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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة

 الدورتان األربعون واحلادية واألربعون
   ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠-١٦

 قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية  
 

 لبنان  
 

لتقريـــــر الـــــدوري الثالـــــث للبنـــــان ايف فريـــــق العامـــــل ملـــــا قبـــــل الـــــدورة نظـــــر ال 
)CEDAW/C/LBN/3.( 
 

  التقرير إعداد  
ــان مــا   - ١ ــإذايرجــى بي ــةاحلنظمــات غــري امل ت قــد جــرت استــشارة  كان ، ال ســيما كومي
 أي  أو إىل  الربملـان    إىل كـان التقريـر قـد قـدم          إذا التقرير؛ وما    إعداد، خالل   نسائيةالموعات  اجمل

 .رفيعة املستوى معينة سلطة
 

 لنهوض باملرأة املعنية با الوطنية واألجهزةدستور والتشريعات ال  
 الثانيـة بــشأن  الورقـة مـا اخلطـوات الـيت اختـذهتا احلكومـة لتنفيــذ التوصـيات الـواردة يف         - ٢

األهليـة   اللجنـة    أصـدرهتا الـيت   القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف القـوانني اللبنانيـة،             
 ؟ )٣١٧ الفقرة(يف التقرير واملبينة ، ٢٠٠٥ عام ملتابعة قضايا املرأة يف

  خاصـة بـاملرأة    بـرامج أو  ليات مؤسـسية    آل خمصصة ال توجد مبالغ  ”لتقرير  إىل ا  استنادا - ٣
للهيئـة   املخصـصة  الوطنيـة    امليزانيـة مـن    املئويـة  النـسبة  بيـان يرجـى   ). ٨٤ الفقـرة  (“دون سواها 

 إذا مـا    تبيـان أيـضا   ويرجـى   .  للمـرأة  خـرى األامج  ربالـ  فضال عـن     اللبنانية،ملرأة  لشؤون ا الوطنية  
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جهــات تنــسيق أو وحــدات ملــرأة اللبنانيــة، لــشؤون االوطنيــة اهليئــة  إىل ، باإلضــافةهنــاك كــان
 أخـرى  أمـاكن  يفموجـودة    املنظـور اجلنـساين   تعمـيم مسؤولة عن أو قضايا املرأة   تتناول أخرى
 . احلكومياإلطارداخل 

ــيت    - ٤ ــاد قــانون موحــد      يرجــى بيــان املبــادرات ال  لألحــوال اختــذهتا احلكومــة حنــو اعتم
 ن على مجيع النساء يف لبنـان، بغـض النظـر عـن انتمـائه              وينطبق يتماشى مع االتفاقية     الشخصية
 ،٢٤الفقــرة ( الــسابقة اخلتاميــة بــه اللجنــة يف تعليقاهتــا   أوصــت علــى النحــو الــذي  الــديين، 

CEDAW/C/LBN/CO/2.( 
 

 العنف ضد املرأة   
 مـن   ٥٦٢ تعـديل املـادة      إىل دعت اللجنة الدولـة الطـرف        ، السابقة اخلتاميةتعليقاهتا  يف   - ٥

 ترتكـب باسـم الـشرف،    الـيت  علـى اجلـرائم   العقوبـة قانون العقوبات اللبناين، اليت تتـيح ختفيـف     
 يرجـى   ).CEDAW/C/LBN/CO/2،  ٢٨الفقـرة   (اعتماد قانون حمدد بشأن العنـف ضـد املـرأة           و

 . التوصيةتها احلكومة استجابة هلذه اجلهود اليت بذلبيان 
توصـيات ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة مت      ال أو/ وويتضمن التقريـر عـددا مـن التحـديات      - ٦

واملنتـديات الـيت نظمـت      اضـرات   احملعمـل و  ال وحلقات   االجتماعاتحتديدها خالل سلسلة من     
لـيت اختـذت    التـدابري ا  هـي   مـا   ). ١٢٩-١٢٦الفقـرات    (٢٠٠٥عن العنـف ضـد املـرأة يف عـام           

 ؟بفعالية مكافحة العنف ضد املرأة بغيةلتنفيذ هذه التوصيات 
قـانون بـشأن العنـف املـرتيل        سـن   جل  أالدولة الطرف من    اختذهتا  ما هي اخلطوات اليت      - ٧

