
 17 17 61 1 961+ لبنان   - العدلّية، الطريق العام، سنتر الغزال، مقابل بيت المحامي، بيروت
info@justiciabc.com 

JUSTICIA 
 
      
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  أوالدها اصطحابحول حق المرأة في  دراسة
 اللبنانية األراضي القاصرين خارج

 
 
 
 

 لصالح اإلتحاد النسائي التقدمي
 ٢٠١١ ،بيروت

  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@justiciabc.com


2 
 

  
 
 

 الطبيعة اإلنسانية للمرأة إلىوق اإلنسان على قدم المساواة مع الرجل، حق المرأة في التمتع بحقيستند 
الحقوق الطبيعية  بديهيًا وحكمًا ودون حاجة إلى إجازة رسميَّة، للرجل بما يخّولها تمامًا وكماالً  المساوية

)Droits naturels (المعترف بها للرجل. 
حقوقها، سواء أكانت مدنية أو  إعمالألة إن اإلنطالق من الطبيعة اإلنسانية للمرأة يجعل من مس

 .سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية، مسألة بديهية وطبيعية
 

*** 
 

على الصعيدين  ،اإلعتراف بحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل تطوًرا ملحوًظا على مر العصورشهد 
ولكن  .لمسائل المدنية والسياسيةبحيث تم اإلعتراف في العديد من الدول بحقوق المرأة في ا ،الداخلي والدولي

يامنا الراهنة غير أال تزال حتى ) سواء خالل رابطة الزواج أو لدى إنحاللها(الزواج  المنبثقة عنحقوق المرأة 
 .المتخّلفة مكّرسة في العديد من المجتمعات

 
الزواج،  بالقانون المطّبق على عقد مساواتها مع الرجلالزواج و المنبثقة عن حقوق المرأة  ترتبط

 .السّيما لجهة الحقوق الزوجية وحق كل منهما تجاه أوالده القاصرين، خالل قيام عقد الزواج أو بعد إنحالله
ففي الدول التي تستمد األحكام القانونية المطبقة على الزواج من األحكام الوضعية اإلنسانية، يبدو 

 .مترتبة عليه، أمًرا بديهًيا وطبيعًيااإلعتراف بحقوق المرأة المتعلقة بعقد الزواج والنتائج ال
 

في الدول التي تستمد األحكام القانونية المطّبقة على الزواج  إشكاليَّةفي حين أن المسألة تبدو أكثر 
لبنان، ذلك ألن ممارسة الحقوق الزوجية على قدم المساواة بين الرجل والمرأة تبقى  ومنهامن العقيدة الدينية، 

 :عمومًا وهما نتستند إلى مبدئيدينية التي دة باألحكام المقيَّ 
 .ن الزوج هو رأس األسرةأ -١
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ن الزوج يتمتع بسلطٍة أبوية على األوالد تتمّيز بصالحياٍت أوسع بكثير من تلك الممنوحة الى أ -٢
 .الوالدة

 
إن دراسة الواقع القانوني لحقوق المرأة في لبنان والمتعلقة بحقوقها في مشاهدة أوالدها القاصرين 

 :تسفيرهم خارج األراضي اللبنانية بّينت ما يلي و 
 

ولكن بصورة  في لبنانهو من الحقوق الطبيعية المعترف بها للوالدة : حق مشاهدة األوالد  .١
 .محدودة

هو من الحقوق الطبيعية غير المعترف بها للوالدة في : حق تسفير األوالد خارج األراضي اللبنانية  .٢
 .لبنان

 
عندما يكونون في حضانة ق بحق المرأة في مشاهدة أوالدها القاصرين ا يتعلّ وفي م ،فمن جهٍة أولى

الحدود المفروضة عليها  لجهةحقوق المرأة إال  طرح إشكالية قانونية لناحيةفإن ممارسة هذا الحق ال توالدهم، 
مشاهدة أوالده فرض بالطريقة عينها على الرجل عند ممارسته لحق تُ الشروط مع العلم بأن هذه  .الناحيةلهذه 

 .الذين يكونون بحضانة والدتهم
عند صدور القرار القضائي بإنهاء العالقة الزوجية بين األب واألم، وصدور القرار بمنح األب و 

حضانة أوالده، يحدد القاضي في متن قراره الشروط الواجب على األم اإللتزام بها في ممارسة حّقها بمشاهدة 
 :التالية  لشروطبالنسبة لأوالدها، والسّيما 

 .همصطحاباو أوالدها أيام األسبوع التي يحق فيها للوالدة مشاهدة  .١
 .م فيها الوالدة أوالدها القاصرين من أجل مشاهدتهمتسلَّ تاألمكنة التي  .٢
 .ساعات المشاهدة .٣

  
منصوص مخالفة الشروط القضائية المفروضة لممارسة حق المشاهدة  جزاء ضمن هذا اإلطار، فإنو 
على معاقبة التي نصت و ، ٢٧/٥/١٩٩٣تاريخ  ٢٣٩عقوبات المعدلة وفًقا للقانون  /٤٩٦/لمادة ا عليه في

فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة  ،األب واألم وكل شخص آخر ال يمتثل ألمر القاضي
 .بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة، من عمره
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من الحقوق الطبيعية المرتبطة بالحضانة أوالدها هو ن حق المرأة بمشاهدة وهنا يقتضي التوضيح بأ
الذي ال يتمتع بحق الحضانة أو الذي ال  ُيمنح عادًة للزوجالحق بالمشاهدة وهذا  .نحالل عقد الزواجابعد 

 .يمارسها
وبطريقٍة معاكسة، . صطحابهمافعندما تكون الحضانة لألم، يكون لألب الحق بمشاهدة األوالد و 

 .عندما تكون الحضانة لألب، يكون لألم الحق بالمشاهدة واإلصطحاب
 

لى األحكام الشرعية والروحية التي إوبما أن حق المشاهدة مرتبط بالحضانة، فإنه يقتضي الرجوع 
 .ترعى هذه المسألة لدى مختلف الطوائف في لبنان

د، أال وهو تربية الطفل الذي ال يستقل بأمره، ورعايته، لحضانة لدى جميع الطوائف مفهوم واحلو 
 . ع شؤونه، من تدبير طعامه وملبسه ونومه، واإلهتمام بهيوالقيام بجم
 

 .وتبدأ الحضانة عند جميع الطوائف عند والدة الطفل، سواًء أكان ذكًرا أم أنثى
كرة بلوغ الطفل حًدا يستقل نتهاء الحضانة، من فاكما وأن جميع الطوائف تنطلق من أجل تحديد سن 

أن يأكل ويلبس وينظف نفسه ك(اإلستقالل  بشيء منفيه بخدمة نفسه والقيام بالحاجيات اليومية البسيطة 
 ).لوحده

 
 .لدى الطوائف المسيحية، أعطيت المرأة حق الحضانة حتى بلوغ طفلها القاصر عمر السنتين

ها وفًقا لألوقات والشروط التي يفرضها ولدق بمشاهدة يكون لألم الح وٕاذذاك. الحضانة لألب تمسي ذاكبعد
 .عليها المرجع الروحي الذي أعلن إنحالل عقد الزواج

