
CEDAW/C/LBN/CO/3  األمــم املتحـدة 

 

 اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
8 April 2008 
Arabic 
Original: French 

 

 
090508    070508    08-29830 (A) 

*0829830* 

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة األربعون

   ٢٠٠٨فرباير /شباط ١ - يناير/ كانون الثاين١٤
 التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  
 لبنان  

 جلــستيها يف) CEDAW/C/LBN/3(نظــرت اللجنــة يف التقريــر الــدوري الثالــث للبنــان  - ١
 CEDAW/C/SR.819 نظـــرا (٢٠٠٧ينـــاير / كـــانون الثـــاين٢٢، املعقـــودتني يف ٨٢٠ و ٨١٩

وتـــــــــرد قائمـــــــة القـــــــضايــا واألســـــــئلة الـــــــيت طرحتـــــــها اللجنـــــــة يف الوثيقـــــــة  ). 820 و
CEDAW/C/LBN/Q/3ردود لبنان يف الوثيقة ترد ، وCEDAW/C/LBN/Q/3/Add.1. 

 
 مقدمة  

رها الدوري الثالث الذي يقـدم صـورة واضـحة      تشكر اللجنة الدولة الطرف على تقري      - ٢
وتعـرب  . وصرحية لوضع املرأة عموما وللتحديات اليت تواجه حتقيق املساواة بني املرأة والرجـل        

 واألســئلة الــيت طرحهــا القــضايا املقدمــة علــى قائمــة اخلطيــةلــردود  ل عــن تقــديرها أيــضااللجنــة
ضاحات اإلضـافية الـيت قـدمت ردا علـى          لعـرض الـشفوي واإليـ     لالفريق العامل ملا قبل الدورة و     
 .األسئلة اليت طرحتها اللجنة

وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار بني الوفـد وأعـضاء         - ٣
 .  الوضع احلايل للمرأة يف البلدفكرة أعمق عناللجنة، مما أتاح 

ــة الطــرف    - ٤ ــة علــى الدول ــثين اللجن رأســه عــضو مــن اجمللــس    يوفــد الــذي ال إلرســاهلاوت
ويؤسـف اللجنـة أن الوفـد كـان مـشكال بـصفة             . التنفيذي للهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانيـة      
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رئيسية من أعضاء يف اهليئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية ومل يكن يـضم ممـثلني لعـدد مـن شـىت                     
  .الوزارات واملكاتب املعنية

 مبوجـب االتفاقيـة يف الوقـت     املطلـوب تقدمي تقريرهالوتثين اللجنة على الدولة الطرف    - ٥
لتعليقـات  ا صـدور وتالحظ أن تقريرها الدوري الثالث قدم بعد سنة واحدة ال أكثر من              احملدد

 . ٢٠٠٥يوليه /اخلتامية السابقة للجنة يف متوز
 

 اجلوانب اإلجيابية  
 عـن رئـيس الـوزراء     من خالل مرسـوم صـادر     ،قيامهالتثين اللجنة على الدولة الطرف       - ٦

ترأســها وزارة العمــل إلصــالح قــانون العمــل بإنــشاء جلنــة توجيهيــة ، ٢٠٠٧أبريــل /يف نيــسان
  .١٩٤٦لعام 
مـن  الـرتاع    مـا بعـد   وتثين اللجنة علـى الدولـة الطـرف للجهـود الـيت بذلتـها يف مرحلـة                   - ٧

لتنميـة وإعـادة التأهيـل       وعمليـة ا   اتدور املرأة يف بناء الـسالم واختـاذ القـرار         العام ل تفعيل  الأجل  
أغـسطس  /يوليـه وآب  / لبنـان يف متـوز     الذي شهده الرتاع  تضررت بشدة من جراء      قرى   ١٠يف  

العمـل الـسلمي حنـو      : متكني املرأة ” حيمل عنوان رحب اللجنة أيضا بتنفيذ مشروع      تو. ٢٠٠٦
ــاطق املتــضررة مــن جــراء   و ،“)WEPASS(األمــن واالســتقرار    يهــدف إىل متكــني املــرأة يف املن

 الرئيـسية الـيت تـثري القلـق والـيت يـشملها قـرار جملـس                 يف اجلوانـب  بناء القدرات    من أجل    الرتاع
  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥األمن 

وترحب اللجنة بتوقيـع الدولـة الطـرف علـى اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة                    - ٨
 .٢٠٠٧يونيه / حزيران١٤وبروتوكوهلا االختياري يف 

 
 ت الرئيسية والتوصياالشواغل   

يف حني تشري اللجنة إىل أن من واجب الدولة الطرف تنفيذ مجيع أحكام االتفاقيـة                - ٩
على حنو منهجي ومستمر، فإهنا ترى أنه يتعني على الدولـة الطـرف أن متـنح األولويـة مـن                    

ة يف هـذه    احملـدد اآلن وحىت موعـد تقـدمي تقريرهـا الـدوري املقبـل، للـشواغل والتوصـيات                 
تركـز علـى هـذه       وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن           .التعليقات اخلتامية 
 بيانــاوأن تقــدم يف تقريرهــا الــدوري املقبــل  الــيت تــضطلع هبــا   التنفيــذ ةاجملــاالت يف أنــشط

وتدعو الدولـة الطـرف أيـضا إىل تقـدمي هـذه         . من نتائج حققته  من إجراءات وما    اختذته   امب
ــوزار    ــع ال ــة إىل مجي ــات اخلتامي ــان  التعليق ــة وإىل الربمل ــضائية  ات املعني ــسلطة الق ــة وال لكفال

