الوثيقة المبنانية الثانية

إللغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في القوانين
المبنانية

حقوقنا بلغة مبسطة
المجنة األىمية لمتابعة قضايا المرأة

أعد ىذه الوثيقة لجنة من الييئة اإلدارية في المجنة األىمية لمتابعة
قضايا المرأة:

د.أمان كبارة شعراني.
د.فيمية شرف الدين.
أ .وداد شختورة

اعتمدت ىذه الوثيقة عمى دراسة قانونية أعدتيا لجنة من األساتذة
المحامين:

أ.زياد بارود (منسق)
أ.نورما ممحم
أ .ندى خليفة
أ.ناتالي زعرور
أ.مايا مجذوب
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ما تتضمنو الوثيقة الثانية

إللغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 المقدمة
 قانون الجنسية
 قوانين العمل والتقديمات االجتماعية
 قانون العقوبات
 قوانين األحوال الشخصية
 المالحق
 - 1القاوون المدوي لألحوال الشخصية
 - 2مظاهر التمييز في قواويه األحوال الشخصية لدى مختلف
الطوائف في لبىان
 - 3الئحة بالقواويه المعدلة حتي 2004
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مقدمة:
" ال ٌنبغً النظر إلى قضٌة المرأة على أن الحكم قد صدر فٌها عن طرٌق الواقع القابم والرأي العام
السابد.بل ال بد من فتحها للنقاش على أنها مسألة عدالة
جون ستٌوارت ،من استعباد النساء
نعم إنها مسألة عدالة.
هذا ما تؤكده الوثٌقة الثانٌة إللغاء جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة فً القانون اللبنانً،
وهً تؤكده بطرٌقتٌن:
األولى :عن طرٌق دراسة القوانٌن ،وإظهار التمٌٌز الذي ال ٌزال ٌخترق العدٌد منها .
والثانٌة :عن طرٌق حث المواطنٌن والسلطة السٌاسٌة ومنظمات المجتمع المدنً على مراجعة الوضع القابم
وبناء رأي عام آخر ٌساعد على تغٌٌر هذا الوضع و إقامة العدالة.
إن مبدأ المساواة بٌن المرأة والرجل ٌشكل الحجر األساس لإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان ،وقد نصت
المادة الثانٌة منه على":لكل إنسان الحق بجمٌع الحقوق والحرٌات المذكورة فً هذا اإلعالن ودونما تمٌٌز
من أي نوع كان ،وال سٌما التمٌٌز بسبب الجنس"
وقد اعتبرت هذه المادة فً مقدمة الدستور اللبنانً جزءا ال ٌتجزأ من الدستور نفسه و التً تلتزم مواثٌق
اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان.
كما وقع لبنان على معظم مواثٌق األمم المتحدة (اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان ،اتفاقٌة القضاء على جمٌع
أشكال التمٌٌز ضد المرأة ) والسٌما العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة دون أي تحفظ علٌه،
علما ً أن المادة 23منه تنص على المساواة الكاملة بٌن المرأة والرجل
والجدٌر بالذكر أن لبنان لم ٌتحفظ على المواد التً تجعل من أحكام االتفاقٌات الدولٌة الموقع علٌها تعلو
على القوانٌن الداخلٌة.
إن ما بٌن أٌدٌنا وثٌقة جامعة لكل القوانٌن التً تمٌز ضد المرأة وال تزال تعٌق العدالة والمساواة الكاملة بٌن
الرجل والمرأة.
لقد أردنا أن تكون هذه الوثٌقة جامعة ،ولكننا أردناها أن تكون أٌضا ً مبسطة بحٌث تكون أداة مفٌدة وسهلة
الفهم واالستعمال لجمٌع الفبات والمستوٌات
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إن اللجنة األهلٌة لمتابعة قضاٌا المرأة إذ تشكر الوكالة األمٌركٌة للتنمٌة الدولٌة ))USAIDو
األمٌدٌست( ) Amedistلمساعدتها على تحقٌق هذا الهدف تتوجه بالشكر العمٌق لكل الذٌن ساهموا فً جمع
وتألٌف وكتابة وتبسٌط هذه الوثٌقة.
لقد حان الوقت على ما نظن إلقامة العدالة والمساواة بٌن النساء والرجال.
لقد حان الوقت ألن ترفع الدولة تحفظاتها عن بعض المواد التً تحفظت علٌها وتصلح قوانٌنها حتى تتالءم
مع األحكام والمواثٌق الدولٌة التً وقعت علٌه.
فلنعمل معا ً إذاً على تحقٌقها
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التمٌٌز فً قانون الجنسٌة
 -1ما معنى التمٌٌز فً الجنسٌة؟
التمٌٌز فً الجنسٌة هو أن ال تعامل المرأة والرجل على قدم المساواة فٌما هو حق لها فً المواطنة ٌكفله
الدستور ،خاصة بعد أن أصبحت شرعة حقوق اإلنسان وما تتضم نه من التزام بالمساواة بٌن الرجل والمرأة
جزءاً ال ٌتجزأ من الدستور اللبنانً منذ.1990
 -2ما هً الجنسٌة ؟
الجنسٌة هً عالقة قانونٌه سٌاسٌة بٌن الفرد والدولة.
 -3كٌف تكتسب الجنسٌة؟
تكتسب الجنسٌة األصلٌة بالوالدة والجنسٌة المشتقة بالزواج أو بالتجنس.
 -4ما هً المعاٌٌر الكتساب الجنسٌة:
 رباط األرض ،أي أن ٌولد الفرد على أرض الدولة. رباط الدم ،أي أن ٌولد الفرد من أب وأم من التابعٌة المطلوبة. رباط الزواج.-5كٌف ٌتم التمٌٌز ضد المرأة فً قانون الجنسٌة اللبنانً الحالً؟
 لجهة عدم إمكانٌة منح األم اللبنانٌة الجنسٌة ألوالدها.
15الصاعد بتارٌخ  1925/1/19والمعدل بقانون
نصت المادة األولى من القرار رقم
ً
1960/1/11على ما حرفٌته"ٌعد لبنانٌا كل شخص مولود من أب لبنانً وبالتالً فإن القانون
اللبنانً ٌحصر رباط الدم بالوالد وال تستطٌع الوالدة اللبنانٌة منح جنسٌتها ألوالدها على غرار
الوالد اللبنانً
. لجهة عدم إمكانٌة منح الزوجة اللبنانٌة الجنسٌة لزوجها األجنبً
نصت المادة الخامسة من قانون الجنسٌة على ما ٌلً:
"إن المرأة األجنبٌة التً تقترن بلبنانً تصبح لبنانٌة بعد مرور سنة على تارٌخ تسجٌل الزواج فً
قلم النفوس بناء على طلبها.
إن هذا النص المذكور أعاله ٌسمح للزوج اللبنانً حق منح الجنسٌة لزوجته األجنبٌة بٌنما ال ٌتٌح
القانون اللبنانً للمرأة اللبنانٌة منح جنسٌتها لزوجها األجنبً.
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 لجهة شرط موافقة الزوج األجنبً الستعادة المرأة الجنسٌة اللبنانٌة
نصت المادة الخامسة من قانون 1960/1/11على أنه ٌجوز للمرأة اللبنانٌة المقترنة بأجنبً أن
تنفرد عن زوجها فً طلب الجنسٌة اللبنانٌة شرط أن ٌوافق زوجها على ذلك وتثبت اقامتها خمس
سنوات غٌر منقطعة فً لبنان
إن شرط االستحصال على موافقة الزوج ٌشكل انتقاصاًُ لحقوق المرأة واجحافا ً ٌلحق بها.
 لجهة التمٌٌز بٌن األم اللبنانٌة باألصالة واألم األجنبٌة المتجنسة.
نصت المادة الرابعة من قانون الجنسٌة بمنح األم األجنبٌة التً اكتسبت الجنسٌة اللبنانٌة حق
الجنسٌة ألوالدها القصر إذا بقٌت على قٌد الحٌاة بعد وفاة زوجها وتمنع هذا الحق عن المرأة
اللبنانٌة األصل.

ما هو المطلوب؟

ٌسجل قانون الجنسٌة اللبنانً انتهاكا ً صرٌحا ً لحقوق المرأة اإلنسان وٌمٌز
ضدها فً أكثر من مجال والمشترع اللبنانً والعتبارات سٌاسٌة معروفة
تحفظ على الفقرة الثانٌة من المادة التاسعة من اتفاقٌة القضاء على جمٌع
أشكال التمٌٌز ضد المرأة والمتعلقة بالجنسٌة مما ٌجعل الحاجة ملحة إلى
وجوب رفع التحفظ المذكور وتعدٌل قانون الجنسٌة اللبنانً باتجاه المساواة
بٌن المرأة والرجل.
المطلوب إذن:
 رفع التحفظ عن الفقرة الثانٌة من المادة التاسعة التفاقٌة القضاء
 على كافة أشكال التمٌٌز ضد المرأة.
 تعدٌل قانون الجنسٌة باتجاه المساواة التامة بٌن المرأة والرجل.
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التمٌٌز فً قوانٌن العمل والضمان االجتماعً
اذا كان قانون العمل اللبنانً الصادرعام

ٌ 1946تضمن فً صٌغته السابقة نصوصا ً "

تمٌٌزٌة" كانت تهدف فً ذهن المشترع ٌومذاك ،حماٌة للمرأة ،وكأنه ٌضع بذلك احكاما ً هً
من قبٌل التمٌٌز االٌجابً ،اال ان هذه النصوص باتت الٌوم واجبة االلغاء ،وقد الغً بعضها،
وال بد من فصل ما تبقى منها عن االحكام االخرى" الحمابٌة" التً ترعى عمل االوالد.
ان مراقبة التطور التشرٌعً الذي طاول قانون العمل وقانون الضمان االجتماعً على وجه
الخصوص ،تعطً انطباعا ً عاما ً برغبة المشترع فً القضاء على التمٌٌز بسبب الجنس .هذا
ما ٌستفاد ،مثال ،من القانون رقم
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قانون العمل ( التً كانت تحظر على النساء العمل اللٌلً) ،وقد استبدلها بنص متوازن للغاٌة،
هذه حرفٌتهٌ " :حظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بٌن العامل والعاملة فً ما ٌخص نوع
العمل ،مقدار االجر ،الوظٌفة ،الترقٌة،الترفٌع ،التأهٌل المهنً والملبس".
 -1ما ىو التمييز في قانون العمل؟
أ -فً األجر:
إن القانون اللبنانً ٌلزم األجر المتساوي بٌن الجنسٌن عند القٌام بعمل متكافا ,ولكن تجدر اإلشارة إلى
استمرار وجود ثغرات فً التطبٌق .ورغم التعدٌال الجوهرٌة التً طاولت قانون العمل ،إال أن بعض
أحكامه ال تزال تحتاج إلى تعدٌل ،وأبرزها المادة "  "7منه والتً ال تزال تنطوي على تمٌٌز من زاوٌة
استثنابها من نطاق تطبٌق قانون العمل لبعض الفبات،كالخدم فً البٌوت واألجراء فً المؤسسات
الزراعٌة فً حٌن ان االكثرٌة الساحقة هن من النساء.
ب -فً االحكام التً ترعى عمل النساء:
إن قانون العمل ٌتضمن فصالً ٌتعلق باستخدام األحداث والنساء ,كما ٌنص على إجراءات وتدابٌر تشمل
عملهم معا ً ,كما تصدر بعض المراسٌم المتعلقة بهم.
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ج -فً التقدٌمات اإلجتماعٌة:
ٌساوي قانون الضمان االجتماعً وقانون التعاونٌة فً القطاع العام بٌن الذكور واإلناث بالنسبة لبعض
التقدٌمات ,وتجدر اإلشارة إن هذه القوانٌن تفترض إن الموظفة أم األجٌرة ال تتحمل أعباء إعالة العابلة
إال بسبب الترمّل أو عجز الزوج أو غٌابه.
د -فً التعوٌض العابلً:
المادة  47من قانون الضمان االجتماعً تنص على استفادة الوالد من التعوٌضات العابلٌة مع بعض
اإلستثناءات .وفً حال عدم استفادة الزوج من أٌة تعوٌضات عابلٌة ,فالقانون ال ٌحرم المرأة من
تقاضً التعوٌضات العابلٌة عن أوالدها ,أال انه ح ّد من حقها هذا فً مرحلة معٌنة بقرار صادر عن
إدارة الصندوق الوطنً للضمان اإلجتماعً مستنداً الى عدم وجود نص صرٌح ٌساوي بٌن المرأة
والرجل لناحٌة التقدٌمات .وتحت تأثٌر ضغوط األجٌرات والهٌبات النسابٌة ,ت ّم اإلعتراف للمرأة بالحق
فً التعوٌضات العابلٌة ,استناداً إلى اجتهادات صدرت فً محاكم التمٌٌز و مجلس العمل التحكٌمً.
ه  -فً المنح التعلٌمٌة:
أعطى القانون المستخدمٌن والعمال فً القطاع الخاص الخاضعٌن لقانون العمل منحا ً تعلٌمٌة بموجب
مراسٌم تمدد تباعا ً.
وتستفٌد الوالدة من المنحة المدرسٌة إذا كان زوجها ال ٌتقاضى منحة مدرسٌة ,إال انه ٌقتضً تثبٌت هذا
الحق بنص قانونً واضح وصرٌح.
و -فً ضمان المرض:
تعتبر المادة  14من قانون الضمان االجتماعً بأن زوجة المضمون الشرعٌة األولى تستفٌد من ضمان
المرض واألمومة بٌنما ال ٌستفٌد زوج المضمونة إال إذا كان بلغ الستٌن من العمر أو كان غٌر قادر
على تأمٌن معٌشته بسبب عاهة جسدٌة أو عقلٌة ,وهذا تمٌٌز بٌن الزوجٌن حٌث انه ٌقتضً إفادة زوج
المضمونة من تقدٌمات المرض إذا كان ال ٌتعاطى عمالً مأجوراً أو ال ٌتٌح دخله تأمٌن النفقات الطبٌة.

