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الدورة الثانية والستون
 26تشرين األول/أكتوبر  20 -تشرين الثاين/نوفمرب 2015
البند  4من جدول األعمال املؤقت*
النظر يف التقارير املقدمة من الـدول األرـرامب جوجـمل املـا ة 18
من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميي ز ضد املرأة

قائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بالتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابـع
واخلامس للبنان
اإلرار الدستوري والتشريعي
 - 1يرجــى بيــان مــا نتا كانــت الدولــة الختــرمب باــد ايــات وختــوا لتعــدي ســتور ا
و/أو اعتما تشريع حيظر التمييز ضد املـرأة ويضـمن املسـاواة علـى أسـاو نـون اجلـنسا وفقـا
للما تني  1و ( 2أ) من االتفاقيـة (انظـر CEDAW/C/LBN/4-5ا الفقرتـان  2و  .)1()4ويرجـى
تقدمي معلوما عن ن راج أية ضمانا ستورية بغرض متكني الختعـن يف أي قـوانني تتعـارض
مع ستور الدولة الخترمب والتزاماهتا الدولية.
 - 2ويشـار ن أن بعـا األاكـال التمييزيـة جـري تعديلـ ا منـ عـال 2010ا مثـ املــا ة
 562مــن قــانون العقوبــا وأاكــال يف قــانون ضــريبة الــدو (الفقرتــان  1-8و .)2-4-8
يرجى تقدمي معلومـا مسـتكملة عـن التقـدل ايفـرع يف تعـدي األاكـال التمييزيـة األوـري يف
قانون العقوبا ا مثـ رـرمي االصتاـال الزوجـي .ويرجـى أيضـا تقـدمي معلومـا عـن التقـدل
_________________

* .CEDAW/C/62/1
( )1تشري أرقال الفقرا ن التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس للبنانا ما مل يشر ن والمب تلك.
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ايفرع يف تعـدي األاكـال التمييزيـة مـن قـانون الضـمان االجتمـاعيا وال سـيما املـوا (14ج)
و (46ج) و  47املتعلقـــة باســـتحقاقا الضـــمان االجتمـــاعي (الفقـــرا  182و 1-186
و )4-203ا ومن قانون التجارةا وال سيما املا تـان  625و  685املتعلقتـان ققـوا امللكيـة
يف ااال اإلفالو (الفقرة .)2-182
الالجئا

وملتمسا

اللجوء

 - 3يُرجى اإلشارة ن األنظمة السارية للتعام مع الالجئني السـوريني والفلسـختينيني مـن
اجلم وريــة العربيــة الســورية الســاعني ن وــول الدولــة الختــرمبا كمــا يُرجــى تقــدمي بيانــا
مستكملةا مانفة اسمل نون اجلنسا عن عد ؤالء الالجـئني يف الدولـة الختـرمب .ويرجـى
تقدمي معلوما عن التدابري املتخ ة حلماية الالجئا وملتمسا اللجوء النساء والفتيـا مـن
العنــا اجلنســاينا جــا فيــا العنــا اجلنســيا وحلمايــة الالجئــا الفتيــا مــن عواج األرفــال
والزواج القسريا ال ي تفرضا أسر ن يف كثري مـن األايـان اعتقـا ا منـ ا أن يف تلـك ايـة
هلن .ويرجى أيضـا بيـان نـون وـدما الـدعم املقدمـة للنسـاء والفتيـا ضـحايا العنـاا مثـ
الســكن واخلــدما الختبيــة والنفســية ونمكانيــة الودــول ن العدالــة .ويرجــى أيضــا تقــدمي
معلومـا عــن التـدابري املتخـ ة لضـمان االلتــزال جبـدأ عــدل اإلعـا ة القســرية للنسـاء والفتيــا
ايفتاجا ن اية وليةا كما يرجى اإلفا ة نتا ما كان مقررا أن يُوضَع نرار قانوين واضـ
مـران للفـوارا بــني اجلنسـني للتعامـ مــع الالجـئني وملتمسـي اللجــوءا يشـتم دـرااة علــى
ا عتبــار أي مــزاعم متاــلة بنــون اجلــنس ســببا اللتمــاو اللجــوء .ويرجــى تقــدمي معلومــا
مستكملة عن االة الالجئني الفلسختينيني يف لبنـانا ال سـيما النسـاءا وعـن اخلختـوا املتخـ ة
لضمان قدرهتم على ممارسة اقوق م كاملةا وال سيما يف التنق قرية ويف العم .
