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١ 
 في التشر�ع  اآللیات والمعاییر األساسیة

  بري  نبیه االستاذ رئیس مجلس النواب
 میشال موسى الد�تور ممثًال �النائب

 
 
 

آلیات رئیس مجلس النواب االستاذ نبیه بري تمثیله في افتتاح ورشة  دولة شرفني
التشر�ع في النظام اللبناني، وان انقل الیكم تحیاته وتمنیاته لكم �مناقشات تثمر مكتبتنا البرلمانیة 

 والقانونیة في ضوء مشار�ة نخبة من رجال التشر�ع والقضاء والحقوقیین.
*** 

مثل فصل السلطات مبدأ اساسیاً النتظام في نظامنا الد�موقراطي واالنظمة المماثلة، �ُ 
غیر ان هذه السلطات البد من ان  ري،ر الدستو المؤسسات وتسییر عجلتها ضمن االطاعمل 

 تتكامل �اعتبارها منظومة ُوضعت في خدمة الدولة وشعبها.
من هنا الحاجة الى توضیح اآللیات والمعاییر االساسیة المعتمدة للتشر�ع، خصوصا 

یتناسب  �ما المتدرجین  قضاة  والمحامینفي مجال حقوق االنسان وتعز�ز  مهارات  ال
 والحاجات العملیة في تفعیل تطبیق القوانین من اجل تحقیق العدالة المنشودة.

مع االتفاقات الدولیة التي  وجعلها متماهیةالتشر�عات  دكذلك، فإن ثّمة حاجة لترشی
 االلتزامات.ا لهذه وقعها لبنان واعلن التزامه بها، وهو التزام تار�خي طالما امتاز �ه و�ان وفیً 

واذا �انت عجلة الدولة شبه متوقفة ، حیث �طاول التعطیل مجلس النواب والحكومة 
وحیث الدولة بال رأس منذ اكثر من عامین، فان ارادة العودة الى الحیاة الطبیعیة قائمة، 

سات والتمسك �انجازاتنا مستمر، واالمل في انتظام الحیاة السیاسیة وتالیاً عودة الروح الى المؤس
 امر حتمي الیوم او غدًا.

*** 
إن استشراف االتفاقات الدولیة المتعلقة �حقوق االنسان، تشر�عًا وقضاًء، �عزز 

ساهم في تنمیة ثقافة حقوق االنسان، خصوصًا لدى التزامات لبنان امام المجتمع الدولي، و�ُ 



 میشال موسى     ۱۰
 

اتباع معاییر حقوق القانونیین والحقوقیین، و�بقي لبنان متقدمًا بین دول المنطقة من حیث 
 .االنسان سواًء من حیث التشر�عات او من حیث الممارسة وحسن التطبیق وخدمة االنسان

ل على الدور االساسي للقضاة والحقوقیین في ضمان الحر�ات والعدالة وحقوق نعوّ 
ة صمامات االمان في ترسیخ العدالة االنسانی أحداالنسان ولطالما �انوا رغم التعثرات السیاسیة 

 .في الوطن
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٢ 
 ومبدأ الفصل بین السلطات ءالقضا

 القاضي جان فهد
 رئیس مجلس القضاء األعلى

 
 
 

على األستاذ نبیه بري من شكر دولة رئیس المجلس النیابي لي في المستهل ال بّد 
 اإعطائي فرصة التواجد بینكم أنتم جناح منظمي هذه الورشة علىومن شكر  ،لنا استضافته

 عدالة الغد.
شكل تواجد�م في المجلس النیابي فرصة لتعمیق فهم جوهر النظام الد�مقراطي القائم �ُ 

قنوات التعاون فیما على الفصل بین السلطات التشر�عیة والتنفیذ�ة والقضائیة مع الحفاظ على 
د المشترع وقد حدّ دولة القانون  مبدأ الفصل بین السلطات یدخل في جوهر. إن احترام بینها

 لصونه.  طرقًا عدیدة
*** 

احصر مداخلتي �ما یتعلق �صون السلطة القضائیة في لبنان الستقاللیتها؛ وال �سعني 
في هذا السیاق إال أن اشكر مجددًا لجنة اإلدارة والعدل، بتوجیه من دولة الرئیس األستاذ نبیه 

نحو  من قانون القضاء العدلي �اإلجماع وهو خطوة إضافیة ٥بري، على إقرار تعدیل المادة 
تكر�س استقالل السلطة القضائیة، وتعز�ز دور مجلس القضاء األعلى في المحافظة على هذه 

  االستقاللیة.
جتهاد هو مهمة السلطة القضائیة، فهي تراقب إإن إصدار األحكام وما ینتج عنه من 

عبر القضاء  حسن تطبیق القانون من قبل اإلدارة عبر مجلس شورى الدولة ومن قبل األفراد
 العدلي. 

ر القاضي مدى استقاللیته وحیاده، في أحكامه انطالقاً من تطبیقه السلیم للقانون. �ظه
إن االجتهاد �شكل خط تماس بین السلطة القضائیة والسلطة التشر�عیة ألن القاضي الذي 



 جان فھد     ۱۲
 

�حوز على حق تفسیر النص القانوني حین غموضه وعلى حق إكماله حین وجود نقص فیه، 
 خیرًا ملزمًا �النص و�إرادة المشترع.یبقى أوًال وا

جتهاد امتحانًا لمدى استقاللیة القاضي التي هي حق للمواطن وواجب على ُ�شكل اال
دون میل ملتزمًا �موجب التحفظ وموجب الحیاد بوفقًا ألحكام القانون  القاضيالقاضي، فیحكم 

من شانها أن تفقده اد�ة قضا�ا سیاسیة واجتماعیة واقتص دون الدخول في مناقشات عامة حولب
دوره وحیاده وتجعله متعد�ًا على السلطتین التشر�عیة والتنفیذ�ة. لیس للقاضي أن �قوم �عملیة 
تقییم لمدى مالئمة األعمال الصادرة عن السلطتین التشر�عیة والتنفیذ�ة وأن یتخذ مواقف علنیة 

 �ة. منها. إن الوجه االخر الستقاللیة القاضي هو التزامه �الحیاد
�ضمن استقالل القاضي لجهة تعیینه وتدر�به وتدرجه  الذي مجلس القضاء األعلى

وتأدیبه و�نهاء اعماله، �حرص �المقابل على تقّید القاضي �استقاللیته عبر التزامه �المبادئ 
 األخالقیة للقضاء واهمها موجب التحفظ وموجب الحیاد. 

مفعول والصادرة عن السلطة التشر�عیة ر االجتهاد القواعد القانونیة السار�ة ال�ظه
عند  وأن �فسرهاالتي وضعها المشترع للمجتمع. من هنا �فترض فیه أن �طبق القواعد القانونیة 

فقط. وما مبدأ المحاكمة العلنیة في المیدان الجزائي عند وجود نقص فیها  و�كملهاغموضها 
المشترع صفة الجرائم و�العواقب الناتجة سبغ علیها �األفعال التي �ُ سوى مناسبة لتذ�یر المواطن 

 عن اقترافها.
إذا �ان هناك من حاجة لتعدیل في النص أو إكماله فإنه �عود للمشترع ان یالحظ 

 ذلك من خالل تتبعه الجتهاد المحاكم. 
الحكم إن فقدان من هنا أهمیة تعلیل األحكام وتوضیح األساس القانوني المسندة إلیه. 

�شكل تعد�ًا على السلطة التشر�عیة وني صادر عن السلطة التشر�عیة القضائي ألساس قان
، ونذّ�ر هنا �أن أحد أدوار محكمة التمییز هو للنقض من قبل محكمة التمییز و�عّرض الحكم

السهر على عدم تعدي السلطة القضائیة على اختصاص أ�ة سلطة أخرى السیما السلطة 
 التشر�عیة.

ها في إطار توضیح تفاعتمد، بوجهة اجتهاد�ة معینة التشر�عیةكثیراً ما تأثرت السلطة 
إنما شكل أحد أبواب التعاون بین السلطات الدستور�ة. وهذا �ُ  نص غامض أو نص غیر �امل

، فذلك �شكل تعد�ًا واضحًا على السلطة على تعطیل نص قانوني صر�ح �عض االجتهادإقدام 
قد عّبر صراحة عن إرادته ضمن نص معین،  التشر�عیة. إن المشترع في هذه الحالة �كون 
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ففي حال امتنع القاضي عن تطبیق هذا النص أمسى النظام الد�مقراطي معطًال ألن القاضي 
طبق إرادته الشخصیة ولیس إرادة المشترع في إطار ممارسته لعمله. وهذه النقطة جوهر�ة جدًا 

 و�فترض في القضاة التنّبه لها جیدًا.
*** 

وجوب تقّید القاضي �حدود سلطته ال تدرك  التي غیر الحكومیة�عض الجمعیات 
دون التعدي على دور أي سلطة أخرى، واهمیة ذلك في انتظام الحیاة الد�مقراطیة في البلد، ب

تعتبر أن القضاء هو وسیلة إلجراء تغییر في أوضاع قانونیة معینة فتمارس علیه ضغوطًا 
نصوص قانونیة صر�حة بهدف تعطیلها ارض مع لیتبنى مواقف اجتهاد�ة تتعغیر مشروعة 

 الضغطأن و  بدًال من سلوك الطرق القانونیة لتعدیل النصوص القانونیة عبر المجلس النیابي.
غیر المشروع یتّم بوسائل متعددة منها اإلشادة ببعض القضاة حین جنوحهم خارج الحدود 

تزامهم بتطبیق النص القانوني. المرسومة الختصاصهم والتجر�ح ببعض القضاة اآلخر�ن رغم ال
شكل تعد�ًا على استقالل القضاء وتدخًال في أعماله. واألمثال الضغط هو غیر مشروع و�ُ  هذا

. و�نني أتمنى على هذه الجمعیات أن تكف عن على ذلك �ثیرة خصوصًا في المیدان الجزائي
�حوز على سلطة  لذيهو اهذه الضغوطات وأن تسلك طرقًا أخرى لتحقیق مرامها ألن المشترع 

في مجتمع معین وعلى تلك التي غیر مقبولة  مقبولة أو ماهیة األفعال التي ُتعتبر تحدید
 تستدعي التجر�م.

"األداء حصن استقالل  :مؤتمرًا �عنوان ٢٠١٥عقد مجلس القضاء األعلى سنة 
ومًا معلًال، القضاء" لمناقشة تقییم العمل القضائي بهدف االرتقاء �مستوى االجتهاد لیكون د

مرتكزًا على أساس قانوني سلیم مظهرًا استقاللیة القاضي وحیاده. ودعم المجلس النیابي 
 ومنظمات المجتمع المدني ونقابتي المحامین أساسي للوصول إلى هذا الهدف.
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٣ 
 االتفاقیات الدولیة

 میسم النو�ري القاضیة 
 المدیرة العامة لوزارة العدل

  
 
 
حقوق  إلنتاج؟ هل هي االتفاقیة التي تعقد فقط بین دولتین الدولیةما هي المعاهدة  

وموجبات على الطرفین؟ ام ان المعاهدة �مكن ان تعقد بین طرفین لیسا دولتین؟ وهل �جب 
؟ و�یف �جري تنفیذ هذه الموجبات والحقوق؟ هل توجد موجبات وحقوق ان یترتب علیها دائمًا 

�ل  دورالعامة هي الواجبة التطبیق؟ وما هو  المبادئمعینة في هذا الخصوص أم أن  آلیة
ات الثالث التشر�عیة والتنفیذ�ة والقضائیة، ان قبل التوقیع على الصك الدولي أو �عد من السلط
 توقیعه؟ 

تتعلق �مفهوم االتفاق الدولي،  اولىسیجري التعرض لكل هذه التساؤالت، في مرحلة 
المعاهدة في القانون الداخلي ودور �ل من  إلدخالتتناول االجراءات القانونیة  ثانیةوالمرحلة 

ستتم معالجة دور القضاء  الثالثةالنواب ومجلس الوزراء في هذا المجال، وفي المرحلة  مجلس
في تطبیق االتفاق الدولي و�صورة خاصة عند غیاب النص التشر�عي الداخلي أو عند وجود 

وال بد من ختم  .نوع من تعارض بین النصین (اي نص المعاهدة ونص القانون الداخلي)
 شاملة تقدیر�ة على الوضع القائم حالیًا في لبنان،  الدراسة بتضمینها نظرة

 
١ 

 مفهوم المعاهدة الدولیةفي 
          

فقرتها  -في مادتها الثانیة  ١٩٦٩عرفت اتفاقیة فیینا للمعاهدات المبرمة سنة . ١
�خضع للقانون و  ة�عقد بین دولتین أو أكثر �تا�المعاهدة الدولیة �كونها:" اتفاق دولي  -األولى 

وأضافت الفقرة  ".تطلق علیها �انت التسمیة التي أ�ً تم في وثیقة واحدة أو أكثر و  الدولي سواءً 



 میسم النویري     ۱٦
 

الثانیة للمادة عینها ان " التعر�فات الواردة في الفقرة األولى ال تخل �أي تعر�فات أو معاني 
بناني ي القانون اللأخرى تعطى لها في القانون الداخلي ألي دولة ". فهل هناك تعر�ف خاص ف

من الدستور المعاهدات  ١٣٢هل تندرج ضمن المعاهدات المقصودة في المادة للمعاهدات؟ و 
 المعقودة مع المنظمات الدولیة؟

فها مجلس الوزراء في قرار رقم العودة الى الدلیل الذي اعدته لجنة �لّ ن من یتبیّ . ٢
ذ�رات التفاهم مذ�رة تتناول تصنیف االتفاقیات والمعاهدات ومُ  إلعداد ٢/١٠/٢٠١٤تار�خ  ١٥

احكام الدستور والقانون الدولي وتبیان االصول والقواعد القانونیة الالزمة  إطاروسواها في 
للصكوك التي تبرم بین  تسمیة ١٤٠من  أكثران هناك ، واقرار وابرام �ل فئة منها عدادإل

  ئل، المذ�رات االدار�ة وغیرها...منها مذ�رات التفاهم، الرساذ�ر على سبیل المثال الدول و�ُ 
دون أن یذ�ر بإن القانون اللبناني نص على المفهوم الدولي للمعاهدات ولكن . ٣

قرار مجلس الوزراء رقم في هذا الخصوص تعر�فا خاصا �ه، وان اللجنة التي الفت �موجب 
امة وعرفت �ما صنفت �شكل وجیز القانونیة الع المبادئوضعت  ٢/١٠/٢٠١٤تار�خ  ١٥

، الصكوك الدولیة التي تبرمها الدولة اللبنانیة مع اشخاص القانون الدولي العام  ومقتضب
و�التالي وّسعت مفهوم المعاهدة لیشمل أ�ضا االتفاقیات المبرمة مع المنظمات الدولیة او ما 

ذا ما �رسته اتفاقیة فیینا �سمى �مذ�رة التفاهم �اعتبار هذه المنظمات أشخاصا دولیین، وه
 التي تتعلق �االتفاقیات المبرمة بین غیر الدول. ١٩٨٦لسنة 

   ٩٨-٣٠/٩٧ رقم ار�ینان مجلس شورى الدولة في الرأیین االستش. ٤
خلص و�االستناد الى المقطع أ من الفقرة االولى  ٩٩-٦٠/٩٨ورقم    ٣/١٢/١٩٩٧تار�خ 

من المادة الثانیة من اتفاقیة فیینا ، الى ان وصف اتفاق دولي  �المعاهدة الدولیة  �معنى 
ان �كون اتفاقًا  بین  االولمن الدستور  �جب ان �ستجمع ثالثة شروط :  ٦٥و ٥٢المادتین 

  والثالثان ینتج  مفاعیل  قانونیة  الثانيدولة وشخص دولي من الحق العام )،  دول ( او بین
 .ن یندرج في اطار القانون الدوليا

عاهدة الدولیة �مفهوم اتفاقیة فیینا �قتضي تحدید مقّومات المُ ول �النسبة للشرط االول
العودة الى مضمون "دلیل المعاهدات" الصادر عن االمم المتحدة والذي ینص في ختامه على 

المعاهدة لفظ عام �شمل �ل الصكوك الملزمة �موجب القانون الدولي، �صرف التعر�ف التالي: 
لذلك ال بد . أكثرار�ین دولیین او النظر عن تسمیتها الرسمیة، والتي تبرم بین شخصین اعتب

من التثبت من تمتع الكیان الذي یبرم االتفاق، �الشخصیة المعنو�ة الدولیة، فیمكن أال �كون 
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المنظمات الدولیة التي لها اهلیة ابرام المعاهدات  ابرام المعاهدات فیما بیندولة اذ من الجائز 
والدول، او المنظمات الدولیة التي لها اهلیة ابرام المعاهدات فیما بینها، فیقتضي التأكد اوًال 
من ان المنظمة تتمتع �الشخصیة المعنو�ة الدولیة او في حالة التعاقد مع فرع من فروعها او 

نان (استحصلت على علم وخبر وفقا لألصول) ال بد لمن مع من �مثلها �جمعیة مسجلة في لب
 �مثل المنظمة الدولیة ان یتمتع �الشخصیة المعنو�ة الدولیة.

الذي ال بد ان یتضمن   فیجب التوقف عند نص الصك �الشرط الثانيما فیما یتعلق أ
و تحمیلها یتوجب اتخاذها أ -مفاعیًال قانونیة ملزمة لطرفي االتفاق و/او تدابیر أو عقو�ات 

ل �ما تفرضه المعاهدة. ان فقدان االلزام القانوني والعقو�ات المترتبة عن عدم  للطرف الذي �خِّ
احترام هذا االلتزام وعدم وجود اي مراجعة قضائیة �مكن اللجوء الیها، ینفي عن االتفاق صفة 

فرق المعاهدة عن وهذا ما �ُ  المعاهدة الدولیة، �سبب فقدان احد العناصر االساسیة في تعر�فها،
 engagements non”غیر المكرهة او غیر الملزمة:"غیرها من االرتباطات 

contraignants entre Etats . 
من شروط المعاهدة الدولیة فیتحقق متى یوضع الصك في اطار  الثالثالشرط  اما

 .قانونیة دولیة مبادئالقانون الدولي العام لتنظیم عالقات معینة بین دولتین، و�ستدعي تطبیق 
ان الصك �شكل معاهدة ال بد من توفر  العتبار�ستنتج من مجمل ما تقدم انه 

المذ�ورة مجتمعًة ألن تخلف احد الشروط ینزع عن الصك صفة المعاهدة ال  الشروط الثالثة
سیما وان تحدید الطبیعة القانونیة للصك هو امر ضروري ال بل بدیهي ألنه سیحدد  المسار 

للصك واالجراءات القانونیة التي �خضع لها تمهیدا لنفاذه، الوضع الذي ینقلنا الى  التشر�عي
المعاهدة الدولیة  إلعطاءالقانونیة المفروض اتباعها في القانون الولي  لإلجراءاتالتصدي 

 مفعولها الكامل. 
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٢ 
 ي؟الداخلما اإلجراءات القانونیة إلعطاء المعاهدة الدولیة مفاعیلها في القانون 

 
 رئیس الجمهور�ة من الدستور على ان  ٥٢المادة نصت . ١ 
 
مة وال تصبح مبر یتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولیة وابرامها �االتفاق مع رئیس الحكومة. "

د وتطلع الحكومة مجلس النواب علیها حینما تمكنها من ذلك مصلحة البال اال �عد موافقة مجلس الوزراء.
وسالمة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق �مالیة الدولة والمعاهدات التجار�ة وسائر 

 "،فال �مكن ابرامها اال �عد موافقة مجلس النوابالمعاهدات التي ال �جوز فسخها سنة فسنة، 

 
ان هذه المادة أعطت رئیس الجمهور�ة صالحیة المفاوضة في المعاهدات الحظ ی. ٢

 الكما وصالحیة تفو�ض الشخص الذي یراه مناسبا إلجراء المفاوضات، غیر ان المعاهدة 
�عد المفاوضة التي  النص انه و�ستفاد من تصبح مبرمة اال �عد موافقة مجلس الوزراء

تبدأ مرحلة التصدیق او االبرام، فال تصبح  ،�األمرانیطت برئیس الجمهور�ة او من �فوضه 
المعاهدة متكاملة اال �عد موافقة مجلس الوزراء علیها �موجب مرسوم ابرام. و�عدها یودع 

 الصك مع مرسوم اإلبرام وزارة الخارجیة والمغتر�ین لمتا�عة الدخول في حیز التنفیذ. 
المعاهدات �افة حین تمكنها من ذلك على الحكومة ان تطلع مجلس النواب على . ٣

من الدستور على المعاهدات  ٥٢مصلحة البالد وسالمة الدولة. و�ذلك ا�ضًا، وحسب المادة 
التي تنطوي على شروط تّمس �مالیة الدولة، والمعاهدات التجار�ة وسائر المعاهدات التي ال 

 .١�جوز فسخها سنة فسنة
في المعاهدات التي هو تدخل الزامي  دیقإّن تدخُّل مجلس النواب في عملیة التص

 ترتب على الدولة موجبات او نفقات مالیة، وفي المعاهدات التجار�ة وسائر المعاهدات التي
 ال �جوز فسخها سنة فسنة.

                                                            
�ع واالستشارات في وزارة مجموعة اجتهادات هیئة التشر  ٢٣/٦/١٩٩٩تار�خ  ٢٣٩/١٩٩٩االستشارة رقم . ۱

 والنص الفرنسي هو التالي:  ١٠٢٢١ص ، ١٠مجلد  ،العدل
“Les traités qui engagent les finances de l’Etat, les traités de commerce et en général 
les traites qui ne peuvent être dénoncés à l’expiration de chaque année ne sont 
définitifs qu’après avoir été votés par la Chambre.” 
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متى �انت المعاهدة اضاف االجتهاد ان موافقة مجلس النواب تكون ضرور�ة  . ٤
 �فكرة السیادةتفرض الزامات على الدولة نظرا التصالها 

 engagements contraignants entre Etats  . ُ� ستنبط من ان هذا السبب الرا�ع
من شأنه ترتیب موجبات على عاتق الدولة موقعة المعاهدة. و�ذلك  االرتباط الذيموجب 

ا�ضًا حین تحدث المعاهدة تعدیال او تأثیرا في التشر�ع اللبناني �شكل عام او متى �انت 
ولیة المعاهدات الد إلحدىق والحر�ات. اما االتفاقیات التي غالبا ما توقع تطبیقا تمس �الحقو 

 موجبات جدیدة للدولة فال تحتاج الى موافقة مجلس النواب. تنشئوال 
وان �ان �صدر �شكل قانون �صوت علیه  اإلطاران تدخل مجلس النواب في هذا 

انون �جیز االبرام فیصدر تبعا لذلك مرسوم اال انه لیس اال اجازة ابرام وفي الواقع هو �صدر ق
 .٢االبرام، أي ان القانون الذي ُینشر في الجر�دة الرسمیة لیس اال قانون اجازة ابرام المعاهدة

عند اصدار قانون اجازة االبرام �عود لمجلس الوزراء اصدار مرسوم االبرام او . ٥
لخیار بل تطلق یدها وتترك لها ا، االتفاق ال تقّیدها �إبرامعدم اصداره فان االجازة للحكومة 

خر. فلو آدون اي اعتبار بوخاضعة لتقدیرها  ةاستنسابیاالتفاق او رفضه وصالحیتها  �إبرام
تجاه  �اإلبرام إلزامرفض المجلس منح االجازة تعذر االبرام انما في حال الموافقة ال یترتب اي 

 الحكومة.
ة ي ال ترتب التزامات على الدولة فال �مكن تسمیتها معاهداما الصكوك االخرى الت. ٦

لمادة استخرجة مفهومها من ، مُ "مذ�رة تفاهم"دولیة وقد سمتها اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء 
امة او اق/كتبادل الخبرات و(نها ال ترتب اال الزامات معنو�ة او اخالقیة أي أمن الدستور  ٦٥

لسلطة  اإلطار، لذلك ال حاجة في هذا )الثقافي االجتماعي او تحفیز التواصل/ورش عمل و
 .ابرام من مجلس النواب إلجازةرئیس الجمهور�ة او 

دون بالشخص المعني �التوقیع  مجلس الوزراءفي مذ�رة التفاهم �شترط ان �فوض 
حاجة الى ابرامها مع االشارة الى ان التفو�ض �التوقیع �عطى اما لوز�ر او لشخص �خوله 

هنا على اصدار  دور مجلس الوزراءو�قتصر . به الوظیفي واختصاصه توقیع االتفاقمنص
ر�ة رئیس الجمهو ان المجلس النیابي و قرار �الموافقة وتفو�ض الوز�ر المختص �التوقیع وما یبرر 

طار هو انه طالما ال تترتب اي الزامات مالیة على مذ�رة ال �قومان �اي دور في هذا اإل
                                                            

 بساالستنمن الدستور المتعلقة بنشر القوانین و�بقى النشر مترو�ا  ٥١هذا القانون ال �خضع ألحكام المادة . ۲
 رئیس الجمهور�ة خالفا لنشر القوانین العاد�ة. انما هذا الموقف قابل للنقاش.
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المنصوص  المبادئخضع هذا الصك لقانون المحاسبة العمومیة وتسري علیه التفاهم، فال �
ر تفو�ض الوز�ر المختص صالحیة علیها في الدستور حیث للوز�ر تسییر أمور وزارته، ما �فسّ 

 .التوقیع ضمن حدود اختصاصه
من  ٥٧محدود �النسبة للمعاهدات وان المادة   دور مجلس شورى الدولةان . ٧

في فقرتها الثانیة على انه �مكن أن �ستشار مجلس شورى الدولة تنص  نظام مجلس شورى 
ومشار�ع التعامیم وفي أي موضوع هام �قرر مجلس  مشار�ع المعاهدات الدولیةالدولة في 

 ).٩/١٢/١٩٩٦تار�خ  ٢٤الوزراء استشارته فیه. (یراجع التعمیم رقم 
االتفاق  �أخذهمما �عني انه �مكن ان �طلب منه ابداء رأ�ه في المسلك الذي �جب ان 

ا ملقى على عاتق الحكومة االستشارة هي خیار ولیس موجبً سواء معاهدة دولیة او مذ�رة، وان 
ت أشاءت ان تلجأ الى استشارة مجلس شورى الدولة، علمًا �أنه وفي حال إرت إذاالتي لها 
 دها �اي شكل من االشكال.فان رأي المجلس غیر ملزم وال �قیّ االستشارة 

فال بد من الرجوع الى قرار مجلس  لهیئة التشر�ع واالستشاراتاما �النسبة . ٨
الذي طلب الى جمیع الوزارات عرض مشار�ع  ١٩/٩/٢٠١٢الصادر بتار�خ  ٣٦الوزراء رقم 

قبل توقیعها �األحرف االولى على هیئة التشر�ع واالستشارات في وزارة العدل وعمومًا  یاتقاالتفا
وان  ،جمیع الصكوك التي �مكن ان توقعها الدولة اللبنانیة بهدف وضعها في المسار الالزم

رأي هیئة التشر�ع واالستشارات ال یتسم �الصفة االلزامیة وتجوز معارضته وفي هذه الحالة 
تعلل سبب عدم المعنیة التي طلبت االستشارة من هیئة التشر�ع واالستشارات ان  على االدارة

�التالي لالستشارات التي تعدها هیئة التشر�ع واالستشارات قیمة ال �ستهان االخذ �االستشارة. 
مدیر العام لوزارة العدل ان یوافق على الرأي االستشاري لیأخذ مساره القانوني وفي البها وعلى 

عدم موافقته �حال الى الهیئة االستشار�ة العلیا التي تعید درس االستشارة وتعطي رأي حال 
 وزارة العدل النهائي في هذا المجال.

ان قرار مجلس الوزراء �استطالع راي �ل من هیئة التشر�ع واالستشارات ووزارة . ٩
له في عالقة دولیة الخارجیة والمغتر�ین في �ل صك ترغب االدارة المعنیة في الدخول من خال

او اقلیمیة �جد تبر�ره في ان معظم االدارات اللبنانیة تفتقد راهنا وجود وحدات قانونیة تساعدها 
 في اعداد مشار�ع االتفاقیات.
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هذه االجراءات ال تنتهي لمجرد ابرام المعاهدة الدولیة اكانت توجب مصادقة . ١٠
تنفیذ�ة ان دول �ل من السلطتین التشر�عیة والال �مكن اعتبار  ألنهمجلس النواب أو ال توجبها 

 .انتهى عند هذا الحد
 : السلطة التشر�عیةعلى 

�إدماج المعاهدة في القوانین الدولیة، وعلى المشترع ان یلغي او �عدل ان تباشر 
استصدار قوانین تتماشى والمعاهدات التي القوانین التي تختلف او تناقض المعاهدة، �ما و 

�التالي ان احترام السلطة التشر�عیة مضمون المعاهدات التي صادق علیها لبنان، وقعها لبنان. 
یتمثل �سن التشر�عات التي تتوافق مع االتفاقیات الدولیة المصادق علیها نصا وروحا، ألن اي 
تعارض �عتبر خرقا لمبدأ سمو المعاهدات، وخروجا عن مبدأ تدرج القوانین، وقد یرتب المسؤولیة 

 لبنان. الدولیة ل
ا تتعارض و�ذلك التصدي للقوانین السا�قة البرام المعاهدة والتي تتضمن احكامً 

النظر فیها وفي االتفاقیات الدولیة مع �عضها البعض، واصدار  إلعادةوالمعاهدة وتمهیدًا 
التعدیالت الالزمة التي تضمن التنسیق بین �ل النصوص وازالة اي تناقض بینها و�ین االتفاقیة 

 هذا الدور بدون التدابیر المفروض على السلطة التنفیذ�ة اتخاذها. ال �كتمل  .یةالدول
 : السلطة التنفیذ�ةعن و 

ان مبدأ سمو المعاهدات �فرض على السلطة التنفیذ�ة أن تكون أعمالها مطا�قة 
ألحكام المعاهدة و�ال جاءت غیر مشروعة، وجاز لألفراد الطعن فیها أمام القضاء وطلب 

، وان مبرر ضرورة التزام الحكومة �المعاهدات الدولة لیس فقط احترامًا لمبدأ سمو إلغائها
انما ا�ضًا و�صورة خاصة احتراما للموجبات التي �كون  ،المعاهدات على القوانین الداخلیة

لبنان قد التزم بها �موجب المعاهدات الدولیة الن االخالل �الموجبات من شأنه ان یؤدي الى 
یة مؤذ�ة لطرفي المعاهدة من جهة ودبلوماسیة من جهة اخرى لما قد یترتب من نتائج قانون

 توتر العالقات الدولیة سبب عدم االلزام ببنود معاهدة دولیة.
وعلى �ل حال اذا اشتملت المعاهدة الدولیة على احكام تتعارض مع القوانین الداخلیة 

االمر الذي �مهد االنضمام الیها وعلى  ،للحكومة ابداء التحفظات الالزمة قبل التوقیع علیها
اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال وهي  CEDAWسبیل المثال نذ�ر في هذا االطار اتفاقیة 

وقد نصت هذه االتفاقیة على . )١٦/٤/١٩٩٧صادق علیها لبنان  في التمییز ضد المرأة (
ضعت قضا�ا المرأة ضمن المساواة بین الرجل والمرأة في المجاالت والمیادین المختلفة اذ و 
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اهداف االمم المتحدة واولو�اتها، وعالجتها �عمق وشمولیة للتوصل الى احداث تغییر فعلي في 
اوضاع المرأة. اال ان لبنان تحفظ على المواد المتعلقة �منح المرأة حقًا مساو�ا للرجل في ما 

، وحقوق الوالدة في األمور یتعلق �جنسیة اطفالها والحقوق المتساو�ة للمرأة والرجل في الزواج
الخاصة �أطفالها، او الوال�ة والقیمومة والوصا�ة على االطفال وتبنیهم، وتحدید اسم االسرة 

 و�عرض الخالفات بین الدول حول تفسیر االتفاقیة او تطبیقها الى محكمة العدل الدولیة.
المنوه بها آنفًا،  �التالي و�عد ان تقرر السلطتان التشر�عیة والتنفیذ�ة �ل االجراءات

مباشرًا  أصبحهل �مكن القول ان ما هو مطلوب انجز وان تطبیق المعاهدة الدولیة وتفعیلها 
 وآلیًا و�دون أي اشكاالت؟ 

قد تنشأ �عض التعقیدات والصعو�ات في تفسیر هذه المعاهدة  ألنهال،  لألسف
 ذا المجال. وتطبیقها، وهو الوضع الذي ینقلنا الى التصدي لدور القضاء في ه

 
٣ 

 دور القضاءو  ة الدولیة وتطبیقهاتفسیر المعاهد
 
نص قانون اصول المحاكمات المدنیة في المادة الثانیة منه على سمو المعاهدات . ١

دأ تسلسل القواعد وانه في مجال بعلى القانون وقد جاء فیها انه على المحاكم ان تتقید �م
 التطبیق تتقدم االولى على الثانیة.

انه ال �جوز للمحاكم ان تعلن �طالن اعمال السلطة التشر�عیة الن القوانین لى ع
التي تصدرها تخالف الدستور او المعاهدات الدولیة. في هذا السیاق ال بد من االشارة الى انه 
قد تطرأ لدى القضاء �عض الحاالت تدفع �المحكمة لتطبیق نصوص معاهدات دولیة لسد فراغ 

لبناني من جهة وهذا بهدف تجنب االستنكاف عن احقاق الحق سندا موجود في التشر�ع ال
أ.م.م �ما ولیس لوجود تعارض بین نص المعاهدة  ٢أ.م.م ولیس لنص المادة  ٦و ٤للمادتین 

طبق ونص قانوني انما لعلة انعدام النص القانوني اي عدم وجود نص في التشر�ع اللبناني �ُ 
 دة قابال للتطبیق على الحالة المعروضة امام المحكمة.على وقائع الدعوى انما وجود نص معاه

 ٣١/٧/٢٠٠٧في بیروت في قرارها الصادر بتار�خ مثًال اعتبرت محكمة االستئناف 
  : (الرئیسة میسم النو�ري والمستشاران جان فرنیني وجمانة خیر هللا) �انه

--< 
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ة خالل المرحلتین االبتدائیة "�ستحق أ�ضًا للمستأنفة التي استمرت في المطالبة بتسلم البضاع
المتمادي وغیر المألوف في تسلیمها هذه  التأخیرواالستئنافیة، تعو�ض اضافي عما اصابها من ضرر �سبب 

البضاعة وهو ذلك الذي اصابها �سبب التأخیر في التسلیم شرط ثبوت الضرر المذ�ور واال یتجاوز التعو�ض 
، علمًا �أنه وعلى عكس ما تذهب الیه المستأنف علیها هامبورغسقف الفقرة (أ) من المادة السادسة من اتفاقیة 

البحر�ة تلزم �التعو�ض فقط عما یلحق �البضاعة من هالك وتعیب واضرار،  ت. من ق. ٢١٠ان المادة من 
ـ فقرة أ(ب) التي �خضع لها النزاع الحالي، اجازت التعو�ض عن الخسارة الناتجة  ٦ـ م هامبورغان احكام اتفاقیة 

بب هالك �ضاعته عن هالك البضائع أو تلفها، مما �عني ان أي ضرر، مهما �انت طبیعته، قد یلحق �البائع �س
ي قانون أأو تلفها، �مكن التعو�ض عنه. فتكون اتفاقیة هامبورغ هي التي �جب تطبیقها ولیس التشر�ع الداخلي 

 .علیها" المستأنفالتجارة الذي تدلي �ه الجهة 

 
في قضیة مماثلة اعتبر القاضي المنفرد في بیروت في قراره الصادر بتار�خ 

  :انه ١٧/١٠/٢٠٠١
 
المتعلقة بنقل البضائع �حرًا والموقعة بتار�خ  هامبورغف علیه أن أحكام اتفاقیة مما ال خال"

هي الواجبة التطبیق في الدعوى الحاضرة وذلك عمًال �المادة الثانیة من قانون أصول المحاكمات  ٣٠/٣/١٩٧٨
النصوص القانونیة، المدنیة التي جعلت المعاهدات الدولیة في مرتبة أعلى من القانون العادي في سلم تسلسل 

 قد أجاز للحكومة التصدیق على االتفاقیة المذ�ورة ". ٥/١/١٩٨٣الصادر في  ٤/٨٣سیما وأن القانون رقم 
 

سلطة التنفیذ�ة والتشر�عیة اكدتا في حاالت اخرى جرى تطبیق االتفاقیة الدولیة الن ال
في  مجلس العمل التحكیميقرار االجراءات الالزمة العتبارها �مثا�ة قانون نافذ �ما ورد في 

(الرئیس محمد الشخیبي والعضوان  ٢٩/٦/١٩٩٤تار�خ  ٢٥٣االولى رقم  ،الغرفة بیروت
 بر�اري وابیض):

 
" مما ال خالف علیه ان االتفاقات الدولیة و�عد اقرارها من قبل السلطة التشر�عیة تصبح جزءًا ال 

معینة مصادق  اتفاقیة دولیةتضار�ت احكامه مع  إذا یتجزأ من التشر�ع الوطني العام وتعلو على هذا التشر�ع
 علیها اصوًال من قبل السلطة التشر�عیة ".

 
« Ainsi les traités internationaux régulièrement ratifiés l'emportent sur les lois internes 
même postérieures selon la cour de cassation ». 
(Droit du travail, G.H. Camerlynck, G. Lyon Caen conflits entre sources, Hierarchie, 
N° 59 p. 55). 
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المسماة "�اتفاقیة �شأن التمییز في االستخدام او المهنة"  ١١١وحیث ان اتفاقیة العمل الدولیة رقم 
یتجزأ من  تعتبر احكامها جزءًا ال و�التالي ٢٥/٦/٩٧٧تار�خ  ٧اصبحت نافذة في لبنان �موجب المرسوم عدد 

 التشر�ع االجتماعي العام.
وحیث ان المادة االولى فقرتها االولى من االتفاقیة المشار الیها حظرت التمییز في االستخدام الذي 
�قوم على اساس العرق او اللون او الدین او الجنس، اذ �كون من شأنها ا�طال او اضعاف تطبیق تكافؤ الفرص 

 مهنة.او المعاملة في االستخدام او ال
دون االخذ �عین االعتبار �من نظام المدعى علیها �صیغتها المطلقة، و  ١٧وحیث ان نص المادة 

خدماتها  إلنهاءطبیعة عمل االجیرة او المهام المو�ولة الیها في عقد استخدامها لتحدید تار�خ بلوغها السن المبكر 
 .١١١وروح االتفاقیة الدولیة رقم  دون شك مساسًا جوهر�ًا بنصبالمختلف عن زمالئها الرجال، �شكل 

المدعى علیها �إعادة المدعیة الى عملها  �إلزاموحیث ان المجلس، وعلى ضوء مجمل ما تقدم قضى 
في  او�إلزامهاالتفاقیة المشار الیها،  ألحكامالذ�ور تطبیقًا  إلجرائهاوجعل سن انهاء خدماتها السن ذاته المحدد 

التي حرمت �ل  ١١١مدعیة تعو�ضا لمخالفتها احكام اتفاقیة العمل الدولیة رقم حال تمنعها عن ذلك �أن تدفع لل
 ". المعاملة في االستخدام او المهنةتفر�ق �قوم على اساس "الجنس" من شأنه ا�طال او اضعاف تكافؤ الفرص او 

 

 ٢على هذا االساس حكمت المحكمة �االستناد الى احكام االتفاقیة وطبقت المادة 
  تبارها تعلو على التشر�ع الداخلي.أ.م.م �اع

�عد التصدي للعالقة ما بین المعاهدة والقانون الداخلي، ماذا عن عالقتها مع . ٢
 الدستور؟ 

ال �مكن من المعروف انه عند تعارض نصوص الدستور مع احكام المعاهدات 
المعاهدة او عتبر الدستور �مرتبة أعلى من للقضاء ان یتعرض لدستور�ة القوانین ولكن هل �ُ 

�العكس؟ هناك رأي �قول ان المعاهدة اعلى ألن الدولة اخذت على عاتقها التزامات فهي أعلى 
من الدستور في حین ان هناك رأي آخر یؤ�د ان الدستور هو األهم و�قع في رأس الهرم ومن 

 �عده تأتي المعاهدة ومن �عدها القوانین الوضعیة.
منه الى مرتبة المعاهدات في احكامه  ٥٢المادة  في لبنان، فلم �شر الدستور فياما 

وال لمرتبتها �مقارنتها مع القوانین العاد�ة االمر الذي ادى لنشوء خالف في الفقه اللبناني، حول 
 القوة القانونیة للمعاهدة في حال تعارضها مع القوانین الالحقة علیها،

مات المدنیة التي من قانون اصول المحاك ٢" المادة یذهب البعض الى ان نص 
اولت االتفاقات والمعاهدات الدولیة مرتبة اعلى من مرتبة التشر�ع الداخلي هو نص غیر واضح 

من قانون انشاء المجلس الدستوري تار�خ  ١٨ضمنا �المادة أي هل ان هذه المادة ألغیت 
التي منعت على المحاكم  ٣٠/١٠/١٩٩٩تار�خ  ١٥٠المعدل �القانون رقم  ١٤/٧/١٩٩٣
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عدلیة مراقبة التشر�ع الداخلي، إن لجهة دستور�ته او لجهة توافقه مع القانون الدولي. ال ال
 وألعمالسیما وان المحاكم العدلیة ال تختص وظیفیا �التوسع في تطبیق القانون الداخلي 

االلزامیة والواضحة والصر�حة بهدف جعله متوافقا مع  ألحكامهقاعدة القیاس علیه خالفا 
 الدستور او مع القانون الدولي.

�فسخ حیث قضت  ١٨/٥/٢٠١٠ذا ما اعتمدته محكمة االستئناف في قرارها تار�خ ه
الحكم االبتدائي الذي اعتبر اوالد المرأة اللبنانیة لبنانیین وانهم یتمتعون �الجنسیة االصلیة �حكم 

، ١٥/٢٥من القرار رقم  ٤لبنانیة، مرتكزا في ذلك الى التوسع في تفسیر المادة والدتهم من 
ه المشترع و�االستناد الى االحكام التي ترعى الجنسیة الطارئة متخطیا الفرق الجوهري الذي ارسا

ن الجنسیة االصلیة تكتسب �حكم القانون، كدت هذه المحكمة ا. أبین هاتین المجموعتین
تمنح �قرار من رئیس الدولة بتار�خ الحق لتار�خ الوالدة. الفرق بین هاتین  والجنسیة الطارئة

�انت الجنسیة اصلیة او طارئة. وفي  إذاا في تار�خ الوالدة لتحدید ما المجموعتین �كمن جوهر�ً 
شكل الجنسیة منحة من رئیس الدولة ولیست حقا مكتسبا �فعل الوالدة، ال سیما الحالة االخیرة تُ 

ات المتعلقة �الجنسیة تعتبر قراراٍت سیاسیة تحدد �موجبها الدولة المعاییر لتحدید الكتلة ان القرار 
 عناصر هذه السیادة. أحدالسكانیة التا�عة لسیادتها والتي تشكل 

 
 :كما واعتبرت انه

لم  ١٥/٢٥" ال �ستقیم قانونا، في الحالة المعروضة، اكساب اوالد االم اللبنانیة جنسیتها الن القرار 
�عتمد را�طة الدم من جهة االم إلكساب الجنسیة، وان هذا التحلیل یتوافق ووضع اللبنانیة التي �انت تتزوج من 

�انت تفقد الجنسیة  أجنبيي �انت تقترن من . ذلك ان المرأة اللبنانیة الت١١/١/١٩٦٠قبل صدور قانون  أجنبي
 اللبنانیة، لذا فإن المشترع لم �كن لیلحظ أي را�طة دم من جهة االم التي لم �كن �مقدورها إكساب ما ال تملك ".

