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إتفاق ّية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد املرأة
املادة األوىل
يتم عىل أساس الجنس ويكون من آثاره
أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد ّ
يعني مصطلح « التمييز ضد املرأة ّ
أو أغراضه توهني أو إحباط االعرتاف للمرأة بحقوق االنسان والحريات األساسية يف امليادين السياسية
أي ميدان آخر ،أو توهني أو إحباط مت ّتعها بهذه الحقوق
واالقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية أو يف ّ
أو مامرستها لها ،برصف النظر عن حالتها الزوجية وعىل أساس املساواة بينها وبني الرجل»
“ إنّني أدعو ّ
كل محب للحقيقة أن يبحث معي يف حالة النساء ...وأنا عىل يقني يف أنه يصل وحده إىل النتيجة التي
قاسم امني /تحرير املرأة
							
وصلت إليها وهي رضورة االصالح ”

املقدمة
ّ

توصل إليها قاسم امني
ّ
لعل محبّي الحقيقة ينظرون إىل أوضاع املرأة اللبنانية ويصلون جميعهم إىل النتيجة التي ّ
وهي « رضورة االصالح».
أي اصالح؟
ولكن ّ
إنه إصالح مرشوط بجملة من املمنوعات التي ك ّرستها وال تزال األعراف والتقاليد.
أي املادة  16املتصلة
هل نشري إىل التحفظات التي وضعها لبنان عىل وثيقة إلغاء جميع اشكال التمييز ضد املرأة ّ
أي عىل مجموعة القوانني التي تكرس وجود املرأة
بقوانني االحوال الشخصية واملادة  9املتصلة بقانون الجنسيّة ّ
وكيانها املستقل؟
هل نشري إىل املواد التي كرست املساواة بني الرجل واملرأة يف الدستور اللبناين( املادة  7و )9ثم عادت فألقت باملرأة
تحت رحمة االجتهادات والتأويالت املختلفة للمذاهب والطوائف يف قوانني االحوال الشخصية.
الهدف األول من هذه الوثيقة اذن ،هو كشف التمييز الواضح بحق النساء الذي ال يزال يخرتق الكثري من القوانني
ويعيق تحقيق املساواة.
والهدف الثاين هو املساعدة يف تحديد أولويات العمل للمنظامت الحقوقية والحركات النسائية من اجل الوصول
إىل املساواة.
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إن مبدأ املساواة بني املرأة والرجل يشكّل حجر األساس لالعالن العاملي لحقوق االنسان ،وقد ادخلت هذه املادة
يف مقدمة الدستور واصبحت جزءا ً ال يتجزأ من الدستور نفسه.
هذه الوثيقة هي الثالثة التي تصدرها اللجنة األهلية ملتابعة قضايا املرأة و هي محاولة اخرى من اللجنة لجعل
هذه الوثائق تالمس الكامل.
وتتض ّمن هذه الوثيقة إىل جانب ما تضمنته الوثيقة الثانية الكثري من القوانني التمييزية التي احتوتها قوانني
الرضيبية وقوانني العمل والضامن االجتامعي وغريها من القوانني.
ان اللجنة األهلية يف محاولتها هذه حاولت التغلب عىل املصاعب التي تواجه أيّة محاوالت للحصول عىل املعرفة
يف ظل استمرار غياب الحق يف املعرفة يف لبنان.
وبهذه املناسبة تود اللجنة األهلية ان تتقدم بعميق الشكر واالمتنان ملؤسسة رينه معوض التي اتاحت لنا الفرصة
إلغناء هذه الوثيقة باملعارف الرضورية.

قانون الجنس ّية

كام نشكر جميع الذين ساهموا بجمع املعلومات وتأليف وكتابة وتبسيط هذه الوثيقة.
انها الوثيقة الثالثة ونأمل ان تكون االخرية وان تتحول املساواة من شعار يزين خطبنا إىل مامرسة عملية يف حياة
مجتمعنا.
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التمييز يف قانون الجنس ّية
ما هي الجنس ّية ؟

الجنس ّية هي عالقة قانون ّية سياسية بني الفرد والدولة.

كيف تكتسب الجنس ّية؟

تكتسب الجنس ّية األصلية بالوالدة والجنس ّية املكتسبة بالزواج أو بالتج ّنس.

ما هي معايري إكتساب الجنس ّية؟

• رشط موافقة الزوج األجنبي الستعادة املرأة الجنس ّية اللبنانية
نصت املادة الخامسة من قانون 1960/1/11عىل أنه يجوز للمرأة اللبنانية املقرتنة بأجنبي أن تنفرد عن زوجها يف
ّ
طلب الجنس ّية اللبنانية رشط أن يوافق زوجها عىل ذلك وتثبت اقامتها خمس سنوات غري منقطعة يف لبنان.
أي االستحصال عىل موافقة الزوج يشكل انتقاصاً لحقوق املرأة واجحافاً يلحق بها.
إن هذا الرشط ّ

أي أن يولد الفرد عىل أرض الدولة.
رباط األرضّ ،
أي أن يولد الفرد من أب وأم من التابعية املطلوبة.
رباط الدمّ ،
رباط الزواج.

• التمييز بني األم اللبنانية باألصالة واألم األجنبية املتجنسة
نصت املادة الرابعة من قانون الجنسيّة مبنح األم األجنبية التي اكتسبت الجنسيّة اللبنانية حق إعطاء الجنسيّة
ّ
ألوالدها القرص إذا بقيت عىل قيد الحياة بعد وفاة زوجها ومتنع هذا الحق عن املرأة اللبنانية األصل.

معنى التمييز يف الجنس ّية؟

األسباب املوجبة للتعديل:

التمييز يف الجنسيّة هو عدم معاملة املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل فيام هو حق لها يف املواطنة يكفله
الدستور ،خاصة بعد أن أصبحت رشعة حقوق اإلنسان وما تتضمنه من التزام باملساواة بني الرجل واملرأة
جزءا ً ال يتجزأ من الدستور اللبناين منذ.1990

يتم التمييز ضد املرأة يف قانون الجنس ّية اللبناين الحايل؟
كيف ّ

ينص قانون الجنس ّية اللبناين الصادر يف عام  1925واملع ّدل يف  ،1960/1/11رصاح ًة عىل عدم قدرة النساء عىل منح
الجنسيّة لألم واألوالد.
فالتمييز ضد النساء يف قانون الجنس ّية اللبناين يقع يف عدة نقاط:
• عدم إمكانية منح األم اللبنانية الجنس ّية ألوالدها
نصت املادة األوىل من القرار رقم  15الصادر بتاريخ  1925/1/19واملعدل بقانون 1960/1/11عىل ما حرفيته "يعد
ّ
لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناين" وبالتايل فإن القانون اللبناين يحرص رباط الدم بالوالد وال تستطيع الوالدة
اللبنانية منح جنسيتها ألوالدها عىل غرار الوالد اللبناين.
• عدم إمكانية منح الزوجة اللبنانية الجنس ّية لزوجها األجنبي
نصت املادة الخامسة من قانون الجنس ّية عىل ما ييل:
فقد ّ
إن املرأة األجنبية التي تقرتن بلبناين تصبح لبنانية بعد مرور سنة عىل تاريخ تسجيل الزواج يف قلم النفوس بناء
عىل طلبها.
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هذا النص يسمح للزوج اللبناين حق منح الجنس ّية لزوجته األجنبية بينام ال يتيح القانون اللبناين للمرأة اللبنانية
منح جنسيتها لزوجها األجنبي.
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 التمييز ضد املرأة يف قانون الجنس ّية السابق ذكره والتحفظ الذي وضعته الحكومة عىل الفقرة الثانية من املادةالتاسعة من إتفاق ّية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة واملتعلّقة بالجنس ّية ،يجعل الحاجة مل ّحة إىل
تعديل قانون الجنسيّة اللبناين باتجاه املساواة بني املرأة والرجل ،وإىل وجوب رفع هذا التحفظ.
 -إستمرار التمييز يف قوانني األحوال الشخصية والتحفظ عىل املواد  9و ( 16الفقرة «و» ،والفقرة «ز» ).

العقبات التي تحول دون ذلك:

 إستمرار تجاهل مفهوم املساواة يف معظم املجاالت املتعلّقة بحياة النساء. -إعتبارات سياسية مزعومة تتعلق بالوجود الفلسطيني يف لبنان.

ما هو املطلوب ؟

تعديل قانون الجنس ّية باتجاه املساواة التامة بني املرأة والرجل.
رفع التحفظ عن الفقرة الثانية من املادة التاسعة إلتفاق ّية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة،
والتي تنص عىل اآليت:
متنح الدول األطراف املرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل يف اكتساب جنسيتها أو تغيريها أو اإلحتفاظ
بها .وتضمن بشكل خاص أال يرتتب عىل الزواج من أجنبي ،أو عىل تغيري الزوج لجنسيته أثناء الزواج ،أن
تتغري تلقائياً جنسية الزوجة ،أو أن تصبح بال جنسية ،أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
متنح الدول األطراف املرأة حقاً مسأوياً لحق الرجل فيام يتعلق بجنسية أطفالهام.
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مجهودات الحركة النسائية:

إن النضال من أجل املساواة الذي قامت به الحركة النسائية وخاص ًة الحمالت التي أنجزتها من أجل تعديل قانون
الجنس ّية (حملة "جنسيتي إيل وإلن" ،حملة "ألنهم أوالدي ،جنسيتي حق لهم" ،الحملة اإلقليمية "جنسيتي حق يل
وألرسيت") أ ّدت إىل:
 تشكيل لجنة وزارية من أجل مناقشة تعديل قانون الجنس ّية ( مع اإلشارة إىل رفض اللجنة مرشوع قانون منحاملرأة اللبنانية الجنس ّية ألوالدها وزوجها)
 حصول األوالد والزوج عىل إقامات طويلة (  3سنوات ). إصدار مرسوم العمل يف  28أيلول  2011والذي يسمح بالعمل ألوالد وزوج املرأة اللبنانية. -أصبح تعديل قانون الجنسيّة أحد أهداف اإلسرتاتيجية الوطنية للمرأة اللبنانية التي صدرت عام .2011

قوانني العمل والتقدميات االجتامعية
والنظام الرضائبي
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قانون العمل والضامن االجتامعي والنظام الرضائبي
إن الدستور اللبناين كفل يف املادة  /12/منه حق تويل الوظائف العامة للجميع« :لكل لبناين الحق يف تويل
الوظائف العامة ال ميزة ألحد عىل اآلخر إال من حيث االستحقاق والجدارة» .وأكد املساواة بني جميع اللبنانيني
يف املواد  /7/و /9/منه ويف مقدمة الدستور.
ومع ذلك فإن التمييز ضد املرأة ال يزال ميارس يف الكثري من عنارص العمل.