  .تنفيذها بالكامل
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اع نـز  مـا أسـفر عنـه    الدولة الطرف بسبب ها تقر اللجنة بالصعوبات اليت تواجه     وبينما - ١٠
 يت الـ الفتـرة الزمنيـة  ، والوضـع الـسياسي الـصعب القـائم حاليـا، وقـصر         من عواقب  ٢٠٠٦عام  
، A/60/38 (٢٠٠٥اهتا اخلتامية السابقة الـيت اعتمـدهتا يف عـام            إصدار اللجنة لتعليق   بني تانقض

 الثالــث، فإهنــا تالحــظ الــدوريوتقــدمي الدولــة الطــرف لتقريرهــا ) ١٢٦ إىل ٧٧  مــنالفقــرات
اللجنـة  أوردهتـا   بـبعض الـشواغل الـيت    املتعلقـة  أي تقدم على صعيد تنفيذ التعليقات   عدم إحراز 

جيـر اختـاذ إجـراءات      ى وجـه اخلـصوص، تـرى اللجنـة أنـه مل             وعلـ . يف تعليقاهتا اخلتامية الـسابقة    
 أو التـشريعات املناســبة  الدسـتور تـضمني   (٩٥الفقـرة  الـيت قدمتــها يف   توصـيات ال كافيـة بـشأن  

، )مــن االتفاقيــة) أ (٢ملــادة متــشيا مــع ااألخــرى أحكامــا تكفــل حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني  
متتثـل متامـا   حبيـث  الـسارية   التـشريعات جلميـع  إجراء استعراض وتنقـيح منـهجيني        (٩٨والفقرة  

 فهـم   التـشجيع علـى   مـن أجـل     وضـع وتنفيـذ بـرامج شـاملة للتوعيـة            (١٠٦، والفقرة   )التفاقيةل
، )مـستويات اجملتمـع    ودعـم هـذه املـساواة علـى مجيـع             فهمـا أفـضل    املـرأة والرجـل   ملساواة بني   ا

يـل املـرأة يف اهليئـات املنتخبـة واملعيَّنـة           متث زيـادة يف  متواصلة للتعجيل   اختاذ تدابري    (١٠٨والفقرة  
املهــين وكفالــة تــساوي العــزل القــضاء علــى  (١١٠، والفقــرة )يف مجيــع جمــاالت احليــاة العامــة

فــرص املــرأة والرجــل يف ســوق العمــل، وإنــشاء آليــة رصــد لكفالــة إنفــاذ قــانون يــشترط علــى   
 ).ة املتساويةذي القيمأرباب األعمال منح اجلنسني أجرا متساويا على العمل 

وتعيد اللجنة التأكيد على هذه الشواغل والتوصيات وحتث الدولـة الطـرف علـى        - ١١
 . بدون أي تأخريتنفيذهااملبادرة على 

 احتياجــات املــرأة يف مرحلــة مــا بعــد اجلاريــة لتلبيــةويف حــني ترحــب اللجنــة بــاجلهود  - ١٢
لمـرأة واملـساواة بـني      ل وق اإلنـسان  ، فإهنا تعرب عن قلقها بـشأن عـدم اعتبـار تعزيـز حقـ              الرتاع

الـيت أسـفر   نتـائج  ال التعامـل مـع  سـيما يف إطـار اجلهـود الراميـة إىل           اجلنسني من األولويات، وال   
كما تعـرب اللجنـة عـن قلقهـا بـشأن      . التعمريويف إطار عملييت بناء السالم وإعادة     الرتاع  عنها  

 .ت ذات الصلة بالعملية االنتقاليةشغلن مناصب قيادية يف اجملااليقلة عدد النساء اللوايت 
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى كفالــة اعتبــار تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان   - ١٣
ــة    األمــنلمــرأة واملــساواة بــني اجلنــسني هــدفا   ل ــسية يف مجيــع جوانــب العملي هــداف الرئي

ك الدولـة   وحتـث اللجنـة كـذل     . االنتقالية، وعلى توعية اهليئـة التـشريعية هبـذا اهلـدف اهلـام            
ضـمان  و الـرتاع  للمرأة يف فترة ما بعد اخلاصةالطرف على إيالء اهتمام جاد لالحتياجات  

 قـرار جملـس األمـن        متـشيا مـع    ، وذلـك  اتمشاركة املرأة على قدم املساواة يف صنع القرار       
وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطـرف  . األمنبشأن املرأة والسالم و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥
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 ١تنفيذا تامـا، مـع مراعـاة الفقـرة          ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥من  قرار جملس األ  خطة عمل لتنفيذ    
 . من االتفاقية٨ و ٧، واملادتني ٤من املادة 

 علـى القـوانني الوطنيـة وميكـن     هلا األسبقية أن الصكوك الدولية      إىل  اللجنة تشريوبينما   - ١٤
ـــا ألن أحكــام االتف      ــا ُتعــرب عــن قلقهــ ــام القــضاء، فإهن ــا أم ــا يف ذلــك  االحتكــام إليه ــة، مب اقي

التوصــيات العامــة للجنــة، ليــست معروفــة علــى نطــاق واســع يف البلــــد ويبــدو أنــه مل جيــر            
يف تغــيري القـوانني واملمارســات الــيت تنطــوي علـى متييــز ضــد املــرأة وال يف   ال  ،اسـتخدامها بعــد 

 .الدعاوى املتصلة بالتمييز ضد املرأة
وضــع وتنفيــذ بــرامج ودورات تدريبيــة ب أن تقــومالدولــة الطــرف ب اللجنــة هتيــبو - ١٥
أحكــام واملــدعني العــامني، للتوعيــة ب   احلكــوميني والقــضاة واحملــامني واملــسؤولنيلربملــانيني ل