 
ا �مراقبة " ان المحاكم العدلیة ال تختص وظیفیً محكمة االستئناف في قرارها ضافت أ

الدستور�ة العامة �تلك المحددة في المقدمة  المبادئلجهة  دستور�ة القوانین التي تطبقها سواء
المعاهدات واالتفاقات التي انضم الیها لبنان تحتل في او لجهة النصوص"، مشیرة الى" ان 

لو مرتبة على التشر�ع الوطني مرتبة االداة القانونیة التي خولته االنضمام، وهي ال تع
فیما یتعلق بتطبیق  دور القضاء�التالي حسب وجهة النظر هذه ان التشر�ع الداخلي". 

دون انتظار طلب الخصوم لذلك، متى بالمعاهدات �كمن في ضرورة تطبیقها من تلقاء نفسه 
شرط ان تكون صیاغتها  ،اصبحت جزءا من التشر�ع �عد اتباع المسار القانوني المناسب
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االحكام التي تخالف المعاهدة الى رقا�ة واضحة وعباراتها دقیقة وتخضع في هذا الشأن 
 .ن في هذه الحالة مخالفة القانون المحكمة االعلى درجة و�كون سبب الطع

في القانون الفرنسي واالشارة    loi-écranهنا ال بد من التوقف عند ما �سمى �ال 
ال �عود للقاضي استبعاد نص  ،أخرى الى انه في لبنان خالفا لما هي الحالة علیه في دول 

 قانوني نافذ �حجة تطبیق نص معاهدة او حتى نصوص الدستور ألنه �صطدم �حاجز ال
loi-écran  التي تمنع على القاضي اللبناني النظر في صحة دستور�ة القانون فهو ملزم

او بتطبیق القانون النافذ وال یدخل ضمن صالحیته المفاضلة ما بین القانون ونص معاهدة 
 حتى نص دستوري.

إشكالیة في قوانین االتحاد األورو�ي في ظل وجود قوانین االتحاد  أنشأهذا االمر 
اي ان القاضي ال �طبق سوى  loi-écranوالقوانین الداخلیة واعتمد �عض القضاة نظر�ة 

القوانین الداخلیة مع ان الدولة ملتزمة مع دول أخرى �موجبات معینة، االمر الذي ادى الى 
ن القاضي ال ینظر في دستور�ة اتفاقیة ال تنفذ موجباتها �حجة ااعتبار ان الدولة الملزمة �

 القوانین. 
ین ان مجلس شورى الدولة كذلك االمر �النسبة للقاضي االداري في لبنان حیث یتب

�حذر في تطبیق نصوص االتفاقیات الخاصة �حقوق االنسان مباشرة، اي انه �ستبعد تطبیق 
 قانون داخلي �حجة انه مخالف لمعاهدة حقوق االنسان.

عن القاضي المنفرد في  ٢٤/٣/٢٠١٤صادر بتار�خ �جدر التوقف عند قرار  .٣
�موجبها المستدعیة استبدال اسمها �اسم ال الجنوب (االحوال الشخصیة) في دعوى طلبت 

 �ظهر انتماءها الطائفي،
حر�ة االعتقاد مطلقة وان استند القرار المذ�ور الى الدستور الذي ینص على ان 

الدولة تحترم جمیع األد�ان والمذاهب وتكفل حر�ة اقامة الشعائر الدینیة على أال �كون في ذلك 
ن العالمي لشرعة حقوق االنسان الصادر عن الجمعیة الى االعالاخالل في النظام العام و 

والذي ینص على انه لكل شخص الحق في  ١٠/٢/١٩٤٨العمومیة لألمم المتحدة بتار�خ 
حر�ة التفكیر والضمیر والدین و�شمل هذا الحق حر�ة تغییر د�انته او عقیدته والى المیثاق 

�موجب  امه المشرع اللبنانياجاز ابر  العر�ي لحقوق االنسان الذي ابرمه لبنان حدیثا �عد ان
، وخلص الى اعتبار ان رغبة المستدعیة �عدم اظهار انتمائها ٥/٩/٢٠٠٨تار�خ  ١القانون رقم 

الدیني هو حق �ضمنه لها الدستور وقضى �التغییر مستندا الى االعالن العالمي لحقوق 
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 .٨٨٣٧/٣٢مرسوم بیق الاالنسان والى المیثاق العر�ي لحقوق االنسان، مستبعدًا بذلك تط
ا الى في ضوء ما تقدم �ستنتج ان القرار المذ�ور طبق االتفاقیات الدولة مستندً 

الدستور من جهة والى االعالن العالمي لحقوق االنسان والى القانون الذي اجاز ابرام المیثاق 
االعالن العر�ي لحقوق االنسان �شكل مباشر مخالفا مجلس شورى الدولة الذي �ستبعد تطبیق 

 . ال آنیً العالمي لحقوق االنسان على اعتبار انه غیر قابل للتطبیق المباشر ولیس له مفعو 
*** 

واالصول الواجبة االتباع �خصوص المعاهدة الدولیة مع �عض  المبادئ�عد عرض 
المذ�ورة  �المبادئالتطبیقات العملیة، هل �مكن القول ان المرجعیات المعنیة في لبنان تلتزم 

اعاله فتأخذ االتفاقیات الدولیة مجراها الطبیعي تمهیدًا لتطبیقها اصوًال أم ان االمور ال تأتي في 
 على هذا المنوال؟ 

ال بد من القول ان السلطات الرسمیة تلتزم في معظم االتفاقیات الدولیة ان �انت 
االتفاقیات  ارإلصدالواجبة االتباع تمهیدًا  �األصولمعاهدات أو مذ�رات تفاهم أو عقود...، 

�الشكل المفروض حسب مصدرها ومضمونها، �مثًال �خصوص اتفاقیة مكافحة الفساد لعام 
 الالإنسانیةواتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من دروب المعاملة او العقو�ة القاسیة او  ٢٠٠٨

وغیرهما من  ٢٠٠٨والبروتو�ول االختیاري لهذه االتفاقیة لعام  ٢٠٠٠لعام  او المهینة
 االتفاقیات. 

، وفي احیان �ثیرة ال تعمد المراجع المعنیة الى التقید �مضمون االتفاقیات لألسفلكن 
في �عض الحاالت �حتاج هذا التفعیل  ألنهالدولیة تمهیدًا لتفعیلها واعطائها النتائج المرجوة 

اسیم تطبیقیة وهو االمر الذي ال یتم �سهولة فمثًال اتفاقیة مكافحة الفساد ال �مكن ان الى مر 
تعطي مفاعیلها الكاملة اال �عد اصدار قانون الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد وان السلطة 

أي �عد تأخیر حوالي العشر  ،التشر�عیة �صدد اعداده الن من المفروض ان �صدر قر�باً 
االمر �النسبة التفاقیة مناهضة التعذیب التي تنص على وجوب اصدار قانون و�ذلك  ،سنوات

 �إنشاءمكافحة التعذیب وانشاء لجنة الوقا�ة من التعذیب التي سیلحظها اقتراح القانون المتعلق 
الهیئة الوطنیة لحقوق االنسان ، وهذا القانون سیطرح للنقاش لدى مجلس النواب عند انعقاد 

 ه أي �عد تأخیر حوالي الخمسة عشر سنة. اول هیئة عامة ل
وان هذا الوضع لیس �الوضع المحصور بهاتین االتفاقیتین فقط و�نما �اتفاقیات اخرى 
أ�ضًا وحتى �قوانین تتعلق �حقوق دولیة، و�نما تفعیلها �حتاج الى مراسیم تطبیقیة �جب ان 



 میسم النویري     ۲۸
 

یر على سبیل المثال القوانین تنكب السلطة على دراستها وانما ال تفعل أو تتأخر في ذلك (نش
و�صورة خاصة الى القانون الذي  ٢٠١٥المتعلقة بتشر�ع الضرورة التي صدرت في اواخر 

 هیئة التحقیق الخاصة في مصرف لبنان واعطاها صالحیات واسعة جدًا).  أنشأ
على انه �جب القول ان الوضع الحالي في لبنان و�سبب �ل االزمات الحاصلة في 

�كن �سهل على السلطات المختلفة فیه وال سیما السلطة التشر�عیة منها اجراء ما المنطقة لم 
مع العلم �ان هذه السلطات تبادر الى اصدار القرارات الالزمة  ،هو مطلوب في هذا المجال
انما السؤال الذي �فرض في . ا) عندما تساعدها الظروف في ذلك(من قوانین ومراسیم وغیره
ه الظروف اهي بهذا الحجم من القوة والصعو�ة لدرجة انه ال �مكن هذا الخصوص هو ان هذ

ام ان السلطة  ،تجاوزها او تغییرها �ي تقف �ل سلطة على التزاماتها تجاه الدول واالفراد
المعنیة تنحني تجاهها وتتر�ها تسیطر على مقادیر البلد بدون ان یتبین لصاحب الحق، اكان 

 �ر لهذا الوضع غیر المقبول.  دولة او فردًا، اي تفسیر او تبر 
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٤ 
 مواكبة التطورات الحیاتیة للمواطن

 القاضي ندى د�روب
 رئیسة معهد الدروس القضائیة

 
 
 

الشعب مصدر السلطات وصاحب السیادة �مارسها عبر المؤسسات الدستور�ة، التي 
  .بینها وتواُزِنها وتعاوِنها لدستور�ة القائمة على الفصل فیماا المبادئتحكمها 

فمن هذا البیت، بیت السلطة التشر�عیة �قُر ممثلو األمة اللبنانیة إقتراحات القوانین 
من مجلس الوزراء و�وافقون على المعاهدات  رئیس الجمهور�ة ومشار�ع القوانین التي �حیلها

 .في األحوال التي حّددها الدستور الدولیة
 �االتفاقومن رئاسة الجمهور�ة تجري المفاوضة في عقد المعاهدات الدولیة و�برامها 

 ...الوزراء تصبح مبرمة إَال �عد موافقة مجلسمع رئاسة الحكومة وال 
القوانین وُتطبق وُ�َسُد النقُص في التشر�ع عند غموضِه أو  وفي قصور العدل ُتفسر

 .الشعب اللبناني�اسم قضائیة �أحكامها وقراراتها، غیا�ِه، لَتنُطَق السلطُة ال
كما و�برز دور القضاء في التعاون مع السلطتین التشر�عیة والتنفیذ�ة في مجال 

 .في وزارة العدل واالستشارات تشر�عمن خالل هیئة الالتشر�ع، عبر مهام مجلس شورى الدولة و 
الحق  تظهار�اسوال ننسى دور نقا�ة المحامین الفاعل في مشار�ة السلطة القضائیة 

 .وتأكید سیادة القانون 
*** 

من مهامه الهادفة إلى إعداد القضاة المتدرجین  انطالقاإن معهد الدروس القضائیة، 
 وانتقاءقدراتهم العلمیة نظر�ًا وعملیًا  وتعز�زل القضائي، �حرص على بناء وتدر�بهم لتولي العم

    األنشطة التدر�بیة لهم لرفع مستوى عملهم لیكونوا �ما ینتظر منهم الشعب الذي سیحكمون 
 .على مستوى هذا الشرف �اسمه



 ندى دكروب     ۳۰
 

نحن في ضیافة بیت السلطة التشر�عیة، لَنز�د قضاَتنا المتدّرجین معرفًة فیصبحون 
 أصحاب الخبرة القضاء، من خالل مداخالت شر�ع في لبنان و�دور �آلیات التأكثر إلماماً 

 .المجال اوالمعرفة في هذ
*** 

دون مشّرٍع یواكب التطورات الحیاتیة للمواطن ولكافة النشاطات فیه، بال وطن �ستقیم 
  .تطور من حولهولل

الملقاة على عاتقهم در�ین للمهام دون قضاة متمّرسین مستقّلین ومُ بوال وطن 
  .ومستعدین لها

 .میعنا مسؤولون تجاه أهلنا ووطننا لیستمر و�نهض هذا الوطن العز�زج
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٥ 
 تنمیة القدرات والخبرات 

 المحامیة الیزابیت زخر�ا سیوفي
 بیروتاالنسان في نقا�ة المحامین في  مدیرة معهد حقوق 

 
 
 

نلتـقي في المجلس النیـابي، معقل التشـر�ع، لنتنـاول �البـحث والنقـاش آلیات التشر�ع 
في النظـام اللبنـانـي �شـكل عـام، وفي مجـال حقـوق اإلنسان �شـكل خـاص، والتطبیقـات العمـلیة 

 لإلتفـاقیات الدولیـة في النطـاق الوطنـي.
األساسي للدولة والمجتمع، فهو ال غـنى عنـه في ما إذا �ان التشر�ع هو المدماك 

یتعلق �حقـوق اإلنسـان التـي ال تكتمـل إال بتـوافر اإلطـار القانـونـي الـذي �حـدد ماهیـة ونـطاق 
كل مـن هـذه الحـقوق، والمستفیدین منـها، والحما�ة التي تتمتـع بها، والعقـو�ات التي تـطال من 

 ینتهكهـا.
تشر�عات وقوانین تصونها، وهذا ما تـنبـه إلیه اإلتفـاقیـات الـدولیة  دون بال حقوق 

وتـر�ـز علـیه، خاصـة في مجال حقـوق اإلنسـان، حیث أنـهـا تـحـث الـدول المنـضمة إلـیهـا إلى 
اتـخـاذ التـدابیر التشر�عیـة واإلجـراءات اإلدار�ـة  اآلیلـة إلى فـرض احترام هذه الحقوق، وصونها 

 لتعدیـات، واإلنتقال بهـا مـن النـصوص إلى التـطبیق الفـعلي والفـعال. من ا
والتشر�عـات ال تحقق الغا�ات المتوخاة منها إال إذا اقتـرنت �المـهـارة في الصیـاغة، 
فـال یـأتي القـانـون مستـوجبا التعـدیـل فـور صـدوره، أو غـیـر قـابل للتـطبیـق إن �سبب التنـاقضـات 

شـوب بنـوده فتـعطل العمـل �منـدرجاتها، أم لعـدم اكتمال العنـاصر الالزمـة مـن أجـل التـي ت
وضـعه مـوضـع التـنفیـذ، فیبـقى هذا التنـفیـذ معـلقا حتى صدور مراسیم تطبیقیة قد �طول انتظارهـا 

 وغالبا ما ال تصدر.
ـاولـها وذلـك مـن مختـلف كـما یتطلب التشـر�ع إدراكا معمقا ومكتـمال �المـواضیع التي یتن

ا لـمـا یتـعین �النـصوص القـانـونیة أن تحققـه �شأنهـا، وهـذا شـرط ا وجلیًـ ا واضحًـ جـوانبهـا، وتصورً 
أسـاسي لفعـالیـة الـنصوص القـانـونـیة ومالءمتـها للـواقع المحلي ومتـطلبـاتـه. و�فترض التشر�ع 



 الیزابیت زخریا سیوفي     ۳۲
 

الملحة التي تفرض إصدارها، فال �قتصر األمـر على السرعة في إقرار القوانین تلبیة للحاجات 
 مشـار�ـع قوانین تنتظـر اإلفراج عنها. 

غـیـر أن أفضـل التشر�عـات وأكثرهـا جودة تبقى منقـوصة إذا لم تقتـرن، مـن جـهـة 
ـها بـنشـر المعرفة بهـا بـین المـواطنیـن والمـقیمـیـن، ومـن جـهـة أخـرى �التـدر�ـب على أصول تطبیق

المـوجه إلـى مـن فـي عـهـدتـهـم مسـؤولـیة تطبـیقهـا وحمـایـة الحـقوق الـتي ترعـاها، وفـي طـلـیعتـهـم 
الـقضـاة والمحـامون، وهو ما تهدف إلـیـه برامـج التـدر�ـب المستمـر التي ننظمهـا في مـعهد حقوق 

و�اإلستـئنـاف على السـواء، بـغیـة  اإلنسان فـي نـقا�ة المحـامین فـي بیروت، للمحامین المتدرجین
تنمیة القـدرات والخبـرات في مجـال تطبـیق التشر�عات وتوفیر الدعـم القانـوني الفعال لضـحایـا 
انتـهاكـات حـقوق اإلنسان، أم سـواء للموظفـین المكـلفین إنـفاذ القوانـین لیأتي أداؤهـم على النحـو 

ظ النظـام و�ـسـط سـیـادة القانون من جهة وصــون حـقوق المـطلـوب، فیجمع بین متطلبـات حفـ
 اإلنـسان وعـدم الــمس بـهـا من جهة أخرى.

*** 
فـي هــذا اإلطـار، وال شـك أنـه سـیسـاهم فـي تطو�ـر وتـعمیـق هذه القدرات  لقـاؤنـاینـدرج 

والخبرات، انطالقا ممـا ستتـطـرق إلیه جـلسـات العمـل المتتـالیـة مـن عرض لمسـار العملیة 
 التشر�عیة فـي مختلف مراحـلها وجوانبهـا، ولـإلتفاقیـات الدولیـة وتطبیقاتها عـلى الصـعید الـوطنـي،

ال سیما تلك التي انضم إلیها لبنان، واألصـول المتبعة إلدخـال المبادئ والمـعایـیر الـتي نصت 
علیها في التشر�عات اللبنانیة. 



33 
 

٦ 
 التشر�ع: مبادئ وأصول

 ر�یع قیسالمحامي 
 محاٍم، أستاذ جامعي، منسق البرامج في المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم

 
 

إلى اللغة الیونانیة، فهي مأخوذة من الكلمة الیونانیة  "قانون " یرجع أصل �لمة 
Kanun  ومعناها في األصل العصا المستقیمة أو المسطرة، و�انت تستخدم مجازًا للداللة على

النظام أو المبدأ أو االستقامة في القواعد القانونیة، ثم انتقلت من الیونانیة إلى الفارسیة �اللفظ 
�ت عن الفارسیة لتأخذ أحد المعنیین، رِّ أصل �ل شيء وقیاسه، ثم عُ نفسه "كانون" �معنى 
 األصل أو االستقامة.

أما التشر�ع فهو لفظ عر�ّي أصیل ولیس أدل على ذلك من ورود الجذر اللغوي له 
في القرآن خمس مرات، وتتعدد المعاني اللغو�ة لهذا الجذر اللغوي لكن خالصة القول أن 

رََّع مأخوذ من الشر�عة، والشر�عة في اللغة تطلق على معنیین، (التشر�ع) مصدر للفعل ش
 .أحدهما: مورد الماء الجاري الذي �قصد للشرب، والثاني: الطر�قة المستقیمة

من المعنى اللغوي للفظيِّ القانون والتشر�ع نجد أن المعنى متقارب جًدا في اللغة إذ 
 أن �الهما یدل على االستقامة.

 
١ 

 عناصر التشر�ع
 

�جب أن �كون موضوع التشر�ع قاعدة قانونیة، أي �جب أن : العنصر الموضوعي
یهدف إلى تنظیم سلوك األفراد في مجتمع معین، أو وضع ضوا�ط و�جراءات منّظمة لقطاع 

 من القطاعات، أو تحدید الحقوق أو الموجبات العائدة لألفراد أو للجماعات.
 



 ربیع قیس     ۳٤
 

تو�ة، مما �سمح لنا بتمییزه عن العرف �صدر التشر�ع في صورة مك: العنصر الشكلي
 �اعتباره أهم مصدر رسمي للقاعدة القانونیة.

�صدر التشر�ع عن السلطة المختصة بوضعه أي تلك التي �خول : العنصر المرجعي
لها الدستور صالحیة وضع التشر�ع، وهي في لبنان مجلس النواب، فبحسب الدستور ال ُینشر 

 اب.قانون ما لم �قّره مجلس النو 
 

٢ 
 مراحل سن التشر�ع العادي

 
تمر العملیة التشر�عیة �عدة مراحل تبدأ �مرحلة اقتراح القانون الى حین اإلقرار في 

 الهیئة العامة واإلصدار من قبل رئیس الجمهور�ة، والنشر في الجر�دة الرسمیة.
اما من  المبادرة التشر�عیة تكون  :( مرحلة المبادرة �القوانین)مرحلة اقتراح القانون 

خالل اقتراح قانون �قدمه احد النواب او عدد منهم ال یتعدى العشرة، أو من خالل مشروع 
 قانون تقدمه الحكومة.

�عد تسجیل اقتراح القانون او مشروع القانون في قلم اإلیداع واإلحالة إلى اللجان: 
 صة لدرسه و�قراره.مجلس النواب تتم إحالته من قبل رئیس المجلس الى اللجنة او اللجان المخت

�عد إحالة االقتراح او مشروع القانون الى اللجنة  مرحلة المناقشة في اللجان النیابیة:
او اللجان النیابیة المختصة، تباشر اللجان المعنیة بدرس ومناقشة تفاصیل االسباب الموجبة 

لها أن تستمع ومواد القانون موضع الدرس. ولها أن تدعو الوز�ر أو الوزراء المختصین، �ما 
 لرأي الخبراء وأصحاب العالقة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني حول الموضوع المطروح.

و�حق للجان إدخال التعدیالت التي تراها مناسبة على مواد القانون موضع النقاش، 
كما أنه �إمكانها حذف أو إضافة مواد أو فقرات إلى النص. من ثم یتم التصو�ت على النص 

 أو �اإلجماع. �األكثر�ة
عند انتهاء درس االقتراح او مشروع القانون في اللجان النیابیة، �حال نص اللجنة 
مع التقر�ر الى هیئة مكتب المجلس التي تضعه على جدول اعمال الهیئة العامة لمناقشته 

 والتصو�ت علیه.
 



35 االفتتاح            
     
 

س �عد تحدید هیئة مكتب المجلمرحلة المصادقة على التشر�ع في الهیئة العامة: 
لجدول أعمال الجلسة التشر�عیة، و�عد تعیین موعد انعقادها من قبل الرئیس، تلتئم الهیئة العامة 
لمناقشة اقتراحات ومشار�ع القوانین، وعند انتهاء المناقشة �طلب رئیس المجلس التصو�ت على 

اح او كل اقتراح او مشروع قانون على حدة. فإذا نال اكثر�ة االصوات المطلو�ة فیصدق االقتر 
 المشروع، و�ذا لم ینل العدد المطلوب من االصوات فیسقط.

�عد مصادقة الهیئة العامة لمجلس  :مرحلة اإلصدار والنشر في الجر�دة الرسمیة
النواب على اقتراح او مشروع القانون، �حیل رئیس المجلس القانون الى رئیس الجمهور�ة، عبر 

 الجر�دة الرسمیة.رئاسة مجلس الوزراء،  للتوقیع والنشر في 
یوّقع رئیس الجمهور�ة القانون و�طلب نشره، �ما �حق له طلب إعادة النظر �ه لمرة 
واحدة من قبل مجلس النواب وعندها ُ�عفى الرئیس من موجب النشر. وفي حال عدم التوقیع 
على القانون أو إعادته الى المجلس، �صبح القانون نافذًا �عد مضي شهر من إحالته الى 

 الرئاسة، وُوجب عندها نشره دون توقیع.
 

٣ 
 أصول التشر�ع

 ان عملیة التشر�ع الحدیثة �جب أن تراعي العناصر التالیة:
 

الهدف او الغا�ة االساسیة من اي قانون هي تحقیق  الهدف التشر�عي (الغا�ة):
بین االفراد العدالة. القانون یوضع لتنظیم اوضاع اجتماعیة معینة بین االفراد في المجتمع او 

 والدولة.
یتجسد المضمون التشر�عي في قواعد قانونیة تصاغ في  :صیاغة النص التشر�عي 

، و�قصد �ه مجموعة الوسائل والقواعد »فن الصیاغة القانونیة«صورة نصوص وهذا هو 
 المستخدمة لصیاغة األفكار القانونیة في نصوص تشر�عیة. 

یتحقق ذلك من خالل �تا�ة نص قانوني دقیق وواضح �حقق الغا�ة منه، و�كون 
 مفهومًا وسهل التطبیق من قبل مستخدمیه. 

القاعدة القانونیة �جب ان تصاغ في نص تشر�عي علمي متدرج المواد، وذي لغة 
 قانونیة واضحة ومباشرة.



 ربیع قیس     ۳٦
 

 
ما �سمى �األسباب الموجبة تتضمن  الجدوى من التشر�ع او الجدوى من التشر�ع:

أصبحت مبررات وضع هذا التشر�ع عبر دراسة قانونیة ترتبط �المشروع وتشرح الغا�ة منه. 
األسباب الموجبة مؤخراً تشكل جزءاً من القانون، وتنشر معه في الجر�دة الرسمیة، وذلك لمعرفة 

ضع مشروع القانون والغا�ة منه. نیة المشّرع، ولُیستدل منها على الدوافع التي اعتمدها في و 
 كما توضح أ�عاد المشروع، وأثره على المجتمع. 

�ستخدم تحلیل األثر التشر�عي لتقد�م تقییم مفصل  أثر التشر�ع على المجتمع:
لتشر�ع الجدید من أجل تقییم ما إذا �ان سیحقق األهداف المرجوة لومنهجي لآلثار المحتملة 

تحلیل األثر التشر�عي من حقیقة أن التشر�ع عادة ما یترتب علیه منه أم ال. تنبع الحاجة إلى 
دون دراسة مفصلة وتشاور مع األطراف المعنیة. بالعدید من اآلثار وغالًبا ما �صعب التنبؤ بها 

من هذا المنظور، �كون الغرض األساسي من تحلیل األثر التشر�عي ضمان أن �كون التشر�ع 
و�جري تحلیل األثر التشر�عي عامة في سیاق مقارن،  ،المجتمعمفیدًا ومالئمًا من وجهة نظر 

 .مع وسائل مختلفة لتحقیق الهدف المنشود الذي �جري تحلیله والنتائج المقارنة
*** 

�عد هذه اللمحة الموجزة حول التشر�ع ومبادئه وأصوله، ال بد من التأكید على أن 
موضوعًا وشكًال و�جراء التعدیالت علیها العملیة التشر�عیة �جب أن تدرس النصوص المقترحة 

 في ضوء الضوا�ط واالعتبارات التالیة:
 عدم مخالفة االقتراح أو المشروع ألحكام الدستور. .أ 

 عدم مخالفة االقتراح او المشروع لالتفاقیات الدولیة المبرمة. .ب
 أثر االقتراح او المشروع على التشر�عات النافذة االخرى.ج. 

 تراح او المشروع على االوضاع والمراكز القانونیة القائمة.أثر االق .د 
 تحقیق االقتراح او المشروع لألهداف المبینة في االسباب الموجبة. .هـ
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١ 
 آلیة التشر�ع في النظام اللبناني

 سیمون معوض
 مدیر عام / مستشار في مجلس النواب اللبناني

 
 
 

 المبادرة في التشر�ع، وفق أحكام الدستور، من مصدر�ن:تنبع 
: من قبل مجلس الوزراء عبر مشار�ع قوانین ُتحال إلى المجلس النیابي لدرسها األول 

 ومناقشتها والتصدیق علیها، وتتم االحالة إلى المجلس النیابي من قبل رئیس الجمهور�ة 
 من الدستور).  -٦بند ٥٣(م. 

 : من قبل عضو البرلمان عبر وضع اقتراح قانون مع أسبا�ه الموجبة.الثاني
لتین تتم إحالة النص من قبل رئاسة المجلس النیابي إلى اللجان النیابیة المختصة وفي الحا

 لبحثه ورفع تقر�رها إلى الهیئة العامة للتصو�ت علیه.
كما �مكن تقد�م مشروع قانون معجل (من الحكومة) أو اقتراح قانون معجل مكرر(من 

 لعشرة وأن یتألف من مادة وحیدة). النواب �شرط أن ال یتعدى عدد النواب الموّقعین علیه على ا
 أن على لبنان، في التشر�ع تحضیر مراحل الدراسة هذه من األول القسم في نتناول 

 التشر�ع. وضع ومسار آلیة إلى منها الثاني القسم في نتطرق 
 

١ 
 لبنان في التشر�ع تحضیر مراحل

 
�مجلس  التشر�عحق حصر المشّرع اللبناني  السلطة المخّولة �التشر�ع: -أوالً 

تتولى السلطة المشترعة هیئة واحدة هي «من الدستور على اآلتي:  ١٦نصت المادة   .النواب
، حیث �انت تتولى ١٩٢٧جاء هذا النص �عد التعدیل الدستوري األول سنة ». مجلس النواب

 السلطة التشر�عیة هیئتان: مجلس الشیوخ ومجلس النواب.



 سیمون معوض     ٤۰
 

واحدة هي مجلس النواب یتأتى عنه ثالث نتائج ان حصر السلطة المشترعة بهیئة  
 مهمة ال �مكن تجاوز أي منها:

 
إن الشعب لیس الجهة الصالحة للتشر�ع �ما في �عض البلدان التي النتیجة األولى: 

ففي لبنان ال �مكن أن ُ�طرح  أي نص تعتمد في دساتیرها مبدأ اللجوء إلى االستفتاء الشعبي، 
نظرًا لكون الدستور ال �جیز ذلك، وال �حق للمجلس نفسه أن  الستفتائهتشر�عي على الشعب 

�قرر إخضاع أي قانون لموافقة الشعب، ألن هذا األمر یؤدي إلى تقاسم حق التشر�ع مع جهة 
 ثانیة، وهو األمر الذي خّصه الدستور �مجلس النواب دون سواه.

ان الجهاز الذي تكون  :المجلس وحده �مارس سلطة التشر�عإن النتیجة الثانیة: 
إرادته ضرور�ة و�افیة ألجل خلق القانون، هو الجهاز الذي �ملك سلطة التشر�ع دستور�ًا، 

تتولى  السلطة المشترعة هیئتان: «على أن  ١٩٢٧تنص قبل تعدیل سنة   ١٦و�انت المادة 
ها سففي ذلك الحین �ان لمجلس الشیوخ سلطات التشر�ع نف» مجلس الشیوخ ومجلس النواب

، أما �عد إلغاء مجلس الشیوخ ودمجه في مجلس النواب، فإن مجلس التي یتوالها مجلس النواب
 النواب هو الذي �مارس وحده سلطة التشر�ع.

، �معنى ال �مكن لمجلس النواب ان �فّوض أي جهة بهذا الحق النتیجة الثالثة:
أو ما �ان ُ�عرف قبل  آخر فإن الدستور �منع صراحًة إعطاء الحكومة تفو�ضًا تشر�عیًا،

�سلطة المراسیم االشتراعیة، والتي �انت  ١٩٩٠اإلصالحات الدستور�ة التي أقّرت في العام 
تخّول الحكومة لفترة محددة، ولغا�ة معینة، وفي مجاالت معینة، حق إصدار مراسیم تتضمن 

هو تفو�ض  لها قوة القانون، و�تعبیر شاملو أحكامًا �ان �جب أن تكون من صالحیة المجلس 
 �خّولها حق التشر�ع.

إن تخّلي المجلس النیابي عن اختصاصه الطبیعي، وحقه الحصري في التشر�ع من 
شأنه أن �ضعف مر�زه إزاء الحكومة التي تحل مكان  المجلس في ممارسة حق التشر�ع عبر 

 ».حق إصدار المراسیم االشتراعیة«ما �سمى 
لم �منح البرلمان الحكومة هذه اإلجازة �التشر�ع ولغا�ة الیوم  ١٩٩٠ذلك، واعتباراً من ل

 إال في مجال واحد هو حق التشر�ع في الحقل الجمر�ي.
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 المبادرة �التشر�ع -ثانیاً  
 مشار�عمنح الدستور اللبناني الحكومة الحق بوضع  مبادرة الحكومة (مشار�ع القوانین):. ١

قوانین، فیجري إقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء �عد أن تقوم الوزارة المختصة بتحضیره ورفعه 

إلیه، ثم ُ�حّول إلى مجلس النواب �موجب مرسوم یوّقعه �ل من رئیس الجمهور�ة، ورئیس الحكومة، 

التي  ٥٣لمادة والوزراء المختصین. جاء ذلك في مكانین من الدستور، األول في البند السادس من ا

�حیل (رئیس الجمهور�ة) مشار�ع القوانین التي «نصت على صالحیات رئیس الجمهور�ة حیث ورد: 

من الدستور التي نصت على  ٥٨،  والثاني في المادة »ترفع إلیه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب

 اآلتي: 

الوزراء، مشیرة إلى ذلك في مرسوم كل مشروع قانون تقرر الحكومة �ونه مستعجًال �موافقة مجلس «
اإلحالة، �مكن لرئیس الجمهور�ة �عد مضي أر�عین یومًا من طرحه على المجلس، و�عد إدراجه في جدول أعمال 
جلسة عامة، وتالوته  فیها ومضي هذه المهلة دون أن یبت �ه، أن �صدر مرسومًا قاضیًا بتنفیذه �عد موافقة 

 ».مجلس الوزراء

 
من النظام الداخلي  ١٠٥من الدستور جاءت المادة   ٥٨یح المادة وز�ادة في توض

 لتقول: 
من الدستور، فتقرر �موافقة مجلس  ٥٨عندما تمارس الحكومة حقها المنصوص علیه في المادة  «

الوزراء إعطاء مشروع قانون صفة االستعجال، مشیرة إلى ذلك في مرسوم اإلحالة، ال تبدأ مدة األر�عین یومًا، إال 
من تار�خ  طرح  المشروع  �عد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة، وتالوته فیها، ومضي هذه  المهلة دون أن 

 ».یبت فیه

 
أعطى المشّرع اللبناني النواب الحق في  مبادرة النواب (اقتراحات القوانین): .٢

خالل  المبادرة بوضع تشر�عات استدراكًا لتلكؤ الحكومة في وضع تشر�ع معین، وذلك من
النائب �ُحكم تعاطیه المباشر مع مباشرة إلى رئاسة مجلس النواب.  تقد�مهم اقتراحات قوانین

شرائح المجتمع قد �كون أكثر تحسسًا �مشاكل الناس ومتطلباتهم، من الحكومة التي غالبًا ما 
�غرق الوزراء في روتین إداري وسیاسي یبعدهم عن القاعدة الشعبیة، في حین أن النائب 

�هدف إعادة تجدید نیابته ینصرف إلى إیالء شأن المواطنین عنایته واهتمامه، فیتا�ع مطالبهم و 
وحاجیاتهم سواء لدى الدوائر الرسمیة، أو عبر إنصاف شر�حة منهم من خالل نص تشر�عي 

 �عید إلیها شیئًا من حقوقها أو یرفع عنها غبن نص أقر خطأ أو �صورة غیر مدروسة.



 سیمون معوض     ٤۲
 

 
حقه في المبادرة في التشر�ع من خالل تقد�مه اقتراح قانون یوّقع علیه �مارس النائب  

وُ�قّدم مباشرًة إلى رئاسة مجلس النواب، وال �جوز أن یوقع اقتراح القانون أكثر من عشرة نواب، 
وعلى رئیس المجلس أن �حیل اقتراح القانون إلى اللجنة أو اللجان المختصة، و�یداعه الحكومة 

 من النظام الداخلي). ١٠٢و ١٠١تان لالطالع (الماد
كما �مكن لنائب أو أكثر أن یتقدم �اقتراح قانون معجل مكرر، وفي هذه الحالة  

�شترط توافر صفة العجلة، وان �كون االقتراح قد صیغ �مادة وحیدة، وفي هذه الحالة على 
جال، فإذا أقرها المجلس ان یباشر درس اقتراح القانون المعجل، فیصوت أوًال على صفة االستع

مضى بدرس االقتراح، و�ذا نزع عنه صفة  االستعجال، أعاده الرئیس إلى اللجنة أو اللجان 
من النظام الداخلي).       ١١٣ – ١١٢ – ١١٠المختصة، واتبعت �شأنه األصول العاد�ة (المواد 

نظري بین جاء إعطاء النائب الحق بتقد�م اقتراحات قوانین لیقیم نوعًا من التوازن  ال 
السلطتین التنفیذ�ة والتشر�عیة، و�ذا �ان مجلس النواب هو المصدر األساسي للتشر�ع �ونه 
المصدر الوحید للتشر�ع أي تشر�ع، إال انه یبقى محكوماً �األكثر�ة النیابیة، وهي غالباً ما تكون 

تقدمة على ممثلة �الحكومة وموالیة لها، لذلك ظلت  مشار�ع القوانین وفي مختلف العهود م
اقتراحات القوانین وتحظى �امتیاز اإلقرار على سائر اقتراحات القوانین التي ظلت محكومة 

 �موافقة الحكومة، وسیاساتها العامة، وخصوصًا الوز�ر المختص.
 

 األجهزة المساعدة في صیاغة التشر�عات -ثالثاً 
القوانین التي تقوم فیما یتعلق �األجهزة المساعدة في وضع �النسبة للحكومة: 

ینص على إحالة  ١٩٤١�إعدادها الحكومة فكان نظام مجلس شورى الدولة الصادر عام 
 ١٩٥٣النظام سنة  امشار�ع القوانین على هذا المجلس �صورة إلزامیة. ولكن �عد إلغاء هذ

إعداد : «التي یدخل ضمن مهامها» هیئة التشر�ع واالستشارات«اسُتحدثت في وزارة العدل 
التنظیمیة والتعامیم ومشار�ع المعاهدات واالتفاقات  یاغة مشار�ع القوانین والمراسیم والقراراتوص

   ."وضعها ولكن بناًء على طلب اإلدارات المختصة الدولیة التي �طلب منها
إبداء الرأي في مشار�ع القوانین والمراسیم االشتراعیة «�عود لهذه الهیئة أ�ضًا 

التعدیالت  لتنظیمیة والتعامیم ومشار�ع المعاهدات واالتفاقات الدولیة واقتراحوالقرارات ا والمراسیم
 ».التي تراها ضرور�ة
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كما تدخل هذه المهمة أ�ضًا من ضمن صالحیات الغرفة اإلدار�ة في مجلس شورى 

 الدولة عندما ُتحال إلیها مشار�ع القوانین �صورة اختیار�ة. 
اإلدار�ة والتشر�عیة في الشؤون  س شورى الدولةلحظ القانون أ�ضاً مهاماً خاصة لمجل

�حیث �قوم مجلس شورى الدولة في إعداد مشار�ع القوانین، فیعطي رأ�ه في المشار�ع التي 
�حیلها علیه الوزراء و�قترح التعدیالت التي یراها ضرور�ة و�هیئ و�صوغ النصوص التي �طلب 

الزمة وأن �ستعین �أصحاب الرأي منه وضعها. وله من أجل ذلك أن �قوم �التحقیقات ال
 والخبرة.

و�جب أن ُ�ستشار مجلس شورى الدولة في مشار�ع المراسیم التشر�عیة وفي مشار�ع 
النصوص التنظیمیة وفي جمیع المسائل التي نصت القوانین واألنظمة على وجوب استشارته 

عامیم وفي أي موضوع فیها. �ما �مكن أن ُ�ستشار في مشار�ع المعاهدات الدولیة ومشار�ع الت
 هام �قرر مجلس الوزراء استشارته فیه.

إال أنه مع عدم وجود نص إلزامي بهذا الشأن تبقى مشار�ع القوانین التي �شرف على 
صیاغتها قضاة مجلس شورى الدولة وهیئة التشر�ع واالستشارات قلیلة العدد �النسبة لمجموع 

ك نالحظ وجود تفاوت بین تلك النصوص في النصوص التشر�عیة التي تعّدها الحكومة. ولذل
 أسالیب الصیاغة وجودتها ودقتها.

ال یوجد نظر�ًا أي قید على النواب، ال في الدستور وال  �النسبة للمجلس النیابي:
في النظام الداخلي، لتقد�م اقتراحات القوانین، فیستطیع النائب �التالي تقد�م اقتراح قانون في 

 أي موضوع من الموضوعات التي یراها. 
بهدف تفادي المشاكل الناجمة عن صیاغة العدید من اقتراحات القوانین �ادر رئیس 

هیئة استشار�ة لتوحید وتحدیث إلى إنشاء  ١٩٩٢النواب األستاذ نبیه بّري في العام  مجلس
القوانین وهي تضم عددًا من القضاة العاملین والمتقاعدین، والمحامین واإلدار�ین. ومن بین 

  ».إزالة الشوائب والغموض من �عض اقتراحات القوانین«المهام المناطة بهذه الهیئة 
لقول �أنه لیست �ل االقتراحات یتم ضبط صیاغتها من قبل هیئة أسارع هنا إلى ا

 تحدیث القوانین، بل تلك التي ُتحال إلى هذه الهیئة من قبل رئیس المجلس أم من قبل رئیسها.
إضافًة إلى ذلك فإن موظفي اإلدارة البرلمانیة هم من یتولون القیام بتصحیح الصیاغة 

رص هذه اإلدارة على مساعدة النائب في وضع االقتراح، حتى یتم قبولها �الشكل أوًال، أي تح



 سیمون معوض     ٤٤
 

ولعل أبرز من �قوم بهذا العمل هم أمناء سر اللجان الذین اكتسبوا خبرة طو�لة في هذا المجال، 
 وخضعوا لعدة دورات تدر�بیة في أصول وأسالیب الصیاغة التشر�عیة.
نستر للد�مقراطیة �إعداد أ�ضاً قام المجلس النیابي اللبناني و�التعاون مع مؤسسة وستم

دلیل إرشادي للصیاغة تضمن أهم المبادىء التي ُیبنى علیها نص اقتراح القانون وجرى وضع 
 هذا الدلیل بتصرف البرلمانیین واإلدارة البرلمانیة.  

 
٢ 

 النواب مجلس في التشر�ع ومسار  آلیة
 

أ�اً �ان المصدر الذي مناقشة مشار�ع واقتراحات القوانین و�قرارها في اللجان:  -أوالً 
�أتي منه نص المشروع (من الحكومة) أو االقتراح (من النواب)، فبعد تسجیله في قلم مجلس 
النواب �حیله رئیس المجلس مرفقًا بتوقیعه إلى اللجان النیابیة �حسب اختصاصها، و�ذا �ان 

دخل في اختصاص أكثر من لجنة �حیله الرئیس إلى �ل منها، وعند التباین في المشروع ی
النصوص المدروسة من قبل اللجان المختصة �مكن أن یدعو رئیس المجلس اللجان إلى 

 س لدرسه ووضع تقر�ر واحد �شأنه.اجتماع مشترك برئاسته أو برئاسة نائب رئیس المجل
شخصیًا لتحّسسه موضوعًا معینًا، أو قد تكون هناك  قد �عمد النائب إلى إعداد نص االقتراح

فئة أو شر�حة من المجتمع هي الواضعة للنص، فیعمد نائب أو أكثر إلى تبّنیه، وفي �ل الحاالت ال 
�جوز أن یتعدى عدد الموقعّین على اقتراح القانون العشرة نواب وذلك لكي تتمكن اللجان من درس 

كون هناك عدد من النواب مرتبطًا سلفًا �مواقف معینة من جراء التزامهم االقتراح �حر�ة أكثر، وحتى ال �
 دون درس �اٍف. ب�التوقیع على اقتراح 

�عد تسجیل االقتراح في قلم المجلس النیابي، و�حالته من قبل الرئیس إلى اللجان  
هلة المختصة یتم درسه ومناقشته وفقًا ألحكام النظام الداخلي لمجلس النواب وذلك ضمن م

شهر اعتبارًا من تار�خ وروده. وهذه المهلة تعتبر مهلة حث ولیس مهلة إسقاط، أي نادرًا ما 
 تنهي اللجنة درس و�قرار أي نص ضمن مهلة الشهر.

�مكن للنائب أ�ضًا أن یتقدم �اقتراح قانون معجل مكرر یتألف من مادة وحیدة أثناء  
احات إّال إذا اقتضت ضرورة العجلة أو ظرف جلسة عامة، وال �صار إلى تقد�م مثل هذه االقتر 

طارئ أو استثنائي، فیصار أوًال للتصو�ت على صفة االستعجال المكرر، فإذا وافق المجلس 
على ذلك، �صار الى درس مضمون االقتراح صفة االستعجال، أما إذا لم ینل الموافقة على 
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ح إلى اللجان المختصة �سائر إعطاء االقتراح صفة االستعجال، فیحیل رئیس المجلس االقترا
 اقتراحات القوانین.

