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مذكرة تمهيدية
امم المتحدة عام  ١٩٤٥حيث نصت ديباجة هذا الميثاق ع\ ايمان بحقوق انسان 
افراد وب الرجل والمرأة وعدم التمي( بينهماعند توقيعها لميثاق 
كرست الدولة اللبنانية إعتناقها لمبدأ المساواة ب 
اساسية


ّ
ّ
هذا
ت
وأكد
عادت
وقد
متساوية،
حقوق
من
والنساء
للرجال
وبما
وقدره
الفرد
امة
ر
وبك
اعتناق توقيعها للوثائق الدولية التالية:

ّ

انسان
اعeن النص التأسي لحقوق 
ا.نسان "يو دي اتش آر" :المعتمد من قبل امم المتحدة  ١٩٤٨/١٢/١٠والموقع من لبنان هذا التاريخ بدون أي تحفظ؛ ويشكّل هذا 
ا.عGن العالمي لحقوق }
} -١

انسان ،أيّاً كان ،بالمساواة الكرامة والحقوق وضمن مبدأ عدم التمي( ي سبب كاللون أو الدين أو الجنس.
كرس حق 
العالم وبالتا* لحقوق المرأة بحيث أنه ّ
 -٢العهد الدو الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "أي    آر" :المعتمد عام ١٩٦٦من قبل 
امم المتحدة مع بدء التنفيذ عام  ١٩٧٦والموقع من لبنان بتاريخ  ١٩٧٢/١١/٣بدون أي تحفظ؛ وهذا العهد
  

لجميع أفراد الدول الموقعة دون أي تمي( ي سبب من 
اسباب بما فيه اللون أو الجنس أو الرأي السيا .
كفل ممارسة الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها فيه
 -٣العهد الدو الخاص بالحقوق ا.قتصادية وا.جتماعية والثقافية "أي  إي اس  آر" :المعتمد من قبل 
امم المتحدة عام  ١٩٦٦مع بدء التنفيذ عام  ١٩٧٦والموقع أيضا" من لبنان بتاريخ ١٩٧٢/١١/٣
}
}



المنصوص عليها فيه لجميع أفراد الدول الموقعة دون أي تمي( ي سبب من 
اسباب بما فيه اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي
واجتماعية والثقافية
قتصادية
ا
الحقوق
ممارسة
كفل
العهد
وهذا
تحفظ؛
بدون أي


السيا .

اتفاقية  ١٩٧٩/١٢/١٨ودخلت ح( التنفيذ  ١٩٨١/٩/٣وكان الهدف منها القضاء بشكل 
'
 -٤إتفاقية القضاء ع جميع أشكال
نها ع\
التمي( ضد المرأة "سيداو" :وقد إعتمدت جمعية امم المتحدة هذه 
ّ

A
اتفاقية اساسية للحقوق المع(ف بها للمرأة ع\ أنواعها والنص القانو الرئي لمحاربة
وتعت( "سيداو" 

اجحاف والتمي( بحق المرأة اللذين كانا مستمرين بالرغم من وجود الوثائق الدولية أعeه والتوقيع عليهاa .
التمي( ضد المرأة وجعلها مساوية للرجل ع\ جميع 
A
سياسيةً
عما إذا كانت المرأة عزباء أو م(وجة أو مطلقة أو أرملة؛ وقد شكلت "سيداو"
النظر
وبغض
مدنية،
أم
إجتماعية
أم
إقتصادية
أم
ثقافية
أم
كانت
صعدة
ا
ّ
ّ
تقدماً جذرياً وعالمياً النضال لحقوق المرأةّ .أما لبنان فقد قام بالتوقيع ع\ "سيداو" بتاريخ  ١٩٩٦/٧/٢٤بموجب القانون رقم  ،٢٧/٥٩٢بعد أن تحف ّظ وما زال يتحف ّظ ع\ البند ) (٢من المادة  ٩المتعلقة بالجنسية
والبنود ))(١ج() ،د() ،و( ،و)ز( من المادة  ١٦االمتعلقة 
باحوال الشخصية.

٩

وتجدر اشارة إ* أنه باضافة إ* النصوص 
اربعة أعeه A
بعدة إعeنات


ال« سنستند إليها ح`اً سياق مراجعتنا للنصوص القانونية اللبنانية بغية ت(يهها من أحكامها التمي(ية ضد المرأة ،فقد شارك لبنان أيضاً ّ
أخرى عالمية وإقليمية لحقوق المرأة وإعتمدها ،ومن أهمها:
A
المش(كة
• إعeن بيج ومنهاج العمل الصادر عنه أيلول  :١٩٩٥الذي إعتمد مبادئ ومواد "سيداو" وركّز ع\ المشاركة الكاملة للمرأة حل ال(اعات المسلحة وغ( المسلحة وبناء السeم؛ وقد إتفقت الحكومات
فيه )ومنها الحكومة اللبنانية( ع\ تحديد أهداف وإتخاذ إجراءات A
إس(اتيجية للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة المنصوص عنها "سيداو" المجات التالية:
• عبء الفقر الدائم A
والم(ايد الواقع ع\ المرأة؛
• تعليم المرأة وتدريبها؛
• المرأة والصحة؛
• العنف ضد المرأة؛
• المرأة وال(اع المسلح؛
واقتصاد؛
• المرأة 
• المرأة مواقع السلطة وصنع القرار؛
• ²
اليات المؤسسية للنهوض بالمرأة؛
انسان للمرأة؛
• حقوق 
اعeم؛
• المرأة ووسائط 
• المرأة والبيئة؛
• الطفلة.
)ع! سنوات بعد بيج -دعوة إ* السeم( حيث دعيت حكومات الدول العربية لتنفيذ تعهداتها تجاه المرأة العربية كما وتنفيذ قرار مجلس 
• إعeن ب(وت للمرأة العربية عام  ٢٠٠٤
امن  (٢٠٠٠) ١٣٢٥بشأن المرأة





انمائية لeلفية A
ال« إعتمدتها الجمعية العامة لeمم المتحدة وخصوصاً الهدف الثالث بشأن تعزيز المساواة ب الجنس وتمك المرأة ،وقد تب« لبنان هذه اهداف
والسeم وامن ،وأيضاً تنفيذ اهداف 

الفية العام .٢٠٠٠

انسان "يو دي اتش آر" والعهد الدو* الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "أي
لeتفاقيات الدولية المذكورة أعeه وبالتحديد 
وبالعودة إ* اهمية القانونية 
لeعeن العالمي لحقوق 
واجتماعية والثقافية " أي إي اس آر" وإتفاقية القضاء ع\ جميع أشكال التمي( ضد المرأة "سيداو" فإن أهميتها تكمن كونها:
اقتصادية 
الخاص بالحقوق 

 aآر" والعهد الدو*

• أوً ،مواثيق دولية وقعها لبنان فأصبح ملزماً بتنفيذها؛
• وثانياً ،وبسبب طبيعتها ،وتطبيقاً لمبدأ هرمية المصادر القانونية ،فإنها أصبحت بم(لة النصوص الدستورية ،خاصة وإن الدستور اللبنا مقدمته )الفقرة ب( أشار ب`احة إ* أن لبنان عضو مؤسس وعامل
منظمة 
امم المتحدة A
اشارة إ* أن
واعeن العالمي لحقوق 
ومل(م مواثيقها 
وكرس مبدأ "المساواة الحقوق والواجبات ب جميع المواطن دون تمايز أو تفضيل" )الفقرة ج من المقدمة( .وتجدر 
انسان كما ّ
المجلس الدستوري اللبنا A
اع(م ع\ اعتبار مقدمة الدستور والمواثيق الدولية المذكورة فيها جزءاً  يتجزأ من الدستور وتتمتع معاً بالقوة الدستورية وتعلو ع\ أي نص قانو عادي )قرار المجلس الدستوري رقم

 ٢تاريخ  ١٠أيار  (٢٠٠١وبالتا*  يمكن للنصوص القانونية العادية اقل قوة منها أن تتناقض معها.

١٠

A
اتفاقيات الدولية أعeه والدستور اللبنا.
تم( ضد المرأة بغية جعلها متناسقةً مع بعضها البعض ومنسجمةً مع 
تباعاً ،تتوجب مراجعة وت(يه النصوص القانونية اللبنانية ال« ما زالت ّ
A
باتفاقيات الدولية المذكورة أعeه ،ومنها خاصة "سيداو" A
ال« تضمنت تعريفاً ¹يحاً
ّأما بالنسبة إ* مبدأ التمي( ضد المرأة ،فإن
ا Aع(اف 
المش(ع اللبنا لم يعرف عنه أي من النصوص القانونية ب`احة ،إ ّ أن 

للتمي( ضد المرأة ،يجعل المصطلح المعتمد القانون اللبنا نفسه الذي نصت عليه المادة او* من "سيداو" وهو:
"أي تفرقة أو إستبعاد أو تقييد يتم ع أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من ا .ع(اف للمرأة ،ع أساس تساوي الرجل والمرأة ،بحقوق ا.نسان والحريات -
ا.ساسية '  9الميادين السياسية
}
}
'
بغض النظر عن حالتها الزوجية".
ا .ع(اف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها ّ
وا.جتماعية والثقافية والمدنية أو  9أي ميدان آخر ،أو إبطال }
وا.قتصادية }
}

A
تم( ضد المرأة إما ب`احة أو بطريقة غ( 
مباºة ،هي:
وإستناداً إ* هذا التعريف ،فإن النصوص القانونية اللبنانية ال« يتوجب ت(يهها نها تتضمن أحكاماً ّ
 -١الدستور اللبنا؛
 -٢قانون العمل؛
اجتماعي؛
 -٣قانون الضمان 
 -٤نظام التقاعد وال`ف من الخدمة )القطاع العام(؛
 -٥نظام الموظف )القطاع العام(؛
 -٦نظام وزارة الخارجية وتحديد مeكاتها العددية؛
ال(ية؛
 -٧قانون التجارة a
 -٨قانون العقوبات؛
 -٩قانون الجنسية اللبنانية؛
 -١٠قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب؛
 -١١قوان 
احوال الشخصية )ملخص(.

١١

١٢

الدستور اللبنا'

١٣

١٤

'
اللبنا
الدستور

مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

"يو دي اتش آر"

٢

المادة  :٢لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق
اعeن ،دون أي تمي(،
والحريات الواردة هذا 
كالتمي( بسبب العن` أو اللون أو الجنس أو
اللغة أو الدين أو الرأي السيا أو أي رأي آخر ،أو

اجتماعي أو 
ال(وة أو الميeد أو
اصل الوط« أو 
أي وضع آخر ،دون أية تفرقة ب الرجال والنساء.
وفض ً eعما تقدم فلن يكون هناك أي تمي( أساسه
الوضع السيا أو القانو أو الدو* لبلد أو
البقعة A
ال« ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو
تلك البقعة مستق ً eأو تحت الوصاية أو غ( متمتع
بالحكم A
الذا أو كانت سيادته خاضعة ي قيد
من القيود.

الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

البندين )ب( و)ج( من مقدمة الدستور:

البندين)ب( و)ج( من مقدمة الدستور:

البندين )ب( و)ج( من مقدمة الدستور:

وانتماء ،وهو عضو مؤسس
عر الهوية 
ب -لبنان a
A
وعامل جامعة الدول العربية ومل(م مواثيقها،
كما هو عضو مؤسس وعامل منظمة 
امم
المتحدة A
واعeن العالمي لحقوق
ومل(م مواثيقها 
انسان .وتجسد الدولة هذه المبادئ جميع

الحقول والمجات دون إستثناء.
ج -لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية ،تقوم ع\
A
إح(ام الحريات العامة ،و طليعتها حرية الرأي
اجتماعية والمساواة
والمعتقد ،وع\ العدالة 
الحقوق والواجبات ب جميع المواطن دون تمايز
أو تفضيل.

التعديل يكون بإدراج مبدأ المساواة ب الرجل
والمرأة ب`احة تامة وبالحرف الواحد مقدمة
الدستور؛ وع\ سبيل المثال يمكن تعديل البند
)ج( بحيث يصبح:

اتفاقيات الدولية المذكورة A
وال«
تطبيقاً لمواد 

شددت جميعها ع\ مبدأ المساواة ب الب!
ّ


وعدم التمي( ي سبب من اسباب بما فيها
الجنس )أي ب الرجل والمرأة( ،وتطبيقاً للبند ب
من مقدمة الدستور الذي نص ع\ A
إل(ام الدولة

وكرس مبدأ
اللبنانية بمواثيق امم المتحدة هذه ّ
مساواة جميع الموطن الحقوق والموجبات
دون أي تمي(؛ وبما أن المادة )٢أ( "سيداو" نصت
ع\ واجب الدول 
اطراف بإدراج مبدأ المساواة
ب الجنس حرفياً دسات(ها أو ت!يعاتها؛ وبما
أن الدولة اللبنانية قد تعهدت بتطبيق المادة )٢أ(
سيداو بدون أي تحفظ؛ لذلك ،ومع أن الدستور
كرس مبدأ المساواة عامة البند )ج( من
اللبنا ّ
المقدمة والمادة  ،٧فإنه من المستحسن أيضاً إدراج
مبدأ المساواة ب المرأة والرجل وعدم التمي(
بينهما بكل ¹احة مقدمة الدستور تطبيقاً للمادة
)٢أ( "سيداو".

لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية ،تقوم ع\
A
إح(ام الحريات العامة ،و طليعتها حرية الرأي
اجتماعية والمساواة
والمعتقد ،وع\ العدالة 
الحقوق والواجبات ب جميع المواطن ،وخاصة
ب الرجل والمرأة ،دون تمايز أو تفضيل.

٣

 آر"
 إي اس 
"أي 
المادة :٢
 -١تتعهد كل دولة طرف هذا العهد بأن تتخذ،
بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدولي،
اقتصادي والتق«،
و سيما ع\ الصعيدين 
وبأق¼ ما تسمح به مواردها المتاحة ،ما يلزم من
خطوات لضمان التمتع الفع\ التدريجي بالحقوق
A
المع(ف بها هذا العهد ،سالكة إ* ذلك جميع
السبل المناسبة ،وخصوصا سبيل إعتماد تداب(
ت!يعية؛

١

وإح(ام جميع -
ا.عتقاد 
ا.ديان:
المادة  :٩حرية }
اعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فـروض
حرية 

A
اجeل ل ّله تعا* تح(م جميع اديان والمذاهب

وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها
ع\ أن  يكون ذلك إخeل النظام العام
وهي تضمن أيضاً 
لeهل ع\ إختeف مللهم
إح(ام نظام 
 -٢تتعهد الدول 
اطراف هذا العهد بأن تضمن A
احوال الشخصية والمصالح الدينية.
جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها هذا

وإح(ام جميع -
ا.عتقاد 
ا.ديان:
المادة  :٩حرية }
التعديل A
المق(ح يكون بتعديل هذه المادة لجهة

الحد من نطاق تطبيق أنظمة احوال الشخصية
ّ
ويتم ذلك عن
المذهبية المطلق )وليس إلغائها(
ّ
طريق إنشاء نظام موحد 
لeحوال الشخصية يطبق
ّ
ع\ جميع الطوائف والمذاهب.

 ١بوابة صادر للقوان :الدستور اللبنا؛  http://www.bba.org.lb/index.php?lang=AR؛ http://bba.lebanonlaws.com/interalpage.aspx؛ الدخول .٢٠١٣/٦/٢٦
انسان؛  http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translation؛ الدخول .٢٠١٣/٦/٢٤
اعeن العالمي لحقوق 
 ٢
واجتماعية والثقافية؛ html.umn.edu/humanrts/arab/b٠٠٢.http://www١؛ الدخول ٢٠١٣/٦/٢٤
اقتصادية 
 ٣العهد الدو* الخاص بالحقوق 

وإح(ام جميع -
ا.عتقاد 
ا.ديان:
المادة  :٩حرية }
اتفاقيات الدولية المذكورة والبند
تطبيقاً لمواد 
A
نصت
)ج( والمادة  ٧من الدستور اللبنا وال« ّ
جميعها ع\ مبدأ المساواة ب 
الب! وعدم التمي(
بسبب الجنس وخاصة منها المادة )٢ب( و)و(
وال« فرضت ع\ الدول 
"سيداو" A
اطراف إتخاذ
جميع التداب( 
الت!يعية بما فيها تعديل أو إلغاء
القوان التمي(ية A
)وال« لم تتحفظ عليها الدولة
١٥

'
اللبنا
الدستور

مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


العهد بريئة من أي تمي( بسبب العرق ،أو اللون،
أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسياً

اجتماعي ،أو
أو غ( سيا  ،أو اصل القومي أو 
ال(وة ،أو النسب ،أو غ( ذلك من 

اسباب؛
 -٣للبلدان النامية أن تقرر ،مع إيeء المراعاة الواجبة
وقتصادها القومي ،إ* أي مدى
انسان 
لحقوق 
A
اقتصادية المع(ف بها هذا
ستضمن الحقوق 
العهد لغ( المواطن.
المادة  :٣تتعهد الدول 
اطراف هذا العهد
واناث حق التمتع
بضمان مساواة الذكور 
واجتماعية والثقافية
اقتصادية 
بجميع الحقوق 
المنصوص عليها هذا العهد.
   آر"
 
"أي 

٤

المادة :٢
A
 -١تتعهد كل دولة طرف هذا العهد بإح(ام
A
المع(ف بها فيه ،وبكفالة هذه الحقوق
الحقوق

لجميع افراد الموجودين إقليمها والداخل
ويتها ،دون أي تمي( بسبب العرق ،أو اللون ،أو
الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسياً أو غ(

اجتماعي ،أو 
ال(وة،
سيا  ،أو اصل القومي أو 
أو النسب ،أو غ( ذلك من 
اسباب؛
 -٢تتعهد كل دولة طرف هذا العهد ،إذا كانت
الت!يعية أو غ( 
تداب(ها 
الت!يعية القائمة 
 ٤العهد الدو* الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.pdf؛ الدخول ٢٠١٣/٦/٢٤

١٦

التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح
اللبنانية(؛ وبما أن المادة  ٩من الدستور اللبنا
اع(فت بوجود جميع 
A
اديان والمذاهب وضمنت

A
إح(ام قوان احوال الشخصية المتعددة،

وبما أن قوان احوال الشخصية تتناقض
بعض موادها ومبدأ المساواة ،تباعاً تكون المادة
 ٩من الدستور متناقضة بطريقة غ( 
مباºة مع
اتفاقيات المذكورة وخاصة المادة " ٢سيداو"؛

لذلك ،يتوجب التعديل المذكور.
)مراجعة فقرة قوان 
احوال الشخصية للمزيد من
المعلومات(.

'
اللبنا
الدستور

مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

A
تكفل فع ً eإعمال الحقوق
المع(ف بها هذا
العهد ،بأن تتخذ ،طبقاً جراءاتها الدستورية

اعمال
وحكام هذا العهد ،ما يكون ¹ورياً لهذا 
من تداب( ت!يعية أو غ( ت!يعية؛

الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

 -٣تتعهد كل دولة طرف هذا العهد:

)أ( بأن تكفل توف( سبيل فعال للتظلم ي شخص
إنتهكت حقوقه أو حرياته A
المع(ف بها هذا العهد،
A
ح« لو صدر انتهاك عن أشخاص يت`فون بصفتهم
الرسمية؛
)ب( بأن تكفل لكل متظلم ع\ هذا النحو أن تبت
الحقوق A
ال« يدعى إنتهاكها سلطة قضائية أو
إدارية أو ت!يعية مختصة ،أو أية سلطة مختصة
أخرى ينص عليها نظام الدولة القانو ،وبأن تنمى

إمكانيات التظلم
القضا؛
)ج( بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ

احكام الصادرة لمصالح المتظلم.
المادة  :٣تتعهد الدول 
اطراف هذا العهد
بكفالة تساوى الرجال والنساء حق التمتع بجميع
الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها
هذا العهد.
"سيداو"

٥

المادة )٢أ() ،ب( و)و(:
تشجب الدول 
اطراف جميع أشكال التمي( ضد
المرأة وتوافق ع\ أن تنتهج ،بكل الوسائل المناسبة
 ٥إتفاقية القضاء ع\ جميع أشكال التمي( ضد المرأة؛ ٠٣٦٠٧٩٣A.pdf/http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text؛ الدخول ٢٠١٣/٦/٢٦

١٧

'
اللبنا
الدستور

مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

ودون إبطاء ،سياسة القضاء ع\ التمي( ضد المرأة,
وتحقيقاً لذلك ،تتعهد بالقيام بما ي\:
أ -تجسيد مبدأ المساواة ب الرجل والمرأة
دسات(ها الوطنية أو ت!يعاتها المناسبة 
اخرى،
ح« ²
إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج A
ان ،وكفالة
التحقيق العم\ لهذا المبدأ من خeل القانون
والوسائل المناسبة 
اخرى؛
ب -اتخاذ المناسب من التداب( 
الت!يعية وغ(ها،
بما ذلك ما يقتضيه 
امر من جزاءات ،لحظر كل
تمي( ضد المرأة؛
و -إتخاذ جميع التداب( المناسبة ،بما ذلك


وانظمة
الت!يع ،لتعديل أوإلغاء القوان

واعراف والممارسات القائمة A
ال« تشكل تمي(اً ضد
المرأة.
'
اللبنا
الدستور

البند )ج( من المقدمة:
ج -لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية ،تقوم ع\
A
إح(ام الحريات العامة ،و طليعتها حرية الرأي
اجتماعية والمساواة
والمعتقد ،وع\ العدالة 
الحقوق والواجبات ب جميع المواطن دون تمايز
او تفضيل.
'
اللبناني أمام القانون:
المادة  :٧مساواة
كل اللبناني سواء لدى القانون وهم يتمتعون
بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون
الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.
١٨

الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

قانون العمل
الصادر بتاريخ  ٢٣أيلول ١٩٤٦

١٩

٢٠

قانون العمل
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


"يو دي اتش آر"
المادة  :٢لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق
اعeن ،دون أي تمي(،
والحريات الواردة هذا 
كالتمي( بسبب العن` أو اللون أو الجنس أو
اللغة أو الدين أو الرأي السيا أو أي رأي آخر ،أو

اجتماعي أو 
ال(وة أو الميeد أو
اصل الوط« أو 
أي وضع آخر ،دون أية تفرقة ب الرجال والنساء.
وفض ً eعما تقدم فلن يكون هناك أي تمي( أساسه
الوضع السيا أو القانو أو الدو* لبلد أو
البقعة A
ال« ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو
تلك البقعة مستق ً eأو تحت الوصاية أو غ( متمتع
بالحكم A
الذا أو كانت سيادته خاضعة ي قيد
من القيود.
المادة  :٧للناس سواسية أمام القانون ولهم الحق
التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة ،كما
أن لهم جميعاً الحق حماية متساوية ضد أي
اعeن وضد أي تحريض ع\ تمي(
تم( يخل بهذا 
كهذا.
المادة :٢٣
 -١لكل شخص الحق العمل ،وله حرية اختياره
ب!وط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من
البطالة؛
 -٢لكل فرد دون أي تمي( الحق
للعمل؛

أجر متساو

التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

٦

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

تحظ( التفرقة بسبب الجنس  '
ب
المادة :٢٦

العامل والعاملة:
يحظر ع\ صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس
ب العامل والعاملة ما يخص نوع العمل،
مقدار 
ال(قيةA ،
اجر ،التوظيفA ،
ال(فيع ،التأهيل
المه« والملبس.
تحظ( تشغيل النساء:
المادة  :٢٧حا.ت


يحظر تشغيل النساء الصناعات واعمال المبينة
الملحق رقم  ١من هذا القانون.

المادة  :٢٧حا.ت
تحظ( تشغيل النساء:


تحظ( تشغيل النساء:
المادة  :٢٧حا.ت





ال ¥يمنع تشغيل
ال ¥يمنع تشغيل
ملحق
ال ¥يمنع تشغيل
والملحق -رقم  – ١الصناعات 
رقم  – ١الصناعات 
والملحق -رقم  – ١الصناعات 
ا.و.د وا.حداث والنساء الحوامل فيها:
ا.و.د وا.حداث والنساء فيها:
ا.و.د وا.حداث والنساء فيها:
ملحق بالقانون تاريخ  ١٩٤٦/٩/٢٣يحظر تشغيل التعديل A
المق(ح هو تعديل المادة  ٢٧والملحق


اود 

واحداث والنساء الصناعات 
واشغال رقم  ١ليطبقا ع\ اود واحداث والنساء
²
ط« أن هذه
اتية وفقاً حكام المواد  ٢٢و ٢٣و ٢٧من قانون
الحوامل فقط ºط أن يثبت تقرير a

اعمال مؤذية للمرأة الحامل .وع\ سبيل المثال
العمل:
²
A
يصبح نص المادة  ٢٧والملحق رقم  ١كا:
 -١العمل تحت سطح 
ارض المناجم والمقالع
المادة  :٢٧حات تحظ( تشغيل النساء الحوامل:
وكل عمل ستخراج الحجارة.

افران الصناعية المعدة لتذويب يحظر تشغيل النساء الحوامل
 -٢العمل
الصناعات

واعمال المبينة الملحق رقم  ١من هذا القانون،
وتصفية وطبخ المنتوجات المعدنية.

ط« أتها مؤذية للمرأة الحامل
 -٣تفضيض المرايات بطريقة الزئبق.
ºط أن يثبت تقرير a
 -٤صنع المتفجرات ومعالجتها 
أو للجن.
بايدي.
ال« يمنع تشغيل 
ملحق رقم  – ١الصناعات A
اود
وت(يده الفرن الخاص.
 -٥سبك الزجاج a


A
وبما أن المادة  ٢٧والملحق رقم  ،١ح« ولو أن
 -٦لحام القطع المعدنية بتذويبها الجز.
واحداث والنساء الحوامل فيها:
A
 -٧صنع الكحول وسائر 
غاية المش(ع منهما هي حماية المرأة وعدم إلحاق
الم!وبات الكحولية.
 )(...اتفاقيات الدولية والدستور اللبنا
تطبيقاً لمواد 

المذكورة ولمبدأ مساواة جميع اشخاص أمام
القانون وخاصة للمواد  ٢٣ ،٧ ،٢و" (٢)٢٥يو دي
إي اس
اتش آر" ،والمواد  ٦ ،٣و" ٧أي
آر" والمادت )٢ب( و)و( و (١)١١و))(٢د( "سيداو"
والمادة  ٢٦من قانون العمل A
نصت جميعها
وال« ّ
ع\ أن الحق العمل هو حق مطلق ومصان وأن
للمرأة ميدان العمل الحقوق نفسها A
ال« يتمتع
بها الرجل خاصة لجهة اختيار المهنة والعمل وأنه

انجاب لدى
من اسا أيضاً حماية وظيفة 
المرأة؛

 ٦بوابة صادر للقوان :قانون العمل؛ http://www.bba.org.lb/index.php?lang=AR؛ http://bba.lebanonlaws.com/interalpage.aspx؛ الدخول .٢٠١٣/٦/٢٦

٢١

قانون العمل
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

 -٣لكل فرد يقوم بعمل الحق أجر عادل مرض

انسان تضاف
يكفل له وºته عيشة ئقة بكرامة 
اجتماعية؛
إليه ،عند اللزوم ،وسائل أخرى للحماية 
 -٤لكل شخص الحق أن  
ين وينضم إ* نقابات
حماية لمصلحته.
المادة  :(٢)٢٥
لeمومة والطفولة الحق مساعدة
ورعاية خاصت ،وينعم كل 
اطفال بنفس الحماية
اجتماعية سواء أكانت ودتهم ناتجة عن رباط


ºعي أو بطريقة غ( ºعية.
 آر"
 إي اس 
"أي 

الحا من مواد القانون
النص

 - ٨الدهان بطريقة الديكو.
 -٩تقليب ومعالجة أو تحويل الرماد المحتوي ع\
رصاص واستخeص الفضة من الرصاص.
 -١٠تركيب مزيج اللحام أو أمزجة معدنية محتوية
ع\ 
اك( من  ١٠بالمئة من الرصاص.

 -١١صنع الليتارج والماسيكو والمنيوم والس(وز
أورانج أو سلفات أو كربونات أو سيليكات الرصاص.
 -١٢عملية الميح والمعالجة بالطرط( صنع
الخزانات الكهربائية او إصeحها.

 -١٣تنظيف المعامل A
ال« تجري فيها اعمال
المنصوص عليها تحت 
ارقام  ٩و ١٠و ١١و.١٢
²
الك(ى.
 -١٤قيادة ات ذات المحركات a
 -١٥إصeح أو تنظيف ²
ات ذات المحركات أثناء
دورانها.
اسفلت.
 -١٦صنع 
 -١٧أعمال الدباغة.

 -١٨العمل مستودعات اسمدة المستخرجة من
ال(از والزبل والعظم أو الدم.
a
 - ١٩سلخ جلود حيوانات.

المادة :٢
 -١تتعهد كل دولة طرف هذا العهد بأن تتخذ،
بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدولي،
اقتصادي والتق«،
و سيما ع\ الصعيدين 
وبأق¼ ما تسمح به مواردها المتاحة ،ما يلزم من
خطوات لضمان التمتع الفع\ التدريجي بالحقوق

A
المع(ف بها هذا العهد ،سالكة إ* ذلك جميع إن قبول احداث إحدى المصانع أو المعامل
يعت( بمثابة
السبل المناسبة ،وخصوصاً سبيل اعتماد تداب( بقصد التعليم أو 
اعداد الف«  a
ت!يعية؛
إستخدامº ،ط أن يكون المصنع أو المعمل قد
إستحصل من أجل ذلك ع\ ترخيص من وزارة
 -٢تتعهد الدول 
اطراف هذا العهد بأن تضمن الصحة العامة.
جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها هذا
العهد بريئة من أي تمي( بسبب العرق ،أو اللون،
أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسياً أو
٢٢

التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح
ال`ر بها ،يتناقضان مع مبدأ المساواة والمواد
أعeه نهما يح ّظران ع\ المرأة العمل الصناعات
المحددة بموجبهما ويمنعانها من اختيار هذه
الصناعات لمجرد إنها امرأة تتوجب حمايتها من
A
ت` بصحتها؛ وبما أن
هذه الصناعات ال« قد ّ
المرأة هذا الع` قد أحرزت تقدماً ملحوظاً
مجال العلم والتخصص والكفاءة العملية بحيث
يمكنها تو* الوظائف والمناصب هذه المجات
)مث ً eيمكن للمرأة أن تكون مهندسة تعمل أي
من هذه المجات كصناعة الكحول أو سبك الزجاج
ألخ(...؛ لذلك يتوجب التعديل المذكور وع\
ºط أن تكون 
ال!وط الصحية العامة والوقائية
متوفرة للعمل هذه الصناعات ب`ف النظر عن
جنس العامل فيها .كما وأن هذا التعديل يتناسق
والمادة )(١)١١و( و))(٢د( "سيداو" بحيث يوفر
الحماية الخاصة المنصوص عنها البندين )(١
)و( و))(٢د( لناحية وظيفة انجاب 
وامومة دون

المس بمبدأ المساواة.
ّ

قانون العمل
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


اجتماعي ،أو المادة  :٢٨الحق بإجازة أمومة:
غ( سيا  ،أو اصل القومي أو 
ال(وة ،أو النسب ،أو غ( ذلك من 

اسباب؛
يحق للنساء العامeت جميع الفئات المبينة
هذا القانون ،أن ينلن إجازة أمومة لمدة سبعة
 -٣للبلدان النامية أن تقرر ،مع إيeء المراعاة أسابيع تشمل المدة A
ال« تتقدم الودة والمدة
وقتصادها القومي ،إ* A
ال« تليها .وذلك بإبرازهن شهادة طبية تنم عن
انسان 
الواجبة لحقوق 
A
اقتصادية المع(ف بها تاريخ الودة المحتمل.
أي مدى ستضمن الحقوق 
هذا العهد لغ( المواطن.
المادة  :٢٩دفع ا.جر للمرأة اثناء إجازة ا.مومة
المادة  :٣تتعهد الدول 
اطراف هذا العهد
وتحظ( «فها:

اجرة بكاملها للمرأة اثناء إجازة 
بضمان مساواة الذكور واناث حق التمتع تدفع 
امومة.

A
واجتماعية والثقافية يحق للمرأة ال« استفادت من إجازة سبعة أسابيع
اقتصادية 
بجميع الحقوق 

المنصوص عليها هذا العهد.
للوضع مع بقاء اجر كام ،ًeأن تتقا Ìأجراً عن
A
اجازة السنوية العادية ال« تستحصل عليها
مدة 
المادة :٦
خeل السنة نفسها ،عم ً eبأحكام المادة  /٣٩/من

A -١
تع(ف الدول اطراف هذا العهد بالحق قانون العمل.
العمل ،الذي يشمل ما لكل شخص من حق أن ويحظر أن ت`ف المرأة من الخدمة أو أن يوجه
انذار خeل مدة الودة ،ما لم يثبت أنها
تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله إليها 
بحرية ،وتقوم باتخاذ تداب( مناسبة لصون هذا استخدمت محل آخر خeل المدة المذكورة.
الحق؛

المادة  :٢٨الحق بإجازة أمومة:
يحق للنساء العامeت جميع الفئات المبينة
هذا القانون ،أن ينلن إجازة أمومة لمدة 
ع!ة
أسابيع تشمل المدة A
ال« تتقدم الودة والمدة
A
ال« تليها .وذلك بإبرازهن شهادة طبية تنم عن
تاريخ الودة المحتمل.

 -٢يجب أن تشمل التداب( A
ال« تتخذها كل من
الدول 
اطراف هذا العهد لتأم الممارسة
الكاملة لهذا الحق توف( برامج التوجيه والتدريب

واخذ
هذا المجال
التقني والمهني،
بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية إقتصادية
وإجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة
ظل ºوط تضمن للفرد الحريات السياسية
واقتصادية 
اساسية.


ا.جر للمرأة اثناء إجازة -
المادة  :٢٩دفع -
ا.مومة
وتحظ( «فها:



تدفع اجرة بكاملها للمرأة أثناء إجازة امومة.
يحق للمرأة A
ال« إستفادت من إجازة 
ع!ة أسابيع

للوضع مع بقاء اجر كام ،ًeأن تتقا Ìأجراً عن
اجازة السنوية العادية A
ال« تستحصل عليها
مدة 
خeل السنة نفسها ،عم ً eبأحكام المادة  /٣٩/من
قانون العمل.

الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

المادة  :٢٨الحق بإجازة أمومة

المادة  :٢٨الحق بإجازة أمومة:

اجر للمرأة اثناء إجازة 
المادة  :٢٩دفع 
امومة
وتحظ( ¹فها:


يكون التعديل تمديد إجازة امومة إ* ع!ة
أسابيع بدل السبعة أسابيع .وع\ سبيل المثال
يصبح نص المادت ²
كا :A

ا.جر للمرأة اثناء إجازة -
المادة  :٢٩دفع -
ا.مومة
وتحظ( «فها:

تطبيقاً للمادة " (٢)٢٥يو دي اتش آر" والمادة " ١٠أي
إي اس آر" والمادت )٥ب( و)(١)١١و( و)(٢
)ب( "سيداو" A
وال« نصت جميعها ع\ مبدأ توف(

الحماية الخاصة للمرأة العاملة خeل Aف(ة امومة
وضمانة حقها العمل واعتبار 
امومة كوظيفة
إجتماعية أساسية لتطور المجتمع وتوف( الحماية
ال« تشكل الوحدة أي النواة 
أيضاً 
لºeة A
اساسية
اب 
للمجتمع ومساعدة 
وام ع\ النهوض
بعائلتهم؛ وبما أن تمديد Aف(ة 
امومة 
لع!ة
أسابيع من شأنه أن يؤمن حماية صحية وراحة
جسدية ،نفسية وعقلية أفضل للمرأة ولمولودها
فيساعد 
ام العاملة ع\ النهوض Aب(بية مولودها
تربية حسنة؛ وتوفيقاً ب المادت  ٢٨و ٢٩والمادة
اجتماعي A
نصت بدورها
 ٢٦من قانون الضمان 
ال« ّ
ع\ إجازة أمومة A

لف(ة ع!ة أسابيع؛ لذلك ،يتوجب
التعديل المذكور )مراجعة فقرة قانون الضمان
اجتماعي(.


٢٣

قانون العمل
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

تع(ف الدول 
المادة A :٧
اطراف هذا العهد بما
لكل شخص من حق التمتع ب!وط عمل عادلة
ومرضية تكفل ع\ الخصوص:
أ -مكافأة توفر لجميع العمال ،كحد أد:
) (١أجراً منصفاً ،ومكافأة متساوية لدى تساوي
قيمة العمل دون أي تمي( ،ع\ أن يضمن للمرأة
خصوصاً تمتعها ب!وط عمل  تكون أد من تلك
A
ال« يتمتع بها الرجل ،وتقاضيها أجراً يساوي أجر
الرجل لدى تساوي العمل؛

الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية
ويحظر أن ت`ف المرأة من الخدمة أو أن يوجه
انذار خeل مدة الودة ،ما لم يثبت أنها
إليها 
استخدمت محل آخر خeل المدة المذكورة.
اشارة إ* أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة
وتجدر 

أعدت م!وع تعديل المادت  ٢٨و٢٩
اللبنانية قد ّ

لجهة تمديد إجازة امومة كما ورد أعeه وتب«
هذا 
الم!وع النائبان زوين ومو
،٢٠١١/٧/٢٦
وأيضاً وافقت لجنة المرأة والطفل النيابية /٦/٥
ادارة والعدل  ٢٠١٢/٨/٩ع\ تعديل
 ٢٠١٢ولجنة 
المادت  ٢٨و ٢٩بعد موافقة مجلس الوزراء وأرسل
رئيس مجلس الوزراء رسالة إ* رئيس مجلس النواب
٧
 ٢٠١٢/٤/٢٥بهذا الشأن.

) (٢عيشاً كريما لهم 
وºهم طبقاً حكام هذا العهد.
ب -ظروف عمل تكفل السeمة والصحة؛
ج -تساوي الجميع فرص A
ال(قية ،داخل عملهم،
'
'
النص
النص ساعة الرضاعة 
إ* مرتبة أع\ مeئمة ،دون إخضاع ذلك إ ّ عتباري ساعة الرضاعة 
)غ( منصوص عنها ّ 9
)غ( منصوص عنها ّ 9

الحا لقانون العمل(:
اقدمية والكفاءة؛
الحا لقانون العمل(:


التعديل يكون بإدراج مادة تسمح للمرأة العاملة A
د -ا A
ال«
س(احة وأوقات الفراغ ،والتحديد المعقول


عادت إ* العمل بعد انتهاء إجازة امومة ،وذلك
واجازات الدورية المدفوعة اجر،
لساعات العمل ،
A
خeل سنة من تاريخ الودة ،بأن تأخذ يومياً ف(ة أو
وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.

A

ف(ات مدفوعة اجر بقصد إرضاع مولودهاº ،ط
المادة  (١)١٠و) :(٢تقر الدول 
يتعدى مجموعها Aف(ة الراحة اليومية القانونية
اطراف هذا العهد
أ ّ ّ
بما ي\:
المنصوص عليها المادة ) ٣٤ساعة راحة للنساء


A
A
ع\ اقل م« زادت ساعات العمل عن الخمس
 -١وجوب منح اºة ،ال« تشكل الوحدة الجماعية

ساعات(.
أك( قدر ممكن
الطبيعية واساسية المجتمعa ،
وع\ سبيل المثال يمكن إضافة النص ²
من الحماية والمساعدة ،وخصوصاً لتكوين هذه
ا  Aإ*

اºة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية
المادة  ٢٩أعeه:

للمرأة العاملة بعد انتهاء إجازة 
اود الذين تعيلهم .ويجب أن ينعقد الزواج
امومة المنصوص
برضا الطرف المزمع زواجهما رضاء  إكراه فيه؛
عنها هذه المادة أن تأخذ ،خeل Aف(ة سنة من
٢٤

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

 ٧الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية :بيان إنجازات سنوي  ،٢٠١٢الفقرة )٢ب( "إنجازات الهيئة خeل  -٢٠١١ع\ صعيد القوان" ،الصفحة ،١٠
اثر اقتصادي من 
البند " ١متابعة الحملة الوطنية لت(يه القوان ذات 
احكام التمي(ية ضد المرأة"؛ http://www.nclw.org.lb/pictures/PDF/AN٢٠١٢AR.pdf؛ الدخول .٢٠١٣/٧/٢٢


'
الحا
النص
ساعة الرضاعة 
)غ( منصوص عنها ّ 9

لقانون العمل(:
تطبيقاً للمادة " (٢)٢٥يو دي اتش آر" والمادة (١)١٠
آر" والمادة )(٢)١١ج(
إي اس
و)" (٢أي

A
شددت جميعها ع\ حماية اºة
""سيداو" وال« ّ

اجتماعية اساسية( وع\ أهمية
)كونها الوحدة 
السماح للوالدين بتكوينها تكويناً صحيحاً وتربية

اود بشكل سليم مع التوفيق ب مسؤوليات

اºة ومسؤوليات العمل؛ بما أن ساعة الرضاعة
تسمح 
لeم العاملة بالتوفيق ب وظيفتها كأم
مربية تحرص ع\ صحة مولودها وأمرأة عاملة؛
لذلك ،يتوجب التعديل المذكور.

قانون العمل
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

 -٢وجوب توف( حماية خاصة 
لeمهات خeل Aف(ة
معقولة قبل الوضع وبعده .وينبغي منح 
امهات
العامeت ،أثناء A
الف(ة المذكورة ،إجازة مأجورة أو
إجازة مصحوبة بإستحقاقات ضمان إجتماعي كافية.
"سيداو"
المادة )٢ب( و)و( :تشجب الدول 
اطراف جميع
أشكال التمي( ضد المرأة وتوافق ع\ أن تنتهج ،بكل
الوسائل المناسبة ودون ٕابطاء ،سياسة القضاء ع\
التمي( ضد المرأة ،وتحقيقاً لذلك ،تتعهد بالقيام بما
ي\:

ب -إتخاذ المناسب من التداب( الت!يعية وغ(ها ،بما
ذلك ما يقتضيه 
امر من جزاءات ،لحظر كل تمي(
ضد المرأة؛
و -اتخاذ جميع التداب( المناسبة ،بما ذلك
انظمة و 
الت!يع ،لتعديل أو الغاء القوان و 

اعراف
ٕ
والممارسات القائمة A
ال« تشكل تمي(اً ضد المرأة؛
المادة )٥ب( :تتخذ الدول 
اطراف جميع التداب(
المناسبة ،لتحقيق ما ي\:

A
ب -كفالة أن تتضمن ال(بية اºية تفهماً سليماً
لeمومة بوصفها وظيفة إجتماعية و 

ا Aع(اف
بالمسؤولية A
المش(كة لكل من الرجال والنساء تنشئة
أطفالهم وتطورهم ،ع\ أن يكون مفهوماً أن مصلحة
اطفال هي اعتبار 

اسا
جميع الحات.


الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

تاريخ الودةA ،ف(ة أو Aف(ات يومية تكون مدفوعة

اجر بقصد إرضاع مولودها الجديدº ،ط أن
 يتعدى مجموع هذه A
الف(ات الساعة الواحدة
للراحة المنصوص عليها المادة .٣٤
الحا
)غ( منصوص عنها '  9النص
)غ( منصوص عنها '  9النص
الحا إجازة ا.بوة 
إجازة ا.بوة 


لقانون العمل(:
لقانون العمل(:

التعديل يكون بإدراج مادة تؤمن لeب العامل إجازة
اجر الكامل 
أبوة يدفع خeلها 
لeب ،ع\ أن تؤخذ
اجازة ابتدا ًء من تاريخ الودة وضمن Aف(ة
هذه 

إجازة امومة وع\ أن تكون مدتها موازية جازة

امومة أو أقل منها.

الحا
)غ( منصوص عنها '  9النص
إجازة ا.بوة 

لقانون العمل(:
تطبيقاً لمبدأ المساواة وعدم التمي( ب الرجل
اتفاقيات الدولية
والمرأة المنصوص عنه مواد 
والدستور اللبنا المذكورة ،وخاصة تطبيقاً للمادة
 (١)١٠و)" (٢أي إي اس آر" والمادة )(٢)١١ج(
"سيداو" واللت شددتا ع\ حماية 
اºة )كونها
ّ

اجتماعية اساسية( وع\ أهمية السماح
الوحدة 

للوالدين بتكوينها تكويناً صحيحاً وتربية اود
بشكل سليم مع التوفيق ب مسؤوليات 
اºة
ومسؤوليات العمل وتشجيع التقاسم المتساوي
اºة ب الرجل والمرأة ،
لمسؤوليات 
ون إجازة
ابوة تسمح 

لeب العامل بالتوفيق ب وظيفته
كأب مرب ورجل عامل؛ لذلك ،يتوجب التعديل
المذكور.

'
)غ(
التحرش
الجن¬ ومنعه  9أماكن العمل 
ّ
'
الحا لقانون العمل(:
النص
9
عنها
منصوص


ينبغي أن يتم التعديل من خeل إدراج أحكام
لمنع التحرش الجن مكان العمل وتغريم
المتحرش وأرباب العمل الذين يصبحون مسؤول
بسبب إغفال واجباتهم )ع\ أن تحدد موجبات
اطار( وتوف(
رب العمل هذا 
ومسؤوليت ّ

'
)غ(
التحرش
الجن¬ ومنعه  9أماكن العمل 
ّ
'
الحا لقانون العمل(:
النص
9
عنها
منصوص


انسان وحقه بكسب
تطبيقاً لمبدأ حفظ كرامة 
رزقه المنصوص عنه المادة " ٢يو دي اتش آر"
والمادة " ٦أي إي اس آر" وتطبيقاً لمواد
اتفاقيات الدولية والدستور اللبنا المذكورة A
وال«

نصت جميعها ع\ مبدأ المساواة ب الرجل والمرأة
ّ

'
)غ(
التحرش
الجن¬ ومنعه  9أماكن العمل 
ّ
'
الحا لقانون العمل(:
النص
9
عنها
منصوص


بالتحرش الجن القيام بإيحاءات جنسية
يع«
ّ
غ( مرحب بها يؤدي إ* بيئة عمل عدائية تمنع
العامل )ذكراً كان أم 
أن«( من القيام بعمله طبيعياً
ايحاءات الجنسية
يعت( العامل بأن هذه 
أو قد a
منافية 
لeخeق أو أن رفضها سينعكس سلباً ع\

٢٥

قانون العمل
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

المادة :١١

 - ١تتخذ الدول اطراف جميع ما يقت¼ الحال
إتخاذه من تداب( للقضاء ع\ التمي( ضد المرأة
ميدان العمل ل Ñتكفل لها ،ع\ أساس تساوي
الرجل والمرأة ،نفس الحقوق و سيما:
أ -الحق العمل بوصفه حقا غ( قابل للت`ف لكل

الب!؛
ب -الحق التمتع بنفس فرص التوظيف ،بما
اختيار نفسها شؤون
ذلك تطبيق معاي( 
التوظيف؛
ج -الحق حرية إختيار المهنة والعمل ،والحق
ال(  A
A
وامن الوظيفي ،و جميع مزايا 
وºوط
الخدمة ،والحق تلقي التدريب وٕاعادة التدريب
المه« ،بما ذلك التلمذة الصناعية والتدريب
المه« المتقدم والتدريب المتكرر؛

د -الحق المساواة
اجر ،بما ذلك
استحقاقات ،والحق المساواة المعاملة فيما

يتعلق بالعمل المتعادل القيمة ،وكذلك المساواة
المعاملة تقييم نوعية العمل؛
اجتماعي ،و سيما حات
ه -الحق الضمان 
التقاعد ،والبطالة ،والمرض ،والعجز ،والشيخوخة،
وأي شكل من أشكال عدم القدرة ع\ العمل،
وكذلك الحق اجازة مدفوعة 
اجر؛
ٕ
و -الحق الوقاية الصحية وسeمة ظروف العمل،
انجاب.
بما ذلك حماية وظيفة 

الحا من مواد القانون
النص

ويعت( إيحاء جن أي سلوك لفظي
ظروف عمله.
a
أو جسدي غ( مرحب به من طبيعة جنسية ،وقد
يكون حادثة منفردة حادة وممتدة أو خط(ة جداً
من السلوك الهجومي أو عدد من 
افعال A
ال« تُعد
تحرشاً جنسياً A
ح« ولو بدا بعضها عرضياً أو ثانوياً.
وع\ سبيل المثال:
وايحاءات الجسدية؛
 السلوك  طلب إسداء معروف جن أو فرض إسداء مثل هذاالمعروف؛
 إبداء مeحظات ذات طابع جن؛ عرض ملصقات أو صور أو رسومات جنسية وإباحيةواضحة؛
 القيام بأي إيحاء غ( مرحب به سواء كان جسدياًأو كeمياً أو غ( كeمي ذات طبيعة جنسية بطريقة

مباºة أو ضمنية .٩

التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

ومنحهم الحقوق ذاتها ومنها خاصة المادت (١)٢
الحماية لضحايا التحرش الجن ومساعدتهم.
 aآر" اللت نصتا ع\ وجوب
و" ٢٦أي
اشارة أنه  ٢٠١٢/٩/١٣قدمت الهيئة توف( الحماية القانونية وتباعاً القضائية لجميع
وتجدر 

الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إستدعاء إ* وزارة افراد بدون أي تمي( سببه العرق أو اللون أو
العمل طلبت فيه إستحداث مادة تعاقب التحرش ألجنس أو غ( ذلك من 
اسباب والمادة )٢و(
و)ز( "سيداو" A
الجن أماكن العمل . ٨
ال« نصت حرفياً ع\ موجب الدولة
اللبنانية باتخاذ جميع التداب( 
الت!يعية لتعديل
وانظمة 
القوان 
واعراف التمي(ية ضد المرأة
كما وبإلغاء جميع أحكام قوان العقوبات الوطنية
A
ال« تشكل تمي(اً ضد المرأة؛ وإستناداً لما ورد
التوصية رقم  (٦)١٩للجنة "سيداو" دورتها
الحادية 
ع!ة عام  ١٩٩٢حيث جاء أن العنف ضد
المرأة هو "العنف الموجه ضدها بسسب كونها
يمس بالمرأة ع\ نحو جائر
إمرأة
والعنف الذي ّ

A
ويشمل افعال ال« تلحق ¹راً أو ألماً جسدياً أو

واكراه
عقلياً أو جنسياً لها ،والتهديد بهذه افعال 
وسائر وجوه الحرمان من الحرية"  ،١٠ولما ورد أيضاً
عرف العنف
منهاج عمل بيج عام  ١٩٩٥الذي ّ
ضد المرأة بأنه "أي عمل من أعمال العنف القائم
ع\ نوع الجنس Aي(تب عليه ،أو من المحتمل أن
Aي(تب عليه ،أذى بد أو جن أو نف ،أو معاناة
للمرأة ،بما ذلك التهديد بالقيام بأعمال من هذا
اكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية،
القبيل ،أو 
سواء حدث ذلك الحياة العامة أو الخاصة .وبناء
ع\ ذلك يشمل العنف ضد المرأة ما ي\ ع\ سبيل
المثال  الح`:

توخياً لمنع التمي( ضد المرأة بسبب الزواج أو
ِ -٢

الفع\
حقها
ولضمان
مومة،
ا
تتخذ
العمل،
اثر اقتصادي من 
 ،٢٠١٢الفقرة )٢ب( "إنجازات الهيئة خeل  -٢٠١١ع\ صعيد القوان" ،البند " ١متابعة الحملة الوطنية لت(يه القوان ذات 
٨
احكام التمي(ية ضد المرأة" الصفحة .١١
سنوي
ات
ز
إنجا
بيان
اللبنانية:
أة
ر
الم
لشؤون
الوطنية
الهيئة

٢٦

 ٩التوصيات العامة للجنة "سيداو" ،الدورة الحادية 
ع!ة عام  ،١٩٩٢التوصية رقم " ١٩العنف ضد المرأة" الفقرة ١٨؛ http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom٢٠؛ الدخول .٢٠١٣/٧/١٥
 ١٠التوصيات العامة للجنة "سيداو" ،الدورة الحادية 
ع!ة عام  ،١٩٩٢التوصية رقم " ١٩العنف ضد المرأة" الفقرة http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom٢٠ .٦؛ الدخول .٢٠١٣/٧/١٥

قانون العمل
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

الدول 
اطراف التداب( المناسبة:
امومة المدفوعة 
ب -دخال نظام اجازة 
اجر

ٕ
أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن
تفقد المرأة الوظيفة A
ال« تشغلها أو أقدميتها أو
اجتماعية؛
العeوات 
اجتماعية
ج -لتشجيع توف( ما يلزم من الخدمات 
A
المساندة لتمك الوالدين من الجمع ب ال(اماتهما

اºية وب مسؤوليات العمل والمشاركة الحياة
العامة ،و سيما عن طريق تشجيع ٕانشاء وتنمية
شبكة من مرافق رعاية 
اطفال؛
د -لتوف( حماية خاصة للمرأة أثناء Aف(ة الحمل

اعمال A
ال« يثبت أنها مؤذية لها.
'
اللبنا
الدستور

البند )ج( من المقدمة:
ج -لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية ،تقوم ع\
A
إح(ام الحريات العامة ،و طليعتها حرية الرأي
اجتماعية والمساواة
والمعتقد ،وع\ العدالة 
الحقوق والواجبات ب جميع المواطن دون تمايز
أو تفضيل.
'
اللبناني أمام القانون:
المادة  :٧مساواة
كل اللبناني سواء لدى القانون وهم يتمتعون
بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون
الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.

الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح
)ب( -أعمال العنف البد والجن والنف A
ال«
تحدث داخل المجتمع بوجه عام ،بما ذلك
والتحرش الجن،
واعتداء الجن،
اغتصاب 

ّ
والتخويف
مكان العمل ،و المؤسسات
واكراه
واتجار بالنساء 
التعليمية و أماكن أخرى ،

ع\ البغاء ،١١ففرض المنهاج ع\ الدول اطراف
إدراج عقوبات جزائية ومدنية و/أو تشديد العقوبات
الم(لة بالفاعل وبغية الحفاظ ع\ بيئة إجتماعية
سليمة؛ وبما أن التحرش الجن بالمرأة أو بالرجل
ع\ حد سواء ،هو سلوك يشكل أحد أخطر أشكال
العنف ضدهما )وفعلياً خاصة ضد المرأة إذ أن عدد
الضحايا من النساء غالباً ما يفوق عدد الرجال(،
ويعكس إعتداء كب( ع\ ºفهما وسمعتهما،
وتطبيقاً لما ورد التوصية رقم  ١٩فقرة  ٢٤من
التقرير الصادر عن لجنة "سيداو" دورتها الحادية
ع!ة عام A ١٩٩٢

ركزت ع\ العنف ضد المرأة
ال« ّ
ع\ جميع أنواعه ،ومنها التحرش الجنA ،
وال«
ّ
الدول 
اطراف بأن تتخذ
نصت ¹احة ع\ موجب
جميع التداب( الeزمة ،ومنها القانونية ،لمكافحة
العنف ضد المرأة ولكفل حمايتها وسeمتها وصون
١٢
تحرش جن إ* إستقالة/
كرامتها ؛ و'  يؤدي أي ّ

طرد العامل الضحية من عمله ن ذلك يكون بمثابة
التجريد الفع\ للعامل من حقه بالعمل المنصوص
عليه أعeه؛ لذلك ،يتوجب التعديل المذكور.

ا A
س(اتيجي دال -العنف ضد المرأة" ،الصفحة  ٦٠الفقرة )١١٣ب(؛ ٢٠A.pdf٪http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA؛ الدخول .٢٠١٣/٧/٨
 ١١إعeن ومنهاج عمل بيج"،الهدف 
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٢٧

قانون العمل
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص

المادة  :٧المستثنون من أحكام هذا القانون:
يستث« من أحكام هذا القانون:
 -١الخدم بيوت 
افراد.
 -٢النقابات الزراعية A
ال«  عeقة لها بالتجارة
والصناعة ،وهذه النقابات سيوضع لها ت!يع
خاص.
 -٣المؤسسات A
ال«  يشتغل فيها ا ّ أعضاء العائلة

تحت إدارة 
اب أو ام أو الو.Ì
ادارات الحكومية والهيئات البلدية فيما يتعلق
 -٤

بالمستخدم واجراء المياوم والموقت الذين
 يشملهم نظام الموظف وسيوضع لهم ت!يع
خاص.

٢٨

التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

المادة  :٧المستثنون من أحكام هذا القانون:
تعديل المادة  ٧بحيث تطبق أحكام قانون العمل
ع\ الخدم المنازل والعمال الزراعي ،خاصة
إذا كانوا من اللبناني) ،أو إدراج أحكام قانون جديد

العمال
يؤمن لهم ع\ اقل حقوقاً موازية لبقية ً

واجازات والتداب( المتعلقة بالصحة
لجهة اجر 
والحماية من العنف(.
اشارة إ* أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة
وتجدر 
اللبنانية كانت قد تقدمت بإستدعاء إ* وزارة العدل
 Aق(اح قانون بخصوص إضافة فئة المزارعات
لeستفادة من قانون العمل وعدم
والمزارع 
إستثنائهم منه وتعديل المادة  ٧لهذه الجهة.
استدعاء لدى الوزارة تحت رقم
سجل هذا 
وقد ّ

 ٣٤٤٠/٣تاريخ  ٢٠١٠/٦/١١وأحيل إ* هيئة الت!يع
واستشارات حيث ّ
سجل تحت رقم ٢٠١٠/٤٤٧

.٢٠١٠/٦/١٤

أما فئة خدم المنازل ف eيوجد أي م!وع أو
ح« ²
إق(اح قانون بهذا الخصوص A
A
ان.١٣

المادة  :٧المستثنون من أحكام هذا القانون:
انسان وحقه بكسب
تطبيقاً لمبدأ حفظ كرامة 
رزقه المنصوص عنه المادة " ٢يو دي اتش آر"
والمادة " ٦أي إي اس آر" وبغية تعزيز
المساواة ليس فقط ب الجنس بل المساواة ب
جميع العمال وخاصة النساء منهم ,
ون نص
المادة  (١)٧و) (٢من قانون العمل من شانه أن
يحرم الخدم بيوت 
افراد والعمال الزراعي
)وخاصة النساء منهم( من الحقوق والحماية
المتوفرة لبيقة العامل قانون العمل ،مما يشكل
ومساً بمبدأ المساواة المذكور أعeه
إجحافاً وتمي(اً ّ
غالباً ما تكون ضحاياه من النساء؛ لذلك ،يتوجب
التعديل المذكور.



ضد المرأة" ،فقرة قانون العمل؛ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
 ١٣كتيب "وين بعدنا ،الحملة الوطنية لت(يه القوان ذات اثر 
اقتصادي من احكام التمي(ية ّ

ا.جتماعي
قانون الضمان }
)الصادر بموجب المرسوم رقم  ١٣٩٥٥تاريخ (١٩٦٣/٩/٢٦

٢٩

٣٠

ا.جتماعي
قانون الضمان }
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


'
"يو دي اتش آر"
المضمون:
المادة  :١٤تحديد ا.شخاص

 -١يشمل الضمان اشخاص المضمون وأفراد
المادة  :٢لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق عائeتهم.
اعeن ،دون أي تمي(،
والحريات الواردة هذا 
كالتمي( بسبب العن` أو اللون أو الجنس أو يفهم بكلمة "المضمون" الواردة هذه المادة
اللغة أو الدين أو الرأي السيا أو أي رأي آخر ،أو المضمون والمضمونة ع\ السواء دون أي تمي(.

اجتماعي أو 
ال(وة أو الميeد أو
اصل الوط« أو 
أي وضع آخر ،دون أية تفرقة ب الرجال والنساء -٢ .يعت( من أفراد عائلة المضمون 
اشخاص
a
وفض ً eعما تقدم فلن يكون هناك أي تمي( أساسه المذكورون ما ي\ الذين يعيشون تحت سقف
الوضع السيا أو القانو أو الدو* لبلد أو واحد وع\ نفقته:
البقعة A
ال« ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو أ(...)-
تلك البقعة مستق ً eأو تحت الوصاية أو غ( متمتع ب -زوجة المضمون 
ال!عية و حال تعددهن
الذا أو كانت سيادته خاضعة ي قيد 
بالحكم A
او*.
ج -زوج المضمونة البالغ الست عاماً مكتملة ع\
من القيود.

اقل أو الذي يكون غ( قادر ع\ تأم معيشته
المادة  :٧للناس سواسية أمام القانون ولهم الحق بسبب عاهة جسدية أو عقلية.
التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة ،كما د(...) -
أن لهم
جميعا الحق حماية متساوية ضد أي
ً
اعeن وضد أي تحريض ع\ تمي( المادة  :١٦إستحقاق تقديمات المرض:
تم( يخل بهذا 

كهذا.
  -١تستحق تقديمات المرض وامومة إ ّ إذا كان
A
المضمون مش(كاً الضمان طيلة ثeثة أشهر ع\
المادة  :٢٢لكل شخص بصفته عضواً المجتمع 
اقل خeل الستة اشهر السابقة لتاريخ التثبت
اجتماعية و أن تحقق بوساطة
الط« او لتاريخ الوفاة(...) .
الحق الضمانة 
a
المجهود القومي والتعاون الدو* وبما يتفق ونظم
واجتماعية  -٢عeوة ع\ ما تقدم ،من أجل استفادة المضمونة
اقتصادية 
كل دولة ومواردها الحقوق 

وال(بوية A
A
ال«  غ« عنها لكرامته وللنمو الحر من تعويض امومة يجب أن تكون منتسبة للضمان

ع!ة أشهر ع\ اقل قبل الموعد A
منذ 
المف(ض
لشخصيته.
للودة.

١٤

التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

'
المضمون:
المادة  :١٤تحديد ا.شخاص
التعديل يكون تطبيق مبدأ المساواة وتعديل
البند ))(٢ج( من هذه المادة بحيث يكون لزوج
المضمونة الحق بأن يستفيد من تقديمات باب
المرض 
وامومة دون أي ºط كما هي الحال
لزوجة المضمون 
ال!عية كما جاء البند )٢ب(
من المادة  .١٤وع\ سبيل المثال تصبح المادة
)(٢)١٤ج( المعدلة:

ج -زوج المضمونة ال!عي.

'
المضمون:
المادة  :١٤تحديد ا.شخاص
اتفاقيات المذكورة والدستور اللبنا
تطبيقاً لمواد 

ولمبدأ مساواة جميع اشخاص أمام القانون ومنع
التمي( ضد المرأة ومنها خاصة المادة )٢ب( و)و(
ال« فرضت ع\ الدول 
"سيداو" A
اطراف أن تتخذ
جميع التداب( 
الت!يعية للقضاء ع\ التمي( ضد
المرأة وأيضاً المادة " ٢٢يو دي اتش آر" والمادة ٩
"أي إي اس آر" والمادة )(١)١١ه( "سيداو"
A
ال« نصت جميعها ع\ حق المرأة تقديمات
اجتماعي أسو ًة بالرجل؛ وبما
وحماية الضمان 
أن نص المادة )(٢)١٤ج( يتناقض والمواد أعeه إذ
يجحف بحق المرأة المضمونة نه يسمح لها بأن

تفيد زوجها من تقديمات باب المرض وامومة إ ّ
حال تجاوز الست من العمر بينما أن الرجل
المضمون يفيد زوجته من التقديمات نفسها دون
ºوط؛ لذلك ،وبغية تحقيق المساواة ،يتوجب
التعديل المذكور.

المادة  :١٦إستحقاق تقديمات المرض:
التعديل يكون إلغاء البند ) (٢من المادة ١٦
وفرض 
ال!وط نفسها ع\ الموظف المضمون
)ذكراً كان أم 
لeستفادة من تقديمات المرض
أن«( 

وامومة .وع\ سبيل المثال يصبح نص المادة ١٦
²
كا :A

المادة  :١٦إستحقاق تقديمات المرض:
اتفاقيات والدستور اللبنا المذكورة
تطبيقاً لمواد 
A
نصت جميعها ع\ مبدأ المساواة ب الرجل
وال« ّ
اجتماعي ،ومنها
والمرأة نطاق حقوق الضمان 
خاصة المادت  ٩و" (٢) ١٠أي إي اس آر"
والمادة )(١)١١ه( "سيداو" A
ال« نصت ع\ حق المرأة
اجتماعي أسو ًة بالرجل وأيضاً البند
الضمان 
شدد ع\ أهمية
))(٢ب( من المادة  ١١أعeه ألذي ّ

امومة كوظيفة إجتماعية وع\ إعطاء المرأة هذا
اطار المنافع المتوفرة للرجل نفسها دون أي تمي(؛


اشارة إ* أنه تم تقديم 
م!وع قانون
وتجدر 
يهدف إ* تعديل هذه المادة للجهة المذكورة أمام
وأقر
مجلس النواب )رقم ّ (٢٠٠٩/٣/١٤ ٢٠٠٩/١٣٨
ادارة والعدل والمال والموازنة والصحة
لجان 
العامة  ،٢٠١١/٥/١٦وتبناه النائبان زوين ومو
يقر جلسة عامة للمجلس
 ،٢٠١١/٧/٢٦ع\ أن ّ
النيا حقاً.
a

المادة  :١٦إستحقاق تقديمات المرض:
  تستحق تقديمات المرض وامومة إ ّ إذا كان
أن«( A
المضمون )ذكراً كان أم 
مش(كاً الضمان

اجتماعي؛ http://www.bba.org.lb/index.php?lang=AR؛  http://bba.lebanonlaws.com/interalpage.aspx؛ الدخول .٢٠١٣/٦/٢٧
 ١٤بوابة صادر للقوان :قانون الضمان 

٣١

ا.جتماعي
قانون الضمان }
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

المادة  :(٢)٢٥
لeمومة والطفولة الحق مساعدة .(...) -٣
ورعاية خاصت ،وينعم كل 
اطفال بنفس الحماية

الحا من مواد القانون
النص


اجتماعية سواء أكانت ودتهم ناتجة عن رباط .(...) -٤


ºعي أو بطريقة غ( ºعية.

التعديل 
المق(ح للمواد القانونية


اجتماعي
طيلة ثeثة أشهر ع\ اقل خeل الستة أشهر وبما أن المادة  (٢)١٦من قانون الضمان 
تجحف بحق الموظفة المضمونة إذ انها تفرض
الط« او لتاريخ الوفاة.
السابقة لتاريخ التثبت a

سار ع\ الموظف
عليها ºطاً إيضافياً ّ
خاصاً غ( ٍ
انتساب إ* صندوق الضمان
.(...) -٢
المضمون وهو ºط 
لeستفادة من تعويض
اجتماعي قبل  ١٠أشهر 


.(...) -٣
امومة؛ لذلك ،وبغية تحقيق المساواة ،يتوجب
اشارة إ* لجنة المرأة والطفل النيابية التعديل المذكور.
وتجدر 
قدمت A
إق(اح إلغاء المادة  (٢)١٦العام  ٢٠٠٧وقد
ادارة والعدل ،إ ّ أنه تتوجب متابعته
أقرته لجنة 
مجلس النواب بغية إقراره جلسة عامة.

المادة  :٢٦حق المضمونة بتعويض -
المادة  :٢٦حق المضمونة بتعويض -
ا.مومة:
ا.مومة:
A
المق(ح تعديل المادة  (١) ٢٦و) (٢بحيث يسمح
 -١لكل مضمونة الحق بتعويض أمومة طيلة Aف(ة

الع!ة أسابيع A

ال« تقع خeلها الودةº ،ط أن للمضمونة أن تتقا Ìكامل أجرها طوال اسابيع
الع!ة A

ال« تقع خeلها الودة .وع\ سبيل المثال
تمتنع عن العمل وأن  تتقا Ìأي أجر خeل تلك
²
A
A
يصبح نص هذه المادة كا:
الف(ة.
 -٢إن تعويض 
امومة يعادل 
ثل« متوسط الكسب
اليومي المع الفقرة  ٢من المادة  ٢٣من هذا
القانون ،والذي كان يمكن أن يعتمد بتاريخ إمتناع
صاحبة العeقة عن العمل أساساً لحساب تعويض
المرض.

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

المادة  :٢٦حق المضمونة بتعويض -
ا.مومة:
 -١لكل مضمونة الحق بتعويض أمومة يعادل أجرها
الع!ة أسابيع A
الكامل تتقاضاه طيلة Aف(ة 
ال« تقع
خeلها الودةº ،ط أن تمتنع عن العمل وأن 
تتقا Ìأي أجر خeل تلك A
الف(ة.

المادة  :٢٦حق المضمونة بتعويض -
ا.مومة:
اتفاقيات الدولية والدستور اللبنا
تطبيقاً لمواد 
المذكورة ،ومنها خاصة المادة " (٢)٢٥يو دي
اتش آر" والمادت  ٩و" (٢)١٠أي إي اس
آر" والمواد )٥ب()(٢)١١ ،ب( و)١٣أ( "سيداو"
وال« نصت جميعها ع\ أهمية حماية 
امومة
ّ A
واعتبارها وظيفة اجتماعية وبالتا* إعطاء المرأة
كامل حقوقها اجتماعية خeل Aف(ة 
امومة و

سيما حقها بإجازة أمومة مدفوعة ومنافع إجتماعية
مماثلة )كاستحقاقات 
اºية( ،مما يوفر للمرأة

هذه A
اعتناء
الف(ة راحة نفسية وعقلية تمكنها من 
انقاص من حقوقها
بمولودها ع\ أكمل وجه دون 
كامرأة عاملة؛

 -٣تطبق قياساً أحكام الفقرة  ٣من المادة  -٢ ٢٣تطبق أحكام الفقرة  ٣من المادة  ٢٣والفقرة  ٢من
والفقرة  ٢من المادة  ٢٥من هذا القانون ع\ المادة  ٢٥من هذا القانون ع\ تعويض 
امومة.
تعويض 
وبما أن المادة  ٢٦تتناقض مع المواد أعeه نها
امومة.
اشارة إ* أن لجنة المرأة والطفل النيابية
تنقص من حق المرأة بأجرها الكامل بسبب أمومتها
وتجدر 
ّ
A
قدمت إق(اح تعديل هذه المادة لجهة منح و توفّر لها الحماية الكاملة المنصوص عنها أعeه؛
٣٢

ا.جتماعي
قانون الضمان }
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


Aف(ة 
المضمونة كامل أجرها
امومة عام لذلك ،يتوجب التعديل المذكور.
ادارة والعدل
 ،٢٠٠٧وقامت ع\ أثره لجان 
والمال والموازنة والصحة بتعديل المادة  ٢٦للجهة كما وأن هذا التعديل يوفق ب هذه المادة
وأحكام المادة  ٢٩من قانون العمل اللبنا A
يقر نهائياً
وال«
المذكورة بتاريخ  ،٢٠١١/٥/١٦ع\ أن ّ

A
جلسة عامة حقة لمجلس النواب.
نصت ع\ اجر الكامل للمرأة العاملة خeل ف(ة

المادة  :٤٦إنشاء صندوق التقديمات العائلية امومة )راجع الفقرة الخاصة بقانون العمل(.
والتعليمية )البند:(٢
التعديل A
المق(ح يكون بتطبيق أحكام هذه المادة
ع\ 
اود والزوج بدون أي تمي( لجهة الجنس.
وع\ سبيل المثال يصبح نص هذه المادة ²
كا :A

 آر"
 إي اس 
"أي 
المادة :٢
 -١تتعهد كل دولة طرف هذا العهد بأن تتخذ،
بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدولي،
اقتصادي والتق«،
و سيما ع\ الصعيدين 
وبأق¼ ما تسمح به مواردها المتاحة ،ما يلزم من
خطوات لضمان التمتع الفع\ التدريجي بالحقوق
A
المع(ف بها هذا العهد ،سالكة إ* ذلك جميع
السبل المناسبة ،وخصوصاً سبيل اعتماد تداب(
ت!يعية؛
 -٢تتعهد الدول 
اطراف هذا العهد بأن تضمن
جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها هذا
العهد بريئة من أي تمي( بسبب العرق ،أو اللون،
أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسياً أو

اجتماعي ،أو
غ( سيا  ،أو اصل القومي أو 
ال(وة ،أو النسب ،أو غ( ذلك من 

اسباب؛
 -٣للبلدان النامية أن تقرر ،مع إيeء المراعاة
وقتصادها القومي ،إ*
انسان 
الواجبة لحقوق 
A
اقتصادية المع(ف بها
أي مدى ستضمن الحقوق 
هذا العهد لغ( المواطن.
المادة  :٣تتعهد الدول 
اطراف هذا العهد
واناث حق التمتع
بضمان مساواة الذكور 
واجتماعية والثقافية
اقتصادية 
بجميع الحقوق 
المنصوص عليها هذا العهد.

التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

المادة  :٤٦إنشاء صندوق التقديمات العائلية
والتعليمية )البند:(٢
 - ٢تتوجب التقديمات العائلية والتعليمية:
أ  -عن كل ولد معال ،كما هو محدد البند )ج(
الفقرة  ٢من المادة .١٤
ب  -عن كل ولد معال ذي عاهة دون تحديد السن،
وكذلك عن كل فتاة عازبة وغ( عاملة لغاية اكتمال

والع!ين من عمرها.
الخامسة
A

ج -عن الزوجة ال!عية ال« تقيم البيت إذا لم
تكن تزاول عم ً eمأجوراً.

المادة  :٤٦إنشاء صندوق التقديمات العائلية
والتعليمية )البند:(٢
 - ٢تتوجب التقديمات العائلية والتعليمية:
ولد )ذكراً ام 
أن«( معال وذي عاهة
أ -عن كل ٍ
ولد أعزب  يعمل ولغاية
مهما كان عمره وعن كل ٍ

والع!ين من عمره؛
الخامسة

ب -عن كل أرملة او مطلقة ºط أن  يكون لها
دخل أو نفقة أو مال من زوجها أو أودها وأن
تكون عهدة والديها؛


ج -عن الزوج )ذكراً ام أن«( ºط أن  يتعاطى
عم ً eمأجورا.
اشارة إ* أن لجنة المرأة والطفل النيابية
وتجدر 
A
قدمت إق(اح تعديل المادة  (٢)٤٦للجهة المذكورة
ادارة والعدل
عام  ،٢٠٠٧وقامت ع\ أثره لجان 
والمال والموازنة والصحة بتعديل المادة (٢)٤٦
يقر نهائياً جلسة عامة
بتاريخ  ،٢٠١١/٥/١٦ع\ أن ّ
حقة لمجلس النواب.

المادة  :٤٦إنشاء صندوق التقديمات العائلية
والتعليمية )البند:(٢
اتفاقيات الدولية والدستور اللبنا
تطبيقاً لمواد 
المذكورة A
نصت جميعها ع\ مبدأ المساواة ب
وال« ّ
اجتماعي،
الرجل والمرأة نطاق حقوق الضمان 
وخاصة المادة " ٢٢يو دي اتش آر" والمادة " ٣أي
إي اس آر" فإن التمي( ب الرجل والمرأة
)سواء كانوا أود المضمون أو زوجه القانو( من
حيث إستفادتهم من التقديمات المنصوص عليها
هذه المادة يتناقض ومبدأ المساواة المنصوص
عليه أعeه؛ لذلك ،وبغية تحقيق المساواة ،يتوجب
التعديل المذكور.

٣٣

ا.جتماعي
قانون الضمان }
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

المادة  :٩تقر الدول 
اطراف هذا العهد بحق المادة )(١)٤٧أ( :كيفية إعطاء التقديمات العائلية
اجتماعي ،بما ذلك والتعليمية:
كل شخص الضمان 
اجتماعية.
التأمينات 

  -١يعطى الولد الحق بأك( من تعويض عائ\
المادة  :(٢)١٠وجوب توف( حماية خاصة 
لeمهات واحد وفقاً للمادة السابقة.
خeل Aف(ة معقولة قبل الوضع وبعده .وينبغي منح إذا توفرت عدة أشخاص إزاء ولد واحد 
ال!وط

امهات العامeت ،أثناء A
الف(ة المذكورة ،إجازة المطلوبة وفقاً حكام المادة السابقة فإن
مأجورة أو إجازة مصحوبة بإستحقاقات ضمان التقديمات العائلية والتعليمية تدفع:

إجتماعي كافية.
أ -للوالد إذا توفرت الوالد والوالدة ال!وط

المذكورة آنفاً إ ّ اذا كانت حضانة اود عهدة
"سيداو"
الوالدة وحدها.



المادة )٢ب( و)و( :تشجب الدول اطراف جميع ب -لeهل بالتب« أو لeوصياء عندما يكون هؤء
أشكال التمي( ضد المرأة وتوافق ع\ أن تنتهج ،بكل كالوالد والوالدة متمتع 
بال!وط المذكورة.
الوسائل المناسبة ودون ٕابطاء ،سياسة القضاء ع\
التمي( ضد المرأة ،وتحقيقًا لذلك ،تتعهد بالقيام بما  -٢تعطى التقديمات العائلية والتعليمية لغاية
رب عائلة.
ي\:
خمسة أود لكل ّ

ب -إتخاذ المناسب من التداب( الت!يعية وغ(ها ،بما
ذلك ما يقتضيه 
امر من جزاءات ،لحظر كل تمي(
ضد المرأة؛
و -اتخاذ جميع التداب( المناسبة ،بما ذلك
انظمة و 
الت!يع ،لتعديل أو الغاء القوان و 

اعراف
ٕ
والممارسات القائمة A
ال« تشكل تمي(اً ضد المرأة.

المادة )٥ب( :تتخذ الدول اطراف جميع التداب(
المناسبة ،لتحقيق ما ي\:

A
ب  -كفالة أن تتضمن ال(بية اºية تفهماً سليماً
لeمومةبوصفهاوظيفةإجتماعيةو 

ا Aع(افبالمسؤولية
A
المش(كة لكل من الرجال والنساء تنشئة أطفالهم

وتطورهم ،ع\ أن يكون مفهوماً أن مصلحة اطفال
الحا من مواد القانون
النص


٣٤

التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

المادة )(١)٤٧أ( :كيفية إعطاء التقديمات العائلية
والتعليمية:
A
المق(ح تعديل البند ))(١أ( من هذه المادة بحيث

تقدم التقديمات العائلية لeهل ،أي الوالد أو

ي`ح أحدهما
الوالدة دون أي تمي(º ،ط أن ّ
²
بأخذ اود ع\ عاتقه بينما يتنازل اخر عن
استفادة من هذه التقديمات .أما إذا كانت حضانة


اود بعهدة الوالدة وحدها ،توجب إذاً إعطاء
التقديمات للوالدة وحدها دون الوالد .وع\ سبيل
المثال يصبح نص هذه المادة ²
كا :A

المادة )(١)٤٧أ( :كيفية إعطاء التقديمات العائلية
والتعليمية:
اتفاقيات الدولية والدستور
تطبيقاً لمواد 
اللبنا المذكورة وخاصة المادة " ٢٢يو دي
آر"
إي اس
اتش آر"والمادت  ٣و" ٩أي
والمادة )(١)١١ه( "سيداو" والمادة )١٣أ( وال«A
نصت جميعها ع\ مبدأ المساواة ب الرجل
ّ
اجتماعي
استمتاع بالحق بالضمان 
والمرأة لجهة 
واستحقاقات 
اºية؛ وبما أن المادة )(١)٤٧أ(


تتناقض والمواد أعeه نها تجحف بحق الوالدة/
المرأة عندما تح` دفع التعويض العائ\ للوالد
دون الوالدة A
ح« ولو توفرت الوالدة جميع

ال!وط القانونية المطلوبة ،وبالتا* تحرم الوالدة
مما أعطي للوالد بسبب جنسها فقط؛ لذلك ،وبغية
تحقيق المساواة ،يتوجب التعديل المذكور.

المادة )(١)٤٧أ( :كيفية إعطاء التقديمات العائلية
والتعليمية:

  -١يعطى الولد الحق باك( من تعويض عائ\
واحد وفقاً للمادة السابقة.

إذا توفرت عدة أشخاص إزاء ولد واحد ال!وط
المطلوبة وفقا حكام المادة السابقة فإن
التقديمات العائلية والتعليمية تدفع:
أ -للوالد أو الوالدة ºط أن ي`ح أحدهما بأخذ
²

استفادة
اود ع\ عاتقه ،وأن يتنازل اخر عن 
من التعويضات العائلية من أي مصدر آخر.
ب -للوالدة إذا كان 
اود عهدتها.
لeهل بالتب« أو 
ج -
لeوصياء عندما يكون هؤء
كالوالد أو الوالدة متمتع 
بال!وط المذكورة.
 -٢تعطى التعويضات العائلية لغاية خمسة أود
فقط لكل مضمون أو مضمونة.
اشارة إ* أن لجنة المرأة والطفل النيابية
وتجدر 
A
قدمت إق(اح تعديل المادة  ٤٧للجهة المذكورة

ا.جتماعي
قانون الضمان }
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

هي اعتبار 
اسا
جميع الحات.

المادة )(١)١١ه(:

 - ١تتخذ الدول اطراف جميع ما يقت¼ الحال
إتخاذه من تداب( للقضاء ع\ التمي( ضد المرأة
ميدان العمل ل Ñتكفل لها ،ع\ أساس تساوي
الرجل والمرأة ،نفس الحقوق و سيما:
اجتماعي ،و سيما حات
)ه( الحق الضمان 
التقاعد ،والبطالة ،والمرض ،والعجز ،والشيخوخة،
وأي شكل من أشكال عدم القدرة ع\ العمل،
وكذلك الحق اجازة مدفوعة 
اجر.
ٕ

الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

ادارة والعدل
عام  ،٢٠٠٧وقامت ع\ أثره لجان 
والمال والموازنة والصحة بتعديل المادة  ٤٧بتاريخ
يقر نهائياً جلسة عامة حقة
 ،٢٠١١/٥/١٦ع\ أن ّ
لمجلس النواب.

المادة )(٢)١١ب(:
توخياً لمنع التمي( ضد المرأة بسبب الزواج أو
ِ

امومة ،ولضمان حقها الفع\ العمل ،تتخذ
الدول 
اطراف التداب( المناسبة:
امومة المدفوعة 
ب-دخال نظام اجازة 
اجر أو

ٕ
مع التمتع بمزايا إجتماعية مماثلة دون أن تفقد
المرأة الوظيفة A
ال« تشغلها أو أقدميتها أو العeوات
اجتماعية.

المادة )١٣أ( :تتخذ الدول 
اطراف جميع التداب(
المناسبة للقضاء ع\ التمي( ضد المرأة المجات

واجتماعية ل Ñتكفل لها،
اخرى للحياة اقتصادية 
ع\ أساس تساوي الرجل والمرأة ،نفس الحقوق و
سيما:

استحقاقات اºية.
أ  -الحق 

٣٥

ا.جتماعي
قانون الضمان }
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

'
اللبنا
الدستور

البند )ج( من المقدمة:
ج -لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية ،تقوم ع\
A
إح(ام الحريات العامة ،و طليعتها حرية الرأي
اجتماعية والمساواة
والمعتقد ،وع\ العدالة 
الحقوق والواجبات ب جميع المواطن دون تمايز
أو تفضيل.
'
اللبناني أمام القانون:
المادة  :٧مساواة
كل اللبناني سواء لدى القانون وهم يتمتعون
بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون
الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.

٣٦

الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

نظام التقاعد والف من الخدمة
ا A
ش(اعي رقم  ٤٧تاريخ (١٩٨٣/٦/٢٩
)الصادر بموجب المرسوم 

٣٧

٣٨

نظام التقاعد والف من الخدمة
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

"يو دي اتش آر"
المادة  :٢لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق
اعeن ،دون أي تمي(،
والحريات الواردة هذا 
كالتمي( بسبب العن` أو اللون أو الجنس أو
اللغة أو الدين أو الرأي السيا أو أي رأي آخر ،أو

اجتماعي أو 
ال(وة أو الميeد أو
اصل الوط« أو 
أي وضع آخر ،دون أية تفرقة ب الرجال والنساء.
وفض ً eعما تقدم فلن يكون هناك أي تمي( أساسه
الوضع السيا أو القانو أو الدو* لبلد أو
البقعة A
ال« ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو
تلك البقعة مستق ً eأو تحت الوصاية أو غ( متمتع
بالحكم A
الذا أو كانت سيادته خاضعة ي قيد
من القيود.
المادة  :٧للناس سواسية أمام القانون ولهم الحق
التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة ،كما
أن لهم جميعاً الحق حماية متساوية ضد أي
اعeن وضد أي تحريض ع\ تمي(
تم( يخل بهذا 
كهذا.
 آر"
 إي اس 
"أي 
المادة :٢
 -١تتعهد كل دولة طرف هذا العهد بأن تتخذ،
بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدولي،
اقتصادي والتق«،
و سيما ع\ الصعيدين 
وبأق¼ ما تسمح به مواردها المتاحة ،ما يلزم من

١٥

الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

المادة '  :٢٦
تعي أفراد العائلة أصحاب الحق
بالمعاش أو التعويض:

إن أفراد عائلة الموظف )ذكراً أو أن«( أو المتقاعد
المتو )ذكراً أو 
أن«( الذين لهم الحق المعاش
أو التعويض هم اللبنانيون فقط من:
 الزوجة أو الزوج إذا كان  يتعاطى عمً eمأجوراً؛ حال كان الزوج أو الزوجة يتعاطى عم eمأجوراًف eيستحق عندها سوى الفرق ب 
اجر أو الراتب
الذي يتقاضاه من جراء عمله وحصته من معاش
تقاعد مورثه؛
 
اود الذكور الذين لم يتموا الثامنة ع!ة من
عمرهم ،
واود الذين يتابعون دراستهم ،وذلك
A

والع!ين من عمرهم،
ح« إكمالهم الخامسة

واعeء منهم العاجزون عن كسب العيش A
ح«
ولو تجاوزوا هذه السن وكانت علتهم مثبتة بتقرير
من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها
ا A
ش(اعي؛
المادة  ٢٢من هذا المرسوم 
 البنات العازبات ºط أن  يتعاط عم eمأجوراً،وارامل والمطلقات ºط أن  يكون 

لeرملة أو
المطلقة دخل أو نفقة أو مال من زوجها؛

 يقطع المعاش عن البنات المطلقات أو اراملإذا كان أبناؤهن الذكور قد أتموا الثامنة 
ع!ة

من عمرهم أو الخامسة
والع!ين حال كانوا
يتابعون دراستهم إ ّ إذا كان هؤء ك eالحال
أعeء عاجزين عن كسب العيش وكانت علتهم مثبتة
بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها
ا A
ش(اعي؛
المادة  ٢٢من هذا المرسوم 
اب 
 ²
وام حال توافر 
ال!وط اتية:

المادة '  :٢٦
تعي أفراد العائلة أصحاب الحق
بالمعاش أو التعويض:

التعديل يكون إعطاء التعويض ود الموظف
أو المتقاعد المتو بدون أي تفرقة ،ب الذكور
واناث ،وع\ سبيل المثال يصبح نص المادة ٢٦

²
A
كا:

المادة '  :٢٦
تعي أفراد العائلة أصحاب الحق
بالمعاش أو التعويض:
اتفاقيات الدولية والدستور اللبنا
تطبيقاً لمواد 
المذكورة A
نصت جميعها ع\ مبدأ المساواة
وال« ّ
ب الجميع ومنها خاصة المادة  ٢و" ٧يو دي اتش
آر" والمادة " ٣أي إي اس آر" فإن التمي( ب
الرجل والمرأة A
)ح« ولو كانوا أود المضمون( من
حيث استفادتهم من التقديمات المنصوص عليها
هذه المادة يتناقض ومبدأ المساواة المنصوص
عليه أعeه؛ لذلك يتوجب التعديل المذكور .كما
وأن هذا التعديل يفوفق ب نص هذه المادة
A
المق(ح للمادة  ٤٦من قانون الضمان
والتعديل
اجتماعي والتعديل المعتمد للمادة  ٣من نظام

تعويضات موظفي الدولة المذكورين هذه
اجتماعي
المراجعة )مراجعة فقرة قانون الضمان 
وفقرة نظام التعويضات والمساعدات لموظفي
الدولة(.