التمييز يف قانون العمل

يف األجر
نص القانون املتعلق بالحد
إن القانون اللبناين يلزم األجر املتساوي بني الجنسني عند القيام بعمل متكافئ ,وقد ّ
األدىن لألجور رصاح ًة ،منذ سنة  1967عىل أن الحد األدىن يطبق عىل األجر ذكورا ً وإناثاً.
إن قانون العمل مل يعدل فيام يخص املرأة إال مرة واحدة وذلك يف املواد (  )52-29-28-26اال ان التطبيقات
امليدانية لها ما زالت تخالف مبدأ املساواة وخاصة يف القطاع الخاص وذلك بالنسبة :لألجر – للرتقية – للرتفيع –
التدريب املهني املتقدم واملتكرر.
كام استثنى من أحكامه وحاميته عامل املنازل والعاملني يف الريف غري التابعني ملؤسسات زراعية علامً بأن الواقع
العيني يف لبنان يفيد أن أغلبية هؤالء العاملني هم من النساء.
يف التقدميات اإلجتامعية
صدر قانون الضامن االجتامعي سنة  1963معرتفاً بشكل خجول بوجود املرأة العاملة كصاحبة حقوق وبأنها معيلة
أو تشارك يف اإلعالة ألرستها وقد وحد بني املرأة املضمونة وزميلها الرجل املضمون بكل الضامنات الخاصة بشخصها
ما عدا موضوع التحاقها بالخدمة وهي حامل فإنه يعاقبها عىل حملها فال تبدأ إفادتها من الصندوق إال رشط أن
تكون منتسبة له قبل عرشة أشهر عىل األقل( .الجميع يستفيدون من تقدمياته بعد ثالثة أشهر عىل التحاقهم
بالخدمة).
كام يربز التمييز أيضاً:
 يف املادة  16حول استحقاق تقدميات املرض تنص الفقرة  2عىل ان املضمونة تستفيد من تعويض االمومة يف حالانتسابها إىل الضامن قبل عرشة أشهر من الوالدة.
 يف املادة  26حول حق املضمونة بتعويض االمومة حيث ال يسمح للمرأة بتقايض كامل أجرها خالل االسابيعالعرشة التي تقع خاللها الوالدة.
 يف املادة  47حيث يوجد متييز بني الوالد والوالدة يف التقدميات العائلية والتعليمية.14
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يف املجال الرضيبي
عملت وزارة املالية عىل إدراج مادتني يف مرشوع موازنة العام  2010تتيحان للمرأة االفادة من التنزيل ورسم
نصت عىل انه يف حال كان كل من الزوجني مكلفا بالرضيبة عىل الدخل ،يستفيد كل منهام من
االنتقال .فاملادة ّ 44
التنزيل املعطى للعازب ،واذا كان للزوجني أوالد عىل عاتقهام ،عندها يختار الزوج والزوجة َمن منهام يستفيد من
التنزيل االضايف عن األوالد.
أما يف ما يتعلق برسم االنتقال ،فقد أضيف بند باالعفاء عندما يكون عىل عاتق الوارث زوجة.

ما هو املطلوب ؟

رضورة التصديق عىل اإلتفاقيات الدولية املتعلقة باملرأة العاملة:
إتفاق ّية رقم  /103/املتعلقة بحامية األمومة
اإلتفاق ّية رقم  /156/املتعلقة بتكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة للعامل من الجنسني ذوو املسؤوليات العائلية
اإلتفاق ّية رقم  /177/املتعلقة بالعمل يف املنزل
• ضامن الشيخوخة للنساء والرجال عىل السواء.
• نص يجرم ويعاقب عىل التحرش الجنيس يف العمل.
• فصل وتحديث أحكام حامية النساء من النزاعات يف قانون العمل.
• إجازة أبوة حتى ولو ليوم واحد.
• تحديث أحكام حامية النساء من األحداث يف قانون العمل.
• إضافة فئة املزارعات واملزارعني لالستفادة من أحكام قانون العمل (مادة  7من قانون العمل).
• افادة زوج املضمونة من تقدميات الضامن االجتامعي الصحية عندما ال يكون عامالً أو مضموناً
أي جهة كانت .
ومن ّ

ما هي األسباب املوجبة للتعديل

 عدم تطبيق املادة  12من الدستور اللبناين التي تنص عىل اآليت " :لكل لبناين الحق يف تويل الوظائف العامةال ميزة ألحد عىل اآلخر إال من حيث اإلستحقاق والجدارة".
 تع ّرض املرأة للعنف البدين والجنيس والنفيس (اإلغتصاب -التحرش الجنيس) يف مكان العمل. عدم إنصاف الرجل يف ما يخص إجازة األبوة. التمييز بني العاملني وخاص ًة النساء منهم حيث ان املادة  1( 7و  )2من قانون العمل تحرم الخدم يف بيوتاألفراد والعامل الزراعيني من الحقوق والحامية املتوفرة لبقية العاملني يف قانون العمل.

الوثيقة اللبنانية الثالثة  -إللغاء جميع أشكال التمييز ضد املرأة يف القوانني اللبنانية

15

العقبات التي تحول دون ذلك

عدم اإللتزام مببادىء الدستور واإلتفاقيات الدولية التي تنص جميعها عىل املساواة بني الجنسني يف قوانني
العمل وإعطاء الفرص املتكافئة لكل من الرجل واملرأة أمام قانون العمل ويف توليّ املناصب.
منع وصول املرأة للمراكز الهامة يف العمل بحجة عدم قدرتها أو ألسباب تتعلق بكونها أم وما يرتتب عىل
ذلك :إجازة أمومة وغريها.
إستمرار رفض املجتمع لفكرة توليّ املرأة ملراكز السلطة يف العمل بسبب الثقافة السائدة التي ال تزال تعترب
أن الرجل هو صاحب السلطة.

مجهودات الحركة النسائية:

نتيجة توقيع إتفاق ّية السيداو وضغط الجمعيات النسائية تم تعديل قانون العمل( مع اإلشارة أنه مل يعدل إال مرة
واحدة فيام يخص املرأة ) يف املواد  52-29-28-26سنة  2000مبا يتعلق بـ :
 الحظر عىل صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بني العامل والعاملة مبا يخص نوع العمل والتوظيف والرتقيةوالرتفيع ( لكنه مل يضع عقوبة عند مخالفة هذه املادة)
 تعديل إجازة األمومة من أربعني يوماً إىل سبعة أسابيع مدفوعة األجر بالكامل ويحظر رصفها من الخدمة أثناءإجازة الوالدة وأثناء كامل مدة الحمل.
 بفضل جهود الحركة النسائية ع ّدلت املادة  14من قانون الضامن االجتامعي لتؤكد بالنص عىل أن املضمون يعنياملضمون واملضمونة وبذلك استفادت النساء العامالت من الضامنات الصحية والتعويضات العائلية عن أوالدهن.
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قانون العقوبات

التمييز ضد املرأة يف قانون العقوبات اللبناين
واقع قانون العقوبات اللبناين ،والرؤية املطلوبة لتعديله

ظل قانون العقوبات اللبناين يف شبه حالة جمود ملدة ستني عاماً .خالل هذه الفرتة تطورت فلسفة الترشيع
الجزايئ وتبدلت املفاهيم السائدة تحت تأثري التطور االجتامعي الذي حظي به لبنان يف النصف الثاين من
القرن املايض.
وكان لنضال الحركة النسوية تأثري كبري إىل جانب جميع املتنورين يف املجتمع اللبناين يف السعي لتعميم
ثقافة املساواة ،والعمل عىل تحرير املرأة من بعض القيود وإلغاء التمييز تجاهها .

واملشرتع اللبناين يعمد اليوم إىل تعديل قانون العقوبات تحت تأثري التغيريات التي لحقت بالبنى االجتامعية
و تطلعاتها نحو الدميقراطية واملساواة وتطابقاً مع مقدمة الدستور التي تؤكد عىل املساواة بني املرأة
والرجل.
لكن املفاهيم التقليدية التي ترتكز عىل املنظومة العشائرية الذكورية ال تزال سارية املفعول يف املجتمع
اللبناين وهي تنظر للمرأة عىل أنها ملك للعشرية وبترصف الرجل ،لهم عليها حق التأديب والخطف
واالغتصاب واملتاجرة وحتى حق حرمانها من الحياة .

أين التمييز ضد املرأة يف قانون العقوبات اللبناين؟

بعد أن ت ّم إلغاء املادة "  "562يف ما يس ّمى جرائم الرشف ،ال يزال قانون العقوبات اللبناين يحتوي أحكاماً متيز بني
املرأة والرجل يف املجاالت التالية:
أ  -املجال املتصل مبا يسمى جرائم الرشف(املواد  525و  534املتعلقة باملادة  562والتي ألغيت)
ب  -املجال املتصل مبا يسمى أحكام الزنا (املواد )489,488,487
ج  -املجال املتصل بأحكام االغتصاب والخطف.
د -املجال املتصل بأحكام البغاء.
ه -املجال املتصل بأحكام اإلجهاض.