ترفق نصوص مشار�ع القوانین واقتراحات القوانین �أسباب موجبة إلقناع المجلس 
�الموافقة علیها، وتتضمن الدوافع التي حدت إلى وضعها وتعّلقها �المصلحة العامة تحقیقًا 

ة لألعباء المالیة ومدى الكلفة المترتبة للعدالة والمساواة بین الناس، وقد تتعّرض األسباب الموجب
عن المشروع، ومؤخرًا أصبحت نصوص االقتراحات والمشار�ع ترفق أ�ضًا �جداول مقارنة 

 للمواد القانونیة المطلوب تعدیلها مع النص األصلي، واألسباب الموجبة التفصیلیة للتعدیل.
وتجري مناقشتها في ُترسل اقتراحات القوانین إلى الحكومة على سبیل أخذ العلم 

 اللجان المختصة �سائر مشار�ع القوانین �حضور الوزراء المختصین أو من �مّثلهم.
تتولى اللجان النیابیة درس الموضوعات المعروضة علیها تباعاً (نظر�ًا) حسب توار�خ 
ورودها ما عدا مشار�ع القوانین المستعجلة وما تقرر اللجنة  تقد�مه على سواه. �ما تتولى 

ضع تقر�ر یتضمن مختلف وجهات النظر واآلراء التي عرضت في اللجنة، وتعمد �عد التشاور و 
والمناقشة إلى التصو�ت �األكثر�ة على المشار�ع واالقتراحات المعروضة، فأما أن یتم إقرارها 

 أو تعدیلها أو رفضها.
 

ُترفع تقار�ر  مناقشة مشار�ع واقتراحات القوانین و�قرارها في الهیئة العامة: -ثانیاً 
اللجان مرفقة مع التعدیالت إلى هیئة مكتب المجلس الذي �حیلها إلى الهیئة العامة حیث تتم 
مناقشتها و�قرار ما تراه الهیئة مناسبًا. في ضوء المناقشات، ومن خالل التصو�ت أما أن �صدق 

اللجنة التي درسته أو و�صبح مشروع  القانون أو اقتراح القانون قانونًا أو ُیرفض أو ُ�عاد إلى 
إلى لجنة أخرى أو إلى اللجان المشتر�ة إلعادة النظر فیه ووضع تقر�ر جدید �شأنه قبل إعادة  

 طرحه على الهیئة  العامة  والتصو�ت علیه مجددًا.
�كلمة واحدة فإن �ل أعمال اللجان تعتبر أعماًال تحضیر�ة وتبقى الكلمة األخیرة 

 للهیئة العامة للمجلس.
 

ُتحال القوانین المصدقة من قبل رئاسة المجلس  اإلحالة إلى رئیس الجمهور�ة: -ثالثاً 
النیابي، وعبر رئاسة مجلس الوزراء، إلى رئیس الجمهور�ة إلصدارها وطلب نشرها في الجر�دة 

 الرسمیة وذلك وفق أحكام الدستور.



 سیمون معوض     ٤٦
 

 �عود لرئیس الجمهور�ة حق اعتماد إحدى الخیارات الثالثة اآلتیة:
إما التوقیع على القانون ضمن المهلة الدستور�ة (شهر واحد) واألمر �إرساله إلى الجر�دة . ١

 الرسمیة لنشره و�دء العمل �ه.
إما في حال عدم موافقته على قانون ما، �قوم رئیس الجمهور�ة برّده إلى مجلس . ٢

ن نص القانون مع النواب �عد إطالع مجلس الوزراء على ذلك. وُ�حال مرسوم اإلعادة المتضم
أسباب الرد لُیدرس مجددًا �الطر�قة ذاتها، وفي هذه الحالة �حتاج القانون إلقراره في الهیئة 

 العامة إلى األكثر�ة المطلقة بدًال من األكثر�ة النسبیة.
أو عدم اعتماد أي من الخیار�ن السا�قین. وفي هذه الحالة، و�عد انقضاء مهلة . ٣

ن أو رّده إلى المجلس النیابي من قبل رئیس الجمهور�ة، �عتبر القانون الشهر دون إصدار القانو 
نافذًا حكمًا ووجب نشره في الجر�دة الرسمیة. ولیس لرئیس الجمهور�ة أن ُیدخل تعدیًال على 

 القوانین أو أن �عفي أحدًا من التقّید �أحكامها.
*** 

--< 
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 مراحل إقرار التشر�ع في لبنان
 

 مجلس الوزراء /قانون مشروع 
▼  

 اقتراح قانون/ نائب أو عدة نواب
▼ 

 رئاسة مجلس النواب
▼                                                                       

 رئاسة مجلس النواب
▼                            

                              ↓                                ↓                                 ↓                                     
 لجنة/أو لجان مختصة

 
▼ 

 لجان مشتر�ة
 

▼ 

لجنة/أو لجان 
 مختصة

▼ 

لجان 
 مشتر�ة

▼ 

إحالة إلى 
 الحكومة

▼ 
 الهیئة العامة

  
▼                           

 الهیئة العامة
                                

▼ 
 

 إقرار المشروع
 

▼ 
              

إعادة 
المشروع إلى 
اللجنة أو إلى 

اللجان 
 المشتر�ة

▼ 

 
 إقرار االقتراح

 
▼ 

إعادة االقتراح إلى 
اللجنة أو إلى 

 اللجان المشتر�ة
▼ 

 الهیئة العامة
▼ 

 الهیئة العامة
▼ 

 رئاسة الجمهور�ة رئاسة الجمهور�ة
                     ▼                                      ▼                                               

▼ 
اإلصدار من قبل رئیس 

 الجمهور�ة

▼ 
إعادة القانون 

إلى مجلس 
 النواب معلال

▼ 
اإلصدار من قبل رئیس 

 الجمهور�ة

▼ 
إعادة القانون 

إلى مجلس 
 النواب معلال

▼ 
النشر في الجر�دة 

 الرسمیة
 
 

▼ 
 النفاذ

▼ 
إعادة إقرار 

القانون 
�الغالبیة 
 المطلقة

▼ 
أو األخذ 
�مرسوم 
 اإلعادة

▼ 
النشر في الجر�دة 

 الرسمیة
 
 

▼ 
 النفاذ

▼ 
إعادة إقرار 

القانون 
�الغالبیة 
 المطلقة

▼ 
أو األخذ 

 �مرسوم اإلعادة
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٢ 
 إعداد و�قرار المعاهدات واالتفاقیات الدولیة في لبنان

 سیمون معوض
 مدیر عام / مستشار في مجلس النواب اللبناني

 
 

من الدستور �عود إلى المجلس النیابي صالحیة إبرام  ٥٢وفقًا ألحكام المادة 
المعاهدات واالتفاقیات الدولیة التي تحیلها إلیه الحكومة. و�قتصر دور المجلس النیابي في 

دون الدخول بهذا المجال على الموافقة أو عدم الموافقة على إبرام المعاهدة أو االتفاقیة الدولیة 
ل المواد التي تتضمنها، و�بقى له حق التحفظ على �عض األحكام التي تتضمنها في تفاصی

في حال سمحت هذه االتفاقیة بذلك. واإلجازة التشر�عیة التي �قّرها المجلس للحكومة تقتصر 
على نوعین من المعاهدات، األولى هي تلك التي تنطوي على شروط تتعلق �مالیة الدولة، 

 .١جار�ة وسائر المعاهدات التي ال �جوز فسخها سنة فسنةوالثانیة المعاهدات الت
�مكن «من النظام الداخلي لمجلس النواب نصت على أنه  ٨٦كما أن المادة 

قات التصو�ت على مشار�ع القوانین التي تجیز إبرام المعاهدات واالتفاقات الدولیة واالتفا
 » ات واالتفاقات مادة مادة.المعقودة بین الدولة والمؤسسات دون طرح مواد هذه المعاهد

ات وتبعًا لذلك، أجاز المجلس النیابي للحكومة إبرام العدید من المعاهدات واالتفاقی
ّرسة والمواثیق الدولیة في مجاالت عدیدة، منها ما تعّلق �الحقوق والضمانات األساسیة المك

ة والسیاسیة في شرعة حقوق االنسان، وما استتبعها من مواثیق تتعلق �الحقوق المدنی
واالقتصاد�ة. ومنها ما تعّلق بتشر�عات أساسیة مثل قانون العمل والضمانات القضائیة 

 واالجتماعیة ومنع التمییز ضد المرأة وحما�ة األطفال وغیرها.

                                                            
 ،٢١/٩/١٩٩٠ون الدستوري الصادر في �القانمن الدستور، المعدلة  ٥٢. المادة ١
بح یتولى رئیس الجمهور�ة المفاوضة في عقد المعاهدات الدولیة و�برامها �االتفاق مع رئیس الحكومة. وال تص«

د مبرمة إال �عد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب علیها حینما تمكنها من ذلك مصلحة البال
معاهدات ا المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق �مالیة الدولة والمعاهدات التجار�ة وسائر الوسالمة الدولة. أم

 »التي ال �جوز فسخها سنة فسنة، فال �مكن إبرامها إال �عد موافقة مجلس النواب.



 سیمون معوض     ٥۰
 

 

ن م: سمّو المعاهدات على القانون الداخلي في هرمیة النصوص القانونیة -أوالً 

قًا للمبدأ المبادئ العامة في القانون مبدأ سمّو المعاهدات الدولیة على أحكام القانون العادي، وف

 Principe de la hiéarchie des textes(القانوني المتعلق بتسلسل القواعد القانونیة 

juridiques(ادته مي ، وقد �ّرس قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني هذا المبدأ �إیراده، ف

 الثانیة، النص التالي:

 
القواعد. عند تعارض أحكام المعاهدة الدولیة مع أحكام القانون  تسلسل على المحاكم أن تتقید �مبدأ«

 »٢العادي تتقدم في مجال التطبیق االولى على الثانیة...

 
قیة ُ�فهم من المادة الثانیة (أ.م.م.) �أن القاعدة القانونیة المنصوص علیها في االتفا

القانونیة المنصوص علیها في القانون الداخلي العادي، ولها هي أعلى مرتبًة من القاعدة 
وسواء �ان  -عند التعارض بین القاعدتین  -الصدارة علیها إذ تتقدم علیها في مجال التطبیق 

تكر�سًا القانون الداخلي العادي سا�قًا لالتفاقیة الدولیة أو الحقًا لها. وهذه القاعدة لیست إال 
 .٣للمبادئ العامة التي استقر علیها الحق الدولي العام في هذا المجال

المهمة الرئیسیة للمجلس الدستوري (الُمحدث �موجب القانون من ناحیة أخرى فإن 
) هي مراقبة دستور�ة القوانین وسائر النصوص التي لها قوة القانون (المعاهدات ٢٥٠/٩٣رقم 

الدولیة التي �عقدها لبنان مع سائر الدول والمنظمات الدولیة)؛ وال �حق ألي مرجع قضائي أن 
مباشرة، عن طر�ق الطعن (الدعوى)، أو عن طر�ق الدفع  �مارس هذه الرقا�ة مباشرة أو غیر

                                                            
 .١٦/٩/١٩٨٣تار�خ  ٩٠من قانون أصول المحاكمات المدنیة الصادر �المرسوم االشتراعي رقم  ٢المادة  .٢

 
3. Jurisclasseur Droit International Public, Fasc, 12-A-N°53 et 55, et Fasc. 574-A-
N°25. 

 - «Valeur juridique des normes conventionnelles en cas de conflit avec la loi 
interne. 

   “ La jurisprudence internationale fait toujours prévaloir le traité sur la loi interne, 
sans prendre en considération    les rapports d’antériorité existant de l’un à l’autre: 
ainsi consacre-t-elle nettement la supériorité du traité sur la loi. 

   « Quelques constitutions modernes, dont la Constitution française (du 4 octobre 
1958) consacrent la prééminence du traité sur la loi interne, sans fonder de distinction 
sur leurs rapports d’antériorité réciproque...» 
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والنصوص، وهذا �عني  �معرض دعوى �حجة مخالفة الدستور أو مخالفة مبدأ تسلسل القواعد
 ٤حصر الرقا�ة على دستور�ة القوانین بهذا المجلس دون سواه.

 لبنان عر�ي الهو�ة واالنتماء، وهو عضو مؤسس«وقد نصت مقدمة الدستور على أن 
وعامل في جامعة الدول العر�یة وملتزم مواثیقها، �ما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة 
األمم المتحدة وملتزم مواثیقها واإلعالن العالمي لحقوق االنسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ 

 . ٥»في جمیع الحقول والمجاالت دون استثناء
لیة هي جزء ال یتجزأ من اعتبر المجلس الدستوري �أن المعاهدات والمواثیق الدو 

الدستور وتتمتع �القوة الدستور�ة، مما �عني �أنها تدخل في صالحیات المجلس لمراقبة مدى 
انطباق القوانین المطعون فیها أمامه على المواثیق والمعاهدات الدولیة والتحقق من مدى 

   ٦دستور�تها.
 

لكل دولة طرف في معاهدة التحّفظ هو وسیلة متاحة  التحفظ على المعاهدات: -ثانیاً 
ما �مكن معه استثناء بند أو أكثر من بنود المعاهدة من التزامها، أو تأو�له وتفسیره حسب ما 

وجاء تعر�ف التحفظ على المعاهدة في البند (د) من المادة الثانیة من اتفاقیة  �خدم مصالحها.
 على الشكل اآلتي: ٧فیینا لقانون المعاهدات

 
 إعالن من جانب واحد، أ�ًا �انت صیغته أو تسمیته، تصدره دولة ما عند توقیعهاُ�قصد بـ "تحفظ" «

ي لبعض أو تصد�قها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها إلى معاهدة، مستهدفة �ه استبعاد أو تغییر األثر القانون
 »أحكام المعاهدة من حیث سر�انها على تلك الدولة

 
                                                            

  ١٩٩٥�انون االول  ،١٧، مجلد الحیاة النیابیة، "سنتان على المجلس الدستوري "طارق ز�ادة،  .٤
 .وما یلیها ٨٠ ص
 ٢١/٩/١٩٩٠الفقرة (ب) من مقدمة الدستور اللبناني المضافة �موجب القانون الدستوري الصادر بتار�خ  .٥
(مراجعة الطعن �قانون اكتساب غیر اللبنانیین للحقوق  ١٠/٥/٢٠٠١تار�خ  ٢قرار المجلس الدستوري رقم  .٦

 العینیة العقار�ة في لبنان) 
تار�خ  ٢١٦٦اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات، المعتمدة �موجب قراري الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم  .٧
 .١/١٩٨٠/ ٢٧، والتي دخلت حیز النفاذ في ٦/١٢/١٩٦٧ تار�خ ٢٢٨٧، ورقم ٥/١٢/١٩٦٦

 
  



 سیمون معوض     ٥۲
 

 اآلتیة:ُیبِرز هذا التعر�ف العناصر  
التصر�ح أو اإلعالن من جانب واحد، �عني أن دولة معینة تمارس حقها في . ١

 التعبیر عن إرادتها تجاه المعاهدة التي تتحفظ �شأنها.

 یغة التصر�ح أو تسمیته ال تغّیر من مفعوله القانوني.. ص٢

 علیهاتقد�م التحفظ من قبل الدولة المعنیة عندما توّقع على المعاهدة أو تصادق . ٣

 أو تقبلها أو توافق على االنخراط فیها.

ر الهدف من التحفظ: استثناء الدولة المتحفظة من المفعول القانوني لواحد أو أكث. ٤

 ها.من مقتضیات المعاهدة، أو تغییر هذا المفعول �النسبة للدولة المتحفظة أو تفسیره من قبل

حقًا مطلقًا، بل �مكن أن َ�حّده یتبین من خالل ممارسة حق التحفظ  �أنه لیس دائمًا 

شرط القبول، �ما �مكن أن تنص المعاهدة على ضرورة قبوله �اإلجماع قبل األخذ �ه، وحتى 

هناك اتفاقیات دولیة ال تقبل التحفظ مطلقًا. و�التالي یتغیر المفعول القانوني للتحفظ وفق 

 الحاالت التي ُ�ماَرس فیها.

من اتفاقیة فیینا التي تنص  ١٩الرجوع إلى المادة لمعرفة حدود حق التحفظ �قتضي 

للدولة، لدى توقیع معاهدة ما أو التصدیق علیها أو قبولها أو إقرارها أو االنضمام «على أنه 

 إلیها، أن تبدي تحفظًا، إال إذا:

 (أ) حظرت المعاهدة هذا التحفظ؛ أو 
ة لیس من بینها (ب) نصت المعاهدة على أنه ال �جوز أن توضع إال تحفظات محدد

 التحفظ المعني؛ أو 
(ج) أن �كون التحفظ، في غیر الحاالت التي تنص علیها الفقرتان الفرعیتان (أ) و(ب)، 

 »منافیًا لموضوع المعاهدة وغرضها.
 

ال شك أن للتحفظات، واالعتراض علیها، �وسائل للتعبیر عن اإلرادة و�براز حدود 
من اتفاقیة فیینا  ٢١المعاهدة وأطرافها. وقد عالجت المادة االلتزام الدولي آثار قانونیة على 

هذا الجانب، حین أوضحت �أن التحفظ الذي وقع إقراره �غّیر �النسبة للدولة المتحفظة، فیما 
هدة �قدر ما ینص �خص عالقاتها مع الطرف أو األطراف التي قبلت التحفظ، مقتضیات المعا

دود االلتزام �النسبة للدولة المتحفظة إزاء �اقي الدول أي أن التحفظ یوضح ح، على ذلك التحفظ
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المتعاقدة التي أقّرت التحفظ، بل و�رسم نفس الحدود �النسبة لباقي الدول المتعاقدة إزاء الدولة 

 المتحفظة، و�كالم آخر إن مفعول التحفظ �سري لفائدة الدولة المتحفظة وعلیها.
دون حاجة إلى �ب تحفظها في أي وقت، و في النها�ة �مكن للدولة المتحفظة أن تسح 

اقدة موافقة الدولة التي قبلت التحفظ. إال أنه ال �عمل �سحب التحفظ فیما �خص دولة أخرى متع
 إال إذا وقع تبلیغه إلى هذه الدولة. 

كما ال �عمل �سحب اعتراض على تحفظ إال إذا وقع تبلیغ هذا السحب إلى الدولة 
 المتحفظة.

إلغاء التحفظات من قبل الدولة اللبنانیة، ما ورد النص علیه في من األمثلة على  
مئك (ذفظ قانون  ل ش ئآل ب ةٮنن ث ٢٠٧/١ْل�ئغ ْ ؤ ئكصئخب ٠ ثنب آكغ � م  ٠٤)ˇ  م هثئ ئكقئم لك 

ة  ش عكنهئ غى ئكفقدئ سم ة ئكصض ثفطئ م ذفظ  ٨ -٣-٢-١ئكئ م لك ئكقئم لك ئكصئخب ئإلهكو 
ذ�ح  ٣١٥ �ؤجئرب ؤادئل ئة ٠٤/٤/٠٨٨٤ةئ د ئكصئعك�  ذ غن تئ ب ئإلة ث ثتب كص�ئغ لظ ئكصئ ب ئإل فئفن

ب  ب كحض ة ئكعقكن ة هئكص�تدئ �ئكصجتذئ  .٠٨٧٧٩ئكصخدهظ 
 

من  ٥٢نصت المادة : ثالثًا: إعداد و�قرار المعاهدات من قبل السلطة التنفیذ�ة
یتولى رئیس الجمهور�ة المفاوضة في عقد المعاهدات الدولیة و�برامها «الدستور على أن 

مة رئیس الحكومة. وال تصبح مبرمة إال �عد موافقة مجلس الوزراء. وُتطلع الحكو �االتفاق مع 
تي مجلس النواب علیها حینما تمكنها من ذلك مصلحة البالد وسالمة الدولة. أما المعاهدات ال

ز تنطوي على شروط تتعلق �مالیة الدولة والمعاهدات التجار�ة وسائر المعاهدات التي ال �جو 
 »، فال �مكن إبرامها إال �عد موافقة مجلس النواب.فسخها سنة فسنة

                                                            
فیما یتعلق بتقد�م السجالت  ٥" من المادة ٣�البند "«هذه التحفظات �انت تنص على عدم التزام لبنان  .٨

فیما  ٧من المادة  ٢و من البند ات المصرفیة في لبنان، و�الفقرة المصرفیة والتحفظ علیها عمال �سر�ة العملی
یتعلق بتوفیر النسخ االصلیة او الصور المصدق علیها من السجالت المصرفیة في اطار المساعدة القانونیة 

فیما یتعلق �االمتناع عن تقد�م المساعدة القانونیة  ٧من المادة  ٥المتبادلة عمال �السر�ة المصرفیة ذاتها. و�البند 
 » س سر�ة العملیات المصرفیة.المتبادلة �قدر ما تم

المتعلق �مكافحة تبییض األموال  ٢٤/١١/٢٠١٥تار�خ  ٤٤أعید إیراد هذه المادة في القانون المعجل رقم  .٩
 .)٢٦/١١/٢٠١٥تار�خ ، ٤٨عدد  ،الجر�دة الرسمیة(نشر في  وتمو�ل اإلرهاب،



 سیمون معوض     ٥٤
 

استنادًا إلى أحكام هذه المادة �كون رئیس الجمهور�ة وحده صاحب الحق �المفاوضة، 
ید�ة والصالحیات التي أوالها إ�اه الدستور في موضوع المعاهدات تتجلى في جمیع المراحل التقل

 ألصول عقد المعاهدات، أي:
 المفاوضة -١
 التوقیع -٢
 اإلبرام -٣

، و�النظر لعدم مسؤولیة الرئیس الدستور�ة ٥٢إال أنه �الرغم من حرفیة نص المادة 
ز�ر في النظام اللبناني، ال یتولى رئیس الجمهور�ة المفاوضة بنفسه بل �فوض ذلك عادًة إلى و 
ضة الخارجیة أو سواه من موظفي السلك الدبلوماسي وغیرهم و�منحهم الصالحیات الكاملة للمفاو 

 التعاقد والتوقیع.و 
�عد التوقیع على المعاهدة �األحرف األولى، ُتعرض على مجلس الوزراء إلقرارها 
لتصدر �موجب مرسوم، إال في حال �انت هذه المعاهدة تخضع لألحكام المنصوص علیها 

من الدستور حینها تتم إحالتها �موجب مرسوم إلى المجلس النیابي لدرسها  ٥٢في المادة 
 و�قرارها.

في �ل االحوال فإن تصو�ت مجلس الوزراء على االتفاقات والمعاهدات الدولیة �جب 
في  من الدستور، أي �غالبیة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد ٦٥أن یتم وفقًا ألحكام المادة 

 مرسوم تشكیلها �ونها تعتبر من المواضیع االساسیة.
 ستعانة �جهاز�ن لدراسة وصیاغةوفقًا للتشر�ع اللبناني �مكن للسلطة التنفیذ�ة اال

نصوص المعاهدات واالتفاقیات الدولیة سواء أكانت اتفاقات ثنائیة أو مشار�ع قروض ترغب 
 �عقدها مع دول أو صنادیق أو هیئات عر�یة أم أجنبیة.  

ولحظ نظام مجلس شورى الدولة في الباب الثالث منه (مهمة مجلس شورى الدولة  
�مكن أن ُ�ستشار في مشار�ع المعاهدات الدولیة «شر�عیة) على أنه في الشؤون االدار�ة والت

  »١٠الوزراء استشارته فیه. ومشار�ع التعامیم وفي أي موضوع هام �قرر مجلس
  

                                                            
 ) ١٤/٦/١٩٧٥تار�خ  ١٠٤٣٤رسوم رقم من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ �موجب الم ٥٧المادة  .١٠
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تتولى هیئة التشر�ع «أن كما أن المادة الثامنة من تنظیم وزارة العدل نصت على 
 ة:ت بناء على طلب االدارات المختصواالستشارا

 مشار�ع القوانین والمراسیم والقرارات التنظیمیة والتعامیم ومشار�ع المعاهدات إعداد وصیاغةأ. 
 .واالتفاقات الدولیة التي �طلب منها وضعها

والمراسیم االشتراعیة والمراسیم والقرارات التنظیمیة والتعامیم  إبداء الرأي في مشار�ع القوانینب. 
 »١١لیة واقتراح التعدیالت التي تراها ضرور�ةواالتفاقات الدو  ومشار�ع المعاهدات

 

أ�ضًا نصت المادة الثانیة من نظام ومالك االستشارات القانونیة واأل�حاث والتوثیق  
 على أن یتولى مر�ز االستشارات: ١٢والمغتر�ین في وزارة الخارجیة

 
 .الخارجیة إبداء الرأي في جمیع القضا�ا القانونیة ذات الطا�ع الدولي في وزارة -«  

یة االشتراك مع الوحدات المختصة في تهیئة المعاهدات واالتفاقات الدولیة وسائر الوثائق القانون -
 الدولیة.

 .الدولیة درس طلبات تفسیر المعاهدات واالتفاقیات -
ة أمام �مصالح الدولة اللبنانی القیام �األعمال المعروضة على وزارة الخارجیة والمغتر�ین والمتعلقة -

 ».العدل الهیئات والمحاكم الدولیة وذلك �االشتراك مع وزارة

 
نشیر إلى أنه، وتطبیقًا لهذه النصوص، أصدر مجلس الوزراء قرارًا طلب فیه من 
جمیع االدارات العامة عرض مشار�ع االتفاقیات الدولیة قبل توقیعها �األحرف األولى على 

. و�لحاقًا بهذا ١٣ووزارة الخارجیة إلبداء الرأي �شأنهاهیئة التشر�ع واالستشارات في وزارة العدل 
 .١٤تعمیمًا �الموضوع نفسه ٢٠١٢القرار أصدر رئیس مجلس الوزراء في نها�ة أیلول

كما أن مجلس شورى الدولة اعتبر في العدید من قراراته �أن �ل عمل یتعلق 
ر)، و�ل عمل �مت �المعاهدات الدولیة (من مفاوضات تمهید�ة و�برام وتوقیع ونشر وتفسی

�صلة إلى تنفیذ التزامات أو اتفاقات أو قرارات دولیة یدخل ضمن إطار االعمال الحكومیة 

                                                            
 (تنظیم وزارة العدل)  ١٦/٩/١٩٨٣تار�خ  ١٥١من المرسوم االشتراعي رقم  ٨المادة  .١١
(نظام ومالك االستشارات القانونیة واأل�حاث  ٢٢/١٢/١٩٧١تار�خ  ٢٥٠٨من المرسوم رقم  ٢المادة  .١٢

 والمغتر�ین) والتوثیق في وزارة الخارجیة
 ١٩/٩/٢٠١٢تار�خ  ٣٦قرار مجلس الوزراء رقم  .١٣
 .٤/١٠/٢٠١٢تار�خ  ٤٢عدد  الجر�دة الرسمیةنشر في  ،٢٩/٩/٢٠١٢تار�خ  ٢٣/٢٠١٢تعمیم رقم  . ١٤



 سیمون معوض     ٥٦
 

غیر القابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة �ما استقر على ذلك االجتهاد االداري الفرنسي 
 .١٥واللبناني

 
عاهدات التي االتفاقیات والمُتحال : را�عًا: إبرام المعاهدات من قبل السلطة التشر�عیة

 من الدستور عرضها على المجلس النیابي إلبرامها �سائر مشار�ع القوانین، ٥٢توجب المادة 
أي ترد إلى المجلس �موجب مرسوم موقع من رئیسي الجمهور�ة والحكومة والوزراء المختصین. 

ض قرارها. من ثم ُتعر و�قوم رئیس المجلس �إحالتها إلى اللجان النیابیة المختصة لدرسها و�
 على الهیئة العامة للموافقة علیها.

�قتصر دور المجلس النیابي في هذا الموضوع على إعطاء اإلجازة للحكومة إلبرام 
ق االتفاقیة أو المعاهدة، وصالحیة المجلس مقیدة في هذا المجال، فعندما �عرض علیه االتفا

برام إیل علیه، فهو �جیز أو ال �جیز للحكومة إلعطاء اإلجازة �إبرامه ال �حق له إدخال أي تعد
 االتفاق أو المعاهدة.  

�مكن «من النظام الداخلي التي نصت على أنه  ٨٦نشیر في هذا المجال إلى المادة 
التصو�ت على مشار�ع القوانین التي تجیز إبرام المعاهدات واالتفاقات الدولیة واالتفاقات 

». المعقودة بین الدولة والمؤسسات دون طرح مواد هذه المعاهدات واالتفاقات مادة مادة

                                                            
 ١٠/١٠/٢٠٠٦تار�خ  ٨والقرار رقم ، ٢٦/٣/٢٠٠٢تار�خ  ٤٣١قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم  . ١٥
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٣ 
 آلیات التشر�ع في النظام اللبناني

 الد�تور ر�اض غنام
 مدیر عام الجلسات واللجان

 
 

 
�عود التشر�ع �مفهومه االجتماعي التنظیمي الى عهود سحیقة، لعل أقدمها محاوالت 

 وابى سینUR – Nammu عرفتها بالد ما بین النهر�ن وهي ترقى الى اورناموالتشر�ع التي 
Ibbi–Sin  في مدینة اور العراقیة، ثم تشر�عات حمورابي في االلف الثاني قبل المیالد

) حیث سجلت منحوتة على نصب من حجر البازلت بلغ ارتفاعه نحو ١٧٥٠-١٧٩٢(
ار�س وهو �عتبر اكبر سجل قانوني قد�م م. وهو موجود حالیًا في متحف اللوفر في �٢،٣٥

عثر علیه حتى االن یتناول شتى التشر�عات االجتماعیة والقانونیة واالقتصاد�ة وحتى الصحیة 
 واالمنیة.

منذ ذلك التار�خ والتشر�ع �مّثل حجر الزاو�ة في بناء المجتمعات االنسانیة و�عبر 
لعدالة والمساواة ومستوى الدولة وقدرتها ابلغ تعبیر عن المستوى الحضاري المتعلق �الحر�ة وا

على التطّور واالنتقال من الدولة �مفهومها القد�م القائم على دعامتي االمن والعدل، الى دولة 
التنمیة والرعا�ة االجتماعیة من خالل ذاتیتها المعّبر عنها بدولة القانون، حیث تتراكم منظومة 

 ته المحلیة واالقلیمیة والدولیة على المستو�ات �افة.تشر�عیة مالئمة لتطور المجتمع تلبي حاجا
والساحل الشرقي من البحر المتوسط المسمى تارة الساحل الكنعاني، والشامي تارة 
اخرى، وتالیًا اللبناني، �ان رائدًا وسباقًا في التطّور الحضاري في الدول المدینیة �أوغار�ت 

رفت بیروت �أم الشرائع من خالل مدرستها منذ عوجبیل وصیدا وصور، وفي التشر�ع أ�ضًا 
وصوًال الى لبنان الحالي منذ ان اعلن لبنان �بیرًا، فقامت مؤسساته الدستور�ة ومن بینها 
المجلس النیابي حیث حصر الدستور حق التشر�ع �المجلس وحده دون سواه من سائر 

 السلطات.
 



 ریاض غنام     ٦۰
 

١ 
 المبادرة في التشر�ع وااللیات المّتبعة

 
آلیات نص علیها الدستور والنظام الداخلي للمجلس النیابي. فالدستور حصر للتشر�ع  

المبادرة في التشر�ع �الحكومة و�مجلس النواب ا�ضًا، من خالل مشار�ع القوانین التي تحّول 
من  ٥٨او  ٥٣من الحكومة الى المجلس النیابي عبر مراسیم سواء أكانت �موجب المادة 

لقانون طا�ع االستعجال. وحتى ال �حصر الدستور المبادرة في الدستور، حیث �كون لمشروع ا
التشر�ع  في الحكومة فقط، أعطى المجلس النیابي من خالل عضو أو اكثر حق المبادرة أ�ضًا 
من خالل تقد�م اقتراحات القوانین، وا�ضًا صّنفها على درجتین: اقتراح قانون، واقتراح قانون 

طا�ع االستعجال وان یتألف من مادة وحیدة حتى انه اعطى معجل مكرر، مشترطاً ان �كون له 
النائب والنواب حق تقد�مه أثناء انعقاد الجلسة التشر�عیة، فیتم التصو�ت أوًال على صفة 
االستعجال فإن أقرتها الهیئة العامة، ُ�صار الى درس مضمونه �سائر مشار�ع واقتراحات 

 جال، أحاله رئیس المجلس الى اللجان المختصة.القوانین، وان أخفق في الموافقة على االستع
مصدر اخر للتشر�ع اعتمده النظام اللبناني ومارسته السلطتان التشر�عیة والتنفیذ�ة  

في فترة االنتداب الفرنسي. اذ لیس  ١٩٢٩تجّسد �المراسیم االشتراعیة التي بدأ العمل بها سنة 
من التفو�ض الذي �عطیه مجلس النواب هناك من حالة تتعارض مع مبدأ فصل السلطات اكثر 

الى الحكومة للقیام �مهام التشر�ع التي هي من صلب صالحیاته. وقد استمر العمل بهذا التقلید  
، فكانت معظم التشر�عات اللبنانیة الحدیثة ١٩٩٠المّتبع عن الجمهور�ة الفرنسیة الثالثة حتى 

وقف العمل �المراسیم االشتراعیة وامتنع اي �عد الطائف، ت ١٩٩٠هي ولیدة هذا المصدر. ومنذ 
و  ١٩٩٣مجلس النواب عن إعطاء اي تفو�ض، �استثناء ستة قوانین صدرت بین عامي 

 منحت الحكومة �موجبها صالحیة التشر�ع في الحقل الجمر�ي فقط. ٢٠٠٩
ان مشار�ع القوانین المقدمة من الحكومة، او اقتراحات القوانین المقدمة من النواب،  

ان ترفق �أسبابها الموجبة. وعندما تتم احالتها الى المجلس النیابي، تأخذ طر�قها الى  �جب
الدرس والمناقشة في اللجان النیابیة المختصة. فاللجان تعتبر من االلیات المهمة  والرئیسیة  
التي ال �مكن اغفالها او االستغناء عنها في العمل التشر�عي، اذ ان مناقشاتها وتقار�رها 

وصیاتها هي التي تساعد المجلس على اتخاذ القرارات المناسبة ازاء اي موضوع تناقشه  وت
الهیئة العامة. فضًال عن انها تشّكل المطبخ الفعلي الذي یتم فیه درس ومناقشة واعادة صیاغة 
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مشار�ع أو اقتراحات القوانین لتصبح اكثر تعبیرًا عن نیة المشرع وقصده، وأكثر صدقیة للواقع  
ذي یراد قوننته. فاللجان عصب العمل التشر�عي والمحرك الفعال ألعمال المجلس خصوصًا ال

العتبارات طائفیة ومذهبیة وحز�یة ومناطقیة، ولیس دائمًا وفقًا  وان تشكیل اي لجنة یتم وفقاً 
 العتبارات الكفاءة واالختصاص والمؤهالت العلمیة التي تتطلبها اللجنة المختصة. 

النیابیة نقطة مرور الزامیة ال غنى عنها ألي مشروع أو اقتراح اذ ال تشّكل اللجان 
�مكن ألي نص ان یناقش أو ُ�طرح على التصو�ت في الهیئة العامة ما لم �سبق له  ان شكل 
موضوع  تقر�ر اصدرته اللجنة المختصة �استثناء المعجل المكرر الذي �طرح �مادة وحیدة 

 اثناء الجلسة.
خلي للمجلس النیابي عدد اللجان �ست عشرة لجنة یتم انتخابها في حدد النظام الدا 

الهیئة العامة في أول ثالثاء یلي الخامس عشر من تشر�ن األول من �ل عام. و�ل لجنة 
تنتخب رئیسًا ومقررًا لها، و�عّین رئیس المجلس النیابي امین سر أو اكثر لكل لجنة. وال �جوز 

من لجنتین نیابیتین، إال إذا �انت اللجنة الثالثة لجنة المرأة  ألي نائب ان �كون عضوًا في اكثر
من  ٢٥�ما حددت المادة   ،والطفل، أو لجنة حقوق االنسان، أو لجنة تكنولوجیا المعلومات

انه ال �جوز الجمع «النظام الداخلي، �عض حاالت التمانع في عضو�ة اللجان، فنصت على 
 ».المجلس او نیا�ة الرئاسة والوزارةبین عضو�ة اللجان و�ین �ل من رئاسة 

 
٢ 

 اللجان الفرعیة واللجان المشتر�ة
 
ُتعتبر اللجان الدائمة الست عشرة، هي اللجان االساسیة في المجلس. و�مكن ألي  

لجنة ان تعمد إلى تشكیل لجنة فرعیة من بین أعضائها، لدرس النقاط الخالفیة، او مشار�ع 
من �ضع مئات من المواد، على ان ترفع ما یتفق علیه بین أعضاء اللجنة  القوانین  التي تتألف 

الفرعیة الى اللجنة االم التي �ادرت بتألیف اللجنة الفرعیة، و�كون لها رئیس من اعضائها، 
 یتفق على تسمیته عند تشكیلها.

 
الدائمة،  أما اللجان المشتر�ة فإنها ُتعّد �مثا�ة منزلة بین المنزلتین، فهي فوق اللجان 

وأدنى من الهیئة العامة. وهي تشّكل من اللجان المعنیة �مشروع تمت دراسته في عدة لجان 
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معنیة، ووضعت �ل لجنة تقر�رًا یتناقض مع تقار�ر سائر اللجان، األمر الذي یؤدي الى تعقید 
یة في المناقشة والتصو�ت علیه في الهیئة العامة، لذلك، یدعو رئیس المجلس اللجان المعن

�المشروع الى اجتماع للجان المشتر�ة برئاسة رئیس المجلس نفسه، او نائب الرئیس، فتتم 
إعادة درس المشروع ووضع تقر�ر موّحد له، وهو التقر�ر الذي �عتمد عند انعقاد الهیئة العامة، 
 و�عود  للمجلس بهیئته تلك، ان �قرر اما إقرار المشروع، أو تعدیله او رفضه أو حتى إعادته

 إلى الحكومة.
في رحاب اللجان النیابیة تتم دراسة ومناقشة مشار�ع واقتراحات القوانین وادخال  

التعدیالت الالزمة على النص �ي �أتي معبرًا عن تطلعات الناس وحاجاتهم ومشاكلهم. لذلك 
رادات شّكلت اللجان النیابیة المكان الذي یتسع لجمیع المعنیین �الموضوع التشر�عي، فتتالقى اإل

وتتصارع اآلراء وتتباین االقتراحات وقد تتم �عض التسو�ات والمساومات، و�ستحضر الخبراء 
والمسؤولون سواء أكانوا رسمیین من القطاع العام أم من اتباع القطاع الخاص، و�ل ذلك یتم 
في اطار من التكامل والتعاون بهدف ترقي العمل التشر�عي لكي �أتي متوافقًا مع متطلبات 

 لمصلحة العامة.ا
ُتدار جلسات اللجان الدائمة واللجان المشتر�ة، �ما ُتدار جلسات الهیئة العامة. وتتبع 
فیها األصول التشر�عیة عینها. وفي السنوات األخیرة ونظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني 

ر�ة المطلوب وهو النصف زائد واحد، تم التوافق على تخفیض نصاب اللجان واللجان المشت
الى ثلث عدد أعضاء اللجان المدعوة، ومع ذلك ال یتوافر النصاب المطلوب إال �صعو�ة 

 �الغة.  
�مكن للجان المشتر�ة واللجان الدائمة ان تدعو من تشاء من الوزراء والمسؤولین  

وممثلي مختلف هیئات المجتمع المدني المعنیة �موضوع المشروع. �ما �مكن ألي نائب ان 
دون ان �كون له حق التصو�ت باعات والمناقشة و�بداء الرأي وتقد�م االقتراحات �حضر االجتم

 إال إذا �ان عضوًا في اللجان المدعوة.
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٣ 
 االقرار في الهیئة العامة

 
ساعة من الجلسة،  ٢٤یتضمن جدول األعمال الذي یوّزع على النواب والوزراء، وقبل  

المدرجة على جدول األعمال وذلك �عد جلسة تعقدها هیئة  الئحة �مشار�ع واقتراحات القوانین 
 مكتب المجلس برئاسة رئیس المجلس.

�عد تالوة المادة األولى من المشروع المطروح، تجري المناقشة حوله �شكل عام،  
وتكون هذه المناقشة �مثا�ة مناقشة عامة تتناول الموضوع �مجمله، �حیث تستطیع الرئاسة من 
خاللها ان تحدد توجهات الهیئة العامة من المشروع، ومعرفة األغلبیة المؤ�دة أو المعارضة 

 له.
لعامة ألي مشروع أو اقتراح، من شأنها ان تكشف نقائص المشروع أو المناقشة ا

مواضع الخلل فیه، من خالل إثارة مسائل تتعارض مع إقراره، او االقتراح برفض النظر فیه، 
او رده إلى اللجان �حیث تتوضح عدة خیارات، فیطرح رئیس المجلس على التصو�ت ما هو 

جري مناقشته، فان أقر �جري السیر في �اقي المواد األ�عد مدى، متدرجًا إلى النص الذي ت
مادة مادة، وقد تصل الهیئة العامة الى إقرار نصف مواد المشروع أو أكثر، فیتبین لها صعو�ة 
إقراره �سبب ما تظهره المناقشات من إشكالیات أو صعو�ات، فیقرر المجلس بهیئته العامة أما 

ده إلى اللجان، أو تأجیل البحث فیه إلى وقت رفضه فیعتبر عندها �أنه غیر موجود، او ر 
 آخر. أما في حال اإلقرار فإنه �صبح نافذًا �عد نشره في الجر�دة الرسمیة.

االكثر�ة القانونیة المطلو�ة في التصو�ت على مشار�ع القوانین هي األكثر�ة النسبیة،  
مطلقة إذا أصّر المجلس على أما القوانین التي یرّدها رئیس الجمهور�ة فإنها تتطلب األكثر�ة ال

 القانون نفسه، وان عّدل فیه فإن األكثر�ة النسبیة هي المطلو�ة عند ذلك.
أثناء مناقشة مشار�ع واقتراحات القوانین تتدرج األولو�ة في الكالم، من رئاسة المجلس  

ابیة والمقرر�ن النیابي، الى األولو�ة في النظام، الى رئاسة الحكومة، والوزراء فرؤساء اللجان النی
والنواب. و�مكن لرئیس المجلس أن �جري دورة ثانیة من المناقشات وأن �عطي الكالم لنائب 

 أكثر من مرة.
أما أولو�ات التصو�ت فإنها تشّكل شكًال من أشكال التدّرج في التصو�ت من األ�عد  

 :مدى وصوًال إلى النص النهائي موضوع االقتراح وهو یتدّرج على الشكل اآلتي



 ریاض غنام     ٦٤
 

 اقتراح رفض المشروع. -١
 اقتراح رد المشروع إلى الحكومة. -٢
 اقتراح إرسال المشروع إلى لجنة غیر التي درسته. -٣
 اقتراح إرسال المشروع إلى اللجنة التي درسته أو اللجان المشتر�ة. -٤
 اقتراح تأجیل المناقشة. -٥
 اقتراح التعدیل على التعدیل.  -٦
 اقتراح التصدیق �ما أقرته اللجنة. -٧

 
 طر�قة التصو�ت المعتمدة فهي على الشكل اآلتي:أما     

 
 التصو�ت الشفهي. -١
 التصو�ت برفع األیدي. -٢
 التصو�ت �القیام والقعود. -٣
 التصو�ت �المناداة �االسماء. -٤
التصو�ت �االقتراع السري (معتمدة في انتخا�ات رئیس الجمهور�ة ورئیس  -٥

 الدستوري...).مجلس النواب، انتخا�ات اللجان النیابیة، أعضاء المجلس 
 

یبقى أن نؤ�د على أن التصو�ت على مشار�ع واقتراحات القوانین في الهیئة العامة 
إال انه �مكن للمجلس أن یتبنى اقتراحًا �التصو�ت على أحد المشار�ع �مادة  ،یتم مادة مادة

وحیدة وغالبًا ما یتم ذلك عندما �كون المشروع قد درس �شكل �اٍف في اللجان المختصة أو 
اللجان المشتر�ة، مما �قلل هامش المناقشة المستفیضة حوله، لكن ذلك ال �حول دون ادخال 

 علیه قبل اقراره �مادة وحیدة. �عض التعدیالت الطفیفة
 

← 
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4 
 العوائق في التشر�ع

 
تلك مسألة لم تلحظها النصوص القانونیة، وخصوصًا النظام الداخلي للمجلس  

النیابي، ولكن تبدو جلیة للعاملین في الحقل التشر�عي والذین یواكبون خلفیات وضع مشار�ع 
الحكومة أو النواب المعنیین بدرسها و�قرارها سواء القوانین  وأسبابها الموجبة، سواء من قبل 

فضًال عن تعقیدات الصیاغة التشر�عیة وعدم وضوح  ،یة ام في الهیئة العامةفي اللجان النیاب
قانون اال�جارات مثًال  .یاغة علمًا وفنًا قائمًا بذاتهمامقاصد المشرع �عد ان أصبحت هذه الص

تأجر�ن وأصحاب األمالك �عود إلى تمسك �ل فر�ق وما أثاره من إشكالیات بین فئتي المس
�مصالحه الذاتیة واستماتته في الدفاع عنها، فضًال عن غموض النص، وطعن المجلس 
الدستوري �مادتین اساسیتین یتعلق بهما حق أحد الفر�قین. وقانون االنتخاب الذي �شّكل مشكلة 

التمثیل الذي هو ر�ن أساسي من حیاة  حقیقیة في تطّور العمل السیاسي في لبنان وانتظام مبدأ
 د�مقراطیة الشعوب. 

