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اللجنة املعنيـة بالقضـاء على التمييز ضد املرأة

املالحظـــاخل امتاميـــة علـــى تقراـــر لتنـــاه الـــامع لتقراراـــ الـــد ا
الرابع امامس*
 - 1نظــــرخل اللجنــــة تقراــــر لتنــــاه الــــامع لتقراراــ ـ الــــد ا الرابــــع امــــامس
( )CEDAW/C/LBN/4-5خــــالل يلاــــتي ا  1431 1431اللــــت عقــــدتا  4تشــــرا
الثـــــــــا ن م ( 5111انظـــــــــر  .)1346 CEDAW/C/SR.1345تـــــــــرق ال يقـــــــــة
 CEDAW/C/LBN/Q/4-5قائمــة القضــااا األ ـيتلة ال ـ لرحت ـ ا اللجنــة نتــريفق ق ق لتنــاه
ال يقة .CEDAW/C/LBN/Q/4-5/Add.1

ألف  -مقدمة
 - 5تعرب اللجنة ع تقدارها للد لة الطرف لتقدمي ا التقرار الامع لتقرارا ا الد ا الرابـع
امامس .تن ه بالرق ق ال قدمت ا الد لة الطـرف تتابـة تنا لـي ي ـا قائمـة القضـااا األ ـيتلة
الـ أ ا هــا الفراـع العامـ لــما قتـ الــد ة ترحـع بــالعر التيـا الشــف ل الـدل قدمـ ال ــد
باإلاضاحاخل اإلضا ية ال رها قا على األ يتلة ال لرحت ا اللجنة شف اا خالل احل ا .
 - 4هتنئ اللجنة الد لـة الطـرف علـى ـدها الـدل أ ـت الاـفرة شـالء ااشـ عاـاتر
ينيـف ضـم
املمثلة الدائمة للتناه لـد مكتـع األمـم املتحـدة املنظمـاخل الد ليـة األخـر
ممثل ع ق األم الداخل مداراة األم زا ة الداخلية التلدااخل اهلييتة ال لنية لشؤ ه
ينيف.
املرأة التعثة الدائمة للتناه لد مكتع األمم املتحدة املنظماخل الد لية األخر

* اعتمدهتا اللجنة
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باء  -ال انع اإلجيابية
 - 3ترحــع اللجنــة حــا أحــرز منــد أه نظــرخل عــا  5112تقراــر الد لــة الطــرف
الد ل الثالث ( )CEDAW/C/LBN/3م تقد جمال اإلصـالحاخل القان نيـة منـ ا ب يـ
خاص اعتماق الق ان التالية:
(أ)
باألشخاص؛

القــــان ه قــــم  113لعــــا  5111الــــدل اعاقــــع علــــى يرميــــة ا ــ ـا

(ب) القان ه قم  115لانة  5111الدل الغ املاقة  115م قـان ه العق بـاخل
ال تاني يز ت قيع عق باخل خمففة حالة ا تكاب يرائم ما اامى بالشرف؛
(ج) القــان ه قــم  151لاــنة  5111الــدل نعــدملل املــاقة  11م ـ قــان ه العم ـ
مــنا العمــال م ـ الالي ـيت الفلاــطيني احلــع احلع ـ ل علــى تع ـ ال حالــة العــرف
م امدمة؛
(ق) القــان ه قــم  152لاــنة  5111الــدل نعــدملل املــاقة  1م ـ قــان ه الضــماه
ا يتماع أياز للعمال م الالييت الفلاطيني ا تفاقة م تع اضاخل هنااة امدمة.
 - 1ترحــع اللجنــة حــا تتدلــ الد لــة الطــرف مــ ي ــ ق لتحاــ اإللــا املؤ اــ
باملاــا اة بـ
الايا ــاخل لــدا ا اــدف التعجيـ بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة النـ
عا :5115
النا م تلك ال ق مثال اعتماق ما ال
(أ)

امطة ال لنية حلق ق اإلنااه ()5111-5113؛

(ب) ا تراتيجية ال لنية للمرأة

لتناه (.)5151-5111

 - 1ترحــع اللجنــة بانضــما الد لــة الطــرف تــان ه األ ل قااــم  5112أل
خالل الفترة ال انقضـي منـد النظـر التقراـر الاـابع ربو ال ت تـ ل ا ختيـا ل تفاقيـة
مناهضة التعداع غره م ضر ب املعاملة أ العق بة القا ية أ الالربناانية أ امل ينة.

ييم  -الع ام

العع باخل ال حت ل ق ه التنفيد الفعل لالتفاقية

 - 7تــد ا اللجنــة امــا مــد لــتة التحــدااخل ا قتعــاقاة الدميغرا يــة األمنيــة الــ
ا اي ــا لتنــاه جمتمعــة نتيجــة لل ـ ا الــدائر الم اــة العربيــة الا ـ اة الــدل أ ــفر ع ـ
ما ال :
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(أ) تـــــد ع الاليـــ ـيت مـــ ـ الم اـــــة العربيـــــة الاـــ ـ اة علـــــى األ اضـــ ـ
اللتنانيــة بتعــداق غفــرة تقــد بنح ـ  1.1ملي ـ ه شــخا ربضــا ة ربو مــا اقــد عــدقه بنح ـ
 111 111يئ لاطيين؛
(ب) تكتــد امتمــع اللتنــا تكـ تكلفــة ايتماعيــة اقتعــاقاة اــدخل ازقاــاق
معــد خل الفقــر التطالــة بشــك حــاق شــكلي عتيتــا ــاق لاقــة نظــام التعلــيم العــحة
خدماخل التىن التحتية؛
(ج)
-2
قه

تده ال ضع األمين تفاقم م يراء ال ا الطائف .

اللجنة على بينـة أاضـا مـ املـتزق الايا ـ املتـزام مـع األزمـة املؤ اـية ممـا ـ ل
ق ان اعتماق تدابر لتعزاز حق ق املرأة محاات ا.

 - 1ااا ا للجنة قلع بـال ربزاء عـد تفااـة الـدعم املقـد مـ امتمـع الـد لتخفيـف
الععء ا قتعاقل ع الد لة الطرف تقا م تكاليف ا تجابة اإلناانية على حن أ ض .
 - 11ااــا اللجنــة القلــع أاضــا ربزاء تعــاعد التيــا الــداين االــا م ازقاــاق ا نقاــاماخل
الطائفيــة جمتمــع ق ام ـ التعدقاــة األمــر الــدل تــاه ل ـ تــداعياخل ــلتية علــى حق ـ ق املــرأة.
مما اقلع اللجنة تدلك التد باألزماخل الايا ية املتكر ة ال تش دها الد لـة الطـرف لت اـر
تنحية قضااا املرأة يانتا باعتتا ها قضااا ”غر حي اة“ بد م منح ا األ ل اة ال تاتحق ا.