ز-

فً لتقدٌمات المتعلقة باألمومة:

ٌنص البند الثانً من المادة  16من قانون الضمان االجتماعً على انه ومن أجل استفادة المضمونة أو
أحد أفراد عابلتها من تقدٌمات األمومةٌ ,جب ان تكون المضمونة منتسبة إلى الضمان منذ عشر أشهر
على األقل قبل الموعد المفترض للوالدة وهذا شرط إضافً على المضمونة غٌر مبرر ،فٌما زوجة
المضمون بإمكانها االستفادة بعد ثالثة أشهر من بدء عمل زوجها.
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بنا ًء للتعدٌل الحاصل على أحكام قانون العمل بموجب القانون الصادر فً

 ،2000/5/26أصبحت

إجازة األمومة محددة بمدة سبعة أسابٌع للمرأة العاملة الخاضعة لقانون العمل ,تدفع فٌها األجرة بكاملها.
كما حددت إجازة األمومة للموظفة فً القطاع العام بٌ 49وما ً.
أما فً التعلٌم الخاص فقد حددت إجازة األمومة لمدة شهرٌن براتب كامل ,وشهر آخر بنصف راتب.
 -2اٌن التمٌٌز فً قانون ضرٌبة الدخل؟
ال تتقاضى الوالدة التنزٌل الضراببً اإلضافً عن األوالد إال فً حاالت محدودة بموت الوالد او إصابته
بعلة مقعدة وال ٌقوم بأي عمل مأجور .بٌنما ٌستفٌد الوالد من التنزٌل اإلضافً عن األوالد فً كل
الحاالت.
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 -3ما هو المطلوب؟
إن تعدٌل النصوص القانونٌة المجحفة بحق المرأة هو أمر أساسً وضرورة
لرفع اإلجحاف الالحق بالمرأة العاملة ,وٌجب ان ٌترافق مع آلٌة واضحة
لمراجعة حسن تنفٌذ القوانٌن ووضع عقوبات رادعة لمخالفتها باإلضافة
إلى:
 فصل أحكام قانون العمل التً ترعى عمل النساء عن تلك التً ترعى
عمل األوالد واألحداث
 اعتبار المرأة معٌلة مساوٌة للرجل فً إدارة األسرة ،والعمل على ضمان
المساواة واستفادة النساء من جمٌع التقدٌمات االجتماعٌة.
 توحٌد مدة إجازة األمومة فً القطاعٌن العام والخاص وجعلها متوافقة
مع المدة المعتمدة فً االتفاقٌات الدولٌة التً التزم بها لبنان.كما ٌقتضً
التمٌٌز بٌن إجازة الوضع واإلجازة الالزمة لرعاٌة األوالد.
ٌقتضً تعدٌل أحكام المادة  16من قانون الضمان االجتماعً بحٌث تفرض
على المضمون والمضمونة مدة االنتساب نفسها لإلفادة من تقدٌمات األمومة.
 أن ٌتحمل الضمان االجتماعً بدل إجازة األمومة.
 تعدٌل المادة  47من قانون الضمان االجتماعً والتأكٌد على حق المرأة المضمونة
بنص قانونً واضح وصرٌح ٌعفً المراة من مراجعة القضاء
لناحٌة االستفادة من التعوٌض العابلً.
 وضع آلٌة واضحة لتأمٌن المراقبة والتفتٌش من جهة ،وتشدٌد العقوبات
الرادعة من جهة أخرى.
 المساواة بٌن الوالدة والوالد فً االستفادة من التنزٌل العابلً فً ضرٌبة
الدخل.
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التمٌٌز ضد المرأة فً قانون العقوبات المبناني
 -1واقع قانون العقوبات المبناني و الرؤية المطموبة لتعديمو
ظل قانون العقوبات المبناني في شبو حالة جمود لمدة ستين عاما .خبلل ىذه الفترة تطورت فمسفة

التشريع الجزائي وتبدلت المفاىيم السائدة تحت تأثير التطور االجتماعي الذي حظي بو لبنان في النصف

الثاني من القرن الماضي.

وكان لنضال الحركة النسوية تأثير كبير إلى جانب جميع المتنورين في المجتمع المبناني في السعي

لتعميم ثقافة المساواة،والعمل عمى تحرير المرأة من بعض القيود والغاء التمييز تجاىيا .

والمشترع المبناني يعمد اليوم إلى تعديل قانون العقوبات تحت تأثير التغييرات التي لحقت بالبنى

االجتماعية و تطمعاتيا نحو الديمقراطية والمساواة وتطابقاً مع مقدمة الدستور التي تؤكد عمى المساواة

بين المرأة والرجل( ،إذ يعترف بالتغييرات) ويرى أن االنتقال من مجتمع عشائري إلى مجتمع تقميدي ال
بد أن يترافق مع منظومة جديدة لمقوانين تعترف بالفرد ،المرأة والرجل والتي تؤسس لثقافة المساواة .
فبل تزال المفاىيم التقميدية التي ترتكز عمى المنظومة العشائرية الذكورية ،سارية المفعول في المجتمع

المبناني وىي تنظر لممرأة عمى أنيا ممك لمعشيرة وبتصرف الرجل ،ليم عمييا حق التأديب والخطف

واالغتصاب والمتاجرة وحتى حق حرمانيا من الحياة .

والتطور المطموب ىنا فيو باتجاه حقوق الفرد والمساواة بين المواطنين ،وتممّك المرأة لحقوقيا :حقيا
بالتعمم وحقيا في العمل والمشاركة في الحقوق والواجبات أسوة بالرجل.

 -2أين التمييز ضد المرأة في قانون العقوبات المبناني؟
يحتوي قانون العقوبات المبناني أحكاماً تميز بين المرأة والرجل في المجاالت التالية:
أ  -المجال المتصل بما يسمى جرائم الشرف (المادة  " 562جرائم الشرف")

ب  -المجال المتصل بما يسمى أحكام الزنا (المواد  "489,488،478في أحكام الزنا")
ج  -المجال المتصل بأحكام االغتصاب والخطف.
د  -المجال المتصل بأحكام البغاء.

ه  -المجال المتصل بأحكام اإلجياض.

 -3ما ىو مفيوم جرائم الشرف في القانون؟
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إن مفيوم جرائم الشرف في القانون الذي استند عمى مبدأ الدفاع عن الشرف الذي يؤدي إلى ارتكاب

الجرم ىو موروث ثقافي – اجتماعي .و البنية العشائرية و األعراف التقميدية تعتبر المرأة إنسانا فاقد

األىمية ومعدوم الحرية ،و تعتبر أيضاً أن كل تصرف لممراة يخرج عن األنماط التي تحددىا ،انتياك
لمعرض وعار عمى العائمة يجب غسمو بإراقة الدماء ،دماء المرأة طبعاً وكانت العشيرة مجتمعة تقرر
انتداب أحد ذكورىا لقتل األنثى التي تخرج بتصرفاتيا عن مفيوم العشيرة لمشرف.

 -4ما ىي اإلجراءات التي اتخذت لتعديل المادة 562حتى تاريخو؟
عدلت المادة 562بعد نضال حثيث دام نصف قرن بتاريخ  1999/2/20وجاء النص المعدل كما يمي:

" يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجو أصولو أو أحد فروعو أو أختو في جرم الزنا المشيود أو
في حالة الجماع غير المشروع فأقدم عمى قتل أحدىما أو إيذائو بغير عمد".

بموجب ىذا التعديل استبدل العذر المحل بالعذر المخفف وألغيت الفقرة الثانية المتعمقة بالحالة المريبة.

وبما أن المحاكم اختمفت في اجتياداتيا حول تعريف الدافع الشريف ،أضيفت فقرة بموجب المادة100

من المرسوم االشتراعي 83-112تنص " يكون الدافع شريفاً إذا كان متّسماً بالمرؤوة والشيامة ومحر اًر
من األنانية واالعتبارات الشخصية والمنفعة المادية "

ضيقت مجال تطبيق جرائم الشرف مع أنيا لم تزل االلتباس حول تفسير وتحديد مفيوم
ىذه اإلضافة ّ
المروءة و الشيامة .مع ذلك دأبت معظم المحاكم عمى أن الثأر واالنتقام لمشرف والتأديب ىو دافع أناني
وشخصي وبالتالي ال يمكن أن ُيستغل من الجاني في أكثر حاالت جرائم الشرف.
فتخفيف العقوبة إذن يشجع عمى القتل و اإليذاء ويخالف مبادئ الحرية والعدالة والمساواة
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 -5ما ىي شروط تطبيق المادة 562؟
 عنصر المفاجأة.
 انتفاء التصميم.

 الجرم المشيود أو الحالة المريبة مع ( الزوجة ،األخت ،االبنة ،الوالدة ،األرممة ،المطمقة).

 -6من ىم المستيفدون من العذر المخفف؟

 الذكور في العائمة (الزوج ،األخ ،األب ،الجد والفرع ميما سفل كاالبن والحفيد).