ان تناقض المصالح السیاسیة واالقتصاد�ة وتجّسدها في البنیة التمثیلیة للشعب 
اللبناني أي مجلس النواب، �فاقم األزمة وما یز�دها استعارًا هو تقاطع هذه المصالح ور�وعها 

ي لدى القائمین �ه مع بنیة الشعب اللبناني الشرعیة وغیر الشرعیة وتدني المستوى التشر�ع
القائمة على نظام الطوائف والمذاهب والمناطق، األمر الذي ینذر �مستقبل قاتم لألكثر�ة من 

 الشعب اللبناني ولمؤسساته الدستور�ة المتدرجة انحدارًا نحو األسوأ. 
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٤ 
 دراسة اثر القانون في التطبیق

 شكري صادرالقاضي 
 رئیس مجلس شورى الدولة

 
 

أتكلم عن نوعیة التشر�ع، ففي دول العالم المتحضرة اصبح هناك تنوع وتخصص 
ولیس بز�ادتها، وهنا علینا تعلیق اهمیة �برى لدرجة أن األهم اصبح بتصغیر حجم القوانین 

 على ان القانون قاعدة مجردة ولدیها امكانیة �ان تطبق على حالة معینة.
اعمال الناس وضبطها في المجتمع  لتسییركما نعلم، القانون هو مجموعة قواعد 

المجمتع  الذي یتطور دائمًا، و�التالي هناك حاجة الن �كون التطور التشر�عي اسرع من تطور
 او على األقل علیه ان یواكب هذا التطور.

من القوانین تأتي من اإلدارات المختصة، مثًال في مجال الزراعة یرى  %٨٠
المختصون انه علینا تشر�ع موضوع معین فیتم طرحه... إذاً دائماً ما تكون الحاجة الى اصدار 

 �الخط العر�ض) للقانون.ان �كون هناك سبب موجب ( و�جبقانون من الدوائر المختصة، 
اوًال �جب ان نتأكد اذا �ّنا فعًال �حاجة للقانون، وثانیًا و�عد وضعنا السبب الموجب 

 نبدأ �عملیة تر�یب القانون الذي نحتاج الیه.
هیئة التشر�ع واإلستشارات هي المستشار الرسمي لإلدارات العامة، و�جب ان تكون 

للحكومة، فیذهب القاضي من هذه الهیئة بناًء لطلب هذه الهیئة المطبخ التشر�عي الرئیسي 
اإلدارة المختصة و�جتمع مع اللجنة التي تبحث أي قانون ومن واجباتها ان تقنع القاضي 

 �االسباب الموجبة بهذا القانون.
الصیاغة تأتي في آخر اهتماماته فمن  ني ثالث، هنا اؤ�د افوعمل القاضي هنا 
جّیدًا، لكن واجباتي ان انظر اذا �ان هذا القانون موجود اصًال  �ملك لغة جیدة �مكنه ان �عبر

، السار�ةالنظر اذا �ان هذا القانون یتعارض مع القوانین  الثاني، واالمر السار�ةفي القوانین 
هو النظر اذا �ان هذا القانون مخالف لإلنتظام العام، وعندما نتأكد من هذه  الثالثواالمر 

 �صیاغة التفاصیل. األمور �مكننا ان نبدأ



 شكري صادر     ٦۸
 

في هذا الوقت نكون في انتظار عمل لجنة اخرى تدعى لجنة االثر لهذا القانون 
L’étude d’impact.  دورها ان ترى ما هي فوائد وسیئات القانون عند تطبیقه. هنا �جب ان

على االدارة التي  .نقوم بدراسة اولیة لهذا القانون قبل االقرار و�عد اقراره في المجلس النیابي
اذا �ان القانون الذي قد ما اقترحت القانون ان تجري متا�عة له لمدة خمس سنوات لمعرفة 

 وضع وصل الى الهدف المطلوب منه.
شخص من قضاة ومحامین  ٥٠الى  ٤٠�جب ان �كون في هیئة التشر�ع ما بین 

 ن المقترح؟واساتذة جامعات، فمن افضل من القاضي ألن یدافع عن مشروع القانو 
اذا تحول مشروع القانون من مجلس الوزراء الى اللجان النیابیة، وهنا ا�ضًا �جب ان 
�كون هناك اناس مختصین لتفسیر ما هو روح القانون وللمدافعة عن المشروع �ما اقترح، 
حتى اذا حصل اي تعدیل نكون على علم �إدارة او حتى النواب �سبب هذا التعدیل، واعتقد 

 لطر�قة االسلم لتحسین نوعیة تشر�عاتنا.ان هذه ا
اذا اردنا الیوم تقییم تشر�عاتنا، فهي لیست �مستوى المجلس النیابي حتى  ما قبل 

في القبل �ان القانون ُیدرس تقر�بًا �الشكل الذي  .، وانا اتكلم هنا �كل راحة ضمیر١٩٧٥
 شرحته سا�قًا، ولیس �شكل ارتجالي او �حسب المصالح الشخصیة.
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٤ 
 االتفاقیات الدولیة والتشر�ع النافذ في لبنان

 �نعان إبراهیم النائب 
 والموازنة النیابیةلجنة المال رئیس 

 
 
في هذه الجلسة المخصصة لالتفاقیات الدولیة �مصدر للتشر�ع  �سعدني أن أشارك 

اللبناني، و�جزء من هذا التشر�ع أ�ضًا، السیما أن مشار�ین في هذه الجلسة هما زمیالن من 
  الفاعلین على الصعید التشر�عي في المجلس النیابي، سواء �اقتراحات القوانین التي یتقدم بها

ب النصوص وُتغني العمل التشر�عي، و�ذلك  كل منهما، أو �المداخالت التي �جر�انها فتصوِّ
أ�ضًا �مشار�ة قاضیة من أبرز قضاتنا المشهود لهم ولهّن �الجرأة في اعتالء قوس العدالة 
والنطق �الحق حتى ولو �ره الكثیرون، وأنا على ثقة �أن المشار�ین الثالثة سیوّفون الموضوع 

ؤدي إلى بلورة الحقیقة التي تعتبر الهدف األسمى لكل حقه من البحث والدرس والنقاش �ما ی
 احتكاك في اآلراء أو تفاعل في ما بینها. 

*** 
 على سبیل التوضیح، أشیر إلى األمور التالیة:

إن االتفاقیات الدولیة هي نتیجة لقیام العالقات السلمیة بین الدول، على اعتبار أن العالقات . ١

غیر السلمیة تحكمها الحروب والمنازعات التي تنتهي غالبًا �منتصر �فرض شروطه، ومنهزم یذعن 

 لهذه الشروط. 

یانًا لتنظیم إن االتفاقیات الدولیة تلبیة لحاجة الدول والجماعات وحتى األفراد أح. ٢

 عالقاتها، ولذلك من الطبیعي أن تتطور بتطور الحاجات.

إن االتفاقیات الدولیة هي نتیجة النتظام الدول في منظمات دولیة و�قلیمیة، وأبرزها . ٣

 منظمة األمم المتحدة وجامعة الدول العر�یة.  

تفاقیة. فاالتفاقیة إن عبارة "الَدْوِلیَّة"، ال تعني �الضرورة وجود عدة دول لنشوء اال. ٤

 الدولیة �مكن أن تنشأ بین دولتین فقط.



 إبراھیم كنعان     ۷۲
 

إن التعبیر عن النصوص الناظمة للعالقات بین الدول ال �قتصر على عبارة . ٥

"االتفاقیة" و�نما هناك عبارات أخرى �المیثاق، والمعاهدة، والشرعة، والبروتو�ول، وسواها من 

 العبارات التي تعّبر عن المضمون ذاته.

ن االتفاقیة الدولیة �جب أن تكون خطیة أي مكتو�ة. ولذلك ال �عتد إذن �االتفاقیات إ. ٦

 الشفهیة.

إن سر�ان االتفاقیة الدولیة ضمن إقلیم دولة ما �ستوجب تدخل السلطة التشر�عیة . ٧

 في هذه الدولة إلجازة توقیع االتفاقیة أو إجازة االنضمام إلیها. 

على القانون الداخلي، ولذلك هي تأتي في المرتبة الثانیة، إن االتفاقیة الدولیة تسمو . ٨

�عد الدستور، في مصادر التشر�ع الوطني. فإذا تعارض القانون الداخلي مع االتفاقیة الدولیة 

وجب تطبیق أحكام االتفاقیة، ما لم تكن هذه االتفاقیة قد تر�ت للدولة التي وقعتها، أو التي 

 ة یتیح لها عدم االلتزام بنصوصها �افة.انضمت إلیها، هامشًا من الحر�

 
في التشر�ع  إن الحدیث عن االتفاقیات الدولیة لجهة تصنیفها وأنواعها وآثارها ودورها

 .الداخلي �طول و�تشعب
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٥ 
 المحلیةاالتفاقیات الدولیة وتطبیقاتها 

 النائب میشال موسى
 رئیس لجنة حقوق االنسان النیابیة

 
 

من الدستور �عود إلى المجلس النیابي صالحیة إبرام  ٥٢وفقًا ألحكام المادة 
المعاهدات واالتفاقیات الدولیة التي تحیلها إلیه الحكومة. �قتصر دور المجلس النیابي في هذا 

دون الدخول في بلى إبرام المعاهدة أو االتفاقیة الدولیة المجال على الموافقة أو عدم الموافقة ع
تفاصیل المواد التي تتضمنها. واإلجازة التشر�عیة التي �قّرها المجلس للحكومة تقتصر على 
نوعین من المعاهدات، األولى هي تلك التي تنطوي على شروط تتعلق �مالیة الدولة، والثانیة 

 .١التي ال �جوز فسخها سنة فسنة المعاهدات التجار�ة وسائر المعاهدات
�مكن «من النظام الداخلي لمجلس النواب نصت على أنه  ٨٦كما أن المادة 

قات التصو�ت على مشار�ع القوانین التي تجیز إبرام المعاهدات واالتفاقات الدولیة واالتفا
 » المعقودة بین الدولة والمؤسسات دون طرح مواد هذه المعاهدات واالتفاقات مادة مادة.

ت لنیابي للحكومة إبرام العدید من المعاهدات واالتفاقیاتبعًا لذلك، أجاز المجلس ا
سة في والمواثیق الدولیة في مجاالت عدیدة، منها ما تعّلق �الحقوق والضمانات األساسیة المكرّ 

د�ة. شرعة حقوق االنسان، وما استتبعها من مواثیق تتعلق �الحقوق المدنیة والسیاسیة واالقتصا
 یة مثل قانون العمل والضمانات القضائیة واالجتماعیة ومنعومنها ما تعّلق بتشر�عات أساس

 التمییز ضد المرأة وحما�ة األطفال وغیرها.
 

                                                            
 ،١٢/٩/١٩٩٠�القانون الدستوري الصادر في من الدستور، المعدلة  ٥٢ادة م. ١
بح یتولى رئیس الجمهور�ة المفاوضة في عقد المعاهدات الدولیة و�برامها �االتفاق مع رئیس الحكومة. وال تص«

د مبرمة إال �عد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب علیها حینما تمكنها من ذلك مصلحة البال
معاهدات ا المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق �مالیة الدولة والمعاهدات التجار�ة وسائر الوسالمة الدولة. أم

 »التي ال �جوز فسخها سنة فسنة، فال �مكن إبرامها إال �عد موافقة مجلس النواب.



 میشال موسى     ۷٤
 

١ 
 سمّو المعاهدات على القانون الداخلي 

 في هرمیة النصوص القانونیة
 

من المبادئ العامة في القانون مبدأ سمّو المعاهدات الدولیة على أحكام القانون 
 للمبدأ القانوني المتعلق بتسلسل القواعد القانونیةالعادي، وفقًا 

)Principe de la hiérarchie des textes juridiques( وقد �ّرس قانون أصول ،
 المحاكمات المدنیة اللبناني هذا المبدأ �إیراده، في مادته الثانیة، النص التالي:

 
أحكام المعاهدة الدولیة مع أحكام القانون القواعد. عند تعارض  تسلسل على المحاكم أن تتقید �مبدأ«

 »٢العادي تتقدم في مجال التطبیق االولى على الثانیة...

  

٢ 
 على المعاهدات التحفظ

 
التحّفظ هو وسیلة متاحة لكل دولة طرف في معاهدة ما �مكن معه استثناء بند أو  

جاء تعر�ف  �خدم مصالحها.أكثر من بنود المعاهدة من التزامها، أو تأو�له وتفسیره حسب ما 
على  ٣التحفظ على المعاهدة في البند (د) من المادة الثانیة من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات

 الشكل اآلتي:
 
 ُ�قصد بـ "تحفظ" إعالن من جانب واحد، أ�ًا �انت صیغته أو تسمیته، تصدره دولة ما عند توقیعها«

ي لبعض انضمامها إلى معاهدة، مستهدفة �ه استبعاد أو تغییر األثر القانونأو تصد�قها أو قبولها أو إقرارها أو 
 »أحكام المعاهدة من حیث سر�انها على تلك الدولة

                                                            
 .١٦/٩/١٩٨٣تار�خ  ٩٠من قانون أصول المحاكمات المدنیة الصادر �المرسوم االشتراعي رقم  ٢المادة  .٢
تار�خ  ٢١٦٦اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات، المعتمدة �موجب قراري الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم  .٣
 .٢٧/١/١٩٨٠، والتي دخلت حیز النفاذ في ٦/١٢/١٩٦٧تار�ــــخ  ٢٢٨٧، ورقم ٥/١٢/١٩٦٦
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اتفاقیة القضاء على قانون إبرام التحفظ الوارد في  من األمثلة على التحفظات نذ�ر:

  والتي شملت: ٤جمیع اشكال التمییز ضد المرأة

او�ة مساو�ًا لحق الرجل فیما یتعلق �جنسیة أطفالها، والحقوق المتسمنح المرأة حقًا  -
لى عفي الزواج، وحقوق الوالدة في االمور الخاصة �أطفالها لجهة الوال�ة والقوامة والوصا�ة 

سیر المتعلق �عرض الخالفات بین الدول حول تف ٢٩من المادة  ١م. �ذلك البند االطفال وتبّنیه
 ى محكمة العدل الدولیة. أو تطبیق االتفاقیة ال

قانون االجازة للحكومة االنضمام التحفظ المنصوص علیه في المادة األولى من  -
، ٥٣. حیث أبدى لبنان، وعمًال �الفقرة األولى من المادة ٥إلى المیثاق العر�ي لحقوق االنسان

ان التي صادق احتفاظه �حق تطبیق قوانینه الداخلیة أو احكام المواثیق الدولیة لحقوق اإلنس
 علیها والتي تمنح حقوقًا أفضل و�ما ال یتعارض مع القوانین والمواثیق المذ�ورة.

قانون االجازة للحكومة االنضمام التحفظ المنصوص علیه في المادة األولى من  -
 ١٦المواد: �استثناء  ٦�شأن تفتیش العمل ١٩٩٨لسنة  ١٩إلى إتفاقیة العمل العر�یة رقم 

منها. والفئات المدرجة أدناه وهي: الخدم في بیروت األفراد، والنقا�ات  ٣٥ـ  ٣٢ـ  ٣٠ـ  ٢٢ـ 
الزراعیة التي ال عالقة لها �التجارة والصناعة، والمؤسسات التي ال �شتغل فیها إال أعضاء 
العائلة تحت إدارة األب أو األم أو الوصي، واإلدارات الحكومیة والهیئات البلد�ة فیما یتعلق 

مین واألجراء والمیاومین والمؤقتین الذین ال �شملهم نظام الموظفین، وأماكن العمل �المستخد
 الحكومیة (القطاع العام) �صورة مطلقة.

تار�خ  ٥٦التحفظ المنصوص علیه في المادة األولى من القانون رقم  -
 ٢٤/٥/٢٠٠٠تار�خ  ١٨٣المتعلق بتعدیل المادة األولى من القانون رقم  ١٨/١٢/٢٠٠٨

)، ١٨-١٧-١٥-١٣-٩-١جازة للحكومة االنضمام إلى اتفاقیات العمل العر�یة رقم اإل(

                                                            
 .١/٨/١٩٩٦تار�خ  ٣٤عدد  الجر�دة الرسمیةنشر في ، ١٩٩٦تموز  ٢٤تار�خ  ٥٧٢قانون رقم  - ٤
  .٩/٩/٢٠٠٨تار�خ  ٣٦ملحق العدد  ،الجر�دة الرسمیةنشر في ، ٥/٩/٢٠٠٨تار�خ  ١قانون رقم  -٥
 .٢/١٢/٢٠٠٤تار�خ  ،٦٤عدد  الجر�دة الرسمیةنشر في ، ٢٠/١١/٢٠٠٤تار�خ  ٥٨٦قانون رقم  -٦
 
 



 میشال موسى     ۷٦
 

لتي تتالءم مع اوضاع لبنان االجتماعیة اوالذي أجاز للحكومة التصدیق على المواد 
 واالقتصاد�ة والتي ال تشكل تناقضًا صر�حًا لنصوصه القانونیة المرعیة االجراء. 

 

٣ 
 واالتفاقیات المبرمةمدى تطبیق �عض المعاهدات 

 
تفرض االتفاقیات على الدول الموقعة علیها أن تقوم بتعدیل تشر�عاتها الوطنیة �ي 

تجدر اإلشارة في هذا المجال إلى أن المجلس تتناسب مع ما نصت علیه هذه االتفاقیات. 
النیابي، و�عد التصدیق على قانون انضمام لبنان الى اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال 

، �ان في أغلب الحاالت هو الُمبادر إلى تعدیل �عض النصوص الُمجحفة ٧التمییز ضد المرأة
، خاصًة في قانون العقو�ات، وذلك عبر تقد�م اقتراحات قوانین من قبل �عض �حق المرأة

 النواب هدفت إلزالة القلیل من الغبن الالحق �المرأة.
 

 رأةء على جمیع اشكال التمییز ضد المقانون انضمام لبنان الى اتفاقیة القضاأوًال: 

 و�الفعل فقد أقّر المجلس النیابي في هذا المجال القوانین اآلتیة:
التي تضمنت تمییزًا بین  ٨القانون الرامي إلى تعدیل �عض مواد قانون العمل. ١

المعدلة على صاحب العمل التفرقة �سبب الجنس بین  ٢٦الرجل والمرأة، �حیث حظرت المادة 
العامل والعاملة في ما �خص نوع العمل، مقدار األجر، التوظیف، الترقیة، الترفیع، التأهیل 

 المهني والملبس.
، ودون أي تمییز بینهما، وذلك ٩القانون المتعلق �استفادة الموظفة �الموظف. ٢

المنصوص علیها في نظام المنافع خالفًا ألي نص آخر، من تقد�مات تعاونیة موظفي الدولة 
والخدمات وفي نظام منح التعلیم، وذلك عنها وعن أفراد عائلتها: من زوج وأوالد، سواء من 

ر، و�ذلك عمن في تتقاضى عنهم التعو�ض العائلي أو من ال تتقاضى عنهم التعو�ض المذ�و 
 عهدتها من أبو�ن أو أخوة أو أخوات وذلك �النسب ذاتها التي تعتمدها التعاونیة للموظف.

                                                            
 .١/٨/١٩٩٦تار�خ  ،٣٤عدد  ،ةالجر�دة الرسمینشر في  ١٩٩٦تموز سنة  ٢٤تار�خ  ٥٧٢قانون رقم  -٧
 .١/٦/٢٠٠٠تار�خ  ،٢٣عدد  ،الجر�دة الرسمیةنشر في ، ٢٦/٥/٢٠٠٠تار�خ  ٢٠٧قانون رقم  - ٨
 .٣/٥/٢٠٠١تار�خ ، ٢٢عدد  ،الجر�دة الرسمیةنشر في ، ٢١/٤/٢٠٠١تار�خ  ٣٢٤قانون رقم  -٩
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من نظام التقاعد والصرف من  ٢٦القانون المتعلق بتعدیل نص المادة . ٣
واستبدالها �أحكام جدیدة وذلك بهدف معاملة الرجل والمرأة على قدم المساواة،  ١٠الخدمة

فهم من هذه المادة �أن أفراد عائلة الموظف (ذ�رًا أو أنثى) أو المتقاعد �حیث أصبح �ُ 
هم اللبنانیون فقط من  المتوفي (ذ�رًا أو أنثى) الذین لهم الحق في المعاش أو التعو�ض

�ما أن القانون نفسه عّدل أحكام المادة  ..الزوجة أو الزوج إذا �ان ال یتعاطى عمًال مأجورًا.
 لجهة تحسین استفادة المرأة من هذا النظام.  ٣٢٤/٢٠٠١ن رقم الوحیدة من القانو 

القانون المتعلق �حق استفادة المرأة اللبنانیة عن زوجها وأوالدها األجانب من . ٤
  ١١.كافة تقد�مات تعاونیة موظفي الدولة في حال عدم االستفادة من مصدر آخر

قانون الضمان من  ١٤القانون الرامي إلى تعدیل �عض أحكام المادة  .٥
الواردة في هذه المادة: المضمون » المضمون «، �حیث أصبح ُ�فهم �كلمة ١٢االجتماعي

 . دون أي تمییز�والمضمونة على السواء، و 
كما نص هذا القانون على اعتبار التقد�مات التي استفادت منها المضمونة عن 

 االجتماعي، حقًا مكتسباً أوالدها، �موجب التفسیر المعطى من قبل الصندوق الوطني للضمان 
 لها وألوالدها ال �جوز لإلدارة طلب استرداده. 

�جرائم «المتعلقة  ١٣من قانون العقو�ات ٥٦٢القــانــون الرامي إلى إلغاء المادة  .٦
والتي �انت تمنح  العذر المخفف لكل رجل فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو ، »الشرف

و في حالة الجماع غیر المشروع فأقدم على قتل أحدهما أو أخته في جرم الزنى المشهود أ
 إیذائه �غیر عمد.

من المرسوم االشتراعي رقم  ٩القانون الرامي إلى تعدیل المادة  .٧
) والذي (رسم انتقال على جمیع الحقوق واألموال المنقولة وغیر المنقولة١٤٦/١٩٥٩١٤

تزوجة لجهة االستفادة من التنز�ل اإلضافي هدف إلى المساواة بین الوارث المتزوج والوارثة الم
 عند احتساب رسوم االنتقال المتوجبة على الور�ث.

                                                            
 .٩/٨/٢٠٠١تار�خ  ،٣٩عدد  ،الجر�دة الرسمیةنشر في ، ٦/٨/٢٠٠١تار�خ  ٣٤٣قانون رقم  -١٠
 .٢٤/١٢/٢٠٠١تار�خ  ،٦٣عدد  ،الجر�دة الرسمیةنشر في ، ١٤/١٢/٢٠٠١تار�خ  ٣٨٧قانون رقم  - ١١
 .١٤/١٢/٢٠٠٢تار�خ  ،٦٧عدد  الجر�دة الرسمیةنشر في ، ١٢/١٢/٢٠٠٢تار�خ  ٤٨٣قانون رقم  - ١٢
 .٢٥/٨/٢٠١١تار�خ  ،٣٩عدد  الجر�دة الرسمیةنشر في ، ١٧/٨/٢٠١١تار�خ  ١٦٢قانون رقم  - ١٣
 .٣/٩/٢٠١١تار�خ  ،٤١عدد  الجر�دة الرسمیةنشر في ، ٢٩/٨/٢٠١١تار�خ  ١٧٩قانون رقم  - ١٤



 میشال موسى     ۷۸
 

من المرسوم االشتراعي رقم  ٣١القانون الرامي إلى تعدیل المادة . ٨
والذي هدف إلى تأمین المساواة بین الرجل والمرأة من  (قانون ضر�بة الدخل)١٤٤/١٩٥٩١٥

العاملة من التنز�ل الضرائبي عن زوجها وعن أوالدها إسوة  خالل استفادة المرأة المتزوجة
 �الرجل.

الذي أدخل  ١٦العنف األسري  حما�ة النساء وسائر أفراد األسرة منقانون  .٩
تعدیالت جوهر�ة على قانون العقو�ات لجهة التشدد في معاقبة �عض الجرائم مع اإل�قاء على 

 ٤٨٨و ٤٨٧الوصف الصحیح لعناصر الجرم، و�خاصة األحكام المتعلقة �جرم الزنا (المواد 
عقو�ات). �اإلضافة إلى وضع أحكام خاصة مناسبة وفّعالة لجرم اإلكراه �العنف  ٤٨٩و

)، إضافًة إلى ٥٥٩إلى  ٥٥٤اع بین الزوجین. (تشدید العقو�ات في المواد والتهدید على الجم
 التشدد في حال التكرار. 

من قانون العمل الصادر  ٢٩و ٢٨القانون المتعلق بتعدیل المادتین . ١٠
حیث منح هذا القانون الحق للنساء العامالت في جمیع الفئات  ١٧وتعدیالته ٢٣/٩/١٩٤٦في

العمل أن ینلن إجازة أمومة لمدة عشرة أسابیع تشمل المدة التي تتقدم الوالدة المبینة في قانون 
والمدة التي تلیها. وذلك �إبرازهن شهادة طبیة تنم عن تار�خ الوالدة المحتمل. �ما نص على 
دفع األجرة �كاملها للمرأة أثناء إجازة األمومة. وحّظر التعدیل الجدید أن یتم صرف المرأة من 

ه إلیها اإلنذار خالل مدة إجازة األمومة، ما لم یثبت إنها استخدمت في محل  الخدمة أو أن یوجَّ
 آخر خالل المدة المذ�ورة.

كن �الرغم من إقرار هذه التشر�عات یبقى الكثیر من النصوص التي �قتضي تعدیل ل
شر�ع ي الت�عضها أو حتى إلغاء �عضها اآلخر وذلك بهدف إزالة الغبن والتمییز الالحق �المرأة ف
منع جمیع لاللبناني من جهة، و�ي �كون التشر�ع اللبناني متوافقًا ومنسجمًا مع االتفاقیة الدولیة 

 أشكال التمییز ضد المرأة.
 من هذه النصوص �مكن ذ�ر ما یلي:

  

                                                            
 .٣/٩/٢٠١١تار�خ ، ٤١عدد  ،الجر�دة الرسمیةنشر في ، ٢٩/٨/٢٠١١تار�خ  ١٨٠قانون رقم  - ١٥
 .١٥/٥/٢٠١٤تار�خ  ،٢١عدد  الجر�دة الرسمیةنشر في ، ٧/٥/٢٠١٤تار�خ  ٢٩٣قانون رقم  - ١٦
 .٢٢/٤/٢٠١٤تار�خ  ،١٧عدد  الجر�دة الرسمیةنشر في ، ١٥/٤/٢٠١٤تار�خ  ٢٦٧قانون رقم  -١٧
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 في قانون العقو�ات:
رفع االستثناء الذي �طال الزوجة في الفصل األول المتعلق �االعتداء على  -أ

من  ٥٠٤و ٥٠٣(المواد  من الباب الخاص �الجرائم المخلة �األخالق واآلداب العامةالعرض 
 ١٨ قانون العقو�ات)

، التي تعفي من المالحقة القانونیة من قانون العقو�ات ٥٢٢إلغاء المادة  -ب
مرتكب جرائم: االغتصاب، وارتكاب فعل مناف للحشمة �اإلكراه أو �الحیلة، والخطف �قصد 
 الزواج أو �قصد ارتكاب الفجور، وفض البكارة �عد اإلغواء �الزواج، في حال تّم عقد زواج

 الُمرتِكب على المعتدى علیها. 
من قانون  ٥٤٥إلى  ٥٣٩(المواد  �اإلجهاضاستحداث أحكام جدیدة تتعلق  -ج

العقو�ات) وذلك من ضمن مقار�ة وقائیة توّسع أحكام الحما�ة من األسباب اآلیلة إلى 
نون اإلجهاض، �التزامن مع اعتماد تدابیر تعالج األسباب التي تؤدي إلیه، وتبّني أحكام القا

لهذا الموضوع. ولكن الكل الذي �شّكل مقار�ة صحیحة وصحیة  ١٩٧٥الفرنسي الصادر سنة 
 �عرف الصعو�ات التي تكتنف التطّرق إلى هذه المواضیع. 

 
 تعدیل �عض المواد في قانون الضمان االجتماعي في قانون الضمان االجتماعي:

ند الثاني ، ال سیما الفقرة (ج) من البالتي ال تزال تتضمن نصوصًا مجحفة �حق المرأة العاملة
التي تسمح للزوج �اإلفادة عن زوجته من تقد�مات الضمان في �اب المرض  ١٤من المادة 
 دون قیود، في حین أن الزوجة العاملة ال �سمح لها النص �اإلفادة عن زوجها إالبواألمومة 

 في حال تجاوز الستین من العمر و�ان مصا�ًا �عاهة.
�شترط الستفادة المضمونة من تعو�ض األمومة أن  ١٦) من المادة ٢بند (كما أن ال

تكون منتسبة إلى الضمان منذ عشرة أشهر على األقل قبل الموعد المفترض للوالدة، في حین 
 �عطي النص نفسه الرجل مدة أقصر لالستفادة عن زوجته من تقد�مات األمومة.

                                                            
�اقتراح قانون یرمي إلى تعدیل المادتین  ١٢/١٠/٢٠١١تقدم النائبان ستر�دا جعجع و�یلي �یروز بتار�خ  -١٨

العقو�ات، المتعلقة �جرائم اإلغتصاب واإلكراه  من قانون  ٥٢٢المتعلقتین �جرم الزنا، و�لغاء المادة  ٥٠٤و  ٥٠٣
. ١٢/١٠/٢٠١١على الجماع وتزو�ج المعتدى علیها من المعتدي. أحیل اقتراح القانون إلى الحكومة بتار�خ 

 .١٥/٣/٢٠١٢وأحیل إلى لجنتي اإلدارة والعدل والمرأة والطفل بتار�خ 



 میشال موسى     ۸۰
 

ح المرأة إال ثلثي أجرها خالل إجازة ال �من ٢٦من المادة  ٢نجد أ�ضًا أن البند 
 األمومة بدًال من منحها �امل هذا األجر.

 تسمح للوالد �االستفادة من ٤٧وأخیرًا فإن الفقرة (أ) من البند األول من المادة 
لموظفة االتقد�مات العائلیة عن االوالد بینما تشترط عجز الزوج أو غیا�ه أو موته لتسمح للزوجة 

 والدها.�االستفادة عن أ
كل هذه النصوص �قتضي العمل على تعدیلها ورفع الغبن الالحق �المضمونة 

 ومساواتها �المضمون.
 

 ١٩لمكافحة الفساد اتفاقیة األمم المتحدةثانًیا: 
 

بهدف تعز�ز دولة القانون ومكافحة ظاهرة تفشي الفساد، سواء في القطاع العام أو 
حة إلى المصادقة على اتفاقیة األمم المتحدة لمكاف ٢٠٠٨القطاع الخاص، عمد لبنان في العام 

ثیث الفساد، وذلك بهدف مواجهة هذه اآلفة، والتّحري عنها ومالحقة مرتكبي الفساد والسعي الح
ة �مكافحة �ما و�دراج العقو�ات المناسبة المقابلة لألفعال المرتكبة في القوانین الخاصإلى منعه. 

 الفساد. 
لكن عند استعراض مواد هذه االتفاقیة نجد �أن لبنان لم �عمد إلى إقرار قوانین جدیدة 
تطبیقًا للموجبات المفروضة في هذه االتفاقیة، ومنها قانون إنشاء الهیئة الوطنیة لمكافحة 

 وقانون حما�ة �اشفي الفساد.  *الفساد، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومات
 

 المادة السادسة من االتفاقیة نصت على أن:
 

 دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسیة لنظامها القانوني، وجود هیئة أو هیئات، حسب تكفل �ل« -١
 :مثل االقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل

سات السیا من هذه االتفاقیة، واإلشراف على تنفیذ تلك ٥السیاسات المشار إلیها في المادة  تنفیذ (أ)
 وتنسیقه، عند االقتضاء؛

 .المعارف المتعلقة �منع الفساد وتعمیمها ز�ادة (ب)

                                                            
 .٢٣/١٠/٢٠٠٨تار�خ ، ٤٤عدد  ،الرسمیةالجر�دة نشر في ، ١٦/١٠/٢٠٠٨تار�خ  ٣٣قانون رقم  - ١٩

 .۱۹/۱/۲۰۱۷تمت الموافقة على القانون في جلسة  *
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 دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسیة لنظامها القانوني، �منح الهیئة أو الهیئات المشار تقوم �ل -٢
الهیئات من االضطالع بوظائفها  ) من هذه المادة ما یلزم من االستقاللیة، لتمكین تلك الهیئة أو١الفقرة (إلیها في 

�صورة فعالة و�منأى عن أي تأثیر ال مسوغ لـه. و�نبغي توفیر ما یلزم من موارد ماد�ة وموظفین متخصصین، 
 .ئفهمالموظفون من تدر�ب لالضطالع بوظا و�ذلك ما قد �حتاج إلیه هؤالء

 دولة طرف �إبالغ األمین العام لألمم المتحدة �اسم وعنوان السلطة أو السلطات التي تقوم �ل -٣
 »الفساد. �مكن أن تساعد الدول األطراف األخرى على وضع وتنفیذ تدابیر محددة لمنع

  
وفقا للمبادئ  تتخذ �ل دولة طرف،« على أن كما نصت المادة العاشرة من االتفاقیة

لتعز�ز  الفساد، ما قد یلزم من تدابیر األساسیة لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة
واشتغالها وعملیات اتخاذ  الشفافیة في إدارتها العمومیة، �ما في ذلك ما یتعلق �كیفیة تنظیمها

   » القرارات فیها، عند االقتضاء.
 ما یلي: �جوز أن تشمل هذه التدابیر

 
أو لوائح تمّكن عامة الناس من الحصول، عند االقتضاء، على معلومات عن  جراءاتاعتماد إ« (أ)

القانونیة التي تهم  إدارتها العمومیة واشتغالها وعملیات اتخاذ القرارات فیها، وعن القرارات والصكوك كیفیة تنظیم
 »الشخصیة عامة الناس، مع ایالء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم و�یاناتهم

 
 تطبیقًا لما ورد في هذه االتفاقیة تقدم عدد من النواب �اقتراحات قوانین شملت ما �أتي:

 مكافحة الفساد في القطاع العام  -١
 الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد -٢
 حما�ة �اشفي الفساد -٣
الحق في الوصول إلى المعلومات، (�اإلضافة إلى مشروع قانون �الموضوع نفسه  -٤

 ُمحال من الحكومة).
دراسة �ل هذه االقتراحات في اللجان النیابیة المختصة، و�قتضي �التالي عرضها  تّمت

 على المجلس النیابي بهیئته العامة إلقرارها.
 



 میشال موسى     ۸۲
 

قانون اإلجازة للحكومة االنضمام إلى اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ثالًثا: 
والبروتو�ول اإلختیاري ، ٢٠ضروب المعاملة أو العقو�ة القاسیة او الالإنسانیة أو المهینة

 ٢١لهذه االتفاقیة
خاذ على القیام �ات ٢في المادة �إبرام هذه االتفاقیة صراحًة  تعهدت الدول التي قامت

الة أو أيَّ إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذی ب في إجراءات تشر�عیة أو إدار�ة أو قضائیة فعَّ
 أي إقلیم �خضع الختصاصها القضائي.

منضمة �ضمان اعتبار جمیع أعمال التعذیب جرائم �موجب كما تعهدت الدول ال
یب قانونها الجنائي، على أن ینطبق األمر ذاته على قیام أي شخص �أّي محاولة لممارسة التعذ

 )٤وعلى قیامه �أّي عمل آخر �شكل تواطؤًا ومشار�ة في التعذیب. (المادة 
ني، إنصاف من یتعرض وتعهدت الدول الموّقعة أ�ضًا أن تضمن، في نظامها القانو 

لعمل من أعمال التعذیب وتمّتعه �حق قابل للتنفیذ في تعو�ض عادل ومناسب �ما في ذلك 
وسائل إعادة تأهیله على أكمل وجه ممكن، وفي حال وفاة المعتدى علیه نتیجة لعمل من 

 نان�ما التزم لب. ١٤المادة أعمال التعذیب، �كون لألشخاص الذین �عولهم الحق في التعو�ض 
  �عد إقراره البروتو�ول االختیاري لهذه االتفاقیة �إنشاء آلیة وقا�ة وطنیة من التعذیب.

ة إنشاء الهیئة الوطنیة لحقوق اإلنسان المتضمنة لجنیلحظ قانون تبعًا لكل ذلك  
انون ، ضمانات �قیام هذه األخیرة بتطو�ر وتعز�ز حقوق االنسان وحكم القالوقا�ة من التعذیب

الصعید المحلي، �حیث تكون عملیة إعالء شأن حقوق األنسان في لبنان نا�عة من رغبة على 
 محلیة �عكسها المشرع اللبناني. ونص القانون على استقالل هذه الهیئة وتمّتعها �الشخصیة

حقوق  تعمل الهیئة على رصد واقعممارسة أعمالها.  لي واالداري فيالمعنو�ة و�االستقاللین الما
في لبنان وتقد�م الرأي في مشار�ع واقتراحات القوانین لضمان انسجامها مع حقوق اإلنسان 

 اإلنسان، وتلقي الشكاوي الفرد�ة لتقوم �الوساطة مع السلطات لضمان احترام حقوق األفراد
 والمجموعات. �ما أُعطیت الهیئة صالحیة التحقیق في انتهاكات القانون اإلنساني الدولي. 

                                                            
 .٨/٦/٢٠٠٠تار�خ ، ٢٥عدد  ،الجر�دة الرسمیةنشر في ، ٢٤/٥/٢٠٠٠تار�خ  ١٨٥قانون رقم  -٢٠
 .١٨/٩/٢٠٠٨تار�خ ، ٣٨عدد ، الجر�دة الرسمیةنشر في ، ٥/٩/٢٠٠٨تار�خ  ١٢قانون رقم  -٢١
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جازة للحكومة االنضمام إلى بروتو�ول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار قانون اإلرا�ًعا: 
�األشخاص و�خاصة النساء واألطفال، المكّمل التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجر�مة 

 ٢٢المنظمة عبر الوطنیة
القانون الذي أجاز للحكومة االنضمام  ٢٠٠٥آب  ١٦أقر المجلس النیابي في جلسة 

ومعاقبة اإلتجار �األشخاص و�خاصة النساء واألطفال، المكّمل  إلى بروتو�ول منع وقمع
 ،»یرمو�ال«المعروفة �اتفاقیة التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجر�مة المنظمة عبر الوطنیة، 

تجار التزام لبنان �إصدار النصوص القانونیة الالزمة لمنع ارتكاب جر�مة االوالتي ترتب علیها 
بیها ومعاقبتهم، ووضع نظام قانوني لحما�ة ضحا�ا هذه الجر�مة �األشخاص ومالحقة مرتك

 .ومساعدتهم
صادق المجلس النیابي على قانون خاص یتعلق �معاقبة االتجار و�الفعل، 

العقو�ات اللبناني أدخل تعدیالت على قانون ، والذي ٢٣�األشخاص و�خاصة النساء واألطفال
االستغالل على أنها تشمل إرغام المجنى  شملت تعر�ف جر�مة االتجار �األشخاص، وعبارة

علیه على ارتكاب أفعال �عاقب علیها القانون ال سیما أعمال منافیة للحشمة أو تعاطي الدعارة 
أو استغالل دعارة الغیر أو التسول. �ما اعتبر �أن جر�مة االتجار �األشخاص تشكل جنا�ة، 

ووضع  .المعتمدة الرتكاب هذه الجر�مة وتحدد عقو�اتها تبعًا لهو�ة الضحیة وخطورة الوسائل
نظام قانوني متكامل لحما�ة الشهود وضحا�ا الجرائم �أخذ في االعتبار ضرورة تأمین هذه 

التي یتمتع بها الشخص المالحق أمام القضاء  الحما�ة شرط أن ال �مس ذلك �الحقوق األساسیة
 .الجزائي، ومنها ممارسة حق الدفاع والحق �محاكمة عادلة

 
 ١٣٨قانون اإلجازة للحكومة اإلنضمام إلى إتفاقیة العمل الدولیة رقم امًسا: خ

 ١٩٧٣٢٤�شأن الحد األدنى للسن، 
) من المادة الثانیة من هذه االتفاقیة التي أبرمها لبنان في العام ١نصت الفقرة ( 

تقوم �ل دولة عضو تصدق على هذه االتفاقیة، في إعالن ترفقه �صك «على أن  ٢٠٠٢
تصد�قها، حدًا أدنى لسن االستخدام أو العمل على أراضیها أو على وسائل النقل المسجلة 
                                                            

 .٢٧/٨/٢٠٠٥تار�خ ، ٣٧عدد  الجر�دة الرسمیةنشر في ، ٢٤/٨/٢٠٠٥تار�خ  ٦٨٢رقم قانون  - ٢٢
 .١/٩/٢٠١١تار�خ ، ٤٠عدد  الجر�دة الرسمیةنشر في ، ٢٤/٨/٢٠١١تار�خ  ١٦٤قانون رقم  - ٢٣
 .١٣/٦/٢٠٠٢تار�خ ، ٣٤/٢عدد  الجر�دة الرسمیةنشر في ، ٥/٦/٢٠٠٢تار�خ  ٤٠٠قانون رقم  -٢٤



 میشال موسى     ۸٤
 

ل أي شخص لم یبلغ هذه السن لالستخدام أو العمل في أي على أراضیها: وال �جوز قبو 
ال �جوز أن �كون الحد األدنى «) من المادة نفسها على أنه ٣، �ما نصت الفقرة (»مهنة...

من هذه المادة أدنى من سن إنهاء الدراسة اإللزامیة. وال �جوز  ١للسن المقرر عمًال �الفقرة 
 .»٢٥سنة ١٥في أي حال أن �قل عن 

رغم من أحكام هذا النص الصر�ح، أجازت االتفاقیة ألي دولة عضو لم یبلغ على ال
لسن لاقتصادها وتسهیالتها التعلیمیة درجة �افیة من التطّور، أن تقرر في البدا�ة حدًا أدنى 

سنة، وذلك �عد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنیین، حیثما وجدت.  ١٤یبلغ 
مل من قانون الع ٢٢ام هذه االتفاقیة، لم تقم الحكومة بتعدیل المادة ، تار�خ إبر ٢٠٠٢ومنذ 

 �حظر �صورة مطلقة« سنة ١٣اللبناني المتعلقة �الحد األدنى لتشغیل األحداث �حیث �قي 
 استخدام االحداث قبل إكمالهم سن الثالثة عشرة و�جب أال �ستخدم الحدث قبل إجراء فحص

ذ التزاماتها أي لم تقم الحكومة بتنفی .»�األعمال التي �ستخدم ألدائهاطبي للتأكد من لیاقته للقیام 
 لجهة رفع سن تشغیل األحداث تطبیقًا ألحكام هذه االتفاقیة.