االتفاقية، وخباصة فيما يتعلق مبعىن ونطاق التمييـز املباشـر وغـري املباشـر واملـساواة الرمسيـة           
 املـرأة والرجـل وعـدم     بـني  ساواةملـ اة تـدعم    حمليـ  بغية ترسيخ ثقافة قانونية      وذلكوالفعلية،  

 املـرأة حبقوقهـا مـن       إذكـاء وعـي   وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إىل       . التمييز ضد املرأة  
وهتيــب . خــالل املداومــة علــى تنفيــذ بــرامج للتوعيــة القانونيــة وتقــدمي املــساعدة القانونيــة  

لجنـة علـى نطـاق      اللجنة كـذلك بالدولـة الطـرف أن تنـشر االتفاقيـة والتوصـيات العامـة ل                
الــسلطة  الــوزارات احلكوميــة، والربملــانيون، و  ومنــهاواســع بــني مجيــع اجلهــات املعنيــة،     

 ا يف ذلــك املنظمــات غــري احلكوميــة واألحــزاب الــسياسية، واجملتمــع املــدين، مبــ القــضائية، 
 .والقطاع اخلاص، وعامة اجلمهور

نيـة علـى اعتمـاد خطـة عمـل وطنيـة            اللجنة الربملانيـة اللبنا   باعتزام  وبينما ترحب اللجنة     - ١٦
خاصــة حبقــوق اإلنــسان ترمــي إىل إصــالح القــوانني والــسياسات اللبنانيــة وفقــا ملعــايري حقــوق  

عـدم  إزاء  ، فإهنـا تعـرب عـن قلقهـا          متتثـل لالتفاقيـة   جعل التشريعات الوطنية    من أجل   اإلنسان،  
حــسب ياسي  بــسبب الوضــع الــسعيد إعــداد خطــة العمــل الوطنيــة هــذه حتقيــق تقــدم علــى صــ

 .أشري إليه شفويا ما
وحتث اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة اللجنـة الربملانيـة علـى القيـام            - ١٧

بإعداد خطة عمل وطنية خاصة حبقوق اإلنسان واعتمادها وتنفيذها بـدون تـأخري وضـمن               
 .إطار زمين واضح

ــة لعــدم اختــاذ أي خطــوات يف ســبيل اعتمــاد    - ١٨ ــانون موحــد لألحــوال  وتأســف اللجن  ق
ــسابقة      ــة الــــ ــا اخلتاميــــ ــة يف تعليقاهتــــ ــه اللجنــــ ــا أوصــــــت بــــ الشخــــــصية علــــــى حنــــــو مــــ

)CEDAW/C/LBN/CO/2 ــة أنــه علــى الــرغم مــن إدراج بعــض   ). ٢٤، الفقــرة وتالحــظ اللجن
 يف البلــد، فقــد املوجــودةاملعلومــات يف التقريــر وتقــدمي عــرض شــفوي بــشأن الطوائــف الدينيــة 
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ســيما  لقــة بقــوانني األحــوال الشخــصية الــيت حتكــم هــذه الطوائــف، وال  ظلــت املعلومــات املتع
 .نطاقها وأثرها على املساواة بني اجلنسني، غري كافية

ــه          - ١٩ ــى وج ــة الطــرف عل ــد الدول ــأن تعتم ــى توصــيتها ب ــد عل ــة التأكي وتكــرر اللجن
 علـى   هتطبيقـ جيـري   مـع االتفاقيـة و    يتماشـى   االستعجال قانونا موحدا لألحـوال الشخـصية        

وتكــرر اللجنــة أيــضا التأكيــد علــى  . مجيــع النــساء يف لبنــان، بــصرف النظــر عــن ديانتــهن 
توصيتها بأن تدرج الدولة الطرف يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن خمتلـف       

املرأة، وعـن األثـر الـذي ختلفـه هـذه القـوانني علـى               بـ قوانني األحوال الشخصية الـيت متـس        
 . تنفيذ االتفاقية

لئن كانت اللجنة تشيد مبا بذلته اهليئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية من جهود، فإهنـا               و - ٢٠
تالحـظ  و . ضـعيفة   قدرات مؤسـسية   ذوتالحظ مع القلق أن اهليئة إمنا هي جهاز شبه حكومي           

أهنــا تعــاين نقــصاً شــديداً يف املــوارد واملــوظفني، وتعوزهــا الــصالحية أو القــدرة علــى التــرويج    
 يف مجيـع القطاعـات واملـستويات     تنفيذ االتفاقية، ودعم تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين       بفعالية ل 

وتالحـظ اللجنـة أيـضا مـع        . احلكومية بغية حتقيق املساواة بـني املـرأة والرجـل يف امليـادين كافـة              
يكفـي مـن     مبـا جهاز وطـين قـوي ومـزود        وجود  القلق نقص الوعي لدى الدولة الطرف بأمهية        

علـى مجيـع املـستويات، إضـافة      بصورة عملية   ملساواة بني املرأة والرجل     اجل حتقيق   املوارد من أ  
وفقـا  ،  لذلك اجلهاز الـوطين   القدرة املؤسسية الالزمة    بتعزيز  إىل نقص اإلرادة السياسية الكفيلة      

 .مبوجب االتفاقيةاملترتبة على الدولة الطرف تزامات لالل
األولويــة علــى وجــه االســتعجال لتعزيــز   تــويلوهتيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف أن  - ٢١

ات اختــاذ القــراروســلطة  الــصالحية اجلهــاز الــوطين الكفيــل بالنــهوض بــاملرأة، وأن متنحــه 
يلزم من موارد بشرية وماليـة لالضـطالع بعملـه بفعاليـة يف سـبيل تعزيـز املـساواة بـني                      وما

