكور  73بلغت معدالت االلتحاق اإلجمالیة في المرحلة الثانویة حوالي 
  مؤسسات التعلیم العاليبمن مجموع الطلبة الملتحقین   في المائة  61بلغت نسبة الطالبات ولإلناث. 

 .2019/2020للعام الدراسي   الفلسطینیة

سنة   74.1بلغ توقع البقاء على قید الحیاة عند الوالدة   
، مع اختالف بین  )سنة لإلناث  75.3سنة للذكور و  73.0(

الضفة الغربیة وقطاع غزة، حیث بلغ توقع البقاء على قید 
  73.3سنة (  74.4الحیاة عند الوالدة في الضفة الغربیة 

سنة لإلناث)، في حین بلغ في قطاع    75.6سنة للذكور و
سنة لإلناث)   74.8سنة للذكور و  72.6سنة (  73.7غزة 

 .2020وذلك للعام  

لكل من  في القوى العاملة  انخفضت نسبة المشاركة   
مقارنة مع األعوام    2020عام في  النساء والرجال 

جائحة  السابقة،  فقد بلغت نسبة مشاركة    19-كوفیدنتیجة 
من مجمل النساء في سن العمل بعد    في المائة  16النساء 

، مع العلم أن نسبة  2019في عام  في المائة  18أن كانت  
 في المائة  65مشاركة الرجال في القوى العاملة بلغت  

 .2019عام  لل في المائة  70مقارنة مع    2020للعام  

 
مسح القوى العاملة  و أن  إلى    2020أشارت بیانات 

مشاركة النساء ذوات اإلعاقة في القوى العاملة   نسبة 
 في المائة  23، مقابل  في المائة  2في فلسطین بلغت  

 للرجال ذوي اإلعاقة.

 
: فياللبیان الصح  اإللكتروني  الموقع رابط

https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_7-3-2021-WD-ar.pdf 

 

 

 

 

بیانات عن السكان   وفری  سح میداني عن األشخاص ذوي اإلعاقةم  إجراءاإلدارة   تتولى
والخصائص  ، وأنواعھا وأسبابھا  اإلعاقة اإلعاقة في المملكة من حیث مستویاتذوي  

ؤشرات واقعیة حول انتشار  صدار مإإلى المسح    اھذ  ھدفیو.  االجتماعیة والدیمغرافیة
الخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة   وتحدیدوخصائصھا ومستوى الصعوبات،   اإلعاقة

 االطالع علىومن وضع أولویاتھا، ورسم سیاساتھا،   المعنیةوطبیعتھا، بما یمكِّن الجھات  
، وإجراء المقارنات  الوقتر مع مرور  لقیاس التغیُّ الدوریةالبیانات والمؤشرات اإلحصائیة  

:  2017  عاقةاإلذوي   مسحل  اإللكتروني الموقع  رابط  .المحلیة واإلقلیمیة والدولیة
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/disability_survey_2017_ar.pdf 

 

 

http://www.unescwa.org/
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/woman_international_day_2020AR.pdf