اتفاقیة عمل  ٥١في هذا المجال ال بد من االشارة إلى أن لبنان قد صادق على     
مل عسّیة) وعلى سبع اتفاقیات دولّیة (سبعة من أصل ثمانیة من اتفاقیات العمل الدولیة األسا

عر�یة. لذلك �قتضي تحدیث وتطو�ر قانون العمل �ما یتناسب مع األوضاع االقتصاد�ة 
بل والعر�یة المبرمة من ق واالجتماعیة، �ي �أتي منسجًما مع أحكام اتفاقیات العمل الدولیة

 لبنان.

٤ 
 االتفاقیات التي لم یتم اقرارها

 
 عدة اتفاقیات ُعرضت على الهیئة العامة للمجلس النیابيتبقى االشارة إلى أن هناك 

 ولم تتم المصادقة علیها وذلك ألسباب سیاسیة، نذ�ر منها:

                                                            
تار�خ  ٥٣٦القانون رقم   �موجب  والمعدل ٢٣/٩/١٩٤٦الصادر بتار�خ من قانون العمل  ٢٢ المادة -٢٥
٢٤/٧/١٩٩٦ 
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والمتعلق  ٢٠٠٢أ�ار  ١٨تار�خ  ٧٨٨٧مشروع القانون الوارد �المرسوم رقم . ١
اشتراك �االجازة للحكومة االنضمام إلى البروتو�ول االختیاري التفاقیة حقوق الطفل �شأن 

 االطفال في الصراعات المسلحة.
 ٢٤/١١/٢٠٠٧تار�خ  ١٠٥٢مشروع القانون الوارد �المرسوم النافذ حكمًا رقم . ٢

 ها.والمتعلق �اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقیة ذوي االعاقة والبروتو�ول االختیاري العائد ل
المتعلق و  ٢٠١٠آذار  ٢٠تار�خ  ٣٦٣٢مشروع القانون الوارد �المرسوم رقم . ٣

�االجازة للحكومة إبرام اتفاق بین لبنان وفرنسا حول التعاون في مجاالت األمن الداخلي واألمن 
 المدني واالدارة.
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٦ 
 دور اللجان النیابیة
 النائب نوار الساحلي

 مقرر لجنة اإلدارة والعدل النیابیة
 
 

"آلیات التشر�ع في مجلس النواب بین النصوص  :ألقي مقدمة سر�عة تحت عنوان
فئة لموضوع معین او لإما  ،قیاساللألسف �عض القوانین في لبنان تكون على  والتطبیق".

وهذا استثناء للقاعدة، فمثًال نذ�ر منها قوانین للقوى األمنیة تتعلق  ، مجموعة معینةلاو  ،معینة
لكن  ،قاعدةالمجلس شورى الدولة، ولیس  حكم صدر عن �الترقیات، فیبنى القانون على اساس

ا الحكم �عطي حقوقًا للعسكر�ین الذین طعنو  قضاء.المصداقیة  التأكید على �حصل �نوع من
 �مباراة ما.

منه مع النواب و�أتي  �استشاري  لدولة هو اكثر مع الحكومةدور مجلس شورى ا
لتحضیر واعداد مراسیم لمشار�ع القوانین، وطبعًا هیئة التشر�ع واالستشارات تبدي رأیها �اعداد 

 .القوانین
هو دور تحضیري واساسي لالقتراحات ومشار�ع القوانین، وطبعًا فدور اللجان   أما

 من النواب ومشروع القانون �أتي من الحكومة. معروف �ان اقتراح القانون مقدم
كیفیة توز�ع القوانین واالقتراحات على اللجان تعود لرئیس المجلس، وهناك عرف 

الى اللجنة المختصة لدراسته، أما  یهالوز�ر الذي وقع عل المشروع �حسب ن �حولأ�قول �
 المختصة . �النسبة لالقتراح فبحسب موضوعه �حول الى اللجان

مطبخ الم او األلجنة في مجلس النواب هي لجنة االدارة والعدل التي تعتبر أهم 
 الداخلي لعمل مجلس النواب واكثر�ة القوانین تمر عبرها.

الى اللجان  �حول عند تعدد او االختالف �االراء في اللجان حول مشروع معین
العامة، و�حق لرئیس جل االتفاق على مشروع واحد ومن ثم عرضه على الهیئة أالمشتر�ة من 

مجلس النواب ان �حیل اي اقتراح او مشروع الى اللجان المشتر�ة و�ترأس هذه اللجان رئیس 
 مجلس النواب او نائب الرئیس او من �سمیه الرئیس.



 نوار الساحلي     ۸۸
 

في  تآخر صیغة درس �حسباالقتراحات والمشار�ع  ةفي الهیئة العامة، یتم مناقش
 ة.االساسیة التي درستها اللجنة غاللجان او الصی

 أما العوائق في لبنان فهي إّما سیاسیة أو مناطقیة او طائفیة. 
االستعانة �الخبرات االجنبیة: �حق لرئیس اللجنة دعوة من یراه مناسبًا �حسب 

أو  دائمًا استعانة �الخبرات القضائیة في المشار�ع أن هناك المواضیع المطروحة، �ما
 رأي من وزارة العدل.هي �حاجة لالمطروحة التي االقتراحات 
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٧ 
 التشر�ع واالختصاص
 النائب �طرس حرب

 وز�ر االتصاالت
 

أنا سعید للتواجد هنا، عندما دخلت إلى القاعة تذ�رت انه ال یزال هناك قانون 
واجه المستقبل نعیش أفضل و�یف سن�یف  �فكرون ن وحضارة، هناك أشخاص و ر ومفكّ 

عن دور لبنان والقانون  یبحثون المجهول في ظل هذه األ�ام الصعبة التي نعیشها، أشخاص 
 في لبنان على صعید منطقة الشرق األوسط.

في الحقیقة، مجلس النواب مؤسسة ذات دور خطیر و�بیر، واخطر ما �مر �ه لبنان 
 واب شبه مغّیب أو شبه معّطل.الیوم هو أن دور مجلس الن

الحكومات  ومساءلةدور مجلس النواب األول هو التشر�ع �اإلضافة إلى مراقبة 
والسلطة التنفیذ�ة �اإلضافة إلى دوره في انتخاب رئیس الجمهور�ة و�عطاء الثقة للحكومة 

 وحجبها في مرحلة ثانیة.
جلس النواب في غیاب رجال القانون والدستور�ین عن دور م ُ�طرح سؤال �بیر عند

الحكومة وما هي قدرته على التشر�ع في هكذا وضع، وهذا سؤال طبیعي الن للحكومة رأي 
عمال أ  �التشر�عات، هو رأي لیس حاسمًا إنما رأي الن انعكاسات التشر�عات ستكون على

 وسیاسة الحكومة.
نه �حتاج طبعًا هنا �ضا�ط في اإلنفاق المالي، وال �مكن لمجلس النواب تجاوزه أل

لموافقة الحكومة، لذلك عندما تحصل اجتماعات لمجلس النواب في ظل غیاب الحكومة ُ�طرح 
سؤال �بیر عن هذا األمر، خصوصًا إن �انت االجتماعات هي إللزام الحكومة بنفقات معینة، 

 تقر�بًا. ٢٠٠٥وهنا نذ�ر �ان لبنان �عمل من دون موازنة منذ 
ال التالي عن دور النائب في اقتراح مشار�ع قوانین یدفعني هذا الواقع لطرح السؤ 

والمشار�ة �النقاش في المشار�ع التي ترسلها الحكومة، وهنا أر�د أن اذ�ر أن الدول المتقدمة 
كن شعرت �الحاجة إلى ضرورة تخفیف هذا الدور عن مجلس النواب، وعن تقسیم وتفر�ق ما �م

نیة الحاصلة في العالم والحاجات المرتبطة بها ال التطورات التقأن �قوم �ه المجلس والحكومة، 



 بطرس حرب     ۹۰
 

تسمح لمجلس النواب �هیئة عامة أن یواكب هذه التطورات، لذلك �عض الحكومات في الدول 
 المتطورة بدأت تأخذ اإلذن �التشر�ع.

لماذا؟ الن هذه الحكومات لدیها الجهاز الفني في �ل میدان من میادین الحیاة الذي 
ب إلى مجلس النواب مع مشروع القانون الذي �مر أصًال �مصفاة یؤهل الوز�ر أن یذه

 االختصاصیین في المیدان المختص.
*** 

من هذا المنطلق، ما هي إمكانیات النائب في لبنان على التشر�ع غیر االجتهاد 
الشخصي؟ وما هو عدد النواب القادر�ن على توفیر هذه اإلمكانیات ؟ في الحقیقة العدد لیس 

لسببین، أوًال مجلس النواب غیر مؤهل، وأنا شخصیًا مثًال لیس لدي أي مستشار توفره كبیرًا 
اإلمكانات المتاحة للنواب لمؤازرتهم في عملهم النیابي، واألمر الثاني انه لیس �الضرورة أن 
یرى النائب أن هناك حاجة لدراسة مشروع معین لطرحه على اللجان المختصة أو الهیئة 

 العامة.
س النواب علینا واجب، وهو تهیئة النواب على القیام بواجبهم، وعلى النواب في مجل

أنفسهم واجب، وهو ممارسة دورهم �الجد�ة المطلو�ة، الن عدم ممارسة هذا الدور له انعكاساته 
هناك ضرورة أن نتطور من خالل هذه التشر�عات،  ى المجتمع اللبناني �أكمله، وألنالسلبیة عل

 سرعة هائلة وعلینا مجاراته.فالعالم یتطور �
لبنان �ان األول في منطقة الشرق األوسط واألول من حیث اعتماد خدمة اإلنترنت، 
الیوم لبنان هو في المراتب المتأخرة في العالم العر�ي من حیث التطور، ونحن نبذل جهودًا 

أ�ضًا، في ظل الظروف كبیرة لحل هذه المشكلة، الحمد هلل انهینا مراحل، لكن هناك الكثیر منها 
 الصعبة التي نعمل فیها �غیاب رئیس للجمهور�ة ومجلس نواب معطل وحكومة مشلولة.

في وزارة االتصاالت، لدینا �عض الحر�ة للقیام ببعض المشار�ع من دون موافقة   
مجلس الوزراء، ما أعطانا مجاًال أوسع في العمل واستكمال مشار�عنا التطو�ر�ة، فالعالم یتطور 
والحاجات تتغیر �شكل سر�ع وال �مكننا التفرج علیها، ومن هنا نرى أهمیة في أن ال ُ�غلق �اب 
"المختبر" الذي ُ�حّضر القوانین، وأر�د أن اثني على عمل اللجان داخل مجلس النواب اللبناني 

 الناشطة، لكن في الوقت عینه أتمنى أن یتفعل أكثر هذا النشاط واإلنتاجیة.
على القوانین التي نعمل علیها اآلن، وأبرزها اقتراح قانون حول  مثاالً  أر�د أن أعطي

"المعامالت التجار�ة االلكترونیة"، والعمل على هذا االقتراح اخذ أكثر من ست أو سبع سنوات، 
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ولكي �قر �جب أن �مر أ�ضًا �اللجنة المختصة "تكنولوجیا المعلومات" قبل الوصول إلى الهیئة 

تقد أن هذا القانون من أهم القوانین إلحاحًا في لبنان، لكن من أجل إقراره �جب العامة، وأنا اع
وضع سیاسي �غیاب رأس  هكذاأن �مر �أكثر من لجنة لدراسته، وماذا عسانا أن نفعل في 

 للدولة وفي ظل تعطیل المؤسسات.
*** 

ة كان لدي اإلصرار على التواجد هنا، تلبیة لدعوة صد�قي الد�تور أنطوان مسرّ 
ومعرفتي أ�ضًا �الشخصیات الحاضرة، وهنا أر�د أن أقول انه ال �مكننا االستمرار بهذا الوضع 

ب وطننا االنهیار ألننا نقف على حافة الهاو�ة صراحة، وعلینا السیاسي، ومن واجبنا أن نجنّ 
 الحفاظ على بلدنا ألننا إذا خسرنا هذا الوطن سنخسر �ل شيء.

نؤ�د أن في هذا و �التوفیق والعمل والخروج �خالصة في النها�ة أدعو للحاضر�ن 
  .أشخاص یتمتعون �كفاءات واعدة للمستقبل وطنال
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٨ 
 االجتهاد الدستوري في البلوغیة والوضوح والمفهومیة 

 *في الصیاغة التشر�عیة
 مسّرهالد�تور أنطوان 

 عضو المجلس الدستوري 

 
 

 Nemo censetur ignorare legemمعنى المبدأ: ال احد �عتد �جهل القانون  .١
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 قانون الموازنة العامة  
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 ..قانون استعادة الجنسیة. 

 
ترتبط الصیاغة التشر�عیة بثالثة مفاهیم: البلوغیة والوضوح والمفهومیة، وانطالًقا من  

. لهذا المبدأ مفاعیل Nemo censetur ignorare legemالمبدأ: ال احد �عتد �جهل القانون 

                                                            
في  ورشة العملالنص هو تفر�غ لمداخلة شفو�ة ونقًال عن آلة تسجیل وأعاد الكاتب صیاغته، وذلك خالل  * 

مجلس النواب حول موضوع: "صیاغة مشار�ع واقتراحات القوانین، وجهتا النظر اللبنانیة واألورو�یة"، 
٢٨/١/٢٠١٦. 

في مجلس النواب �التعاون بین المؤسسة اللبنانیة للسلم  ٢٢/٩/٢٠١٦عقدت في  العمل التيوخالصة ورشة 
 ة ومعهد حقوق االنسان في نقا�ة المحامین فياألهلي الدائم ومؤسسة �ونراد ادیناور ومعهد الدروس القضائی

 بیروت.
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المشّرع الذین یتوجب علیهم معرفة حقوقهم وواجباتهم، بل ا�ًضا تجاه  المواطنینلیس فقط تجاه 
في ما یتعلق �صیاغة التشر�عات في بلوغیتها ووضوحها ومفهومیتها سلطات العامة و�ل ال

 والتعر�ف بها ونشرها. 
 امام القانون  المساواةلماذا یتمتع هذا المبدأ �صفة دستور�ة؟ النه مرتبط �مبدأ  

 للقانون. القانون المصاغ �شكل غیر منسجم مع قواعد البلوغیة والوضوح العمومیةو�الصفة 
 ة الحق.لمفهومیة �ضرب �العمق مبدأي المساواة والعمومیة و�التالي �صبح القانون منافًیا لدولوا
وفي اطار  عالم الیوملماذا تكتسب قضا�ا الصیاغة التشر�عیة أهمیة جوهر�ة في  

 العولمة؟ لثالثة أسباب على األقل: 
 

١ 
 أهمیة الصیاغة التشر�عیة في عالم الیوم

 
: یؤدي حجم القوانین �شكل ُتطرح فیه inflation juridique. التضخم التشر�عي ١ 

مستلزمات التجمیع والتوثیق والتبو�ب والبلوغیة والوضوح، لیس فقط �النسبة الى المواطنین بل 
 ا�ًضا �النسبة الى االختصاصیین. 

: �حتم التطور droit sans frontières. امتداد التشر�ع الى �ل المجاالت ٢ 
التكنولوجي والتضخم السكاني وامتداد تدخل الدولة في تنظیم الحیاة العامة الى امتداد التشر�ع 

 الى مجاالت جدیدة ومستحدثة. 
 utilisationعلى حساب طا�عه المعیاري  االستعمال االداتي للقانون . ٣ 

instrumentale du droit aux dépens de la conception normative ال یؤدي :
�الضرورة تطور األصول الد�مقراطیة الى مز�د من الد�مقراطیة، اذ تتطور في آن أسالیب 
استعمال القانون �أداة لشرعنة ممارسات استنسابیة ولتحو�ر القانون عن هدفیته الحقوقیة، ما 

 یتطلب مز�ًدا من التشدد في احترام روحیة الشرائع.
 اغة التشر�عیة في ثالثة توجهات: یندرج العمل في سبیل تحسین الصی 
: ترتبط الصیاغة التشر�عیة بثقافة تتخطى مجرد المعرفة القانونیة الثقافة الحقوقیة. ١ 

 وتتضمن ثالثة عناصر: 
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: ان ذ�ر األسباب الموجبة في أي تشر�ع ضرورة قصوى لتبیان األسباب الموجبةأ.  
سباب وجیهة وقد تصدر قوانین تلبیة حجم ومدى الضرورة في التشر�ع، اذ قد �صدر تشر�ع ال

لخواطر ومصالح فرد�ة. ُتظهر األسباب الموجبة اذا �ان من الضروري إصدار تشر�ع جدید 
 او االكتفاء بتعدیل تشر�ع قائم او اصدار مراسیم او مجرد تصو�ب التطبیق وتجنب االنحرافات. 

: ان مرجعیة المعاییر وتدرجها لدى وضع تشر�ع جدید او تعدیل تشر�ع المعاییرب.  
قائم هي �الغة األهمیة للمحافظة على التناسق في المنظومة الحقوقیة في المجتمع واال قد 

 تتضارب المعاییر ما ُ�سيء الى دولة الحق من خالل تشر�عات استنسابیة. 
ُمالزمة للصیاغة في سبیل تحقیق هدفیة : ان الكفاءة اللغو�ة في الصیاغة البالغةج.  

البالغة، أي إ�صال الرسالة بوضوح ومفهومیة مع االخذ �االعتبار المجتمع والناس المستهدفین 
 من التشر�ع.

تعدد  ٢٨/١/٢٠١٦یورد الرئیس غالب غانم خالل ورشة عمل في مجلس النواب في  
. ٧٨و ٧٧و ٤٩و ٣٤�خاصة في المواد التعابیر في الدستور اللبناني في ما یتعلق �األكثر�ة، 

من الدستور فهي، �الرغم من وضوحها حول األكثر�ة الموصوفة في التقر�ر في  ٦٥اما المادة 
 موضوع محدد حصًرا، عرضة لتأو�الت مخالفة للنص وروحیته. ١٤

: تشمل الصیاغة التشر�عیة مجموعة من التقنیات �خاصة في العنوان التقنیات. ٢ 
 تعابیر. والتبو�ب وال

: نوعیة التشر�ع ُمهددة لیس فقط من خالل صیاغات غیر منسجمة مع المتا�عة. ٣ 
على  utilisation isntrumentale de la loiالتقنیات بل من خالل استعمال اداتي للقانون 

 القانون العام، �خاصة في conception normative de la loiحساب هدفیته المعیار�ة 
من  droit parallèleم الّمدني، البلد�ات...) حیث یبرز قانون هامشي (الضرائب، التنظی

خالل قرارات وزراء وتعامیم واجتهادات إدار�ة داخلیة فُیطبق القانون �اشكال مختلفة وُمتباینة 
في بیروت والشمال والبقاع... و�دون جمع االجتهادات االدار�ة الداخلیة في وثیقة ُموحدة وفي 

لى اإلدارات العامة والمواطنین. وقد یلتزم الموظف �التعمیم وال یلتزم �القانون متناول القیمین ع
في سبیل  القانون الخاص والقانون العاماو �جهله او یتجاهله. الحاجة تالًیا الى التمییز بین 

مقاومة االستعمال االداتي للقانون على حساب صفته المعیار�ة وصفته العامة والمساواة امام 
. القانون في صیاغته واستعماله االداتي قد یهدد دولة الحق. ومن واجب �لیات الحقوق القانون 
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تعمیم ثقافة حقوقیة ُتؤمن التقید �معیار�ة القانون. �ضاف  –وقد تكون مجرد �لیات قانون  –
 الى ذلك ان وضع القوانین وتناسقها مرتبطان �سیاسات عامة ونوعیة تشر�ع.

*** 
�مواد ال عالقة لها مباشرة �الضرائب  في الماضيازنة العامة �حفل مشروع المو كان  

. �جري تمر�ر légistiqueوالمیزانیة والمال العام وهي مخالفة لقواعد الصیاغة التشر�عیة 
راد اجتنا�ه مناقشة عامة من خالل نصوص عنوانها مشروع مشبوه �فتقر الى اسباب موجبة او یُ 

دون درا�ة من المسؤولین عن بدون مناقشة وحتى بال یوحي �مضامینها. و�مر المشروع 
 مناقشته. 

(الموازنة  ٢٣/٤/٢٠٠٤تار�خ  ٥٨٣من القانون  ٥٤من االمثلة في التمر�ر المادة  
) حیث ورد "اخضاع مباراة التعیین في المؤسسات العامة ٢٠٠٤العامة والموازنات الملحقة لعام 

وضوع �الموازنة؟ ما هي األسباب الموجبة؟ لصالحیة مجلس الخدمة المدنیة". ما عالقة الم
 هل نوقشت هذه المادة؟ �یف ادخلت في قانون الموازنة؟

لنص قانون �جهلون وجوده  امخالفً  اطبق موظفون مذ�رة ادار�ة أو تعمیمً غالًبا ما �ُ 
الى تألیف  قرارأو �عرفون بوجوده ولكنهم یتذرعون �المذ�رة االدار�ة. أو یلجأ وز�ر �موجب 

لمراجعة مرسوم هو ثمرة جهد جماعي طیلة اكثر من ثالث سنوات وأقر �االجماع في  لجنة
مجلس الوزراء. وفي ادارات عامة تطبق �ل محافظة القوانین حسب تأو�الت متضار�ة 

حیث ان االجتهادات االدار�ة الداخلیة واستنساً�ا في التأو�ل ما یترك مجاًال للفساد المقونن، 
 وموضوعة في التداول.لیست موثقة ومصّنفة 

حصلت اجتهادات عدیدة في فرنسا اطلق علیها تسمیة: "األمان التشر�عي" 
sécurité juridiqueؤسس مواطن شر�ة على �أن یُ  .، وقدمت دعاوى على هذا األساس

أساس القانون القائم ولكن ال یلبث ان �طرأ تعدیل على هذا القانون �عد اسبوعین، یلیه تعدیل 
ر�ن ورا�ع �عد سنة، ما یؤثر على االستقرار التشر�عي. تحتاج القوانین للتعدیالت ثالث �عد شه

إّال أن التعدیالت المتالحقة والتي تعطي انطباًعا �التحسین تضر في الواقع �مصالح المواطن، 
إذ انها تسيء الى األمان التشر�عي. صدرت اجتهادات في فرنسا بهذا المعنى، فالتغییر المتتالي 

غّیر في مسار المؤسسات والتخطیط. إن إدراك الناس �أنهم معنیون في نین وتبدیلها �ُ للقوا
التشر�ع �غّیر من نوعیة التشر�ع و�جعل التشر�ع قابًال للتطبیق �كلفة اقل. في حال اقتنع الناس 
�التشر�ع وشار�وا فیه ال تعود الحكومة مرغمة على وضع أجهزة تفتیش ومراقبة فوق ما یلزم، 
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لى ز�ادة إولدت قناعة لدى الناس. بینما اذا افتقر التشر�ع لقناعة الناس تضطر الحكومة اذ ت
 أجهزة الرقا�ة والتفتیش �غیة تطبیقه �القوة.

فر حظوظ �بیرة اواال�جابیة االخرى الناجمة عن جعل الناس معنیین �التشر�ع هي تو  
 قد تكون في التطبیق  للتشر�ع في التطبیق. في �ل مجتمع تشر�عات ال تحصى، حظوظها

معدومة، ذلك انه لم یتم اشراك الناس بها ولم �قتنعوا بها، لذلك یتم اللجوء �استمرار الى 
 تعدیالت في التشر�عات وتتراكم التشر�عات. 

. تعمَّم االنطباع انه في effectivité du droitندخل هنا في مفهوم فعالیة القانون 
وغالًبا ما نستعمل رمز�ة القانون الیهام الناس �أننا نحّسن  حدثها،حال بدلنا القوانین فنحن نُ 

ونصّلح. �جب ان ندخل في المفاهیم الحقوقیة مفهوم فعالیة القوانین. ال ترتبط فعالیة القوانین 
�القانون نفسه. القانون ذاته ال �ضمن تطبیقه. ما �ضمن تطبیق القانون هو توازن القوى في 

، ودور الجمعیات والمجتمع األهلي في هذا المجتمعة السائدة في المجتمع، والثقافة السیاسی
فر قضاء مستقل وادارة فاعلة. یرتبط تطبیق القوانین �عناصر ال تكمن في القانون االتطبیق وتو 

 ذاته فالقانون �حد ذاته ال �ضمن هو نفسه تطبیقه. 
ف تجارة... في حال تأمنت مشار�ة الناس في التشر�عات، أي النقا�ات وجمعیات غر 
 Etat deسیؤدي ذلك الى تحسین في نوعیة التشر�ع واعادة االعتبار الى القاعدة الحقوقیة 

droit   وRègle de droit القانون قد �كون ظالًما وتعسفًیا وقد �ستعمل في سبیل عدالة .
العام انتقائیة. للنقا�ات والجمعیات دور في التشر�عات وفي دعم النواب الحر�صین على الشأن 

في صیاغة تشر�عات تفید الناس. انه مسار جدید نسبًیا في الدول العر�یة و�ؤسس لنقاش عام 
 حول القضا�ا الحیاتیة الیومیة للناس.

لو صنفنا التشر�عات وفق قطاعات مهنیة نجد امكانیة في تقسیمها على النقا�ات.  
التي تطالها والتي تعنیها. وهناك النقا�ة ال تهتم فقط �مصالح افرادها، انما ا�ضا �التشر�عات 
شكل ذلك تغییًرا عمقة للتشر�عات. �ُ العدید من النقا�ات التي تهتم ولكن �جب ان تقوم بدراسة مُ 

في المسار الد�مقراطي، في نوعیة التشر�عات وفي الثقافة الحقوقیة وتطبیق التشر�عات وفعالیة 
 القوانین.

*** 
ه ما من مواطن قصدهم طالًبا نّ أ صوًصاخیتذمر �عض النواب من وضع التشر�ع،  

، إنما �قصدهم طالًبا دعم مشروع خاص �ه شخصًیا دعم مشروع یتعلق �المصلحة العامةمنهم 
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ومر�ًبا لصالحه. مهما �ان النائب مشرًعا وحر�ًصا على الشأن العام لیس �إمكانه دراسة اكثر 
ان یتولى طالب دراسات علیا من مئة مشروع قانون، وجهاز مجلس النواب غیر �اف. �مكن 

حقوق وعلوم سیاسیة مساعدة نواب في التوثیق والدراسة، وهو أمر معتمد في العدید من البلدان. 
انه مسار جدید نسبًیا. تقع المسؤولیة على الثقافة الحقوقیة السائدة والنواب �عانون منها. �یف 

نوعیة حیاة �ل  فياستثناء تؤثر دون بنخلق لدى الناس التفكیر والشعور �أن �ل التشر�عات 
من خمس أو ست  ألقلّ افرد؟ هل �جوز مثال أال �حصل اهتمام �قانون ضمان الشیخوخة على 

نقا�ات �شكل جدي و�درسونه و�قدمون اقتراحات حوله وتدعمهم هیئات نیابیة؟ وقانون حما�ة 
 المستهلك مهم ودراسته �ما دعم النواب له ضعیف.

صعو�ة  �قّالنة صعبة فإن رصد حر�ة التشر�ع وتوثیقها ال إذا �ان التشر�ع عملی
 لألسباب اآلتیة:

: تتصف حر�ة التشر�ع �الضخامة والتشا�ك واالستمرار�ة داخل اللجان الضخامة. ١
 في المجلس و�ینها.

: قد �خّیل ان العمل ســــــــــــیكون ســــــــــــهًال نظرًا إلمكان الوصــــــــول الى المعلومات .٢
رصــــد حر�ة التشــــر�ع الذي �عرض على النواب في اللجان الوصــــول �ســــرعة إلى المعلومات و 

أوًال، ثم في إجتماع الهیئة العامة للمجلس. لكن في الواقع فإن هذا العمل هو أكثر صــــــــعو�ة. 
للحصـــول على المشـــار�ع واالقتراحات ال بد من مســـاعدة و�خاصـــٍة لتحدید البنود ذات الصـــلة 

 �معاییر حقوق اإلنسان والد�مقراطیة.
بو�ة و�حاجة إلى تصنیف �صعب تشعبة وغیر مُ : المشار�ع واإلقتراحات مُ �بالتبو . ٣

تحدیده في عدد محصور من المواضیع. واللوائح في اكثر من مئة صفحة تحوي �ل واحدة 
منها على مشروع أو إقتراح قانون وموضوعه وتار�خ تسجیله و�سم اللجنة أو اللجان المحال 

غیر �افیة �مفردها للرصد والتوثیق والتقییم ما لم یتم الحصول امامها... اللوائح ضرور�ة لكنها 
 على المشار�ع واالقتراحات نفسها.

فرة للرصد والتوثیق. لیست الصعو�ة ا: اإلعالم هو من أهم المصادر المتو التمو�ه. ٤
ناجمة عن قلة االخبار المتعلقة �عمل اللجان النیابیة ونشاطها التي یتم تزو�د الصحف بها 

، بل ألن اإلعالم لیس دائًما �المستوى المطلوب لمراقبة مدى انطباق التشر�عات على عادةً 
قواعد دولة الحق والمعاییر الدستور�ة والدولیة لحقوق اإلنسان والد�مقراطیة. اإلعالم ال یدخل 
في صلب نقاش اللجان المتعددة، بل یتلقى النتیجة من رئیس اللجنة أو المقرر لیصبح الخبر 
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�عد مادة إعالمیة سطحیة غالبًا. �سهم الخبر في �عض الحاالت في خلق أجواء من  في ما
 الغموض وحتى من التجهیل.

على سبیل المثال، ان الخبر المتعلق �االقتراح الرامي إلى توظیف مجنسي عام 
في اإلدارة العامة في لبنان، بتقلیص شرط حیازة الجنسیة عن عشر سنوات، ال ینشر  ١٩٩٤
الوضوح، بل �طر�قة مموهة. نقرأ في الخبر ان "لجنة اإلدارة والعدل النیابیة تجتمع لدرس بهذا 

من المرسوم االشتراعي رقم  ٤من المادة  ١اقتراح القانون الرامي إلى تعدیل الفقرة "أ" من البند 
م المتعلق بنظام الموظفین". انتهى الخبر! اال یبدو و�أنه یتوجه إلى مواطنین �ّله ١١٢/٥٩

خبراء في علم اإلدارة العامة، مّلمین �أصولها، �متلكون مجموعة القوانین والوقت والصبر وعناء 
فر لدیهم ثقافة االبحث لتفكیك رموز هذا الخبر وألغازه؟ هناك حاجة إلى صحافیین برلمانیین تتو 

 حقوقیة وسیاسیة في آن.
مشار�ع قوانین یتم تسهم الصحافة عند نقل تصر�حات النواب في �تا�ة إقتراحات و 

عرضها على الرأي العام قبل ان تسلك مسارها نحو اللجان في المجلس النیابي. �عض النواب 
ال وقت لدیهم لصیاغة مشار�ع قوانین وتقد�مها إلى األمانة العامة للمجلس التي تحیلها بدورها 

 على اللجان المختصة لدراستها.
لیة الرصد والمتا�عة في إحالة مشار�ع : �كمن العائق األكبر امام عماالحاالت. ٥

القوانین �عضها إلى البعض اآلخر، �المواد المعطوفة من مشار�ع واقتراحات تشر�عیة إلى 
نصوص واردة في قوانین اخرى، ما یز�د في الغموض وفي عرقلة عملیة البحث للعثور على 

ال تكتفي �إحالة واحدة، المصادر المطلو�ة، خصوصًا وان �عض مشار�ع القوانین أو المراسیم 
 بل تتضمن مجموعة إحاالت إلى قوانین متعددة.

: هناك حاجة إلى مراقبة من المجتمع �موازاة العمل التشر�عي متا�عة من المجتمع. ٦
إصدار تقار�ر ودراسات، �النیابي وتقییم یومي مستمر والى تحلیل المعطیات والوقائع �ما �سمح 

ؤشرات، في سبیل استشراف مجاالت التراجع او االستقرار او انطالًقا من عدد �بیر من الم
 التقدم.

: التقار�ر هي وسیلة للمراقبة الدائمة، وأداة "تیقظ" د�موقراطي لنشر انذار مبكر. ٧
الوقائع والمعلومات ومختلف تطورات المسار التشر�عي، ولها وظیفة مزدوجة: أوًال توثیق 

رام معاییر حقوق اإلنسان والد�موقراطیة. وثانیًا توفیر المكتسبات في التشر�ع على صعیدي احت
 امكانیة المقارنة في مسار حقوق اإلنسان والد�موقراطیة. 
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: تثیر اللغــة التي �صــــــــــــــــاغ بهــا التقر�ر الــدوري عــددًا من القواعــد تقر�ر دوري . ٨
كالیات المنهجیة التي یتعّین مراعاتها بهدف المحافظة على مبدأ الحیاد، �عید ن مًا واإلشــــــــــــــ

دون إهمال الوقائع في ســــیاق تحلیلي. و�خضــــع التقر�ر من النصــــوص البیروقراطیة الطا�ع، و 
للمناقشـــــــــــــة و�تخذ شـــــــــــــكله النهائي �عد النقاش واالســـــــــــــتماع إلى المالحظات ومراجعة النص 

 األساسي �ما �عكس حالة من التفاعل المستمر.
ب النظام الداخلي للمجالس : تخضع مداوالت اللجان النیابیة، �حسمداوالت اللجان. ٩

النیابیة، لمبدأ سر�ة الجلسات. ال شك ان رفع السر�ة �حقق مز�دًا من الشفافیة وتعز�زًا 
�اقتراح لرفع السر�ة عن  ١٩٩٧للد�مقراطیة. تقدم النائب محمد عبد الحمید بیضون عام 

مجلس. خالل �انون من النظام الداخلي لل ٣٤مداوالت اللجان النیابیة، من خالل تعدیل المادة 
، نشرت "النهار" على أر�ع حلقات محاضر مناقشات مشروع قانون ٢٠٠٤الثاني وشباط 

البلد�ات في لجنة اإلدارة والعدل. ونشأ في المجلس النیابي تیاران بین النواب: األول �طالب 
هذا �أن تكون علنیة جلسات اللجان هي المبدأ وان تكون السر�ة هي االستثناء. لم یتبلور 

اإلتجاه في اقتراح جدي �طرح للتداول، ومن ثم إلقرار تعدیل النظام الداخلي وفقًا لهذا المنحى. 
اما اإلتجاه اآلخر بین النواب الرافض لموضوع رفع السر�ة، فإنه ما زال �عكس لدى النواب 
الخشیة من ان �صیر عمل اللجان خاضعًا لمزایدات ما یؤثر في التشر�ع على اعتبار ان 

 للجان هي مطبخ التشر�ع.ا
 

٢ 
 قواعد الصیاغة التشر�عیة

 
أن مبادىء حقوق  ١٦/١٢/١٩٩٩جاء في قرار للمجلس الدستوري الفرنسي بتار�خ 

دون جدوى اذا لم یتسنَّ للمواطنین االّطالع، باالنسان والحر�ات والمساواة أمام القانون تصبح 
 – الصـــــــیاغة التشـــــــر�عیةهدف ت�صـــــــورة جیدة، على النظم القانونیة المطّبقة بوجههم. من هنا 

الى البحث عن أفضل الطرق لصیاغة واصدار  - Légistiqueعلم تطبیقي قائم بذاته  وهي
یة وحقوق االنســــان، إذ �یف �مكن العالقة �معاییر الد�موقراط ةوثیق انهاوتطبیق التشــــر�عات. 

ما لم   Nul n'est censé ignorer la loiتطبیق قاعدة " ال �مكن االعتداد �جهل القانون"
 تكن الحقوق والواجبات �متناول المواطنین �طر�قة سهلة ومقروءة ومفهومة؟
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نصوص قد�مة، مبعثرة غیر موّحدة، �عاني التشر�ع العر�ي عموماً من الثغر التالیة: 
غیر متجانسة الى حدود التضارب، إحاالت من قانون الى آخر، إلغاء قانون �آخر �صورة 
ضمنیة، قوانین غیر مبّو�ة �الشكل الصحیح، أحیانًا غیر معنونة أو هي معنونة �شكل ال 

 �صورة �عكس مضمونها �امًال، لغة وتعابیر قانونیة غیر مدروسة، قوانین منشورة 
 بدائیة ... 
 اإلخالل �قواعد التشر�ع من شأنه تغییر معنى القاعدة الحقوقیة. من األمثلة على ذلك: 
إدخال نص قانوني في متن نص قانوني آخر ال عالقة له �ه (ما �ســــــــّمى �اللغة  -

مثًال: إدراج مادة في خاتمة قانون إصدار أسهم المصارف تتعّلق بتخفیض . )"تمريء"العامّیة 
تار�خ  ٣٠٨من القانون رقم  ١١لصــــــــــــــالح المصــــــــــــــارف (المادة  رســــــــــــــم تســــــــــــــجیل العقارات

٣/٤/٢٠٠١.( 
 استعمال تعابیر معینة دون األخرى.  -

تنطبق األمثلـــة المـــذ�ورة على تشــــــــــــــر�عـــات دول أخرى حیـــث ال تقع هـــذه األمثلـــة 
لمام �الضــــــــــرورة ســــــــــهوًا في �ل مّرة وهي تؤدي الى تضــــــــــلیل المواطن الذي ال �فترض �ه اإل

حســنون تطبیق القاعدة القانونیة بتقنیات القانون �خالف "الخبراء في التقنیات القانونیة" الذین �ُ 
 Le choix de mettre بل ألنهم یدر�ون خفا�ا القاعدة القانونیة العدالةلیس حرصــــًا على 

un texte dans un code ou l'autre n'est pas neutre (Braibant, 1995). 
ة المّس �قواعد صــــیاغة النصــــوص القانونیة في لبنان خصــــوصــــًا، ألن �ثیرًا من وتكمن خطور 

تشــــــــــــــر�عاته لها طاَ�ع خاص: فهي تنّظم االختالف في مجتمع غنّي ومتنّوع ولذلك فســــــــــــــوء 
 صیاغتها قد یوقع في أخطار، خصوصًا في قضا�ا الحر�ات واالنتخا�ات والتعلیم... 

 عدیدة:  نرّد أسباب قصور التشر�ع الى اعتبارات
 
. القوانین المســــتمدة من أحكام "المجلة" أ�ام العثمانیین، ونســــخ التشــــر�عات عمومًا ١

عن تشــــــــر�عات اجنبیة وعدم مالءمتها في معظم األحیان للواقع وحاجاته في التشــــــــر�ع، وذلك 
 على الرغم من تشر�ع �عض القوانین الخاصة �التجر�ة اللبنانیة. 

یة وآلیة تحدیث القوانین وضـــــــرورة القیام بورشـــــــة . عدم �فا�ة الســـــــیاســـــــة التشـــــــر�ع٢
 تشر�عیة إثر حروب وازمات.
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. عدم استعانة النواب عمومًا �مستشار�ن قانونیین متفّرغین. وفي مطلق األحوال، ٣
 لیس ما �شیر الى أنه یتسّنى للنواب دراسة جمیع مشار�ع واقتراحات القوانین �فا�ًة.  

لصــــــــــالح رجال األعمال بین النواب. تنســــــــــحب الكبار تراجع عدد رجال القانون . ٤
ســـــــــــلبیات هذا التراجع  في میدان "التشـــــــــــر�ع"، على المهمة الثانیة للنائب التي ال تقّل أهمیة: 
"محاســبة الحكومة". من هنا الحاجة الى "مشــّرعین" یلّمون �أصــول التشــر�ع ولیس الى "نواب" 

 . ١�المعنى السیاسي فحسب
نازعًا ا ینعكس تشا�كًا وتالوزارات واالدارات المختلفة م بینتشا�ك الصالحیات . ٥

 بین القوانین.
 

یّتســــم التشــــر�ع الحدیث �میزات عدیدة منها: وضــــوح وترتیب في بنیة النص �فضــــل 
ن احتوائه على عناو�ن رئیسـیة وأخرى فرعیة، تجانس وصـوابیة التعابیر المسـتعملة، وتمكیٌن م
مه االســـتعمال الســـهل للقانون... القانون الفرنســـي عمومًا یتیح للقارىء، حتى قبل دراســـة أحكا

. وهذا ما accessoireما هو أســـــاســـــي في ذهن المشـــــترع وما هو ِتَبعي التفصـــــیلیة، معرفة 
 تؤدي الیه الصیاغة الفرنسیة للقانون. 

�مكن استخالص المعاییر التالیة لجعل التشر�ع منطبقًا على معاییر حقوق االنسان 
 والد�موقراطیة:

 
اعــدة تمكین المواطنین من الوصــــــــــــــول الى المعنى القــانوني والى القــ البلوغیة:. ١

 L'accès des citoyens à la loi etالحقوقیة وفهمها تمهیدًا لالســــــــــتفادة من أحكامها 
plus généralement au droit et à la justice   فضــــل ســــهولة قراءتها�Lisibilité .

 �كتسب هذا االعتبار أهمیته خصوصًا في �ل بلد تتحّكم فیه االدارة �سلطة واسعة في تفسیر
عمال النص القانوني عند وحیث �صــــــعب اللجوء الى المحاكم ال القانونیةوتطبیق النصــــــوص 

 االمتناع عن تطبیقه أو إســـــــــاءة تطبیقه، مع ضـــــــــرورة األخذ �عین االعتبار �أن معرفة القراءة
شـــــرائح  لدى المواطنین ال تعني �الضـــــرورة قدرًة على "القراءة القانونیة" واألخذ �االعتبار وجود

 فة على فهم النص القانوني.مجتمعیة ذات قدرة ضعی

                                                            
 .١٩/٧/٢٠٠٢، النهار. نبیل بو منصف"، التشر�ع على الواقف!"،  ١
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�معنى وضوح النص وتجانس مواده القانونیة �ما �حول دون احتماله  :الشفافیة. ٢  
 ألكثر  من معنًى. وذلك من شأنه صون الحقوق والحؤول دون التالعب �القاعدة الحقوقیة.

یؤدي ثبات القاعدة الحقوقیة الى تحقیق استقرار والمالءمة:  والتطو�ر الثبات .٣
 التعامل الحقوقي والمعامالت االجتماعیة. في الوقت نفسه، إن تطو�ر القاعدة الحقوقیة ضرورة

 لمالءمة حاجات المجتمع وامكانیاته.
نهي القانون عن القیام : ال �كفي أن یُ تعیین جزاء مخالفة القاعدة القانونیة. ٤ 
ه تحدید عواقب وعقو�ات القیام �مثل هذه األعمال. جاء في قرار �ال معینة، بل �جدر �أعم

 ,Le citoyen doit .. être à même de prévoir"للمحكمة األورو�یة لحقوق االنسان: 
à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les 
conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé" (CEDH, 

2/8/1984, "Sunday Times c/ Royaume Uni", 26/4/1979). 
: �ثیراً ما �عتقد L'illusion de complétudeإزالة َوهم �مال القاعدة القانونیة . ٥    

عینة و�ضمن جمیع حقوقهم المواطنون �أن القانون �حیط دومًا �الحلول القانونیة في مسألة مُ 
ا یتطّلب العودة الى قرارات المحاكم ابهام �شوب القانون من بنقص أو والموجبات، ثّم �فاجأو 

�الموضوع. من هنا �قتضي على المشترع مراجعة قرارات المحاكم دور�ًا إلدخال ما تتوّصل الیه 
 من اجتهادات مستقّرة في متن التشر�ع. 