ئ الدولـة الطـرف يف      وتوصـي اللجنـة بـأن تنـش       . املرأة والرجل ومتتع املرأة حبقوق اإلنسان     
مــا يكفــي مــن اخلــربة يف مــسائل   الــديهملراكــز التنــسيق شــبكة مجيــع الــوزارات القطاعيــة  

، أو أن تنشط املساواة بني اجلنسني لتعزيز تنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين
. هبـدف كفالـة حتقيـق مـساواة املـرأة بالرجـل يف مجيـع الـسياسات والـربامج                  تلك الـشبكة،    

اجلهــاز الــوطين  بــني التواصــلالدولــة الطــرف نظامــا للتعــاون و تنــشئ وتوصــي أيــضا بــأن 
 .ومراكز التنسيق

 ٤ مـن املـادة      ١وتالحظ اللجنة مع القلق غياب أي تدابري خاصـة مؤقتـة وفقـا للفقـرة                 - ٢٢
 .من االتفاقية، وعدم إدراك الدولة الطرف على ما يبدو لداللة هذه التدابري ومقصدها



CEDAW/C/LBN/CO/3
 

6 08-29830 
 

 ١وتوصي اللجنة بأن تستخدم الدولة الطرف تدابري خاصـة مؤقتـة، وفقـا للفقـرة                 - ٢٣
 للجنة، بوصفها جزءا من االستراتيجية ٢٥رقم  من االتفاقية والتوصية العامة ٤من املادة 

وهتيــب اللجنــة بالدولــة . فعليــة بــني املــرأة والرجــل الساواة املــحتقيــق يف الالزمــة للتعجيــل 
املعـايري،  احلـصص، و  حتديـد   طائفة من التدابري املمكنـة، مـن قبيـل          ذ  اختاالطرف أن تنظر يف     

 ٨ و ٧ســـــيما فيمـــــا يتعلـــــق بالتنفيـــــذ املعّجـــــل للمـــــواد  واألهـــــداف، واحلـــــوافز، وال
 . من االتفاقية١٤ و ١٢و  ١١ و ١٠ و

ــا - ٢٤ ــق زال  وم ــة  القل ــساور اللجن ــى  إزاء اســتمرار ي ــسلطة املواقــف القائمــة عل ــة ال األبوي
ــب ال ــة والقوال ــاملرأة والرجــل يف األســرة     املتأصــلة نمطي ــة ب ــسؤوليات املنوط ــشأن األدوار وامل ب

ــة املتاحــة للمــرأة، ووضــعها يف ســوق        ــارات التعليمي ــى يف اخلي ــيت تتجل ــان، وال واجملتمــع يف لبن
 إزاء  ق القلـ  ةويساور اللجن . العامةاحلياة  العمل، وتدّني مستوى مشاركتها يف احلياة السياسية و       

 .القوالب النمطية يف الكتب املدرسية واملناهج التعليميةد وجواستمرار 
وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تعـزز مـن تـدريب املدّرسـني بـشأن مـسائل                      - ٢٥

املــساواة بــني اجلنــسني وأن تقــوم بتنقــيح الكتــب املدرســية واملنــاهج التعليميــة بغيــة إزالــة    
ــسني    ــأدوار اجلن ــة ب ــة املتعلق ــب النمطي ــشر    وحتــث. القوال ــى ن ــة الطــرف عل ــة الدول  اللجن

املعلومات املتصلة باالتفاقية يف النظام التعليمي على مجيع مستوياته، مبا يـشمل التثقيـف يف       
، بغيـة تغـيري اآلراء واملواقـف    املنظور اجلنساينجمال حقوق اإلنسان والتدريب على مراعاة       
ــرأة والرجــل   ــة القائمــة إزاء أدوار امل ــة با .النمطي ــة الطــرف أن تواصــل   وهتيــب اللجن لدول

ولة الطرف وحتث أيضا الد. التشجيع على تنويع اخليارات التعليمية املتاحة للبنني والبنات
 عـام بـشأن اخليـارات التعليميـة الـيت تعتمـدها الفتيـات والنـساء                 على تـشجيع إقامـة حـوار      

وتوصـي اللجنـة بـأن       .عليهـا الحقـا يف سـوق العمـل        واإلمكانيـات ومـا سـيترتب       والفرص  
اجلنسني، كما توصي بتشجيع وسائط اإلعـالم علـى عـرض     التوعية كال   محالت  تستهدف  

صور إجيابية عن املـرأة ومـساواهتا يف املركـز واملـسؤوليات مـع الرجـل، يف اجملـالني اخلـاص                     
 .والعام
وال يــزال القلــق يــساور اللجنــة إزاء اســتمرار العنــف ضــد املــرأة والفتــاة، مبــا يف ذلــك   - ٢٦

ي واالغتصاب واجلرائم املرتكبة باسم الشرف، وإزاء غيـاب هنـج شـامل للتـصدي               العنف العائل 
ــرأة   ــف ضــد امل ــادة      . للعن ــا إزاء امل ــى قلقه ــد عل ــضا التأكي ــة أي ــانون  ٥٦٢وتكــرر اللجن ــن ق  م

ــيت         ــشرف، وال ــة باســم ال ــى اجلــرائم املرتكب ــة عل ــيح ختفيــف العقوب ــيت تت ــاين، ال ــات اللبن العقوب
ة القلـق كـذلك إزاء مـا ورد يف قـانون العقوبـات اللبنـاين مـن         ويـساور اللجنـ   . زالـت سـارية    ما
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تتغاضـى عـن ارتكـاب االغتـصاب يف          الـيت    ٥٠٣سيما املادة    أحكام أخرى تتسم بالتمييز، وال    
 .يف قضايا االغتصابالتهم  اليت تسمح بإسقاط ٥٢٢إطار الزواج، واملادة 