توصــية العامــة الفــضال عــن وضــع خطــة عمــل ملعاجلــة مــشكلة العنــف ضــد املــرأة، متــشيا مــع     
 ؟للجنة ١٩ رقم
 

 البغاء ستغالهلن يف االجتار بالنساء وا  
ــر   - ٨ ــة  أنيالحــظ التقري ــدل اللبناني ــشرين أطلقــت  وزارة الع ــوبر/األوليف ت  ٢٠٠٥ أكت

بـشكل أساسـي إىل     املشروع  يهدف  و” ،باألشخاص ومكافحته ملنع االجتار   إجراءات  مشروع  
اتفاقيـه  [جتـار باألشـخاص وفقـاً لروحيـة         مكافحـة اال  اجلزائـي يف خـصوص      دعم آليات القانون    

). ٥٦الفقـرة    (“ وبروتوكوالهتا ] الوطنية العابرة للحدود  املنظمة املتحدة ملكافحة اجلرمية     ماألم
الــيت مت تنفيــذها اإلجــراءات ، وتوضــيح اإلجــراءات هــذايرجــى تقــدمي معلومــات عــن مــشروع 

 .ومدى تأثريها
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ــر  - ٩ ــها معاجلــة األســباب الــيت تــدفع    ” أنوجــاء يف التقري  إىلاملــرأة جهــوداً كــبرية تتطلّب
مـا هـي اخلطـوات الـيت اختـذهتا احلكومـة            ). ١٤٠الفقـرة    (“متكـني املـرأة مهنيـاً     و،  البغاءممارسة  

 استجابة هلذا التقييم؟
 مـــن يتعاطونـــهالـــسري ويعاقـــب البغـــاء  مينـــع القـــانون اللبنـــاين أنوجـــاء يف التقريـــر  - ١٠

جـى تقـدمي    ير. من دخـل املومـسات     يكسبون عيشهم َمن  القانون  كما يعاقب   ). ١٣١ الفقرة(
.  البغـاء  التخلـي عـن   املتاحة للنساء الالئي يـرغنب يف       البديلة  معلومات عن خيارات سبل العيش      

 .  التدابري اليت اختذهتا احلكومة ملعاجلة جانب الطلب على البغاءبيانكما يرجى 
 

 املشاركة يف صنع القرار   
النتخابـات العامـة، والــذي   أمـا يف مــشروع القـانون املتعلّـق بتنظــيم ا   ”جـاء يف التقريـر    - ١١

يف ، فهنـاك اجتـاه إىل التوافـق         ٢٠٠٥كلّفت احلكومـة جلنـة استـشارية خاصـة بوضـعه يف العـام               
 من املقاعد للنساء يف اللـوائح االنتخابيـة يف االنتخابـات     يف املائة٢٠على ختصيص نسبة   اآلراء  
  وضع مشروع القانون هذا؟ وما ه). ٨١ الفقرة( “النيابية
ــشري - ١٢  ٢٠٠٥عــام لل النيابيــة املرشــحات يف االنتخابــات  تراجــع عــدد ” إىلالتقريــر  وي
حات مـن إمجـايل     نـسبة املرشَّـ   ” ويالحظ أن    ،“١٤ إىل ١٨ من   ٢٠٠٠ مع دورة عام  قارنة  بامل

يرجـى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري          ). ١٥٠ الفقـرة  (“ املائـة  يف ٣حني مل تتجـاوز     عدد املرشّـ  
جمـــال كـــرب يف الـــسياسة يف أ النـــساء علـــى املـــشاركة بنـــشاط الـــيت اختـــذهتا احلكومـــة لتـــشجيع

 مــن ٤ مــن املــادة ١ تــدابري خاصــة مؤقتــة وفقــا للفقــرة  أي مبــا يف ذلــك املختلفــة،االنتخابــات 
 . للجنة ٢٥ و ٢٣ تني العامنيتي والتوصاالتفاقية،

 علـى تــوفري  اإلعـالم  وسـائط يرجـى توضـيح اخلطـوات الـيت اختـذهتا احلكومــة لتـشجيع        - ١٣
 ). من التقرير١٥٤ الفقرةانظر (لمرشحني من الذكور واإلناث لتكافؤ الفرص 

