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 ٢٠٢٣أذار  ١بیروت، في 
 
 

 اقتراح قانون
 یرمي إلى إلغاء التمییز ضد المرأة المتزوجة في قانون التجارة البریة

 
  :األولىالمادة 

 ٢٤/١٢/١٩٤٢ تاریخ ٣٠٤ رقم المرسوم االشتراعيب الصادر تجارة البریةقانون ال من ١٤تُلغى الماّدة 
 .وتعدیالتھ

 : ثانیةالالمادة 
 .القانون فور نشره في الجریدة الرسمیّةعمل بھذا ی

 

 النائب سامي الجمیّل 
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 األسباب الموجبة

المساواة في الحقوق والواجبات بین جمیع اللبنانیین  في الفقرة "ج" من مقدمتھ الدستور اللبنانيیضمن 
 عن الجنس والدین. بغض النظر ،دون تمایز ٔاو تفضیل

تقوم على احترام الحریات العامة وفي طلیعتھا حریة الرٔاي لبنان جمھوریة دیمقراطیة برلمانیة، "
والمعتقد، وعلى العدالة االجتماعیة والمساواة في الحقوق والواجبات بین جمیع المواطنین دون تمایز ٔاو 

  ل."تفضی

 إلیھا  انضم(سیداو) التي  القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة من اتفاقیة ٣كما ألزمت المادة 
في جمیع المیادین، وال سیما المیادین السیاسیة "تتخذ أن  الدول األطراف ١٩٧٧نیسان  ١٦ لبنان في

واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة، كل التدابیر المناسبة، بما في ذلك التشریعي منھا، لكفالة تطور المرأة 
األساسیة والتمتع بھا على أساس وتقدمھا الكاملین. وذلك لتضمن لھا ممارسة حقوق اإلنسان والحریات 

 ".المساواة مع الرجل

ً أحكامتاریخیاً قد تضّمن اللبناني  التجارةقانون وبما أّن  أھلیة  سواء لناحیة تقیید تمییزیة بحق النساء ا
اعتبار أموال زوجة المفلس ، أو لناحیة موافقة زوجھا لممارسة األعمال التجاریةب المرأة المتزوجة
 ،بنقود الزوج المفلس وتضّم إلى موجودات التفلیسة ةالزواج أمواالً مشترا المكتسبة أثناء

 قانون التجارة في سبیل الغاء التمییز بحق النساء ھاشھدعلى الرغم من التعدیالت المھمة التي وبما أنّھ 
المتعلقة بٔاھلیة المرٔاة في ممارسة  ١٣و ١١،١٢المواد والتي شملت  ٢٠١٩في مطلع التسعینیات وعام 

القانون من  ١٤المادة إالّ أّن ، المتعلقـة بوضعیـة امـوال زوج المفلـس ٦٢٩ إلى ٦٢٥المـواد ، والتجارة
حقوق المرأة المتزوجة تحَدد عند “تنص على أن ال زالت تقیّد أھلیة النساء التجاریة إذ أنّھا  المذكور

 ،”شخصي وعقدھا الزوجياالقتضاء بأحكام قانونھا ال

ساسیة وتخضع النساء للسلطة منظومة األحوال الشخصیة الراھنة تنتھك حقوق المرأة األ وبما أنّ 
 الذكوریة

 وتمیّز فیما بین النساء أنفسھّن، وبینھّن وبین الرجال على أساس الدین والعمر والجنس،
 

د المرأة ضاألحكام التمییزیة  التجارة البریة منتنزیھ قانون  من أجل الحاضرنتقدم باقتراح القانون  ،لذلك
وبما یشجع النساء على ممارسة االنسان والمرأة،  بما یتوافق مع مفاھیم واتفاقیّات حقوق ،المتزوجة

 بالمساواة مع الرجال. األعمال التجاریة
 
 
 

 جدول مقارنة

 التعدیل الحالي ١٤المادة  نص
تحدد عند ان حقوق المرأة المتزوجة : ١٤المادة 

االقتضاء باحكام قانونھا الشخصي وعقدھا 
 .الزوجي

 ملغاة
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