الجمهورية اللبنانية
مجلس النواب
كرر
اقتراح قانون ُمعجّل ُم ّ
يرمي الى تعديل القانون رقم  572تاريخ  24/7/1996ااججازة للحكومة بانضمام لبنان إلى اتفاقية القضاء
المعتَ َمدة من الجمعية العامة لممم المتحدة بتاريخ )18/12/1979
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ُ
مادة وحيدة:
أولً:

ويستعاض عنها بالنص التالي:
تُلغى المادة اوولى من القانون رقم  572تاريخ ُ 24/7/1996
«المادة اوولى الجديدة:
المعتَ َيميدة من الجمعييية
أُجيييز للحكوميية انضييمام لبنييان إلى اتفاقييية القضيياء على جميييع أشييكال التمييييز ضييد المييرأة ُ
والمرفَقَة بهذا القانون ،شرط التحفّظ بعدم التزام لبنان:
العامة لممم المتحدة بتاريخ ُ 18/12/1979
 بالفقرتين اج) و از) من البند " "1من المادة  16منها ،على الشكل التالي:المتعلّقة بالحقوق والمسؤولياتي المتساوية أثناء الزواج وعند فسخه.
* الفقرة "ج" بأكملها ُ
المتعلّق باسم اوسرة فقط.
*الفقرة "ز" في شقها ُ

المتعلّق بعييرض الخففييات بين الييدول حييول تفسييير أو تطييبيقي التفاقييية على
 بالبنييد " "1من المييادة  29منهيياُ ،محكمة العدل الدولية».
ثانياً:

ُيعمل بهذا القانون فوري نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4/10/2018

النائبة
بول يعقوبيان

اوسبيياب المييوجبي ي يية
انضم بموجب القانون رقم  572تاريخ  24/7/1996إلى اتفاقييية القضيياء على جميييع
لما كان لبنان قد
ّ
نص عليهييا القييانون المييذكور
أشكال التمييز ضد المرأة ،إل أن هذا اجنجاز بقي منقوصاً بسبب التحفّظييات الييتي ّ

خص المادتين  9و  16من التفاقية.
فيما ّ

ولم ييا ك ييانت ه ييذه التحفّظ ييات ،وبالش ييكل المو ّسييع ال ييذي ج يياءت في ييه تُخ ي ِيالف البن ييد ا  )2من الم ييادة  28من

التفاقي ي يية المن ي ي ّيوه عنه ي ييا وال ي ييتي ج ي يياء فيه ي ييا« :ل يج ي ييوز إب ي ييداء أي تحفّظ يك ي ييون منافيي ي ياً لموض ي ييوع ه ي ييذه التفاقي ي يية

وغرضها».

ولمييا كييانت الثقافيية الجتماعييية والنظييرة إلى حقييوق المييرأة ووجييوب مسيياواتها مييع الرجييل قييد تطي ّيو َرتي

يرمت منييذ إقييرار القييانون رقمي  572/1996وحييتى تاريخييه ،وهييذا واضييح من التشييريعاتي
خفل الفترة التي انصي َ
الدولييية تضييع عييادةً إطيياراً تشييريعياًي
أقرها المجلس النيابي الكييريم خفل تلييك الفييترة .ولمييا كييانت التفاقيييات
التي ّ
ّ

الداخلية تحديد تفاصيل تطبيقها.
العامة التي تتولّى التشريعاتي
ُي ّ
ّ
كرس المبادئ ّ

ولما كان التحفّظ على مبدأ منح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلّق بجنسييية أطفالهييا المنصييوص

ص يده هييذا المبييدأ والييذي
يعييد مقبييولً في ظييل شييبه اججميياع الييذي َح َ
عليييه في المييادة  9بنييد ا )2من التفاقييية ،لم ُ
ظهَر جلياً إثر صدوري مرسومي التجنيس اوخير.
َ

ِ
المتعلّقيية بييالحقوق
ولمييا كييانت ُجي ّل المفحظييات على المييادة  16من التفاقييية تنحصيري بييالفقرة اج) منهييا ُ
والمسؤوليات المتساوية أثناء الزواج وعند فسخه بحيث ُيخشى من تأثير هذه الفقييرة على حقييوق المييرأة بييالمهر
ّ
يعييد مقبييولً التحفّظ
والنفقة ،كما في
ّ
الشق المتعلق باسم اوسرة من الفقرة از) من المادة نفسها .وعليييه ،فإنييه لم ُ
الطبيعييية على أطفالهييا
الوالدييية
على الفقييرتين اد) و او) من هييذه المييادة اللييتين تُتيحييان للوالييدة ممارسيية سييلطتهاي
ّ
ّ

بصيييفتها ّأم إوادارة شيييؤونهمي ورعايييية مصيييالحهمي عنيييد القتضييياء ،ل س ي ّييما أن الق ييانون رقم  286/2014تييياريخ
 30/4/2014الييذي عي ّدل المييادة  186من قييانون العقوبييات أعطى اوم حييق ممارسيية التييأديب غييير العنفي على
أولدهييا أسييوة بيياوب مييا يييد ّل على أن المشي ّيرع ينظيير بعين المسيياواة إلى حقييوق ومسييؤوليات اوب واوم اتجيياه
أولدهما.

ّ
المتعلّق بع ييرض الخفف ييات بين ال ييدول
ولم ييا ك ييان التحفظ ال ييوارد على الم ييادة  29بن ييد ا )1من التفاقي يية ُ
يكالية ويتعلّق بسياسيية
حول تفسيرها أو تطبيقها على محكمة العدل الدولية ،هو ذي طابع إجرائي ل ُيثير أي إشي ّ
ويجيزه البند ا )2من نفس المادة.
الدولة
ّ
الخارجية ُ

ل ي ي ي ي ي ييذلي ي ي ي ي ييك
كرر المرفقي على أمل مناقشته إواقراره.
الم ّ
المعجّل ُ
أتقدم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون ُ
النائبة
بول يعقوبيان

دولة رئيس مجلس النواب المحترمي
مذكرة عمفً بأحكامي المادة  110من النظام الداخلي لمجلس النواب
كرر)
الم ّ
) تبرير صفة الستعجال ُ

والمِل ّح َس ّن التشريعات الفزمة جنصاف المييرأة وتييأمين المسيياواة بينهييا
لما كان من الضروري ُ
المرفَييق الييذي
المعجّل ُ
وبين الرجييل ل سي ّييما تجيياه أفييراد أسييرتها ،وفي هييذا اجطييار يييأتي اقييتراح القييانون ُ

اتفاقييية القضيياء على جميييع أشييكال التمييييزي ضييد
من شييأنه إلغيياء التحفّظييات الييتي تحييول دون ذلييك على
ّ
يريعية في قضييايا المييرأة الييتي سييار
المرأة ،وذلك مراعاةً وحكام المييادة  28بنييد ا )2منهييا وللسياسيية التشي ّ
عليها مجلسكم الموقّر.

لذلك
ِ
المرفَييق على
المكي ّيرر ُ
المعجّل ُ
جئنييا بمييذكرتناي هييذه طييالب ْين من حضييرتكم طييرح اقييتراح القييانون ُ
مجلس النييواب في ّأول جلسيية يعقييدها ،راجين من المجلس الكييريم إقييراره وفييق المييواد  109و  110و
 112من النظام الداخلي.

النائبة
بول يعقوبيان

