
 لجنة المرأة أقرت إضافة مادة تعریف االغتصاب الى قانون العقوبات عز الدین: لعدم افالت المعتدي من العقاب

عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة، الیوم في مجلس النواب برئاسة النائبة الدكتورة عنایة عز الدین، وفي حضور النواب: علي  
انطوان حبشي، بكر الحجیري ومحمد نصرهللا. المقداد، قاسم ھاشم، ادي دمرجیان،   

كما حضر الطبیب النسائي فیصل القاق الخبیر في قضایا صحة المرأة والعنف الجنسي، رئیس جمعیة "جوستیسیا" بول    
مرقص. وناقشت اللجنة اقتراح القانون الرامي الى اضافة مادة لتعریف االغتصاب الى قانون العقوبات اللبناني والمقدم من 

 النائبة عز الدین.

عز الدین    

بعد الجلسة، قالت عز الدین: "أقرت لجنة المرأة والطفل اقتراح قانون یقضي بتعدیل في قانون العقوبات اللبناني، باضافة مادة   
 لتعریف االغتصاب واالعتداء الجنسي". 

بناني واحیانا كثیرة یتم التستر علیھا،  اضافت: " نحن نعلم انھ لألسف، جرائم االغتصاب كثیرا ما تحصل في مجتمعنا الل  
واحیانا عندما تذھب الى المراكز الطبیة المعنیة او المراكز االجتماعیة یتم في كثیر من الحاالت االفالت من العقاب. نحن نعلم  

من االحیان ان   ان ھذه الجرائم تترك آثارا كثیرة لیس فقط طبیة وجسدیة وانما نفسیة عمیقة على الضحیة، التي نأمل في كثیر 
تصبح ناجیة من ھذا االعتداء وتعود الى متابعة حیاتھا. انما لالسف ھذا االمر ال یحصل، وتكون االثار مدمرة، بسبب التحایل  

 على القانون واالفالت من العقاب عبر االستفادة من ثغرات موجودة في التشریع اللبناني". 

نون العقوبات اللبناني، والتعدیل الذي تقدمت بھ وأقرتھ اللجنة الیوم یجرم  وأعلنت ان "تعریف االغتصاب غیر موجود في قا  
یلتھ او جنس المعتدى علیھا، واعتقد انھ عند إقراره في الھیئة العامة یصبح مبدأ االفالت من  المعتدي، مھما كان فعلھ او وس

تسبب بسبب التسلط وسلب حق المعتدى  العقوبة والعقاب عن طریق الجنس والممارسات الجنسیة غیر الصحیحة او التي ت
علیھ، سواء كان ذكرا أو انثى، بأن یدافع عن جسده او جسمھ، ھذا الباب من االبواب یصبح غیر قابل لالفالت من العقاب.  

 نتمنى ان نكون قد فتحنا بابا جدیدا للتعاطي مع ھذه المشاكل التي تؤثر اوال على حق االنسان وثانیا على المجتمع". 

بعت: "أود أن أضیف ایضا، بما أننا في ضوء الكالم عن الواقع االقتصادي واالنفاق، أن لھ آثارا اقتصادیة صعبة على  وتا  
 ."المجتمع، وھذا طبعا من باب الحق واعطاء كل ذي حق حقھ ومعاقبة اي مجرم واي مرتكب