ما هو املطلوب ؟

إن املطلوب هو عدم تربير ما يسمى "جرمية الرشف" قانونياً واجتامعياً ،بل النظر إليها كأيّة جرمية قتل
يُعاقب مرتكبها بأقىص العقوبات حيث تس ّبب بإنهاء حياة شخص كام بتشويه سمعته (الضحية هي املرأة)
إلغاء املادة  525و  534التي تج ّرم املثلية باعتبارها نشاطاً جنسياً "خالفاً للطبيعة"

العقبات التي تحول دون ذلك:

 مخالفة مبادىء ميثاق االمم املتحدة واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وسائر املواثيق والعهود الدولية التي أبرمهالبنان.
 مخالفة إتفاق ّية «القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة يف مادتها الخامسة الفقرة «أ» التي تقيض بتعديلاألمناط االجتامعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة.
 النظام الثقايف السائد الذي يعطي األحقية للرجل بتقييم سلوكيات املرأة ومعاقبتها تحت شعار املحافظة عىلالرشف.
 عدم اإللتزام بتطبيق الدستور ومبادىء االمم املتحدة واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان كذلك إتفاق ّية القضاء عىلجميع أشكال التمييز ضد املرأة.
 -مراعاة املقاييس الدينية املتمثلة يف قوانني األحوال الشخصية وإيجاد األحكام واألعذار املخفّفة دامئاً للرجل.

ما هي األسباب املوجبة لتعديل املواد املتعلقة بشكل أو بآخر بجرائم الرشف؟

 عدم اإللتزام مببادىء الدستور اللبناين الذي يقيض برضورة املساواة يف الحقوق والواجبات بني الجميع. مخالفة املبادىء العامة لقانون العقوبات. ذهنية التحريض عىل استيفاء الحق بالقوة بدل الرجوع إىل القضاء. ترشيع أبشع الجرائم التي تطال املرأة يف نطاق العائلة. إخفاء جرائم سفاح القرىب يف بعض األحيان. إضفاء صفة الرشف عىل جرمية بشعة والسامح بدوام موروث همجي يتعارض ودولة القانون.18
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التمييز يف أحكام الزنا
ما هو مفهوم الزنا؟
يعود تحريم الزنا تاريخياً إىل أصول دينية وثقافية ومجتمعية .و الخيانة الزوجية تتعدى كونها اإلخالل
بواجب األمانة بني الزوجني إىل جرمية متس باآلداب االجتامعية مام يوجب عقابها بأحكام جزائية بدل
االكتفاء باألحكام املدنية التي تحكم عقد الزواج .
وضمن منظومة تحريم الزنا كان التمييز ضد املرأة فاضحاً يف املجتمعات التقليدية .ومع تطور وتقدم
املجتمعات وتقدم منظومة القوانني والحقوق تعدل االتجاه العام لألحكام وأصبحت املرجعية مرة أخرى
لألحكام املدنية للزواج.

ما هي أحكام الزنا؟

وردت أحكام الزنا يف الباب السادس من قانون العقوبات « :يف الجرائم التي متس الدين والعيلة».
يف فصله الثاين « :يف الجرائم التي متس العيلة».
تبحث النبذة  « :2يف الجنح املخلة بالآلداب العيلية» ضمن ثالث مواد ()489-488-487
وقد تم تعديل هذه املواد املتعلقة بأحكام الزنا أي املواد  489 ،488 ،487يف قانون حامية النساء وسائر أفراد
األرسة من العنف األرسي.
وتم ادراج املساواة بني الزوج والزوجة يف جميع العقوبات املتعلقة بأحكام هذه املواد لتصبح كالتايل:
املادة 487
"يعاقب عىل الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجني بالحبس من ثالثة أشهر اىل سنتني .ويقىض بالعقوبة نفسها
عىل رشيك الزىن إذا كان متزوجاً وإال فبالحبس من شهر اىل سنة".
املادة 488
"يعاقب أي من الزوجني بالحبس من شهر اىل سنة إذا إتخذ له خليالً جهارا ً يف أي مكان كان.
وتنزل العقوبة نفسها بالرشيك".
املادة 489
"ال يجوز مالحقة فعل الزنا إال بشكوى أحد الزوجني وإتخاذ مقدم الشكوى صفة املدعي الشخيص.
ال يالحق الرشيك أو املتدخل اال والزاين معاً.
ال تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
ال تقبل الشكوى بإنقضاء ثالثة أشهر عىل اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الشايك.
إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر املجرمني.
إذا ريض املدعي باستئناف الحياة املشرتكة تسقط الشكوى".
20
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“ومع أن هذا التعديل ليس كافياً يف نظرنا ،إال أنه يشكل خطوة أوىل عىل طريق املساواة بني الرجل واملرأة يف قانون
العقوبات” .

ما هي األسباب املوجبة إللغاء تجريم الزنا؟

إن األسباب املوجبة لتجريم الزنا متعددة نذكر منها:
نصت جميعها عىل مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة خاص ًة
• عدم تطبيق اإلتفاقيات الدولية والدستور اللبناين والتي ّ
يف موضوع الحامية القانونية.
• إن تجريم الزنا يحتوي عىل قدر كبري من التكاذب االجتامعي والقانوين فهو إذ يطال حرصا ً النساء املستضعفات
يتجاوز النساء القادرات والرجال عموماً.
• إن عقوبة السجن والتجريم ال تتالءم مع نوع الخطأ الواقع يف الزنا.
• إن القوانني التي تأثر بها املشرتع اللبناين قد تراجعت عن تجريم الزنا فاملشرتع الفرنيس قد ألغاه منذ سنة .1975
• إن السجن ال يساعد عىل التوبة والغفران والعودة عن الخطأ بل قد يدفع بعض النساء إىل الهاوية والعائلة إىل
الهالك.

ما هو املطلوب؟

املطلوب هو إلغاء تجريم الزنا عىل اعتبار أن هذا الفعل يرتبط بالخاص فيام يتعلق بالزوجني وأيضاً يقع
يف مساحة الحريّة الخاصة لألشخاص ،وقد سبقنا إىل اإللغاء الترشيعات التي كانت املصادر الرئيسة لقانون
العقوبات اللبناين( القانون الفرنيس)

العقبات التي تحول دون ذلك:

 قوانني األحوال الشخصية التي تعترب "الزنا" مخالف ًة لعقد الزواج. التمييز ضد املرأة وعدم تطبيق املادة ( )2فقرة (ز) من إتفاقيّة القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة التيتنص عىل :الذهنية اإلجتامعية السائدة حول النظرة ملوضوع الرشف وحرصه باملرأة دون الرجل.
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االغتصاب
ما هو معنى االغتصاب
يعود االغتصاب إىل أسباب تجد جذورها األساسية يف الرتكيبة الذكورية للمجتمع .حيث يعترب الرجل جسد
املرأة وأحاسيسها ملكاً مباحاً ميكنه الترصف به حسب رغباته ونزواته الجنسيّة.
كام يعود االغتصاب إىل أمراض نفسية ظاهرة أو دفينة لدى املغتصب :التسلط وحب السيطرة عىل املرأة،
توسل العنف يف العالقة الجنس ّية أوما يعرف بالساديّة إىل ما هنالك من إضطرابات وخلل يف الرتكيبة
النفسية لبعض الرجال.
ومن األسباب املعروفة لالغتصاب تعاطي املخدرات واإلدمان عىل الكحول حيث يفقد الرجل الوعي
والسيطرة.
و تؤدي املنظومة التقليدية التي ال تزال سائدة يف املجتمع اللبناين إىل الوقوف مع املغتصب مام يدفعه
إىل االستخفاف بفعلته ،وغالبا ما ينقلب األمر ويصبح الجاين يف موقع الضحية فتتهم املرأة باإلثارة واللعب
بشهوات الرجل واستدراجه إىل فقدان السيطرة واالغتصاب.

ما هي العنارص التي يجب أن تتوفر للتحقق من جرمية االغتصاب؟

يح ّدد القانون العنارص التي يجب أن تتوفر للتحقق من جرمية االغتصاب وهي:

• «الجامع» أي القيام بعملية جنسية مكتملة بني الرجل واملرأة.
• «العنف والتهديد» أي اإلكراه عىل املجامعة باستعامل العنف كالرضب أو اعتامد القوة أو التهديد املادي أو
املعنوي كشهر السالح أو التعرض للسمعة أو لألوالد إلخ ...
• «عدم توفّر الرىض» استعامل الخداع مثل الغش أو الكذب أو الحيلة أو انتحال الصفة (رجل أمن) الخ...
• ضعف الضحية :ونتيجته استحالة املقاومة بسبب اإلعاقة الجسدية أو النفسية أو حاالت املرض الجسدي أو
النفيس أو الخلل الناتج عن تعاطي املخدرات.
• صغر سن الضحية :حالة القارص ونتيجتها تشديد العقوبة.

ما هي أحكام االغتصاب يف القانون العقوبات اللبناين؟

يرد االغتصاب يف قانون العقوبات يف الباب السابع «يف الجرائم املخلة باألخالق واآلداب العامة» يف فصله األول
«يف االعتداء عىل العرض».
22
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وتنص عليه املادتان  503و :504
املادة « :503من اكره غري زوجه بالعنف والتهديد عىل الجامع عوقب باألشغال الشاقة خمس سنوات عىل األقل.
وال تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان املعتدى عليه مل يتم الخامس عرشة من عمره».
املادة  « : 504يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة من جامع شخص غري زوجه ال يستطيع املقاومة بسبب نقص
جسدي أو نفيس أو بسبب ما استعمل نحوه من رضوب الخداع».

أين التمييز يف أحكام االغتصاب بني الزوجني؟

املادتان  503و  504تستثنيان حالة االغتصاب أو العنف داخل العالقة الزوجية .وقد أىت هذا الترشيع مخالفا ملا
نصت عليه ترشيعات أخرى ( فرنسا  ،بريطانيا .)...
ّ

األسباب املوجبة للتعديل:

• رضورة توفر عنرص الرىض عند الزوجني :إن الرىض والقبول عنارص أساسية يف العالقة الزوجية ،وبالتايل فإن حق
الزوج بإقامة العالقة الجنسيّة ال تخوله حق استعامل العنف أو اإلكراه إلجبار زوجته عىل املجامعة.
• وجوب عدم تع ّرض الزوجة للعنف أو الرضر :إن العالقة الجنس ّية ضمن مؤسسة الزواج يجب أن تقوم عىل
املحبة والرغبة واإلحرتام املتبادل بني الرشيكني وغري ذلك يشكّل اغتصاباً للزوجة.
• رضورة أن يكون عقد الزواج صحيحاً :أي خا ٍل من التهديد والعنف والخداع واالستغالل النفيس والجسدي
للفتاة وهذا ما يعاكس حالة املعتدى عليها يف اإلغتصاب.
• الزواج ال ميحي الفعل الجرمي :إذا كان الزواج يسرت عىل الفضيحة االجتامعية الحاصلة ليمحي آثار الفعل
الجرمي بحق الفتاة ،فتكون النتيجة مكافأة للمعتدي عىل فعلته ،فإن ذلك يعفي املعتدي من املالحقة ومن
العقوبة يف جرائم بشعة كاالغتصاب والخطف.
• الجدل يف االجتهاد حول كلمة «املرتكب» :حيث تشمل الفاعل واملتدخل والرشيك واملحرض ال سيام فيام
يختص بوقف املالحقة وتعليق تنفيذ العقاب.