ــسابقة، اخلتاميــةيف تعليقاهتــا و - ١٤ ــة عــن قلقهــا بــشأن التــدين الــشديد يف    أعربــت ال  اللجن
 علــى كافــة واملعينــة املنتخبــةمــستوى متثيــل املــرأة يف مواقــع صــنع القــرار، ال ســيما يف اهليئــات  

ــا   ــستويات، مب ــامل ــة يف ذل ــات اإلداري ــسلك الدبلوماســي  ك اهليئ ، CEDAW/C/LBN/CO/2( وال
 مبــادرات احلكومــة لتــسريع مــشاركة املــرأة يف اهليئــات      بيــانيرجــى  ).٣٢ و ٣١تــان الفقر

 تـدابري خاصـة مؤقتـة    وأي، والـسلك الدبلوماسـي   اإلداريـة   يف ذلك اهليئات ، مبا واملعينة املنتخبة
 . للجنة ٢٥ و ٢٣ والتوصيتني العامتنيقية  من االتفا٤ من املادة ١وفقا للفقرة 
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  النمطيةالتعليم والقوالب  
 املائــة مــن يف ٦٣,٢املدرســي قطــاع اخلــاص يف لبنــان يــضم ال” هأنــ إىليــشري التقريــر  - ١٥

. “ املائـة مـن الطـالب   يف ٣٦,٨٢ اجملاين  القطاع العامبينما يضمّ ...   املراحل الطالب يف مجيع  
 يف القطــاع التحــاق الطالبــات يف القطــاع العــام يفــوق التحــاقهّن” أن إىل  أيــضايــشري التقريــرو

يرجـــى تقـــدمي ). ١٧٢ و ١٧١الفقرتـــان ( “)يف املائـــة ٤٨,٢ مقابـــل يف املائـــة ٥٣(اخلـــاص 
 وخاصــة واحلــضرية، الريفيــة يف كــل مــن املنــاطق لبنــان،معلومـات عــن نوعيــة التعلــيم العــام يف  

 . بالنسبة للفتيات
 تفـاوت يف أعـداد االلتحـاق حـسب       يوجد” اجلامعي، يف التعليم    أنه إىل ويشري التقرير  - ١٦

االختــصاص بــني اإلنــاث والــذكور، لــصاحل الــذكور، يف اختــصاصات التكنولوجيــا واهلندســة   
ــوتر وإدارة األعمــال  ــيم اإلعــدادي   وعلــى حنــو مــشابه، ). ١٨٧ الفقــرة( “والكومبي ففــي التعل

 بنـسب الطالبـات   فروع العلوم العامـة متدنيـة مقارنـةً   نسبة التحاق الطالبات يف    ” والثانوي فإن 
 التـدابري الـيت      هـي  مـا ). ١٧٩ الفقـرة  (“ وعلوم احلياة  واإلنسانياتداب  آلامللتحقات يف فروع ا   

 ؟ التقليديةالدراسات واملهن غري اإلقبال على على اختذهتا احلكومة لتشجيع الفتيات والنساء 
يف و اجلامعيـة  يف املناهج    اجلنسانيةالنواحي   إلدراجمتفرقة  ُتبذل جهود   ” للتقريرووفقا   - ١٧

 يـزال  ال يف اجلامعـات اللبنانيـة     النـسائية دراسـات   ال منـاهج  إال أن إقـرار    ،كليات الصحة خباصة  
 لكفالـــة إدمـــاجيرجـــى بيـــان التـــدابري الـــيت اختـــذت  ). ٤-١٠٤ الفقـــرة (“اإلعـــدادطـــور يف 

 النـسائية دراسـات   إقـرار منـاهج ال    ، و اجلامعيـة نـاهج   بـصورة منهجيـه يف امل     اجلنـسانية   املنظورات  
 .إقرارا تاما

األبويـة   انتـشار املواقـف      إزاء السابقة عن قلقها     اخلتامية اللجنة يف تعليقاهتا     وقد أعربت  - ١٨
 ومـسؤوليات املـرأة والرجـل       بـأدوار  املتعلقـة    والثقافية التقليدية النمطية الصور   وترسخاملتسلطة  