 :الحضانة بحسب المذاهب  يختلف أجلاإلسالمية،  الطوائف ىدل
تنتهي حضانة الذكر عند بلوغه السبع سنوات، وتنهتي حضانة األنثى  ،المذهب السني لدى .١

 .عند بلوغها تسع سنوات
المذهب الجعفري، تنتهي حضانة الذكر عند بلوغه السنتين، وتنتهي حضانة األنثى عند  لدى .٢

وعند بلوغ األنثى تسع سنوات والذكر خمسة عشر سنة، يكون لديهما . بلوغها سبع سنوات
 .الحق بالخيار ما بين األب واألم
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للطائفة الدرزية، من قانون األحوال الشخصية  /٦٤/الدروز، وبحسب المادة الموّحدين  عند .٣
تنتهي عند اتمامه السنة السابعة من العمر، وتنتهي مدة حضانة فإن مدة حضانة الصبي 

 .تمامها السنة التاسعةإالصبية عند 
 

وهو في هذا المجال ال يتمّتع فقط . بعد إنتهاء مدة الحضانة المكّرسة للوالدة، ينتقل الحق بها للوالد
 .ينالالزماتقه أن يحضن أوالده ويوليهم اإلهتمام والتربية بحق الحضانة، إنما يتّوجب على ع

 
يقتضي اإلشارة الى أن المجتمع المدني في لبنان يحاول جاهًدا إقرار قانون وضمن هذا السياق، فإنه 

جديد لألحوال الشخصية يطّبق على جميع الطوائف، وفيه إعطاء الحق للوالدة بحضانة أوالدها لغاية بلوغهم 
 .ما بين الرابعة عشر أو الخامسة عشرسن تتراوح 
 

ولو كان حق المرأة بمشاهدة أوالدها هو من الحقوق الطبيعية المعترف لها بها  فإن ˇومن جهٍة ثانية
  .بشكٍل محدوٍد، فإن حّقها بتسفير أوالدها هو من الحقوق الطبيعية لها غير المعترف بها في القانون اللبناني

دها القاصرين خارج األراضي اللبنانية غير مكّرس لها في القانون إن حق المرأة في تسفير أوال
 :اللبناني بسبب نوعين من العقبات 

 .عدم إمكانية اإلستحصال على جواز سفر ألوالدها القاصرين من دون موافقة الوالد:  العقبة األولى .١
والد برفقة والدتهم من دون بمنع سفر األ) ةأو مدني ةديني( إجتهاد المراجع القضائية:  العقبة الثانية .٢

 .موافقة الوالد
 

للبناني وللمعاهدات الدولية التي أبرمها صًال للدستور اأإن العقبات المومأ إليها أعاله، هي مخالفة 
 .وهي ال تواكب التطور الملحوظ في التشريعات المقارنة والمتبعة في بعض الدول العربية واألجنبية. لبنان

تكمن بحيث اهدة المرأة ألوالدها القاصرين ال يطرح إشكالية قانونية معّقدة، هنا وبما أن حق مشومن 
سنحاول في المشكلة األساسية في عدم اإلعتراف لها بحقها بتسفير أوالدها القاصرين من دون موافقة والدهم، 

هو مخالف  أن منع الوالدة من تسفير أوالدها القاصرين خارج األراضي اللبنانية التأكيد على مقسٍم أول
تحديد ، لكي نتوصل في مقسٍم ثاٍن الى )I( والمعاهدات الدوليَّة ومسار القانون المقارنللدستور اللبناني 

ع المرأة من تسفير أوالدها القاصرين اإلطار القانوني التي تستند عليه اإلدارات الرسمية والقضائية من أجل من
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أي نص قانوني واضٍح أو صريح يمكن اإلعتماد عليه في هذا خارج األراضي اللبنانية والذي يبّين عدم وجود 
 ).II(المجال من أجل عدم اإلعتراف للمرأة بهذا الحق 

 
 :مة وفًقا لخطة العمل التالية تصبح الدراسة مقسَّ ف

I.  والمعاهدات الدوليَّة من تسفير أوالدها القاصرين مخالف للدستور اللبناني األم منع
 ومسار القانون المقارن

A- مخالف ألحكام الدستور األب من تسفير أوالدها القاصرين من دون موافقة األم ع من
 .اللبناني

B-  ةالدوليَّ للمعاهدات مخالف األب من تسفير أوالدها القاصرين من دون موافقة األم منع 
 .القانون المقارنلمسار و 

 

II.  من تسفير أوالدها القاصرين غير مبرر بموجب القانون اللبنانياألم منع 
A- دم اإلعتراف للمرأة بحقها باإلستحصال على جواز سفر ألوالدها القاصرين غير مبرر بأي ع

 .صريحنص قانوني 
B-  القرارات القضائية بمنع المرأة من تسفير أوالدها القاصرين غير مبررة بأي نص قانوني

 .  صريح
 
 

I.  ةلدوليَّ اوالمعاهدات من تسفير أوالدها القاصرين مخالف للدستور اللبناني األم منع 
 المقارنمسار القانون و 

 
إن الحصول على موافقة الوالد من أجل تسفير األوالد القاصرين برفقة والدتهم هو من اإلجراءات 

وّقع عليها لبنان ، ولكنه مخالف ألحكام الدستور والمعاهدات الدولية التي الممارسة اإلداريةالمتبعة في 
ب كما وأن منع المرأة من تسفير أوالدها القاصرين غير مواك. التزم بتطبيق أحكامهاوصادق على مضمونها و 

 .واألجنبية المقارنة اآلسيويةلتشريعات ا لتطوُّر
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األول البحث في نصوص الدستور التي يتناول  ،لى قسمينإلذلك سنقسم البحث في هذا اإلطار 
المعاهدات الدولية التي لدولي، ومنها القانون ا، وأما الثاني فيتعلق بأحكام بين الرجل والمرأة المساواة تكفل
ن المقارن في و بيعية على قدم المساواة مع الرجل، وأحكام القانأي تمييز ضد المرأة وتوليها الحقوق الطر ظتح

 .هذا المجال
 

A-   مخالف ألحكام الدستور األب من تسفير أوالدها القاصرين من دون موافقة األم منع
 اللبناني

 
تاريخ   ١٨الدستوري رقم  بموجب التعديلالمضافة  دمة الدستور اللبنانيمق من "ج"الفقرة نصت 

 :على أن  ٢١/٩/١٩٩٠
 الرأي حرية طليعتها وفي العامة، الحريات حتراما على تقوم برلمانية، ديمقراطية جمهورية لبنان"
 أو تمايز دون نالمواطني جميع بين والواجبات الحقوق في والمساواة االجتماعية العدالة وعلى والمعتقد،

 ".تفضيل
 

 :من الدستور أيًضا على مبدأ المساواة بين اللبنانيين، حيث جاء /٧/ونصت المادة 
كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون "

 ".الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم
 

قدمة الدستور والمادة السابعة منه، يتبّين بأن الدستور، وهو النص القانوني من م" ج"من قراءة الفقرة 
قد ، )Etat de droit(األسمى مرتبًة ودرجًة من بين جميع النصوص القانونية المطبقة في دولة القانون 