ما هو املطلوب ؟

تجريم اإلغتصاب والعنف ضمن إطار العالقة الزوجية وإنزال العقوبة عىل املغتصب أو مستخدم العنف
يف جميع األحوال.

تعديل املادتني  503و  504لجهة رفع اإلستثناء يف حاالت اإلغتصاب أو استخدام العنف داخل العالقة
الزوجية.
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العقبات التي تحول دون ذلك:

 التسرت عىل فعل اإلغتصاب الزوجي ،ما ميحي أثار الفعل الجرمي بحق الفتاة. عدم االخذ باإلعتبار عنرص الرضا والتوافق يف عقد الزواج ،حيث تكون حالة اإلغتصاب إستثنا ًء تتعرض خاللهالفتاة للعنف والخداع من أجل املوافقة عىل الزواج من مغتصبها.
 عدم إدانة اإلغتصاب الزوجي ما يؤدي إىل تشويه العالقة الجنس ّية ضمن مؤسسة الزواج والتي يجب أن تقومعىل املحبة والرغبة واإلحرتام.
 -موضوع اإلغتصاب الزوجي يف قانون العنف األرسي والجدال حوله.

البغاء
ما هو مفهوم البغاء؟
البغاء ظاهرة إجتامعية منترشة منذ القدم ويف كل الحضارات فهي تطال ولو بشكل متفاوت كل الفئات طبقياً
وجنسوياً وعمرياً .هذه اآلفة بدل أن تتوجه إىل اإلنحسار تتفاقم يف إتجاه تشييئ اإلنسان وتحويله إىل سلعة
يتاجر بها ضمن منظومة االتجار بالبرش بشكل عام .وتتفىش يف بعض الدول سياحة البغاء ويتعرض لها حتى
األطفال من اإلناث والذكور عىل حد سواء بشكل مقلق.
وميكن تعريف البغاء حسب قانون حفظ الصحة العامة باآليت :البغاء هو مهنة كل امرأة تشتهر باالستسالم
عادة إىل الرجال الرتكاب الفحشاء مقابل اجر من املال سواء كان ذلك رسا ً أو علناً وتعرف هذه املرأة
«باملومس».
واملكان الذي تسكنه املومسات أو ترتددن إليه يعرف ببيت الدعارة .مي ّيز القانون بني البيوت العمومية أي
بيوت الدعارة وبيوت التالقي التي تسكنها بنات القهاوي.
ويعرف القانون "القواد" بأنه كل رجل غري ذي مهنة معلومة يتخذ القيادة باإلغواء وسيلة لكسب املال.

كيف ينظم القانون أحكام البغاء؟

نظم املشرتع اللبناين البغاء يف قانون حفظ الصحة ويف قانون العقوبات الباب الثامن من فصله الثاين تحت عنوان
"يف الحض عىل الفجور والتعرض لألخالق واآلداب العامة"

العقوبات

يعاقب القانون القوادين بالسجن من شهرين إىل ستة اشهر ويعاقب من يتعاطى الدعارة الرسية أو يسهلها ومن
يعتمد عىل دعارة الغري لكسب املعيشة.
ويعاقب النساء اللوايت يرتكنب التحرش .كام يعاقب من يغوي امرأة أو بنتاً قارصة الرتكاب الفحشاء.

األسباب املوجبة للتعديل:

 مخالفة مبادىء املواثيق الدولية التي تحتّم احرتام وصون كرامة اإلنسان وعدم تحويل اإلنسان إىل سلعةواملتاجرة بها.
 إن إتفاق ّية عدم االتجار بالبرش واإلعالن بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة يتجهان نحو إلغاء البغاء وخاصةعدم رشعيته كام هو حاصل يف لبنان.
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اإلجهاض
ما هو املطلوب؟

إلغاء البغاء يف لبنان.
التش ّدد يف مراقبة ت ّجار الجنس ومعاقبتهم.
العمل عىل معالجة األسباب التي تدفع إىل مامرسة البغاء ( التمييز والعنف ضد املرأة )

العقبات التي تحول دون ذلك:

 -صعوبة ضبط آفة البغاء بعد تح ّولها إىل مهنة رسيّة.

ما هو اإلجهاض؟

اإلجهاض أو قطع الحمل قض ّية إنسانية شائكة تتداخل فيها عوامل متشعبة ثقافية – دينية واجتامعية – اقتصادية.
وقطع الحمل يجري يف أكرث األحيان بشكل رسي وبوسائل بدائية ترض بصحة املرأة وقد تؤدي إىل وفاتها.

ما هي أحكام اإلجهاض يف القانون اللبناين؟

يخضع اإلجهاض ألحكام قانون العقوبات وأحكام قانون اآلداب الطبية.
يحظر القانون اللبناين اإلجهاض وال يسمح إال باإلجهاض العالجي ووفقاً لرشوط محددة حرصا ً ويعاقب عليه.
أ.اإلجهاض الجنايئ
اإلجهاض الذي يعاقب عليه القانون هو قطع الحمل بوسائل غري طبيعية ،بعكس اإلجهاض الذي يحصل طبيعياً.
يتطرق قانون العقوبات إىل مسألة اإلجهاض يف الفصل الثالث من الباب الثامن النبذة  -2-يف املواد  539إىل .546

الجنحة:
يعاقب القانون الدعاوى لإلجهاض ويقصد منها نرش أو ترويج أو تسهيل استعامل وسائط اإلجهاض بالحبس من
شهرين إىل سنتني مع غرامة.
كام يعاقب القانون بالعقوبة نفسها بيع أو عرض للبيع أو اقتناء بقصد البيع مواد معدة لإلجهاض أو تسهيل استعاملها.
تعاقب املرأة التي تطرح نفسها بالحبس من ستة اشهر إىل ثالث سنوات .تستفيد من عذر مخفف املرأة التي تطرح
نفسها للحفاظ عىل رشفها.
يعاقب من يرتكب التطريح أو يحاوله برضا املرأة بالحبس من سنة إىل ثالث سنوات.
الجرمية:
يعترب القانون أن اإلجهاض الحاصل عن قصد دون رىض املرأة هو جرمية ،وكذلك إذا أفىض اإلجهاض إىل موت املرأة.
ترتاوح العقوبة بني أربع سنوات وعرش سنوات حسب الظروف .كام تطبق هذه العقوبات ولو كانت املرأة غري حامل.
يش ّدد القانون العقوبة بالنسبة إىل الصفة املهنية للجاين كالطبيب ،القابلة ،الصيديل أو أحد مستخدميهم كام مينعه
من مزاولة مهنته أو عمله وقد يحكم أيضاً بإقفال املحل.
ب -اإلجهاض العالجي
يسمح القانون باإلجهاض العالجي ضمن رشوط محددة واستثنائية:
• أن يكون اإلجهاض الوسيلة الوحيدة إلنقاذ حياة األم املعرضة للخطر الشديد .يتوجب عندها استشارة وموافقة طبيبني
يوقعان التقرير مع الطبيب املعالج.
• أن توافق الحامل عىل اإلجهاض بعد إطالعها عىل الوضع إال إذا كانت فاقدة الوعي أو بحالة الخطر الشديد .يف هذه
الحالة عىل الطبيب إجراء اإلجهاض إنقاذاً لحياتها حتى لو مانع ذووها.
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األسباب املوجبة للتعديل:

 إن منع اإلجهاض باملطلق واعتباره جرمية يف كل األحوال يناقض مبدأ حرية املرأة يف إدارة حياتها. منع اإلجهاض مي ّيز بني النساء إذ ميكن أن تلجأ املرأة املتمكنة إىل الخارج إلجراء العملية يف املستشفى وعىل أيّديأطباء أخصائيني بينام تضطر املرأة البائسة إىل توسل أساليب بدائية أو اللجوء إىل أشخاص ينقصهم االختصاص
واملسؤولية وأحياناً النزاهة.

ما هو املطلوب؟

إعطاء املرأة حريتها يف موضوع "اإلجهاض" ألن هذا القرار يتعلق بإرادتها الذاتية فيام يخص جسدها
ومسؤوليتها الشخصية وقرارها بالنسبة لعملية اإلنجاب.
تعديل األحكام الناظمة لإلجهاض وأن يتزامن ذلك مع تدابري تعالج األسباب التي تؤدي إىل اإلجهاض ،وإنشاء
مراكز متخصصة للتوجيه واإلرشاد.

العقبات التي تحول دون ذلك:

 التمييز ضد املرأة ،وأيضاً بني امرأة وأخرى. -الثقافة الدينية واألعراف اإلجتامعية التي تح ّرم اإلجهاض.