قال  -جما خل ا ه تما الرئياية الت صياخل
الالييتاخل ملتمااخل اللج ء عدمياخل الناية
 - 11تثين اللجنة على الد لة الطرف حلد قها املفت حة لايا ة ا تقتال الالييت املتتعة مند
ن حيال الالييت الفلاطيني الالييت ال ا دا م العـراق الم اـة العربيـة الاـ اة
يـئ علـى ي قهـا الدائتـة املشـ قة الراميـة ربو
حبيث أهنا تاتضيف مـا اربـ علـى مليـ
تفالــة احلمااــة لاليـيت ملتماـ اللجـ ء .رب أهنــا حتــيل علمــا ب قــة الايا ــة املتعلقــة بـ
الا ا ربو لتناه ال أقرها جملس ال ز اء  54تشرا األ ل أتتـ بر  5113باأل ل اـاخل
الرئياية الثالث اماصة بإقا ة أزمة ال  .ااا اللجنة القلع أله القان ه قـم  115الـدل
اــنظم الــدخ ل ربو لتنــاه اإلقامــة ي ـ امــر ج من ـ مييــز ب ـ ملتما ـ اللجــ ء الالييت
امل ايرا  .ااا اللجنة القلع أاضا ربزاء ا تفا عدق املتلـ عنـ مـ حـا خل ز اج األلفـال
أ الز اج القارل ب الالييتاخل الا ااخل نااءً تياخل عد يـ ق بيانـاخل ةيـة عـ
تلك الظاهرة ع عدق األشخاص عدمي الناية لتناه.
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 - 15ت صـ اللجنــة الد لــة الطــرف بالقيــا حــا الـ
 ) 5113 ( 45بشته األبعاق الناـانية املرتتطـة بـاملرأة
الناية انعدا الناية:

اشــيا مــع الت صــية العامــة قــم
ـياق مرتـز الاليـئ اللجـ ء

الاـ ا ربو لتنـاه
(أ) تفالة التقيد تنفيد قـة الايا ـة املتعلقـة بـ
ال ـ أقرهــا جملــس ال ـ ز اء  54تشــرا األ ل أتت ـ بر  5113حتــدأ عــد اإلعــاقة
القارا ة حـا اشـم الناـاء الفتيـاخل االتايـاخل ربو محااـة ق ليـة الـك بضـماه ربمكانيـة
قخ ل ربقليم ا رب اء ربيراءاخل ل ء مراعية للفر ق ب النا اعتتـا العنـف القـائم
على ن النس تتا للج ء اشيا مع املاقت  4 5م ا تفاقية؛
(ب) مرايعة قـان ه عـا  1115الـدل اـنظم ا لـدخ ل ربو لتنـاه اإلقامـة يـ
امــر ج منــ حبيــث مييــز بــ احتيايــاخل ملتماــاخل اللجــ ء الالييتــاخل مــ ي ــة
احتياياخل امل ايراخل م ي ة أخر ؛
(ج) التمــاا الــدعم الــتقين إلنشــاء نظــا لمــع التيانــاخل عـ حـ اقث العنــف
قـائع
القائم على ن النس ال تتعر هلا املـرأة ااصـة حـ اقث ا لعنـف الناـ
ز اج األلفــال أ ز اج الالييتــاخل ناــاء تيــاخل بــاإلتراه مــد الضــحااا باملاــاعدة
الطتية النفاية ا يتماعية لكفالة اللج ء ربو القضاء اشيا مـع املـاقة  5مـ ا تفاقيـة
مع الت صـية العامـة قـم  ) 5111 ( 44العـاق ة عـ اللجنـة بشـته ماـتلة لـ ء املـرأة
ربو القضاء.
(هـ) تعتيتــة حشــد قعــم امتمــع الــد م ـ أي ـ تقا ــم العــعء ا قتعــاقل
تلتيــة احتيايــاخل الاليــيت حــا الــك ربتاحــة ــرص ربعــاقة ت لين ـ م قت ـ هلم أل ــتاب
ربناانية م اصلة التعا ه مع مف ضية األمم املتحدة العليا لشؤ ه الالييت ؛
( ) اعتمــاق خطــة عمـ لنيــة لتنفيــد قــرا جملــس األمـ )5111 ( 1451
املتعلع باملرأة الاـال األمـ ضـماه مشـا تة املـرأة مجيـع مراحـ عمليـاخل الاـال
اشيا مع الت صية العامة قم  ) 5114 ( 41ال تنا لي ي ـا اللجنـة ق املـرأة منـع
التماا قعم امتمـع الـد
نش ب ال اعاخل حا خل ال ا ما بعد انت اء ال ا
إلعانة الد لة الطرف على ال اء بالتزاماهتا.
التنفيد
ـتي اعتمـاق ربلـا
 - 14اللجنة على بينة تامة م ال ق ال تتدهلا الد لة الطرف
مؤ ا م حق ق املرأة اعززها .حتث اللجنة الد لة الطرف علـى أه تنظـر
قان
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بعـ ا عتتــا رباــالء مــا تت ضــمن هــده املالحظــاخل امتاميــة مـ ت صــياخل بشــته التعتيتــة
ال لنية الدعم الـد أ ل اـة عليـا .حتـث اللجنـة أاضـا الد لـة الطـرف علـى اإل ـرا
بتنفيد الت صياخل ال ا قة هده املالحظاخل امتامية أه تنشئ هلدا الغر آلية للتنايع
مع مجيع املؤ ااخل احلك ميـة املعنيـة علـى املاـت ااخل تا ـة حـا الـك ال ملـاه ي ـاز
القضاء مع امتمع املد مع شرتائ ا الد لي .
ال ملاه
 - 13تشدق اللجنة على أمهية ق الالطة التشـراعية تفالـة تنفيـد ا تفاقيـة بعـ ة
تامة (انظر بياه اللجنة بشته عالقت ا بال ملـاني املعتمـد الـد ة اماماـة األ بعـ
عــا  .) 5111مـ ف ـ تــدع ال ملــاه ربو الــاا تـ التــدابر الالزمــة للخــر ج مـ
األزمة املؤ اية الراهنة ربو القيا اشيا مع اتـ بالـاا امطـ اخل الضـر اة لتنفيـد
الت صياخل ال ا قة املالحظاخل امتامية هده.
حع التحفظاخل
 - 11مــا زالــي اللجنــة ااــا ها غــم مــا قدمـ ال ــد مـ رباضــاحاخل تفعــيلية قلــع ربزاء
ربصرا الد لة الطرف على عد حع حتفظاهتا بشته ما ال م م اق ا تفاقية:
(أ) املــاقة  )5( 1املتعلقــة باملاــا اة ب ـ املــرأة الري ـ احلق ـ ق يمــا اتعلــع
جبناية األلفال .تالحم اللجنة أاضا حزاد م القلع أه جملس ال ز اء صاقق مـرا ا تكـرا ا
على النا التمييزل ال ا ق املر ـ قـم  11لعـا  1151املتعلـع بالناـية اللتنانيـة حيـث
أن اُقعر الناية على الناع األب ل قل؛
(ب) املــاقة ( )1( 11ج) (ق) ( ) (ز) املتعلقــة باملاــا اة
املتعلة بالز اج العالقاخل األ راة.