 -7ما ىو المطموب؟

أن المطموب إلغاء المادة ،562ألنيا ال تزال تميز بشكل فاضح ضد المرأة
حيث تشرع لمذكور من العائمة قتل اإلناث بيا.فيتوجب عمى المشترع إلغائيا

برمتيا لألسباب التالية:

 مخالفة الدستور المبناني
 مخالفة مبادئ ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان وسائرالمواثيق والعيود الدولية التي أبرميا لبنان

 مخالفة اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة
في مادتيا الثانيةالفقرة"ز"

 مخالفة المبادئ العامة لقانون العقوبات
 التحريض عمى استيفاء الحق بالقوة بدل الرجوع عمى القضاء
 تشريع أبشع الجرائم التي تطال المرأة في نطاق العائمة
 إخفاء جرائم سفاح القربى في بعض األحيان
 إضفاء صفة الشرف عمى جريمة بشعة

 السماح بدوام موروث ىمجي يتعارض ودولة القانون
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التمييز في أحكام الزنا
 -1ما ىو مفيوم الزنا؟
يعود تحريم الزنا تاريخياً إلى أصول دينية وثقافية ومجتمعية .و الخيانة الزوجية تتعدى كونيا اإلخبلل

بواجب األمانة بين الزوجين إلى جريمة تمس باآلداب االجتماعية مما يوجب عقابيا بأحكام جزائية بدل

االكتفاء باألحكام المدنية التي تحكم عقد الزواج .

وضمن منظومة تحريم الزنا كان التمييز ضد المرأة فاضحاً في المجتمعات التقميدية .ومع تطور وتقدم
المجتمعات وتقدم منظومة القوانين والحقوق تعدل االتجاه العام لؤلحكام وأصبحت المرجعية مرة أخرى

لؤلحكام المدنية لمزواج.

 -2ما ىو التحديد القانوني لمزنا ؟

الزنا ىو اتصال جنسي من قبل شخص متزوج بآخر غير زوجو".

 -3ما ىي شروط الزنا؟
يفترض لحصول الزنا:

 -قيام الرابطة الزوجية.

 وقوع أو حصول االتصال الجنسي بغير الزوج. -توفر النية الجرمية.

لكن ىذه الشروط غير كافية لتحقيق حصول الزنا من قبل الزوج إذ يقتضي باإلضافة إلى ذلك توافر أحد

شرطين:

أ -حصول الزنا في المنزل الزوجي.
ب  -اتخاذ الزوج خميمة جيا اًر.

 -4ما ىي أحكام الزنا؟

وردت أحكام الزنا في الباب السادس من قانون العقوبات " :في الجرائم التي تمس الدين والعيمة".

في فصمو الثاني " :في الجرائم التي تمس العيمة".

تبحث النبذة  " :2في الجنح المخمة بالآلداب العيمية" ضمن ثبلث مواد ()489-488-478

وىذا نصيا:
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المادة :478

"تعاقب المراة الزانية بالحبس من ثبلثة أشير إلى سنتين.

ويقضي بالعقوبة نفسيا عمى شريك الزانية إذا كان متزوجاً واال فالحبس من شير إلى سنة.

فيما خبل اإلقرار القضائي والجنحة المشيودة ال يقبل من أدلة الثبوت عمى الشريك إال ما نشأ
منيا عمى الرسائل الخطية التي كتبيا".
المادة :488

"يعاقب الزوج بالحبس من شير إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ لو خميمة
جيا اًر في أي مكان كان.

وتنزل العقوبة نفسيا بالمرأة الشريك".
المادة :479

"ال يجوز مبلحقة فعل الزنا إال بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي".
"ال يبلحق الشريك أو المتدخل إال والزوج معاً".

" ال تقبل الشكوى بانقضاء ثبلثة أشير عمى اليوم الذي اتصل فيو الجرم بعمم الزوج.

" إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين".
"إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى".

 -5كيف يميز قانون العقوبات المبناني ضد المرأة؟

يميز قانون العقوبات في أحكامو بين الرجل والمرأة عمى  3مستويات:
أ -في تحقيق شروط جريمة الزنا:

عند توافر الشروط القانونية الثبلث المذكورة أعبله تعاقب المراة الزانية سواء حصل فعل الزنا

في المنزل الزوجي أو في مكان آخر.

ال يعاقب الرجل إال إذا حصل فعل الزنا في المنزل الزوجي.

عند ارتكاب الزنا من قبل الزوج ،خارج المنزل ،ال يعاقب إال إذا اتخذ لو خميمة جيا اًر أي

بصورة معتادة ومشتيرة.

تعاقب الزوجة إذا ارتكبت الفعل مرة واحدة وبصورة مستترة.
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ب -في العقوبة:

عقوبة الزوج ىي الحبس من شير إلى سنة.

عقوبة الزوجة ىي الحبس من 3أشير إلى سنتين.
ج -في قواعد اإلثبات:

إثبات زنا الزوجة خاضع لمقواعد العامة لئلثبات أي ىو ممكن بكافة وسائل اإلثبات

(كشيادة الشيود والقرائن).

إثبات زنا الزوج مقيد باألدلة التي حددىا القانون حص اًر وىي عدا اإلقرار القضائي والجنحة
المشيودة ،الرسائل والوثائق الخطية الصادرة عنو.

د -في سقوط الدعوة:

تسقط الدعوى إذا قبل أو رضي الزوج باستئناف الحياة المشتركة.

 -6ما ىي األسباب الموجبة إللغاء تجريم الزنا؟

إن األسباب الموجبة لتجريم الزنا متعددة نذكر منيا:
 تقع أحكام الزنا في منظومة قوانين األحوال الشخصية إذ تشكل مخالفة لعقد الزواجواخبلالً باألمانة الزوجية وبالتالي يجب أن تنحصر بكونيا عنص اًر من عناصر فسخ
الزواج مع التعويض عمى الشريك المتضرر .

 إن تجريم الزنا الحاصل بين الزوجين ينسحب عمى األوالد ويمحق بيم الضرر األكيد الذيال يمكن تعويضو الحقاً فيعاقب األوالد عمى أخطاء الوالدين.

 إن تجريم الزنا يحتوي عمى قدر كبير من التكاذب االجتماعي والقانوني فيو إذ يطالحص اًر النساء المستضعفات يتجاوز النساء القادرات والرجال عموماً.

 -إن عقوبة السجن والتجريم ال تتبلءم مع نوع الخطأ الواقع في الزنا.

 إن القوانين التي تأثر بيا المشترع المبناني قد تراجعت عن تجريم الزنا فالمشترع الفرنسيقد ألغاه منذ سنة 1975والمشترع التركي كان قد ألغاه .

 \إن السجن ال يساعد عمى التوبة والغفران والعودة عن الخطأ بل قد يدفع بعض النساء إلىالياوية والعائمة إلى اليبلك.
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 -7ما ىو المطموب؟

 إن المطموب مساواة الرجل والمراة في أحكام الزنا سنداً

لممادة  2فقرة ز من اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز
ضد المرأة.

 إن و اجب األمانة الزوجية يرتبط بو الزوجين في عقد الزواج
بالتالي يتوجب تحريم الزنا عمى الرجل والمرأة دون تمييز.

أما المطالبة بإلغاء أحكام الزنا في قانون العقوبات فينحصر
بإلغاء تجريم الزنا وقد سبقنا إلىذلك التشريعات التي كانت
المصادر الرئيسة لقانون العقوبات المبناني.
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االغتصاب
 -1ما هو معنى االغتصاب
ٌعود االغتصاب إلى أسباب تجد جذورها األساسٌة فً التركٌبة الذكورٌة للمجتمع .حٌث ٌعتبر الرجل
جسد المرأة وأحاسٌسها ملكا مباحا ٌمكنه التصرف به حسب رغباته ونزواته الجنسٌة.
كما ٌعود االغتصاب إلى أمراض نفسٌة ظاهرة أو دفٌنة لدى المغتصب  :التسلط وحب السٌطرة على
المرأة ،توسل العنف فً العالقة الجنسٌة أو ما ٌعرف بالسادٌة إلى ما هنالك من إضطرابات وخلل فً
التركٌبة النفسٌة لبعض الرجال.
ومن األسباب المعروفة لالغتصاب تعاطً المخدرات واإلدمان على الكحول حٌث ٌفقد الرجل الوعً
والسٌطرة.
مع المغتصب مما ٌدفعه إلى
و تؤدي المنظومة التقلٌدٌة التً ال تزال سابدة فً المجتمع اللبنانً
االستخفاف بفعلته  ،وغالبا ما ٌنقلب األمر وٌصبح الجانً فً موقع الضحٌة فتتهم المرأة باإلثارة واللعب
بشهوات الرجل واستدراجه إلى فقدان السٌطرة واالغتصاب.
 -2ما هً العناصر التً ٌجب أن تتوفر للتحقق من جرٌمة االغتصاب؟
ٌحدد القانون العناصر التً ٌجب أن تتوفر للتحقق جرٌمة االغتصاب وهً:
 "الجماع" أي القٌام بعملٌة جنسٌة مكتملة بٌن الرجل والمرأة. "بالعنف والتهدٌد" أي اإلكراه على المجامعة باستعمال العنف كالضرب أو اعتماد القوةأو التهدٌد المادي أو المعنوي كشهر السالح أو التعرض للسمعة أو لألوالد إلخ ...
 "عدم توفر الرضى" استعمال الخداع مثل الغش أو الكذب أو الحٌلة أو انتحال الصفة(رجل أمن) الخ...
 ضعف الضحٌة :ونتٌجته استحالة المقاومة بسبب اإلعاقة الجسدٌة أو النفسٌة أو حاالتالمرض الجسدي أو النفسً أو الخلل الناتج عن تعاطً المخدرات
 -صغر سن الضحٌة :حالة القاصر ونتٌجتها تشدٌد العقوبة.

-3

ما هً أحكام االغتصاب فً القانون العقوبات اللبنانً؟

ٌرد االغتصاب فً قانون العقوبات فً الباب السابع "فً الجرابم المخلة
فصله األول "فً االعتداء على العرض".

باألخالق واآلداب العامة" فً

النبذة " -1فً االغتصاب" وتنص علٌه المادتان  503و 504
باألشغال الشاقة خمس

المادة " :503من اكره غٌر زوجه بالعنف والتهدٌد على الجماع عوقب
سنوات على األقل.
وال تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى علٌه لم ٌتم الخامس عشرة من عمره".

المادة ٌ " : 504عاقب باألشغال الشاقة المؤقتة من جامع شخص غٌر زوجه ال ٌستطٌع المقاومة
بسبب نقص جسدي أو نفسً أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع".
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 -4أٌن التمٌٌز فً أحكام االغتصاب بٌن الزوجٌن؟
المادتان  503و  504تستثنٌان حالة االغتصاب داخل العالقة الزوجٌة .وقد أتى هذا التشرٌع مخالفا لما
نصت علٌه تشرٌعات أخرى ( فرنسا  ،برٌطانٌا .)...
 -5اجتهادات المحاكم فً دعاوى االغتصاب:
تختلف المحاكم فً رؤٌتها لقضاٌا االغتصاب حسب ظروف كل حالةٌ .حكم القضاء فً هذه الدعاوى
متأثرا بالظروف الثقافٌة واالجتماعٌة من حٌث التشدد أو التساهل مع الجانً.
وهذه بعض الحاالت من االجتهاد:
 استعمال العنف :اعتبر اغتصابا مسك المرأة بالقوة إلجبارها على الجماع. استعمال السلطة :اعتبر اغتصابا تهدٌد شرطً للمرأة بالسجن إلجبارها على الجماع. إستغالل ظروف العمل :اعتبر اغتصابا إكراه رب العمل موظفة شابة وخجولة على الجماع ،أوإكراه صاحب البٌت الخادمة على الجماع بتهدٌدها بالطرد.
 استغالل حالة الضعف :مجامعة امرأة فً حالة السكر أو تحت تأثٌر المخدرات باإلكراه ٌعتبراغتصابا الن الضحٌة فً حالة ضعف وغٌاب الوعً.
 oمجامعة المرأة المعاقة جسدٌا أو نفسٌا.
 oإكراه امرأة ضعٌفة على المجامعة.
 إستعمال الغش :الخطوبة والوعد بالزواج الستدراج قاصر على المجام عة ومن ثم التخلًعنها.
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 -6ما هو المطلوب؟