ال تقتصر مراعاة أصول التشر�ع على شكلیات معّینة، بل من شأنها تطو�ر القاعدة 
وتدعیم دولة الحق �فضل تحو�ل هذا  Démocratisation du droitوقیة و"دمقرَطِتها" الحق

 الحق الى مناٍل سهل. 
 كما أن من شأن مراعاة هذه المعاییر التوّصل الى نتائج عملیة منها:

 
 . إزالة التناقضات بین النصوص القانونیة لتجّنب عناء التفسیرات المتضار�ة.١
التطبیق والتي لم تعد قابلة للتطبیق  موضعنونیة التي لم توضع . إلغاء األحكام القا٢

Jamais appliqués et devenus inapplicables" وحذف األحكام الملغاة صراحًة أو ،"
ضمنًا �موجب نصوص الحقة (مثًال: قانون تنظیم الهیئة التعلیمیة في المدارس الخاصة 

: أدخلت علیه تعدیالت عدیدة مذ ذاك، حذفًا أو إضافًة، ١٩٥٦حز�ران  ١٥الصادر بتار�خ 
�ة المفعول الیوم. �موجب قوانین متفّرقة �حیث أصبح من الصعب التعّرف الى أحكامه السار 
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الصرف من لإلشارة ننّوه �مبادرة ز�اد �ارود الى توحید نصوص هذا القانون المبعثرة في �تا�ه: 
 ص).   ١٥٩، ٢٠٠١منشورات حر�ة حقوق الناس، ( الخدمة وحقوق المعّلمین

لجهة اعادة صیاغة القانون المدني  André Belloقد تصلح نصیحة أندره بیللو 
 Refondre la masseعامة. �ستعمل بیللو عبارة �التشیلي، �النسبة للتشر�ع اللبناني والعر�ي 

 في معرض الحدیث عن التشر�ع:
"… refondre cette masse confuse d'éléments divers, incohérents 

et contradictoires, en leur donnant consistance et harmonie, et en les 
mettant en relation avec les formes vivantes de l'ordre social" (André 
Bello, Message pour le Code civil chilien).  

 
أي ما معناه: اعادة صیاغة هذه المجموعة الكثیفة والمتضار�ة بتحقیق تراتبیتها وانسجامها 

 مة المجتمع.وعالقتها �االشكال الحیة في منظو 
في �ل عملیة تشر�ع مصالح وضغوطات. والنواب الحر�صون على المسار 

 الد�مقراطي في التشر�ع هم �حاجة الى دعم من المجتمع وتواصل معه. 
أّولها  في الحالة المثلى �فترض ان یتصف العمل التشر�عي بثالث صفات أساسیة. 

معرفة ما �حصل  مناي ان یتمكن النواب والمواطنون وهیئات المجتمع االهلي  الشفافیة،
اي ان �شارك أكبر عدد ممكن من النواب طبًعا  المشار�ةكعمل تشر�عي. والصفة الثانیة هي 

أوًال ولكن ا�ضا من هیئات المجتمع االهلي ومن المعنیین في عملیة الصیاغة التشر�عیة. 
 قانونیة مرتبطة �جودة الصیاغة وعملها وآلیاتها.  تقنیةفة والمستوى الثالث هو ذو ص

 

٣ 
 مراحل العمل التشر�عي

 
 لناحیة المراحل �مكن تقسیم العمل التشر�عي الى سبع مراحل.

 
: في �عض التجر�ة للصناعة القانونیة، أكانت . وضع السیاسات واألهداف التشر�عیة١

مادة،  ٥٠٠: قبل �تا�ة قانون من Term sheetاسماه االنكلیز  ماتشر�عیة او حتى في العقود، هناك 
ولكي یتفقوا في مجلس النواب، �ضعون ورقة مختصرة تحدد السیاسات العامة. هل یوضع النص قبل 
الخیارات ام الخیارات قبل النص و�یف �مكن ان نتناقش بهذه الخیارات؟ هناك �عض من التقنیة 
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خیارات استراتیجیة تعرض للمناقشة. اذا ما تم االتفاق علیها تنتقل  القانونیة التي تحل ذلك وهو نص
 .تفصیالً الصیاغة من هذه الصیاغة العامة الى صیاغة اكثر 

ر مجلس : هناك دقة في الصناعة التشر�عیة. لكن في حال قّص وضع مشروع النص .٢
لل مدى تأثیر النص المعروض موجبة تفصیلیة ولم یرسل دراسات خلفیة ولم �ح أسباً�االوزراء فلم یرسل 

ر مجلس ة...، في حال قّص یعلى مجلس النواب على البیئة القانونیة واالقتصاد�ة والمالیة والضر�ب
الوزراء، من �صحح هذا الخلل؟ �فترض �النائب ان �صحح هذا الخلل او الجهاز االداري في مجلس 

عند النواب وجهازهم االداري او عند مجلس النواب. لكن نالحظ ان االمكانیات قلیلة وغیر متوفرة أكان 
 النواب وجهازه االداري.

اخرى یتلكأ واضع النص. �ضع المبدأ العام و�ترك  احیانً أاحیاًنا تكون هناك تقنیات ولكن 
التفصیل لمجلس الوزراء. لكن عادة �كون التفصیل خطیًرا وهناك تفاصیل في مراسیم لیس �امكانها 

ع القانونیة ال �مكن ان تترك اال للمجلس النیابي، و�حصل �التالي تنازل . �عض المواضیتفاصیلوضع 
، و�مكن أو الغش من قبل المجلس النیابي السباب مرتبطة �الصناعة التشر�عیة و�عض من التمر�ر

 ضبطها �آلیات معّینة. 
حدد على اي شكل : في فرنسا مرسوم صادر عن رئیس مجلس الوزراء �ُ الرقا�ة التقنیة. ٣

در القوانین. �قول مثًال �جب ان تكون صیاغتها على هذا الشكل و�جب ان تتضمن االسباب تص
 الموجبة مصاغة بهذا الشكل... واذا �ان هناك من مقارنة �ظهر �یفیة وضع جدول المقارنة...

همة �النسبة للناشطین في المجتمع االهلي. في حال : الشفافیة مُ المناقشات التمهید�ة. ٤
القانون یهمهم معرفة الوقت الذي �صل فیه الى اللجنة، واحیاًنا عدیدة �جهل مجرى على  أثیرالتارادوا 

النواب ذلك: �یف �مكن للنائب ان �عرف موعد طرح الموضوع �ما المواطن؟ ما هو مدى التفصیل 
ن المعرفة بها؟ في صیاغة محاضر المناقشات؟ �ذلك االمر �النسبة للمناقشات التمهید�ة: �یف �مك

الصیاغة التشر�عیة مهم، لیس فقط في المكاتب او في منازل النواب، ولكن �شكل في مشار�ة المعنیین 
 مؤسسة قائمة في اللجان النیابیة.

: هل من حضور واهتمام من الصحافة، هل من نقل مباشر؟ المناقشة العامة والمصادقة. ٥
ت المجتمع االهلي؟ �یف �ّصوت النواب ومن صّوت مع هل من امكانیة لتنظیم مناقشة مواز�ة لهیئا

او ضد هذا المشروع ومن امتنع عن التصو�ت؟ �ل ذلك مرتبط �الشفافیة و�المساءلة والمحاسبة. تترك 
المناقشات عادة للجان النیابیة، في حین ان المعتمد في لبنان ان المناقشة العامة تهدف الى التصدیق 

 تقر�ًبا من الهیئة العامة. على القوانین �ما هي واردة
 Nul n’est censé ignorer la loi: هناك مبدأ عدم االعتداد �جهل القانون النشر. ٦

وهو مبدأ قانوني، وال �ستطیع احد ان �عتد �جهل النص. لیس الناس �لهم مشتر�ین �الجر�دة الرسمیة 
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جر�دة الرسمیة في مسألة اطالع و�التالي ال �عرفون �صدور القوانین. ال �مكن االتكال فقط على ال
الناس على القانون. من سیوزعه و�وضحه؟ جزء من الصیاغة التشر�عیة الوضوح والتبسیط. وهناك 

 امر وهو ان الموظف قد �طبق المذ�رة االدار�ة وال �طبق القانون.
�ع، النه المرحلة في آلیة التشر  هذهدخلون : العدید من علماء الفقه یُ مراقبة تنفیذ القوانین. ٧

ما من قانون �كتب و�أتي سلیًما من الكتا�ة االولى. تظهر نواقصه خالل التجر�ة. اي دور للمجلس 
�مراقبة تنفیذه؟ �لف الحكومة �التنفیذ. وضعت في لبنان نصوص جیدة في اصول المحاكمات الجزائیة 

مسألة  وخصوًصاحقیق، ولكن یتم تجاوزها في النیا�ات العامة وفي الضا�طة العدلیة وعند قضاة الت
حدود صالحیة النیا�ة العامة �التوقیف وغیرها. فأ�ة مسؤولیة لواضع النص في متا�عة النص؟ هناك 

�مراجعته �عد مدة معینة، او حتى في القوانین تخضع  اتجارب في العالم تضع ضمن النص إلزامً 
 ٢للنصوص التي �قرها مجلس النواب؟آللیات تجر�ة وآللیات تقنیة. هل من آلیة مؤسساتیة لمراجعة فعالة 

 

٤ 
 نحو دلیل معاییر الجودة في التشر�ع

 
ون عامة قد ال �كون في القان�ان خرق مبادئ الد�مقراطیة وحقوق االنسان والقاعدة الحقوقیة  

م ذاته، بل في صیاغته، وتبو�به، و�مه لدرجة التضخم التشر�عي، وافتقاره الى أسباب موجبة تضمن عد
قیاس أفراد وجماعات، وتمر�ره احیاًنا من خالل نصوص ال یرشد عنوانها الى  صدوره على
 مضمونها...؟

 Nul n’est censé ignorer laان للمبدأ الروماني: "ال عذر ألحد في جهل القانون" 
loi    / Nemo censetur ignorare legem  نتائج عملیة في الصیاغة التشر�عیة في سبیل

فال تحصل تقلبات �صعب متا�عتها حتى للحقوقي  sécurité juridiqueشر�عي الوضوح، واألمان الت
 األخصائي، وسهولة الفهم والمرجعیة والبلوغیة...

عطاء طا�ع قضائي إل�ظهر عالمًیا توجه لدى المجالس الدستور�ة والمحاكم  
judiciarisation / juridisation دقة والفهم لشؤون الصیاغة التشر�عیة، �خاصة في الوضوح وال

 .٣والبلوغیة
                                                            

. لمز�د من التفاصیل: غسان مخیبر، "ثالث صفات للتشر�ع وسبع مراحل"، في �تاب: انطوان مسّره (اشراف)  ٢
سلم االهلي الدائم �التعاون مع الصندوق الوطني للد�مقراطیة ، بیروت، المؤسسة اللبنانیة للمرصد التشر�ع في لبنان

National Endowment for Democracy ١٩٩-١٨٩، ص ٢٠٠٤، المكتبة الشرقیة، ١، جزء. 
3. Pierre de Montalivet, “La juridicisation de la légistique (A propos de l’objectif de 
valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi », ap. Roland Drago 
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ان الوضوح في أقصى درجاته قد �سيء الى مرونة القانون ود�مومته. لكن لیكون المواطنون  
نون من الشرعة الدولیة لحقوق اإلنسان �جب ان �عرفوا هذا القا ٦متساو�ین أمام القانون حسب المادة 

ود" وق االنسان "تضمنان" الحقوق و"حدمن الشرعة الدولیة لحق ١٦و  ٤وان یدر�وا تطبیقاته. المادتان 
 من الشرعة ٥الحر�ات. ولكي �مارس المواطنون حقوقهم علیهم معرفتها ومعرفة حدودها. وتنص المادة 

 الدولیة على ان �ل ما ال �حظره القانون ال �جوز منعه.
ان  ١٦/١٢/١٩٩٩تار�خ  D2 ٤٢١ – ٩٩یورد المجلس الدستوري الفرنسي في قراره رقم  

خم التشر�عي وتشتت القواعد �مسان �مبدأ "ال عذر ألحد في جهل القانون" و�مبدأ المساواة امام التض
 .٤القانون 

هل یتم التقید �أصول التشر�ع في العمل البرلماني؟ وما العمل إزاء التراجع في الصیاغة 
ع خاصة؟ �قتضي التشر�عیة لعدم الكفاءة، أو عن قصد الستغالل القانون �أداة قمع وتسلط وجني مناف

ادخال قواعد الصیاغة التشر�عیة، �عد سنوات من استغالل رمز�ة القانون ألهداف سلطو�ة واستنسابیة 
وغیر حقوقیة، في صلب برامج التدر�ب والتأهیل في �لیات الحقوق العر�یة ومعاهد القضاء و�عداد 

 approche instrumentale de laالكادرات االدار�ة العلیا، في سبیل التحول من القانون األداة 

                                                            
(dir.), La confection de la loi (Rapport du groupe de travail de l’Académie des sciences 
morales et politiques), Paris, P.U.F., 2005, 306 p. 
A. M. Leroyer, « Légistique », ap. Denis Alland et Stephane Rials (dir.), Dictionnaire 

de culture juridique, Paris, Quadrige / Lamy – PUF, 2003, 1660 p., pp. 922-
924. 

G. Cornu, Linguistique juridique, Paris, Montchrétien, 2000. 
Dominique Rémy, Légistique (L’art de faire les lois), Paris, Romillat, 1994. 

(أوراق  عر�یةنحو تطو�ر الصیاغة التشر�عیة للبرلمانات المجلس النواب اللبناني و�رنامج األمم المتحدة للتنمیة، 
 ص. ٣٥٢، ٢٠٠٣)، ٦/٢/٢٠٠٣-٤الندوة البرلمانیة العر�یة، 

، ٢٠٠٣ (دلیل ارشادي للمشرعین)، نقًال عن االنكلیز�ة، مصر، تقییم التشر�عاتبرنامج األمم المتحدة للتنمیة، 
 ص. ٢٣٢

 المجلس –معهد الحقوق ومشار�ة الدائرة القانونیة  –دیوان الفتوى والتشر�ع وجامعة بیرز�ت  –وزارة العدل 
 ص. ١٥٢، ٢٠٠٠، فلسطین، دلیل الصیاغة التشر�عیة التشر�عي،

diwan@hally.net / fmilhem@birzeit.edu / lawcenter.birzeit.edu 
 حول الصیاغة التشر�عیة: 

http://webdroit.unige.ch/cours/general/def/legistique.html.  
4 . “Face à l’inflation et à la dispersion des normes, les citoyens ont de plus en plus de 
mal à connaître et comprendre la loi que « nul n’est censé ignorer ». Lorsque seuls 
quelques initiés sont en mesure d’y parvenir, c’est le problème de l’égal accès au droit 
qui est posé et c’est même l’égalité devant la loi qui risque de se trouver compromise » 
(JO, 22 déc. 1999, p. 19046). 

mailto:diwan@hally.net
mailto:fmilhem@birzeit.edu
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loi  الى القاعدة الحقوقیةconception normative de la loi  الضامنة للعدالة والحل السلمي
 للنزاعات والمساواة.

 نقترح الجدول التالي لوضع  دلیل معاییر الجودة في الصیاغة التشر�عیة: 
 

 :Légistiqueأوًال: الصیاغة 
 الدقة في اللغة والتبو�ب .١
 التناسق .٢
 العناو�ن .٣
 المرجعیات الداخلیة .٤

 

 Nemo censetur ignorareتحقیق هدفیة القاعدة الحقوقیة من خالل قواعد الصیاغة: ثانًیا: 
legem :أي ال عذر ألحد في جهل القانون 

 

في مجلس  procédures de légifération:  أصول التشر�ع . األصول البرلمانیة٥
 النواب.

 : الدور في ارساء معاییر للصیاغة التشر�عیة.�هیئة استشار�ة . مجلس شورى الدولة٦
 : دور االدارة في االعالم الحقوقي والتناسق بین االجتهادات الداخلیة.االدارة. ٧ 
 في مجموعات... codificationفر التشر�عات في مجموعات، والقوننة ا: تو النشر. ٨ 
 .: آلیة لمتا�عة مدى تطبیق التشر�عاتالتطبیق. ٩ 

: دور األحزاب والنقا�ات والجمعیات األهلیة واالعالم... في البلوغیة الهیئات الوسطیة. ١٠
 الى التشر�ع.

 : دورها في معرفة الحقوق والبلوغیة الیها في الحیاة الیومیة.التر�یة المدرسیة. ١١ 
واألعمال : ادراج الصیاغة التشر�عیة في �عض البرامج التعلیم في �لیات الحقوق . ١٢ 

 التطبیقیة.
 : مدى ادراج معرفة الحقوق و�لوغیتها في مختلف االختصاصات. التعلیم الجامعي. ١٣ 
�األفكار والقیم واالنتظارات والمواقف  culture juridiqueیرتبط مفهوم الثقافة الحقوقیة  

 التي تتعلق �القاعدة الحقوقیة و�المؤسسات الحقوقیة والتي ینقلها المجتمع أو أجزاء من هذا المجتمع. 
انها مجموعة القیم واآلراء وطرق تفكیر الذین ینتجون و�فسرون و�طّبقون القاعدة الحقوقیة.  

ن التي اضطرب فیها المسار الد�مقراطي أو لم یترسخ، االنتقال الهدف من الثقافة الحقوقیة، في البلدا
السائدة في األنظمة التوتالیتار�ة الى المفهوم المعیاري  loi instrumentaleمن المقار�ة اآلداتیة للقانون 
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أمور: العیش مًعا، المعالجة السلمیة للنزاعات سنًدا  ألر�عةالناظم  conception normative للقانون 
 ، ونوعیة حیاة أفضل.قاعدة، والعدالة وعدم التمییز في العالقات بین الناس الى

 قد تكون تخمة التشر�عات وتعدیالتها المتتالیة، وغالًبا �عد فترات وجیزة من صدورها، مؤشًرا: 
 

 على حساب التناسق والفعالیة في التطبیق، inflation juridiqueتشر�عي  لتضخم. ١ 
في سبیل االیهام �االصالح  symbolique de la loiالقانون  مز�ةلر . او استغالًال ٢ 

 والتحدیث، 
على حساب  loi sur mesureاشخاص وفئات  على قیاس . او سعًیا الصدار قوانین٣ 

 الطا�ع العام للقاعدة الحقوقیة،
على حساب الطا�ع المعیاري  loi instrumentaleللقانون  االداتي. او تغلیًبا للجانب ٤ 
 ،normativité de la loiقاعدة الحقوقیة لل
 effectivitéوفاعلیته  تطبیق القانون . او تهرً�ا من مواجهة االشكالیات والعوائق في ٥ 

de la loi، 
متناسقة تترجم في قوانین  politiques publiques غیاب سیاسات عامة. او غالًبا دلیل ٦ 

 هي ثمرة جهد ونقاش عام،
الذي �فترض استقراًرا في التشر�ع  sécurité juridiqueاالمان التشر�عي . او خرًقا لمبدأ ٧ 
 االفراد واالشخاص المعنو�ین في سبیل ثبات اعمالهم و�رامجهم، ةلحصمل
في االدارات  jurisprudence interne اجتهاد�ة داخلیة. او افتقاًرا الى آلیات تفسیر�ة ٨ 

 تتمتع بدرجة عالیة من التقنیة والمصداقیة.العامة وفي الهیئات االستشار�ة القانونیة 
لماذا �عض التشر�عات في القانون الخاص اللبناني مثل قانون الموجبات والعقود وقانون  

التجارة والقانون العقاري... لم تتعرض لكثیر من التعدیالت؟ االرجح الن صیاغتها �انت متأنیة من 
 قبل مشّرعین من �بار الحقوقیین.

ن التي تتعرض لدرجة عالیة من التعدیالت المتتالیة فهي غالًبا من القانون العام، اما القوانی 
 قیاًسا على اشخاص وفئات وظروف وتحوالت آنیة ومصالح افراد وجماعات وتوجهات متغیرة.

*** 
یتطلب ارساء دولة الحق ضبط العمل التشر�عي المتنامي والتضخمي في �ل االتجاهات،  

 ناظًما للعالقات وللحیاة العامة:معیاًرا افراد وفئات، بل  ةحللمص اداةفال �كون 
 
 فال �صدر اي قانون او مرسوم اال مع اسبا�ه الموجبة، اسباب موجبة. مرتكًزا على ١ 
 متناسقة، سیاسات عامة. وعلى ٢ 
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 االمان التشر�عي،. وعلى مبدأ ضرورة تحقیق ٣ 
 القانون، تطبیق. وعلى متا�عة ٤ 
 التي تصدر غالًبا تعامیم متتالیة االدارةضبط لتطبیق القوانین من خالل . وعلى آلیات ٥ 

 وغیر متناسقة وغیر موثقة لتسهیل المعرفة بها والبلوغیة الیها. 
،  المثال االبرز على ذلك قانون البلد�ات في لبنان الذي یتمتع بدرجة عالیة من الالمر�ز�ة

 من خالل تعامیم مشتتة وغیر منسقة وظرفیة ومتغیرة. في �عض مواده ولكنه غیر مطبق عملًیا ومخترق 
فر قوانین جیدة ال یتقید بها الناس. �قتضي اعطاء ا�قول ارسطو: "ال �كمن الحكم الصالح بتو  

عبارة الحكم الصالح توجهین: اوًال التقید �القوانین المعمول بها، وثانًیا نوعیة القوانین المرعیة التي �عمل 
 .٥، النه �مكن ا�ًضا التقید �قوانین سیئة"�موجبها المواطنون 

على سبیل المثال تطرح الالمر�ز�ة �عمق �ل اشكاالت فعالیة القوانین، و�خاصة �الثقافة 
ولت المواطنیة، اي درجة مبادرة الناس محلًیا ومشار�تهم ومراقبتهم ومطالبتهم ومحاسبتهم... واال تح

بنانیون طغیاًنا من مر�ز�ة المر�ز. في تار�خ لبنان �ان اللالالمر�ز�ة قانوًنا الى مر�ز�ة محلیة اكثر 
یتذمرون من السلطة المحلیة، اي سلطة المشا�خ واالقطاع "و�یوتات" الزعامات... اكثر مما �انوا 

 �شتكون من السلطة المر�ز�ة البعیدة نسبًیا عنهم.
لتشر�عات. ابرز ما تتطلب دراسة الالمر�ز�ة منهجیة تتخطى االسلوب التقلیدي في صیاغة ا 

 تتطلبه تشخیص الواقع من النواحي الثالث التالیة:
 

شر�عات : این تكمن الثغرات، تحدیًدا، مع ذ�ر المواد القانونیة، في التالثغرات التشر�عیة. ١ 
 الحالیة المتعلقة �المحافظین والبلد�ات، لیس في المطلق بل من خالل الخبرة المیدانیة.

فرة في صالحیات البلد�ات والتي ا: ما هي درجات الالمر�ز�ة المتو درجات الالمر�ز�ة. ٢ 
 هي غیر مطبقة؟ 

 ما هي اسباب عدم التطبیق؟ 
 هل االسباب في نص القانون ام في اجتهاداته؟ 

 ام في تطبیق مذ�رة ومذ�رات ادار�ة مخالفة للقانون؟ 
 ما هو واقع تطبیق الوصا�ة اإلدار�ة على المؤسسات العامة؟ 

                                                            
5. « Un bon gouvernement ne consiste pas dans le fait de posséder de bonnes lois 
auxquelles on n’obéit pas. Aussi doit-on donner à la notion de bon gouvernement un 
double sens : c’est, d’une part, l’obéissance aux lois en vigueur, et, de l’autre, 
l’excellence des lois en vigueur observées par les citoyens, car on peut aussi obéir à 
de mauvaises lois. » (Aristote, Politique, Paris, Vrin, éd. 1995, 600 p., p. 291). 
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: ما هي االستنتاجات انطالًقا من هذا التشخیص في سبیل صیاغة قانون ستنتاجاتا. ٣ 
كن المر�ز�ة ادار�ة یتمتع �حظوظ قصوى في التطبیق؟ وما هي الوسائل القانونیة واالدار�ة، والتي �م

 ان یذ�رها النص التشر�عي، لضمان التطبیق ومتا�عته؟
مر�ز�ة في الممارسة الفعلیة للحكم في �حمل التشخیص المیداني لدرجات المر�ز�ة والال

یة المجتمعات العر�یة على التغییر الجذري لمنهجیة مقار�ة الالمر�ز�ة وعلى استنباط الصیغ التشر�ع
 الناجعة التي تتمتع �حظوظ التطبیق.

تصطدم افضل التشر�عات تناسًقا وتعمیًما �البنیات التحتیة والمحلیة في حال تجاهلت هذه  
لحظوظ والعوائق المحلیة. �قتضي ارساء منهجیة في صناعة التشر�ع حیث تنشأ لجنة التشر�عات ا

 برلمانیة لفترة محددة لمتا�عة تطبیق القانون.
 التشر�عات القائمة،  تطبیقمبادئ وقواعد  
 مواقع تصحیح قواعد التطبیق، 
 التغییرات الضرور�ة في النصوص انطالًقا من الحاجة، 
 ة مصغرة لمتا�عة تطبیق هذه القواعد،وتألیف لجنة برلمانی 
 وعلى هذا األساس ُتدرس النصوص الجدیدة حول الالمر�ز�ة،  

 أو تعّدل وتؤلف بنتیجة التعدیل أو النص الجدید لجنة برلمانیة مصغرة لمراقبة التطبیق.
 مسألة جوهر�ة: تطبیق القوانینلذا أصبحت مراقبة  

 ،rule of lawالعادة االعتبار الى القاعدة الحقوقیة 
 . effectivité du droitولفاعلیة القانون 

من خالل مر�ز�ات محلیة،  خطًراال ینجح أي تنظیم المر�زي، أو ینحرف عن أهدافه و�شكل  
 . منتج لمعاییر حقوقیة عامة ناظمة مر�زفر افي حال عدم تو 

قیة، ومراقبة حسن الحاجة تالًیا الى اعادة االعتبار الى سلطة مر�ز�ة منتجة لمعاییر حقو  
 .٦تطبیقها، قبل التأسیس لتنظیم المر�زي شكًال، وغیر مطبق ممارسة

 

                                                            
مرصد التشر�ع جیة والمقترحات الواردة في هذه الدراسة: انطوان مسّره (اشراف)، . حول تطبیق االشكالیة والمنه ٦

 National، بیروت، المؤسسة اللبنانیة للسلم االهلي الدائم �التعاون مع الصندوق الوطني للد�مقراطیة في لبنان
Endowment for Democracy ،٢٠٠٧-٢٠٠٤اجزاء،  ٣، المكتبة الشرقیة. 

اغ التشر�عات الیوم؟"، "اشراك الناس �التشر�ع قبل صدوره"، "مرصد التشر�ع في لبنان: بول مرقص، "كیف تص
 ، المذ�ور آنًفا.٩٨-٧٧، ص ١، جزء ٢٠٠٥، مرصد التشر�ع في لبنانصیاغة وتطبیق و�لوغیة"، في �تاب: 
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ان المجالس النیابیة قد تصدر "توصیات"، �معنى توجهات في قانون استعادة الجنسیة: 
حول الطا�ع التوجیهي التشر�عي المستقبلي �شأن في "التوصیة" األولى السیاسات التشر�عیة، �ما ورد 

 المساواة بین الرجل والمرأة، في حین أن "التوصیة" الثانیة التالیة مختلفة وهي تفسیر�ة للقانون: 
 

الفقرة  بتفسیرالتوصیة  ٢٠١٥تشر�ن الثاني  ١٣"أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة یوم الجمعة  
 وحقوقهم"، المتعلقة �التا�عیة للدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانیة �حیث ال تقیم تمییًزا بین لبنانیین األصل

 

القانون، ومن الخطورة في  تفسیرفي حین ال سلطة للمجلس النیابي تجاه القضاء في 
للبس بین النص و"التوصیة" المؤسسات العامة وفي القضاء �شكل خاص إثارة الحیرة او التناقض او ا

 التفسیر�ة.
و�ما ان السلطة التشر�عیة بذاتها تناقض نفسها في التصو�ت على القانون وفي إصدار  

توصیة تفسیر�ة غیر ملزمة قانوًنا لمضمون القانون لجهة التا�عیة للسلطنة العثمانیة، ما یوجب على 
 اغة التشر�عیة للقانون موضوع الطعن.السلطة التشر�عیة مز�ًدا من التدقیق والوضوح في الصی

و�ما ان التناقض او اللبس بین نص القانون و"التوصیة" التفسیر�ة یتعلق �حقوق أساسیة  
 clartéوجوهر�ة ولیس �شؤون وتدابیر عاد�ة و�تنافى مع المبادئ الدستور�ة في الوضوح والمفهومیة 

et intelligibilité de la loi. 
 

الثابت في االجتهادات الدستور�ة الزامیة الوضوح والدقة في الصیاغة  من: قانون اإل�جارات
 التشر�عیة ونبذ البنود التشر�عیة التي هي "غیر مصاغة �شكل واضح ودقیق":

“Pas énoncées de façon claire et précise » (Conseil constitutionnel 
francais, no 2000 – 435 DC, 7 déc. 2000). 

Et no 99-423 DC du 13 janv. 2000 ; no 2001-455 DC du 12 janv. 2002 ; no 
2004 – 500 DC, 29 juil. 2004 ; no 2010 – 609 DC, 12 juil. 2010. 

 

 هما شرطان accessibilitéوالبلوغیة الى الحقوق  intelligibilitéان مفهومیة القانون 
 أحد �جهل القانون. �عتدلتحقیق مبدأ: ال 

 

(استثناء االماكن غیر السكنیة) مترا�طان و�قتضي  ٣٨(االستثناءات) والمادة  ١. المادة ١ 
 ذ�رهما في مجال واحد.

 ٢٢/٣و ١٦/٦. االعفاءات متفرقة في عدة مواد بدًال من ابرازها في �اب واحد: المادة ٢ 
 .٣-٢-٣٥/١أ و/٣٤و ٢٩و ٢٨و ٢٧/٥و ٢٣/٣و

 ٣٣وفي مواقع اخرى أ، ب، ج (المادة  ٣-٢-١: في مواقع من القانون تقسیم التقسیمات
 ).٣٤والمادة 
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 :االحاالت
  ٣٤تحیل الى المادة  ٤٠المادة  
 تتضمن سبعة مقاطع مختلفة.  ٣٢في حین ان المادة  ٣٢تحیل الى المادة  ٤١المادة  
 ،٣٩تحیل الى المادة  ٤٢والمادة  
 اي خمس احاالت �عضها لبعض: 
 

 : ٣٩/٣ورد في المادة  
 من هذا القانون"، ٤٢ للمالك مضاعفة بدل اال�جار وفًقا الحكام المادة"�حق  

 .٤٢في المادة  ٣٩/٣في حین تقتضي الصیاغة ان ترد هذه المادة  
 .٣٤تحیل الى المادة  ٤٨/٣المادة  
 

 ،٢٢الى: "مع مراعاة المادة  ٥٥تحیل المادة 
 "،٣٢الى: "مع مراعاة احكام المادة  ٢٢وتحیل المادة  
 "،٢٢الى: "مع مراعاة احكام المادة  ٣٢یل المادة وتح 
 وهنا ار�ع احاالت �عضها لبعض. 
 

 مجموعة الحاالت.واحدة قاعدة عامة وذ�ر مّرة �المطلوب ذ�ر ما هو مطلوب  

*** 
 �ستخلص من البحث التوجهات التطبیقیة التالیة:  
�النسبة الى قضاة ومحامین  : ما فائدة الورشةأهمیة االعمال اإلعداد�ة في فهم القانون  .١ 

�عملون على تطبیق القانون؟ ان سیاق التشر�ع ومجمل اعماله اإلعداد�ة مفیدة لفهم القانون وموجباته. 
الطائف -) ال �مكن فهم الدستور اللبناني ووثیقة الوفاق الوطني١یتبین ذلك من خالل ار�ع حاالت: 

و�خاصة األوراق اإلصالحیة المقترحة وصوًال الى بدون الرجوع الى الخلفیات اإلعداد�ة والمناقشات 
جلسة للجنة اإلدارة والعدل  ٣٢اكثر من  ٢٠٠٢) تطلب قانون اإل�جارات منذ ٢وثیقة الطائف، 

) قانون االنتخا�ات النیابیة اشبع ٣سنة،  ٧٠ومداوالت وتعدیالت لمعالجة معضلة تعود الى اكثر من 
) واقع األبنیة التراثیة ومصیرها ٤اصبح القرار �شأنه سیاسًیا، درًسا �خاصة من خالل لجنة فؤاد �طرس و 

حیث ان مشروع القانون المتعلق �حمایتها موجود في مجلس النواب منذ سنوات في حین تتغیر یومًیا 
 معالم بیروت التراثیة.

: ان التمییز التقلیدي بین القضاء مساهم من خالل االجتهادات في تطو�ر التشر�ع. ٢ 
�جعل القاضي مؤتمًنا على العدل. مجرد تطبیق القانون في حرفیته ولیس في  jus/lexوالعدل  القانون 
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كامل روحیته �جعل القاضي ملحًقا �السلطتین التشر�عیة والتنفیذ�ة ولیس مستقًال عنهما �صفته مؤتمًنا 
 على العدل استناًدا الى القانون.

لتشر�ع في لبنان، �خاصة في مجاالت : من ابرز صعو�ات اصعو�ات التشر�ع لبنانًیا. ٣ 
السیاسات العامة التوازنات األر�عة الشخصیة والمذهبیة والمناطقیة والمؤسسیة. ال تؤثر هذه التوازنات 
 �الضرورة سلًبا في نوعیة التشر�ع، ولكنها قد تؤدي الى تشر�عات مجتزأة او على قیاس �عض المصالح. 

: من الضروري لدى وضع �ل قانون ارفاقه تأثیراتهارفاق �ل قانون بدراسة لجدواه و . ٤ 
، �ما یرد حدیًثا في �عض الدساتیر لضمان اسبا�ه الموجبة والتأكد étude d’impactبدراسة الجدوى 

 من فاعلیته والعمل على تعدیالت محتملة استناًدا الى أسباب موجبة فعًال وواقًعا.
قانون تألیف لجنة برلمانیة لمتا�عة التطبیق : الحاجة �عد صدور أي لجنة متا�عة التطبیق. ٥ 

 كما هي الحال في العدید من المجالس النیابیة ومؤخًرا في المجلس النیابي اللبناني.
: حیث ان �عض القوانین السا�قة للتعدیالت الدستور�ة المراجعة الدستور�ة بواسطة الدفع. ٦ 

المراجعة الدستور�ة بواسطة الدفع في سبیل  قد تكون مخالفة للدستور فمن الضروري اعتماد ١٩٩٠سنة 
تنز�ه �عض التشر�عات من المخالفات الدستور�ة و�ما ورد في ورشة عمل نظمها المجلس الدستوري 

 �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور. ٢٠١٦أ�ار  ٦في 
: ان التر�یز الضروري منذ السبعینیات على الجانب المهني في تعلیم تعلیم الحقوق . ٧ 
لحقوق قد یؤثر سلًبا في الثقافة الحقوقیة التي تشمل الجوانب الفكر�ة والتار�خیة والثقافیة للتشر�ع. ا

یتطلب التشر�ع في التخطیط المدني والعائلة والحر�ات العامة... ثقافة واسعة. هذا ما �فسر جزئًیا على 
 .١٩٧٥المستوى العالمي التراجع في نوعیة التشر�ع منذ 

 

 مراجع مختارة
 

، مصر، تقییم التشر�عات. دلیل ارشادي للمشرعینآن سیدمان، رو�رت سیدمان ونالین ابیسیكیري، 
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، وزارة العدل، دیوان الفتوى والتشر�ع، معهد الحقوق في جامعة بیرز�ت، دلیل الصیاغة التشر�عیة
 ص. ١٥٢، ٢٠٠٠فلسطین، 

Patricia Rrapi, L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi en droit 
constitutionnel (Etude du discours sur la qualité de la loi), Préface d’André 
Roux, Prix spécial de thèse de l’Assemblée nationale, Paris, Dalloz, 2014, 
280 p. 

http://www.bu.edu/law/lawdrafting
http://www.bu.edu/law/lawdrafting


115 الجلسة الثالثة            
     
 
A. M. Leroyer, “Légistique”, ap. Denis Alland et Stephane Rials (dir.), 

Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Quadrige, Lamy-PUF, 2003, 
1650 p., pp. 922-924 

Laurence E. Filson and Sandra L. Slrokoff, The Legislative Drafter’s Desk 
Reference, 2d ed., Copress, Washinghon, 2008, 584 p. 

Laure-Alice Bouvier, Le Conseil d’Etat et la confection de la loi, Paris, LGDJ, 
2015, 148p. 

Handbuch der Rechts-formlichkeit, Bundesanzeiger Verlagsges, Germany, 
2008, 296 p. 

(�العر�یة واإلنكلیز�ة)، القاهرة، مكتب صبره أصول الصیاغة التشر�عیة ، صبرهمحمود محمد علي 
 mmasabra@gmail.comص  ٤٦٨، ٢٠٠٧للتألیف والترجمة، 

، ٢٠٠٨، تموز ٢٥ رقم ، ملفUNDP، مجلس النواب وقواعد وتطبیقات :أصول الصیاغة التشر�عیة
 ص. ١٦٨

(التواصل بین التشر�ع والمجتمع: إشكالیة ومنهجیة  مرصد التشر�ع في لبنانأنطوان مسّره (اشراف)، 
اللبنانیة للسلم األهلي الدائم �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�مقراطیة، وتطبیق)، المؤسسة 

 .٢٠٠٧-٢٠٠٥أجزاء،  ٣المكتبة الشرقیة، 

mailto:mmasabra@gmail.com




117 
 

 
 
 
 

 خالصة

 





119 
 

١ 
 لبنان نوعیة التشر�ع وفاعلیته في
 ورشة عمل في مجلس النواب

 انطوان مسّرهالد�تور 
 عضو المجلس الدستوري 

 
 
ُتشكل ورشة العمل المتخصصة للقضاة والمحامین التي عقدت في قاعة المكتبة العامة في  

مجلس النواب حول موضوع: "آلیات التشر�ع في النظام اللبناني: اقتراحات القوانین، مشار�ع القوانین 
 ت الدولیة ودور القضاء" مدخًال لتطو�ر آلیات التشر�ع ومتا�عة فعالیته.واالتفاقا

نبیه بري ممثالً برئیس لجنة حقوق االنسان  األستاذ عقدت الورشة برعا�ة رئیس مجلس النواب 
النائب میشال موسى، و�التعاون بین المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم ومؤسسة �ونراد ادیناور 
ومعهد الدروس القضائیة ومعهد حقوق االنسان في نقا�ة المحامین في بیروت. تولى تنسیق الورشة 

المشار�ین ملف یتضمن النصوص األساسیة التي ترعى قواعد ُوزع على  .ر�یع قیسالمحامي األستاذ 
 .التشر�ع في لبنان

شارك في الورشة �اإلضافة الى عدد �بیر من النواب، وطالب معهد الدروس القضائیة �افة  
 واكثر من خمسین من المحامین والباحثین واإلعالمیین.

ة في زمن اإلحباط واالمل �النهوض تثیر ورشة العمل، �ما ورد في المداخالت االفتتاحیة، الثق 
). میشال موسىو"�انتظام الحیاة السیاسیة من خالل دور القضاة والمحامین الذین هم صمام األمان" (

). هدفها األبرز �طرس حربوتنعقد الورشة في زمن "فقدان دور لبنان في المنطقة على صعید القانون" (
والعمل  )الیزابیت ز�ر�ا سیوفي�عیة وتنمیة المهارات" ("نشر المعرفة �أصول التشر�ع والصیاغة التشر 
، مؤسسة �ونراد Peter Remmeleبیتر ر�میلي على "انسجام التشر�ع مع المعاییر الدولیة" (

 ادیناور).
تمحورت األوراق والمناقشات حول ثالث قضا�ا: تسلسل العملیة التشر�عیة، نوعیة التشر�ع،  

 الدولیة.ات یتفاقالانسجام التشر�ع مع ا
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: تم عرض تفصیلي لسیاق اقتراح القانون ومشروع القانون سیاق العملیة التشر�عیة. ١ 
 لجنة نیابیة  ١٦) مع التشدید على دور سیمون معوضومناقشات اللجان والتصو�ت واالقرار (

 ). ر�اض غنام(
وردت أفكار رئیسة أبرزها التالیة: ضرورة االنسجام بین التشر�عات  نوعیة التشر�ع:. ٢ 
)، والتر�یز على األسباب الموجبة حیث ان "العبرة لیست في �ثرة التشر�عات بل في مدى ندى د�روب(

إجا�ة أي تشر�ع على األسئلة التالیة: هل للواقع القائم حل من خالل القوانین المرعیة؟ هل یناقض 
ید تشر�عات قائمة؟ هل التشر�ع الجدید في انسجام مع المنظومة الحقوقیة العامة والدستور؟ التشر�ع الجد

). لهیئة التشر�ع شكري صادر؟ (étude d’impactما هي حصیلة الدراسة حول تأثیر التشر�ع الجدید 
مواكبة واالستشارات في وزارة العدل دور هام في الصیاغة التشر�عیة. وُطرح ا�ًضا موضوع التشر�ع و 

التطور: "العالم یتطور �شكل سر�ع ونحن ننتظر حل مشاكلنا وال نستطیع االستمرار في الخالفات 
السیاسیة على حساب مصالح المواطنین. على سبیل المثال �ان لبنان األول في االتصاالت سنة 

 روقراطیة" هلل ان وزارة االتصاالت تتمیز ببعض المرونة الالب والیوم نحن متأخرون والحمد ١٩٩٤
 ).�طرس حرب(
ُطرح السؤال: هل یتمتع النائب �إمكانات جد�ة في العمل التشر�عي؟ �فتقر النواب الى  

مستشار�ن ومن وجهة نظر عملیة اإلدارة اللبنانیة هي التي تلحظ الحاجات من خالل المعلومات 
 ).�طرس حربوالمعطیات واإلحصاءات التي تتوفر لدیها (

في نوعیة التشر�ع وتطو�ره؟ وردت مالحظات حول "دور القضاء في  دور القضاةما هو  
). القضاة مؤتمنون على جان فهداالرتقاء في مستوى االجتهاد واستقاللیة إذا أحسن تطبیق القانون" (

). ما ُ�ساند دور القضاة تفعیل ندى د�روبالعدالة في المجتمع حیث "ال وطن بدون قضاة متمرسین" (
) "وتفعیل من القمة الى القاعدة" نوار الساحليومات فال تكون برلمانات ُمصغرة (الرقا�ة على الحك

 ).الیزابیت ز�ر�ا سیوفي(
 
ُطرحت إشكالیات التسمیة في  :وانسجامها مع التشر�ع الداخلياالتفاقات الدولیة . ٣ 

تسمیة لهذه االتفاقیات: تبادل رسائل، مذ�رات تفاهم...  ١٤٠االتفاقیات الدولیة حیث یوجد حوالي 
) وعلى إبراهیم �نعان). تهدف هذه االتفاقیات الى "إرساء عالقات سلمیة بین الدول" (میسم نو�ري (

). لم �سبق ان ُعرض على المجلس الدستوري ىمیشال موسالمحاكم التقید بتسلسل القواعد الحقوقیة (
)، لكن ُمقدمة الدستور اللبناني المعّدل تفرض التقید �المعاهدات سهیل عبودنص اتفاقیة دولیة (

والشرعات الدولیة. وتطرح إشكالیة في ما یتعلق بتار�خ استالم صكوك االبرام واشكالیة أخرى حول 
 ).غسان مخیبرعدم االبرام الفعلي من قبل الحكومة (حالة إجازة االبرام من المجلس النیابي و 
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 ؟ما العمل
 �ستخلص من ورشة العمل التوجهات التطبیقیة التالیة:  
: ما فائدة الورشة �النسبة الى قضاة ومحامین أهمیة االعمال اإلعداد�ة في فهم القانون  .١ 

د�ة مفیدة لفهم القانون وموجباته. �عملون على تطبیق القانون؟ ان سیاق التشر�ع ومجمل اعماله اإلعدا
الطائف -) ال �مكن فهم الدستور اللبناني ووثیقة الوفاق الوطني١یتبین ذلك من خالل ار�ع حاالت: 

بدون الرجوع الى الخلفیات اإلعداد�ة والمناقشات و�خاصة األوراق اإلصالحیة المقترحة وصوًال الى 
جلسة للجنة اإلدارة والعدل  ٣٢اكثر من  ٢٠٠٢) تطلب قانون اإل�جارات منذ ٢وثیقة الطائف، 

) قانون االنتخا�ات النیابیة اشبع ٣سنة،  ٧٠ومداوالت وتعدیالت لمعالجة معضلة تعود الى اكثر من 
) واقع األبنیة التراثیة ومصیرها ٤درًسا �خاصة من خالل لجنة فؤاد �طرس واصبح القرار �شأنه سیاسًیا، 

ق �حمایتها موجود في مجلس النواب منذ سنوات في حین تتغیر یومًیا حیث ان مشروع القانون المتعل
 معالم بیروت التراثیة.

