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  ز ضد املرأةياللجنة املعنية بالقضاء على التمي
  الفريق العامل ملا قبل الدورة الثالثة والثالثني

  2005 يوليه/ متوز5-22
  

  *ظر يف التقارير الدوريةقائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالن    
  

  لبنان    
  

  .(CEDAW/C/LBN/1) للبنان ملا قبل الدورة يف التقرير األولنظر الفريق العامل   

  حملة عامة    

 التقرير، على أن يتضمن ذلك ما إذا متـت  إعداديرجى تقدمي معلومات بشأن عملية    - 1
قد عـرض   التقرير   إذا كان    ومااستشارة املنظمات غري احلكومية وخاصة املنظمات النسائية،        

 . حمددةالربملان أو أي سلطة رفيعة املستوىعلى 

، 9املـادة    من   2الفقرة  يرجى وصف أي تقدم يتعلق بسحب حتفظات لبنان بشأن            - 2
 . من االتفاقية16واملادة 

يرجى اإلشارة إىل أي تقدم حتقق فيما يتعلق بالتصديق على الربوتوكول االختياري              - 3
 . أو االنضمام إليهلقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالتفاقية ا

  2  و1املادتان     

استمرار وجود تشريعات   إىل  يف عدة فروع     بصراحة ودون حتيز     نتباهيلفت التقرير اال    - 4
 وقانون الضـمان    ، وقانون العمل  ، وقانون اجلنسية  ، قوانني األحوال الشخصية   مثال،(متييزية  

 التدابري اليت تنفذها احلكومة     بيانيرجى  ).  والقانون التجاري  ،الستخدام وقانون ا  ،االجتماعي
 .للقضاء على هذه األحكام التمييزية

  
  

 .يشري ترقيم الصفحات يف هذه القائمة من القضايا واألسئلة إىل النسخة العربية من التقرير  *  
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 املساواة  أن الدستور اللبناين ال ينص صراحة على      ”إىل  ) 21الصفحة  (يشري التقرير     - 5
 لتضـمني  و  للنص على املساواة بني الرجل واملرأة      نية هل هناك أي     .“... بني الرجل واملرأة  

لدستور اللبنـاين أو يف تشـريع        من االتفاقية يف ا    1 يف املادة    الواردتعريف التمييز ضد املرأة     
 من االتفاقية؟ 4ملادة من ا 1 لفقرةل لك تنفيذ تدابري خاصة مؤقتة طبقا، مبا يف ذآخر

  3املادة     

 قـانون   1998نوفمرب  /صدر يف تشرين الثاين   ”إىل أنه   ) 27الصفحة  (يشري التقرير     - 6
وأنـه جـرى     “قضى بإنشاء اهليئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية      ) 720قانون رقم   (جديد  

يرجى تقـدمي تفاصـيل     . “)مهام اهليئة (لتنفيذ هذه املهام    تشكيل اهليكلية اإلدارية املناسبة     ”
العمل الذي قامت به اهليئة منذ تأسيسها، ودورها ومستوى سـلطتها ضـمن احلكومـة،               

 .ردها البشرية واملاليةوكذلك موا

  5املادة     

نواحي أساسية من هذا التنميط ال تزال سائدة        ”إىل أن   ) 37 فحةصال(يشري التقرير     - 7
) اإلعـالم ( ما تزال إمـا غائبـة        ، والتدابري املتخذة يف التخفيف منه       )يف التربية واإلعالم  (

 هـل  “ سياسة حكومية عامة أي حال، حتتوهذه التدابري ال تندرج، يف    ). التربية(جزئية   أو
 . يرجى تقدمي التفاصيل،بذلت أي جهود لتصحيح هذا الوضع؟ إن كان الرد إجيابياً

 العنف ضد املرأة    

من قانون العقوبـات     (562املادة  ”على أن   ) 33 و   32الصفحتان  (ينص التقرير     - 8
 تشجع على القتل    ،)على اجلرائم املرتكبة باسم الشرف    (اليت تقضي بتخفيف العقوبة     ) اللبناين