 .نص على مبدأ عام في المساواة بين اللبنانيين، وذلك من دون أي تمييز أو تفضيل
بين اللبنانيين يعني في مضمونه المساواة بين جميع اللبنانيين، وذلك بغض النظر عن فمبدأ المساواة 

. ، سواًء أكانوا ذكوًرا أم إناثًاجنسهمإنتماءاتهم السياسية أو الطائفية أو العرقية أو المذهبية، وبغض النظر عن 
 .اءبالحقوق المدنية والسياسية على حد السو  /٧/فجميعهم يتمتعون وبحسب المادة 

 
حرية إنتقال أوالده خارج  وتوفيرللبنانيين، حق كل لبناني بتسفير لومن الحقوق المدنية المعترف بها 

وٕان عدم اإلعتراف للوالدة بإمكانية تسفير أوالدها القاصرين، بإرادتها الحّرة ومن دون . األراضي اللبنانية
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المساواة بين الرجل والمرأة المكّرس بموجب  بمبدأ اإلستحصال على إذن وموافقة الوالد، من شأنه أن ُيخلّ 
 .أحكام الدستور المبسوطة أعاله

وفي هذا اإلطار، يقتضي اإلشارة، بأنه وفي جميع الدول التي تحترم القانون والتي يطلق عليها 
 Principe de la hiérarchie(ترام مبدأ تسلسل الشرائع ، فإن اح)Etat de droit(تسمية دول القانون 

des normes (هو من المبادئ األساسية التي يقتضي إحترامها في النظم القانونية الداخلية. 
من قانون أصول المحاكمات المدنية التي  /٢/وقد أقّر لبنان وجوب إحترام هذا المبدأ في المادة 

 .نصت على أنه يتّوجب على المحاكم أن تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد
من  ةع ينطوي على وجوب أن تكون جميع النصوص األدنى درجإن إحترام مبدأ تسلسل الشرائ

األمر الذي يستتبع معه وجوب أن تكون القوانين مطابقة ألحكام . الدستور، مطابقة له وغير مخالفة ألحكامه
 .الدستور، ووجوب أن تكون أحكام القرارت اإلدارية مطابقة ألحكام القوانين التي تعلوها درجةً 

 
لى عدم اإلعتراف بحق المرأة بتسفير أوالدها إالقانونية أو اإلدارية التي تؤدي لذلك فإن األحكام 

لى اإلخالل بمبدأ المساواة بين الرجل إالقاصرين من دون اإلستحصال على موافقة الوالد، والتي تؤدي 
 .، وبالتالي باطلة أصالً من الدستور والمادة السابعة منه" ج"والمرأة، هي مخالفة ألحكام الفقرة 

 
 

 
 

B-  ةالدولي للمعاهداتمخالف األب من تسفير أوالدها القاصرين من دون موافقة األم منع 
 القانون المقارنلمسار و 

 

 
 والدتهم برفقة القاصرين األوالد تسفير أجل مناألب  موافقة على الحصول إن .١

 .الدولية المعاهدات ألحكام مخالف
 

لمدنية التي أقّرت وجوب إحترام مبدأ تسلسل الشرائع من قانون أصول المحاكمات ا /٢/نصت المادة 
 :في فقرتها الثانية على أنه 

 األولى التطبيق مجال في تتقدم العادي، القانون أحكام مع الدولية المعاهدات أحكام تعارض عند"
 ".الثانية على



9 
 

 
 :ما يلي حكام المذكورةاأليستفاد من 

من ام المعاهدات الدولية المصادق عليها يجب أن تكون األحكام الداخلية مطابقة ألحك .١
 .الدولة اللبنانية

مع أحكام المعاهدة ) من قانون وقرار إداري وغيرها(عند تعارض أحكام القانون الداخلي  .٢
 .الدولية، فإنه يقتضي اإلعتداد بأحكام القانون الدولي وٕاهمال أحكام القانون الداخلي

 
ار معالجة حق المرأة بتسفير أوالدها القاصرين من دون بعد هذا التوضيح وٕانطالًقا منه، وضمن إط

وجوب اإلستحصال على موافقة والدهم، فإن العديد من المعاهدات الدولية التي صادق عليها لبنان، نصت 
على وجوب إحترام مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، األمر الذي يستتبع معه القول بأن عدم اإلعتراف بحق 

ه للرجل، هو من اإلجراءات المخالفة ألحكام المعاهدات الدولية التي تسمو على جميع للمرأة معترف ب
 .األحكام الداخلية

 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) ٤( ٢٣فمن جهٍة أولى، نصت المادة 

 تتخذ" بأن، بأن الدول األطراف مطالبة ٢٤/٥/١٩٧١تاريخ  ١١٢٢المصادق عليه بموجب القانون رقم 
 ."إنحالله ولدى الزواج قيام وخالل التزّوج لدى وواجباتهما الزوجين حقوق تساوي لكفالة مناسبة تدابير

 
ة بحقوق اإلنسان في إطار توضيحها للفهم العام لمبدأ المساواة في وقد أوضحت اللجنة المعنيّ 

اواة في الحقوق والمسؤوليات داخل ثناء زواجهما، بالمسيتمتع الزوجان، أ": ما يليالحقوق والمسؤوليات 
ونطاق هذه المساواة يشمل كافة المسائل الناجمة عن العالقة القائمة بينهما مثل إختيار مكان . األسرة

وتطبق هذه المساواة بإستمرار على الترتيبات المتعلقة . اإلقامة وٕادارة شؤون البيت وتعليم األطفال
 ".زواجباإلنفصال قانوًنا أو بإنحالل عقدة ال

وجوب تحريم المعاملة التمييزية فيما يتعلق بأسس وٕاجراءات اإلنفصال أو الطالق أو "وترى اللجنة 
رعاية األطفال أو اإلعالة أو النفقة أو حقوق الزيارة أو فقدان أو إستعادة السلطة األبوية، وذلك أخًذا بعين 

 ".اإلعتبار المصلحة الفضلى لألطفال في هذا الصدد
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من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  /١٦/ثانية، نصت المادة  ومن جهةٍ 
بأنه يقع على عاتق الدول األطرف  ،٢٤/٧/١٩٩٦الصادر بتاريخ  ٥٧٢المصادق عليها بموجب القانون رقم 

 :بأن تؤمن على قدم المساواة بين المرأة والرجل ما يلي  ملزمةً 
 .ء الزواج وعند إنحاللهأثناعينها الحقوق والمسؤوليات  .١
، وبغض النظر عن حالتهما الزوجية، في واِلَدْينبوصفهما عينها الحقوق والمسؤوليات  .٢

 .األمور المتعلقة بأطفالهما، وفي جميع األحوال، يكون لمصلحة األطفال اإلعتبار األول
ال، على أن ، في ما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على األطفعينها الحقوق والمسؤوليات .٣

 .تكون لمصلحة األطفال اإلعتبار األول
 

وقد شددت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في األمم المتحدة ضمن إطار توضيحها لمفهوم المادة 
المومأ إليها أعاله، بأن العديد من البلدان تعتمد في النص على حقوق ومسؤوليات الشريكين في الحياة  /١٦/

