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  مقدمة
 

 حول المعطيات اإلحصائية
  

تها ألن تنظيم األحوال الشخصية في لبنان ال تتوافر جميع المعطيات حول اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني
  .ال يلزمهن تسجيل هذه الجيزات

المديرية العامة لألمن العام تسجل األزواج غير اللبنانيين الذين يتقدمون بطلب إقامة في لبنان غير أنه ينقص 
  .الكثير من المعطيات بسبب عدم تعبئة اإلستمارات الخاصة بشكل صحيح

ة للمقيمين خارج لبنان ألن الغالبية منهم غير مهتمة بمنح الجنسية لألزواج أو األوالد لم تتطرق هذه الدراس
ألنهم يحملون جنسيات أوروبية أو أميركية تعتبر بالنسبة للكثيرين أفضل من اللبنانية بل هي طموح لدى 

  .الكثيرين، أضف إلى عدم توفر اإلحصاءات لدى البعثات اللبنانية في الخارج
  

 اسةفي السي
 

الجدير ذكره أن للتجنيس في لبنان قضية يعاني منها جميع اللبنانيون إناث وذكور وذلك بغياب قانون حديث 
  .للتجنيس

 لجميع 1994 حزيران 20 الصادر بتاريخ 5247تم منح الجنسية بموجب مرسوم التجنيس رقم 
قديم طعن بالمرسوم وقد قبل الذين كانوا تقدموا بطلبات، أثار هذا األمر تحفظات عند البعض وتم ت

هذا الطعن وصدر قرار المجلس الدستوري بتجميد المرسوم وإعادة دراسة جميع الملفات وذلك بعد 
  .2003تسع سنوات أي في أيار 

 أبرز أسباب التحفظ في منح الجنسية
   
  . التخوف من التغيرات الديمغرافية وتغليب طائفة على أخرى-
 الالجئين الفلسطينيين في لبنان وإلتزام الحكومات اللبنانية بميثاق جامعة  القضية الفلسطينية وتواجد-

  .الدول العربية الذي نص على عدم توطين الفلسطينيين
 

 في معاناة أزواج وأبناء اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين
 

 الحكومية  إضافة لمعامالت اإلقامة والعمل ال يسمح لألزواج واألوالد العمل في المؤسسات-
 .والعامة

 . التمييز بين المواطنين-
  . الحرمان من الحقوق السياسية كاإلنتخبات والترشيح-
  . القيود في القوانين اللبنانية الخاصة بتملّك غير اللبنانيين العقارات والشركات-
  ).الحاجة إلى تأشيرة لدخول البالد( حق التنقل -
  . بشكل خاص اآلثار النفسية السلبية على األبناء -

  
  الهدف من الدراسة اإلحصائية

 
  .تعداد اللبنانيات المتزوجات  بغير اللبنانيين والمقيمات في لبنان

  
 مصادر البحث

  
  .الدوائر الحكومية الرسمية المعنية بتسجيل المواطنين ومنح اإلقامة لغير اللبنانيين

  .ية العامة لألمن العامالمديرية العامة لألحوال الشخصية والمدير: أبرز هذه المؤسسات
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 آلية العمل
  

  المديرية العامة لألحوال الشخصية
  :تبين بعد مقابلة أكثر من مسوؤل صعوبة اإلستناد إلى هذه المديرية كمرجع شامل ألسباب عدة أبرزها

  .عدم تسجيل الزواج  أحياناً كثيرة -
 .إنعدام امكانية التمييز بين المقيمات في لبنان أو خارجه -

  
  ة العامة لألمن العامالمديري

بعد اإلستحصال على تصريح من المدير العام واإلطالع على المعلومات المتوافرة لديهم تبين إمكانية 
  :إستخراج المعلومات اآلتية

  .األعداد المسجلة لدى المديرية -
 .جنسيات األزاوج الحالية -
  .مهن األزواج المسجلة -

 
  

  مالحظة
رقم لذين تقدموا بطلب الحصول عليها قبل صدور مرسوم التجنيس الشهير تم منح الجنسية اللبنانية لجميع ا