تا ــة األم ـ

 - 11هتيع اللجنة بالد لة الطرف أه:
تاحع ما أبدت لد ا نضما ربو ا تفاقيـة مـ حتفظـاخل بشـته املـاقة
(أ)
قم  11لعا  1151املتعلـع بالناـية اللتنانيـة تعتمـد قان نـا
 )5 ( 1أه تلغ املر
احلقـ ق حبيـث اُاـما لز ي ـا
اكف للمـرأة املتز يـة مـ أيـنس املاـا اة مـع الريـ
أبنائ ا باحلع ل على ينايت ا؛
حع ما أبدت لـد ا نضـما ربو ا تفاقيـة مـ حتفظـاخل بشـته املـاقة
(ب)
( )1 ( 11ج) (ق) ( ) (ز) م ا تفاقية؛
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(ج) بدء ح ا مع زعمـاء الط ائـف الدانيـة علمـاء الـدا تُراعـى يـ أ ضـ
املما ــاخل املنطقــة اــدف التغلــع علــى مــا اتتــد م ـ ممانعــة لاــحع حتفظاهتــا علــى
ا تفاقية.
اإللا الد ت ل
 - 17ما زالي اللجنـة ااـا ها القلـع ربزاء عـد تطـابع الد ـت امـا مـع ا تفاقيـة لعـد
حظــره صــراحة التمييــز علــى أ ــاا نـ الــنس ااــا ها القلــع أاضــا ربزاء د قاــة نطــاق
مد ربمكانية تطتيع ربيـراءاخل الطعـ القـ ان الـ اُرتـت أهنـا غـر مت ا قـة مـع الد ـت
ا لتزاماخل القان نية الد لية.
 - 12تكر اللجنة تتتيـ د ت صـياهتا الاـابقة الداعيـة ربو تضـم الد ـت نعـا اُعـرف
التمييـــز علـــى أ ـــاا نـــ الـــنس ظـــره اشـــيا مـــع املـــاقة ( 5أ) مـــ ا تفاقيـــة
(انظر  CEDAW/C/LBN/CO/3الفقرتـاه  A/60/38 11 11امللحـع الفقـرة )11
ياق احلراة الدانية
تعدا املاقت  11 1م الد ت لكفالة املاا اة ب النا
التن الطائف .
اإللا التشراع
 - 11ترحــع اللجنــة باملرايعــة األ و ال ـ أيرهتــا الد لــة الطــرف للق ـ ان ال ـ تتضــم
أحكاما ييزاة ضد املرأة رب أهنا ااـا ها القلـع ربزاء التـتخر اعتمـاق التعـداالخل الالزمـة
هدا العدق .ترحع اللجنـة بتعـدا القـان ه النـائ بإلغـاء املـاقة  115مـ الـك القـان ه.
بيــد أهنــا ااــا ها القلــع ربزاء مــا تتقــى القــان ه النــائ م ـ أحكــا ييزاــة ربزاء ق ـ ان
األح ال الشخعية الـ يـز ضـد املـرأة قاخـ الط ائـف بـ الناـاء املنتميـاخل ربو الط ائـف
املختلفة .ااا اللجنة القلع أاضا ربزاء األحكا التمييزاة ال ا قة ق ان العمـ الضـماه
ا يتماع ا نتخاباخل التلداة.
 - 51ت ص اللجنة الد لة الطـرف بالتعجيـ بـإيراء مرايعـة شـاملة للقـ ان لكفالـة
ت ا ق ا مع أحكا ا تفاقية حتث ـا علـى القيـا حجـرق تاـ اة األزمـة املؤ اـية عـ قة
احلك مة ربو مما ة م ام ا بتعدا أ ربلغاء مجيع م اق القـان ه النـائ قـ ان األحـ ال
الشخعية العم الضماه ا يتماع ا نتخاباخل التلداة ال يز ضد املرأة.
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اللج ء ربو القضاء
 - 51ااا اللجنة القلع ربزاء العقتاخل ال ت اي ا املـرأة عنـد ا لـة اللجـ ء ربو القضـاء
يما عد تفااة املااعدة القان نيـة قعـ معر ـة ماـؤ القضـاء حبقـ ق املـرأة عـد
اتترا م بتلك احلق ق.
 - 55ت صـ اللجنــة اشــيا مــع ت صــيت ا العامــة قــم  )5111 ( 44املتعلقــة بلجـ ء
املرأة ربو القضاء بته تق الد لة الطرف حا ال :
ربضفاء الطابع املؤ ا على نظـم خـدماخل املاـاعدة القان نيـة خـدماخل
(أ)
االام العم مي املي ا ة القابلة لال تدامة الـ تلـس احتيايـاخل املـرأة تفالـة تقـد
تلــك امــدماخل حينـ ا بشــك ماــتمر عــال مجيــع مراحـ اإليــراءاخل القضــائية
أ شت القضائية حا الك اآللياخل التدالة لفل املنازعاخل؛
ي از القضـاء
(ب) الاا خط اخل اة تشم برامج لتناء قد اخل العامل
تد اتـ م تـ امــا خل املتعــلة با تفاقيــة حبقـ ق املــرأة تفالــة قيــا االــاتم الدانيــة
ح اءمــة ق اعــدها ربيراءاهتــا مما ــاهتا مــع معــاار حق ـ ق اإلناــاه املنع ـ ص علي ــا
ا تفاقية ائر العك ا الد لية املتعلة حبق ق اإلنااه.
اآللية ال لنية للن

بامل رأة

بـاملرأة مـ ضـعف مؤ اـ الد قاـة
 - 54تت ف اللجنة ملا اعت اآللية ال لنية للنـ
ال ضع املمن هلا لعد تفااة لطت ا جمال الاا القرا اخل عد تفااة م ا قها التشـراة
الفنية املالية ملا اعتر عملية التنايع ب مجيـع اهلييتـاخل احلك ميـة تعمـيم مراعـاة املنظـ
الناا ي ا مجيعا م عقتاخل .ااا اللجنة القلع ربزاء تد ماـت التناـيع بـ ي ـاخل
ا تعــال املعنيــة بشــؤ ه النا ـ قاخــ ال ـ زا اخل املختعــة ربقا ة شــؤ ه املــرأة زا ة
الشؤ ه ا يتماعية .ااا اللجنة القلع أاضا ربزاء د قاة عـد تفااـة املعل مـاخل املقدمـة
بشته حالة تنفيد ا تراتيجية ال لنية للمرأة لتناه.
 - 53تكر اللجنة تتتيد ت صيت ا الاابقة
تق الد لة الطرف حا ال :

