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 اآلراء بشأن اإلصالحات القانونية المختمفة

وضع المرأة في الشرق األوسط وشمال "إصالحات قانونية مختمفة وذلك ضمن دراسة من المستطمعين مواقف يقدم ىذا الممخص النتائج الرئيسية المتعمقة ب
في ىذه الدراسة، تم استطالع رأي المواطنين عن مشاريع قوانين محتممة والتي بإمكانيا، إن اعتمدت، أن تحسن وضع المرأة في (. SWMENA) "أفريقيا
 .قانون الجنسية الحاليتعديل اختياري واعتماد كوتا نسائية في المجالس المنتخبة و  اآلراء بشأن اعتماد قانون زواج مدنيوىي تتضمن  .لبنان

 اعتماد قانون زواج مدني في لبنان حول اآلراء 

في لبنان مدني زواج بر الكثيرون أن اعتماد قانون يعت
يشكل إصالحًا ضروريًا من شأنو جعل القوانين التي تحكم 

فإن قوانين . مالءمًة لممرأةقضايا الزواج والعائمة أكثر 
األحوال الشخصية المعتمدة حاليًا في لبنان تخضع لألحكام 

 ةالطائفية المختمفة بحيث أن كل طائفة دينية لدييا مجموع
نتائج ولقد أظيرت . يا التي تكرس النظام األبويقوانين

عمى حد سواء الرجال والنساء غالبية ستطالع أن اال
 .اج مدني في لبناناعتماد قانون زو يعارضون 

  عتماد المستطمعون عن مدى دعميم العندما سؤل
فاقت نسبة قانون زواج مدني اختياري في لبنان، 

نسبة %( 64)المعارضات ليكذا مشروع النساء 
 .(1البياني الرسم )%( 56)لو  ينمعارضالالرجال 

  في حين لم تظير النتائج فوارق كبيرة بين آراء الرجال
والنساء حول ىذا الموضوع، ظيرت فوارق ميمة لدى 

فدرجة . توزيع النتائج عمى متغير االنتماء الطائفي
إذ الطوائف المعارضة لمزواج المدني تتفاوت بين 

يعارض عمى األقل سبعة من أصل كل عشرة 
اعتماد الزواج يعة الشو المسممين السنة مستطمعين من 

 . المدني نساًء ورجاالً 
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(32)الذكور الدروز 

(519)اإلناث السنة 

(209)الذكور السنة 

(507)اإلناث الشيعة 
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دعم أو معارضة قانون زواج مدني في لبنان -1الرسم البياني 
توزع النسب عمى متغير الجنس والطائفة

مع الزواج المدني ضد الزواج المدني
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 ومن . من الرجال% 63ومن النساء % 55ن يؤيدون اعتماد قانون زواج مدني اختياري بأغمبية نسبتيا يتشير نتائج االستطالع إلى أن المسيحي
يعود إلى صعوبة عممية ىذا التأييد المرجح أن 

 ثبحي ،الطالق، ال سيما لدى الطائفة الكاتوليكية
طائفتيم لتسييل يمجأ الكثير منيم إلى تغيير 

أما لدى الطائفة الدرزية، فأكثرية . عممية الطالق
النساء تعارض القانون فيما الرجال الدروز 

 .بنسب متساوية حول ىذا الموضوعمنقسمون 

  وقد أظيرت النتائج أن نسبة الدعم لمزواج المدني
د وق. لمنساءالعممي المستوى ترتفع مع ارتفاع 

تركزت النسبة األعمى لدعم الزواج المدني بين 
النساء من حممة شيادة جامعية أو دراسات عميا 

مدني الزواج وكانت نسبة معارضة ال. %(54)
تزيد مع انخفاض المستوى العممي بحيث أن 

دراسة جامعية تعتبرن يحصمن النساء المواتي لم 
أنو ال يجب اعتماد قانون زواج مدني وتفضمن 

رسم ال)اإلبقاء عمى قوانين الزواج الحالية كما ىي 
كما أظيرت النتائج أن النسبة األدنى (. 2البياني 

لدعم الزواج المدني كانت بين األميات ومن لم 
وقد يشير ذلك %(. 18)يكممن المرحمة االبتدائية 