. نون العام والقوانين الدينية واألعراف، بدًال من اإلمتثال لمبادئ واردة في اإلتفاقيةالزوجية، على مبادئ القا
لغة التأثير على الى عواقب بإوأضافت بأن هذه اإلختالفات في القانون وفي الممارسة من شأنها أن تؤدي 

س أر وذلك بجعل الرجل د بشكٍل دائم حقوقها في التساوي في المركز والمسؤولية أثناء الزواج، تقيّ و المرأة 
 .األسرة والمسؤول األول عن إتخاذ القرارات، األمر الذي يخالف اإلتفاقية

 
من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان المصادق عليه بموجب  /٣/ومن جهٍة ثالثة، فقد نصت المادة 

 :على أن  ،٥/٩/٢٠٠٨الصادر بتاريخ  ١القانون رقم 
 الذي االيجابي التمييز ظل في والواجبات، والحقوق اإلنسانية، ةالكرام في متساويان والمرأة الرجل"

 وتتعهد. المرأة لصالح النافذة والمواثيق والتشريعات األخرى السماوية والشرائع اإلسالمية الشريعة تهأقرّ 
 ساءالن بين الفعلية والمساواة الفرص تكافؤ لتأمين الالزمة التدابير كافة باتخاذ طرف دولة كل لذلك تبعاً 

 ."الميثاق هذا في الواردة الحقوق بجميع التمتع في والرجال
بالتمييز اإليجابي  وقد أشارت المادة الثالثة المذكورة، على أنه ال يؤخذ بالتمييز بين الرجل والمرأة إالّ 

ليس ته الشريعة اإلسالمية والشرائع السماوية األخرى، وذلك لصالح المرأة أي زيادًة في حقوقها و الذي أقرّ 
 .إنتقاًصا منها
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تأسيًسا على ما تقدم، فإنه أصبح من البديهي بأن حق المرأة بالتمتع على قدم المساواة بالحقوق 
وأن  .عينها المعترف بها للرجل، هو من الحقوق األساسية المعترف بها لصالحها بموجب المعاهدات الدولية

دها القاصرين من دون اإلستحصال على موافقة أي تقييد لهذا الحق من خالل منع المرأة من تسفير أوال
ت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة خالل عقد الزواج الوالد، هو مخالف ألحكام المعاهدات الدولية التي أقرّ 

 .وبعد إنحالله والسّيما لجهة حقوقهما تجاه أوالدهما
 

 الدتهمو  برفقة القاصرين األوالد تسفير أجل مناألب  موافقة على الحصول إن .٢
 .القانون الدولي المقارن لمسار مخالف

 
تعيش فيه مكّرس لها بموجب قوانين الدول  الذيإن حق المرأة بتسفير أوالدها القاصرين خارج البلد 

األجنبية التي تعتمد القانون المدني أساًسا لتنظيم الحياة الزوجية والحياة العائلية ما بعد إنحالل الرابطة 
 .الزوجية

 
واإلعتراف للمرأة . مرأة بتسفير أوالدها معترف به لها على قدم المساواة بينها وبين الرجلإن حق ال

ليست ممنوحة ) l’autorité parentale(الوالديَّة بهذا الحق ينطلق من فكرة أساسية أال وهي أن السلطة 
بعد بالمشاركة مع الرجل و أن تكون وعلى قدم المساواة، ممنوحة أيًضا للوالدة الواجب ، إنما من فقط للوالد

 .إنحالل عقد الزواج بينهما
وحتى العربيَّة وبعض الدول اآلسيوية كفرنسا والواليات المتحدة وكندا الدول األوروبية واألميركية ف

كانا  سواء(، األب واألم، وبغض النظر عن حالتهما الزوجية الوالدينتكفل بواسطة قوانينها حق  ،كتونس
 .بالتساوي الحقوق والمسؤوليات تجاه أطفالهمايتشاركا ، أن )ال ميعيشان مع األطفال أ

 
ولكن األمر يبدو أكثر تعقيًدا في ما يتعلق بالدول العربية التي تعتمد بغالبيتها على التشريعات الدينية 

 .في تنظيم العالقة العائلية خالل وما بعد إنحالل عقد الزواج
 

وٕان . األب -األوالد القاصرين للوالدنفس وأموال لوالية على ففي معظم الدول العربية، يعود الحق با
بعد اإلستحصال على موافقة  ومن هنا ال يمكنها تسفير أوالدها القاصرين إالَّ . هذا الحق ال يمنح للمرأة الوالدة
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ة منشورة حيث أن المؤسف أن هذه المعلومات السلبيَّ ...) ة، األردن، الكويتالمملكة العربيَّة السعوديّ (والدهم 
 !في معظم مواقع السياحة االلكترونية التي تعّرف بهذه البالد للراغبين بزيارتها وهي تتَّخذ أشكال تحذيرات

 
إال أنه يقتضي اإلشارة في هذا المجال، بأنه تم إعداد مشروع تعديل قانون األحوال الشخصية في 

ت المقترحة في هذا المجال، أن تكون ، ومن أبرز التعديال٧/٩/١٩٥٣الصادر بتاريخ  ٥٩رقم السوريا، 
الوالية على نفس األوالد وأموالهم لألب أو لألم، وذلك بحسب إختيار القاضي الشرعي الناظر في قضايا 

 .الطالق
فإذا أعطي الحق بالوالية على النفس والمال لألم، أصبح بإمكانها أن تقوم بتسفير أوالدها الى الخارج 

 .من دون اإلستحصال على موافقة والدهم
 

يمسي الوضع القانوني في لبنان وخصوصًا الغربيَّة منها، في ظل هذه األوضاع التشريعية المقارنة، 
طور المفاهيم الدولية المنظمة للعالقة الزوجية وعالقة كل من الوالدين غير مواكب لتطور هذه التشريعات ولت

لى تكريس حق المرأة بتسفير أوالدها خارج األراضي اللبنانية من إوتظهر الحاجة الماسة . بأوالدهما القاصرين
المفاهيم دون اإلستحصال على موافقة والدهم، كي ال تصبح التشريعات اللبنانية رجعية وغير مواكبة لتطور 

 .وكي تبقى رائدة في المنطقة العربيَّة والقيم اإلنسانية في مختلف مجتمعات العالم
*** 

تسفير أوالدها هو مخالف للدستور اللبناني في ولكن وعلى الرغم من أن عدم اإلعتراف للمرأة بحقها 
تمنع المرأة من القضائية في لبنان السلطات اإلدارية و  أنَّ  وللمعاهدات الدولية ولمسار القوانين المقارنة، إالَّ 

 .)II(نصوص قانونية واضحة وصريحة  يأذلك على ال تستند في ، وهي هذا الحقّ ممارسة 
 

II.  من تسفير أوالدها القاصرين غير مبرر بموجب القانون اللبنانياألم منع 
 

نسان على إن الحق بالتنقل بحريٍة ومن دون أي عوائق هو من الحقوق األساسية المعترف بها لإل
 .الصعيدين الدولي والوطني

لى تقييد هذه الحرية، إنما يشكل إستثناًءا على المبدأ إي إجراء أو عمل من شأنه أن يؤدي أوأن 
 .العام، أال وهو حرية السفر
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من حريتهم في السفر، إنما  ومن هنا، فإن القيود التي تُفرض على المواطنين والتي من شأنها أن تحدّ 
 .دابير إستثنائية مقّيدة بموجب أحكام قانونية صارمة وواضحةيجب أن تكون ت