ــرة CEDAW/C/LBN/CO/2( العمــل، ويف اجملتمــع  ، ويف مكــاناألســرة يف يرجــى ). ٢٩، الفق
، CEDAW/C/LBN/CO/2( املتخــذة لتنفيــذ توصــيات اللجنــة اإلجــراءاتتقــدمي معلومــات عــن 

 . اإلجراءاتثر هذه أ وبيان )٣٠الفقرة 
 

 العمالة والتمكني االقتصادي   
 إصــالحبــالرغم مــن ” ألنــه  اللجنــة عــن قلقهــاأعربــت ، الــسابقةاخلتاميــةيف تعليقاهتــا  - ١٩
 ة املهنيـ  بالتفرقـة    الـذي يتـسم      العمالـة  يف سوق    املرأة متضررة  العمالة، ال تزال     جمال يف   نيانوالق

. )٣٣الفقـرة  ،  CEDAW/C/LBN/CO/2 ( بـني اجلنـسني    األجور ة يف فجوال، واستمرار   ةالشديد
ــة     هــيمــا ، CEDAW/C/LBN/CO/2( اخلطــوات الــيت اختــذهتا احلكومــة لتنفيــذ توصــيات اللجن
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 بــني واألسـرية  تعزيـز تقاسـم املــسؤوليات املرتليـة    إىل الراميـة ، مبـا يف ذلـك التــدابري   )٣٤الفقـرة  
 املرأة والرجل؟ 

ــر   - ٢٠ ــشري التقري ــة ” أن إىلوي ــزمث ــرأة  امتيي ــا ز ضــد امل ــضرييب،   م ــا يف املوضــوع ال ال قائم
 الرجـل  هيتمتـع بـ  الـذي   الضرييب التخفيضوال تستفيد من  حبكم العزباء  املتزوجةاملرأة  تعترب   إذ

اليت اختذت للقـضاء علـى التمييـز ضـد          هي التدابري   ما  ). ٢٠٠ الفقرة (“العائلة رب   أواملتزوج  
 املرأة يف جمال الضرائب؟ 

ضـمن اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـة ملعاجلـة حالـة العـامالت                إىل أنه مـن     ويشري التقرير    - ٢١
 أحالــــه إىل جملــــس الــــوزراء اً مــــشروع قــــانونأن وزيــــر العمــــل أعــــّد مــــؤخر”املهــــاجرات 

ــداً ــواب، يقـــضي بإخـــضاع    متهيـ ــه إىل جملـــس النـ ــاملني يف إلحالتـ ــانون  العـ ــام قـ ــازل ألحكـ املنـ
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن وضــع مــشروع القــانون  ). ١-٢١٧ و ٢١٧الفقرتــان ( “العمــل
 عتمــاده،ال الــزمين املتوقــع واإلطــار القــانون،مــضمون ونطــاق هــذا يلخــص وينبغــي أن . هــذا
 . مجيع العامالت املهاجرات سيشمل كانإذا ماو

 بالتعــاون مــع ،٢٠٠٥نــوفمرب / يف تــشرين الثــاينالعمــلوزارة نظمــت  للتقريــر،ووفقــا  - ٢٢
املنـازل املهـاجرات يف   عـامالت   التوعيـة بـشأن وضـع    عـن  عمـل   حلقة ،دولية اترابطوهيئات  
 الصادرة عـن     العشر كومة لتنفيذ التوصيات  ها احل تاجلهود اليت بذل  هي  ما  ). ١١١ الفقرة(لبنان  

 ؟اآلن حىت أثرها وما هوحلقة العمل هذه، 
 

 الصحة   
متـساو وهــو بعيـد عــن   توزيــع اخلـدمات الــصحية يف لبنـان غــري   ” أن إىليـشري التقريـر    - ٢٣

 الـيت يعتـزم اختاذهـا    أو التـدابري املتخـذة      تبيانيرجى  ). ٢٤٤ الفقرة (“اجلغرايف للسكان التوزع  
توافر هـذه اخلـدمات منـذ       فيما يتعلق ب   واالجتاهات   البلد، عربسني توزيع اخلدمات الصحية     لتح
 .واستفادهتا منها  هذه اخلدمات على املرأةوحصول ،٢٠٠٠عام 
إمكانيـة حـصول    يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات اليت تتخذها احلكومـة لتحـسني             - ٢٤