(CEDAW/C/LBN/CO/3

الفقرة  )51بته

التعجي حنا األ ل اـة لتعزاـز القـد ة املؤ اـية ل ليـة ال لنيـة للنـ
(أ)
باملرأة منح ا ال اة القان نية لطة الاا القرا مدها بامل ا ق التشراة التقنية املالية
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الالزمــــة للعمـــ بفعاليــــة علــــى حتقيــــع املاــــا اة بـــ املـــ رأة الريـــ
حبق ق اإلنااه؛

تفالــــة تع ــــا

(ب) ربضفاء الطابع املؤ ا على نظا ي اخل ا تعال املعنية بشؤ ه النا
ال زا اخل املختعة املؤ ااخل العامة األخر حا اكف تنفيد ا تراتيجية عالة لتعمـيم
مجيع يا اهتا براجم ا؛
مراعاة املنظ الناا
(ج) ضماه قيا اآللية ال لنية بالتنايع التعا ه مع امتمع املـد املنظمـاخل
باملرأة على حن ق ام املشا تة؛
الناائية غر احلك مية ادف تعزاز التخطيل للن
(ق) التعجي بتنفيد ا تراتيجية ال لنية للمرأة لتنـاه ( )5151 - 5111
م خالل اعتماق خطة عم حتدق ب ضـ اختعاصـاخل الاـلطاخل ال لنيـة االليـة يمـا
اتعلــع با ــتر اتيجية ال لنيــة تك ـ ه مدع مــة بنظــا شــام لمــع التيانــاخل م ـ أي ـ
صد تنفيدها.
الق الع النمطية
 - 51ااـــا اللجنـــة القلـــع ربزاء الق الـــع النمطيـــة الدت اـــة التمييزاـــة املتعلقـــة بـــتق ا
ــائل اإلعــال ال ـ تتــال
ماــؤ لياخل املــرأة الري ـ امتمــع األ ــرة ربزاء ق
رببــراز الــد التقليــدل للمــرأة تــت ز يــة حــا اق ـ ال ضــع ا يتمــاع للمــرأة ماــرهتا
التعليميــة امل نيــة .تالحــم اللجنــة مــع القلــع أه قطــا اإلعــال انقـ با ــتمرا صـ ا طيــة
للمرأة أحيانا ما تك ه م ينة هلا.
 - 51ت ص اللجنـة بـته تتخـد الد لـة الطـرف مجيـع التـدابر الالزمـة لت عيـة ـائل
اإلعـال قطـا اإلعـال بضـر ة القضـاء علـى الق الـع النمطيـة الـ يـز بـ الناـ
ضــماه أ تع ـ املــرأة تز يــة أ قــل .تعزاــز الع ـ ة اإلجيابيــة للمــرأة باعتتا هــا
مُشا يفتة احلياة الايا ية ا قتعاقاة ا يتماعية.
العنف ضد املرأة
 - 57ترحــع اللجنــة باعتمــاق القــان ه قــم  514لعــا  5113املتعلــع حبمااــة املــرأة ــائر
أ ــراق األ ــرة مـ العنــف املـ  .رب أه اللجنــة تالحــم مــع القلــع أه القــان ه اتضــم أل
ربشا ة صر ة ربو العنف ضد املرأة القائم على ن النس أ أحكا تُجر حتداـدا ا غتعـاب
الز ي يرائم ما اامى بالشرف غر الك م املما اخل الضا ة .ااـا اللجنـة القلـع
أاضا أله القان ه ازال اتضم أحكاما ييزاة يما اتعلـع بتجـر الزنـا أه القـان ه لياـي
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ل األ تقية على الق ان العر ية ق ان األح ال الشخعية .تت ف اللجنـة تـدلك لال تقـا
ربو بياناخل معنفة ع عدق حا خل العنف ضد املرأة املتل عن ا التحقيقاخل االاتماخل الـ
أُيراي اإلقاناخل ال صد خل تلك احلا خل م بين ا حا خل التحرش الناـ العنـف
حا خل ا عتداء ا غتعاب حا ي ا احلا خل املنا بة لق األم .
امل
 - 52حتث اللجنة الد لة الطرف على القيا حا ال :
(أ) تعدا القان ه قـم  514املتعلـع حبمااـة املـرأة ـائر أ ـراق األ ـرة مـ
العنف امل حا اتماشى مع الت صية العامة قم  )1115 ( 11الـ تنا لـي اللجنـة ي ـا
العنــف ضــد املــرأة حبيــث اُجــر حتداــدا العنــف ضــد املــرأة القــائم علــى ن ـ الــنس
ا غتعــاب الز ي ـ الــرائم ال ـ ترتكــع با ــم مــا ااــمى الشــرف غــر الــك م ـ
املما اخل الضا ة؛
(ب) حـدف األحكــا الـ يــز بـ املـرأة الريـ يمــا اتعلــع بالزنــا ضــماه
تغليع القان ه قم  514املتعلع حبمااة املرأة ائر أ راق األ رة م العنف املـ علـى
الق ان العر ية ق ان األح ال الشخعية؛
(ج) مجـع بيانـاخل معـنفة حاـع نـ الـنس الاـ الناـية العالقـة بـ
الضحية الا عدق حا خل العنف ضد املرأة املتل عنـ ا عـدق االاتمـاخل اإلقانـاخل
العق باخل العاق ة ضد الناة؛
(ق)

تعزاز الدعم القان

الطس النفا للنااء ضحااا العنف؛

(هـ) تفالــة تاــجي مجيــع اقعــاءاخل التحــرش الناـ التحقيــع علــى النحـ
ال ايع مجيع اقعاءاخل ا عتداء ا غتعاب مقاضاة النـاة معاقتتـ م ربتاحـة ـت
ا نتعــاف املنا ــتة للضــحااا حــا الــك ربمكانيــة حع ـ هلم علــى تع اضــاخل ضــماه
التحقيع علـى اـد ـلطة قضـائية ماـتقلة حـا خل ا عتـداء ا غتعـاب الـ اـدعى
ضل أ راق م ق األم ي ا.
ا ا باألشخاص ا تغالل العامالخل امل ايراخل