 
الوالدة اإلستحصال على إذن الوالد من أجل تسفير األوالد  -يشترط على المرأة ولكن في لبنان، 

 :القاصرين برفقتها في الحالتين التاليتين 
A -  على جواز سفر ألوالدها في حالة تقدم الوالدة بمعاملة إدارية لألمن العام من أجل اإلستحصال

 .القاصرين
B-  بمنع ) أو مدنية أو مذهبية محكمة شرعية، روحية(في حالة صدور قرار عن المراجع القضائية المختصة

 .سفر األوالد القاصرين عندما يكونون بحضانة الوالدة
 

راضي اللبنانية في كلتا الحالتين، إن تقييد حرية المرأة وحقها في تسفير أوالدها القاصرين خارج األ
 .غير مبرر بموجب نص قانوني واضح وصريح، وذلك وفًقا لما سنبّينه في ما يلي

 
 
 
 

A-  عدم اإلعتراف للمرأة بحقها باإلستحصال على جواز سفر ألوالدها القاصرين غير مبرر
 صريحبأي نص قانوني 

 
تاريخ ع /ت/ص/أع/٢حددت التعليمات الصادرة عن المديرية العامة لألمن العام رقم 

والمتعلقة بأصول منح جوازات السفر اللبنانية الجديدة المستندات الواجب تقديمها للحصول  ٢١/١٢/٢٠٠٥
 .موافقة الوالد في ِعدادهاعلى جواز سفر لألوالد القاصرين، 

 
 :وقد فّرقت التعليمات المذكورة بين حالتين 

 
لتعليمات أن يتم أخذ موافقة وتوقيع إشترطت ا بالنسبة لألوالد القاصرين دون السابعة من العمر، .١

على الطلب، وذلك أمام المختار الذي يصادق على توقيع كل منهما على حدة،  مًعا إلزامًياالوالدين 
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أو أمام موظف من المديرية العامة لألمن في المركز اإلقليمي الذي يستلم طلب اإلستحصال على 
 .جواز سفر

 
، فإنه يشترط السابعة من العمر ولم يتجاوزوا الثامنة عشرة او بالنسبة لألوالد القاصرين الذين أتم .٢

 .موافقة وتوقيع األب على الطلب من دون األم اإلستحصال على
 

وضحت التعليمات ضمن هذا اإلطار، بأنه وفي حال وفاة الوالدين أو أحدهما، أو في حال أوقد 
لى طلب اإلستحصال على جواز سفر للولد الطالق أو الهجر بينهما، فإن الحق باإلذن بالسفر والتوقيع ع

القاصر، يعود للوصي الشرعي، أو للوكيل القانوني الذي يحمل وكالة صريحة بهذا الخصوص، أو لصاحب 
 .مستند صادر عن المرجع القضائي المختصعلى الحق بالحضانة بناًء 

 
 :يستفاد من أحكام هذه التعليمات ما يلي 

 
بين المرأة متحقِّقة مساواة قانونية  فإن، العمر من السابعة وايتمّ  لم ينالذ القاصرين لألوالد بالنسبة .١

الرجل، ذلك ألنها تتمتع بالحقوق عينها التي يتمتع بها الرجل في مجال اإلستحصال على جواز و 
فال يجوز منح جواز سفر لقاصٍر دون السابعة من العمر إال بعد اإلستحصال على . سفر ألوالدهم

 . ألب واألم في آٍن مًعا، وذلك على قدم المساواة بينهماموافقة كل من ا
 

، فإن هذه عشرة الثامنة يتموا ولم العمر من السابعة أتموا الذين القاصرين لألوالد بالنسبة .٢
في هذا مغبونة التعليمات جاءت مخالفة لمبدأ المساواة بين حقوق الرجل والمرأة، السّيما وأن المرأة 

من أجل اإلستحصال على جواز سفر ألوالدها، في  الزوجإذن  حصول علىعبر اشتراط الالتدبير 
 .يمكنه أن يستحصل على جوازات السفر المذكورة من دون رأي أو موافقة الوالدة الوالدحين أن 

 
هي تعليمات إدارية  ٢١/١٢/٢٠٠٥تضي اإلشارة في هذا المجال، بأن التعليمات المؤرخة في يق

 .والمتعلق بتنظيم جوازات السفر اللبنانية ٨/١/١٩٦٨تاريخ  /١١/انون رقم جاءت تستند الى أحكام الق
 

بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال اإلستحصال  وبما أن التعليمات اإلدارية التي جاءت تخلّ 
أحكام على جواز سفر لألوالد القاصرين الذين أتموا السابعة من العمر ولم يتموا الثامنة عشر، إستندت الى 
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 القانون كان إذا ما معرفة في يكمن ، فإن السؤال الذي يطرح في هذا المجالالمذكور ١١/٦٨القانون رقم 
 األراض خارج أوالدها تسفير في المرأة وحرية حق تقّيد أن شأنها من نصوص على يحتوي ١١/٦٨ رقم

 للمرأة؟ بها معترف غير حقوقاً  الرجل تمنح أن شأنها من أو اللبنانية،
 
منه يتعلق بموضوع  /٨/و /٦/، يتبّين بأن نص المادتين ١١/٦٨العودة الى أحكام القانون رقم ب

 .اإلستحصال على جوازات سفر لألوالد القاصرين
 

 :على ما يلي  ١١/٦٨من القانون رقم  /٦/وقد نصت المادة 
 دون هم الذين القاصرين واألوالد للزوج عائلي جواز على االستحصال العالقة لصاحب يحق"
 في ىتراع أن على ذويهم أحد جواز إلى القاصرين هؤالء أحد سمإ إضافة يمكن كما عشرة، الخامسة
 أن مستقلين السفر أرادوا إذا القاصرين لهوالء يمكن وال. القانون هذا من الثانية المادة أحكام الحالتين
 ."العائلي السفر جواز يستعملوا
 
 

 :ون عينه على ما يلي من القان /٨/في حين نصت المادة 
 وال مستقًال، سفر جواز يحمل نأ وحده المسافر عشرة الثامنة دون اللبنانية أو اللبناني على"

 بالذات الولي بحضور أو القرية أو المحلة مختار من مصدقة وليه من بإجازة إالَّ  سفر جواز قاصر يعطى
 ."المختص الموظف أمام وتوقيعه

 
التي  اإلدارية وأحكام التعليمات ١١/٦٨من القانون رقم  /٨/و /٦/ من مقارنة أحكام المادتين

إشترطت وجوب اإلستحصال على موافقة األب من أجل اإلستحصال على جواز سفر لألوالد القاصرين الذي 
أتموا السابعة من العمر ولم يتموا الثامنة عشر، يتبّين بأن هذه التعليمات لم تستند الى نص قانوني واضح 

جعل ممَّا يالحق لألب، دون األم، باإلستحصال على جواز سفر للقاصر الذي أتم السابعة من العمر، يولي 
لو افترضنا توافر الشروط  أمام مجلس شورى الدولة في المبدأ القانوني العام التعليمات اإلدارية قابلة لإلبطال