ٌ -1نبغً تعدٌل المادتٌن  503و 504لجهة رفع االستثناء فً حاالت االغتصاب داخل العالقة
الزوجًة لألسباب التالٌة:
• توفر عنصر الرضى عند الزوجٌن
من عناصر الزواج الطبٌعٌة العالقة الجنسٌة بٌن الشرٌكٌن لكن الزواج ال ٌمكن أن ٌشرع
للعنف واإلكراه فً ممارسة هذه العالقة .إن الرضى والقبول عناصر أساسٌة فً عقد الزواج
وٌجب أن تنسحب على كل العالقات الزوجٌة.
وبالتالً حق الزوج بإقامة العالقة الجنسٌة ال تخوله حق استعمال العنف أو اإلكراه إلجبار
زوجته على المجامعة.
تعرض الزوجة للعنف أو الضرر:
• وجوب عدم ّ
إن العالقة الجنسٌة ضمن مؤسسة الزواج ٌجب أن تقوم على المحبة والرغبة واإلحترام
المتبادل بٌن الشرٌكٌن ودونهم تشكل اغتصابا" موصوفا" ٌتوجب تقنٌنه فً أحكام المادتٌن
 503و.504
 -2إعادة النظر بالمادة 522التً تشمل الجرابم الواردة فً فصل "االعتداء على العرض" على عدة
نبذات :االغتصاب -الفحشاء –الخطف – اإلغواء -التهتك وخرق حرمة األماكن الخاصة بالنساء
لألسباب التالٌة:
• الجدل فً االجتهاد حول كلمة "المرتكب"لشمولٌتها للفاعل والمتدخل والشرٌك والمحرض ال
سٌما فٌما ٌختص بوقف المالحقة وتعلٌق تنفٌذ العقاب.
• حول تعرٌف عقد زواج صرٌح الذي ٌرتكز على عنصر الرضا والتوافق أما إذا نتج عن تهدٌد
وعنف وخداع واستغالل وعلل جسدٌة ونفسٌة عند المعتدى علٌها ،فكٌف ٌمكن أن نعتبر عقد
الزواج صحٌحا ً.
• الزواج ال ٌمحً الفعل الجرمً
إذا كان الزواج ٌستر على الفضٌحة االجتماعٌة الحاصلة ،لٌمحً آثار الفعل الجرمً بحق
الفتاة ،تكون النتٌجة مكافأة للمعتدي على فعلته،وبذلك ٌعفى المعتدي من المالحقة ومن العقوبة
فً جرابم بشعة كاالغتصاب والخطف.
• ال ٌمكن للمشرع أن ٌشجع ولو بطرٌقة غٌر مباشرة على ارتكاب الجرٌمة.
إن إعفاء المعتدي ٌشجع بعض النفوس الضعٌفة من الشباب على اغتصاب أو خطف الفتٌات
إلكراههن على القبول بزواج من ٌرفضنه وذلك تحت تأثٌر ضغط المجتمع وحتى األهل أحٌانا ً.
إذ تجبر الفتاة على الزواج من مغتصبها أو خاطفها.
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البغاء
 -1ما هو مفهوم البغاء؟
البغاء ظاهرة إ جتماعٌة منتشرة منذ القدم وفً كل الحضارات هً تطال ولو بشكل متفاوت كل الفبات
طبقٌا ً وجنسوٌا ً وعمرٌا ً .هذه اآلفة بدل أن تتوجه إلى اإلنحسار تتفاقم فً إتجاه تشٌٌا اإلنسان وتحوٌله إلى
ى فً بعض الدول سٌاحة البغاء
سلعة ٌتاجر بها ضمن منظومة االتجار بالبشر بشكل عام .وتتفش
وٌتعرض لها حتى األطفال من اإلناث والذكور على حد سواء بشكل مقلق.
ويمكن تعريف البغاء حسب قانون حفظ الصحة العامة البغاء ىو مينة كل امرأة تشتير

باالستسبلم عادة إلى الرجال الرتكاب الفحشاء مقابل اجر من المال سواء كان ذلك س اًر

أو عمناً

وتعرف ىذه المرأة "بالمومس".
والمكان الذي تسكنه المومسسات أو تترددن إلٌه ٌعرف ببٌت الدعارة ٌ .مٌز القانون بٌن البٌوت العمومٌة
أي بٌوت الدعارة وبٌوت التالقً التً تسكنها بنات القهاوي.
وٌعرف القانون " القواد " بأنه كل رجل غٌر ذي مهنة معلومة ٌتخذ القٌادة باإلغواء وسٌلة لكسب المال.
 -2كٌف ٌنظم القانون أحكام البغاء؟
نظم المشترع اللبنانً البغاء فً قانون حفظ الصحة وفً قانون العقوبات الباب الثامن من فصله الثانً
تحت عنوان "فً الحض على الفجور والتعرض لألخالق واآلداب العامة
 الشروطٌ :منع القانون الدعارة السرٌة منعا ً باتا ً.إجازة فتح هذه البٌوت وبالنسبة إلى صاحبة هذه

تخضع بٌوت الدعارة لشروط محددة بالنسبة إلى
البٌوت.
كما تخضع المومسات لشروط بالنسبة للعمر ورخصة العمل والتواجد خارج البٌت والرقابة الطبٌة.

 العقوباتأو
يعاقب القانون القوادٌن بالسجن من شهرٌن إلى ستة اشهر وٌعاقب من ٌتعاطى الدعارة السرٌة
ٌسهلها ومن ٌعتمد على دعارة الغٌر لكسب المعٌشة.
وٌعاقب النساء اللواتً ٌرتكبن التحرش .كما ٌعاقب من ٌغوي امرأة أو بنتا ً قاصرة الرتكاب الفحشاء.
بإلغاء الرخصة من قبل
تعاقب أحكام البغاء عدم االلتزام بالشروط التً تخضع لها بٌوت الدعارة
المحافظ.
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 - 4ما هو المطلوب؟

إن المطلوب هو إلغاء البغاء فً لبنان.
إن ممارسة ما ٌسمى بمهنة الجنس مخالفة لكل مبادئ المواثٌق الدولٌة.
مبدأ الكرامة اإلنسانٌة ٌحتم عدم تشٌٌا اإلنسان وتحوٌله إلى سلعة ٌمكن
المتاجرة بها .كما إن إتفاقٌة عدم االتجار بالبشر واإلعالن بشأن القضاء
على العنف ضد المرأة ٌتجهان نحو إلغاء البغاء وخاصة عدم شرعٌته كما
هو حاصل فً لبنان.
لكن التوصل إلى إلغاء البغاء دونه صعوبات واجهتها الدول المتقدمة علٌنا
فً مجال حقوق المرأة أهمها استفحال هذه اآلفة وتجذرها فً المجتمع
وعدم إمكانٌة ضبطها ومراقبتها فً حال تحولها إلى مهنة سرٌة متفلتة
من كل الضوابط فً مجتمعات ٌسودها الفساد والبؤس والتمٌٌز.
ماذا نقترح ؟
ٌمكن العمل على رزمتٌن من التدابٌر:
 التشدد فً المراقبة والعقوبة على تجار الجنسالعمل على معالجة األسباب التً تدفع إلى ممارسة البغاء بمكافحةالتمٌٌز والعنف ضد المرأة وبتمكٌن المرأة مهنٌا ً .كما العمل على
إعادة تأهٌل المومسات لالنتقال من ممارسة البغاء إلى مهنة تؤمن
العٌش الكرٌم لهن.
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اإلجهاض
 -1ما هو اإلجهاض؟
اإلجهاض أو قطع الحمل قضٌة إنسانٌة شابكة تتداخل فٌها عوامل متشعبة ثقافٌة – دٌنٌة واجتماعٌة –
اقتصادٌة .وقطع الحمل ٌجري فً أكثر األحٌان بشكل سري وبوسابل بدابٌة تضر بصحة المرأة وقد
تؤدي إلى وفاتها.

 -2ما هً أحكام اإلجهاض فً القانون اللبنانً؟
ٌخضع اإلجهاض ألحكام قانون العقوبات وأحكام قانون اآلداب الطبٌة.
ٌحظر القانون اللبنانً اإلجهاض وال ٌسمح إال باإلجهاض العالجً ووفقا ً لشروط محددة حصراً وٌعاقب
علٌه.

أ .اإلجهاض الجنابً
اإلجهاض الذي

اإلجهاض الذي ٌعاقب علٌه القانون هو قطع الحمل بوسابل غٌر طبٌعٌة .بعكس
ٌحصل طبٌعٌا ً.
ٌتطرق قانون العقوبات إلى مسألة اإلجهاض فً الفصل الثالث من الباب الثامن النبذة
المواد  539إلى .546

 -2-فً

الجنحة:
أو تروٌج أو تسهٌل استعمال وسابط

ٌعاقب القانون الدعاوة لإلجهاض وٌقصد منها نشر
اإلجهاض بالحبس من شهرٌن إلى سنتٌن مع غرامة.
أو عرض للبٌع أو اقتناء بقصد البٌع مواد معدة
كما ٌعاقب القانون بالعقوبة نفسها بٌع
لإلجهاض آو تسهٌل استعمالها.
تعاقب المرأة التً تطرح نفسها بالحبس من ستة اشهر إلى ثالث سنوات .تستفٌد من عذر
مخفف المرأة التً تطرح نفسها للحفاظ على شرفها.
ٌعاقب من ٌرتكب التطرٌح أو ٌحاوله برضا المرأة بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات.

الجرٌمة:
إذا أفضى
ٌعتبر القانون جرٌمة اإلجهاض الحاصل عن قصد دون رضى المرأة .وكذلك
اإلجهاض إلى موت المرأة .تتراوح العقوبة بٌن أربع سنوات وعشر سنوات حسب الظروف.
كما تطبق هذه العقوبات ولو كانت المرأة غٌر حامل.
ٌستفٌد من العذر المخفف مرتكبً هذه الجرابم إذا أقدم علٌها محافظة على شرف احد فروعه
او قرٌباته حتى الدرجة الثانٌة بٌنما ٌشدد القانون العقوبة بالنسبة إلى الصفة المهنٌة للجانً
كالطبٌب ،القابلة ،الصٌدلً أو احد مستخدمٌهم كما ٌمنعه من مزاولة مهنته أو عمله وقد ٌحكم
أٌضا ً بإقفال المحل.
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ب -اإلجهاض العالجً
ٌسمح القانون باإلجهاض العالجً ضمن شروط محددة واستثنابٌة:
أن ٌكون اإلجهاض الوسٌلة الوحٌدة إلنقاذ حٌاة األم المعرضة للخطر الشدٌدٌ .توجبعندها استشارة وموافقة طبٌبٌن ٌوقعان التقرٌر مع الطبٌب المعالج.
إن توافق الحامل على اإلجهاض بعد إطالعها على الوضع إال إذا كانت فاقدة الوعً أوبحالة الخطر الشدٌد .فً هذه الحالة على الطبٌب إجراء اإلجهاض إنقاذاً لحٌاتها حتى
لو مانع ذووها.
 -3ما هو المطلوب؟

القانون اللبنانً من أكثر القوانٌن تشدداً فً هذا المجال وٌؤدي حتما ً
إلى التمٌٌز ضد المرأة عموما ً كما بٌن امرأة وأخرى.
منع اإلجهاض بالمطلق واعتباره جرٌمة فً كل األحوال ٌناقض مبدأ
حرٌة المرأة فً إدارة حٌاتها وٌتجاهل إرادتها الذاتٌة فً القرار فٌما
ٌخص جسدها ومسؤولٌتها الشخصٌة وقرارها بالنسبة لعملٌة
اإلنجاب .وال تقدم المرأة على اإلجهاض إال فً حاالت الضٌق الشدٌد
والبؤس المدقع.
فً الواقع إن منع اإلجهاض ال ٌخفف من ممارسته بل ٌدفع بالمرأة
وبسالٌب غٌر
إلى اإلجهاض السري على أٌدي أشخاص غٌر كفؤ ة أ
صحٌة تشكل تهدٌداً لسالمة المرأة وقد تؤدي إلى وفاتها.
ومنع اإلجهاض ٌمٌز بٌن النساء إذ ٌمكن أن تلجأ المرأة المتمكنة إلى
الخارج إلجراء العملٌة فً المستشفى وعلى أٌدي أطباء أخصابٌٌن
بٌنما تضطر المرأة البابسة إلى توسل أسالٌب بدابٌة أو اللجوء إلى
أشخاص ٌنقصهم االختصاص والمسؤولٌة وأحٌانا النزاهة.
لذلك نقترح أن تعدل اإلحكام الناظمة لإلجهاض وان ٌتزامن ذلك مع
تدابٌر تعالج األسباب التً تؤدي إلى اإلجهاض ،وإنشاء مراكز
متخصصة للتوجٌه واإلرشاد.
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التمييز في قوانين األسرة
التمييز في قوانين األسرة في لبنان واضح وجمي ،فالمبنانيون ال يخضعون لقانون واحد فيما يتعمق
بأحواليم الشخصية بل يخضع كل لبناني لقوانين الطائفة التي ينتمي إلييا ولمحاكم ىذه الطائفة.