التغاء

 - 51ترحع اللجنـة باعتمـاق القـان ه قـم  113لعـا  5111املتعلّـع باملعاقتـة علـى يرميـة
ا ــا باألشــخاص بيــد أهنــا تالحــم بقلــع أه مر ـ عــا  1115االــدق لشــر ط قخ ـ ل
الفنان الفنانـاخل األيانـع ربو لتنـاه ربقامتـ م يـ ااـ ا ـتغالل الناـ للم ـايراخل
العــامالخل قطــا التر يـ أه القــان ه قــم  113انفــد عليــا أنـ جيــر الضــحااا
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انط ل على أل مااا باملر االدق لشر ط قخ ل الفنـان الفنانـاخل األيانـع ربو لتنـاه
مرحلـة متكـرة حتداـد
ربقامت م ي  .ااا ها القلع أاضا ربزاء عـد يـ ق نظـا اكفـ
ه اة ضـحااا ا ـا ربحالتـ ربو ق ائـر احلمااـة حيـث أهنـ اتعرضـ تـثر مـ األحيـاه
للت قيــف ا حتجــاز الترحيـ ق ه مــنح مــا اكفـ مـ احلمااــة املاــاعدة ربزاء ضــعف
التنايع ب أي زة األم احلك مية القضاء ق ائر امدماخل ا يتماعية انعـدا التعـا ه مـع
امتمع املد .
 - 41ت ص اللجنة الد لة الطرف حا ال :
(أ) مرايعــة تنقــيا امل ر ـ الــدل ــدق شــر ط قخـ ل الفنــان الفنانــاخل
األيانــع ربو لتنــاه ربقامت ـ م ي ـ حــا اكف ـ عــد رب ــاءة ا ــتخدام ا ــتغالل الناــاء
ينايا الاا خط اخل منا تة للحد م الطلع على التغاء؛
(ب) تعدا املاقة  154م القان ه النائ حاع ما تقتضي الضر ة لكفالة
عد مقاضاة ضحااا ا ا باألشخاص؛
(ج) ت ر تد اع ربلزام للقضاة املدع العام شرلة احلـد ق .ـلطاخل
اهلجـرة غرهــم مـ املـ لف املكلفـ بإنفــاا القـ ان لتنــاء قـد هتم مــا اتعلــع ح راعــاة
خع صياخل ت م النا ل ضما ه التطتيع العا للقان ه قم  113اماص حكا حـة
ا ا بالنااء الفتيـاخل الـك بعـر مجيـع حـا خل ا ـا ـ ا علـى القضـاء ربنـزال
العق بة املنا تة باملتايرا ؛
مراحـ متكـرة ربو ق ائـر
(ق) تفالة حتداد ه اة ضـحااا ا ـا ربحالتـ
احلمااة؛ تعزاز املااعدة املقدمـة ربو ضـحااا ا ـا بالتشـر ب ـائ منـ ا مـنا تعـا اا
ربقامة مؤقتة لضحااا ا ا بغل النظر عـ قـد هت أ ا ـتعداقه للتعـا ه مـع ـلطاخل
ا قعاء ت ر ربمكانية احلع ل على رص قخ بدالة؛
(هـ) مــنا ضــحااا ا ــا مــا اكفـ مـ خــدماخل الرعااــة العــحية املشـ ة
جمـــال امـــدماخل
تعزاـــز تلـــك امـ ـدماخل ب تـ ـ ر تـــد اع ـــدق األهـــداف للعـــامل
ا يتماعية؛
( ) ضماه التنايع املشترا ب ال تا خل احلك مية األمنية القضـاء ق ائـر
امدماخل ا يتماعية م أي مكا حة ا ا بالتشر تعزاز التعا ه مع امتمع املد .
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املشا تة

احلياة الايا ية ا لعامة

 - 41ااا اللجنة القلع ربزاء نقا ثي املرأة احلياة الايا ـية العامـة بشـك صـا
ربزاء عد بنـاء قـد اخل ممثلـ األحـزاب الايا ـية النقابـاخل العماليـة جمـال حقـ ق املـرأة
تت ف لعد اعتمـاق مشـر القـان ه الـدل اـنا علـى لعـيا حعـة  41املائـة تحـد
أقىن لتمثي املرأة ق ائم مرشح األحزاب الايا ية لالنتخاباخل ال ملانية .ااـا ها القلـع
ربزاء املمانعة الايا ية الق اة ال حت ل ق ه النظر الاا تدابر خاصة مؤقتة مـ أيـ تعزاـز
احلياة العامة الايا ية.
مشا تة املرأة بع ة علية على قد املاا اة مع الري
 - 45ت ص اللجنة الد لة الطرف حا ال :
الاا مجيع التدابر املنا تة لزااقة عدق النااء مجيع مات ااخل ال لائف
(أ)
ال تُشغ با نتخاب ال تُشغ بالتعي اشيا مع أحكا املاقة  7م ا تفاقية؛
(ب) الاا تدابر دقة حا الك التدابر اماصة املؤقتة قا للماقة )1 ( 3
م ا تفاقية الت صية العامة قم  )1117 ( 54ال تتنا ل ي ا اللجنة ماتلة مشا تة
املرأة احلياة الايا ية العامة الت صية العامة قم  51املتعلقة بالتدابر اماصة املؤقتة
بإ اء أهداف آيال زمنية دقة م أي التعجي بزاـاقة ثيـ املـرأة مجيـع جمـا خل
احلياة العامة؛
(ج) تنظــيم محــالخل ت عيــة إلبــراز الفائــدة ال ـ تع ـ ق اــا علــى امتمــع تك ـ
مشا تة املرأة بع ة تاملة على قد املاـا اة املناصـع القياقاـة مجيـع القطاعـاخل
علــى مجيــع املاــت ااخل ت ضــيا الغــر م ـ الــاا تــدابر خاصــة مؤقتــة مث ـ نظــا