المادة '  :٢٦
تعي أفراد العائلة أصحاب الحق
بالمعاش أو التعويض:

إن أفراد عائلة الموظف )ذكراً أو أن«( أو المتقاعد
المتو )ذكراً أو 
أن«( الذين لهم الحق المعاش
أو التعويض هم اللبنانيون فقط من:
 الزوجة أو الزوج إذا كان  يتعاطى عم ً eمأجوراً؛ حال كان الزوج أو الزوجة يتعاطى عم eمأجوراًف eيستحق عندها سوى الفرق ب 
اجر أو الراتب
الذي يتقاضاه من جراء عمله وحصته من معاش
تقاعد مورثه؛
 اود )ذكوراً أو إناثاً( الذين لم يتموا الثامنة


واود الذين يتابعون
ع!ة من عمرهم،
دراستهم ،وذلك A

والع!ين
ح« إكمالهم الخامسة
من عمرهم ،
واعeء منهم العاجزون عن كسب
العيش A
ح« ولو تجاوزوا هذه السن وكانت علتهم
مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص
ا A
ش(اعي؛
عليها المادة  ٢٢من هذا المرسوم 

 ارامل والمطلقات ºط أن  يكون لeرملة أو
المطلقة دخل أو نفقة أو مال من زوجها؛

 يقطع المعاش عن البنات المطلقات أو ارامل إذاكان ابناؤهن )ذكوراً أو إناثاً( قد أتموا الثامنة 
ع!ة

 ١٥بوابة صادر للقوان :نظام التقاعد وال`ف من الخدمة؛ http://www.bba.org.lb/index.php?lang=AR؛ http://bba.lebanonlaws.com/interalpage.aspx؛ الدخول .٢٠١٣/٧/١

٣٩

نظام التقاعد والف من الخدمة
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

خطوات لضمان التمتع الفع\ التدريجي بالحقوق
A
المع(ف بها هذا العهد ،سالكة إ* ذلك جميع
السبل المناسبة ،وخصوصا سبيل إعتماد تداب(
ت!يعية؛
 -٢تتعهد الدول 
اطراف هذا العهد بأن تضمن
جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها هذا
العهد بريئة من أي تمي( بسبب العرق ،أو اللون،
أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسياً أو

اجتماعي ،أو
غ( سيا  ،أو اصل القومي أو 
ال(وة ،أو النسب ،أو غ( ذلك من 

اسباب؛

الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

• العجز عن كسب العيش المثبت بمستندات
رسمية؛

• أن  يكون لeبوين مصدر آخر للدخل؛
• أن  يكون 
لeبوين ولـد آخـر بالغ سن الرشد قادراً
ع\ إعالتهم.
 حال تقا Ìأحد المذكورين أعeه ،معاشاًتقاعدياً خeفاً حكام هذا القانون ،عوقب
وفقاً حكام الفقرة  ٣من المادة  ٦٥٥من قانون
العقوبات ،ويتوجب عليه إعادة المبالغ A
ال«
تقاضاها دون وجه حق مع الفوائد القانونية؛


من عمرهم أو الخامسة
والع!ين حال كانوا
يتابعون دراستهم إ ّ إذا كان هؤء ك eالحال
أعeء عاجزين عن كسب العيش وكانت علتهم مثبتة
بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها
ا A
ش(اعي؛
المادة  ٢٢من هذا المرسوم 
اب 
 ²
وام حال توافر 
ال!وط اتية:
• العجز عن كسب العيش المثبت بمستندات
رسمية؛

• أن  يكون لeبوين مصدر آخر للدخل؛
• أن  يكون 
لeبوين ولـد آخـر بالغ سن الرشد قادراً
ع\ إعالتهم.

  يeحق ويستفيد كذلك من تقسيط المبالغ -٣للبلدان النامية أن تقرر ،مع إيeء المراعاة المقبوضة دون وجه حق 
اشخاص الذين يتقدمون  -حال تقا Ìأحد المذكورين أعeه ،معاشاً
وقتصادها القومي ،إ* بطلب لتسوية أوضاعهم مهلة  تتجاوز ستة تقاعدياً خeفاً حكام هذا القانون ،عوقب
انسان 
الواجبة لحقوق 

A

اقتصادية المع(ف بها أشهر من تاريخ ن! هذا القانون.
وفقاً حكام الفقرة  ٣من المادة  ٦٥٥من قانون
أي مدى ستضمن الحقوق 
العقوبات ،ويتوجب عليه إعادة المبالغ ال«A
هذا العهد لغ( المواطن.
تقاضاها دون وجه حق مع الفوائد القانونية.
المادة  :٣تتعهد الدول 
اطراف هذا العهد
  يeحق ويستفيد كذلك من تقسيط المبالغواناث حق التمتع
بضمان مساواة الذكور 

واجتماعية والثقافية
المقبوضة دون وجه حق اشخاص الذين يتقدمون
اقتصادية 
بجميع الحقوق 
المنصوص عليها هذا العهد.
بطلب لتسوية أوضاعهم مهلة  تتجاوز ستة

أشهر من تاريخ ن! هذا القانون.

٤٠

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

نظام التقاعد والف من الخدمة
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

'
اللبنا
الدستور


الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

البند )ج( من المقدمة:
ج -لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية ،تقوم ع\
A
إح(ام الحريات العامة ،و طليعتها حرية الرأي
اجتماعية والمساواة
والمعتقد ،وع\ العدالة 
الحقوق والواجبات ب جميع المواطن دون تمايز
أو تفضيل.
'
اللبناني أمام القانون:
المادة  :٧مساواة
كل اللبناني سواء لدى القانون وهم يتمتعون
بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون
الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.

٤١

٤٢

'
الموظف
نظام
ا A
ش(اعي رقم  ١١٢تاريخ (١٩٥٩/٦/١٢
)الصادر بموجب المرسوم 

٤٣

٤٤

'
الموظف
نظام
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

"يو دي اتش آر"

الحا من مواد القانون
النص


المادة  :٣٨إجازات -
المادة  :٣٨إجازات -
ا.مومة:
ا.مومة:
تعطى الموظفة الحامل إجازة براتب كامل تدعى يكون التعديل تمديد إجازة 
امومة إ* 
ع!ة
"إجازة امومة" لمدة أقصاها ستون يوماً .و أسابيع بدل الست يوماً كمدة قصوى .وع\ سبيل
تدخل إجازة 
امومة حساب اجازات ادارية المثال يصبح نص المادة ² ٣٨
كا :A


اجازات المرضية.
و حساب 

 -١تعطى إجازة امومة دفعة واحدة دون تجزئة المادة  :٣٨إجازات ا.مومة:
عندما تكون طالبتها ع\ وشك الوضع؛
تعطى الموظفة الحامل إجازة براتب كامل تدعى


"إجازة امومة" لمدة ع!ة أسابيع .و تدخل


ادارية و
اجازات 
 -٢ل Ñتمنح إجازة امومة يجب ع\ الموظفة أن إجازة امومة حساب 
اجازات المرضية.
تتقدم بطلب خاص يتضمن:
حساب 

 -١تعطى إجازة امومة دفعة واحدة دون تجزئة
اجازة وتاريخ انتهائها؛
أ -تاريخ ابتداء 
التقري« حسب تقرير الطبيب .عندما تكون طالبتها ع\ وشك الوضع؛
ب -تاريخ الوضع
a

المادة  :٢لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق
اعeن ،دون أي تمي(،
والحريات الواردة هذا 
كالتمي( بسبب العن` أو اللون أو الجنس أو
اللغة أو الدين أو الرأي السيا أو أي رأي آخر ،أو

اجتماعي أو 
ال(وة أو الميeد أو
اصل الوط« أو 
أي وضع آخر ،دون أية تفرقة ب الرجال والنساء.
وفض ً eعما تقدم فلن يكون هناك أي تمي( أساسه
الوضع السيا أو القانو أو الدو* لبلد أو
البقعة A
ال« ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو
تلك البقعة مستق ً eأو تحت الوصاية أو غ( متمتع
بالحكم A
الذا أو كانت سيادته خاضعة ي قيد
  -٣يحق للموظفة A
ال« أعطيت إجازة أمومة ان
من القيود.

تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء مدة إجازة امومة
اجازة.
المادة  :٧للناس سواسية أمام القانون ولهم الحق و يحق لها تجزئة هذه 
التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة ،كما
أن لهم جميعاً الحق حماية متساوية ضد أي
اعeن وضد أي تحريض ع\ تمي(
تم( يخل بهذا 
كهذا.
• المادة  :٢٢لكل شخص بصفته عضواً المجتمع
اجتماعية و أن تحقق بوساطة
الحق الضمانة 
المجهود القومي والتعاون الدو* وبما يتفق ونظم
واجتماعية
اقتصادية 
كل دولة ومواردها الحقوق 
وال(بوية A
A
ال« غ« عنها لكرامته وللنمو الحر
لشخصيته.

التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

 -٢ل Ñتمنح إجازة 
امومة يجب ع\ الموظفة أن
تتقدم بطلب خاص يتضمن:
اجازة وتاريخ إنتهائها؛
أ -تاريخ إبتداء 
التقري« حسب تقرير الطبيب.
ب -تاريخ الوضع
a
  -٣يحق للموظفة A
ال« أعطيت إجازة أمومة أن

تتقدم بتقارير طبية مرضية اثناء مدة إجازة امومة
اجازة.
و يحق لها تجزئة هذه 
اشارة إ* أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة
وتجدر 
A
أعدت إق(اح تعديل هذه المادة لجهة
اللبنانية قد ّ

تمديد إجازة امومة كما ورد أعeه وتبناه النائبان
زوين ومو
 ،٢٠١١/٧/٢٦وأيضاً وافقت لجنة
ادارة
المرأة والطفل النيابية  ٢٠١٢ /٦/٥ولجنة 
والعدل  ٢٠١٢/٨/٩ع\ تعديل المادت  ٢٨و٢٩

١٦

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح
المادة  :٣٨إجازات -
ا.مومة:
اتفاقيات الدولية المذكورة ومنها
تطبيقاً لمواد 
خاصة المادة " (٢)٢٥يو دي اتش آر" والمادت
 ٩و" ١٠أي إي اس آر" والمادت )٥ب( و
)(١)١١و( و))(٢ب( "سيداو" A
وال« نصت جميعها
ع\ مبدأ توف( الحماية الخاصة للمرأة العاملة
خeل Aف(ة 
امومة وضمانة حقها العمل وإعتبار

امومة كوظيفة إجتماعية أساسية لتطور المجتمع
وتوف( الحماية أيضاً 
لºeة A
النواة
ال« تشكل ّ
اساسية للمجتمع؛ وبما أن تمديد Aف(ة 

امومة

لع!ة أسابيع من شأنه أن يؤمن حماية صحية
وراحة جسدية ،نفسية وعقلية أفضل للمرأة العاملة
ولمولودها ويسمح لها بالقيام بموجباتها كأم مربية
اجتماعية
ع\ أكمل وجه فيؤمن بالتا* الحماية 

لeمومة المفروضة بموجب المواد المذكورة أعeه؛
وكذلك توفيقاً ب نص هذه المادة والمادة ٢٦
اجتماعي A
نصت بدورها
من قانون الضمان 
)ال« ّ
ع\ إجازة أمومة A

لف(ة ع!ة اسابيع( أو ً والتعديل
A
المق(ح للمادت  ٢٨و ٢٩من قانون العمل ثانياً؛
لذلك يتوجب التعديل المذكور )مراجعة فقرة
اجتماعي وفقرة قانون العمل(.
قانون الضمان 
و تجدر اشارة بأن المادة  ١٥من نظام 
اجراء

الصادر بموجب المرسوم رقم  ٥٨٨٣تاريخ
A ١٩٩٤/١١/٣
وال« قد عدلت مؤخراً بموجب المرسوم

رقم  ٩٨٢٥تاريخ  ٢٠١٣/٢/١قد أعطت لeج(ة إجازة
أمومة بأجر كامل ولمدة مماثلة لتلك A
ال« تعطى
للموظفة المادة  .٣٨تباعاً فإن إعتماد التعديل

 ١٦بوابة صادر للقوان :نظام الموظف؛ http://www.bba.org.lb/index.php?lang=AR؛ http://bba.lebanonlaws.com/interalpage.aspx؛ الدخول .٢٠١٣/٧/١

٤٥

'
الموظف
نظام
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

• المادة  :(٢)٢٥
لeمومة والطفولة الحق مساعدة
ورعاية خاصت ،وينعم كل 
اطفال بنفس الحماية
اجتماعية سواء أكانت ودتهم ناتجة عن رباط


ºعي أو بطريقة غ( ºعية.
 آر"
 إي اس 
"أي 

الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

A
المق(ح يؤدي إ* التوفيق ب جميع القوان
من قانون العمل والمادة  ٣٨من نظام الموظف

ويكرس مبدأ
بعد موافقة مجلس الوزراء وأرسل رئيس مجلس اللبنانية المتعلقة بإجازة امومة
ّ
الوزراء رسالة إ* رئيس مجلس النواب  ٢٠١٢/٤/٢٥المساواة ب النساء بحيث تعتمد إجازة أمومة
واحدة 
بهذا الشأن .١٧
)ع!ة أسابيع( تتمتع بها المرأة العاملة
بغض النظر عن كونها عاملة القطاع الخاص أو
موظفة أو أج(ة القطاع العام.

المادة :٢
 -١تتعهد كل دولة طرف هذا العهد بأن تتخذ،
بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدولي،
اقتصادي والتق«،
و سيما ع\ الصعيدين 
وبأق¼ ما تسمح به مواردها المتاحة ،ما يلزم من
خطوات لضمان التمتع الفع\ التدريجي بالحقوق
A
المع(ف بها هذا العهد ،سالكة إ* ذلك جميع
السبل المناسبة ،وخصوصاً سبيل إعتماد تداب(
ت!يعية؛

 -٢تتعهد الدول اطراف هذا العهد بأن تضمن
جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها هذا
العهد بريئة من أي تمي( بسبب العرق ،أو اللون،
أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسياً

اجتماعي ،أو
أو غ( سيا  ،أو اصل القومي أو 
ال(وة ،أو النسب ،أو غ( ذلك من 

اسباب؛
 -٣للبلدان النامية أن تقرر ،مع إيeء المراعاة الواجبة
وقتصادها القومي ،إ* أي مدى
انسان 
لحقوق 
A
اقتصادية المع(ف بها هذا
ستضمن الحقوق 
العهد لغ( المواطن.
المادة  :٣تتعهد الدول 
اطراف

هذا العهد

اثر اقتصادي من 
 ١٧الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية :بيان إنجازات سنوي  ،٢٠١٢الفقرة )٢ب( "إنجازات الهيئة خeل  -٢٠١١ع\ صعيد القوان" ،الصفحة  ،١٠البند " ١متابعة الحملة الوطنية لت(يه القوان ذات 
احكام التمي(ية ضد المرأة".


٤٦

'
الموظف
نظام
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

واناث حق التمتع
بضمان مساواة الذكور 
واجتماعية والثقافية
اقتصادية 
بجميع الحقوق 
المنصوص عليها هذا العهد.
المادة  :٩تقر الدول 
اطراف هذا العهد بحق
اجتماعي ،بما ذلك
كل شخص الضمان 
اجتماعية.
التأمينات 
المادة  :(٢)١٠وجوب توف( حماية خاصة 
لeمهات
خeل Aف(ة معقولة قبل الوضع وبعده .وينبغي
منح 
امهات العامeت ،أثناء A
الف(ة المذكورة،
إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة بإستحقاقات
ضمان إجتماعي كافية.
"سيداو"
المادة )٥ب( :تتخذ الدول 
اطراف جميع التداب(
المناسبة ،لتحقيق ما ي\:

ب -كفالة أن تتضمن Aال(بية اºية تفهماً سليماً
لeمومة بوصفها وظيفة إجتماعية و 

ا Aع(اف
بالمسؤولية A
المش(كة لكل من الرجال والنساء تنشئة
أطفالهم وتطورهم ،ع\ أن يكون مفهوماً أن مصلحة
اطفال هي اعتبار 

اسا
جميع الحات.

المادة )(١)١١ه(:

 -١تتخذ الدول اطراف جميع ما يقت¼ الحال
إتخاذه من تداب( للقضاء ع\ التمي( ضد المرأة
ميدان العمل ل Ñتكفل لها ،ع\ أساس تساوي
٤٧

'
الموظف
نظام
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

الرجل والمرأة ،نفس الحقوق و سيما:
اجتماعي ،و سيما حات
)ه( الحق الضمان 
التقاعد ،والبطالة ،والمرض ،والعجز ،والشيخوخة،
وأي شكل من أشكال عدم القدرة ع\ العمل،
وكذلك الحق اجازة مدفوعة 
اجر؛
ٕ
المادة )(٢)١١ب(:
توخياً لمنع التمي( ضد المرأة بسبب الزواج أو
ِ

امومة ،ولضمان حقها الفع\ العمل ،تتخذ
الدول 
اطراف التداب( المناسبة:
امومة المدفوعة 
ب -دخال نظام اجازة 
اجر

ٕ
أو مع التمتع بمزايا إجتماعية مماثلة دون أن تفقد
المرأة الوظيفة A
ال« تشغلها أو أقدميتها أو العeوات
اجتماعية.
'
اللبنا
الدستور

البند )ج( من المقدمة:
ج -لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية ،تقوم ع\
A
إح(ام الحريات العامة ،و طليعتها حرية الرأي
اجتماعية والمساواة
والمعتقد ،وع\ العدالة 
الحقوق والواجبات ب جميع المواطن دون تمايز
أو تفضيل.
'
اللبناني أمام القانون:
المادة  :٧مساواة
كل اللبناني سواء لدى القانون وهم يتمتعون
بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون
الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.
٤٨

الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

نظام وزارة الخارجية
وتحديد مGكاتها العددية
)الصادر بموجب المرسوم رقم  ١٣٠٦تاريخ (١٩٧١/٦/١٨

٤٩

٥٠

١٨

نظام وزارة الخارجية وتحديد مGكاتها العددية
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

"يو دي اتش آر"
المادة  :٢لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق
اعeن ،دون أي تمي(،
والحريات الواردة هذا 
كالتمي( بسبب العن` أو اللون أو الجنس أو
اللغة أو الدين أو الرأي السيا أو أي رأي آخر ،أو

اجتماعي أو 
ال(وة أو الميeد أو
اصل الوط« أو 
أي وضع آخر ،دون أية تفرقة ب الرجال والنساء.
وفض ً eعما تقدم فلن يكون هناك أي تمي( أساسه
الوضع السيا أو القانو أو الدو* لبلد أو
البقعة A
ال« ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو
تلك البقعة مستق ً eأو تحت الوصاية أو غ( متمتع
بالحكم A
الذا أو كانت سيادته خاضعة ي قيد
من القيود.
المادة  :٧للناس سواسية أمام القانون ولهم الحق
التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة ،كما
أن لهم جميعاً الحق حماية متساوية ضد أي
اعeن وضد أي تحريض ع\ تمي(
تم( يخل بهذا 
كهذا.

الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

المادة µE :١٢وط  '
تعي موظفي الفئة الثالثة ' 9
والقنص:
الدبلوما
السلك


 -١يؤخذ هؤء الموظفون من ب خريجي قسم
ادارة العامة من الدرجة العليا المعهد الوط«

وانماء الذين يحملون إجازة الحقوق

لeدارة 

A
ع\ اقل أو شهادة جامعية معادلة .يش(ط أن
 يتجاوز عمر المرشح منهم الخامسة والثeث
من العمر وأن يجتاز بنجاح إمتحاناً خاصاً ينظمه
با A
ش(اك مع وزارة
مجلس الخدمة المدنية 
A

والمغ(ب ،تق¼ ºوطه كحد أد
الخارجية
معرفة القانون الدو* العام ولغة أجنبية واحدة

اعتبار المسلك
ع\ اقل يؤخذ فيه بع 
الشخ¼ للمرشح؛

المادة µE :١٢وط  '
تعي موظفي الفئة الثالثة ' 9
والقنص:
الدبلوما
السلك


التعديل يكون بإلغاء البند) (٤من المادة  ١٢بكامله،
وتحديد مع« كلمة الوظف ع\ أنه يشمل الذكور
واناث .وع\ سبيل المثال يصبح نص المادة ١٢

²
A
كا:

المادة µE :١٢وط  '
تعي موظفي الفئة الثالثة ' 9
والقنص:
الدبلوما
السلك


تطبيقاً لمواد اتفاقيات الدولية المذكورة ولمواد
الدستور اللبنا A
نصت جميعها ع\ مبدأ
وال« ّ
المساواة ب الرجل والمرأة ومنحهم الحقوق ذاتها
ع\ جميع 
اصعدة ومنها صعيد العمل والوظيفة،
وتطبيقاً للمادة " ٨سيداو" A
ال« نصت ع\ موجب
الدولة باتخاذ جميع التداب( عطاء المرأة ،أسوة
بالرجل ،فرصة تمثيل حكومتها ع\ المستوى الدو*
والمادة )(١)١١ب() ،ج( و)د( "سيداو" A
ال« فرضت
اعتماد المعاي( نفسها والمساواة شؤون التوظيف
وºوط الخدمة 

واجر والمعاملة والمادة  ١٢من
الدستور اللبنا A
نصت ع\ أن لجميع اللبنانن
ال« ّ
الحق بتو* الوظائف والمناصب العامة وأن  م(ة
حد ع\ ²
اخر إ ّ من حيث استحقاق والجدارة
المنصوص عليها القانون؛ وبما أن المادة (٤)١٢
من نظام وزارة الخارجية تتناقض ومبدأ المساواة
المنصوص عليه أعeه أنها:

 -٢إذا كان عدد الناجح امتحان المشار إليه
الفقرة السابقة  يكفي لملء المراكز الشاغرة مeك
الوزارة ،نظمت مباراة خاصة لملء هذه المراكز وفقاً
با A
ش(اك مع
لنظام يضعه مجلس الخدمة المدنية 
A
والمغ(ب ،ع\ أن  يتجاوز سن
وزارة الخارجية
المتقدم إ* المباراة الخامسة والثeث سنة ،سواء
أكان من الموظف أو غ( الموظف وأن يكون من
حملة اجازة الحقوق ع\ 
اقل أو شهادة جامعية

معادلة لها؛

المادة :٢٣
 -١لكل شخص الحق العمل ،وله حرية اختياره
ب!وط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من
 -٣يبقى الموظف السلك الخارجي ملحقاً أو
البطال؛

نائب قنصل لمدة سنت ع\ اقل .ويمكن تعيينه
 -٢لكل فرد دون أي تمي( الحق أجر متساو للعمل؛ بعد ذلك سكرت(اً أو قنصً eبناء ع\ A
إق(اح اللجنة
ٍ
ادارية وموافقة مجلس الخدمة المدنية؛
 -٣لكل فرد يقوم بعمل الحق أجر عادل مرض 

المادة µE :١٢وط  '
تعي موظفي الفئة الثالثة
الدبلوما
ا.ناث( '  9السلك
)الذكور أو }

والقنص:

 -١يؤخذ هؤء الموظفون من ب خريجي قسم
ادارة العامة من الدرجة العليا المعهد الوط«

وانماء الذين يحملون إجازة الحقوق

لeدارة 

A
ع\ اقل أو شهادة جامعية معادلة .يش(ط أن
 يتجاوز عمر المرشح منهم الخامسة والثeث
من العمر وأن يجتاز بنجاح امتحاناً خاصاً ينظمه
با A
ش(اك مع وزارة
مجلس الخدمة المدنية 
A

والمغ(ب ،تق¼ ºوطه كحد أد
الخارجية
معرفة القانون الدو* العام ولغة أجنبية واحدة

تم( ب حقوق المرأة والرجل فتفرض ع\
ع\ اقل يؤخذ فيه بع 
اعتبار المسلك  -أوًّ ،
المرأة فقط ،دون الرجلº ،ط العزوبة لتعيينها
الشخ¼ للمرشح؛
كموظفة فئة ثالثة السلك الدبلوما )وذلك بنا ًء
اف(اض خاطئ بأن المرأة A
 -٢إذا كان عدد الناجح امتحان المشار إليه ع\ A
الم(وجة يمكنها
الفقرة السابقة  يكفي لملء المراكز الشاغرة مeك القيام بمهامها الدبلوماسية والقنصلية ع\ أكمل
الوزارة ،نظمت مباراة خاصة لملء هذه المراكز وفقاً وجه بسبب إرتباطاتها ومسؤولياتها العائلية(.؛
با A
ش(اك مع
لنظام يضعه مجلس الخدمة المدنية 
A
A
تم( ب المرأة العزباء والمرأة الم(وجة
وزارة الخارجية والمغ(ب ،ع\ أن  يتجاوز سن  -وثانياًّ ،

المتقدم إ* المباراة الخامسة والثeث سنة ،سواء فتحرم هذه اخ(ة من فرصة تمثيل بلدها ع\

 ١٨بوابة صادر للقوان :نظام وزارة الخارجية وتحديد مeكاتها العددية؛ http://www.bba.org.lb/index.php?lang=AR؛ http://bba.lebanonlaws.com/interalpage.aspx؛ الدخول .٢٠١٣/٦/٢٦

٥١

نظام وزارة الخارجية وتحديد مGكاتها العددية
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص



انسان تضاف A -٤
يش(ط المرشحة أن تكون عزباء.
يكفل له وºته عيشة ئقة بكرامة 
اجتماعية؛
إليه ،عند اللزوم ،وسائل أخرى للحماية 
 -٤لكل شخص الحق أن  
ين وينضم إ* نقابات
حماية لمصلحته.
   آر"
 
"أي 
المادة :٢
A
 -١تتعهد كل دولة طرف هذا العهد بإح(ام
A
المع(ف بها فيه ،وبكفالة هذه الحقوق
الحقوق

لجميع افراد الموجودين إقليمها والداخل
ويتها ،دون أي تمي( بسبب العرق ،أو اللون ،أو
الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسياً أو غ(

اجتماعي ،أو 
ال(وة،
سيا  ،أو اصل القومي أو 
أو النسب ،أو غ( ذلك من 
اسباب؛
 -٢تتعهد كل دولة طرف هذا العهد ،إذا كانت
الت!يعية أو غ( 
تداب(ها 
الت!يعية القائمة 
A
تكفل فع ً eإعمال الحقوق
المع(ف بها هذا
العهد ،بأن تتخذ ،طبقاً جراءاتها الدستورية

اعمال
وحكام هذا العهد ،ما يكون ¹وريا لهذا 
من تداب( ت!يعية أو غ( ت!يعية؛
 -٣تتعهد كل دولة طرف هذا العهد:

)أ( بأن تكفل توف( سبيل فعال للتظلم ي
A
المع(ف بها
شخص انتهكت حقوقه أو حرياته
هذا العهدA ،
انتهاك عن أشخاص
ح« لو صدر 
٥٢

التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

أكان من الموظف أو غ( الموظف وأن يكون من الصعيد الدو* ومن فرصة العمل السلك
حملة اجازة الحقوق ع\ 
اقل أو شهادة جامعية الدبلوما والقنص\ لمجرد أنها Aم(وجة )وذلك

A
A
معادلة لها؛
بنا ًء ع\ اف(اض خاطئ بأن المرأة الم(وجة يمكنها
القيام بمهامها الدبلوماسية والقنصلية ع\ أكمل
 -٣يبقى الموظف السلك الخارجي ملحقاً أو نائب وجه بسبب إرتباطاتها ومسؤولياتها العائلية(.؛
قنصل لمدة سنت ع\ 
اقل .ويمكن تعيينه بعد
ذلك سكرت(اً أو قنصً eبناء ع\ A
إق(اح اللجنة ادارية لذلك ،وبغية تحقيق المساواة ،يتوجب التعديل
وموافقة مجلس الخدمة المدنية.
المذكور.

المادة  :٣٥نفقات السفر:
المادة  :٣٥نفقات السفر:
تؤمن الحكومة نفقات السفر ا* لبنان ذهاباً وإياباً التعديل يكون باستبدال كلمة "زوجته" بعبارة
للموظف المجازين 
"وزوجه )ذكراً أو 
وفراد عائeتهم:
أن«(" .وع\ سبيل المثال يصبح
نص المادة ² ٣٥
كا :A
أ -مرة كل سنت لمن يستحق إجازة شهرين سنوياً؛
ب -مرة كل ثeث سنوات لمن يستحق إجازة شهر المادة  :٣٥نفقات السفر
تؤمن الحكومة نفقات السفر ا* لبنان ذهاباً وإياباً
سنوياً.

وتشمل العائلة الزوجة ومن تكون إعالتهم ع\ نفقة للموظف المجازين وفراد عائeتهم:
الموظف من البن الذين لم يتجاوزوا الثامنة 
ع!ة
من عمرهم أو كانوا يتابعون دراستهم معاهد أ -مرة كل سنت لمن يستحق إجازة شهرين سنوياً؛
التعليم A

ح« الخامسة
والع!ين من عمرهم ومن ب -مرة كل ثeث سنوات لمن يستحق إجازة شهر سنوياً.

البنات 
واصول واخوات العازبات العاجزين عن وتشمل العائلة الزوج )ذكراً أو 
أن«( ومن تكون إعالتهم
القيام بأودهم.
ع\ نفقة الموظف من البن الذين لم يتجاوزوا

الثامنة ع!ة من عمرهم أو كانوا يتابعون دراستهم
معاهد التعليم A
ح« الخامسة و 
الع!ين من عمرهم

ومن البنات و 
اصول واخوات العازبات العاجزين عن
القيام بأودهم.

المادة  :٣٥نفقات السفر:
تطبيقاً لمواد المعاهدات الدولية المذكورة ولمواد
الدستور اللبنا A
نصت جميعها ع\ مبدأ
وال« ّ
المساواة ب الرجل والمرأة ومنحهم الحقوق ذاتها
ع\ جميع 
اصعدة ومنها صعيد العمل والوظيفة،
وخاصة المادة " ٨سيداو" A
ال« نصت ع\ موجب
الدولة باتخاذ جميع التداب( عطاء المرأة ،أسوة
بالرجل ،فرصة تمثيل حكومتها ع\ المستوى الدو*
والمادة )(١)١١ب() ،ج( و)د( "سيداو" A
ال« فرضت
اعتماد المعاي( نفسها شؤون العمل والوظيفة؛
وبما أن نص المادة A ٣٥
يف(ض بأن موظف السلك
الدبلوما والقنص\ هو رجل ،وبما أن هذا
ا Aف(اض يتناقض ومبدأ المساواة المنصوص عنه

المواد المذكورة أعeه؛ لذلك ،وبغية تحقيق
المساواة ،يتوجب التعديل المذكور.

نظام وزارة الخارجية وتحديد مGكاتها العددية
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

يت`فون بصفتهم الرسمية؛
)ب( بأن تكفل لكل متظلم ع\ هذا النحو أن تبت
الحقوق A
ال« يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو
إدارية أو ت!يعية مختصة ،أو أية سلطة مختصة
أخرى ينص عليها نظام الدولة القانو ،وبأن تنمى

إمكانيات التظلم
القضا؛
)ج( بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ

احكام الصادرة لمصالح المتظلم.
المادة  :٣تتعهد الدول 
اطراف هذا العهد
بكفالة تساوى الرجال والنساء حق التمتع بجميع
الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها
هذا العهد.
المادة )٢٥ج( :يكون لكل مواطن ،دون أي وجه من
وجوه التمي( المذكور المادة  ،٢الحقوق التالية،
A
ال« يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غ(
معقولة:
ج -أن تتاح له ،ع\ قدم المساواة عموماً مع سواه،
فرصة تقلد الوظائف العامة بلده.

الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

المادة  :٤٤محظورات متعلقة بعمل الموظف المادة  :٤٤محظورات متعلقة بعمل الموظف
وزوجته:
وزوجته:
 يجوز لموظف السلك الدبلوما والقنص\ التعديل يكون باستبدال كلمة "زوجته" بعبارة
الخارج أن يمارس عم ً eآخر بما فيه التدريس .و "زوجه )ذكراً أو 
أن«(" .وع\ سبيل المثال يصبح
يجوز لزوجته أن تعمل أية مؤسسة إ Aب(خيص نص المادة ² ٤٤
كا :A
ّ
مسبق من وزير الخارجية بناء ع\ A
إق(اح اللجنة
ادارية.
المادة  :٤٤محظورات متعلقة بعمل الموظف

E
E
ً
)ذكرأ أو أن (¥وزوجه )ذكراً أو أن:(¥
 يجوز لموظف السلك الدبلوما والقنص\
الخارج أن يمارس عم ً eآخر بما فيه التدريس .و
يجوز لزوجه أن يعمل أية مؤسسة إ ّ Aب(خيص
مسبق من وزير الخارجية بناء ع\ A
إق(اح اللجنة
وبما أن نص المادة A ٤٤
يف(ض بأن موظف السلك
ادارية.

الدبلوما والقنص\ هو رجل ،وبما أن هذا
ا Aف(اض يتناقض ومبدأ المساواة المذكور أعeه؛

لذلك ،وبغية تحقيق المساواة ،يتوجب التعديل
المذكور.
المادة  :٤٤محظورات متعلقة بعمل الموظف
وزوجته:
تطبيقاً لمواد المعاهدات الدولية المذكورة ولمواد
الدستور اللبنا A
نصت جميعها ع\ مبدأ
وال« ّ
المساواة ب الرجل والمرأة ومنحهم الحقوق ذاتها
ع\ جميع 
اصعدة ومنها صعيد العمل والوظيفة،
وخاصة المادة " ٨سيداو" A
ال« نصت ع\ موجب
الدولة باتخاذ جميع التداب( عطاء المرأة ،أسوة
بالرجل ،فرصة تمثيل حكومتها ع\ المستوى الدو*
والمادة )(١)١١ب() ،ج( و)د( "سيداو" A
ال« فرضت
اعتماد المعاي( نفسها شؤون العمل والوظيفة؛

 آر"
 إي اس 
"أي 
المادة :٢
 -١تتعهد كل دولة طرف هذا العهد بأن تتخذ،
بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدولي،
اقتصادي والتق«،
و سيما ع\ الصعيدين 
وبأق¼ ما تسمح به مواردها المتاحة ،ما يلزم من
٥٣

نظام وزارة الخارجية وتحديد مGكاتها العددية
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

خطوات لضمان التمتع الفع\ التدريجي بالحقوق
A
المع(ف بها هذا العهد ،سالكة إ* ذلك جميع
السبل المناسبة ،وخصوصا سبيل إعتماد تداب(
ت!يعية؛
 -٢تتعهد الدول 
اطراف هذا العهد بأن تضمن
جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها هذا
العهد بريئة من أي تمي( بسبب العرق ،أو اللون،
أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسياً

اجتماعي ،أو
أو غ( سيا  ،أو اصل القومي أو 
ال(وة ،أو النسب ،أو غ( ذلك من 

اسباب؛
 -٣للبلدان النامية أن تقرر ،مع إيeء المراعاة الواجبة
وقتصادها القومي ،إ* أي مدى
انسان 
لحقوق 
A
اقتصادية المع(ف بها هذا
ستضمن الحقوق 
العهد لغ( المواطن.

المادة  :٣تتعهد الدول اطراف هذا العهد
واناث حق التمتع
بضمان مساواة الذكور 
واجتماعية والثقافية
اقتصادية 
بجميع الحقوق 
المنصوص عليها هذا العهد.
المادة :٦

A -١
تع(ف الدول اطراف هذا العهد بالحق
العمل ،الذي يشمل ما لكل شخص من حق أن
تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله
بحرية ،وتقوم باتخاذ تداب( مناسبة لصون هذا
الحق؛
A
 -٢يجب أن تشمل التداب( ال« تتخذها كل من
٥٤

الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

نظام وزارة الخارجية وتحديد مGكاتها العددية
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

الدول 
اطراف هذا العهد لتأم الممارسة
الكاملة لهذا الحق توف( برامج التوجيه والتدريب

واخذ
التقني والمهني،
هذا المجال
بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية
وإجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة
ظل ºوط تضمن للفرد الحريات السياسية
واقتصادية 
اساسية.

تع(ف الدول 
المادة )٧أ(A :
اطراف هذا العهد
بما لكل شخص من حق التمتع ب!وط عمل
عادلة ومرضية تكفل ع\ الخصوص:
)أ( مكافأة توفر لجميع العمال ،كحد أد:
" "١أجر منصفاً ،ومكافأة متساوية لدى تساوي
قيمة العمل دون أي تمي( ،ع\ أن يضمن للمرأة
خصوصاً تمتعها ب!وط عمل  تكون أد من تلك
A
ال« يتمتع بها الرجل ،وتقاضيها أجراً يساوى أجر
الرجل لدى تساوي العمل.
"سيداو"
المادة )٢ب( و)و( :تشجب الدول 
اطراف جميع
أشكال التمي( ضد المرأة وتوافق ع\ أن تنتهج،
بكل الوسائل المناسبة ودون ٕابطاء ،سياسة القضاء
ع\ التمي( ضد المرأة ،وتحقيقاً لذلك ،تتعهد
بالقيام بما ي\:

ب -إتخاذ المناسب من التداب( الت!يعية وغ(ها،
بما ذلك ما يقتضيه 
امر من جزاءات ،لحظر كل
تمي( ضد المرأة؛
٥٥

نظام وزارة الخارجية وتحديد مGكاتها العددية
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

و -إتخاذ جميع التداب( المناسبة ،بما ذلك
الت!يع ،لتعديل أو الغاء القوان 

وانظمة
ٕ

واعراف والممارسات القائمة A
ال« تشكل تمي(اً ضد
المرأة؛
المادة  :٨تتخذ الدول 
اطراف جميع التداب(
المناسبة لتكفل للمرأة ،ع\ قدم المساواة مع
الرجل ودون أي تمي( ،فرصة تمثيل حكومتها ع\
وا A
ش(اك أعمال المنظمات
المستوى الدو* 
الدولية.
المادة )(١)١١أ()،ب()،ج( و)د(:
 - ١تتخذ الدول 
اطراف جميع ما يقت¼ الحال
إتخاذه من تداب( للقضاء ع\ التمي( ضد المرأة
ميدان العمل ل Ñتكفل لها ،ع\ أساس تساوي
الرجل والمرأة ،نفس الحقوق و سيما:
أ -الحق العمل بوصفه حقاً غ( قابل للت`ف
لكل 
الب!؛
ب -الحق التمتع بنفس فرص التوظيف ،بما
اختيار نفسها شؤون
ذلك تطبيق معاي( 
التوظيف؛
ج -الحق حرية إختيار المهنة والعمل ،والحق
ال(  A
A
وامن الوظيفي ،و جميع مزايا 
وºوط
الخدمة ،والحق تلقي التدريب وٕاعادة التدريب
المه« ،بما ذلك التلمذة الصناعية والتدريب
المه« المتقدم والتدريب المتكرر؛

د -الحق المساواة
اجر ،بما ذلك
استحقاقات ،والحق المساواة المعاملة فيما

٥٦

الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

نظام وزارة الخارجية وتحديد مGكاتها العددية
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

يتعلق بالعمل المتعادل القيمة ،وكذلك المساواة
المعاملة تقييم نوعية العمل.
'
اللبنا
الدستور

البند )ج( من المقدمة:
ج -لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية ،تقوم ع\
A
إح(ام الحريات العامة ،و طليعتها حرية الرأي
اجتماعية والمساواة
والمعتقد ،وع\ العدالة 
الحقوق والواجبات ب جميع المواطن دون تمايز
أو تفضيل.
'
اللبناني أمام القانون:
المادة  :٧مساواة
كل اللبناني سواء لدى القانون وهم يتمتعون
بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون
الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.
تو الوظائف العامة:
المادة  :١٢حق 
لكل لبنا الحق تو* الوظائف العامة  م(ة
²

استحقاق والجدارة
حد ع\ اخر إ ّ من حيث 
ال!وط A
حسب 
ال« ينص عليها القانون.
وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظف
الدوائر A
ال« ينتمون إليها.

٥٧

٥٨

ال(ية
قانون التجارة 
ا A
ش(اعي رقم  ٣٠٤تاريخ ١٩٤٢/١٢/٢٤
الصادر بموجب المرسوم 

٥٩

٦٠

ال(ية
قانون التجارة 
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

"يو دي اتش آر"

الباب الخامس 9 ' -حقوق زوجة المفلس

الباب الخامس 9 ' -حقوق زوجة المفلس

المادة  :٢لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق
اعeن ،دون أي تمي(،
والحريات الواردة هذا 
كالتمي( بسبب العن` أو اللون أو الجنس أو
اللغة أو الدين أو الرأي السيا أو أي رأي آخر ،أو

اجتماعي أو 
ال(وة أو الميeد أو
اصل الوط« أو 
أي وضع آخر ،دون أية تفرقة ب الرجال والنساء.
وفض ً eعما تقدم فلن يكون هناك أي تمي( أساسه
الوضع السيا أو القانو أو الدو* لبلد أو
البقعة A
ال« ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو
تلك البقعة مستق ً eأو تحت الوصاية أو غ( متمتع
بالحكم A
الذا أو كانت سيادته خاضعة ي قيد
من القيود.