: ان التمییز التقلیدي بین القضاء مساهم من خالل االجتهادات في تطو�ر التشر�ع. ٢ 
�جعل القاضي مؤتمًنا على العدل. مجرد تطبیق القانون في حرفیته ولیس في  jus/lexالقانون والعدل 

ل روحیته �جعل القاضي ملحًقا �السلطتین التشر�عیة والتنفیذ�ة ولیس مستقًال عنهما �صفته مؤتمًنا كام
 على العدل استناًدا الى القانون.

: من ابرز صعو�ات التشر�ع في لبنان، �خاصة في مجاالت صعو�ات التشر�ع لبنانًیا. ٣ 
لمناطقیة والمؤسسیة. ال تؤثر هذه التوازنات السیاسات العامة التوازنات األر�عة الشخصیة والمذهبیة وا

)، ولكنها قد تؤدي الى تشر�عات مجتزأة او على نوار الساحلي�الضرورة سلًبا على نوعیة التشر�ع (
 قیاس �عض المصالح. 

: من الضروري لدى وضع �ل قانون ارفاقه ارفاق �ل قانون بدراسة لجدواه وتأثیراته. ٤ 
، �ما یرد حدیًثا في �عض الدساتیر لضمان اسبا�ه الموجبة والتأكد étude d’impactبدراسة الجدوى 

 ).شكري صادرمن فاعلیته والعمل على تعدیالت محتملة استناًدا الى أسباب موجبة فعًال وواقًعا (
: الحاجة �عد صدور أي قانون تألیف لجنة برلمانیة لمتا�عة التطبیق لجنة متا�عة التطبیق. ٥ 

 ل في العدید من المجالس النیابیة ومؤخًرا في المجلس النیابي اللبناني.كما هي الحا
: حیث ان �عض القوانین السا�قة للتعدیالت الدستور�ة المراجعة الدستور�ة بواسطة الدفع. ٦ 

قد تكون مخالفة للدستور فمن الضروري اعتماد المراجعة الدستور�ة بواسطة الدفع في سبیل  ١٩٩٠سنة 
تشر�عات من المخالفات الدستور�ة و�ما ورد في ورشة عمل نظمها المجلس الدستوري تنز�ه �عض ال

 �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور. ٢٠١٦في أ�ار 
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: ان التر�یز الضروري منذ السبعینیات على الجانب المهني في تعلیم تعلیم الحقوق . ٧ 
انب الفكر�ة والتار�خیة والثقافیة للتشر�ع. الحقوق قد یؤثر سلًبا على الثقافة الحقوقیة التي تشمل الجو 

یتطلب التشر�ع في التخطیط المدني والعائلة والحر�ات العامة... ثقافة واسعة. هذا ما �فسر جزئًیا ما 
 ١٩٧٥أورده �عض المشار�ین في الورشة وعلى المستوى العالمي التراجع في نوعیة التشر�ع منذ 

 ).شكري صادر(
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٢ 
 استقاللیة السلطة القضائیة

 القاضي سهیل عبود
 مدیر معهد الدروس القضائیة

 
 

لن تكوَن �لمتي عبارًة عن ُخالصٍة لما سبَق، من مداخالٍت ومناقشات، بل سأستفیُد 
�عَض الشيِء عن مساِر هذا الیوِم، وَألطَرَح �عضًا من وجوِدنا هنا، في َصرِح التشر�ِع، َألخُرَج 

 من افكاٍر، تتعلُق �مبدأ فصِل الُسلطاِت وتعاوِنها، و�مبدِأ استقاللیِة الُسلطِة القضائیة.
َأسَتِهُل مداخلتي، التي لن تتجاوَز الدقائَق القلیلَة، �ُعنواٍن قد �كوُن صادمًا للبعِض، 

السلطُة القضائیُة : " ِة، أو مقبوًال من آخر�َن، وهذا الُعنواُن هو :و�ن متوافقًا مع قناعاِته الحقیقی
عنواٌن ساطٌع في دالالته، وهادٌف في  ،سلطٌة مستقلٌة، ام سلطٌة في مهِب ر�ِح سائِر السلطات"

غائیِته، ومرتبطٌ ارتباطًا وثیقًا �اهداف ورشِة العمِل، الرامیِة الى تأمین المعرفِة �كیفیة صدوِر 
 القوانیِن، بهدف ُحسِن تطبیِقها، ودوِر القضاء بهذا الصدد.

القضاِء سلطًة ام ال، فإَن و�عیدًا عن المشار�ِة في النقاِش القد�ِم الحدیِث، حول مسألِة اعتباِر 
وجوَد السلطِة األشتراعیِة الفاعلِة والمتخصصة في اصدار القوانیِن، �فترُض بدوره، ِوفَق احكاِم 

 الدستور اللبناني وجوَد ُسلطٍة قضائیٍة مستقلٍة، ُتحِسُن تطبیَق هذه القوانیِن.
  بال قوانیَن،انها فلسفُة استقاللیِة السلطاِت وتعاوِنها، فال وجوَد ألي دولةٍ 

 وال وجوَد ألي قوانیَن، بال سلطٍة اشتراعیٍة فاعلٍة ومتخصصٍة،
 وال وجوَد لُحسِن تطبیِق هذه القوانیِن، من دون سلطٍة قضائیة مستقلٍة وشفافٍة.

وانني سأقتصُر على ما هو متعلٌق �شؤون السلطة القضائیة وشجوِنها، ولو �انت 
، ال َتِقل عن تلَك التي تعانیها السلطُة القضائیة، عنیُت شؤوُن السلطتین األخر�ین وشجوُنهما

 بذلك التعطیَل الالحَق �عمِلهما.  
*** 
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أكتفي في هذه الُعجالة �عرِض افكاٍر ست، من شأنها المساهمُة في الوصول الى   
السلطتین لمًا َأن الِقسَم األكبَر منها، �فترُض تعاونًا بین ع هذه السلطِة القضائیِة المستقلة،

 التشر�عیِة والقضائیة، وتعدیًال في قسم من القوانیِن المعمول بها،
 تتلخص األفكاُر المذ�ورُة �اآلتي :

: ال وجوَد لسلطٍة قضائیٍة مستقلٍة بدوِن مجلٍس للقضاِء �جري اختیاُر اغلبیِة  اوالً 
تیَن من بین قضاِة اعضاِئه �األنتخاب، من قبل القضاة انفِسهم، ُ�ضم الیه اعضاُء غیُر ُمصو 

الشرف المتقاعدیَن، ونقباِء المحامیَن، وعمداِء الجامعات السا�قیَن، المشهوِد لهم �علِمهم 
 ومناقبیتهم وَتجُرَ�ِتهم.

: الَ سلطَة قضائیَة مستقلَة، من دون تطبیِق مبدِأ ثباِت القاضي في منِصبه  ثانیاً 
 سي للدستور اللبناني، والمعروِف �مبدأ وعدِم امكانیِة نقِله المنصوِص عنه في النص الفرن

le principe de l’inamovibilité du juge  
كما ُ�فترُض  في المقابِل تطبیُق مبدِأ المداورِة في الَمناِصِب، وعدِم األخِذ �مبدأ التأبیِد 

 بها.
: ال استقاللیَة للسلطِة القضائیة بدوِن اعتماِد ُاسٍس متطورٍة، تضَمُن ُحسَن اختیاِر  ثالثاً 

القضاِة الُجدد، عن طر�ق التحقق من َمقِدَرتهم النفسیِة واألخالقیِة والعلمیة على مجابهة تحد�اِت 
 العمل القضائي وموجباِته. 

ول الى معهد القضاء، �ما َ�طَرُح �فتِرُض هذا األمَر مراجعًة �املًة لنظام مباراِة الدخ
امكانیَة اشراِك متخصصین في علم النفس في اللجنة الفاحصة لمباراة الدخول، اضافًة الى 
ُحسِن اختیاِر اعضاِء هذه اللجنِة من بیِن قضاة متمرسین و�فوئین، �مارسون ا�ضًا التعلیَم 

 �صفة مراقبین.  الجامعي، مع امكانیِة ضِم قضاِة شرٍف الى الَلجنة الفاحصة 
: ال استقاللیَة للقضاء ا�ضًا، اال �ضماِن وصول الشخص المناسب الى المر�ز  را�عاً 

المناسب، من خالل تطبیق نظاِم تقییٍم علمي  وموضوعي ُ�فترض اعتماُد نتاِئجه الزامیًا، عند 
 وضع التشكیالت القضائیة وتنفیِذها.  

تجد مصداقیَتها ا�ضًا، من خالِل تطبیِق : إن استقاللیة السلطِة القضائیة  خامساً 
مبدِأ الثواِب والعقاب، بواسطة تفتیش قضائي فاعل مؤلف من قضاة ممیز�ن وقادر�ن، ُمواَكبین 

 في عملهم �مجلس تأدیبي ُ�حَسُن اختیاُر اعضائه. 
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علمًا ان َثمة ضرورًة في توسیع مالِك هذا التفتیش، مع الزامه بوضع تقر�ر علني 
 ماله،  �ااألضافِة الى امكانیة رفده �قضاِة شرٍف من ذوي الكفاءِة والجرأة.سنوي عن اع

: إنه �ُفترُض تعدیُل النصوِص أو تفسیُرها، �ما یؤمُن انسجامًا وتنسیقًا في  سادساً 
ادارة المرفق القضائي بین وزارِة العدل ومجلس القضاء، وذلك �َمعِزٍل عن �ل التباٍس في 

 الصالحیات بیَنهما.
تم مع مونتسكیو القائِل، إنه عندما تكوُن لشعٍب تقالیُد جیدٌة، تصبُح القوانیُن في اخ

اصدارها وتطبیقها �الغَة الُسهولِة، فاتساءُل معه �كل صراحٍة، هل أن األزمَة المؤسساتیَة الحالیَة 
لٍف في التي تطاوُل السلطاِت جمیَعها، هي ولیدُة َندرة في الرجال، وَنقٍص في القوانیِن، وتخ

 المجتمع؟  
*** 

سُیساعُد في تكر�ِس وجوِد سلطاٍت  المبادئمؤ�دًا رغَم ذلك، أن تطبیق هذه األفكاِر 
 دستور�ة ثالٍث مستقلٍة متساو�ٍة في المبدأ، ومنسجمٍة في العمل، ومتكاملٍة في الغائیة واألهداف.

الى تطبیقاِتها، نبقى اسرى  االستقاللیةمن شعاراِت  واالنتقال�انتظار تحقِق الُمرتجى، 
 اماِلنا واُألمنیات.
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 صدر في منشورات المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم
  UNDPجائزة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (

 )١٩٩٧ومؤسسة جوزف ولور مغیزل "للسلم األهلي وحقوق االنسان"، 
 إشراف انطوان مسّره

 
 ص. ٢٦٠، ١٩٨٨، �التعاون مع مر�ز المؤتمرات في ا�انا�ا (قبرص)، الحق في الذاكرة. ١
(من المعاناة الى المواطنیة)، �التعاون مع مر�ز المؤتمرات في ا�انا�ا (قبرص)،  العبور الى الدولة. ٢

 ص. ٢٨٠، ١٩٩٢بیروت، 
 �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور، االشكالیة والتخطیط للبنان ما �عد الحرب)البناء الد�مقراطي (. ٣

Konrad Adenauer Stiftung- KAS ،ص.  ٢٤٠ ،١٩٩٤ 
 ج في الثقافة المدنیة)، الجزء االول، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�موقراطیة(نماذ مواطن الغد. ٤

National Endowment for Democracy-NED ،ص. ١٩٩٥،٤٩٦ 
(االشكالیة والتخطیط)، �التعاون مع مر�ز البحوث لالنماء بناء السیاسات االجتماعیة في لبنان . ٥

 ص. ٣١٢،  ١٩٩٥اوتاوا (كندا)،  ،CRDI الدولي
(التزام واستراتیجیة سالم ود�موقراطیة للمستقبل)، الجزء األول، االحزاب والقوى السیاسیة في لبنان . ٦

         ص. ٥٩٢، ١٩٩٦،  KAS ادیناور �التعاون مع مؤسسة �ونراد
 ، الجزء الثاني، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�موقراطیةمواطن الغد: الحر�ات وحقوق االنسان. ٧

NED، ص ٣٦٨ ،١٩٩٨. 
 الجزء الثاني، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناوراالحزاب والقوى السیاسیة في لبنان: تجدد والتزام، . ٨

KAS  ،ص. ٢٨٨ ،١٩٩٧ 
(نماذج في المعامالت واالعالم االداري)، الجزء األول، �التعاون مع المؤسسة عالقة المواطن �االدارة . ٩

 ص. ٣٨٨، ١٩٩٨، NED الوطنیة للد�مقراطیة
، ١٩٩٨،  KAS ، �التعاون مع مؤسسة �ونراد أدیناوراقتصاد في سبیل العدالة االجتماعیة. ١٠

 ص. ٢٩٦
 الجزء الثالث، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�موقراطیة مواطن الغد: نعیش مًعا في مجتمع،. ١١

NED ،ص. ٣٦٨ ،١٩٩٧ 
راتیجیة مشار�ة ود�موقراطیة اجتماعیة)، �التعاون مع (است النقا�ات والهیئات المهنیة في لبنان. ١٢

 ص. ٢٥٦، ١٩٩٩،  KAS مؤسسة �ونراد أدیناور
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(نماذج في المعامالت واالعالم االداري)، الجزء الثاني، �التعاون مع  عالقة المواطن �االدارة. ١٣
 ص.  ٣٨٤، ١٩٩٩ ،NED المؤسسة الوطنیة للد�موقراطیة

 Mercy (منظومة قیم ومبادرة وتواصل وتدر�ب)، �التعاون مع  ي لبنانتنمیة المجتمع المدني ف. ١٤

Corps International ،ص. ٧٥٢، ٢٠٠٠ 
،  KAS ، الجزء الثاني، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناورالنقا�ات والهیئات المهنیة في لبنان. ١٥

 ص. ٢٥٦ ،٢٠٠٠
)، �التعاون مع المؤسسة في لبنان(مبادرة ومشار�ة ومواطنیة في المجال المحلي  الحكمیة المحلیة. ١٦

 ص ٥٧٦، ٢٠٠٢الجزء االول ،  ،NEDالوطنیة للد�مقراطیة 
، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور الجغرافیة االنتخابیة في لبنان: شروط التمثیل الد�مقراطي. ١٧

KAS  ،ص. ٣٧٦، ٢٠٠٢،  الجزء االول 
، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة لحكمیة المحلیة: النقاش المحلي في القضا�ا المشتر�ةا .١٨

 ص. ٤٧٢، ٢٠٠٣، الجزء الثاني، NEDللد�مقراطیة 
، �التعاون مع مؤسسة �ونراد الجغرافیة االنتخابیة في لبنان: تار�خیة القضاء وتقسیم الدوائر. ١٩

 ص, ٦٢٤، ٢٠٠٤الثاني،  ، الجزء KASادیناور 

ومؤسسة  ، �التعاون مع مر�ز المؤتمرات في ا�انا�ا قبرصمرصد السلم االهلي والذاكرة في لبنان. ٢٠
 ص. ٢٠٠٤،٦٥٦، ٢٠٠٤، KASكونراد ادیناور

(قواعد العمل الد�مقراطي البلدي في لبنان)، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة الحكمیة المحلیة . ٢١
 ص. ٥٩٢، ٢٠٠٤، ٣، جزء NEDللد�مقراطیة 

(سیرة ذاتیة في العمل السیاسي والمقاومة المدنیة أو �یف  مقاومة المافیا. لیولو�ا اورلندو، ٢٢
 Sicilianاستعادت صقلیة هو�تها المسلو�ة)، تعر�ب افلین ابو متري مسّره، �التعاون مع

Renaissance Institute ص. ٢٤٨، ٢٠٠٥لبنان، -و"برنامج الثقافة الحقوقیة" وامیدست 

(التواصل بین التشر�ع والمجتمع)، الجزء االول، �التعاون مع المؤسسة  التشر�ع في لبنانمرصد . ٢٣
 ص. ٥٥٢، ٢٠٠٥، NEDالوطنیة للد�مقراطیة 

(القواعد الحقوقیة في الصیاغة والسیاسات التشر�عیة)، �التعاون مع  مرصد التشر�ع في لبنان. ٢٤
 ص. ٦٤٠، ٢٠٠٦، الجزء الثاني، NEDالمؤسسة الوطنیة للد�مقراطیة 

(بناء ثقافة المناعة في المجتمع اللبناني:  نزاعات الداخل وحروب الخارج ، طوني جورج عطاهللا. ٢٥
 ص.  ٦٢٤، ٢٠٠٧)، ٢٠٠٧-١٩٧٥

(اشكالیة ومنهجیة وتطبیق)، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�مقراطیة  مرصد التشر�ع في لبنان. ٢٦
NED ،ص. ٣٤٠، ٢٠٠٧، الجزء الثالث 
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(اعالم و�لوغیة وتمكین في سبیل د�مقراطیة قر�بة من  مرصد الحقوق االقتصاد�ة االجتماعیة. ٢٧
 ص ٥٠٤، ٢٠٠٨، NEDالناس)، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�مقراطیة 

(تضامن ومشار�ة ومواطنیة في المجال المحلي)،  دعم المجتمع األهلي للعمل البلدي في لبنان. ٢٨
 Westminwster Foundation forوستمنستر للد�مقراطیة  �التعاون مع مؤسسة

Democracy ،ص. ٢٥٦، ٢٠٠٩ 
(بناء ثقافة المواثیق في لبنان من أجل مواطنیة فاعلة)، �التعاون مع المؤسسة  اتفاق الدوحة. ٢٩

  ص. ٣٧٧، ٢٠٠٩العر�یة للد�مقراطیة، بیروت، 
(رؤ�ة اخالقیة تغیر الشعوب  �مانالمصالحة القائمة على اإل، Brian Cox. بر�ان �و�س ٣٠

 ص. ٢٠٨، ٢٠١٢والمجتمعات)، تعر�ب افلین ابو متري مسّره، 
(مبادرة  الشأن العام في الحیاة الیومیة المحلیة في لبنان. انطوان مسّره ور�یع قیس (ادارة)، ٣١

 Foundation for theومشار�ة ومواطنیة دعًما للعمل البلدي)، �التعاون مع مؤسسة المستقبل 

Future ،ص. ٥٣٢، ٢٠١٣ 
 ص. ١٤+  ٩٤، ٢٠١٣(تشر�ع وحقوق وتوصیات)،  السجون في لبنان. ر�یع قیس، ٣٢

(إطار إ�ماني لصنع السالم وحل المصالحة القائمة على اإل�مان ، Brian Cox. بر�ان �و�س ٣٣
 ص. ١٣٢، ٢٠١٤النزاعات)، تعر�ب افلین ابو متري مسّره، 

(الخبرات العر�یة  صیاغة الدساتیر في التحّوالت العر�یةس (اشراف)، . انطوان مسّره ور�یع قی٣٤
 ص. ٤٣٢، ٢٠١٤، KASوالدولیة من منظور مقارن)، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور 

مرصد السلم االهلي والذاكرة في لبنان: استعادة سلطة . انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٣٥
 ص. ٦١٢، ٢٠١٥، RYACOمزي یوسف عساف الخیر�ة جمعیة ر �التعاون مع  المعاییر،

(برامج  تعلیم وثقافة حقوق االنسان في الجامعات العر�یة. انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٣٦
 ص. ٣٣٦، ٢٠١٥، KASوخبرات)، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور 

، �التعاون مع ي الكشاف الحز�ي في لبنان من منظور جندر منار زعیتر ومصطفى عاصي،   .٣٧
 ص. ٦٤، ٢٠١٥، KASمؤسسة �ونراد ادیناور 

التزامات لبنان �حقوق االنسان بین المواثیق الدولیة األساسیة والتشر�عات . میر�ام یونس، ٣٨
 ص. ٦٤، ٢٠١٥، KAS�التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور الوطنیة، 

(آلیات ولیة أمام المحاكم الوطنیة فاعلیة االتفاقیات الد. أنطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٣٩
ومعهد حقوق  KASالحما�ة وفعالیتها)، وقائع ورشات عمل �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور 

 .٢٠١٦االنسان في نقا�ة المحامین في بیروت ومعهد الدروس القضائیة، 
، �التعاون مع ئدینتعز�ز القیم الد�مقراطیة لدى الشباب الرا. انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٤٠

 .٢٠١٦وجمعیة التعلیم الجل لبنان،  MEPIمبادرة الشراكة األمیر�یة الشرق أوسطیة 
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41. Lamia Hitti, La pédagogie de la mémoire au Liban (Guerres des années 
1975-1990 : problémtatique mémorielle et expérience éducative), Préface 
de Antoine Messarra, 2017, 230 p. 

 
 Documentsصدر في سلسلة "وثائق" 

سلسلة "وثائق" محدودة اإلصدار �عضها متوفر في المكتبة الشرقیة، وفي مكتبة �لیة 
 یة واإلدار�ة الحقوق والعلوم السیاس

، وغیرها في مكتبة  الجامعة األمیر�یة في بیروت USJفي جامعة القد�س یوسف 
AUB.ومكتبات جامعیة ، 

 �مكن توفیرها �االتصال �المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم.
1. Irène Lorfing, Antoine Messarra, Abdo Kahi (dir.), Linking Civil Society to 

Sustainable Development (A training Manual for Institutional 
Strengthening), in cooperation with Mercy Corps International, 1999, 120 p. 

، ١٩٩٩،  KAS�التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور ، فاعلون في السیاسات االجتماعیة في لبنان. ٢
 ص. ٣٠٠، ٢٠٠٧طبعة جدیدة مضافة، 

(نماذج أحكام قضائیة مختارة)،  القضاء: دفاًعا عن العدالة واإلنصاف والحر�ات في لبنان. مرصد ٣
 ص. ١٦٨، ٢٠٠٦، MEPI�التعاون مع مبادرة الشراكة األمیر�یة الشرق أوسطیة 

) ٥/١١/١٩٨٩و ٢٢/١٠/١٩٨٩( الطائف –جذور وثیقة الوفاق الوطني اللبناني  انطوان مسّره،. ٤
 ص. ٥٢٠، ٢٠١٥)، طبعة را�عة مضافة، ٢١/٩/١٩٩٠( والتعدیل الدستوري 

 ص. ٢٥٠ ،٢٠١٢)، ١٩٨٢-١٩٧٥( الفدرالیة الجغرافیة والفدرالیة الشخصیة: ٤/٢، رقم ٢وجزء    
 ١٢٠ ،٢٠٠٦عولمة السالم من خالل الد�مقراطیة،  الحر�ة العالمیة للد�مقراطیة:. انطوان مسّره، ٥

 ص.
وندوة اللجنة الوطنیة  ٢٠٠١-١٩٩٩نهار الشباب شبابیة، سیاسات . انطوان مسّره (جمع وتنسیق)، ٦

 ص. ٢٠٠، ٢٠٠٦، ٢٧/١١/١٩٩٩الیونسكو في  –للتر�یة والعلم والثقافة 
، اعداد انطوان مسّره و�ول مرقص، �التعاون مرصد القضاء في لبنان: نماذج احكام قضائیة مختارة. ٧

 ص. ٢٧٢، ٢، جزء ٢٠٠٧، MEPIمع مبادرة الشراكة االمیر�یة الشرق اوسطیة 
المواطنیة الطالبیة: مندو�و الصف في المدارس وممثلوا الطالب في الجامعات او التر�یة على . ٨

  ص. ١٤٢، ٢٠٠٦،  KAS�التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور الشأن العام، 
(مضامینها وسیاقها التطبیقي والخبرات للبنان ومن لبنان)، �التعاون  التر�یة على القاعدة الحقوقیة. ٩

 ص. ٢٣٠، ٢٠٠٦، KASمع مؤسسة �ونراد ادیناور 
وانعكاساتها على المجتمع اللبناني  ٢٠٠٦تموز  ١٢تأثیرات حرب . طوني عطاهلل (اعداد)، ١٠

 ص. ١٥٣، ٢٠٠٦، مرصد السلم االهلي والذاكرة في لبنان، وحقوق االنسان
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، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور المواطنیة الطالبیة: نماذج في التنظیم والثقافة الد�مقراطیة. ١١
KAS  ،ص. ١٩٤ ،٢٠٠٦ 

(دراسات ومقاالت ومداخالت في مؤتمرات،  االعالم في لبنان: قانون وخلقیة. انطوان مسّره، ١٢
 ص. ٧٥٦، ٢٠٠٦)، ٢٠٠٦-١٩٦٤

13. Antoine Messarra (documentation fondamentale classée et colligée par), 
Les systèmes consensuels de gouvernement : Documentation fondamentale- 
Consensual model of Democracy : Fundamental Documentation, 3 vol., 
2007, 594, 370 et 712 p. 

، اعداد طالب الدراسات ائف �ما نرو�ها الوالدناالط-وثیقة الوفاق الوطني. انطوان مسّره (اشراف)، ١٤
 ص. ١٩٠، ٢٠٠٧، UL/Liban et CFPJ-IFP/Parisالعلیا صحافة في الجامعة اللبنانیة، 

، الشبكة العر�یة لالصالح الد�مقراطي تطو�ر ا�حاث الد�مقراطیة عر�ًیا. انطوان مسّره (اشراف)، ١٥
 ،٢٠٠٧االهلي الدائم ومر�ز االردن الجدید للدراسات،  (اصالح) �التعاون مع المؤسسة اللبنانیة للسلم

 ص. ٣١٠
 االرشاد الرسولي: مقار�ة تطبیقیة في سبیل مرصد االرشاد الرسولي في لبنان . انطوان مسّره، ١٦

 ص. ٥٤، ٢٠٠٧(�العر�یة والفرنسیة)، 
وتوجهات  (خالصة ا�حاث و�رامج تطبیقیة هواجس وتطلعات الشباب اللبناني. انطوان مسّره، ١٧

 ص. ٢٥٨، ٢٠١٢، طبعة ثانیة مضافة، ٢٠٠٧مستقبلیة: نحو بناء سیاسات شبابیة)، 

، لماذا طرابلس؟ استغالل االوضاع االقتصاد�ة االجتماعیة في احداث االرهاب والعنف. ما العمل؟. ١٨
 ص. ٤٢، ٢٠٠٧، NED�التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�مقراطیة 

، ٢٠٠٧، NED، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�مقراطیة جتماعيبناء رأي عام اقتصادي ا. ١٩
 ص. ٥٠

 قضا�ا اخالقیة: هدفیة الشرع المهنیة وصیاغتها وتطبیقاتها،. انطوان مسّره (اعداد وتنسیق)، ٢٠
مجموعة وثائق لبرنامج "الماستر في العالقات المسیحیة االسالمیة"، معهد العلوم الدینیة، جامعة 

 .٢٠٠٨ القد�س یوسف،
(دراسات  مرصد السلم االهلي والذاكرة في لبنان. انطوان مسّره وطوني عطاهللا (اعداد وتنسیق)، ٢١

 Observatoire de la paix، ٢٠٠٨-٢٠٠٥وتقار�ر ومداخالت في مؤتمرات وورشات عمل)، 
civile et de la mémoire au Liban, 2005-2008/ Monitoring Civil Peace and 

Collective Memory in Lebanon, 2005-2008 ،التعاون مع مر�ز المؤتمرات في ا�انا�ا�-
ورا�طة مراكز التدر�ب والر�اضات الروحیة في  FDCDقبرص ومنتدى التنمیة والثقافة والحوار 

 ص. ٦٥٦، ٢٠٠٨، MEATRC  الشرق األوسط 
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-١٩٤٧، وثائق من التار�خ: نصف قرن دفاًعا عن حقوق المرأة في لبنان. لور مغیزل، ٢٢
، اشرف على تنسیقها وتبو�بها والتقد�م لها انطوان مسّره وطوني عطاهلل، مؤسسة جوزف ١٩٩٧

، Machreq/Maghreb Gender Linking and Information Projectولور مغیزل، 
ت المؤسسة المؤسسة اللبنانیة للسلم االهلي الدائم، الجمعیة اللبنانیة للعلوم السیاسیة، منشورا

 ص. ٤٥٠ص. +  ٥٠٠ص +  ٤٩٣ ،٢٠٠٨اجزاء،  ٣اللبنانیة للسلم االهلي الدائم، 
، بیروت، : وثائق للذاكرة والثقافة المیثاقیة والمواطنیة٢١/٥/٢٠٠٨جذور اتفاق الدوحة، . ٢٣

�التعاون مع المؤسسة العر�یة للد�مقراطیة، اعداد طوني جورج عطاهللا �التعاون مع �اسكال 
 ٣٩٣، ٢٠٠٩وعلي حسون ور�تا روسل متى، وتنسیق انطوان مسّره ور�یع قیس،  موصللي

 ص.
مرصد الحقوق االقتصاد�ة االجتماعیة: اعالم و�لوغیة وتمكین في سبیل د�مقراطیة قر�بة من . ٢٤

 ص. ٤٩٢، ٢٠٠٩،  NED، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�مقراطیة الناس
*** 

عاًما من الحوار اللبناني في سبیل ثبات السلم األهلي ودعم المسار  ٢٥( ذاكرة الحوارات اللبنانیة
 الدستوري):

 ص. ٥٧٢، ٢٠٠٩، ٢٣/٣/١٩٨٤-١١ مؤتمر لوزان :١. الجزء ٢٥
، ٢٠٠٧، والحوار اللبناني في سو�سرا ١٩٨٤�حث جامعة الروح القدس الكسلیك  :٢. الجزء ٢٦

 ص. ٥٩، ٢٠٠٩ ،٢٠٠٨والفر�ق العر�ي للحوار االسالمي المسیحي 
-٢٠٠٦، واجتماعات مؤتمر الحوار الوطني ٢٠٠٧فرنسا -لقاءات سان �لو :٣. الجزء ٢٧

 ص. ٢٩٧، ٢٠٠٩، ٢٠٠٩، وتحر�ات المجتمع المدني ٢٠٠٩
 ص. ١٢٠، ٢٠٠٩، ١٩٨٤وثائق للمؤتمر المسیحي  :٤. الجزء ٢٨
ص  ٦٤ + ٨٧٠، ٢٠١٠، توثیق أنطوان مسّره، ٢٠٠٩-٢٠٠٧نزاع وتضامن في لبنان . ٢/٢٨

 (متوفر في مكتبة �لیة الحقوق، جامعة القد�س یوسف).
*** 

اعداد وتنسیق انطوان مسّره لورشات جمعیات ومبادرات دعًما للعمل البلدي في لبنان الیوم، . ٢٩
 ص. ١١٩، ٢٠١٠، Foundation for the Futureعمل �التعاون مع 

یلى سلوم سعد، افلین ابو متري مسّره، ، الجزء الثالث، اعداد لیوسف سعد: المجموعة الكاملة. ٣٠
 .٢٠١٠انطوان مسّره، 

(الحالة البحثیة:  قیاس الد�مقراطیة واالصالح الد�مقراطي في الدول العر�یة. انطوان مسّره، ٣١
 ص. ٥٤+  ٧٠، ٢٠١٠مؤسسات، مؤشرات، حاجات، اولو�ات، منهجیات، استشراف)، 
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 ٥٢، ٢٠١١، ٢٤/٥/٢٠١١عشاء -، لقاءي لبنانر�ع قرن في سبیل السلم االهلي والذاكرة ف. ٣٢
 ص.

، مجموعة وثائق جمعها انطوان االمام موسى الصدر في ذاكرة اللبنانیین للسلم االهلي والمیثاق. ٣٣
 ص. ٨٠، ٢٠١١مسّره �فضل مساعدة السیدة ر�اب الصدر ومؤسسات االمام موسى الصدر، 

34. Antoine Messarra, Des repères pour le dialogue interculturel (Synthèses 
de rencontres et débats à la Fondation euro-méditerranéenne Anna 
Lindh pour le dialogue entre les cultures-FAL), معاییر في سبیل الحوار الثقافي, 
2008-2011, 100 p. 2012. 

 Monitoring ٢٠١٢-٢٠٠٨، نانمرصد السلم االهلي الذاكرة في لب. انطوان نصري مسّره، ٣٥

Civil Peace and Collective Memory in Lebanon, 2005-2008 :الجزء الثالث ،
�التعاون مع  ٢/٩/٢٠١٢-٣١/٨تقار�ر ودراسات ووثائق لندوة مرصد السلم االهلي والذاكرة في 

 – Youssef Assaf Charitable Organisationجمعیة رمزي یوسف عساف الخیر�ة 

RYACO Ramzi ،(�العر�یة والفرنسیة واالنكلیز�ة). ٢٠١٢ 

(حاالت ونماذج)، مقتطفات من منشورات المؤسسة اللبنانیة  الذاكرة المدنیة للحرب في لبنان. ٣٦
 LAUللسلم االهلي الدائم)، �التعاون مع مر�ز التراث اللبناني في الجامعة اللبنانیة األمیر�یة 

 Ramzi Youssef Assaf Charitableوجمعیة رمزي یوسف عساف الخیر�ة 

Organisation-RYACO ،ص. +  ١٦٣، ٢٠١٢ص، اعداد انطوان مسّره،  ١٩٢، ٢٠١٣
 للعرض على الشاشة. CDص و ٦٥ملحق 

 /Woman Empowermentمبادرة المرأة ومشار�تها في صنع القرار على الصعید المحلي . ٣٧
Capacitation des femmes, documents choisis et rassemblés par Sofia 
Agosta, avec le soutien de A. Messarra, dans le cadre du programme avec 

Diakonia, 2013, 368 p. 
38. Antoine Messarra, Lebanon: A Users Guide (Civil and Internal War, 

Post-Internal War, Political System and Democratic Mangement of 
Religious and Cultural Pluralism in Lebanon), Curriculum Caravan, 
Faculté des sciences religieuses et Master en relations islamo-chrétiennes, 
Université Saint-Joseph, 2013, 100 p. 

جموعة (المجتمع والقدرة الوطنیة)، م االستراتیجیة الوطنیة: البعد االجتماعي. انطوان مسّره، ٣٩
 ص. ١٣٣، ١٩٩٧نصوص لمحاضرات في �لیة القیادة واألر�ان، 

السلم االهلي في لبنان في برامج . انطوان مسّره (اعداد) ودانییال فیاض (توثیق وتبو�ب)، ٤٠
 ٢٠١٤Paix civile et droits de l’homme au Liban en-١٩٨٤ومشار�ع: 

programmes et projets: 1984-2014 ،ص. ١٢٦٨، ٢٠١٤ 
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)، ١٩٩٤-١٩٨٠(كتا�ات متفرقة:  النظام السیاسي اللبناني خالل االزمات. انطوان مسّره، ٤١
 ص. ٢٢٨، ٢٠١٤

الدولة والمجال الدیني في الدساتیر والتشر�عات واالجتهادات . انطوان مسّره (اشراف)، ٤٢
-٣، مجموعة وثائق لورشة عمل ودورة تدر�بیة لمجموعة "د�ار"، عمان، الدستور�ة

 ص. ١٢٨، ٢٠١٣، ٥/٩/٢٠١٣
، ١٩٩٩-١٩٩٨التدر�ب على المناهج الجدیدة في التر�یة المدنیة، . انطوان مسّره (اشراف)، ٤٣

 ص. ٨٢
(دراسات ومقاالت في الدستور قواعد الحكم في النظام الدستوري اللبناني . انطوان مسّره، ٤٤

 ص. ٧٩٤، ٢٠١٤)، ٢٠٠٨-١٩٧٨والمواطنیة والمجتمع المدني، 
وجوه میثاقیة في تار�خ لبنان واللبنانیین: لبنان الكبیر في ذاكرة جیل الشباب، ن مسّره، . انطوا٤٥

، طبعة ثانیة، Gladic(مجموعة وثائق)، �التعاون مع جمعیة تصالح   ١٩٤٣-١٩٢٠
٢٠١٥. 

46. Maé Kurkjian, Rapport de stage (1 juillet au 18 août 2013) à la Fondation 
libanaise pour la paix civile permanente, 2014, 40 p. 

(مشار�ع ومناقشات ومراجع)، مجموعة  األحوال الشخصیة االختیار�ة. انطوان مسّره (اعداد)، ٤٧
 ص. ١٠٥، ٢٠١٤وثائق، 

-٢٠٠٢(اشكالیة وتمكین ومبادرات لبرامج تطبیقیة)،  كتا�ات حول حقوق المرأة. انطوان مسّره، ٤٨
 ص. ٦٤٠، ٢٠١٥، ٢٠٠٨

(تعر�ب �عض الفصول)، تعر�ب ایلیت  قلب ثائر، Ingrid Betancourt. انغر�د بتانكور ٤٩
الكسلیك، -سیمون شحاده، مذ�رة �حث للحصول على دبلوم في الترجمة، جامعة الروح القدس

 ص. ٨٥، ٢٠١٥
-٢٠٠١، في لبنان تقار�ر مرصد السلم االهلي والذاكرة مجموعة. انطوان مسّره (اشراف)، ٥٠

 ص. ٣٧٠، ٢٠١٥، RYACO، �التعاون مع جمعیة رمزي یوسف عساف الخیر�ة ٢٠١٤
، وقائع �حث مرصد الد�مقراطیة في لبنان: المواثیق ود�مقراطیة القر�ى. انطوان مسّره (اشراف)، ٥١

جماعي وار�ع ندوات عقدتها مؤسسة جوزف ولور مغیزل �التعاون مع االتحاد االورو�ي، 
 ص. ٣٦٦، ٢٠١٥، ٢٠٠٢-١٩٩٧

52. A. Messarra (dir.), Observatoire de la démocratie au Liban : Démocratie 
de proximité, actes d’une recherche collective et de quatre séminaires 
organisés en 2001 par la Fondation Joseph et Laure Moghaizel en 
coopération avec l’Union européenne, 2015, 130 p. 
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وقائع  ،٢٠٠١مرصد الد�مقراطیة في لبنان: تحوالت واستشراف، . انطوان مسّره (اشراف)، ٥٣
�حث جماعي وأر�ع ندوات عقدتها مؤسسة جوزف ولور مغیزل �التعاون مع االتحاد االورو�ي، 

 ص. ٢٥٨، ٢٠١٥
(صدقیة الخبر  مهنیةحق المواطنین في االعالم: شهادات وخبرات . انطوان مسّره (اشراف)، ٥٤

وخلقیة االعالم استناًدأ الى الشرعات الدولیة وفي الممارسة المهنیة الیومیة لالعالمیین من 
 ٢٠٠١الجیل الجدید)، وقائع �حث جماعي وندوات عقدتها مؤسسة جوزف ولور مغیزل سنة 

 ص. ٢٨٣، ٢٠١٥، ١/٢�التعاون مع االتحاد االورو�ي، الجزء 
(صدقیة الخبر  حق المواطنین في االعالم: شهادات وخبرات مهنیةراف)، . انطوان مسّره (اش٥٥

وخلقیة االعالم استناًدا الى الشرعات الدولیة وفي الممارسة المهنیة الیومیة لالعالمیین من 
مؤسسة جوزف ولور مغیزل  ٢٠٠٣الجیل الجدید)، وقائع �حث جماعي وندوات عقدتها سنة 

 ص. ٣٠٨، ٢٠١٥، ٢/٢الجزء  �التعاون مع االتحاد االورو�ي،
)، ٢٠١٤-١٩٩٢( كتا�ات في الثقافة المدنیة والذاكرة المشتر�ة للمستقبل. انطوان مسّره، ٥٦

 ص. ٤٦٢، ٢٠١٥
57. A. Messarra, Le régime constitutionnel libanais en perspective comparée 

(Recueil d’études et documents), 2015, 2 vol., 756 p.    
 دعم المجتمع االهلي للعمل البلدي والنقاش العام المحلي. انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٥٨

) Let’s Communicate: let’s solve it(المسؤولون والمواطنون سوا بیالقوا الحل 
 National، وقائع ورشات العمل �التعاون مع االنتخا�ات في مواعیدها الدستور�ةوملحق: 

Democratic Institute - NDI ،ص. ١٠٣، ٢٠١٥ 
 Promoting تمكین المرأة محلًیا في صنع القرار. انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٥٩

Women Participation in Decision Making at Local Level Through 
Community Based Initiatives "وقائع ورشات عمل �التعاون مع مؤسسة "د�اكونیا ،

Diakonia ،ص. ٣٥٠، ٢٠١٥، ٢٠١٤-٢٠١٢ 
60. Antoine Messarra, La sauvegarde du tissu religieux pluraliste arabe 

(Perspectives juridiques et repères pour le dialogue interculturel), 
2016, 125 p. 

لیة وتو�ة قومیة (استقال بناء الثقافة المواطنیة في لبنان: من الساحة الى الوطن. انطوان مسّره، ٦١
 ص. ٢٦٨، ٢٠١٦، ٢٠١٥-٢٠٠٥وذاكرة للمستقبل)، مجموعة محاضرات ومقابالت، 

(مجموعة  البناء القومي �المواثیق واألنظمة البرلمانیة التعدد�ة. افلین أبو متري مسّره (تعر�ب)، ٦٢
 .٢٠١٦نصوص)، 

63. Liban, notre mémoire, travaux des étudiants de la Faculté d’information 
et de Documentation, sect. II, Université Libanaise, 1994, dir. A. 
Messarra, 2 vol., 2016, pp. 966-1782. 
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-١٩٨٦أرشیف المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم، . انطوان مسّره (توثیق وتبو�ب)، ٦٤
 ص. ٨٦٦، ٣و ٢ص والجزءان  ٢٧٨، الجزء األول، ٢٠١٦، ثالثة اجزاء، ٢٠١٦

مجموعة وثائق، إعداد واشراف ، Constitution et partis politiquesالدستور واألحزاب . ٦٥
 Introduction générale par A. Messarraانطون مسّره �التعاون مع ر�تا سعادة عواد، 

 ص. ٣٦٢+  ٢٥، ٢٠١٣(متوفر في مكتبة المجلس الدستوري، بیروت)، 
(مجموعة أ�حاث ومقاالت)، المجتمع المدني والمشار�ة المواطنیة في لبنان . انطوان مسّره، ٦٦

 ص. ٥٠٠، ٢٠١٦، ٢٠١٥ -٢٠٠٢
(مجموعة دراسات النظام البرلماني التعددي والثقافة الدستور�ة والمواطنیة . انطوان مسّره، ٦٧

 ص. ٥٧٠، ٢٠١٦)، ٢٠١٦-١٩٧٧ومقاالت ووثائق، 
(نقًال عن مواقع  مجموعة دساتیر الدول العر�یة. انطوان مسّره �التعاون مع ر�تا سعادة عواد، ٦٨

أجزاء،  ٣) مع مقدمة انطوان مسّره، ٢٠١٦ونیسان  ٣٠/٧/٢٠١٣االنترنت ووثائق عدیدة في 
 ص (متوفر في مكتبة المجلس الدستوري، بیروت). ١١١٦، ٢٠١٦

٦٩. Antoine Messarra et Rita Saadé Aouad, Le citoyen et la justice 
constitutionnelle (Recueil de documents classés et colligés), 2 vol., 
2012, 882 p. (disponible à la Bibliothèque du Conseil constitutionnel). 