  .1994 حزيران 20بتاريخ الصادر  5247
  .ربطًا في الملحق أبرز معطيات هذا المرسوم

  
  المعلومات الرسمية المتوافرة

 
   عند الزواج)إقليميا (حسب الجنسيةبلبنانيات بعدد األجانب المتزوجين 

 % العدد الجنسية
 61.3 515 بيةعر

 25.0 210 أوروبية
 6.4 54 أميركية
 6.0 50 آسيوية
 1.3 11 أفريقية
 100.0 840 المجموع

 
 حسب الجنسية عند الزواجبلبنانيات بعدد األجانب المتزوجين 

 % العدد الجنسية
 23.5 197 مصرية
 17.6 148 أردنية
 9.9 83 عراقية
 8.3 70 فرنسية
 3.6 30 بريطانية
 3.5 29 ةسوري
 3.1 26 إيرانية
 2.7 23 أميركية
 2.3 19 تركية
 2.0 17 كندية
 2.0 17 ألمانية
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 1.9 16 نيةيفلسط
 1.1 9 إيطالية
 1.1 9 دانماركية
 1.0 8 جزائرية
 1.0 8 سعودية
 1.0 8 باكستانية
 0.8 7 سويسرية
 0.8 7 نمساوية
 0.7 6 سويدية
 0.7 6 يونانية
 0.7 6 يمنية
 0.7 6 انيةسود

 3.6 30 أوروبية أخرى
 1.9 16 آسيوية أخرى
 1.7 14 عربية أخرى
 1.7 14 أميركية أخرى
 1.3 11 أفريقية أخرى
 100.0 840 المجموع

 
  عند الزواج)تفصيليا (حسب الجنسيةبلبنانيات بعدد األجانب المتزوجين 

 % العدد الجنسية  % العدد الجنسية
 0.2 2 يةسنغال  23.5 197 مصرية
 0.2 2 النكيةيرس  17.6 148 أردنية
 0.2 2 غابونية  9.9 83 عراقية
 0.2 2 ليةيفنزو  8.3 70 فرنسية
 0.2 2 فنلندية  3.6 30 بريطانية
 0.2 2 فيليبينية  3.5 29 سورية
 0.2 2 كولومبية  3.1 26 إيرانية
 0.2 2 كويتية  2.7 23 أميركية
 0.2 2 هولندية  2.3 19 تركية
 0.1 1 إسبانية  2.0 17 ألمانية
 0.1 1 أفغانية  2.0 17 كندية
 0.1 1 أندونيسية  1.1 9 إيطالية
 0.1 1 أوكرانية  1.1 9 دانماركية

 0.1 1 إيرلندية  1.1 9 نية سوريةيفلسط
 0.1 1 نيةيبحر  1.0 8 باكستانية
 0.1 1 برتغالية  1.0 8 جزائرية
 0.1 1 بلغارية  1.0 8 سعودية
 0.1 1 شيةيبنغالد  0.8 7 سويسرية
 0.1 1 بولونية  0.8 7 نمساوية
 0.1 1 ةبيالروسي  0.7 6 سودانية
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 0.1 1 تنزانية  0.7 6 سويدية
 0.1 1 ترينيدادية  0.7 6 نية مصريةيفلسط

 0.1 1 جنوب افريقية  0.7 6 يمنية
 0.1 1 يةجورج  0.7 6 يونانية
 0.1 1 صومالية  0.5 4 أرمنية

 0.1 1 غينية  0.5 4 ستراليةوأ
 0.1 1 فلسطينية عراقية  0.5 4 بلجيكية
 0.1 1 قبرصية  0.5 4 تونسية
 0.1 1 قطرية  0.4 3 برازيلية
 0.1 1 ليبيرية  0.4 3 روسية
 0.1 1 مكسيكية  0.4 3 كوبية
 0.1 1 ملغاشية  0.4 3 ليبية
 0.1 1 موريتانية  0.4 3 مغربية
 0.1 1 مولدوفية  0.4 3 هندية