المادة - :٦٢٥
المادة - :٦٢٥


المس(جعة من الزوجة:
ا.موال
المس(جعة من الزوجة:
ا.موال
A
فتس(جع الزوجة عيناً العقارات التعديل يكون بتطبيق 
اذا أفلس الزوج
ال!وط الواردة هذا
والمنقوت A
ال« ثبت أنها كانت مالكة لها قبل الباب ع\ الزوج غ( المفلس بغض النظر عن
الزواج ،
واموال A
ال« آلت اليها بطريقة مجانية جنسه ،ويطبق هذا التعديل ع\ المواد ٦٢٩-٦٢٥
برمتها ،وع\ سبيل المثال يصبح النص ²
أثناء مدة الزواج.
كا :A

تس(جع 
ال« A
امeك A
كذلك يحق لها أن A
إش(تها الباب الخامس -حقوق الزوج غ( المفلس )ذكراً
أثناء مدة زواجها باستعمال نقود آلت إليها ع\ كان أم 
أن«(
الوجه المتقدم ب!ط أن ينص عقد 
ال!اء ب`احة

المس(جعة من الزوج غ(
ع\ بيان استعمال النقود وأن تثبت الزوجة المادة  :٦٢٥ا.موال
المفلس:
مصدرها.
إذا أفلس أحد الزوج يحق للزوج غ( المفلس
يس(جع عيناً العقارات والمنقوت A
أن A
ال« ثبت أنه

كان مالكاً لها قبل الزواج ،واموال A
ال« آلت اليه
المادة  :٧للناس سواسية أمام القانون ولهم الحق
بطريقة مجانية أثناء مدة الزواج.
التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة ،كما
أن لهم جميعاً الحق حماية متساوية ضد أي

A
A
A
كذلك يحق له أن يس(جع امeك ال« اش(اها
اعeن وضد أي تحريض ع\ تمي(
تم( يخل بهذا 
أثناء مدة زواجه باستعمال نقود آلت اليه ع\
كهذا.

الوجه المتقدم ب!ط أن يثبت الزوج غ( المفلس
مصدرها.
 آر"
 إي اس 
"أي 
المادة :٢
 -١تتعهد كل دولة طرف هذا العهد بأن تتخذ،
بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدولي،
اقتصادي والتق«،
و سيما ع\ الصعيدين 
وبأق¼ ما تسمح به مواردها المتاحة ،ما يلزم من

اشارة إ* لجنة المرأة والطفل قد تقدمت
وتجدر 
A
عام  ٢٠٠٧بإق(اح تعديل للمواد ٦٢٨-٦٢٥
ا Aق(اح إ* A
لجن«
من قانون التجارة وأحيل هذا 
وادارة والعدل  .٢٠٠٧/٥/٧من ثم
اقتصاد 


ادارة
تمت مناقشة هذا الم!وع من قبل لجنة 

١٩

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح
الباب الخامس 9 ' -حقوق زوجة المفلس
المادة - :٦٢٥

المس(جعة من الزوجة:
ا.موال
اتفاقيات الدولية والدستور اللبنا
تطبيقاً لمواد 
المذكورة A
نصت جميعها ع\ مبدأ المساواة
وال« ّ
ب الرجل والمرأة ومنحهم الحقوق ذاتها ومنها
خاصة المادت )١٣ب( و (٢)،(١)١٥و)" (٣سيداو"
وال« كرست حق المرأة 
A
باهلية القانونية المدنية

التامة A
ال« تخولها أن تمارس اعمال التجارية
والمدنية كافة أسوة بالرجل كما ونصت ع\ عدم
التمي( ب الرجل والمرأة أمام المحاكم و
اجراءات القانونية ع\ أنواعها )ومن ضمن هذه

افeس وإجراءات
واجراءات محكمة 
المحاكم 
افeس(؛ وبما أن الباب الخامس من قانون التجارة


A
ومواده ) (٦٢٩-٦٢٥مجحف بحق المرأة نه يف(ض
أن الرجل هو المعيل 
اسا للمرأة وإن المرأة 
واقتصادي وبالتا*
تساهم فعلياً بالهيكل التجاري 
بأن أمeك المرأة وأموالها جميعها مكتسبة بواسطة
مال الزوج طالما لم تثبت المرأة العكس )ويكمن
التمي( بأن هذه 
ال!وط والقيود غ( مفروضة
ع\ الرجل حال إفeس المرأة(؛ وبما أن المرأة
اقتصادي
قد أصبحت عن`اً فعا ً التطور 
والتجاري للمجتمع بحيث أنها غالباً ما تعمل أو
تمارس التجارة بإستقeلية تامة عن زوجها وتكتسب
امeك 

واموال من مال تجارتها أو عملها؛ لذلك،
افeس ،يتوجب
ولتحقيق مبدأ المساواة إطار 
التعديل المذكور للمواد .٦٢٩-٦٢٥

ال(ية؛ http://www.bba.org.lb/index.php?lang=EN؛ http://bba.lebanonlaws.com/interalpage.aspx؛ الدخول .٢٠١٣/٧/٢
 ١٩بوابة صادر للقوان :قانون التجارة a

٦١

ال(ية
قانون التجارة 
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

خطوات لضمان التمتع الفع\ التدريجي بالحقوق
A
المع(ف بها هذا العهد ،سالكة إ* ذلك جميع
السبل المناسبة ،وخصوصاً سبيل اعتماد تداب(
ت!يعية؛
 -٢تتعهد الدول 
اطراف هذا العهد بأن تضمن
جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها هذا
العهد بريئة من أي تمي( بسبب العرق ،أو اللون،
أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسياً أو

اجتماعي ،أو
غ( سيا  ،أو اصل القومي أو 
ال(وة ،أو النسب ،أو غ( ذلك من 

اسباب؛
 -٣للبلدان النامية أن تقرر ،مع إيeء المراعاة
وقتصادها القومي ،إ*
انسان 
الواجبة لحقوق 
A
اقتصادية المع(ف بها
أي مدى ستضمن الحقوق 
هذا العهد لغ( المواطن.
المادة  :٣تتعهد الدول 
اطراف هذا العهد
واناث حق التمتع
بضمان مساواة الذكور 
واجتماعية والثقافية
اقتصادية 
بجميع الحقوق 
المنصوص عليها هذا العهد.
"سيداو"
المادة )٢ب( و)و( :تشجب الدول 
اطراف جميع
أشكال التمي( ضد المرأة وتوافق ع\ أن تنتهج،
بكل الوسائل المناسبة ودون ٕابطاء ،سياسة القضاء
ع\ التمي( ضد المرأة ،وتحقيقاً لذلك ،تتعهد
٦٢

الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

والعدل عام  ٢٠٠٨وع\ أساسها تم تأليف لجنة
وعادة
ادارة والعدل( للدرس 
فرعية )للجنة 
صياغة قانون التجارة عامةً وتم إدخال هذه المواد
ضمن 
م!وع القانون الجديد الذي أصبح مرحلة
الصياغة النهائية.
مش(اة المادة  :٦٢٦قرينة اعتبار أموال الزوجة 
مش(اة المادة  :٦٢٦قرينة اعتبار أموال الزوجة 
المادة  :٦٢٦قرينة اعتبار أموال الزوجة 
مش(اة
بنقود زوجها:
بنقود زوجها:
بنقود زوجها:

A
ا Aف(اض المنصوص عليه الفقرة الثانية بنا ًء ع\ التعديل المق(ح أعeه للمادة  ،٦٢٥يصبح مراجعة اسباب الموجبة أعeه.
فيما خ e

²
A
A
من المادة السابقة تحسب اموال ال« أحرزتها نص هذه المادة كا:
الزوجة مقابل بدل أثناء مدة الزواج A
مش(اة بنقود
زوجها .ويجب أن تضم إ* موجودات التفليسة ،إ ّ المادة  :٦٢٦قرينة اعتبار أموال الزوج غ(
المفلس 
مش(اة بنقود زوجه المفلس:
اذا قدمت الزوجة برهاناً ع\ العكس.
A
اف(اض المنصوص عليه الفقرة الثانية
فيما خ e

A
من المادة السابقة تحسب اموال ال« أحرزها
الزوج غ( المفلس مقابل بدل أثناء مدة الزواج
A
مش(اة بنقود الزوج المفلس .ويجب أن تضم
إ* موجودات التفليسة ،إ ّ اذا قدم الزوج غ(
المفلس برهاناً ع\ العكس.
اشارة إ* لجنة المرأة والطفل قد تقدمت
وتجدر 
A
عام  ٢٠٠٧بإق(اح تعديل للمواد ٦٢٨-٦٢٥
ا Aق(اح إ* A
لجن«
من قانون التجارة وأحيل هذا 
وادارة والعدل  .٢٠٠٧/٥/٧من ثم
اقتصاد 


ادارة
تمت مناقشة هذا الم!وع من قبل لجنة 
والعدل عام  ٢٠٠٨وع\ أساسها تم تأليف لجنة
وعادة
ادارة والعدل( للدرس 
فرعية )للجنة 
صياغة قانون التجارة عامةً وتم إدخال هذه المواد

ال(ية
قانون التجارة 
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


بالقيام بما ي\:

ب -إتخاذ المناسب من التداب( الت!يعية وغ(ها،
بما ذلك ما يقتضيه 
امر من جزاءات ،لحظر كل
تمي( ضد المرأة؛
و -إتخاذ جميع التداب( المناسبة ،بما ذلك
الت!يع ،لتعديل أو الغاء القوان 

وانظمة
ٕ

واعراف والممارسات القائمة A
ال« تشكل تمي(اً ضد
المرأة.

المادة  :٦٢٧قرينة إيفاء الديون من أموال الزوج:
إذا أوفت الزوجة ديوناً لحساب زوجها كانت هناك
قرينة قانونية ع\ أنها أوفت هذه الديون من مال
زوجها ف eيمكنها أن تقيم أية دعوى ع\ التفليسة
ال(هان ع\ العكس.
إ ّ إذا قام a

المادة )١٣ب( :تتخذ الدول 
اطراف جميع
التداب( المناسبة للقضاء ع\ التمي( ضد المرأة
المجات 
اخرى للحياة اقتصادية و اجتماعية
ل Ñتكفل لها ،ع\ أساس تساوي الرجل والمرأة ،نفس
الحقوق و سيما:
ب -الحق الحصول ع\ القروض الم`فية،
والرهون العقارية وغ( ذلك من أشكال ائتمان الما*.
المادة  (٢)،(١)١٥و):(٣
 -١تمنح الدول 
اطراف المر ٔاة المساواة مع الرجل
أمام القانون؛
 -٢تمنح الدول 
اطراف المرأة الشؤون المدنية،
أهلية قانونية مماثلة هلية الرجل ،ونفس فرص
ممارسة تلك 
اهلية .وتكفل للمرأة ،بوجه خاص،
حقوقاً مساوية لحقوق الرجل ٕابرام العقود
وٕادارة الممتلكات ،وتعاملها ع\ قدم المساواة
اجراءات المتبعة المحاكم
جميع مراحل 
والهيئات القضائية؛

التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

ضمن 
م!وع القانون الجديد الذي أصبح مرحلة
الصياغة النهائية.
المادة  :٦٢٧قرينة إيفاء الديون من أموال الزوج المادة  :٦٢٧قرينة إيفاء الديون من أموال الزوج
المفلس:
المفلس:

A
بنا ًء ع\ التعديل المق(ح أعeه للمادت  ٦٢٥مراجعة اسباب الموجبة أعeه.
و ،٦٢٦يصبح نص هذه المادة ²
كا :A
المادة  :٦٢٧قرينة إيفاء الديون من أموال الزوج
المفلس:
إذا أو الزوج غ( المفلس ديوناً لحساب الزوج
المفلس كان هناك قرينة قانونية ع\ أنه أو هذه
الديون من مال زوجه المفلس ف eيمكنه أن يقيم
ال(هان ع\
أية دعوى ع\ التفليسة إ ّ إذا قام a
العكس.
اشارة إ* لجنة المرأة والطفل قد تقدمت
وتجدر 
A
عام  ٢٠٠٧بإق(اح تعديل للمواد ٦٢٨-٦٢٥
ا Aق(اح إ* A
لجن«
من قانون التجارة وأحيل هذا 
وادارة والعدل  .٢٠٠٧/٥/٧من ثم
اقتصاد 


ادارة
تمت مناقشة هذا الم!وع من قبل لجنة 
والعدل عام  ٢٠٠٨وع\ أساسها تم تأليف لجنة
وعادة
ادارة والعدل( للدرس 
فرعية )للجنة 
صياغة قانون التجارة عامةً وتم إدخال هذه المواد
ضمن 
م!وع القانون الجديد الذي أصبح مرحلة
الصياغة النهائية.

٦٣

ال(ية
قانون التجارة 
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

 -٣توافق الدول 
اطراف ع\ اعتبار جميع العقود
وسائر أنواع الصكوك الخاصة A
ال« لها أثر قانو
يستهدف تقييد 
اهلية القانونية للمرأة باطلة
وغية.

الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

المادة  :٦٢٨عقارات الزوج التاجر الخاضعة المادة  :٦٢٨عقارات الزوج التاجر الخاضعة المادة  :٦٢٨عقارات الزوج التاجر الخاضعة
لرهن الزوجة:
لرهن الزوجة:
لرهن الزوجة:

A
إذا كان الزوج تاجراً وقت عقد الزواج أو كان بنا ًء ع\ التعديل المق(ح أعeه للمود  ،٦٢٦ ،٦٢٥مراجعة اسباب الموجبة أعeه.
عندئذ ب eحرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً خeل و ،٦٢٦يصبح نص هذه المادة ²
كا :A
ٍ
السنة نفسها فإن العقارات A
ال« كان يملكها وقت
الزواج أو آلت اليه بارث أو بالهبة ب 
'
احياء أو المادة  :٦٢٨عقارات الزوج التاجر الخاضعة
اللبنا
الدستور


لرهن الزوج غ( المفلس:
بالوصية تكون وحدها خاضعة لرهن الزوجة.
البند )ج( من المقدمة:
إذا كان الزوج المفلس تاجراً وقت عقد الزواج أو
عندئذ ب eحرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً
كان
ج -لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية ،تقوم ع\
ٍ
A
A
خeل السنة نفسها فإن العقارات ال« كان يملكها
إح(ام الحريات العامة ،و طليعتها حرية الرأي

بارث أو بالهبة ب احياء
اجتماعية والمساواة
والمعتقد ،وع\ العدالة 
وقت الزواج أو آلت اليه 
الحقوق والواجبات ب جميع المواطن دون تمايز
أو بالوصية تكون وحدها خاضعة لرهن الزوج غ(
المفلس.
أو تفضيل.
'
اللبناني أمام القانون
المادة  :٧مساواة
كل اللبناني سواء لدى القانون وهم يتمتعون
بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون
الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.

٦٤

اشارة إ* لجنة المرأة والطفل قد تقدمت
وتجدر 
A
عام  ٢٠٠٧بإق(اح تعديل للمواد ٦٢٨-٦٢٥
ا Aق(اح إ* A
لجن«
من قانون التجارة وأحيل هذا 
وادارة والعدل  .٢٠٠٧/٥/٧من ثم
اقتصاد 


ادارة
تمت مناقشة هذا الم!وع من قبل لجنة 
والعدل عام  ٢٠٠٨وع\ أساسها تم تأليف لجنة
وعادة
ادارة والعدل( للدرس 
فرعية )للجنة 
صياغة قانون التجارة عامةً وتم إدخال هذه المواد
ضمن 
م!وع القانون الجديد الذي أصبح مرحلة
الصياغة النهائية.

ال(ية
قانون التجارة 
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

المادة  :٦٢٩المنافع المنصوص عليها '  9عقد المادة  :٦٢٩المنافع المنصوص عليها '  9عقد
الزواج والهبة:
الزواج والهبة:
إن المرأة A
A
ال« كان زوجها تاجراً وقت عقد الزواج بنا ًء ع\ التعديل المق(ح أعeه للمواد ،٦٢٦ ،٦٢٥
²
أو كان
عندئذ ب eحرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً  ،٦٢٧و ،٦٢٨يصبح نص هذه المادة كا :A
ٍ
A
خeل السنة ال« ت\ عقد الزواج  يحق لها أن
'
تقيم أية دعوى ع\ التفليسة من أجل المنافع المادة  :٦٢٩المنافع المنصوص عليها  9عقد
المنصوص عليها صك الزواج .و هذه الحالة الزواج والهبة:
 يحق للدائن أن يتذرعوا من جهتهم بالمنافع إن الزوج غ( المفلس الذي كان زوجه تاجراً وقت
A
عندئذ ب eحرفة أخرى معينة
عقد الزواج أو كان
ال« منحتها الزوجة لزوجها الصك المذكور.
ٍ
ثم صار تاجراً خeل السنة A
ال« ت\ عقد الزواج
والهبات الممنوحة أثناء مدة الزواج هي أيضاً  يحق له أن يقيم أية دعوى ع\ التفليسة من
باطلة.
أجل المنافع المنصوص عليها له صك الزواج.
و هذه الحالة  يحق للدائن أن يتذرعوا من
جهتهم بالمنافع A
ال« منحها الزوج غ( المفلس
لزوجه المفلس الصك المذكور.
والهبات الممنوحة
باطلة.

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح
المادة  :٦٢٩المنافع المنصوص عليها '  9عقد
الزواج والهبة:

A
إن هدف المش(ع اسا من هذه المادة هو
من جهة منع الزوجة من مطالبة زوجها المفلس
بالمنافع المنصوص عنها بعقد الزواج حمايةً
للزوج ،ومن جهة أخرى حماية زوجة المفلس من
دائ« الزوج المفلس حال منحت زوجها منافع
عقد الزواج؛ لذلك ،مراعا ًة لهذا الهدف 
ولeسباب
الموجبة أعeه ،يتوجب التعديل المذكور.

أثناء مدة الزواج هي أيضاً

٦٥

٦٦

قانون العقوبات
ا A
ش(اعي رقم  ٣٤٠تاريخ (١٩٤٦/٣/١
)الصادر بموجب المرسوم 

٦٧

٦٨

قانون العقوبات
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

"يو دي اتش آر"
المادة  :٢لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق
اعeن ،دون أي تمي(،
والحريات الواردة هذا 
كالتمي( بسبب العن` أو اللون أو الجنس أو
اللغة أو الدين أو الرأي السيا أو أي رأي آخر ،أو

اجتماعي أو 
ال(وة أو الميeد أو
اصل الوط« أو 
أي وضع آخر ،دون أية تفرقة ب الرجال والنساء.
وفض ً eعما تقدم فلن يكون هناك أي تمي( أساسه
الوضع السيا أو القانو أو الدو* لبلد أو
البقعة A
ال« ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو
تلك البقعة مستق ً eأو تحت الوصاية أو غ( متمتع
بالحكم A
الذا أو كانت سيادته خاضعة ي قيد
من القيود.

الحا من مواد القانون
النص

المادة  :٤٨٧زنا '  9البيت الزوجي:
تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثeثة أشهر إ*
سنت .ويق¼ بالعقوبة نفسها ع\ ºيك الزانية
إذا كان Aم(وجاً ،وإ ّ فبالحبس من شهر إ* سنة.

اقرار
القضا والجنحة المشهودة 
فيما خ e

يقبل من أدلة الثبوت ع\ ال!يك إ ّ ما نشأ منها
عن الرسائل والوثائق الخطية A
ال« كتبها.

التعديل 
المق(ح للمواد القانونية
المادة  :٤٨٧زنا '  9البيت الزوجي

المادة  :٤٨٨إرتكاب الزوج الزنا '  9البيت الزوجي المادة  :٤٨٨إرتكاب الزوج الزنا '  9البيت الزوجي
واتخاذه خليلة جهاراً:
واتخاذه خليلة جهاراً:

يعاقب الزوج بالحبس من شهر إ* سنة إذا ارتكب التعديل يكون بتطبيق احكام المتعلقة بجرم الزنا
اثبات( ع\ الزوج
الزنا البيت الزوجي أو إتخذ له خليلة جهاراً أي ذاتها )لجهة العقوبة ولجهة 
مكان كان.
عما إذا كان الزوج )أي الرجل( أو
الزا بغض النظر ّ

وت(ل العقوبة نفسها بالمرأة ال!يك.
الزوجة ،مما يؤدي إ* استبدال المادت  ٤٨٧و٤٨٨
بمادة واحدة تطبق حال زنا أحد الزوج ،مهماً
كان .وع\ سبيل المثال يصبح النص ²
كا :A
المادة  :٧للناس سواسية أمام القانون ولهم الحق
التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة ،كما
'
المادة  :٤٨٧زنا  9البيت الزوجي:
أن لهم جميعاً الحق حماية متساوية ضد أي

يعاقب الزوج )ذكراً كان أم أن«( الزا بالحبس
اعeن وضد أي تحريض ع\ تمي(
تم( يخل بهذا 
من ثeثة أشهر إ* سنت .ويق¼ بالعقوبة نفسها
كهذا.


ع\ ºيك الزوج الزا )ذكراً كان أم أن«( إذا كان
Aم(وجاً ،وإ ّ فبالحبس من شهر إ* سنة.
   آر"
 
"أي 
ويتم إثبات الفعل المادي لجريمة الزنا المنسوب
إ* الزوج الزا 
اثبات.
المادة :٢
وºيكه بكافة طرق 
A
 -١تتعهد كل دولة طرف هذا العهد بإح(ام
A
الحقوق
المع(ف بها فيه ،وبكفالة هذه الحقوق

لجميع افراد الموجودين إقليمها والداخل
ويتها ،دون أي تمي( بسبب العرق ،أو اللون ،أو

٢٠

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح
المادة  :٤٨٧زنا '  9البيت الزوجي

المادة  :٤٨٨ارتكاب الزوج الزنا '  9البيت الزوجي
واتخاذه خليلة جهاراً:
اتفاقيات الدولية والدستور اللبنا
تطبيقاً لمواد 
المذكورة A
نصت جميعها ع\ مبدأ المساواة
وال« ّ
ب الرجل والمرأة ومنحهم الحقوق ذاتها ومنها
خاصة المادت  (١)٢و" ٢٦أي
 aآر" اللت
نصتا ع\ وجوب توف( الحماية القانونية وتباعاً
القضائية لجميع 
افراد بدون أي تمي( سببه العرق
أو اللون أو ألجنس أو غ( ذلك من 
اسباب والمادة
)٢ز( "سيداو" A
ال« نصت حرفياً ع\ موجب الدولة
اللبنانية بإلغاء جميع أحكام قوان العقوبات
الوطنية A
ال« تشكل تمي(اً ضد المرأة؛ وبما أن نص
المادت  ٤٨٧و ٤٨٨يتناقض والمواد أعeه ويمي(
فعلياً ضد المرأة :
 ºوط جرم الز :إذ أن القانون يعطي حقادعاء والمeحقة الجزائية للرجل A
الم(وج ع\


زوجته الزانية كيفما زنت هذه اخ(ة ،بينما أن زنا
يجرم إ ّ حال ارتكب الزوج الزنا البيت
الزوج  ّ
الزوجي أو إذا إتخذ الزوج خليلة له علناً )مما قد

 ٢٠بوابة صادر للقوان :قانون العقوبات؛ http://www.bba.org.lb/index.php?lang=EN؛ http://bba.lebanonlaws.com/interalpage.aspx؛ الدخول .٢٠١٣/٧/٣
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قانون العقوبات
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

 -٢تتعهد كل دولة طرف هذا العهد ،إذا كانت
الت!يعية أو غ( 
تداب(ها 
الت!يعية القائمة 
A
تكفل فع ً eإعمال الحقوق
المع(ف بها هذا
العهد ،بأن تتخذ ،طبقاً جراءاتها الدستورية

اعمال
وحكام هذا العهد ،ما يكون ¹ورياً لهذا 
من تداب( ت!يعية أو غ( ت!يعية؛

يشجع الزوج ع\ ارتكاب فعل الز غ( 
ال!وط
أعeه طالما أنه لن يعاقب(؛
 عقوبة جرم الزنا :العقوبة الم(لة بالمرأة الزانيةأشد من العقوبة الم(لة بالزوج الزا؛ كما وأن
العقوبة الم(لة ب!يكة الزوج الزا تختلف عن
عقوبة ºيك المرأة الزانية؛
A
المش(ع بجميع أدلة
 إثبات جرم الز :سمحاثبات
وحد من أدلة 

اثبات ضد الزوجة الزانيةّ ،

ضد ال!يك الز )مراجعة قرار المحكمة
٢١
التمي(ية الجزائية رقم  ٦٩تاريخ ١٩٩٩/٣/٢٣
وقرار المحكمة التمي(ية الجزائية رقم  ١٣تاريخ
(٢٢ ٢٠٠٠/١/٢٠؛ وبما أن الزنا ،ع\ جميع أنواعه ،من
شأنه أن يؤدي إ* تفكك العائلة وهي النواة 
اساسية
للمجتمع؛ لذلك ،وبغية تحقيق المساواة ،يتوجب
التعديل المذكور.

المادة  :٤٨٩أصول مGحقة فعل الزنا:
المادة :٤٨٩أصول مGحقة فعل الزنا:

 يجوز مeحقة فعل الزنا إ ّ بشكوى الزوج وإتخاذ التعديل يكون بتطبيق احكام المتعلقة بجرم الزنا
صفة المدعي الشخ¼.
وأصول مeحقته ذاتها ع\ الزوج الزا بغض النظر
 يeحق 
ال!يك أو المتدخل إ ّ والزوج معاً.
عما إذا كان الزوج )أي الرجل( أو الزوجة ،وع\
ّ
²
 تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه .سبيل المثال يصبح النص كا :A
 تقبل الشكوى بانقضاء ثeثة أشهر ع\ اليوم
الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج.
المادة  :٤٨٩أصول مGحقة فعل الزنا
إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق  يجوز مeحقة فعل الزنا إ ّ بشكوى الزوج )ذكراً
المادة  :٣تتعهد الدول 
كان أم 
اطراف هذا العهد العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرم.
أن«( واتخاذ صفة المدعي الشخ¼.
A
ال!يك أو المتدخل )ذكراً كان أم 
المش(كة تسقط  يeحق 
بكفالة تساوى الرجال والنساء حق التمتع بجميع إذا ر Ìالرجل باستئناف الحياة
أن«(

الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها الشكوى.
إ ّ والزوج )ذكراً كان أم أن«( معاً.

هذا العهد.
 تقبل الشكوى من الزوج )ذكراً كان أم أن«( الذي

المادة :٤٨٩أصول مGحقة فعل الزنا:
اتفاقيات الدولية والدستور اللبنا
تطبيقاً لمواد 
المذكورة A
نصت جميعها ع\ مبدأ المساواة
وال« ّ
ب الرجل والمرأة ومنحهم الحقوق ذاتها ومنها
 aآر" اللت
خاصة المادت  (١)٢و" ٢٦أي
نصتا ع\ وجوب توف( الحماية القانونية وتباعاً
القضائية لجميع 
افراد بدون أي تمي( سببه ألعرق
أو اللون أو ألجنس أو غ( ذلك من 
اسباب والمادة
)٢ز( "سيداو" A
ال« نصت حرفياً ع\ موجب الدولة
اللبنانية بإلغاء جميع أحكام قوان العقوبات
الوطنية A
ال« تشكل تمي(اً ضد المرأة؛ وبغية تحقيق

المساواة ولeسباب الموجبة أعeه )المادت ٤٨٧

الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسياً أو غ(

اجتماعي ،أو 
ال(وة،
سيا  ،أو اصل القومي أو 
أو النسب ،أو غ( ذلك من 
اسباب؛

 -٣تتعهد كل دولة طرف هذا العهد:

)أ( بأن تكفل توف( سبيل فعال للتظلم ي
A
المع(ف بها
شخص إنتهكت حقوقه أو حرياته
هذا العهدA ،
انتهاك عن أشخاص
ح« لو صدر 
يت`فون بصفتهم الرسمية؛
)ب( بأن تكفل لكل متظلم ع\ هذا النحو أن تبت
الحقوق A
ال« يدعى إنتهاكها سلطة قضائية أو
إدارية أو ت!يعية مختصة ،أو أية سلطة مختصة
أخرى ينص عليها نظام الدولة القانو ،وبأن تنمى

إمكانيات التظلم
القضا؛
)ج( بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ

احكام الصادرة لمصالح المتظلم.

٧٠
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قانون العقوبات
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


المادة  :٢٦الناس جميعاً سواء أمام القانون
ويتمتعون دون أي تمي( بحق
متساو التمتع
ٍ
بحمايته .و هذا الصدد يجب أن يحظر القانون
أي تمي( وأن يكفل لجميع 
اشخاص ع\ السواء
حماية فعالة من التمي( ي سبب ،كالعرق أو
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً

اجتماعي ،أو
أو غ( سيا  ،أو اصل القومي أو 
ال(وة أو النسب ،أو غ( ذلك من 

اسباب.
 آر":
 إي اس 
"أي 
المادة  :(٣)١٠تقر الدول 
اطراف
بما ي\:

التعديل 
المق(ح للمواد القانونية
تم الزنا برضاه.
 تقبل الشكوى بانقضاء ثeثة أشهر ع\ اليوم الذي
إتصل فيه الجرم بعلم الزوج )ذكراً كان أم 
أن«(.
إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق
العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرم.
إذا ر Ìالزوج المدعي )ذكراً كان أم 
أن«( بإستئناف
A
المش(كة تسقط الشكوى.
الحياة

المادة  :٥٠٣إكراه ع الجماع
المادة  :٥٠٣إكراه ع الجماع
من أكره غ( زوجه بالعنف والتهديد ع\ الجماع التعديل يكون
اغتصاب ضمن
تجريم 
عوقب 
باشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ع\ إطار العeقة الزوجية أيضاً وإنزال العقوبة ع\
هذا العهد 
اقل .و تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المغتصب جميع 
احوال .وع\ سبيل المثال
المعتدى عليه لم يتم الخامسة 
ع!ة من عمره .يصبح نص هذه المادة:

 -٣وجوب إتخاذ تداب( حماية ومساعدة خاصة
لصالح جميع 
اطفال والمراهق ،دون أي
تمي( بسبب النسب أو غ(ه من الظروف .ومن

استغeل
الواجب حماية اطفال والمراهق من 
واجتماعي .كما يجب جعل القانون
اقتصادي 

يعاقب ع\ استخدامهم أي عمل من شأنه إفساد
أخeقهم أو 
ا¹ار بصحتهم أو تهديد حياتهم
بالخطر أو إلحاق 
اذى بنموهم الطبيعي .وع\
الدول أيضا أن تفرض حدوداً دنيا للسن يحظر
القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها
عمل مأجور ويعاقب عليه.

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

المادة  :٥٠٣إكراه ع الجماع

أي شخص يكره غ( زوجه )ذكراً كان أم أن«(
بالعنف والتهديد ع\ الجماع عوقب 
باشغال
الشاقة لمدة خمس سنوات ع\ 
اقل.
أي شخص يكره زوجه )ذكراً كان أم 
أن«( بالعنف
والتهديد ع\ الجماع عوقب بالحبس ثeثة أشهر
ع\ 
اقل.
و تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان
المعتدى عليه لم يتم الخامسة 
ع!ة من عمره.
جيل(ت زوين قدمت
وتجدر 
اشارة إ* أن النائب a
A
إق(اح قانون لتعديل هذه المادة العام ٢٠٠٧
وتم تعديلها لجنة تحديث القوان .٢٠١١/١٠/٣
و العام  ٢٠١٢أدخلت هذه المادة A
إق(اح قانون
حماية النساء من العنف 
اºي المقدم من

و (٤٨٨لذلك يتوجب التعديل المذكور.

المادة  :٥٠٣إكراه ع الجماع
اتفاقيات الدولية والدستور اللبنا
تطبيقاً لمواد 
المذكورة A
نصت جميعها ع\ مبدأ المساواة ب
وال« ّ
الرجل والمرأة ومنحهم الحقوق ذاتها ومنها خاصة
 aآر" اللت نصتا
المادت  (١)٢و" ٢٦أي
ع\ وجوب توف( الحماية القانونية وتباعاً القضائية
لجميع 
افراد بدون أي تمي( سببه العرق أو اللون
أو ألجنس أو غ( ذلك من 
اسباب والمادة )٢و(
و)ز( "سيداو" A
ال« نصت حرفياً ع\ موجب الدولة
اللبنانية باتخاذ جميع التداب( 
الت!يعية لتعديل
وانظمة 
القوان 
واعراف التمي(ية ضد المرأة
كما وبإلغاء جميع أحكام قوان العقوبات الوطنية
A
ال« تشكل تمي(اً ضد المرأة؛ وتطبيقاً لمصطلح
العنف ضد المرأة المنصوص عنه التوصية رقم
 ١٩الفقرة  ٦الصادرة عن لجنة "سيداو" دورتها
الحادية 
ع!ة والمنعقدة عام  ٢٣ ١٩٩٢حيث جاء
أن العنف ضد المرأة هو "العنف الموجه ضدها
يمس بالمرأة
بسسب كونها إمرأة
والعنف الذي ّ

A
ع\ نحو جائر ويشمل افعال ال« تلحق ¹راً أو
ألماً جسدياً أو عقلياً أو جنسياً لها ،والتهديد بهذه

 ٢٣التوصيات العامة للجنة "سيداو" ،الدورة الحادية 
ع!ة عام  ،١٩٩٢التوصية رقم " ١٩العنف ضد المرأة" الفقرة ٦؛ http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm؛ الدخول .٢٠١٣/٧/١٧
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قانون العقوبات
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


"سيداو"
المادة )٢ب()،ج()،و( و)ز( :تشجب الدول

اطراف جميع أشكال التمي( ضد المرأة وتوافق
ع\ أن تنتهج ،بكل الوسائل المناسبة ودون ٕابطاء،
سياسة القضاء ع\ التمي( ضد المرأة ،وتحقيقاً
لذلك ،تتعهد بالقيام بما ي\:

ب -إتخاذ المناسب من التداب( الت!يعية وغ(ها،
بما ذلك ما يقتضيه 
امر من جزاءات ،لحظر كل
تمي( ضد المرأة؛
جٕ -اقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة ع\ قدم
المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة،
اختصاص
عن طريق المحاكم الوطنية ذات 
والمؤسسات العامة 
اخرى ،من أي عمل تمي(ي؛
و -إتخاذ جميع التداب( المناسبة ،بما ذلك
الت!يع ،لتعديل أو الغاء القوان 

وانظمة
ٕ

واعراف والممارسات القائمة A
ال« تشكل تمي(اً ضد
المرأة؛
زٕ -الغاء جميع أحكام قوان العقوبات الوطنية
A
ال« تشكل تمي(اً ضد المرأة.
المادة )٥أ( :تتخذ الدول 
اطراف جميعة التداب(
المناسبة ،لتحقيق ما ي\:
أ -تعديل 
انماط اجتماعية والثقافية لسلوك
الرجل والمرأة ،بهدف تحقيق القضاء ع\ التح(ات
والعادات العرفية وكل الممارسات 
اخرى القائمة
تفوق أحد الجنس ،أو ع\ أدوار
ع\ فكرة دونية أو æ
نمطية للرجل والمرأة.
٧٢

ا A
س(اتيجي دال -العنف ضد المرأة" ،الصفحة  ٦٠الفقرت  ١١٢و)١١٣أ(.
 ٢٤إعeن ومنهاج عمل بيج"،الهدف 
ا A
س(اتيجي دال -العنف ضد المرأة" ،الصفحة  ٦٣الفقرة ١٢٤
 ٢٥إعeن ومنهاج عمل بيج"،الهدف 

التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح


"التحالف الوط« 
واكراه وسائر وجوه الحرمان من الحرية"
لت!يع حماية النساء من العنف افعال 

والمنصوص عنه أيضاً منهاج عمل بيج عام
اºي" بموجب المرسوم .٤١١٦
عرف العنف ضد المرأة بأنه " أي عمل
 ١٩٩٥الذي ّ
A
من أعمال العنف القائم ع\ نوع الجنس ي(تب
عليه ،أو من المحتمل أن Aي(تب عليه ،أذى بد
أو جن أو نف ،أو معاناة للمرأة ،بما ذلك
اكراه
التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل ،أو 
أو الحرمان التعسفي من الحرية ،سواء حدث
ذلك الحياة العامة أو الخاصة .وبناء ع\ ذلك
يشمل العنف ضد المرأة ما ي\ ع\ سبيل المثال
 الح`:
)أ( -أعمال العنف البد والجن والنف ال«A

واعتداء
تحدث اºة ،بما ذلك ال`ب 


اناث
اºة المعيشية،
الجن ع\ اطفال 
وأعمال العنف التعلقة بالبائنة/المهر ،وإغتصاب
اناث وغ( ذلك من التقاليد
الزوجة ،وختان 
A
الضارة بالمرأة ،واعمال العنف ب غ( الم(وج
باستغeل "٢٤؛
وأعمال العنف المتعلقة 
وقد نص منهاج عمل بيج أيضاً أن العنف ضد
المرأة يشكل عائقاً وعقبة أمام تحقيق هدف
انسان الممنوحة
المساواة فينتهك بذلك حقوق 

للمرأة ،ففرض المنهاج ع\ الدول اطراف إدراج
عقوبات جزائية ومدنية و/أو تشديد العقوبات
الم(لة بالفاعل ٢٥؛ وبما أن المادة A ٥٠٣
تع(ف
اغتصاب خارج إطار العeقة الزوجية
بجريمة 
اغتصاب
فقط وتغفل عن حماية الزوج من 
ضمن إطار الزواج )ذكراً كان أم 
أن« خاصة وأنه

معظم 
اوقات تكون الزوجة الضحية اساسية

قانون العقوبات
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

المادة :(١)١٢

 -١تتخذ الدول اطراف جميع التداب( المناسبة
للقضاء ع\ التمي( ضد المرأة ميدان الرعاية
الصحية من أجل أن تضمن لها ،ع\ أساس تساوي
الرجل والمرأة ،الحصول ع\ خدمات الرعاية
الصحية ،بما ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط

اºة.

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح
اغتصاب( ،وبما أن هذه المادة بإغفالها
لجريمة 
اغتصاب ضمن إطار الزواج تتناقض
عن تجريم 
والمواد والتوصيات المذكورة أعeه؛
لذلك ،وبغية تحقيق المساواة ،يتوجب التعديل
المذكور) .مراجعة فقرة العنف 
اºي أدناه(.

المادة  :٥٠٤إكراه ع الجماع بالخداع:
المادة  :٥٠٤إكراه ع الجماع بالخداع:
المادة  :٥٠٤إكراه ع الجماع بالخداع:

يعاقب 
باشغال الشاقة المؤقتة من جامع شخصاً التعديل يكون
اغتصاب ضمن مراجعة اسباب الموجبة للمادة  ٥٠٣أعeه.
تجريم 
غ( زوجه  يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي إطار العeقة الزوجية أيضاً وإنزال العقوبة ع\
أو نف أو بسبب ما استعمل نحوه من ¹وب المغتصب جميع 
احوال .وع\ سبيل المثال
يصبح نص هذه المادة:
الخداع.
المادة  :٥٠٤إكراه ع الجماع بالخداع:
يعاقب 
باشغال الشاقة المؤقتة من جامع شخصاً
)سواء كان هذا الشخص زوجه أو غ( زوجه( 
يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نف أو
بسبب ما إستعمل نحوه من ¹وب الخداع.
جيل(ت زوين قدمت
وتجدر 
اشارة إ* أن النائب a
A
إق(اح قانون لتعديل هذه المادة العام ٢٠٠٧
وتم تعديلها لجنة تحديث القوان .٢٠١١/١٠/٣
و العام  ٢٠١٢أدخلت هذه المادة A
إق(اح قانون
حماية النساء من العنف 
اºي المقدم من
"التحالف الوط« 
لت!يع حماية النساء من العنف

اºي" بموجب المرسوم .٤١١٦
٧٣

قانون العقوبات
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

'
اللبنا
الدستور


الحا من مواد القانون
النص


المادة  :٥١٣مراودة موظف لزوجة  '
سج عن
نفسها:
البند )ج( من المقدمة:
كل موظف راود عن نفسها زوجة سج أو موقف
أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود إحدى
ج -لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية ،تقوم ع\ قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من ثeثة
A
إح(ام الحريات العامة ،و طليعتها حرية الرأي أشهر إ* سنة.
اجتماعية والمساواة وت(ل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن
والمعتقد ،وع\ العدالة 
الحقوق والواجبات ب جميع المواطن دون تمايز نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط
أو تفضيل.
فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة إذا نال المجرم اربه من إحدى
'
اللبناني أمام القانون
المادة  :٧مساواة
النساء المذكورات آنفاً.
كل اللبناني سواء لدى القانون وهم يتمتعون
بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون
الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.

المادة  :٥٢٢وقف المGحقة .نعقاد زواج صحيح
'
ب المجرم والمعتدى عليها:
إذا عقد زواج صحيح ب مرتكب إحدى الجرائم
الواردة هذا الفصل وب المعتدى عليها أوقفت
المeحقة وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ
العقاب الذي فرض عليه.
٧٤

التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

المادة  :٥١٣مراودة موظف لزوجة  '
سج عن
نفسها:
التعديل يكون بتطبيق هذه المادة ع\ الذكور
واناث من أزواج أو أقرباء السج أو الموقوف

وليس فقط ع\ زوجته أو قريباته .وع\ سبيل
المثال يصبح نص هذه المادة ²
كا :A

'
سج عن
المادة  :٥١٣مراودة موظف لزوجة
نفسها:
اتفاقيات الدولية والدستور اللبنا
تطبيقاً لمواد 
المذكورة A
نصت جميعها ع\ مبدأ المساواة
وال« ّ
ب الرجل والمرأة ومنحهم الحقوق ذاتها ،وبما أن
المادة  ٥١٣تقدم الحماية للمرأة فقط دون الرجل
حال المراودة فتتناقض بذلك ومبدأ المساوة؛
لذلك ،وبغية تحقيق المساواة ،يتوجب التعديل
المذكور.

المادة  :٥١٣مراودة موظف لزوج )ذكراً كان أم
E
أن'  (¥
سج عن نفسه:
كل موظف راود عن نفسه زوج )ذكراً كان أم 
أن«(
سج أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو
سلطته أو له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه أو
راود أحد أقرباء ذلك الشخص عوقب بالحبس من
ثeثة أشهر إ* سنة.
تضاعف العقوبة إذا نال المجرم اربه من أحد

اشخاص المذكورين آنفاً.
جيل(ت زوين قدمت
وتجدر 
اشارة إ* أن النائب a
A
إق(اح قانون لتعديل هذه المادة العام ٢٠٠٧
وتم تعديلها لجنة تحديث القوان .٢٠١١/١٠/٣
A
وتتوجب متابعة التعديل
المق(ح المجلس
النيا بغية الوصول إ* إقراره.
a

المادة  :٥٢٢وقف المGحقة .نعقاد زواج صحيح المادة  :٥٢٢وقف المGحقة .نعقاد زواج صحيح
'
'
ب المجرم والمعتدى عليها:
ب المجرم والمعتدى عليها:
اتفاقيات الدولية والدستور اللبنا
التعديل يكون بإلغاء هذه المادة بكاملها.
تطبيقاً لمواد 
A
نصت جميعها ع\ مبدأ المساواة ب
المذكورة وال« ّ
جيل(ت زوين قدمت الرجل والمرأة ومنحهم الحقوق ذاتها ومنها خاصة
وتجدر 
اشارة إ* أن النائب a
A
 aآر" اللت نصتا
إق(اح قانون لغاء هذه المادة العام  ٢٠٠٧وقد المادت  (١)٢و" ٢٦أي

قانون العقوبات
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص

يعاد إ* المeحقة أو تنفيذ العقوبة قبل انقضاء
ثeث سنوات ع\ الجنحة وإنقضاء خمس سنوات
ع\ الجناية إذا انتهى الزواج إما بطeق المرأة دون
سبب 
م!وع أو بالطeق المحكوم به لمصلحة
المعتدى عليها.

التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

ألغتها لجنة تحديث القوان  .٢٠١١/١٠/٣و ع\ وجوب توف( الحماية القانونية وتباعاً القضائية
س(يدا جعجع وإي\ ك(وز لجميع 
 ٢٠١١/١٠/١٢قدم النائبان A
افراد بدون أي تمي( سببه العرق أو اللون

ا Aق(اح ذاته ،وتتوجب متابعة التعديل A
المق(ح أو الجنس أو غ( ذلك من اسباب والمادة )٢و(

A
النيا بغية الوصول إ* إقراره جلسة و)ز( "سيداو" ال« نصت حرفياً ع\ موجب الدولة
المجلس a

ت!يعية عامة.
اللبنانية بإتخاذ جميع التداب( الت!يعية لتعديل


القوان وانظمة واعراف التمي(ية ضد المرأة
كما وبإلغاء جميع أحكام قوان العقوبات الوطنية
A
ال« تشكل تمي(اً ضد المرأة؛ وإستناداً لمصطلح
العنف ضد المرأة المنصوص عنه التوصية رقم
 ١٩الفقرة  ٦الصادرة عن لجنة "سيداو" دورتها
الحادية 
ع!ة والمنعقدة عام  ١٩٩٢حيث جاء
أن العنف ضد المرأة هو "العنف الموجه ضدها
يمس بالمرأة
بسسب كونها إمرأة
والعنف الذي ّ

A
ع\ نحو جائر ويشمل افعال ال« تلحق ¹راً أو
ألماً جسدياً أو عقلياً أو جنسياً لها ،والتهديد بهذه

واكراه وسائر وجوه الحرمان من الحرية،٢٦
افعال 
والمنصوص عنه أيضاً منهاج عمل بيج عام
عرف العنف ضد المرأة بأنه" أي عمل
 ١٩٩٥الذي ّ
A
من أعمال العنف القائم ع\ نوع الجنس ي(تب
عليه ،أو من المحتمل أن Aي(تب عليه ،أذى بد
أو جن أو نف ،أو معاناة للمرأة ،بما ذلك
اكراه
التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل ،أو 
أو الحرمان التعسفي من الحرية ،سواء حدث
ذلك الحياة العامة أو الخاصة .وبناء ع\ ذلك
يشمل العنف ضد المرأة ما ي\ ع\ سبيل المثال
 الح`:
)ب( -أعمال العنف البد والجن والنف ال«A
تحدث داخل المجتمع بوجه عام ،بما ذلك

 ٢٦التوصيات العامة للجنة "سيداو" ،الدورة الحادية 
ع!ة عام  ،١٩٩٢التوصية رقم " ١٩العنف ضد المرأة" الفقرة ٦؛ http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm؛ الدخول .٢٠١٣/٧/١٧

٧٥

قانون العقوبات
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح
والتحرش الجن،
واعتداء الجن،
اغتصاب 

ّ
والتخويف
مكان العمل ،و المؤسسات
واكراه
واتجار بالنساء 
التعليمية و أماكن أخرى ،
ع\ البغاء٢٧؛"
وقد نص منهاج بيج أيضاً أن العنف ضد المرأة
يشكل عائقاً وعقبةً أمام تحقيق هدف المساواة
انسان الممنوحة للمرأة ،ففرض
وينتهك حقوق 

المنهاج ع\ الدول اطراف إدراج عقوبات جزائية
ومدنية و/أو تشديد العقوبات الم(لة بالفاعل؛
وبما أن نص  ٥٢٢المادة يتناقض وجميع المواد
والتوصيات المذكورة أعeه وهو مجحف بحق المرأة

اعتداء
نه يعلق ويوقف مeحقة مرتكب فعل 
ومعاقبته ما إن ّتم الزواج بينه وب المعتدى
عليها وكأن الجرم لم يحصل ،كما وأن هذا النص
اعتداء ع\ النساء بغية الزواج منهن
قد يشجع 

)والزواج هذه الحالة  يكون صحيحاً نه غالباً
ما ترغم الضحية بقبوله تجنباً للعار(؛ لذلك ،وبغية
تحقيق المساواة ،يتوجب التعديل المذكور.

المادة  :٥٣٤مجامعة ع خGف الطبيعة:
المادة  :٥٣٤مجامعة ع خGف الطبيعة:
كل مجامعة ع\ خeف الطبيعة يعاقب عليها التعديل يكون بإلغاء هذه المادة بكاملها.
بالحبس A
ح« سنة واحدة.

ا A
س(اتيجي دال -العنف ضد المرأة" ،الصفحة  ٦٠الفقرة )١١٣ب(.
 ٢٧إعeن ومنهاج عمل بيج"،الهدف 

٧٦

المادة  :٥٣٤مجامعة ع خGف الطبيعة:
اتفاقيات الدولية والدستور اللبنا
تطبيقاً لمواد 
المذكورة A
نصت جميعها ع\ المحافظة ع\
وال« ّ
كرامة الفرد ومبدأ المساواة ب جميع 
الب! ومنها
خاصة المادة " ٢يو دي اتش آر" A
ال« نصت حرفياً
بأنه  يجوز التمي( ي سبب كاللون والجنس،
أو الدين أو أي وضع آخر ،والمادة )٢ز( "سيداو"
A
ال« نصت حرفياً ع\ موجب الدولة اللبنانية

قانون العقوبات
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح
بإلغاء جميع أحكام قوان العقوبات الوطنية
A
ال« تشكل تمي(اً ضد المرأة ،وبما أن هذه المادة

تتناقض والمواد أعeه نها تعاقب مثل« الجنس
والمتحول جنسياً ،إناثاً وذكوراً ،بسبب ميولهم
الجن أو طبيعتهم الجنسية؛ لذلك ،وبغية
تحقيق المساواة ،يتوجب التعديل المذكور.

'
ا.جهاض
} 9

'
ا.جهاض
} 9

'
ا.جهاض
} 9

ا.جهاض:
المادة  :٥٣٩ترويج وسائط }
كل دعاوة بإحدى الوسائل المنصوص عليها
الفقرت الــ  ٢و ٣من المادة الـ  ٢٠٩يقصد منها
اجهاض
ن! أو ترويج أو تسهيل إستعمال وسائط 
يعاقب عليها بالحبس من شهرين إ* سنت
وبالغرامة من مئة ألف إ* خمسماية ألف ل(ة.

ا.جهاض:
المادة  :٥٣٩ترويج وسائط }

ا.جهاض:
المادة  :٥٣٩ترويج وسائط }

ا.جهاض
المعدة .حداث المادة  :٥٤٠بيع المواد
المادة  :٥٤٠بيع المواد
المعدة }.حداث المادة  :٥٤٠بيع المواد
المعدة .حداث }
ّ
ّ
ّ
ا.جهاض:
ا.جهاض:
}
}
يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو
اجهاض أو
إقت« بقصد البيع مواد معدة حداث 
سهل استعمالها بأي طريقة كانت.
المادة  :٥٤١طرح النفس
المادة  :٥٤١طرح النفس:
المادة  :٥٤١طرح النفس:
كل امرأة طرحت نفسها بما إستعملته من الوسائل
أو إستعمله غ(ها برضاها تعاقب بالحبس من ستة
أشهر إ* ثeث سنوات.
المادة  :٥٤٢تطريح امرأة برضاها:
من أقدم بأي وسيلة كانت ع\ تطريح امرأة أو

المادة  :٥٤٢تطريح امرأة برضاها:

المادة  :٥٤٢تطريح إمرأة برضاها

٧٧

قانون العقوبات
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

محاولة تطريحها برضاها عوقب بالحبس من سنة
اجهاض أو الوسائل
إ* ثeث سنوات .إذا أف¼ 
A
ال« إستعملت سبيله إ* موت المرأة عوقب

الفاعل باشغال الشاقة من أربع إ* سبع سنوات.
وتكون العقوبة من خمس سنوات إ* 
ع! سنوات
إذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطراً من الوسائل
A
ال« رضيت بها المرأة.
المادة  :٥٤٣تطريح امرأة دون رضاها:
من تسبب عن قصد بتطريح امرأة دون رضاها
باشغال الشاقة خمس سنوات ع\ 
عوقب 
اقل.
و تنقص العقوبة عن 
ع!ة سنوات إذا أف¼
اجهاض أو الوسائل المستعملة إ* موت المرأة.


المادة  :٥٤٣تطريح امرأة دون رضاها:

المادة  :٥٤٣تطريح إمرأة دون رضاها

المادة µE :٥٤٤وط تطبيق المادتان ٥٤٣:-٥٤٢
تطبق المادتان الـ  ٥٤٢والـ  ٥٤٣ولو كانت المرأة A
ال«
أجريت عليها وسائل التطريح غ( حامل.

المادة µE :٥٤٤وط تطبيق المادتان ٥٤٣-٥٤٢

المادة µE :٥٤٤وط تطبيق المادتان ٥٤٣-٥٤٢

المادة  :٥٤٥تطريح النفس حفاظاً ع E
الFف :المادة  :٥٤٥تطريح النفس حفاظاً ع E
الFف:
تستفيد من عذر مخفف المرأة A
اجهاض
ال« تطرح نفسها إن التعديل يكون بعدم تجريم 
محافظة ع\ ºفها وكذلك يستفيد من العذر حات خاصة فقط كحات الحمل الناتج عن
نفسه من إرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها
القر أو عندما يشكل الحمل

اغتصاب أو سفاح a
ً
المادت الــ  ٥٤٢و ٥٤٣للمحافظة ع\ ºف إحدى خطرأ ع\ حياة المرأة ،مع فرض عقوبات أق¼
فروعه أو قريباته A
ح« الدرجة الثانية.
ع\ من أقدم ع\ تطريح المرأة دون رضاها ي

سبب من اسباب بما فيها حفاظاً ع\ 
ال!ف.

٧٨

المادة  :٥٤٥تطريح النفس حفاظاً ع E
الFف
تطبيقاً لمواد "سيداو" ومنها خاصة المادة (١)١٢
A
نصت ع\ موجب الدول بإتخاذ جميع التداب(
ال« ّ
المناسبة للقضاء ع\ التمي( ضد المرأة ميدان
الرعاية الصحية بما ذلك الخدمات المتعلقة

اجهاض 
الم!وع ºوط
بتخطيط اºة ومنها 
صحية تكفل حماية حياة المرأة ،واستناداً إ* ما
جاء التوصية رقم  ١٩الفقرة )٢٤م( الصادرة عن
لجنة "سيداو" دورتها الحادية 
ع!ة والمنعقدة

عام A ١٩٩٢
وال« شددت ع\ موجب الدول اطراف

قانون العقوبات
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح
اكراه فيما يتعلق
بأن تكفل إتخاذ تداب( لمنع 
وانجاب وضمان عدم إضطرار المرأة
بالخصوبة 
اجهاض غ( المأمون بسبب عدم
إ* اللجوء إ* 
توفر المعلومات والخدمات الصحية المناسبة لجهة
منع الحمل ،٢٨وإستناداً إ* منهاج عمل بيج الذي

با Aع(اف
نص حرفياً ع\ موجب الدول اطراف 
لeجهاض غ( المأمون من أثر ع\ صحة
بما 

المرأة ومعالجة هذا اثر بجعله إهتماماً رئيسياً
للدولة مجال الصحة مع التنبه إ* أنه  يجوز
اعتبار اجهاض واستعماله كوسيلة لتنظيم 
اºة

٢٩
والتخلص من حمل غ( مرغوب فيه ؛ وبما أن نبذة
اجهاض قانون العقوبات اللبنا بكامل موادها


لeجهاض
تتناقض والمواد أعeه نها بتجريمها 
تحرم المرأة فعلياً من حقها بتخطيط 
اºة وت(ل
بها العقوبات A
ح« الحات الخاصة كالحمل
اغتصاب أو Aم« شكّل
القر أو 
جراء سفاح a
من ّ
الحمل خطراً ع\ حياتها ،مما قد يؤدي إ* لجوء
اجهاض غ( المأمون الذي
بعض النساء لعمليات 
يعرض حياتهن للخطر؛ لذلك ،يتوجب التعديل
المذكور.

المادة  :٦٢٧إستخدام النساء '  9حانة:
المادة  :٦٢٧إستخدام نساء '  9حانة:
المادة  :٦٢٧إستخدام نساء '  9حانة:
يستحق العقوبات نفسها صاحب الحانة الذي التعديل يكون بتطبيق هذه المادة
اتفاقيات الدولية والدستور اللبنا
حال تطبيقاً لمواد 
A
يستخدم حانته بنات أو نساء من غ( عيلته دون إستخدام القا ¹دون الثامنة 
نصت جميعها ع\ مبدأ المساواة
ع!ة من عمره )ذكراً المذكورة وال« ّ
كان أم 

والع!ين من العمر.
الحادية
أن«( الحانات .ع\ سبيل المثال يصبح ب الرجل والمرأة ومنحهم الحقوق ذاتها ومنها
²
A
A
نص هذه المادة كا:
خاصة المادة )٢ز( "سيداو" ال« نصت حرفياً ع\
موجب الدولة اللبنانية بإلغاء جميع أحكام قوان
العقوبات الوطنية A
المادة  :٦٢٧إستخدام القا« '  9حانة:
ال« تشكل تمي(اً ضد المرأة؛
 ٢٨التوصيات العامة للجنة "سيداو" ،الدورة الحادية 
ع!ة عام  ،١٩٩٢التوصية رقم " ١٩العنف ضد المرأة" الفقرة )٢٤م(http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm .؛ الدخول .٢٠١٣/٧/١٧
ا A
س(اتيجي جيم -المرأة والصحة" ،الصفحة  ٤٨الفقرة )١٠٦ي( و)ك(.
 ٢٩إعeن ومنهاج عمل بيج"،الهدف 

٧٩

قانون العقوبات
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

تم(:
يستحق العقوبات نفسها صاحب الحانة الذي وبما أن هذه المادة ّ
يستخدم حانته قا¹اً )ذكراً كان أم 
ان«( دون  -أوَ ،ب نساء عائلة صاحب الحانة وبقية النساء؛
الثامنة 
ع!ة من عمره.
 وثانياً ،ب استخدام النساء والرجال الحانة؛وتطبيقاً للمادة " (٣)١٠أي إي اس آر" A
ال«
فرضت ع\ الدول اتخاذ تداب( لحماية القا ¹ومنع
إستخدام 
اطفال والمراهق أعمال قد تفسد
أخeقهم أو ت` بصحتهم أو تلحق 
اذى بنموهم
ّ
الطبيعي أو تهدد حياتهم وإنزال العقوبات بمن
احكام ،وبما أنه من 
يخل بهذه 
ّ
افضل من الناحية
اجتماعية أ ّ يستخدم أي قا ¹حانة ،سواء كان


ذكراً أم أن« لتفادي حات السكر وما لها من نتائج
وخيمة ع\ القا) ¹من سلوك مناف ²
لeداب العامة
ٍ
وتعرض صحة القا ¹الجسدية والنفسية والعقلية
للخطر(؛ لذلك ،وبغية تحقيق المساواة ،يتوجب
التعديل المذكور.
المادة  :٧٥٣عرض مFحية أو فيلم محظر ع
ا.و.د:
إن مديري المسارح والسينما ومستخدميهم الذين
يقبلون عند عرض م!حية أو فيلم مما هو محظر
ع\ 
اود ،ولداً أو مراهقاً ،ذكراً كان أو 
أن« أو ابنة
لم تبلغ الثامنة 
ع!ة من عمرها غ( مصحوبة بأبيها

أو أمها أو وليها أو أحد أقاربها ادن البالغ،
ح« ثeثة أشهر ع\ 
يعاقبون بالحبس A
ا ك(
وبالغرامة من أربع ألف إ* أربعماية ألف ل(ة ،أو
بإحدى هات العقوبت.
حالة التكرار يمكن أن يؤمر بإقفال المحل لمدة
تراوح ب الثeثة أيام والثeثة أشهر.
٨٠

المادة  :٧٥٣عرض مFحية أو فيلم محظر ع
ا.و.د:
التعديل يكون بتطبيق الحظر ع\ القا ¹دون
ع!ة من عمره ،ذكراً كان أم 
الثامنة 
أن« .وع\
²
سبيل المثال يصبح نص هذه المادة كا :A
المادة  :٧٥٣عرض مFحية أو فيلم محظر ع
ا.و.د:
إن مديري المسارح والسينما ومستخدميهم الذين
يقبلون عند عرض م!حية أو فيلم مما هو محظر
ع\ 
اود ،ولداً أو مراهقاً )ذكراً كان أو 
أن«( لم
ع!ة من عمره ،يعاقبون بالحبس A
يبلغ الثامنة 
ح«

المادة  :٧٥٣عرض مFحية أو فيلم محظر ع
ا.و.د :
تطبيقاً لمواد المعاهدات الدولية والدستور اللبنا
المذكورة A
نصت جميعها ع\ مبدأ المساواة
وال« ّ
ب الرجل والمرأة ومنحهم الحقوق ذاتها ،وبغية
أن« من تأث( 
حماية القا ¹ذكراً كان أم 
افeم
والم!حيات المحظورة حفاظاً ع\ بيئة اجتماعية
سليمة ،وتجنباً للعواقب الوخيمة )من إنحراف أو
لeداب العامة( لهذه 
عنف أو سلوك مناقض ²
افeم
أو الم!حيات ع\ القا ¹ذكراً كان أم 
أن«؛ لذلك،
وبغية تحقيق المساواة ،يتوجب التعديل المذكور.

قانون العقوبات
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

ثeثة أشهر ع\ 
ا ك( وبالغرامة من أربع ألف
ا* أربعماية ألف ل(ة ،أو بإحدى هات العقوبت.
حالة التكرار يمكن أن يؤمر بإقفال المحل لمدة
تراوح ب الثeثة أيام والثeثة أشهر.
جيل(ت زوين قدمت
وتجدر 
اشارة إ* أن النائب a
A
إق(احي قانون لتعديل هذه المادة العام ٢٠٠٧
ادارة والعدل بتعديل النص
وقامت لجنة 
وأقرا لجنة تحديث القوان بصورة
المقدم ّ
نهائية
 .٢٠١١/١٠/٣وتتوجب متابعة التعديل
A
النيا بغية الوصول إ* إقراره.
المق(ح المجلس a
)غ( منصوص عنه '  9النص
التحرش
الجن¬ 
ّ

الحا من قانون العقوبات( عطفاً ع ما ورد

'  9فقرة قانون العمل بخصوص هذا الموضوع.
وقد تم إعتماد المصطلح التا* من قبل لجنة
"سيداو" دورتها الحادية 
ع!ة عام :١٩٩٢
بالتحرش الجن القيام بإيحاءات جنسية
يع«
ّ
غ( مرحب بها يؤدي إ* بيئة عمل عدائية تمنع
العامل )ذكراً كان أم 
أن«( من القيام بعمله طبيعياً
ايحاءات الجنسية
يعت( العامل بأن هذه 
أو قد a

منافية لeخeق أو أن رفضها سينعكس سلباً
ويعت( إيحاء
سينعكس سلباً ع\ ظروف عمله.
a
جنس أي سلوك لفظي أو جسدي غ( مرحب به
من طبيعة جنسية ،وقد يكون حادثة منفردة حادة
وممتدة أو خط(ة جداً من السلوك الهجومي أو
عدد من 
افعال A
ال« تُعد تحرشاً جنسياً A
ح« ولو
بدا بعضها عرضياً أو ثانوياً .وع\ سبيل المثال:

)غ( منصوص عنه '  9النص
التحرش
الجن¬ 
ّ

قانون العقوبات( عطفاً ع ما ورد '9
من
الحا


فقرة قانون العمل بخصوص هذا الموضوع.
بالتحرش الجن
التعديل يكون بإدراج مواد خاصة
ً
قانون العقوبات يكون الهدف منها:
التحرش الجن بأي شخص ذكراً كان
 منع افعال ّ
أم 
أن« )سواء إطار العمل أو اماكن العامة
والمؤسسات الخاصة كالمؤسسات A
ال(بوية(؛
 إنزال العقوبة المناسبة بالفاعل )من غرامة إ*حبس( ع\ أن تشدد العقوبة حات معينة
كالتحرش بالقا ¹والطفل.
ّ
 توف( الحماية لضحايا التحرش الجنومساعدتهم.

)غ( منصوص عنه '  9النص
التحرش
الجن¬ 
ّ

قانون العقوبات( عطفاً ع ما ورد '9
من
الحا


فقرة قانون العمل بخصوص هذا الموضوع.
انسان المنصوص عنه
تطبيقاً لمبدأ حفظ كرامة 
اتفاقيات الدولية المذكورة ،وتطبيقاً لمواد

اتفاقيات الدولية والدستور اللبنا المذكورة وال«A

نصت جميعها ع\ مبدأ المساواة ب الرجل والمرأة
ّ
ومنحهم الحقوق ذاتها ومنها خاصة المادت (١)٢
 aآر" اللت نصتا ع\ وجوب
و" ٢٦أي
توف( الحماية القانونية وتباعاً القضائية لجميع

افراد بدون أي تمي( سببه العرق أو اللون أو
ألجنس أو غ( ذلك من 
اسباب والمادة )٢و(
و)ز( "سيداو" A
ال« نصت حرفياً ع\ موجب الدولة
اللبنانية باتخاذ جميع التداب( 
الت!يعية لتعديل
وانظمة 
القوان 
واعراف التمي(ية ضد المرأة
كما وبإلغاء جميع أحكام قوان العقوبات الوطنية
A
ال« تشكل تمي(اً ضد المرأة؛ واستناداً لما ورد
٨١

قانون العقوبات
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص

وايحاءات الجسدية؛
 السلوك  طلب إسداء معروف جن أو فرض إسداء مثلهذا المعروف؛
 إبداء مeحظات ذات طابع جن؛ عرض ملصقات أو صور أو رسومات جنسيةوإباحية واضحة؛
 القيام بأي إيحاء غ( مرحب به سواء كان جسدياًأو كeمياً أو غ( كeمي ذات طبيعة جنسية بطريقة

مباºة أو ضمنية.٣٠

٨٢

التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح
التوصية رقم  (٦)١٩للجنة "سيداو" دورتها
الحادية 
ع!ة عام ١٩٩٢حيث جاء أن العنف ضد
المرأة هو "العنف الموجه ضدها بسسب كونها
يمس بالمرأة ع\ نحو جائر
إمرأة
والعنف الذي ّ

A
ويشمل افعال ال« تلحق ¹راً أو ألماً جسدياً أو

واكراه
عقلياً أو جنسياً لها ،والتهديد بهذه افعال 
وسائر وجوه الحرمان من الحرية" ،٣١ولما ورد أيضاً
عرف العنف
منهاج عمل بيج عام  ١٩٩٥الذي ّ
ضد المرأة بأنه "أي عمل من أعمال العنف القائم
ع\ نوع الجنس Aي(تب عليه ،أو من المحتمل أن
Aي(تب عليه ،أذى بد أو جن أو نف ،أو معاناة
للمرأة ،بما ذلك التهديد بالقيام بأعمال من هذا
اكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية،
القبيل ،أو 
سواء حدث ذلك الحياة العامة أو الخاصة .وبناء
ع\ ذلك يشمل العنف ضد المرأة ما ي\ ع\ سبيل
المثال  الح`:
)ب( -أعمال العنف البد والجن والنف ال«A
تحدث داخل المجتمع بوجه عام ،بما ذلك
والتحرش الجن،
واعتداء الجن،
اغتصاب 

ّ
والتخويف
مكان العمل ،و المؤسسات
واتجار بالنساء
التعليمية و أماكن أخرى ،
واكراه ع\ البغاء" ،٣٢ففرض المنهاج ع\ الدول


اطراف إدراج عقوبات جزائية ومدنية و/أو تشديد
العقوبات الم(لة بالفاعل وبغية الحفاظ ع\ بيئة
إجتماعية سليمة؛ وبما أن التحرش الجن بالمرأة
أو بالرجل ع\ حد سواء ،هو سلوك يشكل احد
اخطر أشكال العنف ضدهما )وفعلياً خاصة ضد
المرأة إذ أن عدد الضحايا من النساء غالباً ما يفوق

 ٣٠التوصيات العامة للجنة "سيداو" ،الدورة الحادية 
ع!ة عام  ،١٩٩٢التوصية رقم " ١٩العنف ضد المرأة" الفقرت  ١٨و٢٤؛ http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom٢٠؛ الدخول ٢٠١٣/٧/١٥
 ٣١التوصيات العامة للجنة "سيداو" ،الدورة الحادية 
ع!ة عام  ،١٩٩٢التوصية رقم " ١٩العنف ضد المرأة" الفقرة ٦؛ http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom٢٠؛ الدخول ٢٠١٣/٧/١٥
ا A
س(اتيجي دال -العنف ضد المرأة" ،الصفحة  ٦٠الفقرة )١١٣ب(.
 ٣٢إعeن ومنهاج عمل بيج"،الهدف 

قانون العقوبات
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح
عدد الرجال( ،ويعكس اعتداء كب( ع\ ºفهما
وسمعتهما ،وتطبيقاً لما ورد التوصية رقم ١٩
فقرة  ٢٤من التقرير الصادر عن لجنة "سيداو"
ع!ة عام A ١٩٩٢
دورتها الحادية 
ال« رك ّزت ع\
التحرش
العنف ضد المرأة ع\ جميع أنواعه ،ومنها ّ
الجنA ،
وال« نصت ¹احة ع\ موجب الدول

اطراف بأن تتخذ جميع التداب( الeزمة ،ومنها
القانونية ،لمكافحة العنف ضد المرأة ولكفل حمايتها
وسeمتها وصون كرامتها٣٣؛ وبما أن قانون العقوبات
الحا* يتناقض والمواد أعeه نه يخلو من أي نص
التحرش الجن مما Aي(ك النساء والرجال
لتجريم
ّ
عرضةً لهذا النوع من العنف؛ لذلك ،وتناسقاً مع
A
التعديل
المق(ح لهذا الموضوع إطار قانون
العمل وإستكما ً له ،يتوجب التعديل المذكور.

)غ( منصوص عنه '  9النص
)غ( منصوص عنه '  9النص
الحا العنف اµ.ي 
العنف اµ.ي 

الحا من قانون العقوبات(:
من قانون العقوبات(:

التعديل يكون بإدراج مواد قانون العقوبات أو
بوضع قانون خاص مستقل يكون الهدف منه:٣٤
 تجريم العنف اºي الممارس ضد المرأة وأفراد

اºة وفرض عقوبات خاصة:
 إنشاء محكمةتختص بالنظر دعاوى العنف
ّ

اºي ،ع\ أن يكون اختصاصها ح`ياً؛
 إصدار أوامر الحماية لحماية أفراد اºة المع ّنف
أي شخص يقدم
كالضحية وأطفالها أو الشهود ،أو ّ
المساعدة للضحية؛
 إلزام المدعى عليه المعتدي بعدم التعرضللضحايا تحت طائلة التوقيف وإيجاد مسكن بديل

)غ( منصوص عنه '  9النص
العنف اµ.ي 
الحا من قانون العقوبات(:

انسان المنصوص عنه
تطبيقاً لمبدأ حفظ كرامة 
اتفاقيات
اتفاقات الدولية المذكورة ،ولمواد 

A
نصت
الدولية والدستور اللبنا المذكورة وال« ّ
جميعها ع\ مبدأ المساواة ب الرجل والمرأة
ومنحهم الحقوق ذاتها ومنها خاصة المادت (١)٢
 aآر" اللت نصتا ع\ وجوب توف(
و" ٢٦أي

الحماية القانونية وتباعاً القضائية لجميع افراد
بدون أي تمي( سببه العرق أو اللون أو ألجنس أو
غ( ذلك من 
اسباب والمادة )٢ج( و)و( "سيداو"
A
ال« أقرت بموجب الحماية القانونية والفعالة للمرأة

بواسطة المحاكم الوطنية والمؤسسات اخرى

 ٣٣التوصيات العامة للجنة "سيداو" ،الدورة الحادية 
ع!ة عام  ،١٩٩٢التوصية رقم " ١٩العنف ضد المرأة" الفقرة ٢٤؛ http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom٢٠؛ الدخول .٢٠١٣/٧/١٥
 ٣٤القا Ìجون قزي :تجريم العنف 
اºي الممارس ع\ النساء )تحقيق لجريدة النهار (٢٠٠٩ /١١/٢٥؛ ٢٣=http://www.penallebanon.org/Publications.aspx?code؛ الدخول .٢٠١٣/٧/٤
ّ

٨٣

قانون العقوبات
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

الط«
له أو للضحية ،وتسديد كل تكاليف العeج a
للضحية؛

 إنشاء مجموعات متخصصة بالعنف اºيلدى المديرية العامة لقوى 
امن الداخ\ ع\ أن
تحتوي هذه المجموعات ع\ عنا ¹انثوية؛
 وإنشاء صندوق يتو* العنف اºي.

وأتخاذ جميع التداب( القانونية بما فيها 
الت!يع
لغاء 
اعراف والممارسات القائمة والمجحفة

A
بحق المرأة ،وأيضاً المادة " (١)٥سيداو" ال« نصت
¹احة ع\ موجب الدولة اللبناتية باتخاذ التداب(
اجتماعي لسلوك الرجل
المناسبة لتغي( النمط 
والمرأة والقضاء ع\ الممارسات القائمة ع\ فكرة
تفوق أحد الجنس ع\ ²
اخر؛ واستناداً لمصطلح
العنف ضد المرأة المنصوص عنه التوصية رقم
 ١٩الفقرة  ٦الصادرة عن لجنة "سيداو" دورتها
الحادية 
ع!ة والمنعقدة عام  ،١٩٩٢حيث جاء
أن العنف ضد المرأة هو "العنف الموجه ضدها
يمس بالمرأة
بسسب كونها إمرأة
والعنف الذي ّ

A
ع\ نحو جائر ويشمل افعال ال« تلحق ¹راً أو
ألماً جسدياً أو عقلياً أو جنسياً لها ،والتهديد بهذه

٣٦
واكراه وسائر وجوه الحرمان من الحرية"
افعال 
والمنصوص عنه أيضاً منهاج عمل بيج عام
عرف العنف ضد المرأة بأنه "أي عمل
 ١٩٩٥الذي ّ
A
من أعمال العنف القائم ع\ نوع الجنس ي(تب
عليه ،أو من المحتمل أن Aي(تب عليه ،أذى بد
أو جن أو نف ،أو معاناة للمرأة ،بما ذلك
اكراه
التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل ،أو 
أو الحرمان التعسفي من الحرية ،سواء حدث
ذلك الحياة العامة أو الخاصة .وبناء ع\ ذلك
يشمل العنف ضد المرأة ما ي\ ع\ سبيل المثال
 الح`:
)أ( -أعمال العنف البد والجن والنف ال«A

واعتداء
تحدث اºة ،بما ذلك ال`ب 


اناث
اºة المعيشية،
الجن ع\ اطفال 

اشارة إ* أن منظمة "كفى عنف وأستغeل"
وتجدر 

كانت قد تقدمت بم!وع قانون لحماية المرأة من
العنف 
اºي ٣٥فإقر بمجلس الوزراء ٢٠١٠/٤/٦
وأحيل بعدها إ* مجلس النواب واللجان النيابية
A
ال« أدخلت بعض التعديeت عليه .وقد أقرت
A
المش(كة هذا 
الم!وع تحت عنوان
اللجان النيابية

"قانون حماية النساء وسائر أفراد اºة من العنف

اºي"  ٢٠١٣/٧/٢٣ع\ أن يدرج حقاً ع\
جدول أعمال جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب
بغية إقراره نهائياً.

٨٤

"م!وع قانون حماية النساء من العنف 
 ٣٥
اºي" ،منظمة "كفى عنف واستغeل"؛ pdf.٦٣٥١٠١٠٥٣٤٥٥٥١٨٢٠٦-٨-http://www.kafa.org.lb/FOAPDF/FAO-PDF؛ الدخول .٢٠١٣/٧/٢٥
 ٣٦لتوصيات العامة للجنة "سيداو" ،الدورة الحادية 
ع!ة عام  ،١٩٩٢التوصية رقم " ١٩العنف ضد المرأة" الفقرة ٦؛ http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm؛ الدخول .٢٠١٣/٧/١٧

قانون العقوبات
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح
وأعمال العنف التعلقة بالبائنة/المهر ،وإغتصاب
اناث وغ( ذلك من التقاليد الضارة
الزوجة ،وختان 
A
بالمرأة ،وأعمال العنف ب غ( الم(وج وأعمال
باستغeل"٣٧؛ وقد نص منهاج
العنف المتعلقة 
عمل بيج أيضاً أن العنف ضد المرأة يشكل عائقاً
وعقبةً أمام تحقيق هدف المساواة فينتهك بذلك
انسان الممنوحة للمرأة ،ففرض المنهاج
حقوق 

ع\ الدول اطراف إدراج عقوبات جزائية ومدنية
و/أو تشديد العقوبات الم(لة بالفاعل٣٨؛ وإستناداً
أيضاً إ* لجنة "سيداو" A
إعت(ت الفقرة ٢٣
ال« a

من التوصية  ١٩بأن العنف اºي يشكل أخطر
وأخبث نوع من أنواع العنف ،فأصدرت اللجنة
بالتا* التوصية الخاصة المنصوص عنها الفقرة
 ٢٤مشدد ًة ع\ موجب الدول 
اعضاء بأن تكفل

واغتصاب
بأن تمنح قوان محاربة العنف واذى 
واعتداء الجن ضمن العائلة وغ(ه من ¹وب

اجتماعي حماية كافية
العنف القائمة ع\ النوع 
A
وتح(م سeمتهن وكرامتهن ،كما
لجميع النساء
وطلبت اللجنة من هذه الدول إتخاذ جميع
التداب( الeزمة لمنع العنف القائم ع\ الجنس
ومنها التداب( القانونية والوقائية وتداب( الحماية
وخدمات الدعم المقدمة إ* ضحايا العنف .٣٩وبما
أن ظاهرة العنف 
اºي ضد المرأة خاصة )وبقية
اºة 
أفراد 
كاود أو المسن( هي ظاهرة متفشية
المجتمع اللبنا وتقوم ع\ مبدأ الذكورية
السلبية A
ومؤذ؛
ال« تتعاطى مع المرأة بشكل عنيف ٍ
بشكل عام
وبما أن القانون اللبنا عالج العنف
ٍ
ولم يقدم للمرأة المعنفة 
وºتها أي مخرج قانو

ا A
س(اتيجي دال -العنف ضد المرأة" ،الصفحة  ٦٠الفقرت  ١١٢و)١١٣أ(.
 ٣٧إعeن ومنهاج عمل بيج"،الهدف 
ا A
س(اتيجي دال -العنف ضد المرأة" ،الصفحة  ٦٣الفقرة .١٢٤
 ٣٨إعeن ومنهاج عمل بيج"،الهدف 

 ٣٩التوصيات العامة للجنة "سيداو" ،الدورة الحادية ع!ة عام  ،١٩٩٢التوصية رقم  " ١٩العنف ضد المرأة" الفقرت  ٢٣و٢٤؛ http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm؛ الدخول .٢٠١٣/٧/١٨

٨٥

قانون العقوبات
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح
و أي تدب( آخر يضمن لها الحماية الجسدية
والمعنوية من التعنيف و يعاقب الفاعل ،وبما أن
هذا النقص القانو يتعارض والمواد والتوصيات
المذكورة أعeه؛ لذلك ،يتوجب التعديل المذكور.

٨٦

قانون الجنسية اللبنانية
)الصادر بموجب القرار رقم  ١٥تاريخ  ١٩٢٥/١/٢٥والقانون تاريخ (١٩٦٠/١/١١

٨٧

٨٨

٤٠

قانون الجنسية اللبنانية
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

"يو دي اتش آر"
المادة  :٢لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق
اعeن ،دون أي تمي(،
والحريات الواردة هذا 
كالتمي( بسبب العن` أو اللون أو الجنس أو
اللغة أو الدين أو الرأي السيا أو أي رأي آخر ،أو

اجتماعي أو 
ال(وة أو الميeد أو
اصل الوط« أو 
أي وضع آخر ،دون أية تفرقة ب الرجال والنساء.
وفض ً eعما تقدم فلن يكون هناك أي تمي( أساسه
الوضع السيا أو القانو أو الدو* لبلد أو
البقعة A
ال« ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو
تلك البقعة مستق ً eأو تحت الوصاية أو غ( متمتع
بالحكم A
الذا أو كانت سيادته خاضعة ي قيد
من القيود.
المادة  :٧للناس سواسية أمام القانون ولهم الحق
التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة ،كما
أن لهم جميعا الحق حماية متساوية ضد أي
اعeن وضد أي تحريض ع\ تمي(
تم( يخل بهذا 
كهذا.

الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

'
'
'
المادة ا.و :تعريف
اللبنا:
المادة ا.و :تعريف
اللبنا:
المادة ا.و :تعريف
اللبنا:



اتفاقيات الدولية والدستور اللبنا
لبنانيا:
التعديل يكون برفع التحفظ عن المادة  (٢)٩تطبيقاً لمواد 
يعد ً
A
A
اع(اف للمرأة اللبنانية المذكورة ال« نصت ع\ مبدأ المساواة ب المرأة
 -١كل شخص مولود من أب لبنا.
"سيداو" مما يؤدي إ* 
والرجل ،وخاصة منها المادة " ١٥يو دي اتش آر"،
 -٢كل شخص مولود أرا Ìلبنان الكب( ولم بحقها بمنح أودها الجنسية اللبنانية.

 aآر" ،والمادة(٢)٩
يثبت أنه اكتسب بالبنوة عند الودة تابعية أجنبية .و ع\ سبيل المثال يصبح نص المادة او* ) (١والمادة " (٢)٢٤أي
²
 -٣كل شخص يولد أرا Ìلبنان الكب( من والدين
"سيداو" والمادة  ٧من إتفاقية حقوق الطفل
كا :A
مجهول أو والدين مجهو* التابعية.
)الموقعة من الدولة اللبنانية بدون أي تحفظ(
المادة او* :تعريف اللبنا:
A
يعد لبنانياً:
كرست جميعها حق كل إنسان وحق الطفل
وال« ّ
 -١كل شخص مولود من أب لبنا أو ٍأم لبنانية.
خاصة بأن يكون له جنسية ،وتطبيقاً للتوصية رقم

 ٢١الفقرة  ٦للجنة "سيداو" دورتها الثالثة ع!ة
عام A ١٩٩٤
نصت ع\ أن الجنسية هي ºط
وال« ّ
أسا للمساهمة الفعالة المجتمع٤١؛ وبما أن
نص المادة 
او*)أ( يتناقض والمواد المذكورة أعeه
ومبدأ المساواة ويجحف بحق المرأة اللبنانية نه
 A
يع(ف بالجنسية اللبنانية لمن ولد من ٍأم لبنانية

وبالتا* يمنعها من منح الجنسية اللبنانية ودها
ويعيق مساهمتها ومسهامة أودها الفعالة
والحقيقية إنماء المجتمع اللبنا بينما A
يع(ف
بهذه الجنسية لمن ولد من أب لبنا؛ لذلك ،وبغية
تحقيق المساواة ،يتوجب التعديل المذكور.

المادة :١٥
 -١لكل فرد حق التمتع بجنسية ما؛
  -٢يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو
إنكار حقه تغي(ها.

 ٤٠بوابة صادر للقوان :قانون الجنسية؛ http://bba.lebanonlaws.com/interalpage.aspx؛ http://bba.lebanonlaws.com/interalpage.aspx؛ الدخول .٢٠١٣/٧/١٨
ع!ة عام  ،١٩٩٤التوصية رقم  " ٢١المساواة الزواج والعeقات 
 ٤١التوصيات العامة للجنة "سيداو"؛ الدورة الثالثة 
اºية" الفقرة http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm ٦؛ الدخول .٢٠١٣/٧/١٨

٨٩

قانون الجنسية اللبنانية
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

   آر"
 
أي 
المادة :٢
A
 -١تتعهد كل دولة طرف هذا العهد بإح(ام
A
المع(ف بها فيه ،وبكفالة هذه الحقوق
الحقوق

لجميع افراد الموجودين إقليمها والداخل
ويتها ،دون أي تمي( بسبب العرق ،أو اللون ،أو
الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسياً أو غ(

اجتماعي ،أو 
ال(وة،
سيا  ،أو اصل القومي أو 
أو النسب ،أو غ( ذلك من 
اسباب؛
 -٢تتعهد كل دولة طرف هذا العهد ،إذا كانت
الت!يعية أو غ( 
تداب(ها 
الت!يعية القائمة 
A
تكفل فع ً eإعمال الحقوق
المع(ف بها هذا
العهد ،بأن تتخذ ،طبقاً جراءاتها الدستورية

اعمال
وحكام هذا العهد ،ما يكون ¹ورياً لهذا 
من تداب( ت!يعية أو غ( ت!يعية؛
 -٣تتعهد كل دولة طرف هذا العهد:

)أ( بأن تكفل توف( سبيل فعال للتظلم ي
A
المع(ف بها
شخص انتهكت حقوقه أو حرياته
هذا العهدA ،
انتهاك عن أشخاص
ح« لو صدر 
يت`فون بصفتهم الرسمية؛
)ب( بأن تكفل لكل متظلم ع\ هذا النحو أن تبت
الحقوق A
ال« يدعى إنتهاكها سلطة قضائية أو
إدارية أو ت!يعية مختصة ،أو أية سلطة مختصة
أخرى ينص عليها نظام الدولة القانو ،وبأن تنمى

إمكانيات التظلم
القضا؛
٩٠

المادة  :٢إثبات بنوة الولد القا« غ( E
الFعي:
إن الولد غ( 
ال!عي الذي تثبت بنوته وهو قا¹
يتخذ التابعية اللبنانية إذا كان أحد والديه الذي
ثبتت البنوة أو ً بالنظر إليه ،لبنانياً .وإذا كان برهان
اب 
ثبوت البنوة بالنظر إ* 
وام ناتجاً عن عقد
واحد أو حكم واحد إتخذ ابن تابعية 
اب إذا كان

هذا 
E
المادة  :٢إثبات بنوة الولد القا« غ( الFعي:
اب لبنانياً.
إن الولد غ( 
ال!عي الذي تثبت بنوته وهو قا¹
يتخذ التابعية اللبنانية إذا كان أحد والديه الذي
ثبتت البنوة بالنظر إليه ،لبنانياً.