نمكانية اللجوء ن الق ضاء
 - 4قُدِّمَت معلوما بشأن عدة قرارا قضائية هتدمب ن ايـة اقـوا اإلنسـان للنسـاء
(الفقــرا  14ن  .) 5-17يرجــى تقــدمي معلومــا عــن العقبــا الــن تواج ــا النســاءا
جن في ن الفئا ايفرومة من النسـاءا يف سـبي الودـول ن القضـاء يف الدولـة الختـرمب .و ـ
تكف الدولة الختـ رمب عـدل التمييـز ضـد النسـاء مـن جانـمل ايفـاكم اجلنائيـة واملدنيـة والدينيـة
وكيا جيري تلك نن كانـت اإلجابـة بـنعم ويرجـى تقـدمي معلومـا عـن التـدابري املوجـو ة
لضــمان متكــني النســاء مــن الودــول فعــال ن العدالــة ون ســب جــرب األضــرارا وال ســيما يف
اــاال العنــا األســري (الفقــرة )5-2-66ا ويرجــى بيــان مــا نتا كانــت الدولــة الختــرمب
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باــد النظــر يف ننشــاء برنــامد للمســاعدة القانونيــة برعايــة الدولــة .ويرجــى تقــدمي معلومــا
مستكملة عن ننشاء يئة ورنية حلقوا اإلنسان (الفقرا  2-12و  3-12و .)31

اجل اع الورين للن وض باملرأة
 - 5يرجـــى تقـــدمي معلومـــا عـــن ور اهليئـــة الورنيـــة لشـــؤون املـــرأة اللبنانيـــة يف تنفيــ
االستراتيجية الورنية للمرأة يف لبنـان للفتـرة ( 2021-2011الفقرتـان  1-32و .)1-109
ُوئلــت اهليئــة الاــالاية وســلختة ايــات القــرار واملــوار البشــرية واملاليــة
ويرجــى بيــان مــا نتا و ِّ
الالعمة للوفاء بواليت ا بودف ا اجل اع الورين للن وض باملرأةا على حنو مـا أودـت بـا اللجنـة
ســـابقا (انظـــر CEDAW/C/LBN/CO/3ا الفقـــرة  .)21ويرجـــى تقـــدمي معلومـــا وافيـــة عـــن
الوالية املسندة ن مراكز تنسيق الشؤون اجلنسـانية (الفقرتـان  2-24و  .)186و ـ أُرسـي
نظال للتعاون بني مراكز التنسـيق اجلنسـانية واجل ـاع الـورينا علـى حنـو مـا أودـت بـا اللجنـة
سابقا (انظر CEDAW/C/LBN/CO/3ا الفقـرة  )21ويرجـى أيضـا توضـي ور وواليـة ائـرة
شــؤون املــرأة يف وعارة الشــؤون االجتماعيــة مقابـ ور اجل ــاع الــورين (الفقــرة .)8-2-66
وكيا جيري التنسيق بني اهليئتني
التدابري اخلادة املؤقتة
 - 6يرجى تقـدمي معلومـا مفاـلة عـن التـدابري اخلادـة املؤقتـة املوجـو ةا مثـ احلاـ
والنقاط املرجعيـة واأل ـدامب واحلـوافزا بغـرض التعجيـ بتحقيـق املسـاواة الفعليـة بـني الرجـ
واملــــرأة يف مجيــــع امــــاال املشــــمولة باالتفاقيــــةا وال ســــيما يف احليــــاة السياســــية والعامــــة
والتعليم والعم .