ويؤدي ىذا الوضع ليس فقط لمتمييز بين الرجل والمرأة بل بين المواطنين أنفسيم بالنسبة لبعضيم
البعض ،ويتنافى ىذا الوضع مع مبدأ المساواة بين جميع المبنانيين الذي أقره الدستور المبناني

وخاصة المادة السابعة فيو ،كما يتنافى مع مقدمتو المضافة بتاريخ 1999/9/21والتي تنص

عمى أن لبنان "عضو مؤسس في منظمة األمم المتحدة وممتزم بمبادئيا ومواثيقيا واإلعبلن

العالمي لحقوق اإلنسان ،وأن الدولة تجسد ىذه المبادئ في جميع الحقول والمجاالت ببل استثناء

.

والمساواة داخل األسرة نصت عمييا المادة  16من اإلعبلن التي أكدت عمى حق المراة والرجل
متى أدركا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون قيد بسبب الجنس أو الدين ،وعمى تساوي

المرأة والرجل في الحقوق عند الزواج وخبلل قيامو وعند انحبللو بينيما.
أين التمييز في قوانين األسرة؟

إن معظم القوانين في جميع الطوائف المتعددة في لبنان تميز بين المبنانيين بسبب الجنس ،وان
المرأة ىي المغبونة واألضعف لدى جميع الطوائف .فالتمييز بين الرجل والمراة في قوانين

األحوال الشخصية يبدأ مع الزواج ويستمر بعد انحبللو ،في الطبلق ،وفي اإلرث والحضانة

والوالية والقوامة.

وسنعرض بشكل عام التمييز الواقع ضد المرأة في مختمف الطوائف.

في الزواج



الحد من االختيار في الزواج

بعض الفئات حددت الحد األدنى لمزواج تسع سنوات.

 شيادة رجل واحدة معادلة لشيادة إمرأتين في عقد الزواج أو أي شيادة أخرى.
 الرجل رأس المرأة والعائمة.



إطاعة المرأة لمرجل.

اإلذن من الزوج لمخروج من البيت أو في اختيار األصدقاء ومعاشرة الناس.

 إذن الزوج لمعمل خارج المنزل.

 تمبية المراة لزوجيا دائماً في العبلقات الجنسية عند الطمب.

 المرأة ليست شريكة لمرجل في شؤون اإلسرة ،مربية لؤلوالد حتى سن الحضانة.
 تعدد الزوجات.
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 الحد من حرية المراة في اختيار المسكن ،وىي مجبرة عمى أن تتبع زوجيا لتسكن معو
حيث يشاء.

 حق التأديب.
ما ىوالمطموب:
 -تأمين الحرية التامة والرضا في اختيار الزوج لكل من المرأة والرجل .

 اعتبار أىمية الزواج تكتمل باتمام الفتى والفتاة سن الثامنة عشرة ،عمى أن يكون الحد األدنى 15سنة ،وذلك باإلذن من الجية المختصة لدى كل طائفة ،والقرار معمل يبين منو المصمحة
واألسباب المبررة ،وبعد موافقة والدي القاصر إي األب واألم معاً،
 -حق المراة بالشيادة عمى عقد الزواج أسوة بالرجل.

 -المراة والرجل شريكان في الحقوق والواجبات ،وجعل العالقة بين المرأة والرجل تسودىا - -

المساواة و االحترام والمودة.
 -إلغاء بيت الطاعة.

 -إلغاء إذن الزوج لمخروج من البيت.

 -إلغاء إذن الزوج لمعمل خارج البيت.

 التوافق عمى عدد األطفال والميمة بينيم. -التوافق في المجامعة.

 -حرية المراة في اقتباس شيرة الزوج.

 -اعتبار أمتعة المنزل لمرجل والمرأة معاً.

 اعتماد الزواج األحادي .وفي حال استمراره تقنينو بإذن من القاضي . -إلغاء القيود عمى المرأة في اختيار الزوج.

 -التوافق بين الزوجين عمى محل اإلقامة بما ىو في مصمحة العائمة و تسجيل عقد اإليجار

باسمييما معاً.

 -إلغاء حق التأديب.
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في الطالق وفسخ الزواج
 طبلق المراة بإرادة منفردة أي بدون عمميا وبدون سبب ودون المثول أمام القاضي.
 عدم المساواة في أسباب الطبلق أو فسخ الزواج بين الرجل والمرأة.
 لزوم البكارة عند الزواج.

 تفويض طبلق المرأة لغير الزوج.

 عدم إمكان المرأة الطبلق إال بدفع مبمغ من المال إلى الزوج أو المجوء إلى المحكمة في
حاالت استثنائية ومحدودة.

 حق الزوجة المطمقة في النفقة.

 حق الحضانة لبلم حتى سن السابعة لمذكر والتاسعة لمبنت.
 العدة من ثبلثة إلى عشرة أشير.

 عمى المراة اإلفصاح عن الحمل لزوجيا خبلل ثبلقين يوماً من تاريخ إعبلن الطبلق.
 سقوط حق المراة المخطئة بميرىا أو بالبائنة أو بجيازىا.

 حق الزوج في حالة الطبلق الرجعي أن يعيد زوجتو دون رضاىا.
ما ىو المطموب؟
 وجوب الطالق أمام المحكمة و ألسباب مشروعة ومتساوية لمرجل والمراة . إلغاء فقدان البكارة كسبب لمطالق. -حق النفقة.

 -إلغاء التفويض بالطالق.

 حق الحضانة لألم حتى سن الرشد. -إلغاء العدة عند الفحص الطبي.

 إعطاء المرأة الحامل ميمة تتعدى الثالثين يوماً لإلفصاح عن حمميا لزوجيا. حفظ المراة لممير والبائنة أو الجياز حتى ولو كانت مخطئة. -اشتراط رضى الزوجة لمعودة إلى الحياة الزوجية.

 إلغاء نفقة الزوجة لزوجيا إذا اثبت لدى المحكمة نشوزىا. -حق المرأة بالخمع.
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الحضانة والوالية عمى األطفال
 تقديم األب وبعض الذكور في العائمة عمى األم في حق الوالية عمى األوالد.

 الوالية والوصاية في غياب األب تعود لمجد الصحيح فاألخ األرشد فالعم وابن العم ثم األم .
 انتقال الوالية من األب إلى من تعينو المحكمة وليس إلى األم.

 حضانة الولد تعود إلى األم إذا كانت غير متزوجة برجل غير والده وعرفت بحسن السموك
واألخبلق والقدرة عمى تربية ولده.

 تحديد مدة الحضانة دون أخذ مصمحة الولد باالعتبار .
 إرغام األم عمى إرضاع الولد لمدة سنتين.

 في حال عدم تمكن األم من إرضاع الولد ،الوالد يختار المرضعة.
 الموانع في حراسة األم ألوالدىا.
 الوصاية.
ما ىو المطموب؟

 مساواة األم واألب في حق اإلشراف عمى تربية األوالد . مساواة األم واألب في الوالية. حرية المرأة في إرضاع أوالدىا. -المساواة في حق الوصاية والوالية بين األم واألب وعدم تقديم أي من األقارب

عمييما وعمى أن تؤخذ مصمحة األوالد في االعتبار.

 -حضانة األوالد في حال الطالق أو اليجر أو فسخ الزواج لألصمح من الوالدين.
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في اإلرث
 االبنة الوحيدة ال تقطع ميراث عند السنة ( أما القاعدة العامة فيي أن اليبات تحجب من
بعدىا بينما اإلناث ال يحتجبن ولين حصص محفوظة).

 لمذكر مثل حظ االثنين (عند المسممين).

 إرث الزوجة من الزوج نصف إرث الزوج من الزوجة ( عند المسممين).

المطموب:
 -حق البنت في أن تقطع الميراث عند السنة.

 -المساواة في اإلرث بين الذكر واألنثى ( أقر قانون اإلرث لغير المسممين بتاريخ

 23حزيران  959و اعتبر أن الطبقة األقرب تحجب األبعد،كما نص عمى حق
التممك.

 -قانون مدني يحل مشكمة اإلرث بين الطوائف المختمفة.
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في المير والبائنة
 إدارة المير واستثماره يعود لمزوج.

 سقوط حق المرأة في المير إذا كانت مسؤولة عن انحبلل الزواج.
 إدارة البائنة واستثمارىا حق لمزوج.

 عمى المرأة أن تأخذ إذن الزوج لمتصرف بالبائنة حتى لو كانت لمساعدة أوالدىا.
 سقوط حق المرأة في البائنة إذا كانت مسؤولة عن انحبلل الزواج.
 سقوط حق المرأة بجيازىا إذا كانت مسؤولة عن انحبلل الزواج.
المطموب:

 -إدارة المير واستثماره ىو لمزوجة.

 إدارة البائنة واستثمارىا ىو لمزوجة. عدم سقوط حق المرأة بجيازىا أو بالمير أو بالبائنة حتى ولو كانتمخطئة.
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ما هو المطلوب للقضاء على التمٌٌز فً قوانٌن األسرة؟
-1رفع التحفظات عن المادة التاسعة من اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة
 -2إصدار قانون مدنً لألحوال الشخصٌة)1(.
وبمـا أن قوانٌـن األحوال الشـخصٌة فـً لبـنان متعارضـة فـً العدٌـد مـن نصوصهـا مـع أحكـام
المواثٌـق الدولٌة ومـع الدسـتور نفسـه فـال بـد مـن تعدٌلهـا لألسـباب التالٌــــة :
 الشـرط األول لبـناء دولـة القانـون والمؤسسـات والعلـم ولبـناء الدٌمقراطٌـة وتحقٌـقالعدالـة هـو المسـاواة السـٌما بٌـن الرجـل والمـرأة  .ان تطبٌـق القوانٌـن ٌفـرض علـى
الدولـة أن تبتـدىء بالتطبٌـق علـى نفسـها المواثٌـق الدولٌـة التـً التزمـت بهـا وأحكـام
الدسـتور وكلهـا تنـص علـى المسـاواة السـٌما بٌـن الجنسـٌن .