الFعي :المادة  :٢اثبات بنوة الولد القا« غ( E
المادة  :٢إثبات بنوة الولد القا« غ( E
الFعي


التعديل يكون برفع التحفظ عن المادة " (٢)٩سيداو" بناء ع\ اسباب الموجبة للمادة او* أعeه،
ا Aع(اف للمرأة اللبنانية بحقها بمنح يتوجب التعديل المذكور.
مما يؤدي إ* 
أودها الجنسية اللبنانية.
²
A
و ع\ سبيل المثال يصبح نص المادة  ٢كا:

المادة - :٤
'
المتجنس بالجنسية اللبنانية:
ا.جانب
A
بأجن« إتخذ التابعية اللبنانية،
المق(نة
إن
a

جن« المتخذ التابعية
والراشدين من أود ا a
المذكورة ،يمكنهم إذا طلبوا أن يحصلوا ع\
اقامة ،سواء أكان
التابعية اللبنانية بدون ºط 

ذلك بالقرار الذي يمنح هذه التابعية للزوج أو لeب
لeم أو بقرار خاص .وكذلك 
أو 
اود القا¹ون
ب إتخذ التابعية اللبنانية أو م إتخذت هذه
التابعية وبقيت حية بعد وفاة 
اب فإنهم يص(ون
لبناني إ ّ إذا كانوا السنة A
ال« ت\ بلوغهم الرشد

يرفضون هذه التابعية المتعلق باجانب الذين
إكتسبوا الجنسية اللبنانية بطريقة التجنس.

المادة - :٤
'
المتجنس بالجنسية اللبنانية:
ا.جانب
التعديل يكون برفع التحفظ عن المادة " (٢)٩سيداو"
ام اللبنانية 
مما يؤدي إ* ا Aع(اف بحق 
باصالة

بمنح أودها القا¹ين الجنسية أسوة بالمرأة

اجنبية المجنسة A
ال« تو زوجها اللبنا A
وال«
يحق لها رغم ذلك أن تمنحها لبنيها القا¹ين؛
وثانياً بمنح 
A
المق(ن بلبنانية الحق بمنح
جن«
ا
a
الجنسية اللبنانية وده القا¹ين حال وفاة

ام اللبنانية.

'
المتجنس بالجنسية اللبنانية:
المادة  :٤ا.جانب
اتفاقيات الدولية والدستور اللبنا
تطبيقاً لمواد 
المذكورة A
ال« نصت ع\ مبدأ المساواة ب المرأة
والرجل ،وخاصة منها المادة " ١٥يو دي اتش آر"،
 aآر" ،والمادة (٢)٩
والمادة " (٢)٢٤أي
"سيداو" والمادة  ٧من إتفاقية حقوق الطفل
)الموقعة من الدولة اللبنانية بدون أي تحفظ(
A
كرست جميعها حق كل إنسان وحق الطفل
وال« ّ
خاصة بأن يكون له جنسية ،وتطبيقاً للتوصية رقم
 ٢١الفقرة  ٦للجنة "سيداو" دورتها الثالثة 
ع!ة
عام A ١٩٩٤
نصت ع\ أن الجنسية هي ºط
وال« ّ
أسا للمساهمة الفعالة المجتمع؛ وبما أن نص
المادة  ٤مجحف بحق المرأة اللبنانية نه:
يحرم عليها منح أودها الجنسية اللبنانية بينما
 ّ
A
يع(ف بهذا الحق للمرأة اجنبية المتأهلة من لبنا

قانون الجنسية اللبنانية
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ح« بعد وفاة هذا 
A
اخ(؛

جن« للمرأة اللبنانية من منح
 ويمنع الزوج ا  aالجنسية اللبنانية ودهما القا¹ين حال
مع(ف به 
وفاتها )وهذا الحق A
لeجنبية(.
وبما أن هذا النص يتناقض ومبدأ المساواة
المنصوص عنه أعeه كما وأنه يعيق اندماج أود
اللبنانية المتوفية المجتمع اللبنا ويحرمهم من
المساهمة الفعالة فيه  ،بل يحثهم ع\ قطع
العeقة بجذور والدتهم؛ لذلك ،وبغية تحقيق
المساواة ،يتوجب التعديل المذكور.

)ج( بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ

احكام الصادرة لمصالح المتظلم.
المادة  :٣تتعهد الدول 
اطراف هذا العهد
بكفالة تساوى الرجال والنساء حق التمتع بجميع
الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها
هذا العهد.
المادة :٢٤
 -١يكون لكل ولد ،دون أي تمي( بسبب العرق
أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو 
اصل
ال(وة أو النسب ،حق ع\ المادة  :٥المرأة -
المق(نة '
ا.جنبية 
اجتماعي أو 
بلبنا:
القومي أو 


A
A
أºته وع\ المجتمع وع\ الدولة إتخاذ تداب( ان المرأة اجنبية ال« تق(ن بلبنا تصبح لبنانية
الحماية A
بعد مرور سنة ع\ تاريخ تسجيل الزواج قلم
ال« يقتضيها كونه قا¹اً؛
النفوس بناء ع\ طلبها
 -٢يتوجب تسجيل كل طفل فور ودته ويعطى
إسماً يعرف به؛
 -٣لكل طفل حق اكتساب جنسية.
المادة  :٢٦الناس جميعاً سواء أمام القانون
ويتمتعون دون أي تمي( بحق
متساو التمتع
ٍ
بحمايته .و هذا الصدد يجب أن يحظر القانون
أي تمي( وأن يكفل لجميع 
اشخاص ع\ السواء
حماية فعالة من التمي( ي سبب ،كالعرق أو
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً

اجتماعي ،أو
أو غ( سيا  ،أو اصل القومي أو 
ال(وة أو النسب ،أو غ( ذلك من 

اسباب.

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

المادة  :٥المرأة -
المق(نة '
ا.جنبية 
بلبنا:

التعديل يكون بمنح 
اجن« A
المق(ن بلبنانية الحق
a
بالجنسية اللبنانية أسوة 
باجنبية A
المق(نة بلبنا.
وع\ سبيل المثال يصبح نص هذه المادة ²
كا :A
المادة  :٥الشخص -
ا.جن) ¥ذكراً كان أم E
أن(¥

'

لبنا )ذكراً كان أم E
المق(ن
أن:(¥
بشخص 

أن«( الذي A
إن الشخص اجن« )ذكراً كان أم 
يق(ن
a
بلبنا )ذكراً كان أم 
أن«( يصبح لبنانياً بعد مرور
سنة ع\ تاريخ تسجيل الزواج قلم النفوس بناء
ع\ طلبه.

المادة  :٥المرأة -
المق(نة '
ا.جنبية 
بلبنا:

اتفاقيات الدولية والدستور اللبنا
تطبيقاً لمواد 
المذكورة وخاصة منها المادة " (٢)٩سيداو" وتطبيقاً
لمبدأ المساواة ب المرأة والرجل؛ وبما أن نص
المادة  ٥مجحف بحق المرأة اللبنانية نه يمنع
المرأة اللبنانية من منح الجنسية اللبنانية لزوجها

جن« بينما يعطي هذا الحق للرجل اللبنا
ا a
A
الم(وج من أجنبية وذلك بعد مرور سنة ع\ تاريخ
تسجيل الزواج قلم النفوس بناء ع\ طلبه
الزوجة 
اجنبية؛ لذلك ،وبغية تحقيق المساواة،
يتوجب التعديل المذكور.

٩١

قانون الجنسية اللبنانية
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


"سيداو"
المادة )٢ب( و)و( :تشجب الدول 
اطراف جميع
أشكال التمي( ضد المرأة وتوافق ع\ أن تنتهج،
بكل الوسائل المناسبة ودون ٕابطاء ،سياسة القضاء
ع\ التمي( ضد المرأة ،وتحقيقاً لذلك ،تتعهد
بالقيام بما ي\:

ب -إتخاذ المناسب من التداب( الت!يعية وغ(ها،
بما ذلك ما يقتضيه 
امر من جزاءات ،لحظر كل
تمي( ضد المرأة؛
و -إتخاذ جميع التداب( المناسبة ،بما ذلك
الت!يع ،لتعديل أو الغاء القوان 

وانظمة
ٕ

واعراف والممارسات القائمة A
ال« تشكل تمي(اً ضد
المرأة؛
المادة :(٢)٩

 -٢تمنح الدول اطراف المرأة حقاً مساوياً لحق
الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها) .تحفظت عليها
الدولة اللبنانية عند توقيع سيداو(
إتفاقية حقوق الطفل*

٤٢

المادة :٧
 -١يسجل الطفل بعد ودته فوراً ويكون له الحق
منذ ودته إسم والحق اكتساب جنسية،
امكان ،الحق معرفة والديه
ويكون له قدر 
وتلقي رعايتهما؛
 ٤٢إتفاقية حقوق الطفل؛ html.http://www.lnf.org.lb/child/arabic/leb١؛ الدخول .٢٠١٣/٧/١٨

٩٢

التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

قانون الجنسية اللبنانية
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

 -٢تكفل الدول 
اطراف إعمال هذه الحقوق
وفقاً لقانونها الوط« A
وإل(اماتها بموجب الصكوك
يعت(
الدولية المتصلة بهذا الميدان و سيما حيثما a
الطفل عديم الجنسية حال عدم القيام بذلك.

الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

'
اللبنا
الدستور

البند )ج( من المقدمة:
ج -لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية ،تقوم ع\
A
إح(ام الحريات العامة ،و طليعتها حرية الرأي
اجتماعية والمساواة
والمعتقد ،وع\ العدالة 
الحقوق والواجبات ب جميع المواطن دون تمايز
أو تفضيل.
المادة  :٦الجنسية اللبنانية:
إن الجنسية اللبنانية وطريقة إكتسابها وحفظها
وفقدانها تحدد بمقت¼ القانون.
'
اللبناني أمام القانون:
المادة  :٧مساواة
كل اللبناني سواء لدى القانون وهم يتمتعون
بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون
الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.
*وهذه اتفاقية أقرتها الجمعية العامة 
لeمم

المتحدة مؤتمر القمة العالمي ١٩٨٩/١١/٢٠
وصدقت عليها الدولة اللبنانية  ١٩٩٠وتشمل هذه
واقتصادية
ااتفاقية الحقوق المدنية والسياسية 

واجتماعية والثقافية) ،الحق الحياة والبقاء،

٩٣

قانون الجنسية اللبنانية
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

عدم التمي( ،الحق إسم وجنسية ،الحق
التعليم والصحة والرعاية الصحية والمسكن الeئق،
الحق التعب( واللهو والرفاه ،الحق الحماية من
واستغeل
جميع أشكال العنف وسوء االمعاملة 
اقتصادي والجن ،والحق المشاركة القرار

ما يتعلق بحاجاته ومطالبه( .هذا ما يجعل من
ال`ورة مراجعة 
الت!يعات المعنية بالطفولة من
أجل تعديل أو إلغاء النصوص A
ال« تتعارض مع
اتفاقية أو إستحداث قوان جديدة من أجل تأم

مصلحة الطفل الفض\ ،ورسم السياسات لتحقيق

المؤºات لقياس
اتفاقية ،ووضع
هدف هذه 
التقدم المحرز مجال الحقوق .وقد نصت هذه
اتفاقية أيضا ع\ آليات لتنفيذها وخاصة A
ال(ام


الدول اطراف بتقديم التقارير ،مهل محددة،
عن أوضاع 
اطفال والتقدم المحرز من قبلها
مجال تأم الحقوق المنصوص عليها.٤٣

انسان النيابية مجلس النواب؛ ٢٠Tofl.pdf٪٥CAl٪٢٠Pages٪٢٠Resources/Download٪http://www.lp.gov.lb/Client؛ الدخول .٢٠١٣/٧/٥
انسان:حقوق الطفل؛ سلسلة الدراسات الخلفية؛ لجنة حقوق 
 ٤٣الخطة الوطنية لحقوق 

٩٤

قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب
)الصادر بموجب القانون رقم  ٢٥تاريخ (٢٠٠٨/١٠/٨

٩٥

٩٦

قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

'
'
'
ا.نتخابية
ا .ق(اع وعدد النواب والدوائر }
 9نظام }
ا .ق(اع وعدد النواب والدوائر }
ا.نتخابية  9نظام }
ا .ق(اع وعدد النواب والدوائر }
ا.نتخابية  9نظام }

"يو دي اتش آر"
المادة  :٢لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق
اعeن ،دون أي تمي(،
والحريات الواردة هذا 
كالتمي( بسبب العن` أو اللون أو الجنس أو
اللغة أو الدين أو الرأي السيا أو أي رأي آخر ،أو

اجتماعي أو 
ال(وة أو الميeد أو
اصل الوط« أو 
أي وضع آخر ،دون أية تفرقة ب الرجال والنساء.
وفض ً eعما تقدم فلن يكون هناك أي تمي( أساسه
الوضع السيا أو القانو أو الدو* لبلد أو
البقعة A
ال« ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو
تلك البقعة مستق ً eأو تحت الوصاية أو غ( متمتع
بالحكم A
الذا أو كانت سيادته خاضعة ي قيد
من القيود.

المادة -
ا.و :تأليف مجلس النواب:
يتألف مجلس النواب من ماية وثمانية 
وع!ين
عضواً تكون مدة ويتهم أربع سنوات ،ينتخبون

ا Aق(اع عاماً
ع\ أساس النظام ا ك(ي ،ويكون 
وºياً وع\ درجة واحدة.

المادة  :٢تأليف عدد المقاعد النيابية وطريقة

وا .ق(اع:
ال(شيح }
أ -يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها ع\
انتخابية وفق الجدول
الطوائف بحسب الدوائر 
A
المرفق بهذا القانون ويتم ال(شيح لهذه المقاعد
ويعت( الجدول جزءاً  يتجزأ من هذا
ع\ أساسها،
a
القانون؛
بA -
المادة :٢١
انتخابية ع\
يق(ع جميع الناخب الدائرة 
A
 -١لكل فرد الحق
اش(اك إدارة الشؤون إختeف طوائفهم للمرشح عن تلك الدائرة.


العامة لبeده إما مباºة وإما بواسطة ممثل
يختارون إختياراً حراً؛

 -٢لكل شخص نفس الحق الذي لغ(ه
الوظائف العامة البeد؛

التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

٤٤

تقلد

 -٣إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة،
ارادة بإنتخابات نزيهة دورية
ويع( عن هذه 
a
A
اق(اع ال!ي وع\ قدم
تجري ع\ أساس 
المساواة ب الجميع أو حسب أي إجراء مماثل
يضمن حرية التصويت.

المادة -
ا.و :تأليف مجلس النواب:

المادة -
ا.و :تأليف مجلس النواب:

المادة  :٢تأليف عدد المقاعد النيابية وطريقة

وا .ق(اع:
ال(شيح }
ا Aق(اع نص خاص
التعديل يكون تضم نظام 
يكفل تمثيل المرأة ومشاركتها الفعلية النظام
والقرار السياسي كما وتمثيل لبنان ع\ المستوى
الدو* تمثي ً eحقيقياً؛ ويمكن أن يتم ذلك aع(
اعتماد نظام الكوتا تأليف مجلس النواب إما
بتخصيص عدد محدد من أصل ال ١٢٨مقعد
الحالي للنساء أو بزيادة عدد المقاعد النيابية ع\
اضافية للنساء.
أن تخصص المقاعد 

المادة  :٢تأليف عدد المقاعد النيابية وطريقة

وا .ق(اع:
ال(شيح }
اتفاقيات الدولية والدستور اللبنا
تطبيقاً لمواد 
المذكورة A
وال« نصت جميعها ع\ مبدأ المساواة

ب جميع افراد وعدم التمي( ب الرجل والمرأة
وخاصة منها المادة " ٢١يو دي اتش آر" والمادة
 aآر" اللت نصتا ع\ حق كل
" ٢٥أي
A
باش(اك إدارة شؤون البeد و تقلد
فرد 
الوظائف العامة ،والمادت  ٧و" ٨سيداو" اللت
شددتا ع\ عدم التمي( ب الرجل والمرأة ع\
الصعيد السيا ولجهة المشاركة الفعالة للمرأة
صنع القرار السيا الوط« و فرصة تمثيل
حكومتها ع\ الصعيد الدو* ،وتطيبقاً للمادة (١)٤
A
ال« سمحت للدول إتخاذ تداب( إستثنائية خاصة
ومؤقتة هدفها تعجيل المساواة الفعلية ب الرجل
والمرأة ،واستناداً إ* إعeن بيج ومنهاج العمل
الصادر عنه الذي إعتمد نسبة ال  ٪٣٠من مناصب
صنع القرار للمرأة كهدف ع\ الدول أن تحققه،٤٥
وتطبيقاً للتوصية رقم  ٢٣الفقرة  ١٦للجنة "سيداو"
والع!ين عام A ١٩٩٧

وال« أكدت
دورتها الثالثة

اشارة إ* أنه قد تم تقديم A
إق(اح من
وتجدر 
جيل(ت زوين ضافة الكوتا النسائية
قبل النائب a

A
اق(اح اول إدخال الكوتا
النيا وتضمن 
للمجلس a
ضمن عدد النواب ال  ٪١٠) ١٢٨من المقعد أي ١٤
مقعد( ع\ أن يتم تخصيص هذه المقاعد للنساء
ويتم توزيعها بالتساوي ب المسلم والمسيحي
ا Aق(اح الثا فقد تضمن
ونسبياً ب الطوائف؛ أما 
زيادة  ١٤مقعد مخصص للنساء ورفع عدد
اجما* إ* ١٤٢؛ وقد أحي eإ*
المقاعد النيابية 

 ٤٤بوابة صادر للقوان :قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب؛ http://bba.lebanonlaws.com/interalpage.aspx؛ http://bba.lebanonlaws.com/interalpage.aspx؛ الدخول .٢٠١٣/٧/١٨
ا A
واقتصاد" الصفحت  ٩٧و ٩٨الفقرت ١٨١و. ١٨٢
س(اتيجي واو -المرأة 
 ٤٥إعeن ومنهاج عمل بيج" ،الهدف 

٩٧

قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

   آر"
 
"أي 
المادة :٢
A
 -١تتعهد كل دولة طرف هذا العهد بإح(ام
A
المع(ف بها فيه ،وبكفالة هذه الحقوق
الحقوق

لجميع افراد الموجودين إقليمها والداخل
ويتها ،دون أي تمي( بسبب العرق ،أو اللون ،أو
الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسيا" أو

اجتماعي ،أو
غ( سيا  ،أو اصل القومي أو 
ال(وة ،أو النسب ،أو غ( ذلك من 

اسباب؛

الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

ادارة والعدل بتاريخ  ٢٠٠٨/٩/١٣ولم يتم بأن البحوث قد أثبتت بأنه Aم« وصلت نسبة
لجنة 
عندئذ
مشاركة المرأة إ* ال ٪٣٠أو ال ٪٣٥كان لها
إقرارهما بعد.
ٍ
أثر حقيقي ع\ النمط السيا وع\ صنع القرار
السيا مما يؤدي إ* إعادة إحياء الحياة السياسية
العامة للبeد٤٦؛ وبما أن إعتماد نظام الكوتا المذكور

هو تدب(
إستثنا من شأنه أن يكفل للمرأة التمثيل
الفعالة صنع القرار السيا
الصحيح والمشاركة ّ
والحياة العامة ،خاصةً وأن نسبة تمثيل المرأة
اللبنانية مناصب صنع القرار ما زالت دون ال٪٣٠
المعتمدة من قبل لجنة "سيداو"؛ لذلك ،يتوجب
التعديل المذكور.

 -٢تتعهد كل دولة طرف هذا العهد ،إذا كانت
الت!يعية أو غ( 
تداب(ها 
الت!يعية القائمة 
A
تكفل فع ً eإعمال الحقوق
المع(ف بها هذا
العهد ،بأن تتخذ ،طبقاً جراءاتها الدستورية

اعمال
وحكام هذا العهد ،ما يكون ¹ورياً لهذا 
من تداب( ت!يعية أو غ( ت!يعية؛
 -٣تتعهد كل دولة طرف هذا العهد:

)أ( بأن تكفل توف( سبيل فعال للتظلم ي
A
المع(ف بها
شخص إنتهكت حقوقه أو حرياته
هذا العهدA ،
انتهاك عن أشخاص
ح« لو صدر 
يت`فون بصفتهم الرسمية؛
)ب( بأن تكفل لكل متظلم ع\ هذا النحو أن تبت
الحقوق A
ال« يدعى إنتهاكها سلطة قضائية أو
إدارية أو ت!يعية مختصة ،أو أية سلطة مختصة
أخرى ينص عليها نظام الدولة القانو ،وبأن تنمى

إمكانيات التظلم
القضا؛
 ٤٦التوصيات العامة للجنة "سيداو" ،الدورة السادسة 
ع!ة عام  ،١٩٩٧التوصية رقم " ٢٣الحياة السياسية والعامة" الفقرة ١٦؛ http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm؛ الدخول .٢٠١٣/٧/١٨

٩٨

قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

)ج( بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ

احكام الصادرة لمصالح المتظلم.
المادة  :٣تتعهد الدول 
اطراف هذا العهد
بكفالة تساوى الرجال والنساء حق التمتع بجميع
الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها
هذا العهد.
المادة  :٢٥يكون لكل مواطن ،دون أي وجه من
وجوه التمي( المذكور المادة  ،٢الحقوق التالية،
A
ال« يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود
غ( معقولة:

أ -أن يشارك إدارة الشؤون العامة ،إما مباºة
وإما بواسطة ممثل يختارون حرية؛
ب -أن ينتخب وينتخب ،إنتخابات نزيهة تجرى
با Aق(اع العام وع\ قدم المساواة ب
دورياً 
الناخب وبالتصويت ال!ي ،تضمن التعب( الحر
عن إرادة الناخب؛
ج -أن تتاح له ،ع\ قدم المساواة عموماً مع سواه،
فرصة تقلد الوظائف العامة بلده.
"سيداو"
المادة :(١)٤

يعت( اتخاذ الدول اطراف تداب( خاصة
a  ١مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية ب
اتفاقية،
الرجل والمرأة تمي(اً كما تحدده هذه 
ابقاء
ولكنه يجب أ ّ يستتبع بأي حال ،كنتيجة له ،
٩٩

قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور

ع\ معاي( غ( متكافئة أو منفصلة؛ كما يجب وقف
العمل بهذه التداب( عندما تكون أهداف التكافؤ
الفرص والمعاملة قد تحققت.
المادة )٧ب(:

تتخذ الدول اطراف جميع التداب( المناسبة
للقضاء ع\ التمي( ضد المرأة الحياة السياسية
والعامة للبلد ،وبوجه خاص تكفل للمرأة ،ع\ قدم
المساواة مع الرجل ،الحق :
ب -المشاركة صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه
السياسة و شغل الوظائف العامة وتأدية جميع
المهام العامة ع\ جميع المستويات الحكومية.
المادة  :٨تتخذ الدول 
اطراف جميع التداب(
المناسبة لتكفل للمرأة ،ع\ قدم المساواة مع
الرجل ودون أي تمي( ،فرصة تمثيل حكومتها ع\
وا A
ش(اك أعمال المنظمات
المستوى الدو* 
الدولية.
'
اللبنا
الدستور

البند )ج( من المقدمة:
ج -لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية ،تقوم ع\
A
إح(ام الحريات العامة ،و طليعتها حرية الرأي
اجتماعية والمساواة
والمعتقد ،وع\ العدالة 
الحقوق والواجبات ب جميع المواطن دون تمايز
أو تفضيل.

١٠٠

الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب
مواد المعاهدات الدولية
'
اللبنا
والدستور


الحا من مواد القانون
النص


التعديل 
المق(ح للمواد القانونية

ا.سباب الموجبة للتعديل 
المق(ح

المادة  :٧مساواة اللبناني أمام القانون
كل اللبناني سواء لدى القانون وهم يتمتعون
بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون
الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.
المادة  :١٢حق تو* الوظائف العامة
لكل لبنا الحق تو* الوظائف العامة  م(ة
²

استحقاق والجدارة
حد ع\ اخر إ ّ من حيث 
ال!وط A
حسب 
ال« ينص عليها القانون.
وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظف
الدوائر A
ال« ينتمون اليها.

١٠١

١٠٢

نبذة عن  '
قوان ا.حوال
الشخصية اللبنانية
١٠٣

١٠٤

قوان -
نبذة عن  '
ا.حوال الشخصية اللبنانية

٤٧

ال ¥تتعلق -
' 
ا.تفاقيات الدولية والدستور
با.حوال الشخصية:
مواد }

اللبنا 
"يو دي اتش آر"
المادة  :٢لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة هذا اعeن ،دون أي تمي( ،كالتمي( بسبب العن` أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيا أو أي رأي آخر ،أو 
اصل الوط« أو

A
اجتماعي أو 
ال(وة أو الميeد أو أي وضع آخر ،دون أية تفرقة ب الرجال والنساء .وفض ً eعما تقدم فلن يكون هناك أي تمي( أساسه الوضع السيا أو القانو أو الدو* لبلد أو البقعة ال« ينتمي إليها الفرد سواء


A
كان هذا البلد أو تلك البقعة مستق ً eأو تحت الوصاية أو غ( متمتع بالحكم الذا أو كانت سيادته خاضعة ي قيد من القيود.
اعeن وضد أي تحريض ع\ تمي( كهذا.
المادة  :٧كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة ،كما أن لهم جميعاً الحق حماية متساوية ضد أي تم( يخل بهذا 
المادة :١٦
A
A
 -١للرجل والمرأة م« بلغا سن الزواج حق ال(وج وتأسيس أºة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين ،ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحeله؛
a  -٢ي(م عقد الزواج إ ّ بر Ìالطرف الراغب الزواج ر Ìكام  ً eإكراه فيه؛
اºة هي الوحدة الطبيعية 
 -٣
اساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
   آر"
 
"أي 
المادة :٢

A
A
 -١تتعهد كل دولة طرف هذا العهد بإح(ام الحقوق المع(ف بها فيه ،وبكفالة هذه الحقوق لجميع افراد الموجودين إقليمها والداخل ويتها ،دون أي تمي( بسبب العرق ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة،
ال(وة ،أو النسب ،أو غ( ذلك من 

اجتماعي ،أو 
اسباب؛
أو الدين ،أو الرأي سياسياً أو غ( سيا  ،أو اصل القومي أو 
المع(ف بها هذا العهد ،بأن تتخذ ،طبقاً جراءاتها الدستورية 
الت!يعية القائمة  تكفل فع ً eإعمال الحقوق A
الت!يعية أو غ( 
 -٢تتعهد كل دولة طرف هذا العهد ،إذا كانت تداب(ها 
وحكام هذا العهد ،ما

اعمال من تداب( ت!يعية أو غ( ت!يعية؛
يكون ¹ورياً لهذا 
 -٣تتعهد كل دولة طرف هذا العهد:

A
A
انتهاك عن أشخاص يت`فون بصفتهم الرسمية؛
)أ( بأن تكفل توف( سبيل فعال للتظلم ي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المع(ف بها هذا العهد ،ح« لو صدر 
)ب( بأن تكفل لكل متظلم ع\ هذا النحو أن تبت الحقوق A
ال« يدعى إنتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو ت!يعية مختصة ،أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانو ،وبأن تنمى إمكانيات

القضا؛
التظلم

)ج( بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ احكام الصادرة لمصالح المتظلم.
 ٤٧التقرير الرسمي الثالث حول إتفاقية القضاء ع\ جميع أشكال التمي( ضد المرأة ،الفقرات  ٣٦٣-٣١٨والصفحات ١٠٨ -٩٤؛ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ،ب(وت .٢٠٠٦

١٠٥

قوان -
نبذة عن  '
ا.حوال الشخصية اللبنانية
المادة  :٣تتعهد الدول 
اطراف هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها هذا العهد.
المادة :٢٣

 -١
اºة هي الوحدة الجماعية الطبيعية واساسية المجتمع ،ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة؛
 -٢يكون للرجل والمرأة ،ابتداء من بلوغ سن الزواج ،حق A
مع(ف به A
ال(وج وتأسيس أºة؛
  -٣ينعقد أي زواج إ ّ برضا الطرف المزمع زواجهما رضاء كام  ً eإكراه فيه؛
ال(وج وخeل قيام الزواج ولدى إنحeله .و حالة انحeل يتوجب إتخاذ تداب( لكفالة الحماية ال`ورية 
 -٤تتخذ الدول 
اطراف هذا العهد التداب( المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوج وواجباتهما لدى A
لeود

حالة وجودهم.
 آر"
 إي اس 
"أي 
المادة :٢
اقتصادي والتق« ،وبأق¼ ما تسمح به مواردها المتاحة ،ما يلزم من خطوات لضمان
 -١تتعهد كل دولة طرف هذا العهد بأن تتخذ ،بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدولي ،و سيما ع\ الصعيدين 
التمتع الفع\ التدريجي بالحقوق A

المع(ف بها هذا العهد ،سالكة إ* ذلك جميع السبل المناسبة ،وخصوصاً سبيل إعتماد تداب( ت!يعية؛
 -٢تتعهد الدول 
اطراف هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها هذا العهد بريئة من أي تمي( بسبب العرق ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسياً أو غ( سيا ،
ال(وة ،أو النسب ،أو غ( ذلك من 

اجتماعي ،أو 
اسباب؛
أو اصل القومي أو 
اقتصادية A
المع(ف بها هذا العهد لغ( المواطن.
وقتصادها القومي ،إ* أي مدى ستضمن الحقوق 
انسان 
 -٣للبلدان النامية أن تقرر ،مع إيeء المراعاة الواجبة لحقوق 

واجتماعية والثقافية المنصوص عليها هذا العهد.
المادة  :٣تتعهد الدول اطراف هذا العهد بضمان مساواة الذكور 
اقتصادية 
واناث حق التمتع بجميع الحقوق 
المادة  :١٠تقر الدول -
ي:
ا.طراف '  9هذا العهد بما

ال« تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية 
 -١وجوب منح 
اºة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية 
واساسية المجتمع ،أك( قدر ممكن من الحماية والمساعدة ،وخصوصاً لتكوين هذه 
اºةA ،
اود الذين
a
تعيلهم .ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرف المزمع زواجهما رضاء  إكراه فيه؛

 -٢وجوب توف( حماية خاصة 
A
لeمهات خeل Aف(ة معقولة قبل الوضع وبعده .وينبغي منح امهات العامeت ،أثناء الف(ة المذكورة ،إجازة مأجورة أو إجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية؛
١٠٦

قوان -
نبذة عن  '
ا.حوال الشخصية اللبنانية


واجتماعي.
اقتصادي 
استغeل 
 -٣وجوب إتخاذ تداب( حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع اطفال والمراهق ،دون أي تمي( بسبب النسب أو غ(ه من الظروف .ومن الواجب حماية اطفال والمراهق من 
ا¹ار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق 
كما يجب جعل القانون يعاقب ع\ إستخدامهم أي عمل من شأنه إفساد أخeقهم أو 
اذى بنموهم الطبيعي .وع\ الدول أيضا أن تفرض حدوداً دنيا للسن
يحظر القانون إستخدام الصغار الذين لم يبلغوها عمل مأجور ويعاقب عليه.
"سيداو"
المادة )٢ب()،ج( ،و)و( :تشجب الدول 
اطراف جميع أشكال التمي( ضد المرأة وتوافق ع\ أن تنتهج ،بكل الوسائل المناسبة ودون ٕابطاء ،سياسة القضاء ع\ التمي( ضد المرأة ،وتحقيقاً لذلك ،تتعهد بالقيام
بما ي\:
الت!يعية وغ(ها ،بما ذلك ما يقتضيه 
ب -إتخاذ المناسب من التداب( 
امر من جزاءات ،لحظر كل تمي( ضد المرأة؛
ج -اقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة ع\ قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة ،عن طريق المحاكم الوطنية ذات اختصاص والمؤسسات العامة 
اخرى ،من أي عمل تمي(ي؛
ٕ
وانظمة 
الت!يع ،لتعديل أو الغاء القوان 
واعراف والممارسات القائمة A

بما
المناسبة،
التداب(
جميع
إتخاذ
و-
ذلك
ال« تشكل تمي(اً ضد المرأة.
ٕ
المادة :٥

تتخذ الدول اطراف جميع التداب( المناسبة ،لتحقيق ما ي\:


تفوق أحد الجنس ،أو ع\ أدوار نمطية للرجل
أ -تعديل انماط 
اجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة ،بهدف تحقيق القضاء ع\ التح(ات والعادات العرفية وكل الممارسات اخرى القائمة ع\ فكرة دونية أو æ
والمرأة؛



A
A
A
واع(اف بالمسؤولية المش(كة لكل من الرجال والنساء تنشئة أطفالهم وتطورهم ،ع\ أن يكون مفهوماً أن مصلحة اطفال هي
ب -كفالة أن تتضمن ال(بية اºية تفهماً سليماً لeمومة بوصفها وظيفة إجتماعية 
اعتبار 
اسا
جميع الحات.

المادة :١٦

 -١تتخذ الدول اطراف جميع التداب( المناسبة للقضاء ع\ التمي( ضد المرأة
أ -نفس الحق عقد الزواج؛
ب -نفس الحق حرية اختيار الزوج ،و عدم عقد الزواج ٕا ّ برضاها الحر الكامل؛
ج -نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛



د -نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة ،بغض النظر عن حالتها الزوجية ،امور المتعلقة بأطفالها؛ و جميع احوال ،تكون مصالح اطفال هي الراجحة؛
ه -نفس الحقوق أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها A
والف(ة ب ٕانجاب طفل وآخر ،و الحصول ع\ المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛


الت!يع الوط«؛ و جميع 

اجتماعية ،ح توجد هذه المفاهيم
احوال
و -نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالوية والقوامة والوصاية ع\ اطفال وتبنيهم ،أو ما شابه ذلك من انظمة المؤسسية 
تكون مصالح 
اطفال هي الراجحة؛
امور المتعلقة بالزواج والعeقات 
كافة 
اºية ،وبوجه خاص تضمن ،ع\ أساس تساوي الرجل والمرأة:

١٠٧

قوان -
نبذة عن  '
ا.حوال الشخصية اللبنانية
ز -نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة ،بما ذلك الحق إختيار اسم 
اºة ،والمهنة ،والوظيفة؛
وا ºاف عليها ،وٕادارتها ،والتمتع بها ،والت`ف فيها ،سواء ب eمقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.
ح -نفس الحقوق لك eالزوج فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات ،
اجراءات ال`ورية ،بما فيها 
الت!يع ،لتحديد سن أد للزواج ولجعل تسجيل الزواج سجل رسمي أمراً ٕالزامياً.
 - ٢يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانو ،وتتخذ جميع 


لتعدد مصادر 
الت!يع والنصوص القانونية والمحاكم قضايا احوال الشخصية ،وهذا امر قد سمحت به المادة  ٩من الدستور
وقد تحفظ لبنان ع\ الفقرات )١ج() ،د() ،و( ،و)ز( من هذه المادة ،وذلك نظراً ّ
اللبنا.

١٠٨

قوان -
نبذة عن  '
ا.حوال الشخصية اللبنانية
'
اللبنا
الدستور

وإح(ام جميع -
ا.عتقاد 
ا.ديان
المادة  :٩حرية }

A
اجeل ل ّله تعا* تح(م جميع اديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها ع\ أن  يكون ذلك إخeل النظام العام وهي تضمن أيضاً
اعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فـروض 
حرية 


A
لeهل ع\ اختeف مللهم إح(ام نظام احوال الشخصية والمصالح الدينية.
احكام اللبنانية المتعلقة 
وتجدر اشارة إ* أن هناك نوع من 
باحوال الشخصية:






A
اقامة واهلية ،ومعامeت تسجيل وقائع احوال الشخصية .وهذه احكام تطبق ع\ جميع اللبناني )ولن نتطرق
كاسم ومحل 
 النوع ا.ول :هو الذي يتعلق باحوال الشخصية ال« ليس لها عeقة باديان إليها سياق بحثنا(.



 النوع 'A


الثا :والذي يتعلق بأحكام احوال الشخصية الصادرة مباºة عن شعائر اديان كالخطبة والزواج وºوط إنعقاده وإنحeله والنتائج الم(تبة آنذاك .وهذه القواعد تختلف مع اختeف اديان والطوائف

ال« سنستعرضها( و ما ي\ ملخص عن أهم هذه 
لبنان )وهي A
احكام:
 9 ' -١الزواج



رجل وامرأة خارج إطار مؤسسة الزواج ،وأن الزواج ليس مجرد عقد ب شخص بل هو نظام إجتماعي كامل تنطبق أحكامه ع\ كل من إختار
إتفقت اديان والمذاهب لبنان ع\ أن  وجود ي عeقة ºعية ب ٍ
الزواج A
أهمها:
ح« ولو كانت بعض هذه احكام مجحفة بحق المرأة ومن ّ

١٠٩

٤٨
أ -سن الزواج
²


A
يبينه الجدول ا:
تم( قوان احوال الشخصية ب المرأة والرجل تحديد السن اد للزواج ،وبعضها يعتمد سناً أقّل من  ١٥سنة ،كما ّ
ّ

الطائفة


ال ¥يمكن 
ال(خيص بالزواج فيها
السن 

سن الزواج المقررة
ذكر

E
أن¥

ذكر

E
أن¥

السنية
ّ

١٨

١٧

١٧

*٩

القاÌ

الشيعية
ّ

البلوغ الحقيقي

البلوغ الحقيقي

١٥

*٩

القاÌ

الدرزيّة

١٨

١٧

١٦

١٥

القا Ìأو شيخ العقل

الطوائف الكاثوليكية

**١٦

**١٤

-

-

-

الروم 
ارثوذكس

١٨

١٨

١٧

١٥

راعي 
ابرشية

ارمن 

ارثوذكس

١٨

١٥

١٦

١٤

مطران 
ابرشية

ال!يان 
ارثوذكس

١٨

١٤

-

-

-

انجيلية


١٨

١٦

***١٦

***١٤

المحكمة الروحية

اشورية 
ال!قية ²

ارثوذكسية

١٨

١٥

اºائيلية


١٨

١٢ ١/٢

محدد ،حال ال`ورة Aم« كانت
غ( ّ
تؤهeنهما
الصحة والبيئة ّ
١٣

 ٤٨التقرير الرسمي الثالث حول إتفاقية القضاء ع\ جميع أشكال التمي( ضد المرأة ،الفقرة  ٣٢٦والصفحت ٩٥،٩٤؛ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ،ب(وت .٢٠٠٦

١١٠

سلطة إعطاء 
ال(خيص

تحت ١٢ ١/٢

رئيس 
ابرشية
بوية 
اب أو بر Ìالفتاة وموافقة أمها
أو أحد اخوتها إذا كانت يتيمة

اذن Aب(ويج الفتاة السن المذكورة.
* بالرغم من وجود النص ،لم يعد يُعمل به ،إذ لم يعد مألوفاً 

احتفال بالزواج".
أك( لجواز 
** يمكن إعتماد سناً a
أك( ،إذ جاء البند  ٢من القانون  ٨٠٠جديد لدى الطوائف الكاثوليكية أنه "بإمكان ال!ع الكنيسة ذات الحق الخاص أن يفرض سناً a

انجيلية سوريا ولبنان.
*** المادة ٤ا من قانون احوال الشخصية الجديد للطائفة 
'
'

'
ا.تفاقيات الدولية والدستور
   آر"،
تطبيقاً لمواد }

 
ال ¥فرضت مبدأ المساواة  9الحقوق ب -جميع ا.شخاص وخاصة منها المادة " (١)١٦يو دي اتش آر" ،والمادة " (٢)٢٣أي 
اللبنا المذكورة أعGه 
'
'

يعت( باطً G
سن أد للزواج ع أن 
ي بهم ،وإعتماد ّ
وال ¥نصت ع وجوب حماية العائلة  -
وبالتا ا.و.د من أي أمر أو استغGل أو أذى قد ّ
 إي اس 
والمادة " (٣)١٠أي 
 آر" والمادة " (٢)١٦سيداو" 

E
عرفت الطفل بأنه "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عFة ،ما لم يبلغ
ٍ
الّ ¥
وخال من المفاعيل القانونية أي زواج أو خطبة لطفل )حسب المادة " (٢)١٦سيداو"(؛ وتطبيقاً للمادة ا.و من إتفاقية حقوق الطفل 
٤٩
E
ا.تفاقية بدون أي تحفظ وإعتمد الثامنة عFة ) (١٨كسن الرشد القانونية؛ وإستناداً إ التوصية رقم  ٢١الفقرات  ٣٧ ،٣٦و٣٨
سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه" وقد وقع لبنان هذه }
عFة كالسن القانونية للزواج للمرأة والرجل ع حد سواء ،مشددة ع أنه '9
'
'

E
E
وال ¥إعتمدت أيضاً الثامنة
ّ
ّ

للجنة "سيداو"  9دورتها الثالثة عFة عام  ١٩٩٤المتعلقة بالمساواة  9الزواج والعGقات اµ.ية 
حداً '
وا.دراك ٥٠؛ فإن 
المق(ح هو:
أد من النضوج }
هذه السن يكون الفريقان قد بلغا ّ
 أو ،ً.رفع التحفظ عن الفقرات )١ج() ،د() ،و( ،و)ز( من المادة " ١٦سيداو"؛وµوطه ومفاعيله )ومنها -
 وثانياً ،إعتماد قانون 'مد موحد للزواج E
ا.حوال الشخصية( تطبق أحكامه )إختيارياً أم إلزامياً ،ومن الممكن أن يطبق هذا القانون إختيارياً لمدة معينة فيصبح تطبيقه إلزامياً بعد

عFة ) (١٨كسن الزواج القانونية بدون موافقة -
الطرف بدون أي  '
'
'
تمي( وتعتمد سن الرشد أي الثامنة E
ا.هل ،مع إمكانية
اللبناني ،ع أن يتضمن هذا القانون مواد تطبق ع
انقضاء هذه المدة( ع جميع
'

الزواج ' 9السادسة E
الوÆ
عFة مع موافقة ا.هل أو
القانو ،وتقوم السلطات المدنية المختصة بإعطاء ال(خيص.