القوالمل النمختية
 - 7ور تكر لَتجَاوُر الاور النمختية للمرأة بني فئـا معينـة مـن امتمـع اللبنـاينا تاـف ا
بسما تستدعي أساسا أ وار ا اإلجنابيـةا وتُكرـر كـ لك تزايـد الـوعي يف دـفومب الشـابا
اللبنانيــا جــا هلــن مــن اقــوا اإلنســانا ومختالبتـ ن باملســاواة بــني اجلنســني واملبــا را الــن
تضختلع هبا املنظما النسائية ملكافحة القوالمل النمختية اجلنسـانية (الفقـرا  47ن .)2-47
صري أنا مل ير تكر للتدابري الن اي هتا الدولة الخترمبا متشيا مع املـا ة  5مـن االتفاقيـةا لتغـيري
العقليــا األبويــة املتج ـ رة الــن تُثِّئبــت ور املــرأة كتابعــة يف األســرة وامتمــع .يرجــى تقــدمي
معلوما مستكملة يف ا الاد .
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العنا ضد املرأة
 - 8يشــار ن أن امــرأة وااــدة علــى األق ـ تُقَت ـ ك ـ ش ـ ر يف الدولــة الختــرمبا نتيجــة
استمرار العنا األسري وتااعده (الفقرة  .)63يرجى تقدمي بيانا عن عد احلـاال املبلـ
عن ا من عال  2010ن عال 2014ا جا يف تلك عد أاكـال اإل انـة والعقوبـا املفروضـة.
ويرجى تقدمي معلوما عن التدابري الن اي هتا الدولة الخترمب للحيلولـة بفعاليـة ون ارتكـال
العنـا األسـ ري وجـرائم القتـ املتاـلة بنـون اجلـنسا جـا يف تلـك قتـ اإلنـا واجلـرائم الــن
ترتكمل باسم احلفاظ على الشرمب .ويرجى تقدمي معلوما أكثر تفايال عن املالجئ املتااـة
إليواء النساء ضحايا العناا وخبادة األنظمة املتعلقة بإ ارة تلـك املالجـئ ومـدي تعاومـا مـع
السلختا (الفقرة .)3-3-66
 - 9ويرجى توضي ما نتا كان مشرون قانون اية املرأة من العنـا األسـري قـد اعُتمرـد
(الفقـــرا  11و  2-23و  1-66و  .)156ويرجـــى أيضـــا اديـــد مـــا نتا جـــري تنقيحـــا
لضــمان اشــتمالا علــى تعريــا للعنــا يغختــي مجيــع أشــكال العنــا ضــد املــرأةا جــا يف تلــك
االصتاــال الزوجــي واجلــرائم الــن ترتكــمل باســم احلفــاظ علــى الشــرمب .ومــا نــون التــدابري
الوقائية املتوواة يف مشرون القانون
االرار بالنساء واستغالهلن يف البغاء
 - 10أُبــرع عــد مــن الثغــرا القانونيــة يف تشــريع مكافحــة االرــار باألشــخا (القــانون
رقم )2011/164ا وك لك بعا التحديا الـن تعتـرض سـبي تنفيـ ه (الفقـرة  .)86ـ
يُعَتزَل تعـدي التشـريع بغيـة تعزيـز أاكامـا يف شـقيا العقـائ واحلمـائي (الفقـرة  )87ويرجـى
تقــدمي بيانــا مســتكملة وماــنفة اســمل نــون اجلــنس والســن واجلنســيةا عــن عــد ضــحايا
االرــار يف الدولــة الختــرمبا مــع بيــان وج ــة اســتغالل ضــحايا االرــار ســواء ألصــراض العم ـ
أل االستغالل اجلنسي .ويرجى أيضا بيان عد احلاال الـن اُققـق في ـا واملالاقـا القضـائية
ضــت جوجــمل القــانون احلــال .ويرجــى تقــدمي معلومــا عــن
الــن جــر واألاكــال الــن فُر َ
اال تمال بالفئا ايفرومة من النساء مث الالجئا والعامال امل اجرا .