ان بنـاء المجتمـع الموحـد ونحـن بأشـد الحاجـة إلٌه بعـد خروجنـا مـن الحـرب ٌفـرض علٌنـا تجـاوز االختالفـابٌـن المواطنٌـن  .والالمسـاواة فـً هـذا المجـال ال تطـال المـرأة وحدهـا بـل الرجـل
أٌضـا ً ألن مواطنٌـة االثنٌـن تصبـح رهٌنـة انتمابهمـا الطابفـً وتصبـح القوانٌـن أداة
تفرقـة وتماٌـز بـدالً مـن أن تكـون أداة توحٌـد .
مالحظة أنظر الملحق رقم ()2
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المالحق
-1

قانون مدنً لألحوال الشخصٌة

-2

مظاهر التمٌٌز فً قوانٌن األحوال الشخصٌة

لدى مختلف الطوابف فً لبنان
-3

البحة بالقوانٌن المعدلة لصالح المرأة حتى

2004
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ملحق 1

قانون مدنً لألحوال الشخصٌة ٌحقق المساواة بٌن الرجل والمرأة
كرست الشرعة الدولٌة لحقوق اإلنسان حرٌة الفكر والوجدان والدٌن .وإن هٌبات األمم المتحدة
اعتبرت أنه ال ٌجوز فرض أي نوع من أنواع القٌود على فكر اإلنسان الداخلً أو على ضمٌره األخالقً
أو على موقفه تجاه الكون أو خالقه.
ولمـا كـانت فبـة غٌـر قلٌلـة مـن اللبـنانٌٌـن غٌـر منتسـبة إلى أي طابفـة إسالم ٌة أو مسـٌحٌة أو أنهـا
ورغـم إٌمانها باتـت مقتنعـة بقانـون مدنـً للـزواج فـال ٌجـوز رفـض أو االحتجـاج علـى وجـود قانـون
مدنـً ٌطبـق علـى مـن ٌختـار االنضمـام إلٌه وذلـك مراعـاة للمبادئ التـً تكفلهـا الشـرعة الدولٌـة لحقـوق
اإلنسان مـن حرٌـة المعتقـد والمسـاواة بٌـن المواطنٌـن بصـورة عامـة وبٌـن المـرأة والرجـل بصـورة
خاصـة.
ونشــٌر إلى القـرار رقــم  60الصـادر بتارٌـخ  1936/3/13الـذي ومنـذ ذلـك الوقـت نـص علـى
وجـوب وضــع قانـون مدنـً لألحـوال الشــخصٌة.
كمـا إن اللجنـة المعنٌـة بحقـوق اإلنسان التابعـة للعهـد الدولـً الخـاص بالحقـوق المدنٌـة والسـٌاسـٌة
فـً مالحظاتهـا علـى تقرٌـر لبـنان حـول الحقـوق المدنٌـة والسـٌاسـٌة أوصـت بضـرورة اعتمـاد القوانٌـن
المدنٌـة فـً الـزواج والطـالق إضافـة إلى قوانٌـن األحوال الشـخصٌة المعتمـدة حالٌـا ً والتـً طالبـت اللجنـة
بتعدٌلهـا لتحقٌـق المسـاواة الكاملـة للمـرأة فـً كـل أوجـه الحٌـاة االجتماعٌـة.
وبالتالـً فـإن التطبٌـق الفعلـً للمواثٌـق الدولٌـة واحتـرام حقـوق اإلنسان والحرٌـات األساسٌة
للجمٌـع دون تمٌٌـز بسـبب الدٌـن أو المعتقـد ٌفـرض وجـود قانـون مدنـً لألحـوال الشـخصٌة وإن أٌـة
معارضـة لهـذا القانـون ٌشـكل انتهاكـا ً للمواثٌـق التـً التـزم بهـا لبـنان وللدسـتور اللبـنانً الـذي تكفـل
بموجبـه الدولـة اللبـنانٌـة حرٌـة الـرأي والمعتقـد وتتعهـد بتجسـٌد هـذا الحـق فـً جمٌـع الحقـول
والمجـاالت.
ولسـنا هنـا بصـدد اقتـراح قانونً مدنـً لألحوال الشـخصٌة فالمشـارٌع المقترحة مـن قبـل األحزاب
عدٌدة وقـد شـارك فـً صٌاغتهـا كبـار المحامٌن والمثقفٌـن وهـً جمٌعهـا ال تهدف إطالقـا ً إلى المـس
بالمعتقـدات الدٌنٌـة بـل تقـوم علـى احتـرام أنظمة كافـة الطوابـف .فهـذه القوانٌن اختٌارٌة ولٌسـت إلزامٌـة
إال لمـن ٌختارهـا وٌبقى لكـل فـرد حرٌة مراعـاة قوانٌن طابفتـه بمحـض إرادتـه.
ونذكـر هنـا مشـارٌع القوانٌـن المعـدة بصـورة كاملـة وهـً التالٌــة:
 مشـروع الحـزب الدٌمقراطـً الـذي أعـده األسـتاذ عبد اللـه لحـود مـع أجهـزة الحـزبوصـدر فـً تمـوز  1971باسم " مشـروع قانـون األحـوال الشـخصٌة الموحـد " .و فـً
أٌـار  1995صـدرت صٌغـة معدلـة نسـبٌا ً لهـذا المشـروع عـن النابـب والوزٌـر الراحـل
األسـتاذ جـوزف مغٌـزل وتحـت اسـم مشـروع قانـون مدنـً اختٌـاري للـزواج.
 الحـزب العلمانـً الدٌمقراطـً وضعـه المحامـون نصـار غلمٌـة  ،سـامً الشـقٌفً ،حســٌب نمـر وســواهم  ،وصـدر ســنة  1981تحـت اســم " مشـروع قانـون اختٌـاري موحـد
لألحـوال الشـخصٌة فـً لبـنان " .
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 مشـروع الحـزب السـوري القومـً االجتماعـً صـدر سـنة  1997تحـت اسـم " مشـروعالحـزب السـوري القومـً االجتماعـً لقانـون اختٌـاري لألحوال الشـخصٌة " وقـد سـاهم فـً
وضعـه األسـتاذ أوغسـت باخـوس .
 مشـروع ربٌـس الجمهورٌـة الٌـاس الهـراوي وضـع فـً العـام  1997تحـت اسـم " مشـروعقانـون األحـوال الشـخصٌة االختٌارٌـة " وشـارك فـً وضعـه المحامً ابراهٌـم طرابلسـً.
 مشروع مقدم من حركة حقوق الناس .1998وان جمٌـع هـذه القوانٌـن مبنٌـة علـى المبادئ التالٌــــة









:

تحقٌـق مبـدأ سـٌادة الدولـة.
تحقٌـق الدٌمقراطٌـة ومراعـاة حقـوق اإلنسان.
اسـتقالل التشـرٌع عـن األدٌـان مـع احتـرام األدٌـان.
تحقٌـق المسـاواة بٌـن المواطنٌـن أمـام القانـون.
تحقٌـق المسـاواة بٌـن المـرأة والرجـل فـً مؤسسـة الـزواج فـً
الحقـوق والواجبـات العابلٌـة وفـً ممارسـة العمـل وفـً اإلرث.
الحفـاظ علـى متانـة الروابـط الزوجٌـة والعابلٌـة.
تنظٌـم الطـالق علـى أسـس معقولـة.
حـرص مطلـق علـى حقـوق األوالد ومصلحتهـم.

وقـد بـات مـن الملـح إخراج هـذه المشـارٌع مـن األدراج ووضعهـا قٌـد التنفٌـذ السـٌما وأنهـا
اختٌارٌـة ،ممـا ٌترك الحرٌة لكـل فرد أن ٌقرر هـو بنفسـه.
وبالطبـع فـإن القانـون المدنـً المطبـق دنٌوٌـا ً ال ٌؤثـر فـً أي حـال مـن األحـوال علـى إٌمـان أي
فـرد وعالقتـه بربـه.
ومـن المهـم جـداً السـٌما فـً بلـد كلبـنان حٌـث تتعـدد األدٌـان والمذاهـب إٌجاد قانـون مدنـً
موحـد ٌكـون القاسـم المشـترك بٌـن الجمٌـع فـال تبقـى الفســٌفسـاء الدٌنٌـة مفككـة مـن ضمـن جـزر
معزولـة عـن بعضهـا بموجـب قوانٌـن مسـتقلة لكـل مذهـب ولكـل طابفـة بـل ٌصبـح القانـون المدنـً
االختٌــاري هـو الرابـط والجامـع بٌـن أجـزاء هـذه الفسـٌفسـاء دون أن ٌلغٌهـا وال ٌتناقـض معهـا بـل
ٌتكامـل بصـورة إٌجابٌة راقٌــة.
ومـن المخـزي أن نـرى بعـض اللبـنانٌٌـن ٌسـافرون إلى الخـارج وٌتكبـدون المصارٌـف ثـم
ٌعـودون إلى لبـنان بعـد إجرابهـم لعقـود زواج مدنٌـة.
ً
واألسـوأ مـن ذلـك أن تقـدم السـلطات المختصـة علـى تسـجٌلها أصـوال فـً الدوابـر المختصـة
دون أن تعتبرهـا تطعـن فـً اإلٌمان أو فـً الدٌـن .
واألشـد سـوءاً مـن كـل ذلـك أن ٌلـزم القضـاء الوطنـً باسـتلهام القوانٌـن األجنبٌــة حٌـن ٌتـم البـت
أو النظــر بأمــر أي مداعــاة بهـذا الشــأن ،ممـا ٌسـتلزم نقـل اإلباحة فـً االختٌـار خـارج لبــنان إلى
حرٌـة فـً االختٌـار داخلــه وذلـك بموجـب قوانٌـن توضـع فـً ضـوء مـا ٌناســب المجتمـع اللبـنانً حتـى
ال ٌضطـر أصحـاب الخٌـار المدنـً إلى اعتمـاد قوانٌـن وضعـت لتتناسـب مـع مجتمعـات أخـرى .
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وإن تعـدد الطوابـف واألدٌـان والمذاهـب فـً لبـنان إن كـان ٌشـكل رسـالة إٌجابٌة لناحٌـة الغنـى
والتنـوع والتعـدد فهـو ال ٌجـب أن ٌشـكل انغالقـا ً وابتعـاداً عـن اآلخــر ممـا ســوف ٌفقــد هـذه الرســالة
معناهــا اإلٌجابً.
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ملحق2
مظاهر التمٌٌز فً قوانٌن األحوال الشخصٌة
فً مختلف الطوابف فً لبنان
ٌعترف القانون اللبنانً بوجود 18طابفة وٌمنح هذه الطوابف صالحٌة التشرٌع واإلرادة المستقلة
والمحاكم الخاصة.
وسنذكر بعض قوانٌن األسرة فً لبنان المتعارضة مع اتفاقٌة إلغاء التمٌٌز ضد المرأة لدى مختلف
الطوابف فً لبنان.

