
 توصيات االستعراض الدوري الشامل ٢٠١٥

تقرير منتصف املدةو مستوى التقدم املحرز 





مستوى التوصياتالقضية
التقدم

التصديق عىل الصكوك 
الدولية لتعزيز وحامية 

حقوق اإلنسان

o  التصديق عىل الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية )أحيط  بها علام(

o )سحب التحفظات عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )أحيط  بها علام

o )التصديق عىل االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم )أحيط  بها علام

o )التصديق عىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )مقبولة

o )التصديق عىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق باالتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية )أحيط  بها علام

o  التصديق عىل مختلف القوانني واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك نظام روما األسايس واتفاقيات
منظمة العمل الدولية رقم 87 و169 و189 )مقبولة / أحيط  بها علام(

ال تقدم

اتخاذ خطوات نحو االنضامم إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية 189 )أحيط  بها علام( oحقوق العامل-عموماً
o )زيادة تعزيز وحامية حقوق العامل األجانب )مقبولة
o )تحديد وحامية ودعم ضحايا اإلتجار والعمل القرسي )مقبولة
o )متابعة الجهود لضامن متايش عالقات العمل بني العامل وأرباب العمل مع معايري العمل الدولية )مقبولة
o )ضامن حقوق متساوية لجميع العامل يف البالد وفقاً للمعايري الدولية )أحيط  بها علام
o )إنشاء آلية رصد ملنع إساءة املعاملة وضامن ظروف عمل ودفعات أجور الئقة )أحيط  بها علام
o  تكثيف الجهود لتنظيم عالقات العمل يف إطار يضمن الكرامة والحقوق ويتسق مع املعايري الدولية، وال سيام

فيام يتعلق بالعامل املساعدين أو املنزليني )مقبولة(

 

ال تقدم

 توصيات االستعراض الدوري الشامل ٢٠١٥

تقرير منتصف املدةو مستوى التقدم املحرز 



تقدم محدود
متاشياً مع تطبيق »العمل 

الوطني للقضاء عىل أسوأ 

أشكال عاملة األطفال يف 

لبنان«

اتخاذ الخطوات املناسبة للتصدي ألفعال تعذيب جميع األشخاص، مبن فيهم املهاجرون املحتجزون، ومعالجة ظاهرة  o 

                عاملة األطفال وضامن حصول جميع األطفال يف سن املدرسة عىل التعليم دون عوائق )مقبولة(

تطوير اسرتاتيجية ملكافحة عاملة األطفال )مقبولة(  o

تنفيذ تدابري ملكافحة عاملة األطفال )مقبولة(  o

مواصلة جهود الحكومة اللبنانية لتحسني أداء النظام التعليمي، مبا يشمل النهوض بالتسجيل وحامية أطفال الشوارع       o 

                من أسوأ أشكال عاملة األطفال )مقبولة(

التقدم املحرز يف تدابري توفري الخدمات النفسية والطبية التخصصية لضحايا التعنيف من األطفال ومواصلة محاربة   o 

                أسوأ أشكال عاملة األطفال )مقبولة(

تحسني وحامية حقوق الطفل، مبا يف ذلك اتخاذ تدابري ملكافحة االستغالل الجنيس واستغالل يف مجال العمل   o 

                )مقبولة(

عاملة األطفال

ال تقدم تعديل قانون العمل لتوسيع الحامية القانونية للعامل املنزليني بشكل يتساوى مع الحقوق املمنوحة للعامل   o 

                اآلخرين، وإصالح نظام تأشريات الكفالة مبا يتيح للعامل إنهاء عملهم دون موافقة الكفيل )أحيط  بها علام(

إلغاء نظام الكفالة فيام يتعلق بالعامل املنزليني املهاجرين )أحيط  بها علام(  o

تحسني الوضع القانوين للعامل املهاجرين )مقبولة(  o

زيادة تعزيز وحامية حقوق العامل األجانب )مقبولة(  o

إنهاء نظام الكفالة للعامل املنزليني املهاجرين )أحيط  بها علام(  o

تعديل قانون العمل ونظام تأشريات الكفالة لتوفري الحامية القانونية الالزمة للعامل املنزليني املهاجرين بشكل   o 

                يتساوى مع العامل اآلخرين )أحيط  بها علام(

اتخاذ التدابري الالزمة لضامن توفري الحامية الفعالة ضد التمييز يف جميع جوانب عمل جميع العامل املنزليني   o 

                املهاجرين )أحيط  بها علام(

تعزيز الجهود الرامية إىل تحسني رفاه وحقوق العامالت املهاجرات يف لبنان )مقبولة(  o

تحديد وحامية ودعم ضحايا اإلتجار والعمل القرسي )مقبولة(  o

العامل املهاجرين

ال تقدم ضامن التنفيذ الفعال للخطة الوطنية لدمج ذوي االحتياجات الخاصة، وال سيام فيام يتعلق بالوصول إىل التعليم   o

                والعمل )مقبولة(

زيادة تعزيز الجهود الرامية إىل تحسني حياة األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك من خالل تطوير وتنفيذ أدوات   o 