 :ديًدا لألسباب التاليةحلمخالفتها أحكام القانون وت الشكليَّة إلقامة المراجعة القضائية،
 

أن يستحصل على جواز سفر عائلي للزوج  لصاحب العالقةعلى أنه يعود  /٦/نصت المادة  .١
أهو الوالد حصًرا أم  "صاحب العالقة" هويَّة وال جنسولألوالد القاصرين، من دون أن تحدد 



16 
 

 ،)من العمرقاصر دون أو فوق السابعة (يًضا، ومن دون أي تفريق بين القاصرين أالوالدة 
 :ستخالص النتيجتين التاليتين الى إاألمر الذي يدفعنا 

 
الذي لم يحدد صاحب العالقة أكان األب أم  /٦/المنطقي لنص المادة  إن التفسير . أ

الوالد، الحق باإلستحصال على جواز سفر عائلي  شأنها شأناألم، يولي الوالدة، 
 .سابعة من العمرال الأتّموا أو ألوالدها القاصرين، وذلك سواء أكانوا 

 
إن إشتراط التعليمات وجوب اإلستحصال على إذن من الوالد للقاصرين الذين  . ب

، التي، وبحسب /٦/أتموا السابعة من العمر هو بالتالي مخالف ألحكام المادة 
ستحصال على اإلاألب، ب على غرارالتفسير المساق أعاله، أولت الحق لألم 

 .رينجواز سفر عائلي لألوالد القاص
 

ال يعطى قاصر جواز سفر إال بإجازة على أنه  ١١/٦٨من القانون رقم  /٨/المادة نصت  .٢
إن هذا النص يجب أن يفّسر بطريقة تتالءم مع وجوب إحترام مبدأ المساواة بين . وليه من

المرأة والرجل، فال يمكن أن يفهم منه بأنه يجوز للوالد حصًرا اإلستحصال على جواز سفر 
 :من هذا الحق، وذلك لألسباب التالية محرومةحين أن المرأة  ألوالده في

جاءت عبارة الولي بصورة عامَّة غير تقنيَّة بحيث لم يقصد بها المشترع األب حصرًا، ولو  .أ 
التقييد يجب أن يكون  وأ حيث أن اإلستثناء" الولي الجبري"أراد ذلك لكان ذكر عبارة 

 .صريحًا وأن يفسَّر حصراً 
المشار إليها في المادة " الولي"إن إجازة ستطراد وعلى فرض أنَّها تعني الولد، فعلى سبيل اال .ب 

ليس من شأنها في أي حال من األحوال أن تنفي حق المرأة بالموافقة على مثل هذا  /٨/
 .الرجل شأنها شأنالطلب وٕاعطاء إجازتها على هذا الطلب 

 من ليسألوالدها القاصرين إن عدم النص على حق المرأة باإلستحصال على جواز سفر  .ج 
 لو وحتى بالرجل، أسوةً  الحق، هذا ممارسة من يمنعها أن األحوال، من حال أي في شأنه
 المساواة، هو المبدأ ألن وذلك دونها، من األخير لهذا الحق هذا يلحظ القانوني النص جاء

 ضّيق كلٍ بش يفّسر وأن ودقيًقا واضًحا يكون أن يجب المبدأ هذا على إستثناء أي نإ و 
 .وال يمكن أن يستنتج استنتاجاً  وحصري
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تأسيًسا على ما تقدم، يمكننا القول بأن التعليمات اإلدارية التي تشترط وجوب اإلستحصال على إذن 
ت بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، السّيما وأنها أعطت الحق الوالد من أجل الحصول على جواز سفر أخلّ 

السابعة من العمر، في حين أنها لم توِل هذا  على جواز سفر للولد القاصر الذي أتمّ للرجل فقط باإلستحصال 
بشكٍل أقلَّه  ،من القانون لم يحرم المرأة من هذا الحق /٨/الحق للمرأة الوالدة، على الرغم من أن نص المادة 

 .في هذا المجال لى نص قانوني واضحإ جاءت غير مستندة فضًال عن أنَّ هذه التعليمات. واضٍح وصريح
 

باإلستحصال ) األم واألب على حد السواء(بأن حق كل من الوالدين  نرىوضمن هذا اإلطار، فإننا 
ذلك ألن هذا الحق . اآلخر الزوجيكون مقيًدا ومرتبًطا بموافقة  على جواز سفر ألوالده القاصرين يجب أالَّ 

ب بولده، وبعالقة األمومة التي تربط األم بولدها، مستمد بالدرجة األولى من العالقة األبوية التي تربط األ
  .في رعاية وحماية وٕاعالة أطفالهما للوالدينالمشتركة  الوالديَّة وبالدرجة الثانية من المسؤولية

 
وخالصة القول تكمن في أن التعليمات اإلدارية التي إشترطت موافقة األب لإلستحصال على جواز 

لى إالوالدة من ممارسة حقها بتسفير أوالدها من دون موافقة والدهم، لم تستند سفر لألوالد القاصرين، وحرمت 
لدتهم ومن دون القرارات القضائية التي تصدر بمنع األوالد من السفر برفقة وا شأنها شأننص قانوني واضح، 

 ).B(موافقة الوالد 
 
 

B-  بأي نص قانوني  ةالقرارات القضائية بمنع المرأة من تسفير أوالدها القاصرين غير مبرر
 صريح

 
قبل الغوص في المبررات القانونية التي تستند عليها المراجع القضائية من أجل إصدار القرار بمنع 
الوالدة من تسفير أوالدها القاصرين من دون موافقة والدهم، يقتضي في مرحلٍة أولى توضيح الطبيعة القانونية 

 .لمثل هذا القرار
 

لحماية  وٕاحتياطي وقائيالتدابير اإلستثنائية التي تقدرها المحاكم كتدبير إن قرار منع السفر هو من 
وهو يعتبر من األحكام الرجائية التي تصدر في غرفة المذاكرة ومن . حقوق الزوج لجهة رعاية ومشاهدة أوالده

 .دون أي منازعة قضائية، وبناًء على إستدعاء كل ذي صاحب مصلحة
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ر عن المراجع القضائية من دون نزاع وبدون خصومة، فإن المرجع قرار منع السفر يصد وبما أنَّ 
 .له بناًء على طلب كل ذي مصلحةأو أن يعدِّ  هالذي أصدره يكون بإمكانه أن يرجع عن

فهو قابل لإلعتراض أمام المرجع : القابلة لطرق الطعن التالية  اتإن القرار بمنع السفر هو من القرار 
القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية لألصول ف وفًقا الذي أصدره، وقابل لإلستئنا
 .والمتعلقة بالقرارات الرجائية

 
إن القرار القضائي بمنع الوالدة من تسفير أوالدها القاصرين من دون موافقة الوالد يصدر عن المراجع 

أو  اً سواًء أكان طالق أو بطالن(وجين القضائية الناظرة في قضايا الزواج عندما تقرر اإلنفصال بين الز 
 :وهي التالية ...) فسخ