احلعــا باعتتــا الــك ا ــتراتيجية ضــر اة للتعجيــ بتحقيــع املاــا اة الفعليــة بــ
املرأة الري ؛
التعليم
 - 44حتــيل اللجنــة علمــا بالت صــية ال ـ ا قة الد ا ــة ال ـ أيرهتــا اللجنــة األهليــة ملتابعــة
قضااا املرأة املرتز الترب ل للتح ث اإل اء بشته ربزالة الع النمطية للجنا مـ الكتـع
املد ية .بيد أه اللجنة ااا ها القلع ربزاء عـد الـاا الد لـة الطـرف خطـ اخل عليـة إلزالـة
تلك الع النمطية م املناهج الد ا ية الكتـع املد ـية .ااـا اللجنـة القلـع أاضـا ربزاء
د قاـة الت ييـ امل ـين
جما حق ق املـرأة املاـا اة بـ الناـ
عد تد اع املد
ـيما ميـاقا العلـم
لتشجيع النااء الفتياخل على اختيا ماا اخل م نية غـر تقليداـة
التكن ل ييا.
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 - 43ت ص اللجنة الد لة الطرف بتكثيف ي قها ملرايعة املناهج الد ا ـية الكتـع
املد ية للقضاء على التع اخل النمطية ألق ا املرأة املتنية على الالطة ا ألب اة .تكر
تتتيد ت صيت ا الاابقة ( CEDAW/C/LBN/CO/3الفقرة  )51بته حتا الد لـة الطـرف
جمــا خل شــؤ ه الناـ حقـ ق املــرأة املاــا اة .ت صـ اللجنــة
تــد اع املد ـ
تــدلك بــته تعط ـ الد لــة الطــرف األ ل اــة للقضــاء علــى الق الــع النمطيــة التقليداــة
احل ايز اهليكلية ال قد تثين الفتياخل ع ا لتحاق باما خل الد ا ية ال ا يم علي ا
املعتــاق مثـ العلـ التكن ل ييــا بــته تضــاعف ال ـ ق الراميــة ربو تقــد
الــدت
املش ة امل نية للفتياخل بشته املاا اخل امل نية غر التق ليداة التد اع امل ين غر النمط .
العمالة
 - 41ترحع اللجنة باعتماق القان ن قم  511قم  517لعا  5113اللـدا اقضـياه
بتمداد أيازة األم مـة القطـاع العـا امـاص ربو  11أ ـابيع بـتير تامـ  .مـع الـك
ااا اللجنة القلع ربزاء عـد يـ ق تـدابر تعـزز مف ـ تقا ـم ماـؤ لياخل األ ـرة تـدل
الععاب ال ت اي ا املرأة الت يع ب ماؤ لياخل العم املاـؤ لياخل األ ـراة .ااـا
اللجنــة القلــع أاضــا ربزاء د قاــة ــرص ص ـ ل املــرأة ربو ـ ق العم ـ الرةيــة ربزاء عــد
مكاه العم  .مما اقلـع اللجنـة تـدلك الفجـ اخل بـ
ي ق تشراع جير التحرش النا
أي ـ النا ـ التفرقــة امل نيــة ا تفــا ناــتة الناــاء ال لــائف املنخفضــة األيــر مث ـ
العامالخل قطا امدماخل التائعاخل امل لفاخل اإلقا ااخل الناـاء الـالت تشـغل لـائف
نية م الفيتة املت طة.
 - 41هتيع اللجنة بالد لة الطرف أه:
(أ) تعزز املاا اة تقا م املاؤ لياخل األ راة امل لية بـ املـرأة الريـ
ب ائ من ا بدء العم بإيازة أب اة ربلزامية أ ربيازة الداة مشترتة بعد ال ضع؛
(ب) تتخد الد لة الطـرف قـا للمـاقة  )1 ( 3مـ ا تفاقيـة الت صـية العامـة
قم  )1122 ( 1تدابر م بين ا تدابر خاصة مؤقتـة مـ قتيـ تقـد حـ ا ز أل بـاب
العم م أي تعي النااء اشترا ترتيتاخل عم مرنة تعزاـز التـد اع امل ـين للناـاء
الك ادف تعزاز ربمكانية ص ل املرأة لا ق العم الرةية؛
(ج)
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(ق) تتخــد تــدابر ــدقة ملعالــة التفرقــة األ قيــة الرأ ــية بطــرق مـ بين ـ ا
العم على تفالة مشا تة املرأة على قد املاا اة ال لائف ال تتطلع م ا اخل عالية
مناصع اإلقا ة العليا رب داء املش ة القيا بعملياخل تنايع حا ف ز على التطـ ار
ق ا لعم اشجع املرأة الري علـى
أ ناء العم ان ل حبرتة التنق
ال ليف
يما جمـا
تن اع اميا اخل امل نية اشجع املرأة على ا لتحاق ب لائف غر تقليداة
القطـا ا يتمـاع اتـيا
العل التكن ل ييا اشجع الري على الاع ربو العم
للمــرأة ــرص التــد اع الفعــال جمــال العم ـ ــرص ربعــاقة التــد اع احلع ـ ل علــى
تقتعر على جما خل العم التقليداة؛
املش ة ا تفاقة م خدماخل التنايع ال
(هـ) الاا تدابر دقة لاد ج ة األي تنفيد متدأ املاـا اة األيـر عـ
األعمــال املتاــا اة القيمــة بطــرق م ـ بين ـ ا ربنشــاء هييتــة ماــؤ لة ع ـ ربيــراء تقييمــاخل
لل لائف با تخدا معاا ر اُت خى ي ا احلياق اه النا ؛
العامالخل امل ايراخل