أوال :فً عقد الزواج
 .1الطابفـة الدرزٌـة تعتبـر اختـالف الدٌـن مـن موانـع الـزواج كمـا تلـزم موافقـة الولـً علـى
زواج المـرأة حتـى سـن الحـادي والعشـرٌن (المـادة  6مـن قانـون األحـوال الشـخصٌة
للطابفـة الدرزٌـة) .
 .2قوانٌـن األحوال الشـخصٌة للطوابف المسٌحٌة تعتبـر اختالف الدٌن مـن موانـع الزواج إال
فـً حال التفسـٌح باسـتثناء الطوابف األرثوذكسٌة التـً تمنـع الزواج فـً حال اختالف الدٌـن
 25مـن قوانٌن األحوال
وتلزم المسٌحً غٌـر األرثوذكسً االنضمـام إلى كنٌستها (مـادة
الشـخصٌة لألرمن األرثوذكس واآلشورٌة والمادة  23مـن قانون األحوال الشخصٌة للسـرٌان
األرثوذكس) .
وحدهـا طابفة الروم األرثوذكس فً قانون األحوال الشخصٌة الجدٌـد تركت للزوجة المسٌحٌة
غٌر األرثوذكسٌة البقاء على مذهبها بعـد الزواج (مادة )20
 -3ال ٌجوز للمسلمة أن تتزوج من غٌر المسلم مطلقا ً وإن كان كتابٌاً ،وال ٌجوز للمسلم الزواج
بالمرأة المشركة غٌر الكتابٌة وٌبطل سواء أكان زواجا ً دابما ً أم منقطعا ً.
لدى الطابفة الدرزٌة ٌعتبر اختالف الدٌن من موانع الزواج.
قوانٌن األحوال الشخصٌة للطوابف المسٌحٌة تعتبر اختالف الدٌن من موانع الزواج إال فً
حالة التفسٌخ.
ٌمكن لدى الطوابف اإلسالمٌة عقد الزواج بواسطة األولٌاء وال حرٌة للمرأة فً اختٌار الزوج
ولولٌها كلمته فً األمر مما ٌحول دون الحق فً حرٌة اختٌار الزوج وفً عدم عقد الزواج
إال برضاها الكامل.
 -4تعدد الزوجات مباح لدى كل من الطابفتٌن السنٌة والشٌعٌة وغٌر مباح لدى الطابفة الدرزٌة
والطوابف المسٌحٌة.
تشترط الطوابف اإلسالمٌة أن ٌتم الخاطب الثامنة عشرة من عمره والمخطوبة السابعة عشرة
إنما ٌمكن للمحكمة أن تأذن بزواج المراهق والمراهقة اللذٌن لم ٌكمال السن المفروضة إذا
كانت حالتهما تسمح بذلك.
 -5إن المادة  47من قانون العابلة أجازت للولً إبطال زواج الراشدة إذا تزوجت برجل غٌر
كفؤء ،وهذه المادة تحد من حرٌة الزوجة فً اختٌار شرٌكها بملء إرادتها ووفقا ً لمعاٌٌر ذاتٌة
وشخصٌة.
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 -6إن الطابفتٌـن السـنٌة والشـٌعٌة جعلـت شـهادة رجـل واحـدة معادلـة لشـهادة
امرأتٌـن (المـادة  34مـن قانون حقـوق العابلـة)
عنـد الطابفـة الدرزٌـة ٌقضـً العـرف ان ٌكـون الشــهود مـن الذكـور.
 -7المـادة  41مـن قانـون األحوال الشـخصٌة للطابفـة األرمنٌة األرثوذكسٌة تنـص
علـى أن ٌجـري اإلكلٌل بحضـور شـاهدٌن راشـدٌن مـن الرجـال علـى األقـل.
ثانٌا ً :فً العالقات الزوجٌة
 " .1الرجـل رأس المرأة والعابلة  ،وممثلهـا القانونً  46 ( " ...أرمـن أرثوذكس 33،سـرٌان
أرثوذكس  38 ،أشـورٌة و  32انجٌلٌـة)
 " .2علـى الرجـل أن ٌحمـً زوجتـه وعلـى المـرأة أن تطٌـع زوجهـا وان تتبعــه الـى حٌثمــا
ٌـرى مـن المناســب أن تســـكن ( المـواد  22روم أرثوذكس جدٌد لناحٌة السكن فقـط48 ،
أرمـن أرثوذكـس  31 ،انجٌلٌـة) .
 .3وعبـارات مماثلــة فـً قانــون األحوال الشــخصٌة
قانـون الطابفـة الدرزٌـة) .

للطابفـة الدرزٌــة (المـادة  23مـن

ي سـلطة الـزوج واســعة فلـه الحـق بمنـع
 .4لـدى الطوابـف اإلسالمٌة الســنٌة والشـٌع ة
زوجتـه مـن مغـادرة المنـزل الزوجـً وبمراقبـة زٌاراتهـا علـى أن ٌبقـى لهـا حـق زٌـارة
أهلهـا وأماكـن العبـادة كمـا لـه الحـق فـً إعادتها جبـراً إلى المنـزل الزوجـً وحـق
تأدٌبهـا(وذلـك اسـتناداً إلى آٌـات قرآنٌـة والمادة  73مـن قانـون حقـوق العابلة).
 .5كمـا نشـٌر أنـه لـدى الطابفـة السـنٌة ٌمكـن للـزوج أن ٌلـزم زوجتـه إسكان ولـده الصغٌر
مـن زواج سـابق فـً بٌته أما المرأة فـال ٌمكنها إسكان ولدهـا مـن دون رضـا زوجهـا (مادة
 72مـن قانـون حقوق العابلة) .
 .6لدى الطوابف اإلسالمٌة إن المهر متوجب ولو لم ٌنص علٌه عقد الزواج وهو قسمان معجل
ومؤجل ( وباستطاعة المرأة التصرف به كما تشاء).
 .7ان تعـدد الزوجـات جابـز لـدى الطوابـف السـنٌة والشـٌعٌة لحـد أربـع زواجـات (المـواد
 19 ،14و  39مـن قانـون حقـوق العابلـة).
ثالثا ً :فً الطالق
 .1للرجـل لدى السنة أن ٌطلق زوجته دون الوقـوف علـى ودون المثـول أمـام القاضـً ،وال ٌحق
للمرأة أن تطلّق نفسها ّإال إذا اشترطت ذلك فً عقد زواجها .
ٌ .2حق للزوج لدى السنة والشٌعة فً حال الطالق الرجعً أن ٌعٌد زوجته خالل فترة عدتها دون
رضاها.
 .3للرجل عند السنة والشٌعة حق التفوٌض بطالق زوجته.
 .4إن انحالل الرابطة الزوجٌة لدى السنة والشٌعة فً حال التفرٌق ٌحتاج إلى تدخل القاضًٌ ،مكـن
أن تحـل الرابطـة الزوجٌـة عـن طرٌـق الخلـع شـرط موافقـة الـزوج بمعنـى أنـه ٌعـود للمـرأة أن
تطلـب مـن زوجهـا الطـالق لقـاء دفعهـا مبلـغ مـن المـال تفتـدي بـه نفسـها .
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 .5لـدى الطابفـة السـنٌة للمـرأة الحـق بـأن تشـترط فـً عقـد زواجهـا أن تكـون عصمتهـا بٌدهـا
فتطلـق نفسـها (المـادة  38مـن قانـون حقـوق العابلـة) كمـا ٌمكـن أن تشـترط علـى زوجهـا أن
ال ٌتـزوج علٌهـا وإن تـزوج فهـً أو المـرأة الثانٌـة طالـق.
 .6الطوابـف الكاثولٌكٌـة ال تجٌـز الطـالق فالمبـدأ هـو عـدم قابلٌـة الـزواج لالنحـالل،
ٌجـوز بطـالن الـزواج أو الهجـر فـً بعـض الحـاالت والهجـر هـو زوال العٌـش
المشـترك مـع إبقاء الرابطـة الزوجٌـة (القانـون  776مـن مجموعـة قوانٌـن الكنابـس
الشـرقٌة الجدٌـد) .
 .7لـدى الطوابـف األرثوذكسٌة واإلنجٌلٌة الطالق جابـز فـً حالـة الزنـى ،وهنـا ال تتسـاوى
المـرأة والرجـل فٌمـا ٌتعلـق باألسباب التـً تجٌـز للرجـل طلب الطـالق بسـبب زنـى
الزوجـة.
 .8وان طابفة الروم األرثوذكس فً قانونها الجدٌد أبقت علـى األسباب التً هـً بحكـم الزنى
وساوت فً بعضها المرأة بالرجل بحٌث أجازت للزوج ان ٌطلب طالق زوجته:
-

إذا وجدهـا فاقـدة البكـارة ٌـوم الـزواج .
فً حال التـردد إلى مكان تغلب علٌه السـمعة السٌبة أو معاشرة أنـاس سٌرتهم غٌر
حسـنة
إذا غافلـت زوجهـا وباتت خـارج بٌتـه دون رضاه فـً مكـان مشـتبه بـه .
إذا حكمت علٌهـا المحكمة بـأن تتبـع رجلها إلى محل إقامته ورفضت ذلـك .
إذا ثبـت انحراف الزوجـة الجنسـً (مادة  69روم أرثوذكـس جدٌـد) .

وال بـد من اإلشارة إلى التعدٌل الهام الذي أدخلته طابفة الروم األرثوذكس لناحٌة الهجر
بحٌث ألزمت الزوج تأمٌن المسكن البدٌل طٌلة مدة الهجر وإذا امتنع الزوج تأمره المحكمة
بمغادرة البٌت الزوجً وإبقاء الزوجة لتعٌش فٌه مع األوالد .
 .9نجـد نفـس األسباب فـً المـادة
األرثوذكس .

 144مـن قانـون األحـوال الشـخصٌة

لطابفـة السـرٌان

 .10لدى الطابفـة الدرزٌـة ان انحـالل الـزواج ال ٌتـم إال أمـام القاضـً
إال أنـه وعمـالً بالمـادة  49مـن قانـون األحوال الشـخصٌة للطابفـة الدرزٌـة .إن مجـرد طلـب
التفرٌـق مـن قبـل الـزوج ولـو مـن غٌـر سـبب شـرعً ٌلـزم القاضـً بلفظـه بعـد الحكـم
للزوجـة بالعطـل والضـرر .فٌكـون هـذا التفرٌـق ٌخفـً طالقـا ً بٌـد الرجـل.

رابعا ً :فً الحرٌة المالٌة والنفقة:
تجتمع التشرٌعات لدى مختلف الطوابف على استقاللٌة الحرٌة المالٌة للزوجة وعلى أهلٌتها
الكاملة إلجراء جمٌع التصرفات المالٌة ما عدا:
 طابفة األرمن األرثوذوكس التً تفرض على الزوجة أن تخصص ثلث محصول
وارداتها إلى مصارٌف العابلة مع إمكانٌة زٌادة هذه النسبة بقرار من المحكمة.
 لدى طابفة الروم األرثوذوكس المرأة الموسرة تلتزم إعانة زوجها المعثر واإلنفاق
علٌه.
 لـدى الطوابـف السـنٌة والشـٌعٌة والدرزٌـة النفقـة واجبـة علـى الرجـل دون
المرأة ،و مهما كانت حالته المادٌة ومهما كانت ثروة زوجته
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 لـدى الطوابـف المسـٌحٌة النفقـة تتوجب علـى الـزوج إال فً حال عسره.
 باستثناء السرٌان االرثوذكس حٌث أن إعسار الزوج ال ٌعفٌه مـن النفقة (مـادة 37
سـرٌان ارثوذكس ) .و للزوجة أن تستدٌن علٌه وتنفق بمعرفة المحكمة الروحٌة،
أما إذا كانت مٌسورة أنفقت من مالها بمعرفة المحكمة ،وترجع علٌه فً كلتا
الحالتٌن ٌساره.
 وحدهـا الطابفـة األرمنٌـة االرثوذكسـٌة تشـارك المـرأة فـً مصارٌـف العابلـة
(المـادة  104أرمـن أرثوذكـس) .
 كما ان طابفة الروم األرثوذكس فً قانونهـا الجدٌد جعلـت المرأة الموسرة تشارك
فً اإلنفاق على األوالد (مادة  53فقرة ب) كما أنها ألزمت المرأة الموسرة بإعانة
زوجها المعسـر واإلنفاق علٌـه
(مادة )24
 إذا ثبت لدى محكمة السرٌان األرثوذكس نشوز الزوجة وعدم أرعوابها ٌمكنها أن
تحكم علٌها بنفقة شهرٌة لزوجها بنسبة راتب شهري لخادمة منزل.
كما جاء فً المادة 162كاثولٌك " الناشز والمهمورة بذنبها ٌمكن الحكم علٌها أٌضا ً
بنفقة زوجها تقدر بنسبة ما ٌلحق الزوج من أضرار بسبب غٌابها عن البٌت
الزوجً".
خامسا ً :عمل الزوجة:
الطابفة السنٌة تعتبر الزوجة ناشز إن لم تطع إرادة زوجها ،فإن خرجت للعمل دون موافقته
فال نفقة لها.
الطابفة الشٌعٌة تعتبر أن من تزوج بامرأة وهو عالم أنها تعمل فلٌس له الحق بمطالبتها بترك
عملها ،وإذا لم ٌكن عالما ً بأنها تعمل فله أن ٌأمرها بترك عملها وإن لفم تفعل تعتبر ناشز.
قوانٌن الطوابف األرمن ال تنص على حق الزوج بمنع زوجته من ممارسة العمل خارج
المنزل فٌما عدا ما ورد فً قانون الطابفة األرمنٌة األرثوذكسٌة الذي اشترط موافقة الزوج
الصرٌحة أو الضمنٌة إال إذا أثبتت الزوجة أن مصلحة العابلة تقضً بأن تمارس عمل ما،
عندبذ ٌمكنها مراجعة المحكمة لألستحصال على اإلذن المطلوب.