 - 11ويرجــى تقــدمي معلومــا عــن اخلختــوا املتخـ ة إلعــا ة النظــر يف القــوانني واملراســيم
املتاــلة هبــا واألنظمــة واللــوائ الــن تيســر االســتغالل اجلنســي للنســاءا مثــ نظــال تأشــرية
الفنانــا  .ويرجــى أيضــا بيــان اخلختــوا املتخ ـ ة لوقــا معاملــة النســاء املشــتغال بالبغــاء
كمجرما .
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املشاركة يف احلياة ال سياسية والعامة
 - 12يشــار ن أن تــدين مســتوي مشــاركة املــرأة يف احليــاة السياســية والعامــةا جــا يف تلــك
على مستوي دنع القرارا يُعزي ن النظـال السياسـي الختـائفي السـائد و يمنـة العقليـة األبويـة
يف الدولة الخترمب (الفقرة  .)111يرجى تقدمي معلوما عـن التـدابري املتخـ ة للتاـدي لتلـك
العقبــا الــن تعتــرض ســبي الن ـ وض بــاملرأة واملتخ ـ ة أيضــا لتعزيــز قــدرا املــرأة وتشــجيع
مشــاركت ا يف احليــاة السياســية والعامــة .ويرجــى أيضــا تقــدمي معلومــا عــن التــدابري املتخ ـ ة
لضمان أال تتداو قوانني األاوال الشخاية والقانون املدين املتعلقـة باالسـم ومنختقـة اإلقامـة
والختائفــةا مــع اقــوا املــرأة يف الترش ـ لالنتخابــا البلديــة أو النيابيــة (الفقرتــان 1-211
و  .)2-211ويرجـــى تقـــدمي معلومـــا مســـتكملة عـــن أي تقـــدل اـــرع يف التغلـــمل علـــى
التحــديا امل ـ كورة يف الفقــرا مــن  35ن  37بشــأن ن راج ااــة نســبت ا  30يف املائــة
للنساء يف مشرون قانون االنتخابا  .وما و الوضـع احلـال ملشـرون القـانون ويرجـى أيضـا
تقدمي معلوما عن اخلختوا اجلاري ايات ا لضمان اإلعمال الكامـ حلاـة الــ  20يف املائـة
الوار ة يف تشريع االنتخابا البلدية.
اجلنسية
 - 13يشـــار ن أن جلنـــة وعاريـــة مُشَـــكلة يف  14تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  2012لدراســـة
مقتراــا بتعــدي قــانون اجلنســيةا أودــت بعــدل مــن املــرأة اللبنانيــة احلــق يف مــن جنســيت ا
ألوال ا ولزوج ا األجنيب (الفقرتان  44و  .)2-114يرجى تقدمي معلومـا عـن أي تقـدل
ارع فيما يتعلق بتعدي قانون اجلنسية يف ضوء الدراسة الن قدمتـ ا يف  4آتار/مـارو 2013
اهليئة الورنية لشؤون املرأة اللبنانية ن رئاسة جملس الوعراء (الفقـرة  .)2-114ويرجـى أيضـا
بيان اخلختوا الن اي هتا الدولة الخترمب لسحمل افظ ا على املا ة  )2( 9من االتفاقية.