 0.1 1 نروجية  0.2 2 أرجنتينية
 0.1 1 نيجيرية  0.2 2 ألبانية
 0.1 1 يابانية  0.2 2 رومانية

 100.0 840 المجموع    
 
 

 ن في لبنانو عند الزواج، والمقيم)إقليميا (حسب الجنسيةبلبنانيات بعدد األجانب المتزوجين 
 الجنسية العدد %

 عربية 364 60.4
 أوروبية 150 24.9
 أميركية 43 7.1
 ويةآسي 38 6.3
 أفريقية 8 1.3

 المجموع 603 100.0
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 ن في لبنانووالمقيم حسب الجنسية عند الزواجبلبنانيات بعدد األجانب المتزوجين 
 الجنسية العدد %

 مصرية 147 24.4
 أردنية 113 18.7
 فرنسية 53 8.8
 عراقية 36 6.0
 إيرانية 21 3.5
 سورية 20 3.3
 أميركية 19 3.2
 بريطانية 18 3.0
 كندية 14 2.3
 تركية 13 2.2
 ألمانية 13 2.2
 إيطالية 8 1.3
 باكستانية 7 1.2
 نية سوريةيفلسط 7 1.2
 جزائرية 7 1.2
 سعودية 7 1.2
 دانماركية 6 1.0
 نية مصريةيفلسط 6 1.0
 أفريقية أخرى 8 1.3
 أسيوية أخرى 10 1.7
 أميركية أخرى 10 1.7
 أوروبية أخرى 39 6.5
 عربية أخرى 21 3.5

 المجموع 603 100.0
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 ن في لبنانو عند الزواج والمقيم)تفصيليا (حسب الجنسيةبلبنانيات بعدد األجانب المتزوجين 
 الجنسية العدد %  الجنسية العدد %
 مصرية 147 24.4  أرجنتينية 2 0.3
 يةأردن 113 18.7  روسية 2 0.3
 فرنسية 53 8.8  فنلندية 2 0.3
 عراقية 36 6.0  هولندية 2 0.3
 إيرانية 21 3.5  ليبية 2 0.3
 سورية 20 3.3  مغربية 2 0.3
 أميركية 19 3.2  كويتية 2 0.3
 بريطانية 18 3.0  سنغالية 1 0.2
 كندية 14 2.3  تنزانية 1 0.2
 تركية 13 2.2  فريقيةأجنوب  1 0.2
 ألمانية 13 2.2  ةغيني 1 0.2
 إيطالية 8 1.3  ليبيرية 1 0.2
 باكستانية 7 1.2  نيجيرية 1 0.2
 نية سوريةيفلسط 7 1.2  النكيةيسر 1 0.2
 جزائرية 7 1.2  أفغانية 1 0.2
 سعودية 7 1.2  إيرلندية 1 0.2
 دانماركية 6 1.0  ملغاشية 1 0.2
 نية مصريةيفلسط 6 1.0  يابانية 1 0.2
 سويسرية 5 0.8  ليةينزوف 1 0.2
 سويدية 5 0.8  كولومبية 1 0.2
 سودانية 5 0.8  مكسيكية 1 0.2
 نمساوية 4 0.7  ترينيدادية 1 0.2
 يونانية 4 0.7  ألبانية 1 0.2
 يمنية 4 0.7  رومانية 1 0.2
 تونسية 4 0.7  أوكرانية 1 0.2
 أرمنية 3 0.5  بلغارية 1 0.2
 بلجيكية 3 0.5  ايةبيالروس 1 0.2
 غابونية 2 0.3  ةجورجي 1 0.2
 ستراليةوأ 2 0.3  قبرصية 1 0.2
 هندية 2 0.3  مولدوفية 1 0.2
 فيليبينية 2 0.3  صومالية 1 0.2
 برازيلية 2 0.3  قطرية 1 0.2

 كوبية 2 0.3  المجموع 603 100.0
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  عدد األجانب المتزوجين من لبنانيات حسب المهنة