إلى أن ارتفاع المستوى العممي يؤدي إلى زيادة 
 . لين الزواج المدني وبالتالي يزداد دعمين ليكذا قانون وعي النساء لمحقوق التي يضمنيا

 كل غالبية وفي حين تظير العالقة بين المستوى العممي ونسبة الدعم لمزواج المدني بين الرجال كما بين النساء، إال أن الدعم بين الرجال يبدأ ليش
بين %( 54)مقابل نسبة أدنى % 58بين من أكمموا الدراسة الجامعية لتبمغ  وترتفع نسبة الدعم لتصل أقصاىا. بين حممة الشيادة الثانوية أو المينية

 . النساء من الفئة العممية ذاتيا

 تمات لدى مقارنة النساء الميتمات بشؤون السياسة والحكم بالمواتي ال ييتمن بيا، نجد أن نسب الدعم لمزواج المدني ىي أعمى بين النساء المي
وقد يعكس ىذا أن تخمي . أي من الفئتين لم يشكل أغمبيةأن الدعم لدى رغم %( 34)  بين غير الميتمات بالسياسة مما ىي عميو%( 44)بالسياسة 

 . النساء الميتمات بالسياسة عن األدوار التقميدية المرسومة لين من ِقبل المجتمع واألديان مما يفسر دعمين لقانون غير ديني لمزواج
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دراسات عميا/ شيادة جامعية

لم يكمل الدراسة / أكمل الثانوي 
الجامعية

أكمل الثانوي الميني

لم يكمل الثانوي أو / أكمل المتوسط
ميني

دون المتوسط/ أكمل االبتدائي

دون االبتدائي/ أمي 

إجمالي اإلناث

تأييد أو معارضة قانون الزواج المدني في لبنان -2الرسم البياني 
توزع النسب عمى متغير المستوى العممي لدى اإلناث

مع الزواج المدني ضد الزواج المدني
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 ر كذلك، أظيرت النتائج أن نسب الدعم لمزواج المدني ىي أعمى بين النساء الناشطات في ىيئات المجتمع المدني واألىمي مما ىي عميو بين غي
بين النساء غير % 31من النساء العضوات في ثالث تنظيمات أو أكثر تتدنى النسبة إلى % 51ففي حين يدعم . الناشطات في ىذا الحقل

 . ي ىكذا تنظيماتالمنخرطات ف

  كالمشاركة في احتجاج أو اعتصام أو )لمتعبير عن رأيين  كذلك، ترتفع نسبة الدعم لمزواج المدني بين النساء المواتي شاركن في أنشطة مختمفة
 . %(32) عما ىي بين المواتي لم يشاركن في ىكذا نشاطات%( 52)خالل االثني عشر شيرًا الماضية ...( االتصال بمسؤول، إلخ

 

 اآلراء حول اعتماد الكوتا النسائية في لبنان

إذ ال تتجاوز حاليًا نسبة تمثيل المرأة في البرلمان . من اإلصالحات القانونية التي استطمعنا رأي العينة حوليا تمك التي تتعمق باقتراح اعتماد الكوتا النسائية
أما نسبة تمثيل النساء في مجالس المحمية %(. 4268) 2445مما كانت عميو في برلمان ، والتي ىي أدنى %3225عتبة الـ 2449الذي تم انتخابو العام 

 .وقد أظيرت الدراسة وجود تأييد لمبدأ الكوتا%(. 2)فيي أقل 

  تتجاوز نسبة التأييد العتماد الكوتا النسائية في
البرلمان بين النساء المبنانيات عتبة الثمثين 

لدى ، ويؤيدىا نسبة أدنى بقميل %(67)
  . (3الرسم البياني %( )65)الرجال 

  يؤمن نصف النساء المعارضات لمبدأ الكوتا
أنيا غير عادلة وتتعارض مع مبدأ المساوات 

بينما يعتقد (. 4الرسم البياني )في الفرص 
منين أنو يجب انتخاب السياسيين بناًء % 14

عمى مؤىالتيم وليس عمى جنسيم كما يؤمن 
منين أن الرجال ىم مؤىمون أكثر من % 5

 .اسيالمعترك السيالنساء لخوض 

  وتعكس األسباب األخرى التي تقدمت بيا
المعارضات لمبدأ الكوتا وجود نظرة نمطية 

منين % 18لدور المرأة في المجتمع إذ أعمن 
معارضتين لمكوتا ألنين يعتقدن بعدم وجود 

منين أن % 8مكان لممرأة في السياسة وأعمن 
 . (4الرسم البياني ) مكان المرأة ىو في المنزل