 .الكنسيالمحاكم الروحية بالنسبة لعقد الزواج الخاضع للشرع  .١
 .ةاإلسالمي ةعيالمحاكم الشرعية بالنسبة لعقد الزواج الخاضع للشر  .٢
 .المحاكم المذهبية بالنسبة لعقد الزواج الخاضع للمذهب الدرزي .٣
 .سبة لعقد الزواج الخاضع للقانون المدنيالمحاكم المدنية بالن .٤

 
عن المراجع القضائية المختلفة، يتبّين بأن المحاكم الروحية تستند  ةمن مراجعة اإلجتهادات الصادر 

أن المحاكم الشرعية تستند على ب، و ١٩٥١نيسان  ٢من قانون  /٢١/لى المادة إفي إصدارها قرار منع السفر 
من قانون  /٥٨٩/لى المادة إالمحاكم المدنية تستند  نَّ إ لقضاء الشرعي، و من قانون تنظيم ا /٢١/المادة 

 .أصول المحاكمات المدنية
 

صريحة لى نصوص قانونية إلمعرفة ما إذا كان القرار القضائي بمنع سفر األوالد القاصرين يستند 
 .لى هذه النصوص للوقوف على ماهيتها ومضمونهاإواضحة أم ال، فإنه يقتضي الرجوع و 

 
المتعلق بتحديد صالحيات المراجع و  ٢/٤/١٩٥١من القانون الصادر بتاريخ  /٢١/تنص المادة 

 :لية على أنه يالمذهبية للطوائف المسيحية والطائفة اإلسرائ
 الى يطلب أن اختصاصه ضمن الداخلة المواد من المستعجلة األحوال في المذهبي للمرجع يحق"

 حكامأ مراعاة مع الطلب لهذا الموجبة سباباأل بيان مع السفر نم عليه المدعى منع الداخلية وزارة
 ".العامة القوانين
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 ١٦/٧/١٩٦٢من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ  /٢١/تنص المادة 

 :على ما يلي 
 في السفر من عليه المدعي يمنع أن المذاكرة غرفة وفي الطلب، على بناءً  للقاضي يجوز" 

 :حالتين
 .استجوابه يصير حتى ٢٠ المادة في عليها المنصوص المستعجلة الحاالت في -١
 القرار على االعتراض حق عليه وللمدعى النفقة له تجب لمن النفقة بتأمين المطالبة حالة في -٢

 .دهأيّ  وٕاال السفر عن المنع قرار القاضي ألغى همحلّ  في اعتراضه كان أو استجوابه صار إذا حتى
 ويجب أيام ثمانية بظرف لالستئناف قابل االعتراض بنتيجة يصدر الذي القاضي قرار فإن كل على

 .أيام ثمانية مهلة خالل استئنافاً  فيه يفصل أن
 تقديرهما ويعود عليه المدعى على وبالتعويض بغرامة النية سوء ثبوت عند المدعي ويلزم

 ."للمحكمة
 :اكمات المدنية على أنه من قانون أصول المح /٥٨٩/تنص المادة 

 المادة أحكام مراعاة مع المستعجلة األمور لقاضي كما الدعوى، في الناظر الموضوع لقاضي"
 واالحتياطية المؤقتة التدابير جميع بدونها، أو كفالة مقابل الخصوم، أحد طلب على بناءً  يتخذ أن ،٥٨١
 وبيع القضائية الحراسة وفرض الموجودات وجرد األختام كوضع الضرر ومنع الحقوق حفظ شأنها من التي

 ".الحالة ووصف للتلف القابلة األموال
 

السؤال المطروح أعاله، والذي يكمن في معرفة ما إذا كانت القرارات القضائية بمنع  الجواب علىإن 
 أن منع السفر هو تدبير قاعدةنطلق من يأم ال، يجب أن وصريح سفر األوالد مبررة بنص قانوني واضح 

وأن القيود التي ُتفرض على حرية التنقل والسفر يجب أن  إستثنائي كون المبدأ العام هو حرية التنقل والسفر
تفّسر بطريقة إستثنائية وضّيقة، كونها إستثناء على المبدأ العام، واإلستثناء يفّسر بطريقة ضّيقة وحصرية، 

 .ونيةوفًقا لألصول القانونية التي تتبع في تفسير النصوص القان
 

من قانون  /٢١/والمادة  ٢/٤/١٩٥١من قانون  /٢١/من جهٍة أولى، وبالرجوع الى نص المادة 
لى أنه يعود إ، يتبّين بأنها أشارت ١٦/٧/١٩٦٢تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 
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من  "عليه المدعى" ن تمنعللمراجع الروحية أو المحاكم الشرعية الناظرة في القضية العالقة بين الزوجين، أ
 .السفر

 
للنصوص القانونية، وٕانطالًقا من ) Interprétation a contrario(وفًقا لطريقة التفسير المعاكس 

، بإمكاننا )Interprétation stricte des exceptions(مبدأ التفسير الضّيق لإلستثناءات على المبادئ 
لى سلطة هذه المراجع بمنع سفر األوالد القاصرين، بل شرا إم تُ القول بأن المادتين المومأ إليهما أعاله، ل

لى سلطتها بمنع سفر في دعوى الطالق من دون اإلشارة إ "المدعى عليه"لى سلطتها بمنع سفر إأشارتا 
 .األوالد

 
من قانون تنظيم القضاء الشرعي  /٢١/والمادة  ٢/٤/١٩٥١من قانون  /٢١/إن عدم إشارة المادة 

لى سلطة المراجع القضائية الناظرة في قضايا الزواج إ، ١٦/٧/١٩٦٢فري الصادر بتاريخ السني والجع
بمنع سفر األوالد القاصرين، يجعل من إستنادها لمضمون هذه المادتين في القرارات القضائية  هوٕانحالل

ه محلِّ في غير واقع  بموافقة والدهم الزوج، الصادرة عنها بمنع سفر األوالد برفقة والدتهم الحاضنة لهم إالَّ 
 .القانوني الصحيح

 
وٕان ما يعزز الوجهة القانونية المشروحة أعاله، يكمن في المبدأ العام الذي يمنع على المراجع 

فطالما . القضائية الحد من الحريات الممنوحة لألشخاص إال بموجب نص قانوني واضح يوليها هذه السلطة
لى حق هذه المراجع بمنع إالقضائية في منع سفر األوالد، لم تشرا أن المادتين التي تستند عليها المراجع 

في دعوى إنحالل الزواج، فإن القرارت " المدعى عليه"بمنع سفر  السلطة المحصورةسفرهم، وٕانما أعطتها 
 .من دون أي مبرر قانوني تالياً الصادرة بمنع سفر األوالد تمسي 

  
، يتبين بأنها من قانون أصول المحاكمات المدنية /٥٨٩/المادة لى إومن جهٍة ثانية، وبالرجوع 

نصت على أنه يعود للمرجع القضائي المدني الناظر في قضايا فسخ أو بطالن عقد الزواج المدني، إتخاذ 
 .ة التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضررميع التدابير المؤقتة واإلحتياطيج

وضع التدابير المؤقتة واإلحتياطية ومن ضمنها المذكورة بعًضا من هذه  /٥٨٩/وقد عددت المادة 
ة، وذلك من دون األختام وجرد الموجودات وفرض الحراسة القضائية وبيع األموال القابلة للتلف ووصف الحال