ـ ال (ويفيد التقرير أيضا  . “ادئ احلرية والعدالة واملساواة   واإليذاء وختالف مب   أن ) 33 فحةص
 من قانون العقوبات متيز ضد املرأة فيمـا يتعلـق بشـروط      489  و 488  و 487املواد  ”

 .“التحقق من اجلرمية والعقوبة املفروضة على مرتكب فعل الزنا

وعواقبـه، يف تقريرهـا       املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه      تشري املقررة اخلاصة    - 9
E/CN.4/2002/83   القـوانني  ” إىل أن    ،)58الفقرة   (2002يناير  / كانون الثاين  31 املؤرخ

إذا ، يعفى مرتكب هذه اجلرميـة       تنص على أنه إذا مت اغتصاب امرأة      .. . يف لبنان .. . اجلنائية
ل اختذت احلكومة أي إجراء لتعديل القانون اجلنـائي         ه. “وافق على الزواج من ضحيته     ما

 تعتزم؟ وعالوة على ذلك، ما هي التدابري اليت         من العقاب  مرتكب اجلرمية    إعفاءللقضاء على   
اليت تتطلب  و اليت تستند إليها هذه املمارسة    ملعاجلة املواقف الثقافية واتمعية     اختاذها  ومة  كاحل

 ؟صابالغتمن الضحية أن تتزوج مرتكب ا
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العنف غيـاب القـوانني      برز العقبات إلزالة  أومن  ”) 59الصفحة   (التقريرجاء يف     - 10
 وغياب الربامج والسياسـات     ،جهزة القضائية والتنفيذية اليت تطبق هذه القوانني      ألالرادعة وا 

. “جل متكني النساء وتوعيتـهن أاحلكومية اليت تنفذ بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية من          
 . اختذت للتغلب على هذه العقباتوصف اخلطوات اليتيرجى 

ا خيتص بالعنف يف إطـار األسـرة       وأما فيم ”) 34 فحةصال( التقرير   جاء يف التقرير    - 11
 لكن هذه العقوبـات ال تتـيح       ،العمل فقد حدد القانون عقوبات ملقترفه     أثناء  اتمع أو    أو

ـ         إمكانية تقدمي الدعوى بدون أ     املعتدى عليهن للنساء   ى ي خوف أو تـردد واحلصـول عل
     وتقـدمي معلومـات     هذا الوضع يرجى ذكر أسباب    . “نتعويضات عن األضرار الالحقة 

بشأن اخلطوات املتخذة أو املرسومة ملعاجلة مشكلة العنف ضد املرأة بأسلوب شامل ومنسق             
 .ومتضافر

  8 و 7املادتان     

ال أن مشاركتها    باحلقوق السياسية إ   املرأة تتمتع ”إىل أن   ) 74الصفحة  (يشري التقرير     - 12
  عضـوا  128 ثالث نساء من أصل      الياالس النيايب يضم ح   ” وأن   ،“يف الترشيح خجولة  

 التدابري املتخذة من قبل احلكومة لضمان املزيد        عنيرجى تقدمي معلومات    . “) يف املائة  2.3(
عـن  ابات، مبا فيهـا     من املشاركة الفعالة للنساء يف السياسة، كمرشحات يف خمتلف االنتخ         

 . من االتفاقية4 من املادة 1لفقرة ل طريق التدابري اخلاصة املؤقتة طبقا

  9املادة     

 حقـوق   1960نـوفمرب   / تشرين الثاين  1ال مينح قانون اجلنسية والتجنس املؤرخ         - 13
لـك  ت ميـنح    غري أنـه  طن،  اومجنسية متساوية ألوالد املرأة اللبنانية املتزوجة من رجل غري          

 للقضـاء   تتخـذ ما هي التدابري اليت     . مواطنةجل لبناين من امرأة غري      قوق عندما يتزوج ر   احل
 على هذا التمييز ضد املرأة؟

  10املادة     

 نطاق  على تعليم األنثى القراءة والكتابة      شجيعما هي التدابري اليت تنفذها احلكومة لت        - 14
 البلد كله، وخاصة يف املناطق الريفية؟