٥١
ب -إختيار الزوج



تحد من حرية
إتفقت جميع اديان والقوان لدى الطوائف اللبنانية ع\ أن الر Ìالكامل والحر للراغب الزواج هو ºط جوهري نعقاد الزواج .لكن ،بالرغم من ذلك ،فإن بعض قوان احوال الشخصية ّ
المرأة اختيار الزوج .ع\ سبيل المثال:
يعت( الزواج المنعقد ب مسلمة وغ( مسلم ،وإن كان كتابياً ،زواجاً باط) ً eمادة  ٥٨من قانون
• قوان الطائفت الس ّنية
والشيعيةّ :
يحق للمسلم الزواج من كتابية )يحق لها أيضاً أن تبقى ع\ دينها( ،بينما a
ّ

اسeمي للو* إبطال زواج الراشدة إذا تزوجت برجل غ( كفوء ) مادة  ٤٧من قانون حقوق العائلة(.
باعتبار أن هذه الممارسة أصبحت فعلياً غ( مألوفة ،يج( ال!ع 
حقوق العائلة( .كذلك ،ومع اخذ 

A

سن الحادي والع!ين )المادة  ٦من قانون احوال الشخصية للطائفة الدرزية(.
• قانون الطائفة الدرزية :إختeف الدين من موانع الزواج ،كما ويجب 
استحصال ع\ موافقة الو* لزواج المرأة ح« ّ


اºائيلية( و حال تو الزوج دون ولد وكان له شقيق أو أخ بيهُ ،عتت الزوجة له زوجة ºعاً
اºائيلية :الزواج باطل إذا كان أحد الزوج من طائفة مختلفة )مادة  ٣٧من قانون الطائفة 
• قانون الطائفة 
و ّ
اºائيلية(.
ت(أ منها )مادة  ٦٢من قانون الطائفة 
تحل لغ(ه ما دام حياً إ ّ إذا ّ a



• قوان احوال الشخصية للطوائف المسيحية :إختeف الدين ،دون تمي( ب ذكور وإناث ،هو من موانع الزواج )قانون  ٨٠٣كاثوليك ّ ºقيون( ،والطوائف ارثوذكسية ،باستثناء طائفة الروم ارثوذكس،
ال!قية ²
ارثوذكس والمادة  ٢٥من قانون 
ارمن 
احوال الشخصية لطائفة 
ارثوذك انضمام إ* كنيستها )المادة  ٢٥من قانون 
تطلب جميعها من المسيحي غ( 
احوال الشخصية للطائفة 
اشورية

ارثوذكس تركت للزوجة المسيحية غ( 
ارثوذكس( .وحدها طائفة الروم 
احوال الشخصية لل!يان 
ارثوذكسية والمادة  ٢٣من قانون 

ارثوذكسية البقاء ع\ مذهبها بعد الزواج )لمادة  ٢٠قانون جديد(.

'
'

'
ا.تفاقيات الدولية والدستور
   آر"،
تطبيقاً لمواد }

 
ال ¥فرضت مبدأ المساواة  9الحقوق ب جميع ا.شخاص وخاصة منها المادة " (٢)١٦يو دي اتش آر" ،والمادة " (٣)٢٣أي 
اللبنا المذكورة أعGه 
'


'
للطرف لعقد الزواج؛ فإن المق(ح هو:
والخا من أي إكراه
وال ¥نصت جميعها ع مبدأ الر Æالكامل


 آر" والمادة )(١)١٦ب( "سيداو" 
 إي اس 
والمادة " (١)١٠أي 
 ٤٩إتفاقية حقوق الطفل؛ html.http://www.lnf.org.lb/child/arabic/leb١؛ الدخول .٢٠١٣/٧/٢١
ع!ة عام  ،١٩٩٤التوصية رقم " ٢١المساواة الزواج والعeقات 
 ٥٠التوصيات العامة للجنة "سيداو" ،الدورة الثالثة 
اºية" الفقرات http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm .٣٦،٣٧،٣٨؛ الدخول .٢٠١٣/٧/٢١
 ٥١التقرير الرسمي الثالث حول اتفاقية القضاء ع\ جميع أشكال التمي( ضد المرأة ،الفقرة  ،٣٢٧الصفحت ٩٧،٩٦؛ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ،ب(وت .٢٠٠٦

١١١

 أو ،ً.رفع التحفظ عن الفقرات )١ج() ،د() ،و( ،و)ز( من المادة " ١٦سيداو"؛وµوطه ومفاعيله )ومنها -
'
مد موحد للزواج E
ا.حوال الشخصية( تطبق أحكامه )إختيارياً أم إلزامياً ،ومن الممكن أن يطبق هذا القانون إختيارياً لمدة معينة فيصبح تطبيقه إلزامياً بعد
 وثانياً ،اعتماد قانون تمي( وتنص ع مبدأ حرية إختيار الزوج التامة لكل من أراد الزواج '
'
الطرف بدون أي  '
'
'
للطرف }.نعقاد
والر Æالكامل
اللبناني ،ع أن يتضمن هذا القانون مواد تطبق ع
إنقضاء هذه المدة( ع جميع
الزواج وع عدم إعتبار اختGف الدين أو المذهب كمانع للزواج.
٥٢

ا.شهاد ع عقد الزواج
ج} -
قوان بعض الطوائف تمي( ب أهلية المرأة والرجل الشهادة ع\ عقد الزواج ،وع\ سبيل المثال:
السنية ع\ إعتماد شهادة الرجال فقط.
والشيعية :شهادة الرجل تساوي من حيث المبدأ شهادة إمرأت ،لكن جرى العرف لدى الطائفة
السنية
• قوان الطائفت
ّ
ّ
ّ

يحدد أن يكون الشهود ع\ عقد الزواج من الذكور ،فإن عرفاً يق¼ بذلك.
نص المادة  ١٤من قانون احوال للشخصية  ّ
• قوان الطائفة الدرزيّة :وبالرغم من أن ّ


اكليل بحضور شاهدين راشدين من الرجال ع\ اقل ،غ( أن هذه المادة غ( معمول بها فعلياً.
• قانون الطائفة ارمنية ارثوذكسية :نصت المادة  ٤١بأنه يجب أن يجري 
'
'
'
'
 آر" ،والمادة " ٢سيداو"
   آر"،
المادت  ٢و" ٧يو دي اتش آر"،
اللبنا المذكورة أعGه ومنها خاصة
ا.تفاقيات الدولية والدستور
تطبيقاً لمواد }

 إي اس 
والمادت  ٢و" ٣أي 
 
والمادت  ٢و" ٣أي 
'


'
وال ¥فرضت جميعها مبدأ المساواة  9الحقوق ب جميع ا.شخاص ،فإن المق(ح هو:

 أو ،ً.رفع التحفظ عن الفقرات )١ج() ،د() ،و( ،و)ز( من المادة " ١٦سيداو"؛وµوطه ومفاعيله )ومنها -
 وثانياً ،إعتماد قانون 'مد موحد للزواج E
ا.حوال الشخصية( تطبق أحكامه )إختيارياً أم إلزامياً ،ومن الممكن أن يطبق هذا القانون إختيارياً لمدة معينة فيصبح تطبيقه إلزامياً بعد

الطرف بدون أي  '
'
'
ا.شهاد ع عقد الزواج وأن E
تمي( وتنص « ً
الFط الوحيد ل }Gشهاد هو
اللبناني ،ع أن يتضمن هذا القانون مواد تطبق ع
إنقضاء هذه المدة( ع جميع
احة ع أن لE Gن ¥كالذكر }
تمتع الشهود -
با.هلية القانونية المدنية.
٥٣

د -المهر

يعت(
باتحاد الجسدي( وهو ºط أسا لعقد الزواج لدى الطوائف 
والمهر هو ما يقدمه الزوج لزوجته قبل أو عند الزواج )ولكن قبل إكمال الزواج 
اسeمية ،بينما يبقى إختيارياً لدى بعض الطوائف المسيحية و a
ºطاً أساسياً من ºوط الزواج:
• قوان الطوائف اسeمية :هو ºط أسا من ºوط عقد الزواج ،ويُذكر عاد ّة Aم العقد )لمهر
المسمى( .إنما يمكن أن  يُذكر Aم العقد ،و هذه الحـالة يتوجب للمرأة "مهر المثل" ،وهـو المهر
ّ

يستحق القسم اول بمجرد إتمام معامeت الزواج ،أما القسم الثا
معجل ومؤجل،
ّ
الذي يُـدفع لمثيeتها من قوم أبيها )حسب المذهب الحنفي( .وقد جرت العادة ع\ قسمة المهر إ* قسمّ :
وليها بسبب
فيستحق عادة عند انحeل الزواج بالوفاة أو الطeق .ويسقط حق الزوجة نصف المهر إذا وقع الطeق قبل 
ّ
اجتماع الصحيح .كما يسقط تمام المهر إذا وقع الفراق بناء ع\ طلب الزوجة أو ّ
عدم الكفاءة )مادة  ٨٣من قانون حقوق العائلة(.


انفاق منه ولو لحاجتها الشخصية .لكن ،الواقع ،غالباً ما يستعمل
والمهر هو حق خاص من حقوق المرأة ،ليس هلها عليه أي حق ،كما أنه ليس لزوجها أن يفرض عليها استعماله ºاء جهازها أو 
المؤجل مقابل منحها الطeق الذي تطالب به .واذا كان البعض ينظر إ* مسألة المهر من زاوية اعتـبار المرأة كـسلعة
الرجل حق الطeق الممنوح له بصورة منفردة للضغط ع\ زوجته للتنازل عن مهرها
ê

تحدد أثمانها ،فإن إجـتهاد المحاكم 
انسان 
يعت( "أن المهر ليس بيعاً و ºاء و أجرة للمرأة مقابل منافع جنسية أو تسلية يستمتع وينتفع بها كل من الرجل والمرأة ع\ حد سواء ،ذلك ن 
ال!عية a
ê
A
ومؤج ً eكله أو بعضه هي تأم حاجة الزوجة تجه( نفسها بالتعجيل ،وتـأم حـاجتها
تـقدر إنسانيته بأي ثمن ،وحريته مقدسة 
يُـباع و يُش(ى و ê
معجّ ً e
اسeم  ...وإن الغاية من جعل المهر ّ
١١٢

 ٥٢التقرير الرسمي الثالث حول اتفاقية القضاء ع\ جميع أشكال التمي( ضد المرأة ،الفقرة  ،٣٢٨الصفحة ٩٧؛ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ،ب(وت .٢٠٠٦
 ٥٣التقرير الرسمي الثالث حول إتفاقية القضاء ع\ جميع أشكال التمي( ضد المرأة ،الفقرة  ،٣٢٩الصفحت ٩٨،٩٧؛ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ،ب(وت .٢٠٠٦

بعد الطeق أو وفـاة الـزوج بالتأجيل) " ...قرار هيئة المحكمة 
ال!عية الس ّنة العليا تاريخ ١٩٩٩.(٩/١٢/

• قوان بعض الطوائف المسيحية :مث eالمادة  ٤٢من قانون 
احوال الشخصية لطائفة ال!يان ارثوذكس تش( إ* المهر.
ً
'
'
'
'
 آر" ،والمادة " ٢سيداو"
   آر"،
المادت  ٢و" ٧يو دي اتش آر"،
اللبنا المذكورة أعGه ومنها خاصة
ا.تفاقيات الدولية والدستور
تطبيقاً لمواد }

 إي اس 
والمادت  ٢و" ٣أي 
 
والمادت  ٢و" ٣أي 
'


'
وال ¥فرضت جميعها مبدأ المساواة  9الحقوق ب جميع ا.شخاص ،فإن المق(ح هو:

 أو ،ً.رفع التحفظ عن الفقرات )١ج() ،د() ،و( ،و)ز( من المادة " ١٦سيداو"؛وµوطه ومفاعيله )ومنها -
'
مد موحد للزواج E
ا.حوال الشخصية( تطبق أحكامه )إختيارياً أم إلزامياً ،ومن الممكن أن يطبق هذا القانون إختيارياً لمدة معينة فيصبح تطبيقه إلزامياً بعد
 وثانياً ،إعتماد قانون '
الطرف بدون أي  '
'
'
والما للعGقة الزوجية )أو عند انتهاء العGقة الزوجية
للطرف بتنظيم الشق المادي
تمي( ،وتسمح
اللبناني ،ع أن يتضمن هذا القانون مواد تطبق ع
إنقضاء هذه المدة( ع جميع

'
'
E
بالطGق( بموجب عقد ي(م ب
الطرف قبل الزواج ضمن µوط قانونية معينة.

٥٤
ه -العGقة الزوجية




واهتمام بأمور الم(ل .إ ّ أنه حدث
اعالة اسا وفرضت ع\ الزوجة الطاعة 
كرست تاريخياً التوزيع التقليدي لeدوار الزواج وداخل اºة ،فك ّلفت الرجل برئاسة العائلة وموجب 
إن قوان احوال الشخصية  ّ
وال!عية قوانينها بحيث A
عدلت بعض الطوائف المسيحية قوانينها بينما ف!ت المحاكم الدرزية 
أع(فت جميعها بأن العeقة الزوجية مبنية ع\ أساس التعاون وتساوي
تقدم ملحوظ السنوات اخ(ة بحيث ّ
ّ

يخص أعباء الحياة الزوجية وتربية اºة ،و يجدر إكراه المرأة عليها ،وع\ سبيل المثال:
الحقوق والموجبات ب الزوج ما ّ


نص القانون  ٧٧٧أنه "بالزواج تتساوى الحقوق والواجبات ب الزوج ما يتع ّلق ب!كة الحياة الزوجية ،".ح أن القانون
• المجموعة الجديدة لقوان الكنائس ال!قية للطوائف الكاثوليكية )ّ :(١٩٩٠
A
A
نص ع\ أنه "يجب أن يكون للزوج مسكن أو شبه مسكن مش(ك…" ،بينما أمر القانون السابق الزوجة بأن "تحفظ من باب ال`ورة مسكن زوجها" .ألغى
 º ٩١٤جديدّ ،
المتعلق بالمسكن الزوجي ،قد ّ
قانون 
احوال الشخصية الجديد لطائفة الروم ارثوذكس من أحكامه العبارات A
فنصت المادة  ١١الجديدة منه بأن الزواج يقوم ع\ "إتحاد رجل وامرأة ليتعاونا ع\
ال« كانت تش( إ* سلطة الزوجّ ،
الحياة الزوجية وحمل أعباء العائلية وتربية 
اود".
وانفاق عليهم".
وتضيف المادة  ٢٥أنه "يتعاون الوالدان ع\ تربية أودهما 
• بعض قوان الطوائف المسيحية ما زالت تتضمن عبارات تش( إ* سلطة الرجل وموجب خضوع المرأة له ،وع\ سبيل المثال:
اشورية 
ال!قية ²
ارمن 
 oالمادة  ٤٦من قانون طائفة 
ارثوذكس والمادة  ٣٨من قانون الطائفة 
ارثوذكسية تنصان ع\ أن "الرجل هو رأس العائلة وممثلها القانو"؛
انجيلية تنص ع\ أن "الزوج رأس العائلة 
ال!عي والطبيعي"؛
 oالمادة  ٢٢من القانون الجديد للطائفة 
ارمن 
 oالمادة  ٤٦من قانون طائفة 
ارثوذكس تنص ع\ أن "ع\ الرجل أن يحمي زوجته وع\ المرأة أن تطيع زوجها"؛
 oالمادة  ٣٣من قانون طائفة ال!يان 
ارثوذكس تنص ع\ أن "الزوجة ملزمة بمطاوعة زوجها بعد العقد"؛
 oالمادة  ٢١من القانون الجديد للطائفة انجيلية تنص ع\ أن "الزواج يوجب ع\ الزوجة إطاعة زوجها 
امور المباحة".

ت(ر عدم طاعتها لزوجها .فقد جاء حكم صادر عام ،١٩٥٦
إ ّ أن المحاكم المذهبية المسيحية a
تعت( أن هذه الطاعة روحية ،وبالتا*  يمكن إكراه الزوجة عليها ،خصوصاً إذا ُوجدت أسباب ّ a
الم\ العام 
A
"إن أحكام المجلس ّ
لeقباط ارثوذكس قد
إن إكراه الزوجة بالقوة المدنية ع\
إستقرت منذ إنشائها ح« إلغائها ع\ عدم جواز إجهار الزوجة ع\ الدخول طاعة زوجها a
ج(اً ê ...
ّ


المدعى عليه يتناقض وºيعة المتخاصم وعرف قضائهما".
الدخول طاعة زوجها إستهانة بكرامتها ونظام الطاعة غريب ع\ ال!يعة المسيحية ،وإجابة ّ

مج( ع\ حسن 

مج(ة أيضاً ع\ إطاعة زوجها الحقوق الزوجية الم!وعة" ،بينما
معاºة زوجته ومساواتها بنفسه والزوجة a
تنص المادة  ٢٣ع\ أن "الزوج a
• قانون احوال الشخصية للطائفة الدرزيةّ :
المعجل وإجراء عقد الزواج 
تج( المادة " ٢٢الزوجة بعد إستيفاء المهر
اقامة بيت زوجها" .إ ّ أن اجتهاد المحاكم المذهبية الدرزية يق¼ "بتفس( وتطبيق المادة المذكورة ع\ ضوء
ال!عي ع\ 
a
ّ

 ٥٤التقرير الرسمي الثالث حول اتفاقية القضاء ع\ جميع أشكال التمي( ضد المرأة ،الفقرات  ،٣٣٥-٣٣٠الصفحت ٩٩،٩٨؛ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ،ب(وت .٢٠٠٦

١١٣

الموحدين الدروز A
لeقامة مسؤولية
ºع وتقاليد
اقامة دون إكراه جسدي أو نف ،وبالتا* Aي(تّب ع\ الزوجة الرافضة 
ال«  تج( إجبار الزوجة ق!اً ع\ 
اقامة بيت الزوج ،وإنما تلزمها أدبياً ع\ 
ّ
استئنافية الدرزية العليا رقم  ٩٩/٣تاريخ .(٢٢/٤/١٩٩٩
تطال حقوقها الشخصية" )قرار المحكمة 


اسeمية الس ّنية
والشيعية :نصت المادة  ٧٣من قانون حقوق العائلة ع\ أن "الزوج مجبور ع\ حسن معاºة زوجته والزوجة مجبورة أيضاً ع\ إطاعة زوجها امور المباحة" ،ونصت
• قوان الطوائف 
ّ
انفاق عليها" بينما المادة  ٣١٣من دليل
المادة  ٣١٠من دليل القضاء الجعفري ع\ أن نشوز الزوجة يتحقّق "بخروجها عن طاعة الزوج ...وبخروجها من بيته بدون إذنه .وبتحقّق النشوز يسقط وجوب 
يؤد إ* زوجته النفقة الeزمة من دون عذر ºعي ،وتعذّ ر رفع أمرها إ* الحاكم 
ال!عي…وكان بقاؤها معه بيته حرجاً وع!اً ،فلها الخروج من بيته
القضاء الجعفري نصت ع\ أنه "إذا ن! الزوج فلم ِ

يعت( أن رفض الزوجة إطاعة زوجها ومساكنته  يؤ ّدي إ* إلزامها قهراً بالمساكنة ،بل إ* إعتبارها 
اتجاه الغالب اجتهاد المحاكم 
ناºاً  تستحق
إ* بيت أهلها أو غ(ه ".ع\ هذا اساس ،فإن 
ال!عية a
ال!عية تاريخ  ، ٩/٢/٢٠٠٠أساس رقم  ٢٥٩سجل  ،١١وقرار المحكمة 
أية نفقة )قرار محكمة صور 
يحق للزوج،
ال!عية الجعفرية العليا تاريخ ،١٨/٦/٢٠٠٢أساس رقم  ٥٩/٤٦٦سجل  .( ١١٦من ناحية أخرىّ ،
المم( )من زواج سابق( ،أما الزوجة ف eيمكنها ذلك بدون رضا زوجها )المادة  ٧٢من قانون حقوق العائلة(.
عند الطائفة
السنية ،أن يُسكن معه ،بدون رضا زوجته ،ولده الصغ( غ( ّ
ّ
'
'

'
   آر"،
ا.تفاقيات الدولية والدستور
تطبيقاً لمواد }

 
ال ¥فرضت مبدأ المساواة   9-الحقوق ب جميع ا.شخاص وخاصة منها المادة " (١)١٦يو دي اتش آر" ،والمادة " (٤)٢٣أي 
اللبنا المذكورة -أعGه 


ال ¥فرضت تطبيق مبدأ
ال ¥نصت ع موجب الدول بتعديل ا.نماط }
ا.جتماعية والتخلص من ا.عراف والممارسات القائمة ع فكرة تفوق 'الرجل ع المرأة والمادة )(١)١٦ج( "سيداو" 
والمادة )٥أ( "سيداو" 

'
المساواة التامة  '
E
ال ¥أشارت إ أن بعض المجتمعات ما زالت
الزوج لجهة
ب

الحقوق والموجبات الناتجة عن الزواج وعند فسخه؛ واستناداً إ التوصية  ٢١فقرة ) (١٧للجنة "سيداو"  9دورتها الثالثة عFة 
ا.جتماعية مما يشكل تناقضاً واضحاً مع "سيداو" تتوجب إزالته ٥٥؛ فإن 
المق(ح هو:
سا لها تبعاً لقوانينها الدينية أو أعرافها }

تعت( الرجل كرأس العائلة والمعيل ا .
 أو ،ً.رفع التحفظ عن الفقرات )١ج() ،د() ،و( ،و)ز( من المادة " ١٦سيداو"؛وµوطه ومفاعيله )ومنها -
 وثانياً ،اعتماد قانون 'مد موحد للزواج E
ا.حوال الشخصية( تطبق أحكامه )إختيارياً أم إلزامياً ،ومن الممكن أن يطبق هذا القانون إختيارياً لمدة معينة فيصبح تطبيقه إلزامياً بعد

'
تمي( ،وتنص «احة ع مبدأ المساواة ' 9الحقوق والموجبات  '
الطرف بدون أي  '
'
'
الزوج وع أن  .تفوق .-ي
ب
اللبناني ،ع أن يتضمن هذا القانون مواد تطبق ع
إنقضاء هذه المدة( ع جميع

الزوج ع È
'
ا.خر من حيث الدين أو الجنس أو أي سبب آخر.
من
٥٦
و -إسم الزوجة




A
لبنان ،وقانوناً ،يحمل اود بصورة إلزامية اسم عائلة اب فقط من دون إسم ام ،إ ّ الحات ال« يكون فيها اب مجهول الهوية ،فيحمل الولد إسم أمه.

ح« أن تضيف إسمها إ* العائلة ،وقد دعت بعض قوان 
إق(اح اسم عائلتها إسماً للعائلة ،و A
والمرأة لبنان  تستطيع A
احوال الشخصية المرأة إ* حمل اسم زوجها )مادة  ٤٧من قانون احوال الشخصية


²
ارمن 
لطائفة 
ارثوذكس والمادة  ٣٠من قانون الطائفة 
ال!قية اشورية ارثوذكسية( .إ ّ أنه حسب القوان المدنية ،وبالتا* كل المعامeت الرسمية  ،تفقد الزوجة بزواجها اسم عائلتها اسا بل تحتفظ به
نها غ( ملزمة بأن تحمل إسم عائلة زوجها .إ أنه فعلياً غالباً ما تهمل المرأة إسم عائلتها 
اسا لتأخذ إسم عائلة زوجها.
ّ

A
 aآر" ،والمادة (١)١٦
اتفاقيات الدولية والدستور اللبنا المذكورة أعeه ال« فرضت مبدأ المساواة الحقوق ب جميع اشخاص وخاصة منها المادة " (١)١٦يو دي اتش آر" ،والمادة " (٤)٢٣أي
تطبيقاً لمواد 

A
)ج( و)ز( "سيداو" وال« نصت ع\ مبدأ المساواة التامة ب الزوج لجهة الحقوق والموجبات الناتجة عن الزواج وعند فسخه وحقهما المتساوي باختيار إسم اºة؛ وإستناداً إ* التوصية رقم  ٢١فقرة  ٢٤للجنة

ع!ة عام A ١٩٩٤
اجتماعية  ،٥٧فإن A
"سيداو" دورتها الثالثة 
المق(ح هو:
ال« أوصت ع\ أن للمرأة أن تختار البقاء ع\ اسمها اسا بغية المحافظة ع\ هويتها 

 أوً ،رفع التحفظ عن الفقرات )١ج() ،د() ،و( ،و)ز( من المادة " ١٦سيداو؛وºوطه ومفاعيله )ومنها 
 وثانياً ،إعتماد قانون مد موحد للزواج احوال الشخصية( تطبق أحكامه )إختيارياً أم إلزامياً ،ومن الممكن أن يطبق هذا القانون إختيارياً لمدة معينة فيصبح تطبيقه إلزامياً بعد انقضاء
١١٤

ع!ة عام  ،١٩٩٤التوصية رقم " ٢١المساواة الزواج والعeقات 
 ٥٥التوصيات العامة للجنة "سيداو" ،الدورة الثالثة 
اºية" الفقرة ١٧؛ http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm؛ الدخول .٢٠١٣/٧/٢٢
 ٥٦التقرير الرسمي الثالث حول إتفاقية القضاء ع\ جميع أشكال التمي( ضد المرأة ،الفقرة  ،٣٣٦الصفحت ١٠٠،٩٩؛ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ،ب(وت .٢٠٠٦
ع!ة عام  ،١٩٩٤التوصية رقم " ٢١المساواة الزواج والعeقات 
 ٥٧التوصيات العامة للجنة "سيداو" ،الدورة الثالثة 
اºية" الفقرة ٢٤؛ http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm؛ الدخول .٢٠١٣/٧/٢٢

هذه المدة( ع\ جميع اللبناني ،ع\ أن يتضمن هذا القانون مواد تطبق ع\ الطرف بدون أي تمي( ،وتنص ¹احة ع\ أنه يحق للمرأة A
الم(وجة إما أن تتخ\ عن اسم عائلتها لتأخذ إسم عائلة زوجها ،أو أن


اسم المركب إسم العائلة الجديد،
اتفاق ع\ إضافة إسم عائلة المرأة اسا إ* عائلة الزوج بحيث يصبح 
تحتفظ بإسم عائلتها اسا حسب ما سمحت به القوان المدنية اللبنانية ،كما وأنه يحق للطرف 
وبالتا* إسم عائلة 
اود.
٥٨
تعدد الزوجات
زّ -

A

السنية )دون
بينهن )مادة  ٧٤من قانون حقوق العائلة( كما وأن الطائفة
يعدد زوجاته ح« اربعةº ،ط أن يعدل ويساوي
السنية
تعدد الزوجات جائز فقط لدى الطائفت
والشيعية ،فيجوز بالتا* للمسلم أن ّ
إن ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
A
A
تزوج تكون هي أو المرأة الثانية طالقاً )المادة  ٣٨من قانون حقوق العائلة(.
الشيعية( ،تسمح للزوجة أن تش(ط ع\ زوجها أن  ي(وج عليها وإن ّ

ب جميع -
'
اللبنا المذكورة أعGه 
ال ¥فرضت مبدأ المساواة ' 9الحقوق  '
   آر"،
ا.شخاص
ا.تفاقيات الدولية والدستور
تطبيقاً لمواد }


 
وخاصة منها المادة " (١)١٦يو دي اتش آر" ،والمادة " (٤)٢٣أي 


ا.جتماعية والعادات العرفية وكل الممارسات ا.خرى القائمة ع فكرة تفوق الرجل ع المرأة والمادة )(١)١٦أ() ،ب( و)ج(
ال ¥فرضت ع الدول ا.طراف موجب تعديل ا.نماط }
والمادة )٥أ( "سيداو" 
'

'
'
و 9حرية إختيار الزوج والحقوق والمسؤوليات الناتجة
الزوج لجهة
وال ¥نصت ع مبدأ المساواة التامة ب

الحقوق والموجبات الناتجة عن الزواج وعند فسخه وتساويهما من ناحية عقد الزواج 
"سيداو" 
'

E
السل ¥لتعدد الزوجات ع حالة المرأة النفسية والمادية وع العائلة ككل ونصت
التأث(
الµE ¥حت 

عن الزواج؛ وإستناداً إ التوصية رقم  ٢١فقرة  ١٤للجنة "سيداو"  9دورتها الثالثة عFة عام  ١٩٩٤
' 
ال ¥تكرس هذا التعدد إنما هي متناقضة و"سيداو"  ٥٩؛ فإن 
الدسات(
«احة ع أن
المق(ح هو:

والقوان 
 أو ،ً.رفع التحفظ عن الفقرات )١ج() ،د() ،و( ،و)ز( من المادة " ١٦سيداو"؛وµوطه ومفاعيله )ومنها -
 وثانياً ،إعتماد قانون 'مد موحد للزواج E
ا.حوال الشخصية( تطبق أحكامه )أختيارياً أم إلزامياً ،ومن الممكن أن يطبق هذا القانون إختيارياً لمدة معينة فيصبح تطبيقه إلزامياً بعد

تمي( ،وتنص «احة ع أن الزواج أحادي و .يجوز تعدد -
'
الطرف بدون أي  '
'
'
الطرف.
ا.زواج .-ي من
اللبناني ،ع أن يتضمن هذا القانون مواد تطبق ع
انقضاء هذه المدة( ع جميع
٦٠
ح -الو.ية والسلطة الوالدية


A
تشمل السلطة الوالدية تربية اود والنفقة عليهم وإدارة أموالهم ح« بلوغهم سن الرشد ،أي الوية ع\ نفس القا ¹والوية ع\ ماله .وقد إتفقت جميع الطوائف ع\ أنها تعود باولوية إ* الوالد ،ومن بعده
إ* أصحاب الحق بالوية وفق الجدول التا*:

 ٥٨التقرير الرسمي الثالث حول اتفاقية القضاء ع\ جميع أشكال التمي( ضد المرأة ،الفقرة  ،٣٤٧الصفحة ١٠٤؛ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ،ب(وت .٢٠٠٦
ع!ة عام  ،١٩٩٤التوصية رقم " ٢١المساواة الزواج والعeقات 
 ٥٩التوصيات العامة للجنة "سيداو" ،الدورة الثالثة 
اºية" الفقرة ١٤؛ http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm؛ الدخول .٢٠١٣/٧/٢٢
 ٦٠التقرير الرسمي الثالث حول اتفاقية القضاء ع\ جميع أشكال التمي( ضد المرأة ،الفقرة  ،٣٤٣الصفحت .١٠٢،١٠١

١١٥

جدول رقم ٢
*جدول بأصحاب الحق بالو.ية ع ا.و.د بحسب الطوائف
الطائفة

١١٦

أصحاب الحق بالو.ية

السنية
ّ

الوية ع\ النفس
 -١
اب
 - ٢الجد

الشيعية
ّ

 -١
اب
 - ٢الجد 
لeب
اب أو الجد 
 - ٣المو Ìإليه من 
لeب
 -٤الحاكم 
ال!عي

الدرزيّة

 -١
اب
 - ٢الو Ìالمختار من 
اب
 -٣الو Ìالمع من القاÌ

الطوائف الكاثوليكية

 -١
اب
 -٢
امº ،ط أن تكون أه ً eلذلك وتتثبت
المحكمة من أهليتها

الروم 
ارثوذكس

 ١
اب - ٢الو Ìالمختار من 
اب
 - ٣من تختاره المحكمة

الوية المال
 -١
اب
 -٢الو Ìالذي اختاره 
اب
 - ٣و ÌالوÌ

إيضاحات  /مGحظات
إذا تو 
اب ولم يوص ،تعود الوية
مال 
لوصيه
اود إ* الجد الصحيح ،ثم
ّ
وصيه،
وصيه .فإن لم يكن ّ
الجد و ّ
ثم لوّ Ì
فالوية للقا Ìالعام.

تجوز الوصاية للزوجة 
وام
وغ(هما من النساء وإ* أحد الورثة أو غ(هم.

وية الو Ìالمختار من 
اب
تحجب كل وية سواها

الطائفة

ارمن 

ارثوذكس

ال!يان 
ارثوذكس

انجيلية


اشورية 
ال!قية ²

ارثوذكسية

أصحاب الحق بالو.ية
اب 
 -١
وام بالتساوي
 - ٢عند وفاة أحد الزوج تنتقل الوية
إ* الزوج البا  Aع\ قيد الحياة
 - ٣عند فسخ الزواج أو الهجر تعود السلطة
الوالدية إ* الفريق الذي س ّلم إليه 
اود
 -١
اب
 - ٢من وه 
اب قبل وفاته

إيضاحات  /مGحظات

حال اختeف ،يرجح رأي 
اب

ّ

 - ٣الجد الصحيح
اخ 
 -٤
ارشد
 - ٥العم
 - ٦إبن العم
 -٧
A
ام طالما كانت غ( م(وجة
 - ٨من يوليه الرئيس الروحي
 -١
اب
 -٢
ام
تعينه المحكمة
 - ٣الشخص الذي ّ

المادة  66من القانون الجديد للطائفة

 -١
اب
 - ٢الو Ìالمختار من 
اب
 - ٣الجد والد 
اب
 - ٤الو Ìالذي تقيمه المحكمة الروحية

اºائيلية

الوية ع\ البنت
 -١
لeب A
ابنة حضانة أمها(
)ح« ولو كانت 

الص«
الوية ع\ a
 - ١السلطة 
ال!عية
 -٢
اب
 - ٣الجد من 
اب
 -٤
ام

اºائيلية ب الوية
ّتم( الطائفة 
الص«
ع\ البنت والوية ع\ a

١١٧

اب؛ ولتفادي هذا 
تباعاً ،فإن من نتائج إعطاء حق الوية والوصاية القانونية للوالد فقط هو عدم إمكانية المرأة اللبنانية من فتح حسابات م`فية دائنة بإسم أودها إ إذا إستحصلت ع\ وكالة قانونية من 
امر،
ّ
وبعد سلسلة من التحركات قامت بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ،أصدرت جمعية مصارف لبنان تعميماً سمحت بموجبه 
لeم اللبنانية فتح حساب إئتما يكون المستفيد منه ولدها القا ،¹مع إمكانية

ائتما يشكل إحدى الوسائل A
ال« يتم
إعطاء البنك المؤتمن تعليمات بإرجاء إعeم المستفيد إ* ح بلوغه سن الرشد ،وذلك دون أي قيد ودون حاجة عمال أحكام وية اب أو المساس بها  .٦١وهذا الحساب 
اللجوء إليها من قبل المرأة لeلتفاف حول القانون )وهنا قانون وية ووصاية 
اب( بطريقة ºعية )،لكن المصارف اللبنانية  A
تل(م بتطبيق هذا التعميم وهو غ( ملزم قانوناً(.

ب جميع -
'
اللبنا المذكورة أعGه 
ال ¥فرضت مبدأ المساواة ' 9الحقوق  '
   آر" ،والمادة

ا.شخاص وخاصة منها المادة " ١٦يو دي اتش آر" ،والمادة " ٢٣أي
ا.تفاقيات الدولية والدستور
تطبيقاً لمواد }





'

'
وال ¥شددت جميعها ع أهمية العائلة كالنواة ا.ساسية للمجتمع وع مساواة ا.ب وا.م  9الحقوق والمسؤوليات العائلية بكاملها وع موجب ا.هل
 آر"

والمادت  ٥و" ١٦سيداو" 
 إي اس 
" ١٠أي 
'

'
E
وال ¥شددت ع ترجيح مصلحة
ب(بية أو.دهم تربية صالحة وحمايتهم وع ترجيح مصلحة ا.و.د الفض؛ وإستناداً إ التوصية رقم ٢١

الفقرت  ١٩و ٢٠للجنة "سيداو" 9 -دورتها الثالثة عFة عام  ١٩٩٤
ا.ب -
ب -
وا.م لجهة الو.ية والوصاية والحضانة وما غ(ها من المسؤوليات والموجبات الناشئة عن تربية ا.طفال٦٢؛ فإن 
ا.و.د وع وجوب المساواة  '
المق(ح هو:
 أو ،ً.رفع التحفظ عن الفقرات )١ج() ،د() ،و( ،و)ز( من المادة " ١٦سيداو"؛وµوطه ومفاعيله )ومنها -
 وثانياً ،إعتماد قانون 'مد موحد للزواج E
ا.حوال الشخصية( تطبق أحكامه )إختيارياً أم إلزامياً ،ومن الممكن أن يطبق هذا القانون إختيارياً لمدة معينة فيصبح تطبيقه إلزامياً بعد

' '
تمي( ،وتنص «احة ع مبدأ المساواة ' 9الحقوق والموجبات  '
الطرف بدون أي  '
'
'
و 9تحمل أعباء العائلة
ب
اللبناني ،ع أن يتضمن هذا القانون مواد تطبق ع
انقضاء هذه المدة( ع جميع

الزوج 

وتربية -
'

'
'
ا.و.د ،وبالتا بأن 
الزوج'
البا 9ع قيد الحياة  9حال وفاة أحد
تق Éبذلك ،ع أن تنتقل الو.ية إ الزوج
يش(ك الوالدان بالتساوي  9الو.ية والسلطة الوالدية طالما أن مصلحة الطفل الفض




يش(ك ' 9الو.ية والوصاية ع -
ا.ب أو -
و 9حال ثبت أن أحد الوالدين )سواء كان -
'
'
ا.م( غ( أهل بأن 
ا.و.د بناء
وإ من أو Æبه الوالدين أو من عينه القانون أو المحكمة

المختصة  9حال وفاة الوالدين .
È
ع مصلحة الطفل الفض ،تعود الو.ية عندها إ الوالد ا.خر دون سواه.
 9 ' -٢الطGق

٦٣

ا .ع(اف بالطGق
أ} -
A
A
إن جميع الطوائف لبنان تع(ف بالطeق بإستثناء الطوائف الكاثوليكية إ ّ أن أحكامه تختلف من طائفة إ* أخرى؛ و الحات ال« ّ
تتثبت المحاكم
ينحل فيها الزواج دون ّ
تدخل أية سلطة غ( الزوجّ  ،بد من أن ّ
انحeل A
نصت عليه القوان المدنية .وقوان الطeق هي كما ي\:
من وقوع 
لتع(ف به ،حسب ما ّ
والشيعية :للرجل حق الطeق دون إعتبار ر Ìالزوجة ودون المثول أمام القا ،Ìكما يحق له التفويض بطeق زوجته .والطeق نوعان:
السنية
• الطائفت
ّ
ّ
A
A
 الطeق الرجعي :وفيه  ّالعدة ،وللزوج أن يرجع زوجته خeل هذه الف(ة بدون موافقتها.
تحل الرابطة الزوجية إ ّ بعد انقضاء ف(ة ّ

تحل الرابطة الزوجية بشكل نها .والطeق البائن ع\ نوع :الطeق البائن بينونة صغرى ويحصل ّ
 الطeق البائن :وفيه ّأقل من ثeث مرات ،ويمكن للزوج أن يستعيد زوجته بعقد ومهر جديدين ،والطeق
البائن بينونة aك(ى ،بحيث  يحق للرجل أن يرجع زوجته المطلقة إ ّ إذا تزوجت من غ(ه.
تع(ف بحق المرأة بأن A
 oالطائفة السنيةA :
تش(ط عقد زواجها أن تكون عصمتها بيدها فُتط ّلق نفسها ،وبحقها أن A
تش(ط ع\ زوجها أن  Aي(وج عليها ،وإن تزوج ،فهي أو المرأة الثانية طالق
ّ



)مادة  ٣٨من قانون حقوق العائلة( .كذلك يحق للمرأة أن تطلب التفريق )هو ّ
محرم
حل الرابطة الزوجية بقرار من القا Ìبسبب ال`ر النا عن الشقاق أو سوء الع!ة كال`ب 
واكراه ع\ ê

حل الرابطة الزوجية عن طريق الخلع ،وهو ّ
السنية أيضاً إمكانية ّ
الحل من
محرم أو لعدم قيام للرجل بنفقة زوجته ،إ ّ أن ذلك ّ
يتم وفقاً صول طويلة ومعقّدة( .كما وأن للمرأة ّ
أو تعاطي ê
الزوج بناء ع\ طلب الزوجة أو قبولها ،لقاء مبلغ من المال تدفعه له.
١١٨

 ٦١الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية :بيان إنجازات سنوي  ،٢٠١٢الفقرة )٢ب( "إنجازات الهيئة خeل  -٢٠١١ع\
ائتما"؛
صعيد القوان" ،الصفحة  ،١٤البند " ٤الحساب 

 ٦٢التوصيات العامة للجنة "سيداو" ،الدورة الثالثة 
ع!ة عام  ،١٩٩٤التوصية رقم " ٢١المساواة الزواج والعeقات اºية" الفقرت  ١٩و٢٠؛ http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm؛ الدخول .٢٠١٣/٧/٢٢
 ٦٣التقرير الرسمي الثالث حول إتفاقية القضاء ع\ جميع أشكال التمي( ضد المرأة ،الفقرات  ،٣٥٤-٣٤٨الصفحت ١٠٥،١٠٤؛ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ،ب(وت .٢٠٠٦

حل الرابطة الزوجية عن طريق الخلع .كما أن المحاكم 
الشيعية  :تملك المرأة حق طلب التفريق ي سبب كان ،إنما يمكنها ،إذا وافق زوجها ،طلب ّ
ال!عية تقبل عقود زواج تحتفظ
 oالطائفة
ّ
فيها المرأة بالعصمة.