(لبنان اوًال واالنتقال  ١٩٧٥حصیلة الحوارات في لبنان منذ . أنطوان مسّره ور�یع قیس (اعداد)، ٧٠
-١من الساحة الى الوطن)، وقائع الندوة التي عقدتها المؤسسة في ا�انا�ا (قبرص) في 

 ص. ١٢٠، ٢٠١٧، ٢/٢ص، وجزء  ٢٥٠، ٢٠١٦، ١/٢، جزء ٤/١٠/٢٠٠٩

(مجموعة دراسات ومحاضرات  التر�یة على القاعدة الحقوقیة في لبنان. أنطوان نصري مسّره، ٧١
 ص �الفرنسیة واإلنكلیز�ة. ١٠٣ص +  ١٨٥، ٢٠١٧ومقاالت)، 

A. Messarra, L’éducation à la règle de droit au Liban (Recueil d’études, de 
conférences et d’articles), 2017, 185 p. en arabe + 103 p. en français. 

محاضرات ودراسات  (مجموعة الثقافة المواطنیة في لبنان في التطبیق. أنطوان نصري مسّره، ٧٢
 ص. ٤٦٤، ٢٠١٧ومقاالت)، جزءان، الجزء األول، 

A. Messarra, La culture citoyenne au Liban en applications (Recueil 
d’études, de conférences et d’articles), vol. 2, 234 p.  

(إشكالیة ومجاالت  نالتزام الهیئات الدینیة قضا�ا حقوق االنسا. أنطوان نصري مسّره (توثیق)، ٧٣
، ٢٠٠٩-٢٠٠٤البحث والتمكین)، وثائق ندوات عقدها مجلس �نائس الشرق األوسط، 

ص �االنكلیز�ة والفرنسیة (متوفر في جامعة القد�س یوسف،  ١٠٠ص +  ٣٧٠، ٢٠١٧
 ).٨مكتبة �لیة العلوم الدینیة، الطابق 

Antoine Messarra (dir.), Défense des droits de l’homme par les instances 
religieuses (Problématique, perspective et capacitation), 2017, 370 p. 
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en arabe et 100 p. en anglais et français (Disponible à la Bibliothèque 
de la Faculté des sciences religieuses, 8e étage, USJ). 

74. Antoine Messarra, La pédagogie de la mémoire au Liban (Recueil de 
conférences, d’articles et de documents),  1998-2006, 2017, 416 p. 
(disponible  à la Bibliothèque du Campus des sciences sociales, USJ). 

(الفلسفة والمضمون والتطبیق)، مجموعة مناهج التر�یة المدنیة في لبنان . أنطوان نصري مسّره، ٧٥
 ص. ١٥٤+  ٤٦٢، ٢٠١٧، ٢٠٠٦-١٩٩٨دراسات ومحاضرات ومقاالت، 

A. Messarra, Les programmes d’Education civique au Liban (Philosohie, 
contenu et application), Recueil d’études, de conférencs et d’articles, 
1998-2006, 2017, 462 + 154 p. (Disponible à la Bibliothèque du 
Campus des sciences sociales, USJ). 

76. Antoine Messarra et Rita Saadé Aouad (dir.), Constitutions et partis 
politiques (recueil documentaire), avec Introduction par A. Messarra, 
2017, 432 p. (Disponible à la Bibliothèque du Conseil constitutionnel). 

(من االرشاد الرسولي الى الواقع اللبناني)، مجموعة  من هو قر�بي؟. أنطوان نصري مسّره، ٧٧
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 :غاب عن المؤسسة عضو�ن مؤسسین
 سامي مكارم 

 القواسحسن 
*** 

التي تتضمن وقائع  والمؤلفات ٢٠١٢تصدر تقار�ر مرصد السلم األهلي والذاكرة منذ 
 .الخیر�ةجمعیة رمزي یوسف عساف  معالمرصد �التعاون 

 

حصیلة  :٧٠وثائق"، رقم الئحة األعضاء والمشار�ین في برامج المؤسسة في سلسلة " 
 .٤٥-٣٠ص، ص  ٢٥٠، ١، جزء ٢٠١٦، جزءان، ١٩٧٥الوطنیة في لبنان منذ  الحوارات
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، بیروت، المؤسسة اللبنانیة والذاكرة في لبنانمرصد السلم االهلي انطوان مسّره (اشراف)،  
قبرص ومؤسسة �ونراد ادیناور، بیروت،  -للسلم األهلي الدائم �التعاون مع مر�ز المؤتمرات في ا�انا�ا

 ص. ٦٥٦، ٢٠٠٤المكتبة الشرقیة، 

 نیسان: ننسى ولكن نتذ�ر ١٣
مًال تاسیسًیا وتطبیقًیا في �شكل الكتاب الصادر عن المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم ع 

اة خالل سبیل بناء ذاكرة جماعیة في لبنان وللجیل الجدید انطالًقا من الخبرة التار�خیة المتراكمة والمعان
، اشراف انطوان مسّره، مرصد السلم االهلي والذاكرة في لبنان( ١٩٩٠-١٩٧٥سنوات الحروب 

 ص). ٦٥٦، ٢٠٠٤لشرقیة، المؤسسة اللبنانیة للسلم االهلي الدائم، المكتبة ا
على غالف الكتاب صورة "میثاق السالم بین اللبنانیین" وهي الیافطة الضخمة التي وقعها  

اآلالف من اللبنانیین خالل سنوات الحرب وفي الكتاب وصف لتار�خیة هذه الوثیقة في مقابلة مع 
المؤ�د انه �جب ا�قاء  عصام خلیفة وأمل دیبو. وعلى صدر الكتاب بند من االرشاد الرسولي: "من

). الكتاب هو التطبیق العملي والرؤ�ة المستقبلیة ١١٤ذ�رى ما حدث حیة، �ي ال یتكرر ذلك ابًدا" (بند 
 لهذا البند من خالل انشاء "مرصد السلم األهلي والذاكرة في لبنان".

ني (طو �شتمل الكتاب على التقار�ر السنو�ة للمرصد حول مسار السلم األهلي ومناعته  
من الباحثین  ٤٨) شارك فیها فر�ق المرصد المؤلف من ٢٠٠٣-١٩٩٩ووقائع خمس ندوات (عطاهلل) 

 والعاملین المیدانیین واالعالمیین والناشطین الشباب.
ما �میز الكتاب اعتماده منهجیة في البحث عن بناء الذاكرة الجماعیة من خالل انشائه  

لذي یتخذ طا�ع الحرب األهلیة أو �ستغل اهلًیا" وتحدیده لحوالي مرصًدا للذاكرة وتحدیده "مواقع النزاع ا
مؤشًرا لمیثاق العیش  المشترك. و�نطلق الكتاب من ضرورة انسنة علم التار�خ فیطرح السؤال: هل  ٩٠

التار�خ من العلوم االنسانیة �تصنیف علمي أم �مضمون؟ اذا �ان التار�خ من العلوم االنسانیة فیجب 
سة التار�خ على الحكام بل تشمل ا�ًضا الضحا�ا والمقتولین، حسب تعبیر لتقي الدین اال تقتصر درا

 الصلح.
 أر�عة انماط من الذاكرة

 �میز الكتاب بین أر�عة انماط من الذاكرة:  
على النمط االسرائیلي في متا�عة شیوخ متهمین بینما هم قا�عون في  االتهامیةالذاكرة  - 

 اقصى المعمورة و�عد اكثر من نصف قرن.
التي تبحث عن أدنى ضر�ة �ف في تار�خ لبنان لإلثبات لمن ال یر�د ان  النزاعیةالذاكرة  - 

 �قتنع ان العیش المشترك هو وهم.
 خیة وتجعل الشعب أسیر ماضیه.التي تقف عند مرحلة تار� المجمدةالذاكرة  - 
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 انتقاًال من ذاكرة الحرب الى ثقافة السالم.  التضامنیة والتو�ة القومیةالذاكرة  - 
یورد الكتاب انه "�جب ان ننسى ولكن نتذ�ر" (ماري تر�ز خیر بدوي). یتطلب هذا المنحى  

-١٩٩٩وث واالنماء في السنوات كتا�ة لتار�خ لبنان في اطار المنهجیة التي ارساها المر�ز التر�وي للبح
، الجر�دة الرسمیة، ٢٠٠٠حز�ران  ٨، تار�خ ٣١٧٥وصدرت في الجر�دة الرسمیة (مرسوم رقم  ٢٠٠٠
) و�ذلك ارساء طقوس للذاكرة ابرزها نصب تذ�اري ٢١٩٥-٢١١٤، ص ٢٦/٦/٢٠٠٠، ٢٧عدد 

 رمز للمعاناة المشتر�ة.للمخطوفین الذین هم من �ل المذاهب والمناطق واالنتماءات والالانتماءات 
 تو�ة قومیة رادعة

ورد في المقدمة �قلم الد�تور انطوان مسّره: "�عني السلم األهلي الدائم رفض �ل اشكال  
التقاتل بین اللبنانیین، او مجرد الدعوة الیه أو التحر�ض علیه، او تبر�ره، او نشر ثقافة تعتبر التصادم 

مفهوم الحق �االختالف الى ایدیولوجیة االختالف والتنظیر لها حتمًیا �سبب جذور�ة التباین، وتحو�ل 
ونشرها. و�عتبر ا�ًضا اعادة انتاج لحرب أهلیة التشكیك في جوهر البناء الدستوري اللبناني ومواثیقه 
وحظوظ نجاحه في االدارة الد�مقراطیة للتنوع. و�عني السلم األهلي الدائم ا�جاً�ا العمل على نشر تو�ة 

 آخر حرب أهلیة في تار�خ لبنان ومستقبله. ١٩٩٠-١٩٧٥دعة �ي تكون حرب قومیة را
"ینطلق العمل في سبیل ارساء السلم األهلي الدائم من قاعدة اختبار�ة معیوشة وعملیة وهي  

ان الحرب األهلیة أو الداخلیة في لبنان هي الشر المطلق، ا�ا �انت األهداف أو القضیة لتي تتلّبس 
و تسعى للدفاع عنها، ألن هذا النوع من الحروب في الواقع الدولي هو مصدر شرور بها هذه الحرب أ

أخرى داخلیة واقلیمیة ودولیة، فتتحول الحرب األهلیة الى حرب من اجل اآلخر�ن، حسب الوصف 
ألننا  –المعروف لغسان تو�ني، والذي اساء البعض فهمه. ما حصل في لبنان لیس حرب اآلخر�ن 

 بل من اجل اآلخر�ن". –لون عما حصل كلبنانیین مسؤو 
وورد ا�ًضا في المقدمة: "نحن الذین �قینا احیاء �عد سنوات الحروب، علینا واجبات تجاه  

الجیل الجدید الذي لم �عرف ماذا حصل في لبنان، وعلینا واجبات تجاه أحفادنا �ي ال یتكرر ما حصل. 
آخر الحروب في البلد الصغیر؟ و�یف ال  ١٩٩٠-١٩٧٥كیف تكون الحرب الداخلیة أو األهلیة بین 

نعود الى المعابر؟ �قتضي ان ننتقل الى بناء ذاكرة لبنانیة جامعة. لألسف یتا�ع مؤرخون الحرب 
ایدیولوجًیا او علمًیا �عد توقف حرب المدافع. �تبنا تار�خ لبنان ولكننا لم نكتب �عد تار�خ اللبنانیین. 

قد نصبح في عالم آخر، وعلینا واجبات �بیرة لنشر ثقافة تو�ة قومیة نحن الشهود والمؤرخون الحقیقیون 
رادعة. انه علم جدید نحتاج الیه في لبنان، وفي بلدان عدیدة من العالم. وعلینا ان نعلم الشعوب األخرى 

 كیف نرسخ السلم األهلي."
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1 
Fundamental Pillar of Our Society 
Peter Rimmele,  
Resident Representative of KAS Office Beirut and the Director Regional 
of Rule of Law Program Middle East/North Africa 
 

Sabâh el-kheir and welcome to our seminar on International 
Human Rights Conventions at the Law Making Process in Lebanon.  

I am pleased to be at the Lebanese Parliament again, and it is 
always a pleasure working with the Lebanese Foundation for Permanent 
Civil Peace again. 

Some of you attended a specialised training workshop for lawyers 
and judges on ‘International Mechanisms & Procedures for Human Rights 
Protection’ last year, during which we focused on the international 
conventions and jurisprudence that Lebanese law practitioners can resort 
to in the absence – or silence – of national legislation. 

Along these lines, we examine today the integration of 
international human rights conventions and jurisprudence into Lebanese 
domestic law. A legitimate question arises here, namely: Are these 
conventions absolutely binding or do they propose a mere reference 
framework to find inspiration in. What is the responsibility of lawyers, 
judges, lawmakers in implementing these provisions? What margin for 
manoeuvre do they enjoy? 

As you know, the Lebanese government has signed a significant 
number of international conventions over the past few decades, the 
stipulations of which are often not implemented, partly because these 
conventions are sometimes not properly translated into a comprehensive 
and legally binding body of national regulations. 

This is where the role of Parliament is crucial. After signing a 
convention, the government submits it to Parliament for ratification. The 
latter may then either accept it, or reject it, as is. 

*** 
Hence the need to highlight the way law-making is able to enhance 

the implementation of Human Rights Conventions by judges and lawyers 
throughout proceedings before the courts. 

Human Rights are undoubtedly a fundamental pillar of our society. 
It also happens to be the most difficult to establish and defend. With the 
breaking down of civic institutions in times of conflict and crisis, we 
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almost always see the eroding and sometimes collapse of individual rights 
and liberties, even in the West. 

*** 
That is why in 1949, the authors of the Grundgesetz, Germany’s 

basic law, ensured that it is institutionally impossible for the principles of 
human rights, democracy, and social responsibility to be violated ever 
again. Human rights and human dignity are constitutionally entrenched 
and are therefore fundamental to Germany’s civic institutions. Let us 
therefore hope that these fundamental values and principles constitute a 
strong enough bulwark against the rise of populism and far-right 
movements in Europe and the USA. 

The Lebanese Constitution also ensures fundamental rights such as 
equality before the law, the guarantee against arbitrary arrest, freedom of 
conscience and religion. (It is worth mentioning, in this respect, the 
distinguished participation of Lebanese parliamentarians in a symposium 
entitled ‘Protecting and Promoting Freedom of Religion or Belief’ in 
Berlin last week.) The Lebanese constitution also commits to applying the 
Universal Declaration of Human Rights, such as freedom of expression, 
within the limits of the law, as well as several others. 

On the other hand, Lebanon has not implemented a number of 
important conventions that address at length basic values and principles 
that are enshrined in previous conventions… For instance: 

 
- Lebanon has ratified the Convention against Torture but still 

needs to establish a national preventive mechanism to monitor detention 
facilities as well as supervise the treatment of and conditions for detainees; 

- Moreover, the legal status of refugees in Lebanon could be 
improved through the implementation of international conventions – of 
course with the support of international donor organisations; 

- Finally, more is required to protect women’s rights especially 
with regards to marital law, personal status law and nationality law. 

*** 
In this light, it is important for Lebanese political decision-makers 

and law practitioners like you to engage in conversations as to what 
fundamental rights and basic liberties you consider are lacking in your 
daily work, and how to go about implementing them.  

I wish you a fruitful workshop and greatly look forward to hearing 
your thoughts on these matters. 
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2 
Les perversions du droit  
Relire aujourd’hui  De L’Esprit des lois  
de Montesquieu 
Antoine Messarra 

Membre du Conseil constitutionnel 
 
 
 « Le droit est malade », disait Jean Carbonnier. S’il n’est pas 
malade, il peut être atteint de maladie, comme toute entreprise humaine, 
et comme le corps humain qui a ses pathologies, et aussi ses thérapies 
en vue du bon fonctionnement. 
 

1. Quelles sont aujourd’hui les maladies ou les perversions du 
droit ? On peut citer au moins six perversions qui, paradoxalement, 
découlent du succès et de l’évolution positive du droit. Le droit 
aujourd’hui est le fruit d’une longue évolution culturelle, de techniques 
de légifération, de procédure électorale, de jurisprudence, de dialogue 
des juges et de normativité surtout à travers les jurisprudences 
constitutionnelles.  

Toute évolution cependant risque de comporter des effets 
pervers quand on s’éloigne de son esprit. Ou même elle risque d’être 
victime de son succès même, car des manipulateurs cherchent à la 
contourner et la corrompre. 
 Il s’agit des six pathologies suivantes : l’individualisme forcené 
aux dépens du lien social, la judiciarisation à outrance du droit, son 
instrumentalisation à des fins privées aux dépens de sa fonction 
normative, l’exploitation de la symbolique de la loi pour donner 
l’illusion du changement, l’exploitation du droit à des fins de 
communication politique, et la régression du sens de l’autorité qui 
entraîne l’affaiblissement des Etats même dans les démocraties dites 
consolidées.  

Dans la pièce des Rahbâni, al-Shakhs, le héros s’adosse sur une 
pile du recueil de législation et prononce sa sentence, istinâdan ilâ al-
qânûn, c’est-à-dire en appuyant son dos sur la loi, et non en conformité 
avec la loi en tant que norme générale et impersonnelle.  
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 L’individualisation à outrance du droit et la subjectivisation du 
droit s’expriment dans la bouche des enfants d’aujourd’hui qui 
conjuguent à longueur de journée : j’ai le droit, tu as le droit…, alors 
qu’autrefois nous conjuguions : J’aime, tu aimes…, et cela à l’encontre 
même du droit qui, par essence, organise une relation. Déjà les Romains 
distinguaient entre lex (loi) et jus (justice). 
 On oublie que deux notions sont corrélatives à l’essence même 
du droit : bonne foi et abus de droit. La bonne foi est bien une catégorie 
juridique. Quant à l’abus de droit, il signifie que la notion de limite est 
inhérente au droit. Les perversions ou dérives constituent des abus 
édulcorés de droit. 
 La notion aussi de séparation des pouvoirs est souvent détournée 
de sa finalité. La raison actuelle en est que les quatre pouvoirs, autrefois 
distincts et qui se contrôlaient mutuellement, ceux du politique, du 
capital, des médias et de l’intelligentsia, se trouvent, par l’effet de la 
mondialisation, souvent concentrés en un seul bloc. Des politiques 
disposent en effet de capitaux et de chaînes médiatiques et recrutent des 
conseillers et des experts. On recherche donc un cinquième pouvoir, 
peut-être celui de la société civile, mais plus efficiente grâce au soutien 
des organisations syndicales et professionnelles. 

Un autre danger qui menace les acquis de la démocratie, le 
dilemme de la liberté et de l’égalité. Le droit se trouve aujourd’hui 
affronté, après les multiples expériences historiques du capitalisme, du 
socialisme et du communisme, à la tryptique : liberté, égalité, fraternité. 
Liberté et égalité, même dans les meilleures conditions d’égalité des 
chances, sont antinomiques ! La liberté en effet implique que des gens 
sont plus entreprenants, plus imaginatifs, plus travailleurs… Il y aura 
donc nécessairement de l’inégalité, même avec les meilleures 
conditions juridiques d’égalité des chances.  

Quel sera le correctif au décalage, aujourd’hui encore plus 
accentué avec la mondialisation, entre riches et pauvres ?  Quel droit de 
la fraternité, de la solidarité… avec l’individualisme contemporain ? 
« L’égalité extrême », dont parle Montesquieu, prend l’aspect d’une 
revendication égalitaire individualiste au détriment d’une justice 
distributive. L’exemple type est celui de certains grands magnats de la 
finance ou du cinéma en France qui « accusent » le gouvernement de 
lourdes charges fiscales et qui préfèrent éviter ces charges dans un autre 
pays, sans aucune référence, du moins dans leurs propos, à une patrie, 
à une citoyenneté, à des concitoyens. 



De l’Esprit des lois     11 
 

 
 

Au-delà de la loi et même du droit, c’est donc la recherche de la 
justice au sens large. Je rapporte le dialogue suivant du dernier roman 
de Victor Hugo, Quatre-vingt-treize (1874) :  

 
« - La République c’est deux et deux font quatre. Quand j’ai 

donné à chacun ce qui lui revient… 
- Il vous reste à donner à chacun ce qui ne lui revient pas. 
- Qu’entends-tu par-là ? 
- J’entends l’immense concession réciproque que chacun doit à 

tous et que tous doivent à chacun, et qui est toute la vie sociale. » 
*** 

 2. Que nous dit Montesquieu ? Déjà le titre De L’Esprit des lois 
(1748) est significatif. Selon un adage français : il faut sortir de la loi 
pour entrer dans le droit. Montesquieu parle du danger de « l’égalité 
extrême », du « bien public » (« Chaque citoyen doit avoir pour le bien 
public un zèle sans bornes »), de l’injustice dans les délais (« L’injustice 
est moins dans le jugement que dans les délais »), du prestige de la loi 
( « Il ne faut toucher aux lois que d’une main tremblante »), des « lois 
inutiles » ( « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires »), de la 
« dépouille » républicaine romaine (« La république est une dépouille, 
et sa force n’est plus que le pouvoir de quelques citoyens et la licence 
de tous »)… 

*** 
3. Que faire ? Il faudra repenser la socialisation juridique à 

travers l’éducation et les médias, l’enseignement dans des facultés de 
Droit et non de loi, renforcer les processus de légifération et les études 
d’impact et d’effectivité des lois, et la fonction vraiment indépendante 
de la magistrature et de la justice à travers la jurisprudence. 
L’expérience comparative, aux Etats Unis, en Europe, et même en 
Afrique et dans les pays arabes, montre que c’est surtout la justice 
constitutionnelle qui se trouve être aujourd’hui garante de la 
normativité, au plus haut niveau, du droit. 

Cependant le Droit, absolument indispensable pour domestiquer 
le politique, ne peut à lui seul fonder une société. Le rejet aujourd’hui 
sur le droit de tous les heurs et malheurs du début du 21e siècle 
(décalage croissant entre pauvres et riches, terrorisme, fanatisme, crise 
de l’ONU, « mondialisation de l’indifférence » selon le Pape 
François…) camoufle une crise valorielle d’un humanisme qui se 
cherche et à retrouver. 
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3 
Séminaire au Parlement libanais 
Qualité et effectivité de la légifération 
Antoine Messarra 
Membre du Conseil constitutionnel 

 
 
 
 
 Le séminaire organisé à l’Intention des magistrats et des avocats 
à la bibliothèque du Parlement libanais sur le thème : « Les procédures 
de légifération dans le système constitutionnel libanais : propositions 
de loi, projets de loi, conventions internationales et rôle des 
magistrats » apporte une contribution fondamentale à l’étude de la 
légifération et de son effectivité.  
 Le séminaire a été organisé sous le patronage du président de la 
Chambre, M. Nabih Berri, représenté par le président de la Commission 
parlementaire des droits de l’homme, le député Michel Moussa, en 
partenariat entre la Fondation libanaise pour la paix civile permanente, 
la Fondation Konrad Adenauer, l’Institut d’études judiciaires et 
l’Institut des droits de l’homme au Barreau de Beyrouth. Son 
organisation a été assurée par Me Rabih Kays. Un recueil documentaire 
est distribué aux participants contenant les textes fondamentaux 
régissant les procédures de légifération au Liban. 
 Ont participé au séminaire, outre plusieurs parlementaires et 
tous les magistrats stagiaires de l’Institut d’études judiciaires, plus de 
cinquante avocats, universitaires et journalistes.  
 Le séminaire, comme il a été relevé dans les allocutions 
d’ouverture, suscite la confiance en un temps de frustration, ainsi que 
l’espoir de redressement et de « régulation de la vie publique à travers 
les magistrats et les avocats qui sont la soupape de sûreté » (Michel 
Moussa). Le séminaire se déroule aussi en un temps où « le rôle régional 
du Liban recule sur le plan de la légalité » (Boutros Harb). L’objectif 
prioritaire est « la propagation des compétences sur la légistique ou 
confection des lois » (Elizabeth Zakaria Sioufi) et d’œuvrer à « la 
conformité de la législation avec les normes internationales » (Peter 
Remmele, Fondation Konrad Adenauer).  
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 Les interventions et débats sont ciblés autour de trois axes : le 
processus de légifération, sa qualité, et la conformité aux conventions 
internationales.  

*** 
 1. Le processus de légifération : Un exposé exhaustif du 
processus, y compris de l’examen en commissions et le vote 
parlementaire, est présenté (Simon Moawad), en insistant sur le rôle de 
seize commissions parlementaires (Riad Ghannam)  

*** 
 2. La qualité de la législation : Nombre d’idées-force sont 
exposées : l’exigence d’harmonie entre les législations (Nada 
Dakroub), l’importance de l’exposé des motifs du fait que « la 
pertinence réside, non dans le volume des lois, mais dans le degré de 
conformité aux questions suivantes : Une solution existe-t-elle d’après 
les lois en vigueur ? La nouvelle législation contredit-elle des lois en 
vigueur ? La nouvelle législation est-elle compatible avec le système 
juridique en général et la Constitution ? Quel est le résultat de l’étude 
d’impact de la loi nouvelle ? » (Chucri Sader). La Commission de 
législation et de consultation au ministère de la Justice remplit un rôle 
fondamental dans la légifération.  

Le problème de l’adaptation législative aux mutations est aussi 
soulevé : « Le monde évolue à une vitesse croissante, alors que nous 
attendons le règlement de nos problèmes. Nous ne pouvons pas persister 
dans nos différends politiques au détriment des intérêts vitaux de la 
population. A titre d’exemple, le Liban était pionnier en 
télécommunication en 1994, alors que nous sommes aujourd’hui en 
retard, mais heureusement que le ministère des Télécommunications 
jouit de quelques souplesses non bureaucratiques » (Boutros Harb). 
 La question est posée : Le député jouit-il de moyens effectifs 
pour la légifération ? Les parlementaires ne disposent pas de conseillers 
et, sur le plan pratique, c’est l’administration libanaise qui détecte les 
besoins à travers des données, des informations et des statistiques 
(Boutros Harb). 
 Quel est le rôle des magistrats en matière de qualité des lois et 
d’évolution de la qualité des lois et d’évolution législative ? Des 
observations sont formulées à propos du « rôle des magistrats pour le 
relèvement du niveau de la jurisprudence en cas d’application 
judicieuse des lois » (Jean Fahd). Les magistrats en effet sont les 
garants de la justice en société puisque « pas de patrie, sans juges 
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qualifiés » (Nada Dakroub). Ce qui développe la fonction judiciaire, 
« c’est le renforcement du contrôle sur le gouvernement, de sorte que 
les cabinets ministériels ne soient pas des parlements en miniature » 
(Nawar Sahili), ainsi qu’un « renforcement du sommet jusqu’à la base » 
(Elizabeth Zakaria Sioufi).  

*** 
 3. La conformité des législations aux conventions 
internationales : La problématique de la qualification des conventions 
internationales est posée, puisqu’il existe près de 140 appellations 
différentes des échanges internationaux : échange de lettres, 
mémorandum… (Maysam Noueri). Les conventions se proposent 
« d’ériger des rapports pacifiques inter-étatiques » (Ibrahim Kanaan). 
Il appartient aux tribunaux de se conformer à la hiérarchie des normes 
juridiques (Michel Moussa). Le Conseil constitutionnel n’a pas été saisi 
d’un recours portant directement sur une convention (Souheil Abboud). 
Cependant le Préambule de la Constitution libanaise amendée impose 
la conformité aux pactes et conventions internationales. Une 
problématique est posée à propos de la date de notification de la 
convention et du cas où l’autorisation parlementaire de ratification n’a 
pas été assortie par une ratification gouvernementale (Ghassan 
Moukheiber). 

*** 
Il ressort du séminaire sept perspectives de travail. 
 

 1. Importance des travaux préparatoires pour la compréhension 
de la loi : Quel est l’intérêt du séminaire pour des magistrats et des 
avocats qui œuvrent pour l’application de la loi ? Le processus de 
légifération ainsi que l’ensemble des travaux préparatoires sont utiles 
pour la compréhension de la loi et de ses implications. Quatre exemples 
permenttent de s’en convaincre : 1) On ne peut comprendre la 
Constitution libanaise et l’Accord d’entente nationale de Taëf sans se 
plonger dans la genèse de ses textes fondamentaux, surtout dans 
l’ensemble des propositions formulées antérieurement à l’Accord de 
Taef. 2) La loi sur les anciens loyers d’habitation a exigé depuis 2002 
plus de 32 séances à la Commission parlementaire de l’administration 
et de la justice, ainsi que des débats épuisants et souvent polémiques 
pour le règlement d’une situation qui remonte à plus de 70 ans. 3) La 
loi électorale constitue un problème sursaturé sur le plan de son étude, 
à travers notamment la Commission Fouad Boutros. Le problème n’est 



Synthèse     15 
 

 
 

donc plus aujourd’hui technique, mais relève d’une décision politique. 
4) Le sort du patrimoine historique immobilier au Liban est chaque jour 
compromis et menacé, alors qu’un texte de loi pour la sauvegarde de ce 
patrimoine git au Parlement depuis des années.  
 2. La magistrature, agent de développement de la légifération à 
travers la jurisprudence : La distinction traditionnelle entre loi et 
justice, lex et jus, fait que le juge est le garant de la justice. L’application 
formelle et textuelle de la loi au mépris de l’intégralité de son esprit 
rend le magistrat exclusivement dépendant des deux pouvoirs législatif 
et exécutif et non véritablement indépendant en tant que garant de la 
justice.  
 3. Les obstacles libanais à la légifération : Parmi les grands 
obstacles à la qualité de la légifération au Liban, notamment en matière 
de politiques publiques, l’exigence de sauvegarde de quatre équilibres, 
ceux personnels interelites, communautaires, régionaux et 
institutionnels. Ces équilibres ne nuisent pas nécessairement à la qualité 
de la légifération (Nawar Sahili), mais pourraient déboucher sur des 
législations segmentées ou à la mesure de certains intérêts. 
 4. Joindre à toute loi une étude d’impact : Il est nécessaire lors 
de l’élaboration de toute loi d’y joindre une étude d’impact, comme il 
est exigé récemment dans nombre de constitutions afin de justifier ses 
motifs, de s’assurer de son effectivité et d’œuvrer éventuellement à 
l’avenir à apporter des correctifs à la lumière de motifs réels (Chucri 
Sader).  
 5. Commission de suivi d’application des lois : Il est nécessaire 
après la publication de toute loi de former une Commission 
parlementaire pour le suivi de son effectivité, comme c’est le cas dans 
nombre de Parlements aujourd’hui, et récemment au Parlement 
libanais.  
  6. La saisine constitutionnelle par voie d’exception : Comme 
nombre de lois, surtout celles antérieures à 1990, peuvent être 
incompatibles avec la Constitution, il est nécessaire d’instituer la 
saisine constitutionnelle par voie d’exception, en vue d’assainir 
l’édifice juridique, comme il ressort d’ailleurs d’un autre séminaire 
organisé le 6 mai 2016 par le Conseil constitutionnel en partenariat avec 
la Fondation Konrad Adenauer.  
 7. Faculté de loi ou de droit ? Le renforcement depuis les années 
1970 de la dimension professionnelle et contentieuse dans les Facultés 
de droit dans le monde est certes justifiable, mais risque de 
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compromettre la culture juridique qui englobe des dimensions 
doctrinales, philosophiques, historiques et culturelles. La légifération 
en matière d’urbanisme, de santé, de logement, d’éducation, de libertés 
publiques… exige une profonde culture interdisciplinaire. La dérive 
exclusivement contentieuse explique la régression générale et au niveau 
comparatif de la qualité des lois (Chucri Sader). 
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3 
Workshop at the Lebanese Parliament 
Quality and Effectivity of Law Making 
Antoine Messarra 
Member of Constitutional Council 
Summary report of the Conference at the Lebanese Parliament’s, 
Library Room, 22/9/2016 

 
 

The lecture for legal personnel, Judges and lawyers was held at 
the Library Room of the Lebanese Parliament on: “Processes of 
legislation in the constitutional Lebanese system: Law propositions, 
projects, international conventions and the role of magistrates,” and 
provides a fundamental contribution to the study of law making 
processes and their effectiveness. 

The lecture was given under the patronage of M. Nabih Berri, 
Speaker of Parliament, represented by MP Michel Moussa, President of 
the Parliamentary Commission for Human Rights and organized in 
cooperation with the Lebanese Foundation for Permanent Civil Peace, 
the Konrad Adenauer Foundation, the Institute of Judicial Studies and 
the Institute of Human Rights of the Beirut Bar. The organisation was 
supervised by Rabih Kays. 

The participants received a number of key texts regarding the 
processes of law making in Lebanon, as well as a research paper on 
“Transparency, comprehensibility and accessibility of legislation in 
constitutional jurisprudences.” (A. Messarra). 

In addition to several parliamentarians and junior judges of the 
Institute of Judicial Studies more than fifty attorneys, academics and 
journalists attended. 

As it was revealed in the opening address, the lecture was able 
to inspire not only confidence in times of frustration, but also hope for 
rectifying and “regulating public life with the help of officials and 
lawyers who serve as safety valves” (Michel Moussa). The lecture also 
happened at a set time and place when “the regional importance of 
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Lebanon is being limited to the mere vision of legality as a concept” 
(Boutros Harb). The main objective now is, “the increase of 
competence in legislative drafting or tailoring of laws” (Elizabeth 
Zakaria Sioufi) and to strive for “conformity of legislation with 
international norms” (Peter Remmele, Konrad Adenauer Foundation). 

The discussions and objections were specifically targeted at 
three key issues: The processes of legislation, its quality and its 
reconciliation with international conventions. 

 
1. The processes of law making:  An exhaustive insight into the 

processes of legislation, including a review of parliamentary 
committees and the voting system (Simon Moawad), stressing the 
crucial role of sixteen parliamentary committees (Riad Ghannam). 

2. The quality of law making: Central propositions and questions 
were focused on the following topics: The demand for harmony 
between the legislations (Nada Dakroub), the importance of the fact 
that “the relevance doesn’t lie in the volumes of law, but in the court’s 
rulings concerning the following questions: Is there an actual solution 
in accordance with law? Is the new legislation contradicting the 
enforced law? Is a new legislation compatible with the general judicial 
system and the constitution? What insights into the new law’s impact 
could a study provide?” (Chucri Sader). The emphasis lies on the role 
of the Committee for Legislation and Consultations inside the Ministry 
of Justice for the procedures of legislation. 

Furthermore, the need to make the law adaptable to changing 
circumstances was discussed: 

“The world is evolving at an increasing speed, while we are 
waiting for our problems to dissolve. We cannot prolong our political 
quarrels as they are at the expense of the population’s vital interests. 
For instance, in 1994 Lebanon was a pioneer in telecommunications, 
whereas today we are struggling to keep up. Fortunately, some of the 
Ministry of Telecommunication’s means come from outside of 
bureaucratic boundaries.” (Boutros Harb) 

The following question was submitted: Does the MP hold 
effective tools for the ongoing process of law making? The 
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parliamentarians lack advisers with specific expertise even though it’s 
the Lebanese administration that, in practical terms, defines the needs 
by data, information analysis and statistics evaluation (Boutros Harb). 

What exactly is the role of magistrates in guaranteeing the 
quality of laws, their role in the development of legislation in broader 
terms? Numerous remarks on “the role of judges for improving the 
jurisprudence when it comes to judicial enforcement of laws” (Jean 
Fahd) have been made. As a matter of fact, judges hold the key to 
guarantee social justice since “there can be no concept of a homeland 
without qualified judges” (Nada Dakroub). Those who hold important 
judicial positions also contribute to an “increasing control over the 
government- meaning that the various cabinets can no longer act as 
miniature Parliaments” (Nawar Sahili), which translates to a “top-down 
strengthening” of this power relationship (Elizabeth Zakaria Sioufi). 

3. The conformity of legislations with International 
Conventions:  Competency of International Conventions as well as their 
legitimacy is questioned constantly (Maysam Noueri). The Conventions 
nominate themselves to “create sustainable peace accords in the form 
of a multinational collaboration” (Ibrahim Kanaan).  It’s the tribunal’s 
responsibility to adapt itself to the prevalent hierarchy of judicial norms 
(Michel Moussa). Yet, the Lebanese Constitutional Council hasn’t 
understood to formulate an appeal that is aimed directly at the creation 
of such a convention (Souheil Abboud). Nonetheless, the preamble of 
the Lebanese Constitution decrees without ambiguity that international 
pacts and conventions are to be recognized. It remains unclear then, 
when the declaration of a convention is to be expected. Even more so, 
as the governmental authorisation for the Parliament’s power to ratify 
such a convention is still pending (Ghassan Moukheiber). 

*** 
 
Perspectives on future actions 

1.  Importance of preparatory measures in order to understand 
the law: What can a conference for judges and lawyers offer in this 
regard? To be sure, both the procedure of law making, both careful 
preparatory measures serve the comprehension of law and its 
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implications. Following examples support that argument: 1) It’s 
impossible to make sense of the Lebanese constitution and the National 
Reconciliation Accord, or Taif Agreement, without taking the 
underlying genesis of these fundamental texts into full consideration, 
especially regarding the collection of propositions that were made 
surrounding the Taif Agreement beforehand. 2) Since 2002, the 
parliamentary Administration and Justice Commission has held more 
than 32 unsuccessful sessions for antiquated rental housing laws, due to 
exhaustive and polemic debates standing in the way of a solution for a 
70 year old problem. 3) The electoral law may still constitute a 
controversial field, but it has been saturated by extensive study and 
research, notably by the Fouad Boutros Commission. Today, the 
problems seized to be technicalities but are rather linked to political 
decision. 4)   The kind of real state historical heritage that is prevalent 
in Lebanon is constantly contested and under thread, even though a low 
to safeguard and protect the real state heritage formally by the 
Parliament for years. 

2. The legal authority: Agent of law tailoring:  The traditional 
separation between law and justice, lex and jus, defines the judge as the 
guarantor of justice. In absolute disregard for his position, this formal 
and textual designation of law defines the judge invariably through his 
dependency on the legislative and executive powers and not actually 
independent even though in his function as guarantor of justice. 

3. Specific Lebanese issues in law making: Among the obstacles 
regarding the quality of law making in Lebanon, most notably when 
related to public policies, are the requirements of assuring the balance 
of power between 4 categories: Elitist, communal, regional and 
institutional representatives. Nevertheless, this equilibrium doesn’t 
necessarily have a negative impact on the quality of law making (Nawar 
Sahili), but could indeed lead to clearly segmented legislations whose 
creation might be linked to e.g. specific personal interests. 

4. Impact studies: For every conception of law, it is necessary 
to establish a long term study of its impacts, just like it has been recently 
done during numerous drafting processes in order to justify their 
existence in the first place, to guarantee their effectiveness and if 
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nothing else to lay the groundwork for future opportunities to shed light 
on the actual motives (Chucri Sader). 

5. Establishing a follow-up commission monitoring the legal 
practice: After the passing of each law, it is essential to form a 
parliamentary commission that monitors its effectivity. Today, this is 
already standard procedure in numerous Parliaments, and has been 
introduced to the Lebanese Parliament most recently. 

6. Constitutional referrals by way of an exception: Given that 
many laws, e.g. notably those passed before 1990, may be incompatible 
with the constitution, it is inevitable to have constitutional referrals for 
exceptional cases in place - in order to stabilize the judicious edifice. 
This point has been made during another conference organized by the 
Constitutional Council in cooperation with the Konrad Adenauer 
Foundation in May 2016. 

7. Faculty of Law or of Rights?: The institutional and 
professional development within  of “Faculties of Rights”  all over the 
world since the 1970s, as contentious on the one hand and yet justifiable 
on the other it may be, might risk compromising the legal culture that 
englobes doctrinal, philosophical, historical and cultural dimensions. 
Successful law making in questions concerning urbanity, health, 
housing, education and general freedoms therefore requires a profound 
culture of interdisciplinary approaches. This trend, which is inherently 
controversial, seems to hold the explanation for the general regression 
and low quality of laws by comparison (Chucri Sader). 
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 Le problème de l’effectivité du droit, c’est-à-dire de son 
application concrète par les tribunaux et en société, revêt une 
importance accrue aujourd’hui pour plusieurs raisons, dont la qualité 
parfois déficiente des lois, l’inflation juridique avec des lois peut-être 
inutiles, la situation de la magistrature, les rapports de force et la culture 
dominante en société. 
 La Table ronde organisée à la Maison de l’Avocat par la 
Fondation libanaise pour la paix civile permanente, l’Institut des droits 
de l’homme au Barreau de Beyrouth et la Fondation Konrad Adenauer, 
le 14/12/2016, sur « Les mécanismes de protections des droits de 
l’homme et leur effectivité » apporte une contribution pertinente et des 
perspectives d’action. 
 
  1. Des faits et données : L’engagement du Liban dans le 
Préambule de la Constitution amendée en 1990 à concrétiser « dans tous 
les champs et domaines sans exception » les principes des conventions 
internationales des droits de l’homme implique une réflexion en 
profondeur en vue de la protection effective. 
 Où sont les risques ? L’extension de guerres par procuration 
dans des Etats fragiles ou fragilisés est aujourd’hui la source de 
violations massives. Dans la « mondialisation de l’indifférence », 
suivant l’expression du Pape François, les efforts les plus louables pour 
l’application et l’extension des droits de l’homme cherchent à régler les 
effets des violations, mais non la cause qui réside dans un droit 
international en suspens. On l’observe dans la détresse en Syrie et la 
persistance de foyers de conflits dans le monde et surtout en 
Méditerranée orientale. Les enfants orphelins et abandonnés à leur sort 
et les flots de déplacés et réfugiés sont les victimes, mais aussi des 
proies faciles pour la mobilisation par des manipulateurs cyniques. 
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 Que préparons-nous, avec toute une génération de victimes, 
pour la sécurité nationale et internationale de demain et pour la lutte 
contre le terrorisme ? Des études de terrain montrent qu’on peut recruter 
pour un acte criminel et pour quelques dollars un adolescent démuni et 
endoctriné. 
 Face au volume du droit international humanitaire et des droits 
de l’homme aujourd’hui (Antonio el-Hachem) et à « l’exigence de 
sécurité et de promotion des valeurs universelles et de leur application » 
(Philippe Lazzarini, représentant résident du Programme des Nations 
Unies au Liban), et face à des droits de l’homme en danger (Elizabeth 
Zakharia Sioufi) ; et au développement quantitatif des instruments 
internationaux (Myriam Younès), il faudra notamment au niveau interne 
un système judiciaire qui « ne soit pas affaibli par des tribunaux 
d’exception » (Georges Stephan) et la « précondition démocratique 
dans une société » (Peter Remmele, représentant résident de la 
Fondation Konrad Adenauer).  
 
 2. Des perspectives d’actions : Il ressort de la Table ronde, en 
vue de promouvoir l’effectivité de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme de 1948 qui a été la source des autres conventions (Rabih 
Kays), les sept perspectives suivantes d’action : 
 1. L’harmonisation des législations libanaises avec les 
conventions internationales des droits de l’homme, ce qui implique, 
outre un travail législatif, l’extension des attributions du Conseil 
constitutionnel au moyen notamment de la saisine par voie d’exception. 
 2. Le recensement et la diffusion des jurisprudences libanaises 
normatives en matière de libertés et droits fondamentaux. 
 3. Le développement de la recherche socio-juridique et de 
l’information par les médias sur l’origine des violations et des 
répercussions désastreuses de ces violations dans un droit international 
aujourd’hui en suspens. 
 4. Le respect par le Liban de l’obligation de présentation des 
rapports étatiques périodiques sur l’état des droits de l’homme. 

5. Le développement de la formation des agents de la sécurité 
sur les techniques d’enquête et d’investigation, comme moyen effectif 
de lutte contre les procédures en violation des droits de l’homme. Après 
avoir ratifié en 2000 la Convention internationale contre la torture et, 
en 2008, son protocole optionnel, le Liban a présenté en mars 2016 son 
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rapport initial, avec près de 15 ans de retard, rapport qui s’avère fort 
accablant (L’Orient-Le Jour, 16/12/2016). 

6. L’activisation du Comité des droits de l’homme récemment 
institué par une loi. 

7. L’action de la société civile doit être ciblée, comme ce fut le 
cas pour l’abrogation de l’art. 522 du Code pénal (viol suivi d’un 
mariage), surtout qu’il s’agit de problèmes par nature 
transcommunautaires (Michel Moussa). On peut citer comme méthode 
efficace d’action l’exemple de Laure Moghaizel dont les archives de 
son combat durant un demi-siècle ont été publiées en trois volumes. 
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