مجهودات الحركة النسائية إللغاء التمييز يف قانون العقوبات اللبناين:

 تنظيم حمالت ودعوات من قبل الجمعيات النسائية واملنظامت غري الحكومية من أجل إلغاء التمييز ضد املرأةيف قانون العقوبات.
 نجحت الحركة النسائية واملجتمع املدين يف الضغط من أجل إصدار قانون مينع اإلتجار بالبرش( قانون رقم  /164تاريخ )2011-8-24
 إصدار قانون بتاريخ  1نيسان  2014للح ّد من العنف ضد املرأة. إفتتاح مراكز "حامية" للقارصين/ات ضحايا العنف الجنيس يف لبنان. إصدار اإلسرتاتيجية الوطنية للمرأة والتي أدرجت ضمن أهدافها الرئيسية مناهضة العنف ضد النساء للمرة األوىلكواحدة من األهداف اإلسرتاتيجية لديها.
 إلغاء املادة « »562من قانون العقوبات مبوجب القانون  562تاريخ .2011-9-17 -حمالت مناهضة العنف ضد املرأة ( من ضمنها جرائم الرشف )
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قوانني األرسة

التمييز يف قوانني األرسة
التمييز يف قوانني األرسة يف لبنان واضح وجيل ،فاللبنانيون ال يخضعون لقانون واحد فيام يتعلق بأحوالهم
الشخصية بل يخضع كل لبناين لقوانني الطائفة التي ينتمي إليها وملحاكم هذه الطائفة.
ويؤ ّدي هذا الوضع ليس فقط للتمييز بني الرجل واملرأة بل بني املواطنني أنفسهم بالنسبة لبعضهم البعض،
ويتناىف هذا الوضع مع مبدأ املساواة بني جميع اللبنانيني الذي أقره الدستور اللبناين وخاصة املادة السابعة
فيه ،كام يتناىف مع مقدمته املضافة بتاريخ 1999/9/21والتي تنص عىل أن لبنان "عضو مؤسس يف منظمة
األمم املتحدة وملتزم مببادئها ومواثيقها واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،وأن الدولة تجسد هذه املبادئ يف
جميع الحقول واملجاالت بال استثناء" .
نصت عليها املادة  16من وثيقة إلغاء التمييز التي أكدت عىل حق املرأة والرجل
واملساواة داخل األرسة ّ
متى أدركا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أرسة دون قيد بسبب الجنس أو الدين ،وعىل تسأوي املرأة
والرجل يف الحقوق عند الزواج وخالل قيامه وعند انحالله بينهام.

أين التمييز يف قوانني األرسة؟

إن معظم القوانني يف جميع الطوائف املتعددة يف لبنان متيز بني اللبنانيني بسبب الجنس ،وإن املرأة هي
األضعف لدى جميع الطوائف .فالتمييز بني الرجل واملرأة يف قوانني األحوال الشخصية يبدأ مع الزواج ويستمر
بعد انحالله ،يف الطالق ،ويف اإلرث والحضانة والوالية والقوامة.

 -1يف الزواج

أين يقع التمييز:
 قانون األحوال الشخصية املطبق يف مختلف الطوائف الذي يعطي معظم اإلنسانية للرجل عىل حساب املرأة،خاص ًة يف األمور التالية:
• الحد من االختيار يف الزواج
• بعض الفئات حددت الحد األدىن للزواج من عمر تسع سنوات.
• إعتبار الرجل رأس املرأة والعائلة عند جميع الطوائف مع ما يرتتب عىل هذا املوضوع من سلب حرية املرأة
وإرادتها وعدم إتاحة الفرصة لها لتحقيق وجودها املستقل.
• إعتبار املرأة قارصا ً وبحاجة إلرشاف الرجل من خالل:
 إطاعة املرأة للرجل. اإلذن من الزوج للخروج من البيت أو يف اختيار األصدقاء ومعارشة الناس. إذن الزوج للعمل خارج املنزل.30

الوثيقة اللبنانية الثالثة  -إللغاء جميع أشكال التمييز ضد املرأة يف القوانني اللبنانية

• تلبية املرأة لزوجها دامئاً يف العالقات الجنس ّية عند الطلب.
• املرأة ليست رشيكة للرجل يف شؤون األرسة ،وهي مربية لألوالد حتى سن الحضانة.
• السامح بتعدد الزوجات.
• الحد من حرية املرأة يف اختيار املسكن ،وهي مجربة عىل أن تتبع زوجها لتسكن معه حيث يشاء.
• حق التأديب معطى للرجل.

ما هو املطلوب؟

تأمني الحرية التامة والرضا يف اختيار الزوج لكل من املرأة والرجل .
اعتبار أهلية الزواج تكتمل بامتام الفتى والفتاة سن الثامنة عرشة ،إستنادا ً إىل رشعة حقوق اإلنسان يف
تحديد سن الطفولة ما دون ذلك.حق املرأة بالشهادة عىل عقد الزواج أسوة بالرجل.
املرأة والرجل رشيكان يف الحقوق والواجبات ،وجعل العالقة بني املرأة والرجل تسودها املساواة واالحرتام
واملودة ،لذا ينبغي إلغاء :بيت الطاعة -إذن الزوج للخروج من البيت -إذن الزوج للعمل خارج البيت-
التوافق عىل عدد األطفال واملهلة بينهم -التوافق يف املجامعة.
اعتبار أمتعة املنزل للرجل واملرأة معاً.
اعتامد الزواج األحادي.
إلغاء القيود عىل املرأة يف اختيار الزوج.
التوافق بني الزوجني عىل محل اإلقامة مبا هو يف مصلحة العائلة و تسجيل عقد اإليجار باسميهام معاً.
إلغاء حق التأديب.
تحديد سن أدىن للزواج.
قانون مدين لالحوال الشخصية.

 -2يف الطالق وفسخ الزواج

أين يقع التمييز يف الطالق:
 االحوال الشخصية عند املسلمني التي متيز يف اآليت:أي بدون علمها وبدون سبب ودون املثول أمام القايض.
• حق الرجل بطالق املرأة بإرادة منفردة ّ
• عدم املساواة يف أسباب الطالق أو فسخ الزواج بني الرجل واملرأة.
• لزوم البكارة للمرأة عند الزواج.
• تفويض طالق املرأة لغري الزوج.
• عدم إمكان املرأة الطالق إال بدفع مبلغ من املال إىل الزوج أو اللجوء إىل املحكمة يف حاالت استثنائية
ومحدودة.
• عدم اإلعرتاف بحق الزوجة املطلقة يف النفقة.
الوثيقة اللبنانية الثالثة  -إللغاء جميع أشكال التمييز ضد املرأة يف القوانني اللبنانية
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• حق الحضانة لالم حتى سن السابعة للذكر والتاسعة للبنت.
• العدة من ثالثة إىل عرشة أشهر.
• عىل املرأة اإلفصاح عن الحمل لزوجها خالل ثالثني يوماً من تاريخ إعالن الطالق.
• سقوط حق املرأة املخطئة مبهرها أو بالبائنة أو بجهازها.
• حق الزوج يف حالة الطالق الرجعي أن يعيد زوجته دون رضاها.

ما هو املطلوب؟

وجوب الطالق أمام املحكمة و ألسباب مرشوعة ومتساوية للرجل واملرأة .
إلغاء فقدان البكارة كسبب للطالق.
حق النفقة.
إلغاء التفويض بالطالق.
حق الحضانة لألم حتى سن الرشد.
إلغاء العدة عند الفحص الطبي.
إعطاء املرأة الحامل مهلة تتعدى الشهرين لإلفصاح عن حملها لزوجها.
حفظ حق املرأة باملهر والبائنة أو الجهاز.
اشرتاط رىض الزوجة للعودة إىل الحياة الزوجية.
إلغاء املادة املتعلقة بإلغاء نفقة الزوجة لزوجها إذا اثبت لدى املحكمة نشوزها.
حق املرأة بالخلع.

-3الحضانة والوالية عىل األطفال

أين يقع التمييز:
• تقديم األب وبعض الذكور يف العائلة عىل األم يف حق الوالية عىل األوالد.
• الوالية والوصاية يف غياب األب تعود للجد الصحيح فاألخ األرشد فالعم وابن العم ثم األم .
• انتقال الوالية من األب إىل من تع ّينه املحكمة وليس إىل األم.
• حضانة الولد تعود إىل األم إذا كانت غري متزوجة برجل غري والده وعرفت بحسن السلوك واألخالق والقدرة
عىل تربية ولده.
• تحديد مدة الحضانة دون أخذ مصلحة الولد باالعتبار .
• يف حال عدم متكن األم من إرضاع الولد ،الوالد يختار املرضعة.
• املوانع يف حراسة األم ألوالدها.
• الوصاية.
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ما هو املطلوب؟

مساواة األم واألب يف حق اإلرشاف عىل تربية األوالد .
مساواة األم واألب يف الوالية.
حرية املرأة يف إرضاع أوالدها.
املساواة يف حق الوصاية والوالية بني األم واألب وعدم تقديم أي من األقارب عليهام وعىل أن تؤخذ
مصلحة األوالد يف االعتبار.
أن تكون حضانة األوالد يف حال الطالق أو الهجر أو فسخ الزواج لألصلح من الوالدين.

 -4يف اإلرث

أين يقع التمييز:
• اإلبنة الوحيدة ال تقطع مرياث عند السنة ( أما القاعدة العامة فهي أن الهبات تحجب من بعدها بينام اإلناث
ال يحتجنب ولهن حصص محفوظة).
• للذكر مثل حظ االثنني (عند املسلمني).
• إرث الزوجة من الزوج نصف إرث الزوج من الزوجة ( عند املسلمني).

ما هو املطلوب؟

املساواة يف اإلرث بني الذكر واألنثى ( أقر قانون اإلرث لغري املسلمني بتاريخ  23حزيران  1959و اعترب أن
الطبقة األقرب تحجب األبعد،كام نص عىل حق التملك).
قانون مدين يحل مشكلة اإلرث بني الطوائف املختلفة يسأوي بني الرجل واملرأة.

 -5يف املهر والبائنة

أين يقع التمييز:
• إدارة املهر واستثامره يعود للزوج.
• سقوط حق املرأة يف املهر إذا كانت مسؤولة عن انحالل الزواج.
• إدارة البائنة واستثامرها حق للزوج.
• عىل املرأة أن تأخذ إذن الزوج للترصف بالبائنة حتى لو كانت ملساعدة أوالدها.
• سقوط حق املرأة يف البائنة إذا كانت مسؤولة عن انحالل الزواج.
• سقوط حق املرأة بجهازها إذا كانت مسؤولة عن انحالل الزواج.
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ما هو املطلوب؟

إدارة املهر واستثامره هو للزوجة.
إدارة البائنة واستثامرها هو للزوجة.
عدم سقوط حق املرأة بجهازها أو باملهر أو بالبائنة.