ّ
• الطائفة الدرزيّة :للقا Ìفقط سلطة ّ
مؤجل
ولكن مجرد طلب الطeق من قبل الزوج ،ولو لسبب غ( ºعي ،يلزم القا Ìبلفظه بعد أن يحكم للزوجة بالعطل وال`ر ،عeو ًة ع\
حل الزواج بالطeقê ،
A
ويتم هذا الفسخ بإعeنه بحضور
المهر .و يحق للرجل أن يرجع مط ّلقته أبداً بعد صدور حكم الطeق .كما يجوز للزوجة طلب الطeق بعض الحات ،ويجوز للزوج أن يفسخا عقد الزواج بال(اّ ،Ì
شاهدين أمام القا Ìالذي يصدر حكماً به.
A
• الطوائف الكاثوليكية :يجوز بطeن الزواج )وليس الطeق( أو الهجر حات معينة ،والهجر هو زوال العيش المش(ك مع إبقاء الرابطة الزوجية.
ارثوذكسية وانجيلية :يجوز فسخ الزواج )والفسخ كالطeق من حيث مفاعيله القانونية( بناء ع\ طلب أي من الزوج ،
• الطوائف 
وسباب  تمي( فيها ب الطرف ،منها مث ً eإعتناق أحد الزوج ديناً

آخر .كما ويحق للطرف طلب الطeق حالة الز ،إ ّ أن هناك تمي( ب المرأة والرجل لمصلحة الرجل ما يتع ّلق بأسباب طلب الطeق بسبب الز.
'
'

'
ا.تفاقيات الدولية والدستور
   آر"،
تطبيقاً لمواد }

 
ال ¥فرضت مبدأ المساواة  9الحقوق ب جميع ا.شخاص وخاصة منها المادة " (١)١٦يو دي اتش آر" ،والمادة " (٤)٢٣أي 
اللبنا المذكورة أعGه 


'
'
الزوج لجهة الحقوق والموجبات الناتجة عن الزواج وعند فسخه؛ فإن المق(ح هو:
وال ¥نصت ع مبدأ المساواة التامة ب

والمادة )(١)١٦ج( "سيداو" 
 أو ،ً.رفع التحفظ عن الفقرات )١ج() ،د() ،و( ،و)ز( من المادة " ١٦سيداو"؛وµوطه ومفاعيله )ومنها -
'
مد موحد للزواج E
ا.حوال الشخصية( تطبق أحكامه )إختيارياً أم إلزامياً ،ومن الممكن أن يطبق هذا القانون إختيارياً لمدة معينة فيصبح تطبيقه إلزامياً بعد
 وثانياً ،اعتماد قانون اللبناني ،ع أن يتضمن هذا القانون مواد 
الطرف بدون أي  '
'
'
'
تمي(؛ كما وأن
للطرف ،وتحدد أسباب انحGل الرابطة الزوجية والطGق وتطبق ع
تع(ف بحق طلب الطGق
إنقضاء هذه المدة( ع جميع
تشمل هذه المواد جميع مفاعيل الطGق القانونية )من مفاعيل ع ا.موال الزوجية ،ع توجب النفقة وع حضانة ا.و.د ألخ.(...
ب -مبدأ فصل -
'
الزوج '  9حال وقوع الطGق
ا.موال وأموال

تدخل من قبل زوجهاA .
وم« حصل الطeق  يأخذ أي من الزوج سوى ما هو له ،و يشارك
إن مبدأ فصل اموال هو المطبق لبنان بحيث يحق للمرأة أن تدير أموالها ع\ قدم المساواة مع الرجل ودون أي ّ

²
عت( كل ما تجنيه الزوجة
اخر ممتلكاته .وقد إعتمدت جميع الطوائف هذا المبدأ قوان أحوالها الشخصية مؤكّدة ع\ استقeلية أموال الزوج ،بإستثاء قانون احوال الشخصية للطائفة 
اºائيلية حيث يُ a
A
المش(كة وع\ الصعد كافة حقاً وملكاً لزوجها.
خeل الحياة
٦٤

اثاث 
اموال المنقولة وغالباً ما تعت( المحاكم أن 
اموال يث( بعض الصعوبات ع\ صعيد 
إ أن مبدأ فصل 
وامتعة الموجودة البيت الزوجي هي ملكاً للزوج إ* أن يثبت العكس )مث ً eالمادة  ٣٠من قانون
ّ
a



A
A
فيعت( ملكاً للزوج ،ما لم
المختصة عرفاً بالزوجة ،كما تلك ال« إش(تها بمالها الخاص أو بمال ذويها ،تبقى ملكاً لها ،أما ما خ eذلك
احوال الشخصية الجديد للطائفة ارثوذكسية تنص ع\ أن اموال المنقولة
a
ّ
يقم الدليل ع\ خeفه(.
ب جميع -
'
اللبنا المذكورة أعGه 
ال ¥فرضت مبدأ المساواة ' 9الحقوق  '
ا.تفاقيات الدولية والدستور
   آر"،
ا.شخاص وخاصة منها المادة " (١)١٦يو دي
تطبيقاً لمواد }


 
اتش آر" ،والمادة " (٤)٢٣أي 

'

'
'
الزوج لجهة الحقوق والموجبات الناتجة عن الزواج وعند فسخه وع حق المساواة  9الحقوق لجهة ملكية الممتلكات وإدارتها
وال ¥نصت ع مبدأ المساواة التامة ب

والمادة )(١)١٦ج( و)ح( "سيداو" 
والتف بها؛ فإن 
المق(ح هو:
 أو ،ً.رفع التحفظ عن الفقرات )١ج() ،د() ،و( ،و)ز( من المادة " ١٦سيداو"؛٦٤

التقرير الرسمي الثالث حول إتفاقية القضاء ع\ جميع أشكال التمي( ضد المرأة ،الفقرة  ،٣٥٥الصفحة١٠٥ :؛ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ،ب(وت .٢٠٠٦

١١٩

وµوطه ومفاعيله )ومنها -
'
مد موحد للزواج E
ا.حوال الشخصية( تطبق أحكامه )إختيارياً أم إلزامياً ،ومن الممكن أن يطبق هذا القانون إختيارياً لمدة معينة فيصبح تطبيقه إلزامياً
 وثانياً ،اعتماد قانون اللبناني ،ع أن يتضمن هذا القانون مواد 
الطرف بدون أي  '
'
'
'
تمي( ،كما وأن تشمل هذه المواد جميع مفاعيل الطGق القانونية
للطرف ،وتطبق ع
تع(ف بالطGق
بعد انقضاء هذه المدة( ع جميع
كالمفاعيل ع -

'
ا.تفاق ،عند إبرام عقد الزواج ،ع إخضاع أموالهما الزوجية للنظام الذي يختارانه سواء كان نظام فصل ا.موال الزوجية أم نظام إش(اكها مع كامل
ا.موال الزوجية ،ع أن يحق
للطرف }

المفاعيل القانونية 
الم(تبة لهذا الخيار أثناء الزواج وعند الطGق.
ج -النفقة الزوجية ونفقة -
ا.و.د
وال(بية والتعليم .وموضوع النفقة يطرح عند A
النفقة هي المبلغ المتوجب دفعه لمن حق له به بغية تأم عيشة ئقة وتشمل النفقة المأكل والملبس والمسكن ،والتطبيب ،والخدمة للعاجزA ،
اف(اق الزوج أو
طeقهما أو بطeن الزواج .والنفقة نوع :نفقة الزوجة ونفقة 
اود ،والمحاكم المذهبية 
وال!عية اللبنانية الخاصة بالطوائف هي المختصة بتقديرها وفرضها .أما تنفيذ أحكام وقرارات النفقة ،فإن دوائر التنفيذ
ال« تقوم به وفقاً صول المحاكمات المدنية ،و يحق للمحاكم الروحية أن توقف تنفيذها .وأحكام النفقة A
المحاكم المدنية هي A
احتياطي والتنفيذي ع\ أمeك الزوج ،أو حجز أجره
تق(ن بطرق تنفيذ كالحجز 
وراتبه ،أو A
ح« حبس الزوج حال تم ّنع عن الدفع.
٦٥

٦٦
• نفقة الزوجة
²
A
قوامون ع\ النساء بما فضل  íبعضهم ع\ بعض وبما أنفقوا من أموالهم" .وتستحق
 oالطوائف 
اسeمية :ع\ الرجل وحده أن يدفع النفقة ،وذلك إستناداً إ* اية القرآنية ال« تقول" :الرجال ّ
A
A
العدة ،توجب تعويض عن الطeق وهو المهر
العدة فقط ،سواء كان الطeق رجعياً أو بائناً ،وسواء كان بائناً بينونة صغرى أو aك(ى .وإذا إنقضت ف(ة ّ
النفقة للمرأة المط ّلقة طالما أنها ف(ة ّ
المؤجل.
ّ

 oالطوائف المسيحية :النفقة مبدئياً ع\ الزوج وإستثنائياً ع\ الزوجة حال ع! الزوج ،بإستثناء طائفة ال!يان ارثوذكس حيث أن ع! الزوج  يعفيه من النفقة )مادة  ٣٧من قانون طائفة
ال!يان 
ارثوذكس( ،و يمكن للزوجة أن تقيم دعوى النفقة إ باستناد إ* دعوى 
اساس ،أي دعوى الهجر أو بطeن الزواج أو فسخه .وقد سمح القانون للزوجة أن تطلب نفقة موقّتة
ّ 
أثناء النظر بالدعوى 
المعجلة عند صدور حكم 
اساسية ،خشية أن يطول أمد ال(اع وتبقى المرأة عرضة للعوز والحاجة ،ع\ أن تتوقف النفقة المؤقتة
نها يعلن الهجر أو فسخ الزواج أو
ّ
بطeنه .أما النفقة الدائمة فهي مeزمة للحكم بالهجر إذا كان الزوج مسؤو ً عنهّ ،أما إذا كانت الزوجة المسؤولة فُتحرم عندها من النفقة .حال بطeن أو فسخ الزواج ،يسقط حق الزوجة
ال(يء بتعويض ما*.
بالنفقة مع انحeل الرابطة الزوجية ويُحكم للزوج a

• نقفة -
ا.و.د
إن 
اب مبدئياً مسؤول عن نفقة أوده الصغار ،و حال ع!ه تنتقل هذه المسؤولية إ* 
ام الموºة )مث :ًeالمادة  ١٦٧والمادة  ١٧٠أحوال شخصية كاثوليك ،المادة  ٦٧والمادة  ٧٠أحوال شخصية للطائفة
ارثوذكس( .والنفقة تتوجب ،لدى بعض الطوائف للولد الذكر إ* أن يبلغ حد الكسب ويتي! له 
احوال الشخصية الجديد لطائفة الروم 
الدرزية؛ والمادة  ٥٢من قانون 
ول eن« إ* أن Aت( ّوج )ع\ سبيل
ّ
ّ
ّ
المثال ،المادة  ١٦٧أحوال شخصية كاثوليك؛ المادة  ٦٧أحوال شخصية للطائفة الدرزية؛ والمادة  ١٥٢أحوال شخصية أقباط أرثوذكس(.
٦٧

ب جميع -
'
اللبنا المذكورة أعGه 
ال ¥فرضت مبدأ المساواة ' 9الحقوق  '
ا.تفاقيات الدولية والدستور
   آر" ،والمادة " ١٠أي
ا.شخاص وخاصة منها
تطبيقاً لمواد }


 ' 
المادة " ١٦يو دي اتش آر" ،والمادة " -٢٣أي  -

'

وال ¥شددت جميعها ع مبدأ مساواة المرأة والرجل  9الزواج وعند إنحGله وع أهمية العائلة كالنواة ا.ساسية للمجتمع وع مساواة ا.ب وا.م  9الحقوق والمسؤوليات
 آر" والمادة ١٦
"سيداو" 
 إي اس 

'

'
E
الفقرت  ١٩و ٢٠للجنة "سيداو"  9دورتها الثالثة عFة عام ١٩٩٤
العائلية بكاملها وع موجب ا.هل ب(بية أو.دهم تربية صالحة وحمايتهم وع ترجيح مصلحة ا.و.د الفض؛ وإستناداً إ التوصية رقم ٢١

وا.م لجهة الو.ية والوصاية والحضانة والنفقة وغ(ها من المسؤوليات والموجبات الناشئة عن تربية -
ا.ب -
ب -
وال ¥شددت ع ترجيح مصلحة -

ا.طفال؛ فإن 
ا.و.د وع وجوب المساواة  '
المق(ح هو:


 أو ،ً.رفع التحفظ عن الفقرات )١ج() ،د() ،و( ،و)ز( من المادة " ١٦سيداو"؛١٢٠

 ٦٥التقرير الرسمي الثالث حول إتفاقية القضاء ع\ جميع أشكال التمي( ضد المرأة ،الفقرات ،٣٤٢،٣٤١،٣٣٩الصفحت ١٠١،١٠٠؛ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ،ب(وت .٢٠٠٦
 ٦٦التقرير الرسمي الثالث حول إتفاقية القضاء ع\ جميع أشكال التمي( ضد المرأة ،الفقرت  ،٣٣٩،٣٣٨الصفحت ١٠١،١٠٠؛ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ،ب(وت .٢٠٠٦
 ٦٧التقرير الرسمي الثالث حول اتفاقية القضاء ع\ جميع أشكال التمي( ضد المرأة ،الفقرة  ،٣٤٠الصفحت ١٠١،١٠٠؛ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ،ب(وت .٢٠٠٦

وµوطه ومفاعيله )ومنها -
'
مد موحد للزواج E
ا.حوال الشخصية( تطبق أحكامه )إختيارياً أم إلزامياً ،ومن الممكن أن يطبق هذا القانون إختيارياً لمدة معينة فيصبح تطبيقه إلزامياً بعد
 وثانياً ،اعتماد قانون اللبناني ،ع أن يتضمن هذا القانون مواد 
'
'
للطرف وتشمل جميع مفاعيل الطGق القانونية ومنها µEوط ومفاعيل النفقة ع أن
تع(ف بالطGق أو إنحGل الرابطة الزوجية
انقضاء هذه المدة( ع جميع
'
'
'
الطرف عند تحديد النفقة.
ا.عتبار الوضع المادي لكل من
بع }

تمي( وبغض النظر عن جنسه ،مع ا.خذ 
تحدد µEوط وأحكام النفقة الزوجية ونفقة ا.و.د وتطبق ع أحد الوالدين بدون أي 
د -حضانة -
ا.و.د
والحضانة هي تربية الولد جسدياً ونفسياً واعتناء به والقيام بمصلحته ،ويطرح هذا الموضوع عادة عند أنحeل الرابطة الزوجية ي سبب من 
اسباب كالهجر أو الطeق أو فسخ أو بطeن الزواج .وقد

²

A

A

يب سن الحضانة
أع(فت الطوائف جميعها بحق ام بالحضانة ب!ط أن تكون أه ،ًeإ ّ أن أحكام الحضانة تختلف من طائفة إ* أخرى وقد تختلف أيضاً حسبماً يكون الولد ذكراً أم أن« .والجدول ا ّ
عند مختلف الطوائف.
٦٨

سن الحضانة
جدول رقم ّ - ٣
الطائفة

للذكر

لE Gن¥

السنية
ّ

١٢

١٢

الشيعية
ّ

٢

٧

الدرزيّة

٧٧

٩

الطوائف الكاثوليكية

*٢

للص« والبنت(
) *٢هي سن الرضاعة a

الروم 
ارثوذكس

١٤

١٥

ارمن 

ارثوذكس

٧

٩

ال!يان 
ارثوذكس

٧

٩

انجيلية


١٢

١٢

اشورية 
ال!قية ²

ارثوذكسية

٧

٩

اºائيلية


٦

A
ح« Aت(وج

 ٦٨التقرير الرسمي الثالث حول إتفاقية القضاء ع\ جميع أشكال التمي( ضد المرأة ،الفقرات  ،٣٤٦-٣٤٤الصفحت ١٠٥،١٠٤؛ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ،ب(وت .٢٠٠٦

١٢١

* ويحق للمحاكم الكاثوليكية أن تتخذ اي تدب( ترى فيه مصلحة للصغ( :فإذا طلب 
اب ،عند انقضاء مدة الرضاعة تأكيد حقه السلطة الوالدية ،فإنه يعود للمحكمة أن ترفض طلبه إذا وجدت أن مصلحة القا¹
ّ
مؤمنة معه ،بل أن تحكم بإبقاء الولد مع أمه ،فتق¼ بذلك وتع ّلل قرارها مستند ًة إ* مصلحة القا ¹وحاجته إ* رعاية والدته وليس والده.
غ( ّ
وال« تنتقل فيها حضانة الولد بعد 
ام حقها بالحضانة Aم« بلغ الولد السن المذكورة أعeه فتنتقل الحضانة إ* 
وتفقد 
اب )ما عدا الطائفة السنية A
ام إ* المحارم من النساء ،وإذا تساوت درجات القرابة ب أهل
ّ
ام( .وقد اعت(ت معظم الطوائف المسيحية إن زواج 
افضلية هل 
واب ،كانت 
ام 

ام يفقدها حقها بالحضانة وكذلك الطائفة الشيعية.
a
ب جميع -
'
اللبنا المذكورة أعGه 
ال ¥فرضت مبدأ المساواة ' 9الحقوق  '
ا.تفاقيات الدولية والدستور

ا.شخاص وخاصة منها المادة " ١٦يو دي اتش آر" ،والمادة " ٢٣أي
   آر" ،والمادة
تطبيقاً لمواد }





'


وال ¥شددت جميعها ع أهمية العائلة كالنواة ا.ساسية للمجتمع وع مساواة ا.ب وا.م  9الحقوق والمسؤوليات العائلية بكاملها وع موجب ا.هل ب(بية
 آر" والمادة " ١٦سيداو" 
 إي اس 
" ١٠أي 
'

'
E
وال ¥شددت ع ترجيح مصلحة ا.و.د
الفقرت  ١٩و ٢٠للجنة
أو.دهم تربية صالحة وحمايتهم وع ترجيح مصلحة ا.و.د الفض؛ وإستناداً إ التوصية رقم ٢١

"سيداو"  9دورتها الثالثة عFة عام  ١٩٩٤
ا.ب -
ب -

٦٩
وع وجوب المساواة  '
وا.م لجهة الو.ية والوصاية والحضانة وما غ(ها من المسؤوليات والموجبات الناشئة عن تربية ا.طفال ؛ فإن المق(ح هو:
 أو ،ً.رفع التحفظ عن الفقرات )١ج() ،د() ،و( ،و)ز( من المادة " ١٦سيداو"؛وµوطه ومفاعيله )ومنها -
 وثانياً ،اعتماد قانون 'مد موحد للزواج E
ا.حوال الشخصية( تطبق أحكامه )إختيارياً أم إلزامياً ،ومن الممكن أن يطبق هذا القانون إختيارياً لمدة معينة فيصبح تطبيقه إلزامياً

' '
تمي( ،وتنص «احة ع مبدأ المساواة ' 9الحقوق والموجبات  '
الطرف بدون أي  '
'
'
و 9تحمل أعباء
ب
اللبناني ،ع أن يتضمن هذا القانون مواد تطبق ع
بعد انقضاء هذه المدة( ع جميع

الزوج  -

العائلة وتربية -
'
'

تق Éبذلك )وع أن تكون هناك قرينة تنص ع أن ا.م هي الحاضن
وبالتا بأن يش(ك الوالدان بالتساوي  9الو.ية والسلطة الوالدية والحضانة طالما أن مصلحة الطفل الفض
ا.و.د،


وا.ناث ويرفع إ الثامنة E
عFة ،وأ ّ .يسقط حق أي من الوالدين بالحضانة '  9حال تزوج مرة أخرى )إ ّ .إذا ثبت أن هذا
يوحد سن الحضانة للذكور }
سا للطفل إ ّ .إذا ثبت بأنها غ( أهل لذلك( وع أن ّ
ا .
الزواج يلحق '«راً بالقا«(.
' ٧٠
المسلم
ا.رث عند
 -٣حق }



A
واناث هذا المجال ويعطي الصeحية للمحاكم المدنية للبت بالقضايا
إن حق ارث عند غ( المحمدي ومنهم المسيحي يخضع حكام قانون 
ارث المد الصادر  ١٩٥٩والذي يع(ف بالمساواة ب الذكور 

اسeمية A
بارث .أما المسلم ،فيخضعون حكام 
ال« تق¼ بأن للذكر مثل حظ انثي .إ ّ أن تطبيق هذه القاعدة يختلف مع تطبيق أحكام المذهب الجعفري ع\ الطائفة الشيعية ،وتطبيق
ال!يعة 
المتعلقة 
A
اسeمية عامة قد أعطت الزوجة حصة ثابتة هي ثمن ال(كة .أما بالنسبة إ* أحكام المذهب الجعفري
السنية والدرزية )إ ّ بعض الحات الخاصة( .ونش( هنا إ* أن الطوائف 
أحكام المذهب الحنفي ع\ الطائفة ّ
والمذهب الحنفي ،فهي التالية:

المتقدمة تحجب المرتبة A
ارث ،فبالتا*  ينتقل الم(اث من مرتبة إ* أخرى إ ّ إذا لم يوجد أحد من المرتبة السابقة
• المذهب الجعفري :وز ّع الورثة ع\ مراتب ،بحيث أن المرتبة
ال« تليها أي تمنعها من 
ّ



)مث :eإذا تو شخص عن أم وأخ ،تأخذ 


A

ام وهي من المرتبة او* كامل ال(كة و ء لeخ نه من المرتبة الثانية المحجوبة( .و المرتبة ذاتها ،يَحجب الوارث اقرب درجة إ* الميت الوارث ابعد
ً
يوزع الم(اث ع\ أساس
اتحد الورثة المرتبة والدرجة وقوة القرابةّ ،
منه ،دون تمي( ب للذكور 
ححب إبن 
ابن( .لكن إذا ّ
واناث )مث :ًeإذا تو شخص عن ابنة وإبن إبن ،تأخذ ابنة كل الم(اث ويُ َ
قاعدة "للذكر مثل حظ 
انثي".

ابنة  تقطع الم(اث.
مما يع« أن 
• المذهب الحنفي :العصبات )أو قرابة الرجل بيه من الرجال( تَحجب من بعدها ،بينما 
اناث  يَ a
ولهن حصصاً محفوظةّ ،
حج العصبات ّ
ال« كانت A
الحصة ارثية A
يحل الفروع ّ
 oالطائفة الدرزية :تطبêق القواعد المعمول بها المذهب الحنفي ،بإستثناء حق الت(يل أو الخلفية ،ومعناه أن ّ
المورث
ال« إليه
محل أصلهم الذي تو ّ قبل ّ
ّ
حياً.
لو كان ّ
١٢٢

ع!ة ،التوصية رقم " ٢١المساواة الزواج والعeقات 
 ٦٩التوصيات العامة للجنة "سيداو" ،الدورة الثالثة 
اºية" الفقرت  ١٩و٢٠؛ http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm؛ الدخول .٢٠١٣/٧/٢٢
 ٧٠التقرير الرسمي الثالث حول إتفاقية القضاء ع\ جميع أشكال التمي( ضد المرأة ،الفقرات  ،٣٦٠-٣٥٧الصفحت ١٠٦،١٠٥؛ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ،ب(وت .٢٠٠٦

اسeم ،فبالتا*  يرث المسلم من غ( مسلم و غ( المسلم من مسلمA ،
اسeمية ،فتطبق مبدأ
ح« ولو كانا أخوين أو زوج .أما الطوائف غ( 
اشارة إ* أن إختeف الدين هو مانع من موانع 
وتجدر 
ارث 

ارث بسبب اختeف الدين .نتيجة لذلك  ،يتوارث اللبنانيون المسلمون وغ( المسلم.
ارث ،ا ّ إذا كان الوارث يخضع حكام تمنع من 
وتعت( أن اختeف الدين  يمنع من 
المعاملة بالمثل a
ا.شخاص وع جميع -
ب جميع -
'

اللبنا المذكورة أعGه 
ال ¥فرضت مبدأ المساواة ' 9الحقوق  '
ا.تفاقيات الدولية والدستور
ا.صعدة وخاصة
ال ¥نصت ع المساواة
تطبيقاً لمواد }


منها المادة " ١٦سيداو" 

'
'
'
'
'
E
واللت نصتا
ا.رث مع أن المادة  ١٦لم تنص عليه «احة( وتطبيقاً للتوصية ٢١
ب المرأة والرجل  9جميع ما نتج للزواج من مفاعيل )ومنها }
الفقرت  ٣٤و ٣٥للجنة "سيداو"  9دورتها الثالثة عFة عام  ،١٩٩٤

'
الم(اث بحيث يأخذ ورثة المرتبة الواحدة الحصة نفسها بغض النظر عن جنسهم  ،٧١فتكون مث ً Gحصة ا.خ كحصة ا.خت من إرث والدهما كما
ع تطبيق مبدأ المساواة  9امتGك ا.مGك أو إدارتها وتوزيع 
'

'
اللبناني ،بدون أي
مد موحد ل }Gرث تطبق أحكامه )إختيارياً أم إلزامياً( ع جميع

وإعطاء المرأة الحق بحصة إرثية مساوية لحصة الرجل بغض النظر عن إنتمائها الطائفي؛ فإن المق(ح هو إعتماد قانون 
'
تمي( بسبب الدين أو الجنس.
ا.شارة إ أنه تم تقديم 
جيل(ت زوين كما والنائب مروان فارس ' 9العام  ٢٠١١وقد أحيل هذا E
المFوع إ اللجان
وتجدر }
إق(اح قانون إختياري لGحوال الشخصية وقد تبنته رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة 


المش(كة بغية درسه ،إ ّ .انه لم يدرس بعد وتتوجب متابعته.

ع!ة عام  ،١٩٩٤التوصية رقم " ٢١المساواة الزواج والعeقات 
 ٧١التوصيات العامة للجنة "سيداو" ،الدورة الثالثة 
اºية" الفقرت  ٣٤و٣٥؛ http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm؛ الدخول .٢٠١٣/٧/٢٢

١٢٣

١٢٤

الخاتمة وا.نجازات

١٢٥

١٢٦

الخاتمة
وبالعودة إ* 
احكام التمي(ية A
وال« ما زالت قائمة بإجحافها ضد المرأة A
ال« إستعرضناها سياق بحثنا A
باضافة إ* المراجعة والت(يه القانوني المقدم مراجعة تقنية تقوم
ح« تاريخه ،فإن تعديلها يتوجب 
ع\ ²
ا  Aوتشمل:
• مراجعة إجتماعية تستند إ* دراسات أساسية لجهة تقييم التعديل A
اجتماعية؛
المق(ح من الناحية 

اقتصادي للتعديل A
المق(ح؛
• مراجعة إقتصادية ومالية تستند إ* دراسات معمقة لتقييم اثر 

المباºة للقيام بهذا التعديل.
• مراجعة مالية لتقييم وتخم التكاليف والمصاريف
وبما أن هذه المراجعة القانونية هي ركن أسا لتحديث القوان اللبنانية وتجريدها من أحكامها التمي(ية ضد المرأة ،فإنه من ال`وري أن تعرض أºع وقت ع\ اللجان النيابية المعنية ،وخاصة منها لجنة

الزامي الذي يتم من خeله تعزيز وتقوية دور المرأة
المرأة والطفل ولجنة حقوق 
اطار 
النيا واعتمادها من هذا اخ( لتصبح 
انسان ،فتقوم هذه اللجان بتبنيها أو ً بغية عرضها مرحلة ثانية ع\ المجلس a



انما الثالث لeلفية والذي نص بالحرف الواحد ع\ تعزيز المساواة ب الجنس وتمك المرأة.
لبنان ،تطبيقاً لهدف امم المتحدة 
الخ(اء للتدقيق
ضد المرأة ،إجتمعت لجنة المرأة والطفل النيابية بعدد من a
بنا ًء ع\ ذلك وتمهيداً عتماد هذه المراجعة القانونية كخريطة طريق لتحديث النصوص القانونية اللبنانية وتجريدها من التمي( ّ
اجتماع المeحظات والتعليقات التالية:
والتعليق ع\ هذه المراجعة  ،٢٠١٣/١٠/٢٩ونتجت عن هذا 

• بالنسبة لقانون التجارة :إن المادة  (٥)٢٤تفرض ºطاً إضافياً ع\ المرأة 
اجنبية A
استحصال ع\ ترخيص ¹يح
ال« تريد ممارسة اعمال التجارية لبنان وتتسجل كتاجرة لبنان ،وهو ºط وجوب 
ال!ط أو ع\ 
من زوجها حال ق¼ بذلك قانون 
احوال الشخصية الذي تخضع لهA .
الخ(اء تعديل هذه المادة والتخلص من هذا 
اقل إتباع وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لجهة السماح للمرأة
إق(ح a

اجنبية بممارسة التجارة لبنان.
اخ( ما زال يفرق بسبب الجنس ب الرجل والمرأة لجهة مقدار 
• بالنسبة لقانون العمل :فإنه من المستحسن تضم قانون العمل مادة إضافية تعاقب رب العمل حال تب أن هذا 
اجر المدفوع،
ّ
ّ
ّ
نصت عليه المادة  ٢٦من قانون العمل.
خeفاً لما ّ
الم(وجة انتخابات البلدية بلدتها 
اصلية وعضويتها المجالس البلديةA :م« تزوجت المرأة اللبنانية من رجل خارج عن بلدتها 
• بالنسبة لمشاركة المرأة A
ّ
وسجل هذا الزواج كان المفعول
اصلية



انتخابات البلدية:
التلقا لهذا التسجيل شطب قيدها اسا من سجeت نفوس بلدتها ونقلها إ* سجل نفوس زوجها .ولهذا النقل المفاعيل التالية لجهة 
 oأوً :بما أن المادة  ٢٥من القانون رقم  ٦٦٥تاريخ  ١٩٩٧/١٢/٢٩تنص ع\ أنه  يقبل A
انتخابية الخاصة بالبلدية )المرتكزة
ال(شح 
لeنتخابات البلدية إ ّ إذا كان المرشح ناخباً مدوناً إسمه القائمة 

الم(وجة من سجل نفوسها اسا ونقلها إ* سجل نفوس زوجها من شأنه أن يمنع المرأة A
إ* قيود سجeت النفوس( A
ال« ّيود أن يكون عضواً مجلسها ،فبالتا* إن شطب المرأة A
الم(وجة من

A
لeنتخابات البلدية بلدتها اصلية .و شكّ بأن هذا المنع يشكل إجحافاً بحق المرأة A
الم(وجة.
ال(شح 

باستناد إ* مطالعة هيئة 
التلقا
واستشارات وزارة العدل )رقم  ،(٢٠١٢/٧٣٣بالسقوط
الت!يع 
 oثانياً :بتاريخ  ٢٠١٢/١٠/١١صدر التعميم رقم  ١٦٥٠١من قبل وزير الداخلية والبلديات فق¼ ،
والزامي لعضوية أية سيدة المجالس البلدية عند زواجها وتسجيل هذا الزواج وذلك بسبب شطب قيدها ونقلها إ* سجل نفوس زوجها كما ذُكر أعeه .و شكّ بأن هذا السقوط يشكل إجحافاً


A
A
A
A
A
لeنتخابات البلدية
بحق المرأة الم(وجة .لذلك ،وبغية معالجة هذا الوضع المجحف بحق المرأة الم(وجة ،فإن المق(ح ،ع\ اقل ،رفع الحظر عن المرأة الم(وجة والسماح لها بال(شح 
بلدتها 
اصلية كما والسماح لها بالمحافظة ع\ عضويتها المجالس البلدية بالرغم من زواجها ونقل قيدها إ* سجل نفوس زوجها.
١٢٧

• بالنسبة لتنفيذ أحكام وقرارات النفقة من قبل المحاكم المدنية :بالرغم من أن المحاكم المدنية تقوم بتنفيذ هذه 
احكام والقرارات بدون أي تردد فإن معامeت ومراجعات التنفيذ غالباً ما تكون باهظة
التكاليف و يمكن للمرأة طالبة التنفيذ تحملها ،مما يؤدي إ* إستسeم وعدول هذه 
اخ(ة عن المطالبة بالتنفيذ .لذلك ،فإنه من المستحسن إنشاء صندوق لضمان النفقة يقوم بدفع النفقة لطالبتها
ع\ أن يقوم الصندوق باستيفاء المبالغ المدفوعة من الزوج 
مباºة.
عندئذ الخطوات التسلسلية التالية:
ح تم إعتماد مجلس النواب هذه المراجعة ،توجبت
ٍ
 -١تحديد وترتيب 
اولويات لجهة إجراء التعديeت القانونية الeزمة مع وضع خطة زمنية للقيام بها؛
بخ(اء قانوني لوضع التعديeت A
المق(حة أو ستحداث قوان جديدة لهذه الجهة؛
 -٢
استعانة a
A

اجتماعية وال(بية المدنية بالنسبة لحقوق المرأة.
اجتماعية صياغة هذه القوان
 -٣إºاك معظم الفئات 
المعدلة والعمل معها ع\ ن! التوعية 
ِ
احوال فإن المرأة اللبنانية مستمرة بنضالها ضد 
و جميع 
احكام التمي(ية وهي إستطاعت رغم كل الصعوبات والعقبات A
انتصار ،ولو كان جزئياً،
ال« واجههتها بأن تحرز تقدماً هذا السياق ،وقد ترجم هذا 
اتفاقيات الدولية ومنها خاصة "سيداو" المجات والنصوص القانونية التالية ،بعدما كانت مجحفة بحق المرأة ومرجحة لمبدأ الذكورية .فيما ي\
باستحداث أحكام عادلة ومنصفة للمرأة ومتماشية مع مضمون 
انجازات A
ال« حققت خاصة العام الماضي ولغاية اليوم:
نذكر بعض 
ا.نجازات
}
 9 ' -١إستفادة الموظفات المنتسبات إ تعاونية موظفي الدولة من تقديماتها )المرسوم " ٥٦٩٣تصديق أنظمة تعاونية موظفي الدولة" تاريخ  ١٩٦٦/١٠/٨والقانون رقم  ١٤٩تاريخ  ١٩٩٩/١١/٣٠وتعديGته الGحقة(

استفادة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة نظام المنافع و نظام منح التعليم بدون أي تمي( بينهما،
وكرس بمادته الوحيدة مبدأ المساواة ب الموظف والموظفة وسمح لهذه اخ(ة 
جاء القانون رقم ّ ١٤٩

فعرفه "بالموظف )ذكراً كان أم أن«(".
كما وأنه إعتمد مصطلحاً جديداً للموظف ّ
 -٢قانون العقوبات
التطور والتعديل هذا المجال كانا :


أقر مجلس النواب إلغاء
• إلغاء المادة  ٥٦٢من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم ال!ف بعدما قضت هذه المادة بتخفيف العقوبة حال قام الرجل بقتل امرأة لتفادي العار وحفاظاً ع\ ال!ف .وقد ّ
هذه المادة جلسته العامة تاريخ  ٢٠١١/٨/٤
ون! القانون القا Ìبهذا التعديل الجريدة الرسمية عدد  ٩٣تاريخ .٢٠١١/٨/٢٥



A
اتجار باشخاص"
اتجار باشخاص إ* قانون العقوبات باستحداث المادة  (١١-١)٥٨٦الخاصة 
• إضافة جرم 
باتجار باشخاص .ففي  ٢٠١١/٨/١٤صدر القانون اللبنا رقم  " ٢٠١١/١٦٤معاقبة جريمة 
)الجريدة الرسمية عدد  ٤٠تاريخ  (٢٠١١/٩/١ونصت مادته الوحيدة ،أي المادة  ٥٨٦أعeه ،ع\ جرم جديد لم يكن مذكور ًا قانون العقوبات قبل هذا التاريخ .وقد جاء هذا القانون ثمرة الجهود الدولية
اطفال والنساء ،والملحق بإتفاقية 
باشخاص ،وخاصة 
امم المتحدة تاريخ  ٢٠٠٢/٩/١٢المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة اتجار 
بالب! ،ومن أهم هذه الجهود بروتوكول 
اتجار 
امم المتحدة

لمكافحة 
اتفاقية وبروتوكولها وصادقت أيضاً عليهما  .٢٠٠٥/١٠/٥كما أن الدولة اللبنانية كانت قد عقدت عدة اتفاقيات مع عدد من
لمكافحة الجريمة المنظمة عام  ،٢٠٠٠وكانت الدولة اللبنانية قد وقعت هذه 



اتجار باشخاص داخلياً أيضاً .وقد تبنت المادة (١)٥٨٦
اتجار باشخاص دولياً ،إ* أن اثمرت جهودها بإقرار القانون  ٢٠١١/١٦٤والمادة  ٥٨٦عقوبات لتجريم 
الدول اخرى بغية التعاون ع\ مكافحة 

١٢٨

امم المتحدة لتعريف اتجار 
المصطلح المنصوص عنه بروتوكول 
باشخاص وضحاياه ،حيث نصت حرفياً:

 ""اتجار باشخاص" هو:

أ( إجتذاب شخص أو نقله أو إستقباله أو إحتجازه أو إيجاد مأوى له.
اختطاف أو الخداع ،أو استغeل السلطة أو إستغeل حالة الضعف ،أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا ،أو إستعمال هذه الوسائل ع\ من له سلطة ع\
ب( بواسطة التهديد بالقوة أو إستعمالها ،أو 
شخص آخر.
ج( بهدف إستغeله أو تسهيل إستغeله من الغ(.
عتد بموافقة المج« عليه حال استعمال أي من الوسائل المبينة هذه المادة.
 يُ ّ
اتجار":
– " ضحية 



تعت( السلطات المختصة ع\ نحو معقول بأنه ضحية إتجار باشخاص ،ب`ف النظر عما إذا كان
غراض هذا القانون ،ضحية 
اتجار" تع« أي شخص طبيعي ممن كان موضوع إتجار باشخاص أو ممن a
ُبض عليه أو ُحوكم أو أُدين.
مرتكب الجرم قد ُع ِرفت هويته أوق َ


A
اش(اك أي من افعال التالية:
يعت( إستغ ً eوفقاً حكام هذه المادة إرغام شخص ع\ 
a
أ( أفعال يعاقب عليها القانون.
ب( الدعارة ،أو إستغeل دعارة الغ(.
استغeل الجن.
ج( 
د(
التسول.
ّ
A
اس(قاق ،أو الممارسات الشبيهة بالرق.
هـ( 
الزامي.
و( العمل الق!ي أو 

الزامي ستخدامهم ال(اعات المسلحة.
ز( بما ذلك تجنيد اطفال الق!ي أو 

ارهابية.
ح( التورط الق!ي اعمال 
ط( نزع أعضاء أو أنسجة من جسم المج« عليه.
استغeل المنوي ارتكابه المب هذه الفقرة.
  تؤخذ وصيه القانو أو أي شخص آخر يمارس عليه سلطة ºعية أو فعلية ع\ 
باعتبار موافقة المج« عليه أو أحد أصوله أو ّ

A
A

استغeل بالنسبة لمن هم دون سن الثامنة ع!ة ،إتجاراً باشخاص ،ح« حال لم ي(افق ذلك مع إستعمال أي من
يعت( إجتذاب المج« عليه أو نقله أو إستقباله أو إحتجازه أو تقديم المأوى له ،لغرض 
 a٧٢
الوسائل المبينة الفقرة )) (١ب( من هذه المادة .
وقد أنزلت هذه المادة العقوبات الشديدة بمرتكب الجرم من إعتقال وغرامات كما وأعطت وزير العدل صeحية إبرام عقود مع مؤسسات وجمعيات متخصصة لتقديم المساعدة للضحايا كما وحمايتهم وقضت
اجتماعية توضع فيه المبالغ المتأتية من جراء هذا الجرم ع\ أن تستعمل لمساعدة الضحايا ،وأعطت المحاكم اللبنانية صeحية النظر والبت حال إرتكب الجرم
أيضاً بإنشاء حساب خاص لدى وزارة الشؤون 
)أو أي من أفعاله( ع\ 
ارا Ìاللبنانية.

 ٧٢بوابة صادر للقوان :قانون العقوبات المادة ٥٨٦؛ http://bba.lebanonlaws.com/interalpage.aspx؛ http://bba.lebanonlaws.com/interalpage.aspx؛ الدخول .٢٠١٣/٨/٦

١٢٩

ا .
ش(اعي رقم  ١٤٤تاريخ (١٩٥٩/٦/١٢
 -٣قانون '«يبة الدخل )الصادر بالمرسوم }
استفادة من الت(يل ال` aائ« عن زوجها وأودها إ ّ حات خاصة كموت الوالد أو إصابته بعلة وعدم قيامه بعمل مأجور ،ع\ عكس ما سمحت به للرجل.
كانت المادة  ٣١من قانون ¹يبة الدخل تمنع المرأة من 
جيل(ت زوين A
إق(اح قانون ق¼ بتعديل هذه المادة وتحقيق المساواة ب وضع الرجل والمرأة لجهة ¹يبة الدخل وإفادة الزوجة العاملة من الت(يل ال` aائ« عن زوجها وأودها
و العام  ،٢٠٠٧قدمت النائبة a
٧٣

أقر التعديل المطالب به بموجب القانون رقم  ١٨٠تاريخ  ٢٠١١/٩/٢٨ون! الجريدة الرسمية عدد  ٤١تاريخ . ٢٠١١/٩/٣
أسوة بالرجل .وأعيد تقديم هذا القانون من قبل النائبة زوين والنائب a
مخي( عام  ،٢٠١٠إ* أن ّ
ا .
ش(اعي رقم  ١٤٦تاريخ (١٩٥٩/٦/١٢
ا.نتقال )الصادر بالمرسوم }
 -٤قانون رسم }
اعفاء للوريث فقط دون الوريثة ،فتجعله يستفيد من إعفاء إضا من الرسم عن زوجته وأوده القا¹ين .وقد تب« تعديل هذه المادة لجهة
انتقال تقدم 
باعفاء من رسم 
كانت المادة  ٩من هذا القانون المتعلقة 
٧٤

اضا المذكور النائبان زوين
أقر التعديل المطالب به بموجب القانون رقم  ١٧٩تاريخ  ٢٠١١/٩/٢٨ون! الجريدة الرسمية عدد  ٤١تاريخ . ٢٠١١/٩/٣
المساواة ب الرجل والمرأة 
اعفاء 
لeستفادة من 
a
ومخي( إ* أن ّ
ا .
'
ش(اعي رقم  ١٠٢تاريخ (١٩٨٣/٩/١٦
 -٥قانون الدفاع
الوط) ¥الصادر بالمرسوم }


النيا هذا
استفادة من المعاش التقاعدي حال تو الزوج اول وتزوج الزوج أو الزوجة مرة أخرى .وقد ناشد وتب« إلغاء هذه الفقرة النائبان زوين
كان الفقرة  ٨من المادة  ٩٤تمنع 
a
أقر المجلس a
ومخي( إ* أن ّ
٧٥

التعديل المطالب به بموجب القانون  ٢٣٩تاريخ  ٢٠١٢/١٠/٢٢ون! الجريدة الرسمية عدد  ٤٥تاريخ .٢٠١٢/١٠/٢٥
 -٦النظام العام -
لGجراء )الصادر بالمرسوم رقم  ٥٨٨٣تاريخ (١٩٩٤/١١/٣
اج(ة إجازة أمومة بأجر كامل ولمدة مماثلة جازة 
لeج(ة الحامل إجازة أمومة لمدة  ٤٠يوم بأجر كامل .وقد أقر المجلس النيا تعديل هذه المادة لجهة منح 
كانت المادة  ١٥من هذا النظام تنص ع\ أن 
امومة

a

وأقر هذا التعديل بموجب المرسوم رقم  ٩٨٢٥تاريخ  ٢٠١٣/٢/١
ون! الجريدة الرسمية عدد  ٦تاريخ
المعطاة للموظفة الخاضعة لنظام الموظف ،محققاً بذلك المساواة ب اج(ة والموظفة القطاع العامّ .
٧٦
. ٢٠١٣/٢/٧
 -٧نظام التعويضات والمساعدات لموظفي الدولة )الصادر بموجب المرسوم رقم  ٣٩٥٠تاريخ (١٩٦٠/٤/٢٧

A


الخاطى
اف(اض
كرست حق الموظف بالتعويضات العائلية ب!وط سهلة تختلف عن ال!وط القاسية المفروضة ع\ الزوجة الموظفة بناء ع\ 
كانت المواد  ٦ ،٥ ،٣و ٧من هذا المرسوم مجحفة بحق المرأة نها ّ
ْ
استفادة من التعويض العائ\
بأن الموظف وحده مسؤول عن إعالة العائلة .وكانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قد طالبت بتعديل هذه المواد وإحقاق المساواة ب الزوج والزوجة الموظف لجهة ºوط 



٧٧
فأقر التعديل بموجب المرسوم  ١٠١١٠تاريخ ) ٢٠١٣/٣/٢٢معد ً
عن الزوج واود ع\ أن يكون حق افضلية لتقا Ìهذا التعويض للموظف أو الموظفة اع\ رتبة  .وإستجاب المجلس a
النيا لهذه المطالبةّ ،
٧٨
للمادت  ٣و ٧وملغياً للمادت  ٥و ،(٦
ون! الجريدة الرسمية عدد  ١٤تاريخ . ٢٠١٣ /٤/٤

١٣٠
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ا 
لeمم المتحدة وهو يدعو إ* التغي( وإ* تحقيق نفاذ البلدان إ* المعرفة
يعت( برنامج امم المتحدة 
a
والخ(ة والموارد من أجل مساعدة الشعوب ع\ التمتع بحياة أفضل .ونحن نعمل ع\ 
ارض  166بلداً ونتعاون معها تطبيق الحلول ال«A
a
أوجدتها لمواجهة تحديات التنمية العالمية والوطنية .و وقت تقوم فيه هذه البلدان بتطوير قدراتها المحلية ،تعتمد ع\ الشعوب المنضمة

ا 
نما وع\ ºكائنا العديدين.
إ* برنامج امم المتحدة 
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