
الجمهورية اللبنانية 
مجلس النواب  

اقتراح قانون ُمعّجل ُمكّرر 

 ااججازة للحكومة بانضمام لبنان إلى اتفاقية القضاء24/7/1996 تاريخ 572يرمي الى تعديل القانون رقم 
(18/12/1979على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الُمعَتَمدة من الجمعية العامة لممم المتحدة بتاريخ 

:مادة وحيدة
 أوًل:

 وُيستعاض عنها بالنص التالي:24/7/1996 تاريخ 572ُتلغى المادة اوولى من القانون رقم 
»المادة اوولى الجديدة:

دة من الجمعييية ُأجيييز للحكوميية انضييمام لبنييان إلى اتفاقييية القضيياء على جميييع أشييكال التمييييز ضييد المييرأة الُمعَتَميي
 والُمرَفَقة بهذا القانون، شرط التحّفظ بعدم التزام لبنان:18/12/1979العامة لممم المتحدة بتاريخ 

 منها، على الشكل التالي:16" من المادة 1- بالفقرتين اج( و از( من البند "
* الفقرة "ج" بأكملها الُمتعّلقة بالحقوق والمسؤولياتي المتساوية أثناء الزواج وعند فسخه.

*الفقرة "ز" في شقها الُمتعّلق باسم اوسرة فقط.

 منهيييا، الُمتعّلق بعيييرض الخففيييات بين اليييدول حيييول تفسيييير أو تطيييبيقي التفاقيييية على29" من الميييادة 1- بالبنيييد "
محكمة العدل الدولية«.

 ثانيًا:
ُيعمل بهذا القانون فوري نشره في الجريدة الرسمية.

النائبة4/10/2018 بيروت في 
      بول يعقوبيان



اوسبيياب المييوجبيييييية

 إلى اتفاقييية القضيياء على جميييع24/7/1996 تاريخ 572لما كان لبنان قد انضّم بموجب القانون رقم 
أشكال التمييز ضد المرأة، إل أن هذا اجنجاز بقي منقوصًا بسبب التحّفظييات الييتي نّص عليهييا القييانون المييذكور

 من التفاقية.16 و9فيما خّص المادتين 

ع اليييذي جييياءت فييييه ُتخييياِلف البنيييد ا  من28( من الميييادة 2ولميييا كيييانت هيييذه التحّفظيييات، وبالشيييكل الموسيييّ
التفاقيييييية المنيييييّوه عنهيييييا واليييييتي جييييياء فيهيييييا: »ل يجيييييوز إبيييييداء أي تحّفظ يكيييييون منافييييييًا لموضيييييوع هيييييذه التفاقيييييية

وغرضها«.

ولمييا كييانت الثقافيية الجتماعييية والنظييرة إلى حقييوق المييرأة ووجييوب مسيياواتها مييع الرجييل قييد تطييّوَرتي
 وحييتى تاريخييه، وهييذا واضييح من التشييريعاتي572/1996خفل الفترة التي انصييرَمت منييذ إقييرار القييانون رقمي 

التي أقّرها المجلس النيابي الكييريم خفل تلييك الفييترة. ولمييا كييانت التفاقيييات الدولّييية تضييع عييادًة إطييارًا تشييريعياًي
ُيكّرس المبادئ العاّمة التي تتوّلى التشريعاتي الداخلّية تحديد تفاصيل تطبيقها.

ولما كان التحّفظ على مبدأ منح المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعّلق بجنسييية أطفالهييا المنصييوص
ده هييذا المبييدأ والييذي2 بنييد ا9عليييه في المييادة  ( من التفاقييية، لم يُعييد مقبييوًل في ظييل شييبه اججميياع الييذي َحصييَ

َظَهر جليًا إثر صدوري مرسومي التجنيس اوخير.

ّل المفحظييات على المييادة  ري بييالفقرة اج( منهييا الُمتعّلقيية بييالحقوق16ولمييا كييانت ُجيي  من التفاقييية تنحصييِ
والمسؤوليات المتساوية أثناء الزواج وعند فسخه بحيث ُيخشى من تأثير هذه الفقييرة على حقييوق المييرأة بييالمهر
والنفقة، كما في الشّق المتعّلق باسم اوسرة من الفقرة از( من المادة نفسها. وعليييه، فإنييه لم يُعييد مقبييوًل التحّفظ
على الفقييرتين اد( و او( من هييذه المييادة اللييتين تُتيحييان للوالييدة ممارسيية سييلطتهاي الوالدّييية الطبيعّييية على أطفالهييا

دارة شييييؤونهمي ورعاييييية مصييييالحهمي عنييييد القتضيييياء، ل سييييّيما أن القييييانون رقم   تيييياريخ286/2014بصييييفتها أّم واإ
 من قييانون العقوبييات أعطى اوم حييق ممارسيية التييأديب غييير العنفي على186 الييذي عييّدل المييادة 30/4/2014

أولدهييا أسييوة بييياوب ميييا يييدّل على أن المشيييّرع ينظييير بعين المسيياواة إلى حقييوق ومسييؤوليات اوب واوم اتجيياه
أولدهما.



( من التفاقيييية الُمتعّلق بعيييرض الخففيييات بين اليييدول1 بنيييد ا29ولميييا كيييان التحّفظ اليييوارد على الميييادة 
حول تفسيرها أو تطبيقها على محكمة العدل الدولية، هو ذي طابع إجرائي ل ُيثير أي إشييكالّية ويتعّلق بسياسيية

( من نفس المادة.2الدولة الخارجّية وُيجيزه البند ا

 ليييييييييييييذلييييييييييييك
قراره. أتقدم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون الُمعّجل الُمكّرر المرفقي على أمل مناقشته واإ

                    النائبة
 بول يعقوبيان



دولة رئيس مجلس النواب المحترمي

 من النظام الداخلي لمجلس النواب110مذكرة عمًف بأحكامي المادة 
( تبرير صفة الستعجال الُمكّرر(

لما كان من الضروري والُمِلّح َسّن التشريعات الفزمة جنصاف المييرأة وتييأمين المسيياواة بينهييا
وبين الرجييل ل سييّيما تجيياه أفييراد أسييرتها، وفي هييذا اجطييار يييأتي اقييتراح القييانون الُمعّجل الُمرَفييق الييذي
من شيييأنه إلغييياء التحّفظيييات اليييتي تحيييول دون ذليييك على اتفاقّيييية القضييياء على جمييييع أشيييكال التميييييزي ضيييد

( منهييا وللسياسيية التشييريعّية في قضييايا المييرأة الييتي سييار2 بنييد ا28المرأة، وذلك مراعاًة وحكام المييادة 
عليها مجلسكم الموّقر.



لذلك

جئنييا بمييذكرتناي هييذه طييالِبْين من حضييرتكم طييرح اقييتراح القييانون الُمعّجل الُمكييّرر الُمرَفييق على
 و110 و109مجلس النييواب في أّول جلسيية يعقييدها، راجين من المجلس الكييريم إقييراره وفييق المييواد 

 من النظام الداخلي.112

                                                                                      النائبة

 بول يعقوبيان