 .بموافقة والدهم اإلشارة الى إمكانية هذه المراجع القضائية بمنع سفر األوالد القاصرين إالَّ 
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لى إمكانية المراجع القضائية بمنع إ) expressément(واضٍح وصريح  برأينا أن عدم اإلشارة بشكلٍ 
سفر األوالد برفقة والدتهم من دون موافقة والدهم، ليس من شأنه أن يولي هذه المراجع السلطة بإصدار مثل 

 .من دون أي مبرر قانوني تالياً هذا القرار الذي يصبح 
 

بتسفير أوالدها القاصرين  -عة قضائيَّة أو إداريَّة تحت أي ذري –حق المرأة  إنكارن إخالصة القول، 
 . من دون اإلستحصال على موافقة والدهم، غير مبرر بأي نص قانوني واضح وصريح
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 في الخالصة العامة،

 
ات اللبنانية منع األم من تسفير أوالدها أن ال نص قانوني واضح أو صريح يجيز للسلطيتَّضح  

المواطنين يستوجب تخويلها  ن تفعيل مبدأ المساواة بينبل على العكس فإ .خارج األراضي اللبنانيةر القّصا
ار برفقتها لكونها متساوية الحقوق في المواطنية مع زوجها  .ممارسة حقوقها في تنقُّل أوالدها القصَّ

 
الدها القاصرين خارج وقد بّينا في هذه الدراسة بأنه يقتضي اإلعتراف للمرأة بحقها في تسفير أو 

 :األراضي اللبنانية من دون موافقة والدهم، لألسباب التالية 
يمنعها من ممارسة حقه بتسفير أوالدها وصريح ألنه ال يوجد نص قانوني واضح  -١

لى المبدأ إوبغياب النص الواضح، يقتضي الرجوع  .بمعزل عن موافقة والدهم
 .العام، أال وهو حرية التنقل والسفر

ت للمرأة الحقوق عينها حكام الدستور اللبناني والمعاهدات الدولية أقرَّ ألن أ -٢
 .المعترف بها للرجل وذلك تطبيًقا لمبدأ المساواة

 
 :ويمكننا إضافة السببين التاليين لتدعيم فكرة اإلعتراف للمرأة بحقها بتسفير أوالدها من دون موافقة والدهم

حصرًيا للرجل، إنما يجب اإلعتراف به للمرأة وذلك على  ن حق الوالية على نفس األوالد ليس حًقاإ -١
 .قدم المساواة بالرجل

على أطفالها  autorité parentale)( الوالديَّةإن المرأة وبصفتها والدة يجب أن تتمتع بالسلطة  -٢
 .الرجل شأنها شأنالقاصرين 

 
خشية حرمان ن بإرادته المنفردة مع أحد الوالدي واستطرادًا كلي�ا، إذا كان ال بّد من منع سفر األوالد

والمنع إذا جاز لهذا . منهم فهذا المنع ينسحب على الوالدة أيضًا، حينما يقوم هو بتسفيرهم اآلخر والدهم
ار إذذاك موافقة  السبب يستوجب إعماله في ما خّص الوالدين على السواء بحيث يتطلَّب سفر األوالد القصَّ

 .على قدم المساواة الوالدين بالمشاهدةوضمانًا لحق الوالدين معًا تحقيقًا للمساواة 
 

 

 



Old instructions Before amendment 

Nov2011  security.gov.lb-www.general   

 جواز سفر عائلي مع األوالد < جواز سفر جديد
 

 المطلوبة المستندات  
  

 .طلب جواز سفر لبنانـي يستحصل عليه من مختار محلة القيد أو السكن
، أو بيان قيد A4تذكرة هوية لبنانية جديدة تحمل الرسم الشمسي مع صورة عنها على ورقة قياس 

  ةإفرادي يحمل الرسم الشمسي وال يعود تاريخه ألكثر من ثالثة أشهر مع صورة عنه على ورق
 .لكل فرد من أفراد العائلة, A4 قياس

 .بيان قيد عائلي ال يعود تاريخه ألكثر من ثالثة أشهر مع صورة عنه
سم ، غير مسحوبة عن  ۳٫٥×  ٤٫۳صورة واحدة ملونة، حديثة، للوجه كامالً على خلفية بيضاء ، قياس 

ب الصورة ورقم سجل نفوسه صورة سابقة، مصادق عليها بخاتم المختار وتوقيعه بعد تدوين اسم صاح
 .سم ۳٫۲×  ٤وصورتان إفراديتان لكل ولد قياس , ومكانه

جواز السفر القديم اذا وجد ، وال يعتبر الجواز القديم مستنداً كافياً النجاز جواز السفر الجديد بل يتوجب 
 توفر كافة الشروط اعاله

. 
 الرسم القانوني  

  
 ).ليرة لخمس سنوات ۳۰۰۰۰۰ -ليرة لسنة واحدة  ٦۰۰۰۰(الرسم المالي المقرر قانوناً 

  
 :الوالدين بالنسبة للحصول على جواز سفر لقاصر برفقة أحد

 :إضافة الى المستندات أعاله: من العمر لقاصر دون السابعةبالنسبة 
، أمام المختار ، أو موظف إذا كان القاصر برفقة والده يجب أخذ موافقة وتوقيع الوالدة إلزامياً على الطلب    

 .األمن العام في المركز االقليمي الذي يستلم الطلب ويصادق على التوقيع
  أمام المختار ، أو موظف إذا كان القاصر برفقة والدته يجب أخذ موافقة وتوقيع الوالد إلزامياً على الطلب ،

 .التوقيعاألمن العام في المركز االقليمي الذي يستلم الطلب ويصادق على 
  

 :إضافة الى المستندات أعاله: لقاصر أتّم السابعة ولم يتجاوز الثامنة عشرةبالنسبة 
  أو الوكيل , الوصي الشرعي أو الى, حق اإلذن بالسفر والتوقيع على الطلب الى الوالد فقطيعود

د صادر عن القانوني الذي يحمل وكالة صريحة بهذا الخصوص، أو صاحب الحق بالحضانة بناء لمستن
أو بحالة الطالق أو الهجر الذي يلحظ بوضوح حق منح , المرجع القضائي المختص في حال وفاة الوالد

 .اإلذن بالسفر
  

  مالحظات  
  

في حال كان أصحاب الحق بالتوقيع خارج البالد، فيجب تقديم إذن بالسفر مصادق عليه من البعثة اللبنانية 
لعدل المختص في الدولة التي ال تمثيل دبلوماسي لبناني فيها مصادق في الخارج، أو من قبل كاتب ا

 .عليه من السلطة المحلية المختصة على أن ال يتعّدى تاريخ تنظيمه الثالثة أشهر
في حال طالق الوالدين أو وجود حكم بالوصاية أو الوالية ألحدهما متضمناً حق المشاهدة لصالح الطرف 

يتوجب على المستفيد من حكم الوصاية أو الوالية الحصول على إذن سفر للقاصر ) الوالد أو الوالدة(اآلخر 
   .من صاحب الحق بالمشاهدة وذلك قبل منحه جواز السفر

 .إن الزوجة أو الزوج القاصر ليسا بحاجة للحصول على اإلذن بالسفر  
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