لعنـف ضـد املـرأة إمنـا هـو       للجنـة، الـيت تقـر بـأن ا    ١٩رقـم  ووفقا للتوصـية العامـة     - ٢٧
اخلاصـة  شكل من أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، وهـو ميثـل بالتـايل انتـهاكا حلقـوق اإلنـسان             

أولويـة عاليـة لوضـع      يـالء   ملرأة مبوجب االتفاقية، فإن اللجنة حتث الدولـة الطـرف علـى إ            با
نـة  وهتيـب اللج  . وتنفيذ تـدابري شـاملة للتـصدي جلميـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة والفتـاة                  

بالدولة الطـرف أن تـسّن، دومنـا إبطـاء، تـشريعات بـشأن العنـف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك                
وإتاحـة فـرص االسـتفادة الفوريـة مـن          العنف العائلي، بغية كفالة جترمي العنف ضـد املـرأة،           

صاف واحلماية للنساء والفتيات الالئي يقعن ضحايا للعنـف، ومالحقـة اجلنـاة             النتوسائل ا 
وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقـوم، دون تـأخري، بتعـديل األحكـام              . قضائيا ومعاقبتهم 

املنطبقــة الــواردة يف قــانون العقوبــات لكفالــة عــدم اســتثناء مــرتكيب جــرائم الــشرف مــن     
 الزواج، وعدم إعفاء مرتكب االغتصاب مـن العقـاب     العقاب، وجترمي االغتصاب يف إطار    

وتوصي اللجنة أيـضا الدولـة الطـرف بوضـع وتـنــفيذ تـدابري يف                .جملرد زواجه من الضحية   
والـسلطة القـضائية،   ملسؤولني عـن إنفـاذ القـانون،    تستهدف ا جمال التثقيف وإذكاء الوعي     

، وعامــة ة احملليــاتاجملتمعــومقــدمي الرعايــة الــصحية، واألخــصائيني االجتمــاعيني، وقــادة  
وتطلـب  . اجلمهور، وذلك لضمان إدراكهم أن مجيع أشكال العنف ضد املرأة غري مقبولـة           

اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن توافيهــا مبعلومــات مفــصلة يف تقريرهــا املقبــل عــن القــوانني  
 .والسياسات املطبقة اليت تتناول العنف ضد املرأة ومدى تأثري هذه التدابيـر

تـصديق الدولـة الطـرف علـى بروتوكـول منـع وقمـع              حتـيط علمـا ب    ولئن كانت اللجنة     - ٢٨
االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبـة عليـه، املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة                 
ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، فإن القلق يساورها إزاء تنامي االجتـار بالنـساء    

من االجتـار أو    الشكل  تيات يف لبنان، وعدم قيام الدولة الطرف بسّن تشريعات بشأن هذا            والف
ويـساور اللجنـة كـذلك      . وضع خطة شاملة ملنع االجتار بالنساء والقضاء عليه ومحاية الـضحايا          

ــة تعــرض النــساء والفتيــات الالئــي جــرى االجتــار هبــن ألغــراض االســتغالل      القلــق إزاء إمكاني
 املرتيل القسري للمالحقة القضائية وإنزال العقوبة هبن مبوجب قـوانني اهلجـرة،             اجلنسي والعمل 

ويساور اللجنة أيـضا القلـق إزاء عـدم مجـع           .  عرضة للوقوع ضحايا من جديد     يصبحنوبالتايل  
 .البيانات بانتظام بشأن هذه الظاهرة

ال وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى مـضاعفة جهودهـا للقـضاء علـى مجيـع أشـك            - ٢٩
االجتار بالنساء والفتيـات، مبـا يف ذلـك عـن طريـق سـّن تـشريعات حمـددة وشـاملة ووضـع                       
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وهتيب اللجنة كـذلك بالدولـة      . برامج إلعادة ضحايا االجتار إىل أوطاهنن وإعادة إدماجهن       
الطرف أن تكثف تعاوهنا الـدويل واإلقليمـي والثنـائي مـع بلـدان املنـشأ والعبـور للتـصدي                    

ألسباب االجتار، وحتسني تدابري منع االجتار باألشخاص عن طريق تبـادل           مبزيد من الفعالية    
وحتث اللجنة الدولة الطرف على مجـع البيانـات الـواردة مـن الـشرطة الوطنيـة        . املعلومات

ــار       ــضالعني يف االجتـ ــة الـ ــها، ومالحقـ ــصادر وحتليلـ ــن املـ ــا مـ ــة وغريهـ ــة والدوليـ واإلقليميـ
لنـساء والفتيـات الالئـي يقعـن ضـحايا      اخلاصـة با  ومعاقبتهم، وكفالة محاية حقـوق اإلنـسان    

وحتـث  .  التـدابري احلمائيـة واملـساعدة القانونيـة        بوسـائل مـن بينـها     من االجتـار،    الشكل  هلذا  
اللجنـة الدولــة الطـرف علــى كفالـة عــدم معاقبـة النــساء والفتيـات املُّتجــر هبـن النتــهاكهن       

ينـهن مـن اإلدالء بالـشهادة ضـد         قوانني اهلجرة وتقـدمي مـا يكفـي مـن الـدعم هلـن بغيـة متك                
 .الضالعني يف االجتار هبن