األسباب املوجبة للقضاء عىل التمييز يف قوانني األرسة:

 -1التحفظات الواقعة عىل املادة السادسة عرش من إتفاق ّية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة.
 -2عدم وجود قانون لبناين مدين لألحوال الشخصية.
 -3تعارض قوانيـن األحوال الشـخصية فـي لبـنان فـي العديـد مـن نصوصهـا مـع أحكـام املواثيـق
الدولية ومـع الدسـتور نفسه.
 -4عدم التزام الدولـة ومؤسساتها بتطبيـق قوانني املواثيـق الدوليـة التـي التزمـت بهـا وأحكـام الدسـتور
وكلهـا تنـص علـى املساواة السـيام بيـن الجنسني.
 -5التاميز بني الطوائف يف قوانني األحوال الشخصية ما يؤثر عىل مبدأ املساواة بني املواطنني يف الحقوق
والواجبات وبالتايل ينعكس سلباً عىل مسألة املواطنية.

العقبات التي تحول دون ذلك:

 قوانني األحوال الشخصية التي تتعارض مع القوانني املدنية فيام يخص الزواج والطالق. األمية عند النساء التي تقلّل من متكني املرأة داخل االرسة. -البنى الثقافية واالجتامعية التي ال تزال تجعل من الرجل رأس األرسة وتعطيه جميع الحقوق.

مجهودات الحركة النسائية:

 إن جهود الحركة النسائية أمثرت عن إستقبال مجلس النواب مرشوع قانون يعنى باألحوال الشخصية. وقد تم عقد أول زواج مدين يف لبنان بتاريخ  2012-10-1وتكريسه بتسجيل هذا العقد األول بتاريخ 25نيسان .2013
 تعديل سن الحضانة لدى ثالثة طوائف وهي الطائفة السنية ( حتى  12عاماً للذكور واإلناث) والطائفةاألرثوذكسية (  14عاماً للذكور و 15عاماً لإلناث) والطائفة اإلنجيلية ( حتى  12عاماً للذكور واإلناث).
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املعدلة حتى 2014
الئحة بالقوانني ّ

الئحة بالقوانني املعدلة حتى 2014
 حصول األوالد والزوج عىل إقامات طويلة (  3سنوات ) إصدار مرسوم العمل يف  28أيلول  2011والذي يسمح بالعمل الوالد وزوج املراة اللبنانية. تعديل قانون العمل يف املواد (  ) 52 -29 -28 -26سنة .2000 الحظر عىل صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بني العامل والعاملة مبا يخص نوع العمل والتوظيف والرتقيةوالرتفيع ( لكنه مل يضع عقوبة عند مخالفة هذه املادة )
 تعديل إجازة األمومة من أربعني يوماً إىل سبعة أسابيع مدفوعة االجر بالكامل ويحظر رصفها من الخدمة أثناءإجازة الوالدة وأثناء كامل مدة الحمل.
 تعديل املادة  14من قانون الضامن االجتامعي لتؤكد بالنص عىل أن " املضمون " يعني املضمون واملضمونةوبذلك استفادت النساء العامالت من الضامنات الصحية والتعويضات العائلية عن أوالدهن.
 إصدار قانون مينع اإلتجار بالبرش( قانون رقم  /164تاريخ )2011-8-24 إصدار قانون حامية النساء وسائر أفراد األرسة من العنف األرسي بتاريخ  1نيسان  2014للح ّد من العنف ضداملرأة.
 إلغاء املادة "  " 562من قانون العقوبات ( جرائم الرشف ) مبوجب القانون  562تاريخ .2011-9-17 حرية املرأة يف اقتباس شهرة الزوج. عقد أول زواج مدين يف لبنان بتاريخ  2012 -10-1وتكريسه بتسجيل هذا العقد األول بتاريخ .2013 -4 -25 تعديل سن الحضانة لدى ثالثة طوائف وهي السنية ( حتى  12عاماً للذكور واإلناث ) والطائفة األرثوذكسية ( 14عاماً للذكور و 15عاماً لإلناث) والطائفة اإلنجيلية ( حتى  12عاماً للذكور واإلناث ).
 -تعديل قانون العقوبات فيام يتصل بأحكام الزنا الواردة فيه ،أي املواد .489 ،488 ،487
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االشكال ّيات

االشكال ّيات
ان املعطيات واملعلومات التي وردت يف هذه الوثيقة تظهر بامللموس عدم وجود سياسات تساعد عىل السري
قدماً نحو املساواة التامة بني املرأة والرجل ،بالرغم من ورود تعهدات حكومية يف البيانات الوزارية األخرية.
وتبني االشكاليات التي سنوردها مدى التناقض بني التعهدات وبني السياسات املطبقة.
واذا كان صدور االسرتاتيجية الوطنية للمرأة اللبنانية التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية يعترب انجازا ً ،فإن هذه
االسرتاتيجية مل تتحول بعد اىل خطط عمل وبرامج زمنية تتيح تفاؤالً ممكناً يف املدى املنظور.
• فقانون الجنسية ال يزال يراوح مكانه ،وال تزال النساء اللبنانيات املتزوجات من غري اللبنانيني تعاين املشكالت
التي ترتتب عىل عدم قدرة النساء منح جنسيتهن الوالدهن وازواجهن .واللجنة الوزارية التي شكلت مل تنتج
حتى اآلن اية اجراءات او مبادرات من اجل تعديل هذا القانون ورفع التمييز الفاضح عن املرأة فيه.
• اما قانون تجريم العنف االرسي الذي صدقه مجلس النواب بدل من مفهوم االغتصاب الزوجي وحول املادة
من تجريم االغتصاب اىل تجريم استخدام التهديد والرضب واإليذاء للحصول عىل "الحقوق الزوجية" كام تم
وصفها ،بدال من تجريم الفعل بحد ذاته وهذا ما أفقد القانون فعاليته يف هذا النطاق.
• فاملوقف من قوانني االحوال الشخصية ال يزال يف منطقة الحظر الكيل ،ونحن نعترب ان هذا املوقف هو دليل
واضح وجيل عىل عدم جدية الحكومة بتنفيذ التزاماتها التي تنص عليها االتفاقيات واالعالنات التي صادقت
عليها الحكومة واعلنت التزامها بتنفيذها يف البيان الوزاري ،بالرغم من تسجيل اول زواج مدين يف لبنان.
• ليس لدى الحكومة او الهيئات ذات الصفة اي برامج الدماج النوع االجتامعي يف املجاالت املختلفة خاصة
السياسية واالدارية واالقتصادية.
• فنظام الكوتا الذي التزمت به الحكومة مل يتحول اىل سياسة عامة وال تزال مشاركة املرأة يف الندوة الربملانية
ضئيلة جدا ً وهي خارج السلطة التنفيذية ومشاركتها يف صنع القرار االقتصادي واالداري ال تذكر.
ونستطيع القول ان املتابعات التي اوردها التقرير الظل الرابع تؤرش اىل ضآلة التقدم املحرز يف السنوات املاضية،
فليس لدى الحكومة اية مبادرات إليجاد قوانني تحمي املرأة الالجئة والعامالت املهاجرات املستخدمات يف
املنازل ،والنساء بصورة عامة من االستغالل االقتصادي والجنيس.
ولعل ما يخترص املوقف العام من املرأة يف لبنان ليس فقط ضآلة التقدم بل غياب الرغبة واالرادة معاً يف رفع
التحفظات عن اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد املرأة ( السيداو) وليس لديها اية سياسة تساعد عىل السري
قدماً نحو املساواة التامة بني املرأة والرجل.
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املالحق