 األسباب الخمسة األولى وراء دعم الكوتا -4الرسم البياني 
 (665)كنسبة من النساء المعارضات 

% 

  %50 تتعارض مع مبدأ المساواة في الفرص/ الكوتا غير عادلة

  %18 ليس لمنساء مكان في السياسة

  %10 مؤىالتيم وليس عمى جنسيمألنو يجب انتخاب السياسيين بناًء عمى 

  %8 ألن مكان المرأة في المنزل

  %5 ألن النساء ال يمتمكن ذات المؤىالت والمستوى العممي كما الرجال

54%

59%

11%

8%

4%

4%

29%

24%

إجمالي اإلناث 
2000

إجمالي الذكور 
750

ىل تؤيد أو تعارض اعتماد الكوتا النسائية في لبنان؟ -3الرسم البياني 

تأييد بقوة تأييد نوعاً ما ال إجابة معارضة نوعاً ما معارضة بقوة
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  من بين األسباب التي تقدمت المؤيدات
لمكوتا، حل أواًل االعتقاد بضرورة أن تتمتع 

%( 45)المرأة بنفس الحقوق كما الرجال 
تالىا قناعة بضرورة لعب المرأة دور في 

ومن ثم القناعة %( 29)الحياة السياسية 
بأن النساء مؤىالت ومتعممات كما الرجال 

 (.5الرسم البياني %( )26)

  أظير توزيع النتائج عمى متغير االنتماء
الطائفي أن نسب الدعم لمبدأ الكوتا النسائية 

لدى كل % 75)ىي األعمى بين النساء الشيعة والدروز 
وكانت أدنى %(. 66)النساء المسيحيات تالىا ( منين

وقد تجد ىذه %(. 64)نسبة دعم بين النساء السنة 
ل لممرأة الشيعية النتائج تفسيرًا ليا في غياب أي تمثي

والدرزية في تاريخ البرلمان المبناني والنسب المتدنية 
وتجدر اإلشارة أنو وبسبب . لتمثيمين في المجالس البمدية

من % 4تعقيد مفيوم الكوتا فقد أعمن ما ال يقل عن 
النساء من كل طائفة عدم معرفتين بالموضوع أو 

لنساء وكانت نسبة ىؤالء األعمى بين ا. رفضين لإلجابة
 %. 8حيث قاربت  الشيعة

  مدعم من ِقبل الذكور بين أتباع لكانت النسبة األعمى
تجدر اإلشارة أنو وبسبب %(. 78)الطائفة الدرزية 

صغر حجم العينة لدى الرجال الدروز تتضاءل إمكانية 
نسبة التأييد لمكوتا  حتوقد تراو . القيام باستنتاجات دقيقة

لدى الرجال % 66لدى الرجال المسيحيين و% 68بين 
 . لدى الرجال السنة% 56الشيعة و

  بشكل عام، وفي حين تؤيد غالبية النساء والرجال من
كافة الطوائف اعتماد الكوتا النسائية في لبنان، ظيرت 
النسبة األدنى لمتأييد بين أتباع الطائفة السنية من الذكور 

 . واإلناث

 األسباب الخمسة األولى وراء دعم الكوتا -5ي الرسم البيان

  (5456)كنسبة من النساء المؤيدات 

% 

  %45 يجب أن تتمتع النساء بذات الحقوق كما الرجل

  %29 يجب أن تمعب المرأة دورًا في الحياة السياسية

  %26 إن النساء مؤىالت ومتعممات كما الرجال

تشكل النساء نصف / الجماعات األساسية في المجتمع يجب أن تمثل الييئات المنتخبة 
 عدد السكان فمذلك يجب أن يتمثمن

16%  

  %8 ألن النساء أفضل من الرجال في تمثيل حاجات النساء ومطالبين
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60%
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5%