امدمة امل لية

 - 47ترحع اللجنة حختلف التـدابر الـ اعتمـدهتا الد لـة الطـرف مـ أيـ محااـة حقـ ق
عــامالخل املنــازل امل ــايراخل حــا الــك ربقــرا عق ـ ق عم ـ م حــدة ربلــزا أ بــاب العم ـ
بالتــتم علــى العاملــة تنظــيم تــا خل ا ــتقدا اليــد العاملــة اعتمــاق قــان ه جيــر ا ــا
باألشخاص ربقماج عامالخل املنازل امل ـايراخل امليثـاق ا يتمـاع ا ـتراتيجية ال لنيـة
للتنميــة ا يتماعيــة .مــع الــك تالحــم اللجنــة بقلــع أه هــده التــدابر أ تتــي عــد تفااتـ ا
لضماه احترا حق ق تلك العامالخل اإلناانية .ااا اللجنة القلـع أاضـا ربزاء ـل زا ة
العمــ لطلــع ا حتــاق الــ لين لنقابــاخل العمــال ربنشــاء آليــة إلنفــاا عقــ ق عــامالخل املنــازل
امل ايراخل؛ د قاة رص ا تفاقة تلك العامالخل م الرعااة العحية احلمااة ا يتماعيـة؛
عــد التعــداع علــى اتفاقيــة منظمــة العمـ الد ليـة قــم  121لعــا  5111املتعلقــة بالعمــال
امل لـــي  .ااـــا اللجنـــة القلـــع ربزاء ا تفـــا معـــدل انتــ اا عـــامالخل املنـــازل امل ـــايراخل
ا تمرا مما اخل م قتي معاق ة ب العم ل ازاخل الاـفر اإلبقـاء علـى نظـا الكفالـة
مما جيع العـامالخل عرضـة لال ـتغالل اتعـد معـ علـي تـرا أ بـاب العمـ الـدا ااـييت ه
معاملت ربزاء العقتاخل ال تع ق العامالخل امدمة امل ليـة عـ اللجـ ء ربو القضـاء مـ
بينـ ا امـ ف مـ الطــرق عــد ا لميتنــاه ربو ضــع اإلقامــة أ نــاء ــر الــدع  .ااــا
اللجنــة قلــع بــال ربزاء التالغــاخل امل قــة املــثرة لالنزعــاج ال ـ تفيــد ب ـاة عــامالخل منــازل
م ايراخل نتيجـة أ ـتاب غـر لتيعيـة مـ بينـ ا ا نتحـا أ الاـق ط مـ متـاه مرتفعـة ربزاء
عد ربيراء الد لة الطرف حتقيقاخل حا خل ال اة تلك.
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 - 42ت صـ اللجنــة ضـ ء ت صــيت ا العامــة قــم  )5112 ( 51بشــته العــامالخل
امل ايراخل بته تق الد لة الطرف حا ا ل :
ت عية عامالخل املنـازل امل ـايراخل حبقـ ق اإلناـاه املكف لـة هلـ ح يـع
(أ)
ا تفاقية صد عم تا خل ا تقدا اليد العاملة ب ائ من ا ربنشاء آلية ربنفاا للتتتد
م أه العقد املاتخد الد لة الطرف بلداه املنشت ه العقد نفا ؛
(ب) التعجيـ باعتمــاق مشــر ا لقــان ه الــدل اــنظم العمالــة امل ليــة اتضــم
عق باخل منا تة ُت قّع علـى أ بـاب العمـ الـدا اـتت ه مما ـاخل ماـييتة التعـداع علـى
اتفاقية منظمة العم الد لية قم  )5111 ( 121بشته العم الالئع للعمال امل لي ؛
(ج) ربلغاء نظا الكفالة ضماه ربمكانية ل ء عامالخل املنازل امل ايراخل عليـا
أ ناء ر ربيراءاخل الدعا ؛
ربو القضاء حا الك ضماه المت ربقامت
(ق) املاا عة بالتحقيع مجيع التالغاخل اماصة حبا خل اة عامالخل منـازل
م ايراخل نتيجة أ تاب غر لتيعية اتمة أل يناة معاقتت م؛
(هـ) الاا التدابر الضر اة حلمااة حق ق عامالخل املنـازل امل ـايراخل حـا
الك امل ا قة على ربنشاء نقابة للعمال امل لي .
الالييتاخل الفلاطينياخل
 - 41ااـــا اللجنـــة القلـــع ربزاء القيـ ـ ق املفر ضـــة علـــى حـــع الالييتـــاخل الفلاـــطينياخل
العم .
 - 31ت صـ اللجنــة الد لــة الطــرف حرايعــة تعــدا قـ ان العمـ لــدا ا حــا اكفـ
لالييتاخل الفلاطينياخل احلع العم الك حنح رص ال صـ ل ربو ـ ق العمـ
الد لة الطرف.
العحة
 - 31ترحــع اللجنــة باعتمــاق خطــة أعــدهتا زا ة العــحة العامــة عــا  5114لتقــد
جمم عة شاملة م خدماخل الرعااة العحية األ لية ربنشـاء مراتـز للرعااـة العـحية األ ليـة
مجيــع أحنــاء الد لــة الطــرف بالتقــد االــرز احلــد م ـ ال يــاخل النفا ــية .غــر أه اللجنــة
ااا ها القلع ربزاء د قاـة ـرص حعـ ل الناـاء الفتيـاخل علـى خـدماخل العـحة الناـية
اإلشابية املنالع الرافية النائية الد لة الطرف .ااا ها القلع أاضـا ربزاء عـد تفااـة
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صــد ي ــاخل القطــا امــاص املقدمــة للرعااــة العــحية ال ـ تشــك غالتيــة ال ــاخل املقدمــة
للخــدماخل العــحية املتخععــة للمــرأة تالحــم اللجنــة بقلــع تــدلك ا تفــا عــدق حــا خل
اإلي ا غر املتم ه باـتع التجـر العـا لاي ـا التـتخر ربق اج م اضـيع تثقيفيـة
ت م مراح التعلـيم ا بتدائيـة
بشته العحة احلق ق الناية اإلشابية تتالء مع الا
املت طة الثان اة.
 - 35ت ص ـ اللجنــة الد لــة الطــرف بتقــد املزاــد م ـ امــدماخل العــحية ااصــة
خدماخل العحة الناية اإلشابية ت منطقة حا اتنا ع مع حجم ا ـكاهنا الـاا
تدابر تا ية لرصد أقاء ي اخل القطا اماص املقدمـة للرعااـة العـحية تضـم املنـاهج
الد ا ية املراح ا بتدائية املت طة الثان اة م اضيع تثقيفية بشته العـحة الناـية
ت م تلك املراح  .ت ص اللجنة أاضا بته تقن الد لـة
اإلشابية تتالء مع الا
احلا خل ال ا دق ي ا احلم حياة األ أ صحت ا
الطرف اإلي ا على األق
بته تزاد م رص حع ل املرأة علـى
حا خل ا غتعاب فا االا تش ه الن
خدماخل اإلي ا املتم ه خدماخل الرعااة بعد اإلي ا .
املرأة الرافية
 - 34ترحع اللجنة بقيا زا ة الز اعة عا  5112بإنشاء املرصـد الـ لين للمـرأة
الز اعة الراف .تالحم اللجنة بقلع عد ي ق بياناخل معـنفة د ـة عـ مشـا تة املـرأة
القطا الز اع  .ما زالـي اللجنـة قلقـة ربزاء ا ـتثناء العـامالخل امل ةيـاخل الز اعيـاخل مـ
احلمااة ال ا رها قان ه العم ربزاء د قاة املتاق اخل ال هتدف ربو زااقة ربمكانيـة تنظـيم
املــرأة للمشــا اع الراــف ع ـ لراــع املاــاعدة التقنيــة تا ـ يالخل القــر التالغــة العــغر
احلااباخل املعر ية.
 - 33تكر اللجنة ت صيت ا الاابقة بته مع الد لة الطرف بياناخل معنفة د ة عـ
الناــاء العــامالخل القطــا الز اع ـ تعتمــد تشــراعاخل حلمااــة العــامالخل امل ةيــاخل
الز اعياخل تعزز الدعم ملتاق اخل تنظيم املرأة للمشا اع املنالع الرافية.
الز اج العالقاخل األ راة
 - 31ااا اللجنة القلـع مـ أه تعـدق قـ ان األحـ ال الشخعـية الد لـة الطـرف بنـاء
على ما لدا ا م تن قاين اافر ع ييز ضد املرأة الطائفـة الـ تنتمـ ربلي ـا عـ عـد
ماــا اة ب ـ الناــاء املنتميــاخل ربو الط ائــف املختلفــة ي انــع ئياــية م ـ حيــاهت تشــم
الد لـة
الز اج الطالق حضانة األلفال .مما اقلع اللجنة أه عملية تنظـيم الـز اج املـد
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الطرف ت قفي تت ف لعد ي ق قان ه أح ال شخعية مد اختيا ل .ممـا اقلـع اللجنـة
أاضا أه كمة الـنقل ـا ا أل قابـة تـدتر علـى االـاتم الدانيـة الـ تنحـ ربو احلكـم
لعــاا الــز ج قعــا الطــالق النفقــة حضــانة األلفــال .ااــا اللجنــة القلــع ربزاء
مشر قان ه الغـر منـ تنظـيم ز اج القُعـر بـد مـ حظـر ز اج األلفـال ربزاء ا تفـا
معدل ز اج الرافياخل ه مرحلة الطف لة ه معدل مرتفع بشـك غـر متنا ـع مقا نـة
حت ل معدل ز اج األلفال على الععيد ال لين.
 - 31ت ص اللجنة الد لة الطرف بته:
تعتمد قان ه أح ال شخعـية مـد اختيـا ل انـتين علـى متـاقئ املاـا اة
(أ)
عد التمييز احلع اختيا ا نتماء الـداين حـا مـ املـرأة مفـف مـ حـدة هتميشـ ا
قان نيا اقتعاقاا ايتماعيا؛
(ب) تلز الط ائف الدانية بتد ا ق انين ا تقدمي ا ربو ال ملاه للنظر مـد
ت ا ق ا مع الد ت أحكا ا تفاقية تنشئ آلية للطع ه لت شرف على ربيراءاخل االاتم
الدانية ضماه عد ييز تلك االاتم ضد املرأة ما تعد ه م أحكا ؛
(ج) حتــــدق الاــــ القان نيــــة الــــدنيا للــــز اج ب اقــــع  12عامــــا لانــــاث
الدت اشيا مـع املعـاار الد ليـة الـاا التـدابر الالزمـة ملنـع ز اج الرافيـاخل عليـا
مرحلة الطف لة.
ال ت ت ل ا ختيا ل تعدا املاقة  )1 ( 51م ا تفاقية
 - 37تشــج ع اللجنــة الد لــة الطــرف علــى أه تعــدق علــى ال ت ت ـ ل ا ختيــا ل
أقرب قي ممك تعدا املاقة  )1 ( 51م ا تفاقية املتعلقة ب قـي
لالتفاقية أه تقت
ايتماعاخل اللجنة.
ربعاله من اج عم بيج
 - 32هتيع اللجنـة بالد لـة الطـرف أه تاـتع
ا تفاقية بإعاله من اج عم بيج .