ــان إىل       - ٣٠ ــازل يف لبن ــساء العــامالت يف خدمــة املن ــق إزاء تعــرض الن ــة القل ــساور اللجن وي
وتعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء اسـتثناء العـامالت يف خدمـة املنـازل مـن                    . اإلساءة واالسـتغالل  
حيرمهن مـن طائفـة مـن تـدابري احلمايـة األساسـية يف              من قانون العمل، مما      ٧نطاق تطبيق املادة    

 .جمال العمل ويضعهن يف موقع ضعف أمام مجيع أشكال االستغالل
ــإقرار مــشروع       - ٣١ ــة الطــرف علــى وجــه الــسرعة ب ــأن تقــوم الدول وتوصــي اللجنــة ب

 حاليــا جلنــة تنظــر فيــهالقــانون املتعلــق بتنظــيم تــشغيل العــامالت يف خدمــة املنــازل، الــذي  
حالـــة العـــامالت املهـــاجرات   للتعامـــل مـــع ٢٠٠٧أبريـــل / يف نيـــسانأنـــشئتيـــة توجيه

وتوصـي  .  ذلك القـانون   واإلشراف على امتثال وكاالت التوظيف وأرباب العمل ألحكام       
اللجنة أيضا بأن تضع الدولة الطرف إجراءات لرصد ومحايـة حقـوق العـامالت يف خدمـة                 

وهتيـب اللجنـة   . الواجـب نحـو  اللعمـل علـى     املنازل ومالحقة ومعاقبة املسيئني من أربـاب ا       
بالدولة الطرف أن تتيح للعامالت يف خدمة املنازل سبل انتصاف ناجعة مـن اإلسـاءة الـيت                

وحتث اللجنة كذلك الدولة الطـرف علـى بـذل اجلهـود لكفالـة              . يسببها هلم أرباب العمل   
 محايــة وضــمان توعيــة العــامالت يف خدمــة املنــازل حبقــوقهن ومبــا يتيحــه هلــن القــانون مــن   

ــة حــ  ــة  عصوهلن إمكاني ــساعدة القانوني ــى امل ــدرج، يف   . ل ــة الطــرف أن ت وتطلــب إىل الدول
تقريرهــا الــدوري املقبــل، معلومــات عــن اخلطــوات والتــدابري املتخــذة وتأثريهــا، وكــذلك   

 .بيانات عن انتشار العنف ضد العامالت يف خدمة املنازل
 املـرأة   حيـث إن  ضـد املـرأة يف اجملـال الـضرييب     وتالحظ اللجنـة مـع القلـق أن مثـة متييـزا            - ٣٢

اإلعفاءات الـضريبية   تعامل معاملة العزباء يف املسائل الضريبية وال تستفيد من          ال تزال   املتزوجة  
 .الرجل املتزوج أو رب األسرة املعيشيةاليت يفيد منها 
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 ضـد  التمييـز  علـى  للقـضاء  املناسبة التدابري اختاذ إىل الطرف الدولة اللجنة تدعوو - ٣٣
 .الضرائب جمال يف املرأة
 القلـق  يـساورها  لبنـان،  يف الـصحية  للخـدمات  العاليـة النوعية   اللجنة تالحظ حني ويف - ٣٤
 حيـول  ممـا  اجلغرافيـة،  املنـاطق  حـسب  اخلـدمات توفري   يف والتفاوت اخلاص القطاع هيمنة بشأن
ــة حــصول   دون ــساءإمكاني ــاطق وفتيــات ن ــاطق الفقــرية املن ــةالري واملن ــساء وكــذا ،في ات وذ الن

 .الصحية الرعاية على ،اإلعاقة
 جلميع الصحية الرعاية خدماتتتيح   آليات بإنشاء الطرف الدولة اللجنة توصيو - ٣٥
 وفقـا  الـصحية  والـربامج  الـسياسات  مجيـع  يف جنـساين  منظور إدماج وكفالة ،النساء فئات
 .والصحة املرأة بشأن للجنة ٢٤ رقم العامة والتوصية االتفاقية من ١٢ للمادة

 املعيـشية  أوضاعها إىل بالنظر سيما وال الريفية، املرأة حالة بشأن القلق اللجنةيساور  و - ٣٦
 األراضـي  وملكيـة  حيةصالـ  الرعايـة  على واحلصول القضاء إىل اللجوء من متكنها وعدم املتردية
 اخلـصوص  وجـه  علـى  قلقـة  وهي .اجملتمعية واخلدمات االئتمانية والتسهيالت والتعليم واملرياث
 وبالتـايل  ،العمـل  قـانون  يتيحهـا  اليت احلماية تشملهن ال الاليت الزراعة يف العامالت حالة بشأن
 .األخرى االستحقاقات أو االجتماعي الضمان من يستفدن ال

ــة حتــثو - ٣٧ ــة اللجن ــويل أن علــى الطــرف الدول ــا ت ــرأة الحتياجــات خاصــا اهتمام  امل
 مـن  بالكامـل  ومتكينها ،هتمها اليت اتالقرار صنع عمليات يف كتهامشار يكفل مبا الريفية،
. ات الـصحية والتـسهيالت االئتمانيـة      واخلـدم  التعلـيم  علـى  احلـصول و القـضاء  إىل اللجوء
 التمييز أشكال مجيع على للقضاء مناسبة تدابري اختاذ على الطرف الدولة اللجنة ث حتكما
 كفالـة  إىل الطـرف  الدولـة  اللجنـة  تـدعو  و .اثتـها وور األرض مبلكيـة  يتعلـق  فيما املرأة ضد

 بـأن  اللجنـة  وتوصـي  .الفقـر  من احلد واستراتيجيات خطط مجيع يف جنساين منظور إدماج
ــوم ــة تق ــات جبمــع الطــرف الدول ــة عــن بيان ــرأة حال ــة امل ــدرج وأن الريفي ــات هــذه ت  البيان
 .املقبل الدوري تقريرها يف التتحليالو