وقد أقر لبنان إلزامية التعليم األساسي حىت عمـر         ” )16الصفحة  ( لتقرير  جاء يف ا    - 15
 يرجى وصف العوائق أمـام تنفيـذ        .“ ذلك حىت اآلن    سنة ولكنه مل يتمكن من تنفيذ      12

 . واخلطوات املتخذة للتغلب عليها،التعليم األساسي اإللزامي
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التقدم الذي حققته الفتيات والنساء يف جمـال التعلـيم          ) 85الصفحة  (يربز التقرير     - 16
 يرجـى   .متثيال ناقصا  متثيل املرأة يف قوة العمل       فما زال ومع ذلك، ورغم هذا التقدم،      . العايل

ذكر اجلهود اليت تبذهلا احلكومة جلسر اهلوة بني اإلجنازات اليت حققتها الفتيات والنسـاء يف               
 .تعليم ومشاركتهن يف قوة العملجمال ال

  11املادة     

) الوظـائف العامـة   (الوظـائف   حصة املرأة من    ”أن  ) 76الصفحة  (يذكر التقرير     - 17
توزيع النساء على املراكز يف الوظائف      ”، وأن   “ يف املائة من جمموع الوظائف     6.1 تتعدى ال

باختـاذ  در العليـا املتصـلة      العامة يبني التهميش الذي تتعرض له املرأة يف الوظائف والكوا         
 مـا هـي     .“ وهي تشغل بعضها بنسب قليلة جدا أو ضـئيلة         ،القرارات ورسم السياسات  

املبادرات اليت اختذا احلكومة لزيادة حضور املرأة يف اخلدمة املدنية، وخاصـة يف الوظـائف      
  العليا؟

 يقدر حبـوايل    معدل النشاط االقتصادي للنساء   ”إىل أن   ) 15الصفحة  (يشري التقرير     - 18
 يرجى ذكر التدابري التشريعية أو غريها من التدابري اليت اختذت لتعزيز            .“...  يف املائة  14.7

 .فرص العمل املتساوية للنساء يف كل من القطاعني الرمسي وغري الرمسي

 من قانون العمل متنع رب العمل من        29املادة  ”أن  ) : 45الصفحة  ( يذكر التقرير     - 19
 كانت موظفـة  احلمل، ما مل يثبت أا      فترة  من اخلدمة أو توجيه إنذار هلا خالل         املرأة   صلف

 تتيح لرب العمل توجيه اإلنـذار       52املادة  أن  بينما نرى   . يف حمل آخر خالل املدة املذكورة     
إىل املرأة احلامل قبل الشهر اخلامس من احلمل، وهذا يهـدد مصـري العـامالت احلوامـل                 

يرجى تفسري هذه التناقضـات  . “تناقض مع جوهر االتفاقية الدولية واستمرارهن يف العمل وي   
 .ووصف أي تدابري مت اختاذها إللغاء األحكام التمييزية من قانون العمل

 إجـازة األمومـة للموظفـات       للمواءمة بني يرجى وصف أي خطوات مت اختاذها         - 20
ت يف القطاع اخلاص، حبيث      الرواتب يف اإلدارات العامة، والعامال     املوظفات ذوات املدنيات و 

االستفادة من فترة إجازة األمومة نفسها اليت تتمتع ـا          اخلاص  تستطيع العامالت يف القطاع     
 ). يوما40 وليس  يوما60أي (املوظفات املدنيات 

 لقاء العمـل    تحق مبوجب القانون راتبا مساويا    يرجى توضيح ما إذا كانت املرأة تس        - 21
فجوة بني أجور الرجـال والنسـاء،       يف املمارسة   ا إذا كانت هناك     ذي القيمة املتساوية، وم   

 لتمييز يف األجور؟لي لتصدومدى هذه الفجوة، وما هي التدابري املتاحة للنساء ل
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 مـن املرسـوم االشـتراعي    3ادة امل”إىل أن ) 47 و 46الصفحتان (يشري التقرير    - 22
عطتـا  أ  نياللت - تماعيالجضمان ا  من قانون ال   46 من قانون املوظفني واملادة      3950 رقم