مـا تتدلـ مـ ي ـ ق تنفيـدا ألحكـا

خطة التنمية املاتدامة حىت عا 5141
 - 31تدع اللجنة ربو حتقيع املاا اة امل ض عية بـ الناـ
على امتداق عملية تنفيد خطة التنمية املاتدامة حىت عا .5141
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النشر
 - 11تشر اللجنة ربو التـزا الد لـة الطـرف بتنفيـد أحكـا ا تفاقيـة علـى حنـ منـ ج
ماتمر .حتث الد لة الطرف على رباـالء العنااـة علـى ـتي األ ل اـة لتنفيـد مـا ق
هده املالحظاخل امتامية الت صياخل خالل الفترة املمتدة م ا ل قي الـراه حـىت تقـد
التقراــر الــد ل التــا  .مـ ف تريـ اللجنــة نشــر هــده املالحظــاخل امتاميــة ال قــي
املنا ع باللغة الرةية للد لة الطرف ب مؤ ااخل الد لة املختعة على تا ة املات ااخل
(ال لين على مات االا ظاخل املات االل ) ااصة احلك مة ال زا اخل ال ملـاه
ي از القضاء حا اتيا تنفيدها بالكام  .تشجع الد لـة الطـرف علـى التعـا ه مـع مجيـع
ال اخل املعنية صـاحتة املعـلحة مثـ ابطـاخل أ بـاب العمـ نقابـاخل العمـال منظمـاخل
ـائل اإلعـال .
حق ق اإلنااه املنظماخل الناـائية الامعـاخل مؤ اـاخل التحـ ث
ت ص بنشر هده املالحظـا خل امتاميـة بشـك منا ـع علـى صـعيد امتمعـاخل االليـة حـا
اتيا تنفيدها .ربضا ة ربو الـك تريـ اللجنـة أه ت اصـ الد لـة الطـرف نشـر ا تفاقيـة
ال ت ت ـ ل ا ختيــا ل امللحــع اــا ا يت ـ اقاخل القضــائية هــدا العــدق ربضــا ة ربو
الت صياخل العامة العاق ة ع اللجنة ب مجيع ال ا خل صاحتة املعلحة.
املااعدة التقنية
 - 11تن ه اللجنة بال ق اهلائلة ال تتدهلا الد لة الطرف التما ا لدعم امتمع الـد
هلا التعدل ملا ت اي م حتدااخل قميغرا ية اقتعاقاة نتيجـة ألزمـة الاليـيت  .حتـيل
اللجنة علما أاضا بعد تفااة الدعم املقد حىت اآله م ف تشجع الد لـة الطـرف علـى
م اصلة التماا قعم امتمع الد حتقيقا هلده الغااة .تدع اللجنة أاضا الد لة الطـرف
ربو أه تعزز بقد أت تعا هنا مع برامج منظ مة األمم املتحدة تا هتا املتخععـة مـع
ياق ضع برنامج شام ا دف ربو تنف يد الت صياخل ال ا قة
اهلييتاخل الد لية األخر
أعاله ا تفاقية تك .
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التعداع على املعاهداخل األخر
 - 15تشر اللجنة ربو أه انضما الد لة الطرف ربو العـك ا الد ليـة الرئياـية التاـع
املتعلقة حبقـ ق اإلناـاه(  )1أمـر مـ شـتن أه اعـزز تـع املـرأة حبق ق ـا اإلناـانية حرااهتـا
األ ا ية مجيع مناح حياهتا .م ف تشجع اللجنة الد لـة الطـرف علـى أه تنظـر
التعــداع علــى اتفاقيــة حق ـ ق األشــخاص ا ل اإلعاقــة ا تفاقيــة الد ليــة حلمااــة مجيــع
األشخاص م ا ختفاء القاـرل ال ت تـ ل ا ختيـا ل تفاقيـة حقـ ق الطفـ بشـته
اشتراا األلفال ال اعاخل املالحة ه صك ا مل تعتا لر ا ي ا بعد.
متابعة املالحظاخل امتامية
 - 14تطلع اللجنة ربو الد لة الطرف أه تقد غضـ ه عـام معل مـاخل خطيـة عـ
امط اخل املتخدة تنفيدا للت صياخل ال ا قة الفقرت ( 55 ) ( 15ب) أعاله.
ربعداق التقرار القاق
 - 13تدع اللجنة الد لة الطرف ربو تقد تقرارها الد ل الااقا
ن م .5111

تشرا الثـا

 - 11تطلــع اللجنــة ربو الد لــة الطــرف أه تتتــع املتــاقئ الت يي يــة املناــقة املتعلقــة
بإعداق التقا ار ح يع املعاهداخل الد لية حلق ق اإلنااه حا الك املتـاقئ الت يي يـة
ــائع خاصــة باملعاهــداخل (HRI/GEN/2/Rev.6
املتعلقــة بإعــداق يقــة أ ا ــية م حــدة
الفع األ ل).

_________________

( )1الع ــد الــد امــاص بــاحلق ق ا قتعــاقاة ا يتماعيــة الثقا يــة؛ الع ــد الــد امــاص بــاحلق ق املدنيــة
الايا ية؛ ا تفاقية الد لية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنعرل؛ اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال
التمييـز ضـد املـرأة؛ اتفاقيـة مناهضــة التعـداع غـره مـ ضــر ب املعاملـة أ العق بـة القا ـية أ الالربناــانية
أ امل ينة؛ اتفاقية حقـ ق الطفـ ؛ ا تفاقيـة الد ليـة حلمااـة حقـ ق مجيـع العمـال امل ـايرا أ ـراق أ ـرهم؛
ا تفاقية الد لية حلمااة مجيع األشخاص م ا ختفاء القارل؛ اتفاقية حق ق األشخاص ا ل اإلعاقة.
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