 النـساء  عـدد إزاء   القلـق  اللجنـة يساور   لبنان، شهدها اليت روباحل سلسلة إىل بالنظرو - ٣٨
 والالئـي  ،املعـوقني  األسـرة  أفـراد  رعايـة  يتـولني  الالئى النساء وكذلك وحالتهن،ذوات اإلعاقة   

 .التمييز من متعددة أشكال من الغالب يف يعانني
 عــن افيـة و صـورة  املقبـل  تقريرهـا  يف تقـدم  أن الطـرف  الدولـة  إىل اللجنـة  تطلـب و - ٣٩
 أفـراد  رعاية يتولني الالئى النساء وكذاذوات اإلعاقة   ذوات اإلعاقة    للنساء الفعلية احلالة
 .حقوقهن حلماية املناسبة التدابري تتخذ وأن ،ذوي اإلعاقة األسرة



CEDAW/C/LBN/CO/3
 

10 08-29830 
 

 مـن  الالجـئني  الستـضافة  جهـود  مـن  تبذلـه  ملـا  الطـرف  الدولـة  علـى  اللجنة تثين بينماو - ٤٠
 لـوائح  أو قـوانني  أي بـسن  الطرف الدولة قيام عدم إزاء قلقها عن تعرب هنافإ اجملاورة، البلدان
ــق ــا والالجــئني، اللجــوء طــاليب مبركــز تتعل ــؤثر مم ــى ســلبا ي ــات عل ــات الالجئ  .اللجــوء وطالب

 زالتـ  ال داخليـا  واملـشردات  الالجئـات  والفتيـات  النـساء  حالـة  أن بقلـق  أيـضا  اللجنـة  وتالحظ
 والعمــل التعلــيم علــى حــصوهلن بإمكانيــة يتعلــق فيمــا ســيما وال والتهميـــش، بالــضعف تــسمت

 .العنف أشكال مجيع من واحلماية سكنلوا الصحيـة والرعايـة
 طــاليب مبركــز تتعلــق ولــوائح قــوانني اعتمــاد علــى الطــرف الدولــة اللجنــة حتــثو - ٤١

 إىل ةاحلمايــتــوفري  لــضمان الدوليــة، املعــايري مــع يتماشــى مبــا لبنــان، يف والالجــئني اللجــوء
ــات ــات اللجــوء طالب ــاهلن والالجئ ــأن وصــي وت.وأطف ــة تنظــر ب ــة يف الطــرف الدول  إمكاني
 اتفاقية فيها مبا اجلنسية، وعدميي الالجئني حالة معاجلة بغية الدولية الصكوك إىل االنضمام

 كـذلك  وتوصي .هبا امللحق ١٩٦٧  عام وبروتوكول الالجئني مبركز املتعلقة ١٩٥١ عام
 مـنح  عمليـة  كامـل  يفاملنظور اجلنساين    يراعي هنجا كامل بشكل الطرف الدولةتدمج   بأن

تـستهدف   تـدابري  تنفــذ  أن على الطرف الدولةأيضا   اللجنة وحتث .الالجئ مركز/اللجوء
 لتحـسني  حمـددة،  زمنيـة  جـداول  إطـار  يف داخليــا،  واملشردات الالجئات والفتيات النساء

 مجيـع  مـن  ومحايتـهن والـسكن   الـصحيـة  عايــة والر لوالعمـ  التعلـيم  علـى  حـصوهلن  إمكانيـة 
 أن الطـرف  الدولـة  مـن  اللجنـة  وتطلـب  .التدابـيــر  تلـك  تنفيذ تـرصد وأن العنف، أشكال

 الفئــات  هـذه  حالـة  حتـسني  بـصدد  تتحقـق  اليت النتائجتقدم يف تقريرها الدويل املقبل بيانا ب      
 .والفتيات النساء من
 ٢ الفقـرة  علـى  حتفظهـا  سـحب  الطـرف  الدولة ةرغب عدم بشأن القلق اللجنة ويساور - ٤٢
 بوســعها، لــيس هأنــ الطــرف الدولــة تأكيــد خاصــة بــصفة اللجنــة قلــق يــثري اممــو .٩ املــادة مــن

 جنـسيتها  نحمبـ  اللبنانيـة  للمرأة يسمح مبا لديها الساري اجلنسية قانون تعديل سياسية، ألسباب
 .األجنيب وزوجهاطفاهلا أل
 قــانون علــى املترتبــة الــسلبية باآلثــار اإلقــرار علــى طــرفال الدولــة اللجنــة حتــثو - ٤٣

 وأطفــال أجانــب مــن املتزوجــات اللبنانيــات بالنــساء يتعلــق فيمــا لــديها الــساري اجلنــسية
 حتفظهـا  وإلغـاء  لـديها  الـساري  اجلنسية قانون بتنقيح لذلك، تبعا تقوم، وأن النساء أولئك
 .٩ املادة من ٢ الفقرة على

 الفقــرة علــى حتفظهــا ســحب الطــرف الدولــة رغبــة عــدم إزاء لقلــقا اللجنــة يــساورو - ٤٤
 إزاء القلـــق اللجنـــةيـــساور  كمـــا .االتفاقيـــة مـــن ١٦ املـــادة مـــن )ز( و )و( و )د( و )ج( ١
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 نظـام  قبيـل  مـن  املذهبيـة، الـشرعية و   احملاكم فيها تبّت ال اليت اجملاالت يف التمييز أوجه استمرار
 .الزوجية امللكية
ــ حتــثو - ٤٥  )د( و )ج( ١ الفقــرة علــى حتفظهــا ســحب علــى الطــرف الدولــة ةاللجن
 املـرأة  مـساواة  كفالـة  إىل الطـرف  الدولـة  وتدعو .االتفاقية من ١٦ املادة من )ز( و )و( و