الجتاهـات  عن ا ، وتوفري معلومات    ت املتعلقة هبا  اإلجنابية واخلدما  الصحية   الرعايةالشابات على   
اخلطـوات الـيت اختـذهتا احلكومـة        هـي   مـا   و. ٢٠٠٠ منـذ عـام      احلصول عليها  ما يتعلق بإتاحة  في

  السرية؟ اإلجهاضللحد من وفيات النساء نتيجة عمليات 
ــساين يف       - ٢٥ ــة إلدمــاج منظــور جن ــيت اختــذهتا احلكوم ــدابري ال ــا هــي الت ــم ــةربامجال   املتعلق
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 واملرأة الضعيفة الريفيةاملرأة   
 ]هنـ وأ [ل قانون العم  أحكاممن  العمل الزراعي   اللبناين  استثىن املشروع   ”التقرير  يقول   - ٢٦
يرجـى  ). ٢٨٠ الفقـرة (“ ذا العمل، لكن هـذا التـشريع مل يـر النـور بعـد         هلتشريع خاص   ضع  ُو

 لـسّنه،  واجلـدول الـزمين   ،العمل الزراعـي وضع من أجل  يالذي  اخلاص  بيان وضع هذا التشريع     
 .على املرأةلقانون لوالتأثري املتوقع 

 ٢٥ إىل ٧ والــثالثني الــيت عقــدت يف الفتــرة مــن الــسادسةيف دورهتــا اعتمــدت اللجنــة  - ٢٧
 البـالغ   القلـق عـن   فيـه    تأعرب األوسط، بيانا بشأن حالة املرأة يف الشرق        ٢٠٠٦ أغسطس/آب
ــال إزاء ــال أعم ــيت القت ــشرق األوســط يف وقعــت ال ــع    و.  ال ــة مجي ــان، دعــت اللجن ــذا البي يف ه

.  التمييـز ضـد املـرأة      أشـكال  القضاء على مجيـع      ةلتزاماهتا مبوجب اتفاقي  ال االمتثال إىل األطراف
واآلثـار الطويلـة األجـل املترتبـة عليـه           على املـرأة     الصراع املسلح  أثريرجى تقدمي معلومات عن     

، واألطفـال والتدابري اليت اختذهتا حكومة لبنان لتلبية احتياجات املشردين من النـساء            سبة هلا   بالن
األمـن  ووضمان مشاركة املرأة مشاركة كاملـة وعلـى قـدم املـساواة يف مجيـع جوانـب الـسالم                    

 . ١٣٢٥ األمن رقمواحلياة العامة وفقا لقرار جملس 
 

  اجلنسية  
الـــشبكة النـــسائية ”ظمـــات غـــري احلكوميـــة املنـــضوية يف ملنا”أطلقـــت التقريـــر يقـــول  - ٢٨

تعــديل ، هبــدف “جنــسّييت حــق يل وألســريت”محلــة ... ، ٢٠٠٥يف خريــف العــام  ،“اللبنانيــة
 احلكومـة   تعتـزم هـل   ). ١٦٤ الفقرة(“ يف قانون اجلنسية اللبناين    بني اجلنسني اليت متّيز   األحكام  

 الـواردة يف قـانون      األحكامختاذ خطوات لتغيري    الته هذه احلملة    االستفادة من الزخم الذي ولدّ    
تمييز ضد املرأة؟ يرجى تقدمي تفاصـيل، مبـا يف ذلـك جـدول            ال اليت تنطوي على      اللبناين اجلنسية
 .  التشريعيلإلصالحزمين 

 
  االختياريالربوتوكول   

ــر   - ٢٩ ــشري التقري ــه إىلي ــد  أيتخــذ مل ُي” أن ــرار بع ــى الربوتوكــول   [ ق ــصديق عل ــشأن الت ب
تقــدم يف هــذا كــان قــد حــصل أي بيــان مــا إذا يرجــى ). ٢٩ الفقــرة (“]لالتفاقيــةاالختيــاري 

 ١ الفقـرة  تعتزم الدولة الطرف قبـول تعـديل   مىتبيان   أيضايرجى  و.  التقرير إعداد منذ   الصدد،
 . املتعلقة مبوعد اجتماع اللجنة، وهي الفقرة من االتفاقية٢٠من املادة 

 