سادسا ً :فً حضانة األوالد
الحضانـة هـً المحافظـة علـى الولـد وتربٌتـه الجسـدٌة والنفسـٌة والقٌـام بمصالحـه.
 .1لـدى الطوابـف الكاثولٌكٌــة تعطـى الزوجـة حـق رضاعـة الطفـل حتـى بلوغـه السـنتٌن
وبعـد هـذا السـن تعـود الحضانـة لألب (المـادة  123كاثولٌـك).
كمـا تفقـد األم الحضانـة فـً الحـاالت التالٌــة :
 إذا كـانت ناشـز أو سـٌبة السـلوك . إذا كـانت غٌـر قـادرة علـى تربٌـة الولـد وصٌانتـه . إذا تسـببت بذنـب منهـا فـً نقـض العٌشـة الزوجٌـة المشـتركة إذا غٌـرت مذهبهـا الكاثولٌكـً .ً
ً
 إذا كـانت بعـد فسـخ الـزواج أو وفـاة أب الصغٌـر عقـدت زواجـا جدٌـدا (المـادة 125فقـرة  2كاثولٌـك) .
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 .2لـدى الطوابـف االرثوذكسـٌة تكـون الحضانـة لـألم حتـى سـن سـبع سـنوات للصبـً وتسـع
سـنوات للبنـت .باستثناء طابفة الروم األرثوذكس التً رفعت سن الحضانة فً قانونها الجدٌد
إلى سـن الرابعة عشر للذكر والخامسة عشر لألنثى مع مراعاة أوالً وآخراً مصلحة األوالد
وتفقـد المـرأة حـق الحضانـة إذا تزوجـت برجـل آخـر أو لـم تعـرف بحسـن السـلوك واألخالق
والقـدرة علـى تربٌـة ولدهـا وصٌانتـه أو اعتبـرت مسـؤولة عـن الطـالق أو كونهـا غٌر
أرثوذكسـٌة (  130و  131أرمـن أرثوذكـس  62 ، 61 ،و  63سـرٌان أرثوذكـس  101 ،و
 111أشـورٌة) .
 .3لـدى الطابفـة اإلنجٌلٌة للمـرأة األفضلٌة فـً الحضانـة حتـى سـن السـابعة للفتـى والفتـاة.
تفقـد حقها فـً الحضانة عند زواجها مـن رجل آخر وإذا لـم تعرف بحسن السٌرة واألخالق
والمقدرة علـى تربٌة األوالد وصٌانتهـم (المادتٌـن  74و  75إنجٌلٌـة) .
 .4بالنسـبة للطابفتٌـن السـنٌة والـدرزٌة الحضانـة لألم حتـى سـن السـابعة للولـد والتاسـعة
لالبنة.
وفـً حـال عـدم وجـود األم ال تنتقـل الحضانـة إلى األب ولكـن الـى المحـارم مـن النسـاء ومـن
بعدهـا إلى العصبـات.
 .5لـدى الطابفـة الشـٌعٌة الحضانـة لـألم حتـى السـنتٌن للولـد وسـبع سـنوات للفتـاة ومـن
بعدهـا تنتقـل الـى األب.
إن زواج المـرأة ٌفقدهـا حقهـا فـً الحضانـة كمـا ٌشـترط أن تكـون حـرة بالغـة عاقلـة أمٌنـة قـادرة
علـى تربٌـة األوالد وأن ال تكـون مرتـدة.
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سابعا ً :فً السلطة الوالدٌة
– فالعابلـة تقـوم علـى سـلطة رب
لـدى الطوابـف اللبـنانٌة ان السـلطة الوالدٌـة هـً بٌـد األب
العابلـة ( )Pater Familiasالـذي ٌملـك وحـده السـلطة الوالدٌـة (.)Puissance Paternelle
والسـلطة الوالدٌـة تشـمل زواج األوالد وتربٌتهـم والنفقـة علٌهـم وإدارة أموالهـم حتـى بلوغهـم سـن
الرشـد.
 - 1لـدى الطوابـف الكاثولٌكٌـة أن السـلطة الوالدٌـة تعـود مبدبٌــا ً إلى األب ،لكنهـا تنتقــل
إلى األم عنـد ســقوط حقـه فٌهــا أو حرمانـه منهـا بشــرط أن تكــون األم أهـالً وتتثبـت
المحكمـة مـن أهلٌتهــا هـذه (مــادة  123كاثولٌـك) .
 - 2لـدى الـروم االرثوذكـس واألشـورٌة السـلطة الوالدٌـة تعـود لألب وعنـد عـدم وجود
األب أو ســقوط والٌتـه بحكـم أو عـدم إقامتـه وصٌـا ً مختـاراً فالوالٌـة الجبرٌـة لدى الروم
االرثوذكـس تكون لمن تختاره المحكمـة عمالً بنـص المادة  94من قانون األحوال الشخصٌة
الجدٌد اما لدى االشورٌة فتنتقـل الـى الجـد والـد األب (المادة  113أشـورٌة) .
 - 3لـدى األرمـن االرثوذكـس ٌمــارس السـلطة الوالدٌـة األب واألم بالتســاوي ولكــن عنـد
االختـالف ٌرجــح رأي األب (مــادة  151أرمـن ارثوذكــس).
 - 4لـدى السـرٌان االرثوذكـس السـلطة الوالدٌـة هـً للوالـد وأن لـم ٌـول األب أحـداً قبـل
وفاتـه فالوالٌـة بعـده للجـد الصحٌـح وبعـد الجـد لـألخ األرشـد وبعـده للعـم فاالبـن العـم ثـم
لـألم مـا دامـت غٌـر متزوجـة (المادتـان  80و  81سـرٌان أرثوذكـس) .
 - 5لـدى الطابفـة اإلنجٌلٌة لـألب الوالٌـة الجبرٌـة علـى األوالد ،وفـً حـال وفـاة الـزوج
أو إسقاط حقـه فـً الوالٌـة علـى األوالد ٌعـود لـألم الحــق األول فـً الوصاٌـة علٌهـم
(المادتـان  32و  33إنجٌلٌـة).
 -6لـدى الطابفـة الدرزٌـة لـألب الوالٌـة علـى أوالده وتجـوز الوالٌـة إلى الزوجـة
(المادتـان  81و  91مـن قانـون األحوال الشـخصٌة للطابفــة الدرزٌـة).
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ثامنا ً :عدم المساواة فً اإلرث
إن اختـالف الدٌـن هـو فـً لبـنان مانـع مـن موانـع اإلرث.
 -1إن قانون اإلرث لغٌر المسلمٌن الصادر بتارٌـخ  23حزٌران  1959أقـر المساواة بٌن
الجنسـٌن واعتبر أن الطبقـة األقرب تحجب األبعد كمـا نص على حق التمثٌل .
 -2لـدى المسـلمٌن " للذكـر مثـل خـط األنثٌن ".
لـدى الطابفـة السـنٌة االبنة ال تقطـع المٌـراث.
أما القاعـدة العامـة فهـً إن العصبـات تحجـب مـن بعدهـا بٌنمـا اإلناث ال ٌحجبنـا ولهـن
حصـص محفوظـة.
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ملحق 3
القوانٌن التً تم تعدٌلها حتى 2004
فً القوانٌن المدنٌة
o
o
o
o
o
o
o
o
o

الحقوق السٌاسٌة بموجب المرسوم االشتراعً رقم  37تارٌخ 53/2/18
المساواة فً اإلرث بموجب قانون اإلرث لغٌر المسلمٌن فً .59/6/23
حق المرأة فً خٌار الجنسٌة.60/6/11
حرٌة التنقل بموجب المذكرة رقم 204/17تارٌخ.74/4/17
إلغاء األحكام المعاقبة لمنع الحمل بموجب المرسوم االشتراعً 112تارٌخ.83/11/10
توحٌد سن نهاٌة الخدمة للرجال والنساء فً قانون الضمان االجتماعً قانون.87/2
االعترافات بأهلٌة المرأة للشهادة فً السجل العقاري بموجب القانون 275تارٌخ.93/11/4
االعتراف بأهلٌة المرأة المتزوجة لممارسة التجارة دون إجازة زوجها قانون رقم 380
تارٌخ.94/11/4
حق الموظفة بالسلك الدٌبلوماسً التً تتزوج من أجنبً بمتابعة مهامها بموجب القانون رقم
 376تارٌخ.94/11/10

 oأهلٌة المرأة المتزوجة فٌما ٌتعلق بعقود التأمٌن على الحٌاة بموجب القانون رقم 483
تارٌخ.95/12/8
 oأبرام لبنان اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة وتحفظ على المواد 29-16-9
بتارٌخ .1196/7/24
 oإلغاء العذر المحل والحالة المرٌبة فً جرابم الشرف المنصوص عنها فً المادة  562فً
قانون العقوبات بموجب القانون رقم  7تارٌخ.1999/2/20
 oالمساواة بٌن الموظف المضمون والموظفة المضمونة فً القطاع الخاص إزاء األوالد فٌما
ٌتعلق بتقدٌمات المرض واألمومة والتعوٌضات العابلٌة بموجب المذكرة رقم تارٌخ
 2001/1/19الصادرة عن الضمان االجتماعً.
 oالمساواة بٌن الموظف والموظفة فٌما ٌتعلق بتقدٌمات تعاونٌة موظفً الدولة بموجب القانون
رقم  344الصادر فً  2001/4/21باستثناء التعوٌضات العابلٌة.
 oتعدٌل المواد 26و27و 28و 52من قانون العمل المتعلقة بمدة اجازة األمومة التً أصبحت
ٌ 49وما ً وشروط عدم توجٌه اإلنذار إلى المرأة العاملة الحامل وذلك العام .2000
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فً قوانٌن األحوال الشخصٌة:
لدى طابفة الروم األرثوذكس حصلت بعض التعدٌالت عام  2004أهمها:
 إلغاء كافة العبارات التً تمس بكرامة وانسانٌة المراة إذ أن المادة  11من القانون الجدٌدنصت على أن المراة والرجل ٌتعاونا على الحٌاة الزوجٌة وحمل أعباء العابلة وتربٌة
األوالد .
مع اإلشارة فً هذا السٌاق أن مجموعة قوانٌن الكنابس الشرقٌة الصادرة سنة 1990نصت
المادة  777على تساوي الزوجٌن فً الحقوق والواجبات فٌما ٌتعلق بشراكة الحٌاة الزوجٌة.
 حرٌة الزوجة المسٌحٌة غٌر األرثوذكسٌة فً البقاء على مذهبها بعد الزواج. مشاركة المرأة الموسرة فً اإلنفاق على األوالد. المساواة بٌن الرجل والمرأة فٌما ٌتعلق باألسباب التً تجٌز الطالق. مراعاة مصلحة الطفل وإعطاء الحضانة بصورة أولى لالم مع رفع سن الحضانة إللىالرابعة عشر للفتى والخامسة عشر للفتاة وعدم اعتبار زواج األم سبب من أسباب فقدان
الحضانة.

45

46