قانون حامية النساء وسائر أفراد األرسة من العنف األرسي
الجمهورية اللبنانية
مجلس النواب
قانون رقم  293تاريخ 2014/5/7
(ج .ر .رقم  21تاريخ )2014/5/15
قانون حامية النساء وسائر أفراد األرسة من العنف األرسي
مادة وحيدة:
• ص ّدق مرشوع القانون الوارد باملرسوم رقم  4116تاريخ 28أيّار 2010الرامي إىل حامية النساء من العنف األرسي كام عدلته اللجان
النيابية املشرتكة.
• يعمل بهذا القانون فور نرشه يف الجريدة الرسمية.
قانون حامية النساء وسائر أفراد األرسة من العنف األرسي
املادة األوىل:
تطبق أحكام هذا القانون عىل قضايا العنف األرسي وفق القواعد املبينة يف املواد الالحقة.
املادة:2
يقصد باملصطلحات اآلتية ،أينام وردت يف القانون ،ما يأيت:
ألي منهام واألخوة واألخوات واألصول والفروع رشعيني كانوا أم غري رشعيني ومن تجمع
أي من الزوجني واألب واألم ّ
*األرسة :تشمل ّ
بينهم رابطة التبني أو املصاهرة حتى الدرجة الثانية أو الوصاية أو الوالية أو تكف ّـل اليتيم أو زوج األم أو زوج األب.
أي فعل أو إمتناع عن فعل أو التهديد بهام يرتكب من أحد أعضاء األرسة ضد فرد أو أكرث من أفراد األرسة وفق املفهوم
*العنف األرسيّ :
املبني يف تعريف األرسة ،يتناول أحد الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون ويرتتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفيس أو جنيس أو
إقتصادي.
املادة:3
أ-يعاقَب عىل جرائم العنف األرسي عىل الشكل اآليت:
-1تعدل املادة  618من قانون العقوبات لتصبح كاآليت:
«املادة  618الجديدة:
من دفع قارصا ً دون الثامنة عرشة من عمره إىل التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر إىل سنتني وبغرامة ترتاوح بني الحد األدىن لألجور
وضعفه».
 -2تعدل املادة  523من قانون العقوبات بحيث تصبح كاآليت:
«املادة  523الجديدة:
من حض شخصاً أو أكرث ذكرا ً كان أو أنثى مل يبلغ الحادية والعرشين من عمره عىل الفجور والفساد أو سهلهام له أو مساعدته عىل
إتيانهام عوقب بالحبس من شهر إىل سنة وبغرامة ترتاوح بني الحد األدىن لألجور وثالثة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة الرسية أو سهلها.
مع اإلحتفاظ بأحكام املادة  529معطوفة عىل املادة  506تشدد العقوبة وفاقاً ألحكام املادة  257من هذا القانون إذا وقع الجرم ضمن
األرسة وذلك دون اإلعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم».
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 -3تعدل املادة  527من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كاآليت:
«املادة  527الجديدة:
كل امرىء يعتمد يف كسب معيشته أو بعضها عىل دعارة الغري عوقب بالحبس من ستة أشهر إىل سنتني وبغرامة ترتاوح بني الحد األدىن
لألجور وضعفه.
مع اإلحتفاظ بأحكام املادة  529معطوفة عىل املادة  506من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً ألحكام املادة  257من قانون العقوبات
أي شكل من أشكال العنف أو التهديد».
إذا وقع الجرم ضمن األرسة ،وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم ّ
 -4تضاف عىل املادة  547من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كاآليت:
«املادة  547الجديدة:
من قتل إنساناً قصدا ً عوقب باألشغال الشاقة من خمس عرشة سنة إىل عرشين سنة.
تكون العقوبة من عرشين سنة إىل خمسة وعرشين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجني ضد اآلخر».
 -5تعدل املادة  559من قانون العقوبات بحيث تصبح كاآليت:
«املادة  559الجديدة:
تشدد العقوبات املذكورة يف هذه النبذة وفاقاً ألحكام املادة  257إذا إقرتف الفعل بإحدى الحاالت املبينة يف الفقرة الثانية من املادة
 547ويف املادتني  548و  549من هذا القانون».
 -6تعدل املواد  487و 488و 489من قانون العقوبات بحيث تصبح كاآليت:
«املادة  487الجديدة:
أي من الزوجني بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنتني .ويقىض بالعقوبة نفسها عىل رشيك الزىن إذا كان
يعاقب عىل الزنا الذي يرتكبه ّ
متزوجاً وإال فبالحبس من شهر إىل سنة».
«املادة  488الجديدة:
أي مكان كان.
أي من الزوجني بالحبس من شهر إىل سنة إذا إتخذ له خليالً جهارا ً يف ّ
يعاقب ّ
وتنزل العقوبة نفسها بالرشيك».
«املادة  489الجديدة:
 ال يجوز مالحقة فعل الزنا إال بشكوى أحد الزوجني وإتخاذ مقدم الشكوى صفة املدعي الشخيص.ال يالحق الرشيك أو املتدخل اال والزاين معاً.ال تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.ال تقبل الشكوى بإنقضاء ثالثة أشهر عىل اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الشايك.إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر املجرمني.إذا ريض املدعي باستئناف الحياة املشرتكة تسقط الشكوى». -7أ -من أقدم بقصد إستيفائه الحقوق الزوجية يف الجامع أو بسببه عىل رضب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات املنصوص
عليها يف املواد  554إىل  559من قانون العقوبات.
يف حال معاودة الرضب واإليذاء ،تُشدد العقوبة وفقاً ألحكام املادة  257من قانون العقوبات.
إن تنازل الشايك يسقط دعوى الحق العام يف الدعاوى التي تطبق عليها املواد  554و 555من قانون العقوبات.
تبقى األحكام التي ترعى حاالت التكرار وإعتياد اإلجرام نافذة يف حال توفر رشوطها.
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 -7ب -من أقدم بقصد إستيفائه الحقوق الزوجية يف الجامع أو بسببه عىل تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات املنصوص عنها يف
املواد  573إىل  578من قانون العقوبات .يف حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً ألحكام املادة  257من قانون العقوبات.

• باستامع الضحية واملشتبه بهم ،بحضور املندوب االجتامعي املذكور يف املادة  5من هذا القانون ،بعد إعالمهم بالحقوق املنصوص
عليها يف املادة  47من قانون أصول املحاكامت الجزائية .
• بإستامع شهود العنف األرسي مبن فيهم األوالد القارصون بحضور املندوب اإلجتامعي املنصوص عليه يف املادة  34من القانون رقم
 422تاريخ .2002/6/6

تبقى األحكام التي ترعى حاالت التكرار واعتياد اإلجرام نافذة يف حال توفر رشوطها.

املادة :10
عىل أشخاص الضابطة العدلية ،إعالم الضحية بحقها يف الحصول عىل أمر حامية وفقاً الحكام املادة  12وما يليها من هذا القانون،
وباإلستعانة مبحام إذا رغبت بذلك ،إضافة إىل إعالمها بسائر الحقوق املنصوص عليها يف املادة  47من قانون أصول املحاكامت الجزائية.

إن تنازل الشايك يسقط دعوى الحق العام يف الدعاوى التي تطبق عليها املواد  577و  578من قانون العقوبات.