 
 المهنة العدد %

 عامل 103 12.3
 موظف 14 1.7
 رجل دين 13 1.5
 صاحب عمل 11 1.3
 خبير فني 10 1.2
 طالب 7 0.8
 متقاعد 7 0.8
 مدرس 7 0.8
 مهندس 6 0.7
 طاهي 4 0.5
 العب رياضي 3 0.4
 طبيب 1 0.1

 غير محدد 654 77.9
 المجموع 840 100.0

 
 

 ب المهنة، والمقيمين في لبنانعدد األجانب المتزوجين من لبنانيات حس
 

 المهنة العدد %
 عامل 86 14.3
 موظف 8 1.3
 رجل دين 12 2.0
 صاحب عمل 9 1.5
 خبير فني 5 0.8
 طالب 6 1.0
 متقاعد 3 0.5
 مدرس 4 0.7
 مهندس 5 0.8
 طاهي 4 0.7
 العب رياضي 1 0.2
 طبيب 0 0.0

 غير محدد 460 76.3
 المجموع 603 100.0
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 خَّص ألبرز المؤشرات في مرسوم التجنيسمل

  
   93490  :2000عدد الناخبين المجنسين عام 
 150000    :2000تقدير عدد المجنسين عام 

  %44.8    سوريون    :أبرز الجنسيات األساسية للمجنسين
  %20.8    قيد الدرس            
  %15.6    القرى السبع            
  %12.1    مكتوم القيد            

  
  ي المرسوم الواردة فعدد األسر

 تسعة وثالثين ألفاً وأربعمئة 39460 التي حازت الجنسيةو  الواردة في المرسومبلغ عدد األسر -
  .وستين أسرةً

  
 

  الواردة اسماؤهم في المرسومعدد األشخاص
  

 . ومئتين وتسعةاً  ثمانية وثمانين ألف88209  الواردة اسماؤهم في المرسومبلغ عدد األشخاص -
 وما بعد العتبارهم قاصرين وبالتالي 1977وم لم يتضمن أسماء مواليد الجدير ذكره أن المرس -

 .ملحقين بأسرهم
  حسب الجنسية السابقةب أسماؤهم في المرسوم الواردة  الناخبين المجنسينعدد

 الجنسية العدد %

 سورية 41848 44.8

 الدرس قيد 19489 20.8

 السبع القرى 14540 15.6

 القيد مكتوم 11317 12.1

 أردنية 1411 1.5

 مصرية 1246 1.3

 عراقية 974 1.0

 إيرانية 493 0.5

 تركية 411 0.4

 فرنسية 380 0.4

 قبرصية/ يونانية 372 0.4

 إفريقية/ مغربية / ليبية/ جزائرية 312 0.3

 كندية / ميركيةأ 175 0.2

 إنكليزية 141 0.2

 ةسبانيإ/ برتغالية  /  / إيطالية 120 0.1

 جنوبي ركييمأ 118 0.1

 شرقية وروبيةأ 72 0.1

 العربية الجزيرة 56 0.1

 ستراليةأو 14 0.0

 هندية 1 0.0
 المجموع 93490 100.0
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  توزيع الناخبين المجنسين على فئات األعمار

      ).41  و21بين (من الناخبين المجنسين هم من فئة الشباب % 58.2يبين الجدول أن 
  النسبة المئوية      عمرفئة ال    

    31 إلى 21من 
  31.6%  

  %26.6      41 إلى 32من           
  %17.5      51 إلى 42من           
  %11.9      61 إلى 52من           
  %8.0      71 إلى 62من           
  %3.5      81 إلى 72من           
  %0.9       وما فوق82          

 
 توزع الناخبين المجنسين بحسب الجنس

  
ناخبين المجنَّسين هم من الذكور ألن المرسوم تضمن نحو سبعة عشر ألف من ال% 54.6يبين الجدول أن 

  .مجنَّس أعزب
  النسبة المئوية      الجنس
  %54.6      ذكور
  %45.4      إناث

 
 
 
 
 
 

  إعداد كمال فغالي
  2002 كانون األول 10

 