 تقاسـم  لدىمع الرجال    متساوية حقوقا النساء منح خالل من وفسخه الزواج يف بالرجل
 والتوصـية  االتفاقيـة  مـن  ١٦ املـادة  وءضـ  علـى  الـزواج،  فترة أثناء جتمعت اليت املمتلكات

 .األسرية والعالقات الزواج يف املساواة بشأن جنةللّ ٢١رقم  العامة
ــة اللجنــة تــشجعو - ٤٦ ــاري الربوتوكــول علــى تــصدق أن علــى الطــرف الدول  االختي

 تعديل ممكن، وقت أقرب يف وتقبل، ،املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء التفاقية
 .اللجنة اجتماع مبواعيد املتعلقة ،االتفاقية من ٢٠ املادة من ١ الفقرة
 تنفيـذها  سـياق  يف كاملـة،  بـصورة  فيدتـست  أن علـى  الطـرف  الدولـة  اللجنة وحتث - ٤٧

 أحكــام يعــززان اللــذين بــيجني، عمــل ومنــهاج إعــالن مــن االتفاقيــة، مبوجــب اللتزاماهتــا
 تقريرهـــا يف ذلـــك عـــن اتمعلومـــ تـــدرج أن الطـــرف الدولـــة إىل وتطلـــب االتفاقيـــة،
 .املقبل الدوري

 عنــه غــىن ال أمــر لالتفاقيــة والفعــال التــام التنفيــذ أن علــى أيــضا اللجنــة وتــشدد - ٤٨
 اجلهــود مجيــع يف جنــساين منظــور إدمــاج إىل وتــدعو .لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف لتحقيــق
أحكـام االتفاقيـة يف     والعمـل علـى أن تتجلـى         لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيق إىل الرامية

 يف ذلـك  عن معلومات تدرج أن الطرف الدولة إىل وتطلبتلك اجلهود بصورة واضحة،     
 .املقبل الدوري تقريرها

 حلقـوق  التـسعة  الرئيـسية  الدوليـة  الصكوك إىل الدول انضمام أن اللجنة وتالحظ - ٤٩
 .احليـاة  نـواحي  يـع مج يف األساسـية  وباحلريـات  اإلنـسان  حبقـوق  املرأة متتع يعزز )١(اإلنسان
 تدخل مل اليت املعاهدات على التصديق يف النظر على لبنان حكومة اللجنة تشجع ولذلك،

 وأفــراد املهــاجرين العمــال مجيــع حقــوق حلمايــة الدوليــة االتفاقيــة وهــي فيهــا، طرفــا بعــد

__________ 
ــة       )١(  ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــة، والعهــد ال ــة والثقافي ــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعي ــدويل اخلــاص ب العهــد ال

يع أشكال التمييز ضد    والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مج           
املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة، واتفاقيـة    
حقــوق الطفــل، واالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم، واالتفاقيــة الدوليــة 

 .تفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةحلماية مجيع األشخاص من االخ



CEDAW/C/LBN/CO/3
 

12 08-29830 
 

 حقـوق  واتفاقيـة  القسري، االختفاء من األشخاص مجيع حلماية الدولية واالتفاقية أسرهم،
 .اإلعاقة ذوي ألشخاصا

 إطالع بغية لبنان يف واسع نطاق على اخلتامية التعليقات هذه نشر اللجنة وتطلب - ٥٠
 النسائية واملنظمات والربملانيون ياسيونوالس احلكوميون املسؤولون فيهم مبن الناس، عامة

 الفعليةو القانونية املساواة لضمان خذتاتُّ اليت اخلطوات على اإلنسان، حقوق ومنظمات
 بصفة اللجنة وتشجع .الصدد هذا يف الالزمة األخرى اخلطوات وكذا ،واملرأة الرجل بني

 عـن  فضال احلكومية، اهليئات مجيعشارك فيه   تمنتدى عام    عقد على الطرف الدولة خاصة
 إىل اللجنـة  وتطلـب  .اخلتاميـة  التعليقـات  ضمونومـ  التقريـر  عـرض  ملناقـشة  املـدين،  اجملتمع
ــة ــستمر  أن الطــرف الدول ــىت ــسائية املنظمــاتيف أوســاط  وخاصــة ،واســع نطــاق عل  الن

 العامـة  والتوصـيات  االختيـاري  وبروتوكوهلـا  االتفاقيـة  يف نشر    ،اإلنسان حقوق ومنظمات
 للجمعيـة  والعـشرين  الثالثـة  االسـتثنائية  الـدورة  ونتائج بيجني عمل ومنهاج وإعالن للجنة
 القــرن يف والــسالم والتنميــة اجلنــسني بــني اواةاملــس :٢٠٠٠ عــام املــرأة” املعنونــة العامــة،
 .“والعشرين احلادي

 هـذه  يف عنـها  املعـرب  الـشواغل  علـى  تـرد  أن الطـرف  الدولـة  إىل اللجنـة  تطلبو - ٥١
 مــن ١٨ املــادةســتقدمه مبوجــب  الــذي  املقبــل الــدوري تقريــرال يف اخلتاميــة التعليقــات
تقريرهــا اجلــامع للتقريــرين الــدوريني وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تقــدمي  . االتفاقيــة

 .٢٠١٤مايو /أيار ١٦الرابع واخلامس قبل 
 