التعليم
 - 14يشار ن أن التسرل من الدراسة ال يربع كظا رة قب املرالتني الدراسيتني املتوسـختة
والثانوية (الفقرة  .)1-128يرجى تقدمي معلوما عن البحو املضـختلع هبـا إلبـراع العوامـ
املسببة لاا وال سيما املتعلقة بال فتيا والشـابا ا وعـن التـدابري املتخـ ة ملعاجلـة ـ ه املشـكلة
ونبقاء الفتيا يف املدارو .ويرجى تقدمي معلوما مفالة عـن اخلختـوا الـن ايـ ا املركـز
التربوي للبحو واإلمناء للقضاء فعـال علـى القوالـمل النمختيـة اجلنسـانية مـن الكتـمل املدرسـية
واملنا د الدراسية (الفقرة .)1-24
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 - 15ويرجى تقدمي معلوما عـن اخلختـوا املتخـ ة لوضـع وتنفيـ اسـتراتيجيا ووختـ
عم ورنية هتدمب ن التشـجيع علـى تنويـع اخليـارا التعليميـة للفتيـا والفتيـانا ون احلـد
مــن الفــرع اجلنســاين (الفقــرا  129و  3-2-129و  .)3-129ويرجــى بيــان اخلختــوا
املتخ ة بالتعاون مع القختان اخلا لوضع برنامد للتوجيا امل ين يكون قائمـا علـى ااتياجـا
السوا ومراعيا للفوارا بني اجلنسني .ويرجـى تقـدمي معلومـا عـن التـدابري املتخـ ة العتمـا
استراتيجية للحد من األمية يف دفومب النساء (الفقرة .)137
العمالة
 - 16يرجــى تقــدمي معلومــا عــن اخلختــوا املتخـ ة لتزويــد املــرأة العاملــة خبــدما الــدعم
الالعمة ولتشجيع مف ول تقاسم املسؤولية األسرية لتمكني املرأة من اجلمع بـني احليـاة األسـرية
وواجبا العم (الفقرة  .) 152ويرجى أيضـا بيـان التـدابري القائمـة لتيسـري ودـول املـرأة ن
سوا العم الرمسيا واخلختوا املتخ ة لكفالة املساواة بني املـرأة والرجـ يف العمـ (املرجـع
نفسا) .ويرجى تقدمي معلوما عن أي تقدل ارع حنو تعدي قانون العم والتشـريعا تا
الالة بغرض ن راج اكم حيظر التحرش اجلنسي يف مكان العم وجيرِّمـا (الفقرتـان 2-140
و .)1-144
عامال

املناعل امل اجرا

 - 17يشار ن وجو  141 738امـرأة م ـاجرة مـن عـامال املنـاعل يف الدولـة الختـرمبا
اعتبارا من ماية عال ( 2012الفقرتان  2-90و  )250ون وجو تـدابري هتـدمب ن اسـني
االة ؤالء العامال ا من قبي اعتمـا عقـد مواـد للعمـ (الفقـرة  .)1-254يرجـى تقـدمي
معلوما عن التدابري املتخ ة لضمان توقيـع عـامال املنـاعل امل ـاجرا علـى نفـس العقـد يف
بلدامن األدلية (ال ي تادره وكاال التوظيا) ويف لبنانا وأن يكـون العقـد بلغـة مف ومـة
هلن (الفقرة  .)260ويرجى تقدمي املزيد من املعلوما عن اخلختوا املتخـ ة العتمـا تشـريع
ينظم عم وـدل املنـاعلا جـن فـي م عـامال املنـاعل امل ـاجرا ا يكـون متماشـيا مـع املعـايري
الدولية حلقوا اإلنسـان .ويرجـى التعليـق علـى اإلشـارا الـن تفيـد أن وعارة العمـ رفضـت
عالنيــةا يف  27كــانون الثاين/ينــاير 2015ا مبــا رة االاــا الــورين للنقابــا العماليــة بإنشــاء
ااا لعامال املناعل.
 - 18وأور اعترامب بأن عامال املناعل امل ـاجرا يتعرضـن للعنـا واإليـ اء علـى أيـدي
خمدومي ن (الفقرة  .) 5-17يرجى التعليق علـى املعلومـا الـوار ة الـن تفيـد بإاجـال ـؤالء
العامال عـن التقـدل بشـكاوي ضـد خمـدومي ن وشـية االهتـال باهتامـا مضـا ة واالاتجـاعا
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وبســبمل ضــيق سياســا احلاــول علــى التأشــريا واالفتقــار ن ال ـدعم القضــائي .ومــا ــي
التدابري القائمة ملنع أربال العم من نساءة معاملة عامال املناعل امل اجرا ويرجـى تقـدمي
معلومــا عــن أي وختــوا اــد ة ايــ هتا الدولــة الختــرمب لكفالــة وعــي عــامال املنــاعل
امل اجرا ققوق ن وتوافر سب ااوهلن على املسـاعدة القانونيـة وعلـى االنتاـامب القـانوين
الفعال يف ايفاكم اجلنائية واملدنية (املرجع نفسا).