جحاف حبـق   إلحلقتا الغنب وا  أ قد   ،االستفادة من التعويض العائلي   يف  و العامل احلق    أاملوظف  
سـوة  أ عائلتـها    أفـراد  العاملة وحرمتاها من االستفادة من التعويض العائلي عن          أواملوظفة  

ليت يساهم ـا املوظـف      انفسها  النسبة  ب مسامهة املرأة     على الرغم من   و العامل، أباملوظف  
  . يرجى وصف التدابري املتخذة ملعاجلة هذا التفاوت يف املعاملة.“العامل أو

 يف املائة   12.5سها النساء   تشكل األسر اليت ترأ   ”: أنه) 14الصفحة  (يذكر التقرير     - 23
ا سها نسـاء لـديه    تظهر املعلومات أن األسر اليت ترأ     ” و   “ن إمجايل األسر املقيمة يف لبنان     م
 الدخل املنخفض   ما هي اخلطوات اليت اختذت لتمكني ربات األسر ذوات        . “خل منخفض د

 ؟متكينا اقتصاديا

  12املادة     

 الوضع العام لصحة النساء، على أن يتضمن ذلك بيانات          عنيرجى تقدمي معلومات      - 24
مات لى اخلد عالنساء  عن إمكانية حصول     أنواع األمراض اليت تصيب النساء، ومعلومات        عن

 .الصحية

ين هو من أشد القـوانني قسـوة        أن القانون اللبنا  ”إىل  ) 34الصفحة  (شري التقرير   ي  - 25
 ما هي التدابري اليت اختذت لزيـادة        .“جهاض، ولكن هذا مل يوقف اإلجهاض     يتعلق باإل  فيما

 األسرة  تنظيمة اجلنسية و  خدمات الصح اإلجنابية و الصحة  وصول النساء إىل خدمات     إمكانية  
 نب احلمل غري املرغوب فيه وجلوء النساء إىل اإلجهاض غري املشروع؟لتج

 يف  املائة    21.3إىل أن حاالت اإليدز لدى النساء متثل        ) 95الصفحة  (يشري التقرير     - 26
 ال يستهدف النسـاء بربنـامج   “الربنامج الوطين ملكافحة اإليدز”من جمموع احلاالت، وأن  

ـ دخال منظور جنساين يف الربامج والسياسات اليت تت   ما هي املبادرات املتخذة إل    . خاص ل وان
   وكذلك طرح برامج تستهدف النساء؟،اإليدز/مع فريوس نقص املناعة البشرية

  14املادة     

  ذلـك   مبا يف  ،املرأة الريفية  حتسني وضع الرامية إىل   يرجى وصف أثر جهود احلكومة        - 27
تها يف عمليات صنع القـرار      شاركألرض وم  وا  اخلدمات الصحية والتعليم واملياه    وصوهلا إىل 

 على كل الصعد؟
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  16 و 15املادتان     

 الزواج والعالقات األسرية، ومدى تطبيق قـانون        عنال يذكر التقرير أي معلومات       - 28
هل يتمتع الرجال والنساء باحلقوق واملسؤوليات      . األحوال الشخصية نفسه على مجيع النساء     

ذلـك مـا يتصـل       من االتفاقيـة، مبـا يف        16إليه املادة   نفسها خالل الزواج كما تدعو      
 ؟ونفقة املرأة املطلقة الطالق وحقوق امللكية وحضانة األطفالباب حل الزواج وأس/بالطالق

نسبة النساء املتزوجـات يف     ”إىل أن   ) 65الصفحة  (ر  ـــــــيشري التقري   - 29
تبلغ طين، يف حني     يف املائة على الصعيد الو     4.9 سنة هي    19-15رة  ـــــمبك سن

ما هي التدابري اليت اختذت للحـد   .“ وأكثر يف مناطق عكار وبنت جبيل     هذه النسبة الضعف  
  من الزواج املبكر، وخاصة يف املناطق الريفية؟

  


