مشروع قانون

يرمي إىل معاقبة جرمية التحرش اجلنسي

املادة األوىل
يضاف إىل الباب األول من قانون العمل ،الصادر بتاريخ  ،1946/9/23الفصل اجلديد التايل:

الفصل الرابع مكرر
يف التحرش اجلنسي

املادة  : 49-1يحظر لجوء أي كان ،أكان صاحب عمل أو أجير على حد سواء ،إلى
التحرش ،سواء عبر الكالم المثبت أو الكتابة ،وبأي وسيلة من وسائل

االتصال ،أو ممارسة الضغوط أو التهويل أو إصدار األوامر بهدف
االستحصال على خدمات ذات طبيعة جنسية سواء لمنفعته أو لمنفعة الغير.
املادة 49-2

ال يجوز أن يتعرض األجير الذي رفض الخضوع ألعمال التحرش الجنسي،

ألي تمييز ،أكان بشكل مباشر أو غير مباشر ،ال سيما لجهة األجر أو
الترقية أو النقل أو تجديد عقد عمله.
املادة 49-3

ال يجوز صرف األجير من الخدمة أو فرض عقوبات تأديبية عليه أو
تعريضه ألي تمييز إلقدامه إما عن اإلبالغ عن ارتكاب تحرش جنسي في

أماكن العمل أو اإلدالء بشهادة بشأنها.
املادة 49-4

يعتبر باطالً أي عمل يخالف أحكام المادتين  49-2و.49-3
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املادة 49-5

يتوجب على صاحب العمل اتخاذ التدابير الالزمة لمنع ومعاقبة التحرش
الجنسي والوقاية منه في أماكن العمل.

املادة 49-6

يتعرض كل من اقدم على ارتكاب التحرش الجنسي إلى العقوبات التأديبية،
ومنها الصرف من الخدمة ،باإلضافة إلى المالحقات الجزائية.

املادة الثانية
يضاف إىل الفصل الثاين من الباب السابع من الكتاب الثاين من قانون العقوبات ،الصادر
بتاريخ  ،1943/3/1النبذة اجلديدة التالية:

النبذة 3
يف التحرش اجلنسي

املادة 535

 :التحرش الجنسي هو القيام بالكالم أو الكتابة ،وبأي وسيلة من وسائل

االتصال ،باستخدام كل ما يحمل دالالت جنسية وتنال من شرف وكرامة

الضحية أو تنشئ تجاهها أوضاعا عدائية أو مهينة.

كما يعتبر تحرشاً جنسياً ممارسة كافة أنواع الضغوط ،ومنها التهديد ،بهدف
إقامة عالقة جنسية سواء مع الفاعل أو مع الغير.

2

املادة 536

يعاقب كالً من الفاعل أو الشريك أو المتدخل أو المحرض على الجريمة

المنصوص عليها في المادة  ،535وفقاً لما يأتي:

 .1السجن من سنة إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين عشرة ماليين ليرة لبنانية
وخمسة عشرة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 .2السجن من سنتين إلى ثالث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة عشرة

مليون ليرة لبنانية وعشرين مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين

في الحاالت التالية:
أ.

اذا كان موظفاً وفقاً للتعريف المنصوص عليه في المادة .350

ب.

اذا تعسف في استعمال السلطة التي يتمتع بها بحكم المهام المكلف

ج.

اذا كانت الضحية قاصر دون الثامنة عشرة من العمر.

د.

إذا كانت الضحية تعاني من إعاقة جسدية أو مرض مقعد واستغل

بها.

المتحرش جنسياً هذه اإلعاقة أو المرض المقعد.