9%

4%

1%

8%

3%
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1%

5%

2%

20%

13%

36%

43%

17%

31%

30%

31%

28%

34%

(106)اإلناث الدروز 

(32)الذكور الدروز 

(519)اإلناث السنة 

(209)الذكور السنة 

(507)اإلناث الشيعة 

(183)الذكور الشيعة 

(867)اإلناث المسيحيات 

(326)الذكور المسيحيون 

(2000)إجمالي اإلناث 

(750)إجمالي الذكور 

دعم أو معارضة اعتماد الكوتا النسائية في لبنان -6الرسم البياني 
توزع النسب عمى متغير الجنس والطائفة

تأييد ال إجابة/ عدم المعرفة معارضة
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 فالفرق بين النسب المؤيدة . ن الكوتا النسائيةوبعكس اآلراء حول الزواج المدني، لم تظير النتائج وجود أي عالقة بين المستوى العممي والموقف م
ودون دالالت إحصائية رغم أنيا كانت أعمى بشكل طفيف بين من أكممن ضئيمة لمكوتا بين النساء من مختمف المستويات العممية ىي فروقات 

 . الدراسة الجامعية

  ،منيا بين النساء غير الميتمات بيذه %( 73)النساء الميتمات بشؤون السياسة والحكم جاءت نسبة التأييد لمكوتا أعمى بين كما ىو متوقعًا
 %(.64)المواضيع 

 قانون الجنسية في لبنانتعديل اآلراء حول 

تم استطالع رأي العينة حول موضوع تعديل قانون الجنسية 
وىو من المواضيع التي تعمل ىيئات المجتمع المدني جاىدًة 

وبحسب القانون المبناني، ومع استثناءات جد . امنذ زمن لتعديمي
قميمة، يحق لألب فقط أن يعطي جنسيتو المبنانية تمقائيًا لزوجتو 

في حين يحرم المرأة المبنانية المتزوجة من أجنبي من وأوالده 
ولقد سألنا المستطمعين حول مدى دعميم لإلبقاء . ىذا الحق

تعديمو بشكل يمنح عمى قانون الجنسية ىذا كما ىو أو دعميم ل
أوالدىا المرأة المبنانية الحق بإعطاء جنسيتيا المبنانية لزوجيا و 

ولقد أظيرت نتائج االستطالع وجود دعم . تمامًا كما الرجل
 . قوي لتعديل قانون الجنسية

  ( 88)تدعم األغمبية الساحقة من النساء المبنانيات%
انية تعديل قانون الجنسية بحيث يطالب ما ال يقل عن ثم

من أصل كل عشرة نساء باإلقرار القانوني بحق المرأة 
وفي حين تؤيد . المبنانية بإعطاء جنسيتيا لزوجيا وأوالدىا

األغمبية العظمى من الرجال تعديل ىذا القانون، إال أن 
ففي حين . ال توازي تمك بين النساء%( 73)نسبة التأييد 

قانون تبمغ نسبة الرجال الذين يؤيديون اإلبقاء عمى 
، ال تتجاوز ىذه النسبة لدى النساء %26الجنسية الحالي 

18 .% 

  من % 79من الدروز و% 84، يمييا في ذلك %(89)يظير توزع النتائج عمى متغير االنتماء الطائفي أن النسبة األعمى ىي بين النساء المسيحيات
 (. 8رسم بياني )من النساء السنة % 78النساء الشيعة و

  النتائج لعينة الذكور عمى المتغير الطائفي، لم تظير أي نتائج دالة إحصائيًا بين الطوائف في ما يتعمق بموقفيم من قانون الجنسيةولدى توزيع.  

73%

82%

26%

18%

(750)ذكور 

(2000)إناث 

اآلراء حول تعديل قانون الجنسية -7رسم بياني 
توزع النسب المؤيدة والمعارضة عمى متغير الجنس

مع تعديل القانون ال إجابة/ عدم المعرفة مع اإلبقاء على القانون كما هو

80%

79%

78%

86%

82%

19%

20%

21%

14%

18%

(106)الدرزيات 

(507)الشيعيات 
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إجمالي اإلناث 
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آراء النساء حول تعديل قانون الجنسية -8رسم بياني 
توزع النسب المؤيدة والمعارضة عمى متغير الطائفة لدى النساء

مع تعديل القانون ال إجابة/ عدم معرفة مع اإلبقاء على القانون كما هو