املادة :4
يكلـِّف النائب العام اإلستئنايف محامياً عاماً أو أكرث يف املحافظة بتلقي الشكاوى املتعلقة بحوادث العنف األرسي ومتابعتها.
املادة :5
ينشأ لدى املديرية العامة لقوى األمن الداخيل ،قطعة متخصصة بجرائم العنف األرسي تتوىل مهام الضابطة العدلية يف الشكاوى
املقدمة واملحالة اليها وفق أحكام هذا القانون.
تنظم القطعة وفق القوانني واألنظمة التي ترعى قوى األمن الداخيل لتغطي األرايض اللبنانية كافة.
يراعى يف تشكيل القطعة أن تضم عنارص من اإلناث وأن يكون عنارصها مدربني التدريب الكايف عىل حل النزاعات والتوجيه اإلجتامعي.
يجري أفراد القطعة تحقيقاتهم بحضور مساعدين إجتامعيني ،عارفني بالشؤون األرسية وبحل النزاعات ،يختارون من قامئة تضعها وزارة
الشؤون االجتامعية.
يبقى إختصاص القطعة قامئاً يف حال اإلشرتاك الجرمي.
لعنارص القطعة أن ينتقلوا إىل مرسح الجرمية كلام دعت الحاجة ويف حدود القوانني املرعية اإلجراء.
املادة :6
فضالً عن اإلختصاص املكاين وفق القواعد العامة يكون للضحية الحق يف إقامة الدعوى يف محل إقامتها املؤقت أو الدائم.
املادة :7
مع مراعاة أحكام املادة  /41/من قانون أصول املحاكامت الجزائية ،عىل أشخاص الضابطة العدلية ،اإلنتقال إىل مكان وقوع العنف
األرسي دون تباطؤ ،بعد إعالم املحامي العام املكلف النظر يف قضايا العنف األرسي وذلك:
• يف حال تحقق جرمية العنف األرسي املشهودة.
• يف حال إعالمهم بوجود أمر حامية يف شأن العنف األرسي يتم خرقه.
املادة :8
يعاقب الضابط العديل ،الذي يقدم عىل محاولة إكراه املعنف أو مامرسة الضغط عليه بهدف رجوع هذا األخري عن شكواه ،بالعقوبة
املقررة يف املادة  376من قانون العقوبات.
يعترب إهامل الضابط العديل للشكاوى واإلخبارات يف جرائم العنف األرسي ذنباً هاماً وفقاً ألحكام املادة  130فقرة  2من القانون رقم
 17تاريخ ( 1990/9/6تنظيم قوى األمن الداخيل) ويحال مرتكبه إىل املجلس التأديبي.
املادة :9
تقوم الضابطة العدلية عند تلقي الشكاوى واإلخبارات وبعد مراجعة املحامي العام املكلف بالنظر يف قضايا العنف األرسي وتحت
إرشافه:
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املادة :11
للمحامي العام املكلّف تلقي الشكاوى املتعلقة بالعنف األرسي ،وقبل صدور أمر الحامية عن املرجع املختص ،تكليف الضابطة العدلية
وتحت إرشافه بإتخاذ واحد أو أكرث من التدابري اآلتية:
أ -الحصول عىل تعهد من املشكو منه مبنع التعرض للضحية ولسائر األشخاص املعددين يف املادة  12من هذا القانون أو التحريض عىل
التعرض لهم تحت طائلة تطبيق البند ( )1من الفقرة (ب) من هذه املادة.
ب -يف حال وجود خطر عىل األشخاص ذاتهم:
 -1منع املشكو منه من دخول البيت األرسي ملدة  48ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة ،إذا مل تكن هناك وسيلة أخرى لتأمني الحامية
للضحية وأطفالها وسائر االشخاص املعددين يف املادة  12من هذا القانون.
-2إحتجاز املشكو منه وفقاً للامدة  47من قانون أصول املحاكامت الجزائية.
 -3نقل الضحية وسائر األشخاص املعددين يف املادة  12إذا رغبوا إىل مكان آمن عىل نفقة املشكو منه وفق قدرته.
ج -إذا نتج عن العنف ما يستوجب عالجاً طبياً أو استشفائياً ،تُنقل ضحايا العنف إىل املستشفى عىل أن يسلّف املشكو منه نفقات
العالج.
إذا امتنع املشكو منه عن تسليف النفقات املبينة يف البند  3من الفقرة (ب) ويف الفقرة (ج) من هذه املادة ،تطبق بحقه األصول
املتبعة لتنفيذ أحكام النفقة يف قانون أصول املحاكامت املدنية.
خالفاً للامدة  999من قانون أصول املحاكامت املدنية ،يصدر قرار حبس املشكو منه املمتنع عن تسليف النفقات املذكورة آنفاً عن
النيابة العامة.
املادة :12
أمر الحامية تدبري مؤقت يصدر عن املرجع القضايئ املختص وفق أحكام هذا القانون مبناسبة النظر يف قضايا العنف األرسي.
يهدف أمر الحامية إىل حامية الضحية وأطفالها .أما باقي الفروع وسائر املقيمني معها ،فيستفيدون من أمر الحامية إذا كانوا معرضني
وأي شخص آخر يقدم املساعدة للضحية ،وذلك ملنع إستمرار العنف أو التهديد
للخطر ،وكذلك املساعدون اإلجتامعيون والشهود ّ
بتكراره.
يقصد باألطفال املشمولني حكامً بأمر الحامية أولئك الذين هم يف س ّن الحضانة القانونية وفق أحكام قوانني األحوال الشخصية وسائر
القوانني املعمول بها.
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املادة :13
يق َّدم طلب الحامية أمام قايض التحقيق الواضع يده عىل الدعوى أو املحكمة الجزائية الناظرة فيها ،ويجري النظر فيه يف غرفة املذاكرة.
يصح ،يف كل األحوال ،تقديم الطلب أمام قايض األمور املستعجلة بالصورة الرجائية.
يقبل القرار الصادر عن قايض التحقيق أو القايض املنفرد االستئناف وفق األصول املقررة يف قانون أصول املحاكامت الجزائية.
يقبل القرار الصادر عن قايض االمور املستعجلة الطعن وفق األصول املقررة للقرارات الرجائية يف قانون أصول املحاكامت املدنية.
إن استئناف القرار املتضمـِّن أمر الحامية ،أو الطعن به ،ال يوقفان التنفيذ ما مل تقرر املحكمة املختصة خالف ذلك.
أي مرجع من املراجع القضائية املذكورة يف هذه املادة ال يقبل التمييز.
إن القرار الصادر عن ّ
يصدر القرار يف الحالتني املبينتني يف الفقرتني األوىل والثانية من هذه املادة ضمن مهلة أقصاها مثانٍ واربعون ساعة.
املادة :14
يتضمن أمر الحامية إلزام املشكو منه بواحد أو أكرث من التدابري اآلتية:
• منع التعرض للضحية ولسائر األشخاص املعددين يف املادة  12من هذا القانون أو التحريض عىل التعرض لهم.
• عدم التعرض إلستمرار الضحية واألشخاص املقيمني معها املشمولني بالحامية يف إشغال منزل األرسة.
أي خطر عىل الضحية
• إخراج مرتكب العنف من املنزل ،مؤقتاً ولفرتة يحددها املرجع املختص ،لدى استشعار ّ
أي خطر فعيل عليهم قد ينتج عن استمرارهم يف إشغال منزل
• إخراج الضحية واملقيمني معها املشمولني بالحامية لدى استشعار ّ
األرسة ،إىل سكن مؤقت آمن ومالئم.
يف حال إخراج الضحية من املنزل يخرج معها حكامً أطفالها الذين هم يف سن الحضانة القانونية ،كام يخرج معها سائر األوالد واملقيمني
إذا كانوا معرضني للخطر.
عىل املشكو منه ،وفق قدرته ،تسليف نفقات السكن.
• تسليف مبلغ ،وفق قدرة املشكو منه ،للأمكل وامللبس والتعليم ،ملن هو ملزم بهم.
• تسليف مبلغ ،وفق قدرة املشكو منه ،عىل حساب النفقات الالزمة للعالج الطبي أو اإلستشفايئ للضحية ولسائر األشخاص املعددين
يف املادة  12من هذا القانون إذا نتج عن العنف املرتكب ما يوجب هذا العالج.
بأي من املمتلكات الخاصة بالضحية وباألشخاص املشمولني بأمر الحامية.
• اإلمتناع عن الحاق الرضر ّ
• اإلمتناع عن الحاق الرضر باألثاث املنزيل وباألموال املشرتكة املنقولة ومنع الترصف بهام.
• متكني الضحية أو من تفوضه يف حال ترك املنزل ،من دخوله ألخذ ممتلكاتها الشخصية مبوجب محرض إستالم.
يف كل تسليف مؤقت يبقى للضحية أو للمشكو منه حق مراجعة املحاكم املختصة للحصول عىل الحكم املناسب وفق القواعد املعمول
بها لديها.
إن تنفيذ حكم النفقة الصادر عن املحاكم املختصة يوقف السلفة املقررة يف أمر الحامية.
املادة :15
إن تقديم طلب الحامية ال يحول دون حق الضحية أو املشكو منه يف إقامة الدعوى أو متابعتها أمام املحاكم عىل إختالف أنواعها
وإختصاصاتها.
املادة :16
يقدم طلب الحامية بدون الحاجة لإلستعانة مبحام ويعفى من الرسوم والنفقات القضائية.
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املادة :17
يكون أمر الحامية الصادر عن القضاء املستعجل نافذا ً عىل أصله.
ينفذ أمر الحامية الصادر عن القضاء الجزايئ بواسطة النيابة العامة اإلستئنافية.
لكل من الضحية وسائر املستفيدين من أمر الحامية وللمشكو منه أو املدعى عليه أن يطلب إىل املرجع الذي أصدر األمر أو من
املحكمة الناظرة يف الدعوى إلغاءه أو تعديله لدى ظهور ظروف جديدة.
تطبق عىل القرار القايض باإللغاء أو التعديل آلية املراجعة امللحوظة يف املادة  13من هذا القانون.
املادة :18
كل من خالف أمر الحامية عوقب بالحبس حتى ثالثة أشهر وبغرامة حدها األقىص ضعف الحد األدىن لألجور أو بإحدى هاتني
العقوبتني.
إذا رافق املخالفة استخدام العنف عوقب املخالف بالحبس حتى سنة وبغرامة حدها األقىص أربعة أضعاف الحد األدىن لألجور.
تضاعف العقوبة يف حال التكرار.
املادة :19
تجري املحاكمة أمام املراجع الناظرة يف جرائم العنف األرسي بصورة رسية.
أحكام ختامية
املادة :20
باإلضافة إىل العقوبات املقررة وفق أحكام هذا القانون ،للمحكمة أن تلزم مرتكب جرم العنف األرسي ،بالخضوع لدورات تأهيل ضد
العنف يف مراكز متخصصة.
املادة :21
ينشأ صندوق خاص ،يتمتع بالشخصية املعنوية وباالستقالل املايل واإلداري ،يتوىل مساعدة ضحايا العنف األرسي وتأمني الرعاية لهم،
وتوفري السبل اآليلة إىل الحد من جرائم العنف األرسي والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها.
مي ّول الصندوق من:
 مساهامت الدولة ،ويرصد لهذه الغاية اعتامد إسمي يف املوازنة السنوية لوزارة الشؤون اإلجتامعية. الهبات.يحدد نظام الصندوق مبرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء بناء عىل إقرتاح وزيري العدل والشؤون اإلجتامعية.
يطبق عىل الصندوق النظام العام للمؤسسات العامة الصادر باملرسوم رقم .1972/4517
يخضع الصندوق لوصاية وزير الشؤون اإلجتامعية.
املادة :22
بإستثناء قواعد اختصاص محاكم األحوال الشخصية وأحكام األحوال الشخصية التي تبقى مطبقة دون سواها يف مجال اختصاصها،
وأحكام القانون رقم  422تاريخ ( 2002/6/6حامية األحداث املخالفني للقانون أو املعرضني للخطر) ،تلغى جميع النصوص املخالفة لهذا
القانون أو التي ال تتفق مع مضمونه.
املادة :23
يعمل بهذا القانون فور نرشه يف الجريدة الرسمية.
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نص أول وثيقة زواج مدين يف لبنان
نحن املو ِق َعني أدناه
املواطنة خلود سكريّة ،املولودة يف قرية الفاكهة ،قضاء بعلبك ،بتاريخ  16أيّّار سنة  ،1982والدها خالد ،والدتها منى ر ّحال ،وضعها
األسايس الفاكهة ،قضاء بعلبك ،يف سجالّت املقيمني إلحصاء  1932الرقم ،136
يل عزباء ،قيدها
العائ ّ
ّ
املواطن نضال درويش ،املولود يف قرية الكواخ ،قضاء الهرمل ،بتاريخ كانون أ ّول سنة  ،1983والده حسن ،والدته صباح كبار ،وضعه
حي الحارة ،قضاء الهرمل ،يف سجالّت املقيمني إلحصاء  1932الرقم ،21
يل أعزب ،قيده
العائ ّ
ّ
األسايس ّ
وبعد استيفائنا رشوط الزواج الجوهريّة والشكل ّية ،الجسديّة والنفس ّية واالجتامع ّية ،يف السجالّت الرسم ّية كام يف واقع الحال( :م1
إخراجات القيد اإلفراديّة والعائل ّية ،م 2إفادات السكن واملختا َرين ،م 3اإلفادات الطب ّية ،م 4إعالم مأمو َري النفوس وطلب اإلفادة يف حال
وجود املانع ،م 5اإلعالن يف صحيفتني محلّيتني) ،وذلك مبا يؤ ّمن رشع ّية العقد وعالن ّيته،
العاملي لحقوق اإلنسان،
رصحُ ،مختا َرين غ َري ُمك َرهني ،متساويَني يف القانون وأمامهِ ،طبقاً للدستور يف مق ِّدمته و َمتْنه والتزامه اإلعالن
ن ّ
ّ
وخصوصاً يف املا ّدة  16منه،
الرجل زوجاً لها ،بحسب أحكام مدن ّية يف إطار القانون املد ّين الذي
رصح بأ ّن الرجل م ّنا قد قبل اإلمرأ َة زوج ًة له كام قبلت اإلمرأة م ّنا َ
ن ّ
نص القرار  60ل.ر عىل خضوعنا له يف أحوالنا الشخص ّية ،يف املا ّدة  10من بابه األ ّول واملا ّدة  17من بابه الثاين ،وهي األحكام التي
ّ
ينص عليه القانون املدين الفرنيس والتي ال ت ّخالف الدستور اللبنا ّين أو أنظمة األحوال الشخص ّية أو النظام العا ّم أو اآلداب
تُطابق ما ّ
الحميدة ،والتي ت ُط ّبقها املحاكم املدن ّية اللبنان ّية يف هذا املجال.
وجوب تبادل االحرتام واألمانة واالسعاف واملساعدة ،وتأمني اإلدارة املعنويّة واملاديّة
رصح ،مبعرفتنا والتزامنا ،يف العناية واملو ّدة،
َ
كام ن ّ
كل م ّنا ما مل يك ْن يف ات ّفاقاتنا تدبري آخر ،كام
لعائلتنا وتوفري تربية أوالدنا وتحضري مستقبلهم ،واملشاركة يف أعباء الزواج بنسبة قدرة ّ
محل سكن العائلة يف املكان الذي نختاره باتّفاق يف ما بيننا،
رصح بالتزامنا املتبادل بحياة مشرتكة فيكون ّ
ن ّ
رصحُ ،مختا َرين غري مك َرهني ،بأنّنا قد أخذنا بنظام املشاركة يف املنقوالت واملكتسبات نظاماً لزواجنا.
كام ن ّ
وبعد تالوة هذا العقد وإثباتاً له نوقّع،
خلود خالد سكّريّه نضال حسن درويش
الشاهد الشاهد الكاتب العدل

46

الوثيقة اللبنانية الثالثة  -إللغاء جميع أشكال التمييز ضد املرأة يف القوانني اللبنانية