 .3ال يجوز ،في جرائم التحرش الجنسي ،منح األسباب المخففة.
 .4يعاقب المتدخل في جريمة التحرش الجنسي والمحرض عليها وفقاً
ألحكام المواد  217و  218و 219و  220من قانون العقوبات.
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املادة الثالثة
يضاف إىل نص املادة  61من املروو االتشارايي رق  ،112تاريخ ( 1959/6/12نظا املوظفني)
الفقرة التالية:
الفقرة ( 6اجلديدة):

" 6خالفاً ألحكام الفقرتين  2و  3من هذه المادة إن مالحقة الموظف في جريمة التحرش
الجنسي ال تستوجب موافقة اإلدارة التي ينتمي اليها".
املادة الرابعة

تعتبر جريمة التحرش الجنسي من "الجرائم الشائنة" ،أينما ورد تعداد لهذه الجرائم في القوانين واألنظمة ،ال

سيما المادة  4من المرسوم االشتراعي رقم  ،112تاريخ ( 1959/6/12نظام الموظفين).

املادة اخلامسة

يتوجب على كل من اإلدارات العامة على أنواعها ،المركزية والالمركزية ،والمؤسسات العامة واألجهزة
العسكرية واألمنية أن تتخذ الق اررات وأن تصدر التعليمات الالزمة للوقاية من ارتكاب التحرش الجنسي
ومنعه و معاقبته في األماكن التي تمارس فيها نشاطها.

املادة السادوة

ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبا اًر من تاريخ نشره.
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األوباب املوجبة

يتخذ العنف أشكاالً مختلفة ،ومنها العنف النفسي ،الذي يرمي فعلياً إلى النيل من شرف اإلنسان وقيمه.
كما أن هذا العنف النفسي يأخذ أشكاال متعددة ومنها التحرش الجنسي ،وعلى وجه الخصوص في أماكن

العمل ،وتبين أن هذه الظاهرة تتفشى لدى افتقار الدولة ألي اطار قانوني يجرم اللجوء اليها،

يليه ،

لما كان ال يجوز بعد اليوم اعتبار أن التحرش الجنسي هو من المواضيع التي يتم تفادي التحدث عنها،
ألن السكوت بات يشكل سبباً للتمادي بارتكاب هذه األفعال غير األخالقية والحاطة من كرامة اإلنسان

وسمعته ،ويضاعف األضرار المعنوية التي تعاني منها ضحية هذه األفعال،

ولما كان من المعيب أن يخلو التشريع اللبناني من أية أحكام تعاقب هذه األفعال التي تتعرض لحق

طبيعي من حقوق اإلنسان األساسية،

جلميع هذه األوباب،

إن الحكومة ،التزاماً منها بأحكام مقدمة الدستور اللبناني التي توجب على السلطات االلتزام باإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان وتجسيد هذه المبادئ في جميع الحقول والمجاالت دون استثناء،
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لذلك ،

جرى إيداد مشروع القانون املرفق الذي يرمي:

أوال

تعديل قانون العمل بحيث يلحظ أحكاما خاصة تحظر اعتماد الكالم أو الكتابة أو التلميح أو
ممارسة الضغوط أو التهويل أو إصدار األوامر بهدف االستحصال على خدمات ذات طبيعة
جنسية ،ويحدد موجبات أصحاب العمل لهذه الجهة والعقوبات التي تطال مثل هذه األفعال

الحاطة من كرامة األجير.

ثانياً

تعديل قانون العقوبات عبر إدراج أحكاما خاصة تعرف هذه الجريمة والتي تتمثل إما بالقيام،
باستخدام تعابير تحمل دالالت جنسية وتنال من شرف وكرامة الضحية أو ممارسة كافة أنواع

الضغوط ،ومنها التهديد بهدف إقامة عالقة جنسية سواء مع الفاعل أو مع الغير .كما يحدد

العقوبات التي يتعرض لها الفاعل أو الشريك أو المتدخل أو المحرض على هذه الجريمة.

ثالثاً

تعديل نظام الموظفين بحيث يلحظ أن تحريك الدعوى الجزائية في قضية التحرش الجنسي ال

تستوجب موافقة اإلدارة.

رابعاً اعتبار أن جريمة التحرش الجنسي هي من الجرائم الشائنة أينما ورد تعداد لهذه الجرائم في
القوانين واألنظمة.

إن ا حلكومة إذ تتقد

من جملسك الكرمي مبشروع القانون املرفق ،ترجو إقراره.
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