الاحة
 - 19يرجــى تقــدمي معلومــا عــن اخلختــوا املتخ ـ ة لتجــاوع التبــاين يف تقــدمي اخلــدما
الاــحية للنســاء (الفقــرة  )161وضــمان تــوفري اخلــدما الاــحية اجليــدة النوعيــةا جــا يشــم
ودما الاحة اجلنسية واإلجنابيةا ألكرب شرحية ممكنة من النساء يف الدولة الختـرمب .ويرجـى
اديد الظرومب الختبية الن تسم في ا التشريعا الورنية باإلج اضا واإلفـا ة قالـة تنفيـ ا
(الفقرة  .)154ويرجى أيضا تقدمي عد تقديري حلاال اإلج ـاض صـري املـأمون الـن تُجـري
ســنويا يف الدولــة الختــرمب (الفقــرة  .)3-168ويرجــى بيــان عــد النســاء اللــوا ااتجــزن
وددر ضد ن أاكال إلجرائ ن عملية نج ـاض يف الدولـة الختـرمب وـالل الفتـرة املشـمولة
بالتقريرا جا يشم معلوما عن رول مدة ا االاتجاع (الفقرة .)154
الزواج والعالقا

األسرية

 - 20تعتــرمب الدولــة الختــرمب أن الــنظم القانونيــة املتعــد ة الــن تــنظم الــزواج والعالقــا
األسرية تنختوي على متييز ضد املـرأة وأن رجـة التمييـز يتلـا وفقـا للنظـال القـانوين املعمـول
باا وال ي يتوقا على رائفة املرء (الفقرة  .)210و ي تشري أيضـا ن أن التمييـز يف الـزواج
والعالقا األسرية يؤثر سلبا على اقوا اإلنسان األوري للمرأةا نظرا هليمنة العقليـة األبويـة
املتج ـ رة يف الدولــة الختــرمب (الفقــرة  .)211يرجــى تقــدمي معلومــا مســتكملة عــن االــة
مشرون القانون ال ي قدما وعير العدل يف كـانون الثاين/ينـاير  2014إلعمـال الـزواج املـدين
االوتيــاري وتنظيمــا (الفقــرة  .)1-208ويرجــى بيــان مــا نتا قامــت اللجنــة النيابيــة املشــتركة
بتحلي املقترح املتعلق بتختبيق قانون مدين لألاوال الشخايةا وال ي قُدِّل نلي ـا يف  18آتار/
مارو ( 2011الفقرة  .) 2-203وما اجل ـو األوـري املقـرر بـ هلا لكفالـة متكـني اللبنانيـا
واللبنانيني املنتمني ن أي رائفة من عقـد عواج مـدين يف الدولـة الختـرمب ويرجـى أيضـا بيـان
اخلختوا الن اي هتا الدولـة الختـرمب لسـحمل افظ ـا علـى املـا ة ( )1( 16ج) و ( ) و (و)
و (ع) من االتفاقية.
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 - 21ور بيانــا تفيــد بانتشــار عواج األرفــال يف الدولــة الختــرمب (الفقــرة .)3-194
يُرجى تقدمي معلوما عن التدابري املتخ ة للقضاء على ه املمارسة الضارة.
الربوتوكول االوتياري وتعدي الفقرة  1من املا ة  20من االتفاقية
ُ - 22ي كئر يف تقرير الفريق العام املعـين باالسـتعراض الـدوري الشـام أن الدولـة الختـرمب
ال تؤيــد تودــية بــأن تاــدا علــى الربوتوكــول االوتيــاري لالتفاقيــةا ضــمن أمــور أوــري
(A/HRC/16/18ا الفقـــرة  .)1-82يرجـــى توضـــي ســـبمل عـــدل رصبـــة الدولـــة الختـــرمب يف
االنضمال ن الربوتوكول االوتياري .ويرجى أيضا بيان ما نتا أُاـرع أي تقـدل حنـو االنضـمال
من الدورة األو لالسـتعراض الـدوري الشـام يف عـال  .2010ويرجـى بيـان مـا أاـرع مـن
تقدل حنو قبول التعدي ال ي أ و على الفقرة  1مـن املـا ة  20مـن االتفاقيـة املتعلقـة جوعـد
اجتمان اللجنة.
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