                السياسة العامة لتلبية االحتياجات التعليمية لألطفال ذوي اإلعاقة )مقبولة(

االستمرار يف إعامل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك حقهم يف التعليم، يف إطار الخطة الوطنية لدمج ذوي   o 

                االحتياجات الخاصة التي تم اعتامدها )مقبولة(

تنفيذ سياسات تركز عىل دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة يف نظام التعليم العام، وتكييف املباين، وتوفري   o 

               التدريب للمعلمني واملوظفني الرتبويني لدعم بيئة تعليم متكينية وشاملة للجميع )مقبولة(

تكثيف الجهود لدمج ذوي االحتياجات الخاصة يف املدارس )مقبولة(  o

االستمرار يف جهود حامية األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك حمالت التوعية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   o 

                )مقبولة(

األشخاص ذوو اإلعاقة

ال تقدم العمل عىل بذل جهود إضافية لتعزيز الحقوق االقتصادية واالجتامعية، وال سيام تعزيز الحق يف العمل والتعليم   o 

              والصحة واإلسكان )مقبولة(

مواصلة البحث عن تدابري ملعالجة ارتفاع تكلفة الخدمات الصحية والتفاوت النوعي القائم يف السوق لهذه الخدمات   o 

                )مقبولة(

تحسني الوصول إىل الخدمات التعليمية والصحية واالجتامعية ذات الجودة، ال سيام بالنسبة لألطفال والنساء      o 

                )مقبولة(

تعزيز الجهود الرامية إىل ضامن حامية وكرامة الالجئني السوريني، وال سيام فيام يتعلق بالرعاية الصحية والوصول إىل   o  

                التعليم وحامية األطفال والنساء واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة يف حالة الخطر )أحيط  بها علام(

الحق يف الصحة

مستوى التوصياتالقضية
التقدم



تقدم محدود
متاشياً مع اعتامد الخطة 

الخمسية لتأمني الحق يف 

التعليم لجميع األوالد يف 

لبنان )RACE( وتنفيذ 

املرشوع الوطني للتعليم 

الشامل للجميع يف املدارس 

الحكومية

جعل التعليم االبتدايئ إلزامياً ومجانياً ومتاحاً لجميع األطفال )مقبولة(  o

متابعة الجهود لتوفري التعليم لجميع السكان املقيمني يف األرايض اللبنانية )مقبولة(  o

مواصلة الجهود الرامية إىل إنشاء تعليم ذي جودة واإللزامي لجميع األطفال حتى سن 15 سنة )مقبولة(  o

تأمني موارد متكافئة ومستدامة للتعليم )مقبولة(  o

متتني وتوسيع البنية التعليمية التحتية من أجل توفري تعليم شامل للجميع وذي جودة لجميع األطفال عىل األرايض     o 

                اللبنانية )مقبولة(

متابعة الجهود الرامية إىل تعزيز جودة التعليم وإرساء التعليم املجاين اإللزامي للجميع )مقبولة(  o

ضامن التعليم املجاين واإللزامي وذي الجودة لجميع األطفال )مقبولة(  o

ضامن التنفيذ الفعال للخطة الوطنية لدمج ذوي االحتياجات الخاصة، وال سيام فيام يتعلق بالوصول إىل التعليم   o 

                والوظيفة )مقبولة(

مواصلة تعزيز الجهود الرامية إىل تحسني حياة األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك من خالل وضع وتنفيذ أدوات ا  o 

                لسياسة العامة لتلبية االحتياجات التعليمية لألطفال ذوي اإلعاقة )مقبولة(

االستمرار يف إعامل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك حقهم يف التعليم، يف إطار الخطة الوطنية لدمج ذوي   o 

                االحتياجات الخاصة التي تم اعتامدها )مقبولة(

تعزيز التدابري الرامية إىل إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف آليات التعليم الرسمية )مقبولة(  o

تنفيذ سياسات تركز عىل دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة يف نظام التعليم العام، وتكييف املباين، وتوفري   o 

                التدريب للمعلمني واملوظفني الرتبويني لدعم بيئة تعليم متكينية وشاملة للجميع )مقبولة(

تكثيف الجهود لدمج ذوي االحتياجات الخاصة يف املدارس )مقبولة(  o

مواصلة تعزيز النظام التعليمي وضامن تكافؤ فرص وصول األطفال املعوقني إىل التعليم )مقبولة(  o

الحق يف التعليم

تقدم محدود
متاشياً مع تنفيذ الربنامج 

الوطني لدعم األرس األكرث 

)NPTP( ًفقرا

مواصلة تعزيز السياسات الوطنية ملكافحة الفقر واالستبعاد االجتامعي لصالح القطاعات األشد هشاشة )مقبولة(  o

مواصلة تنفيذ برنامج دعم األرس األكرث فقراً كوسيلة ملكافحة الفقر )مقبولة(  o

الحق يف مستوى معييش 

الئق

ال تقدم التصديق عىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والهادف إىل   o 

                إلغاء عقوبة اإلعدام )أحيط  بها علام(

إلغاء عقوبة اإلعدام يف جميع الحاالت ويف جميع الظروف )أحيط  بها علام(  o

إرساء وقف اختياري بحكم القانون لعقوبة اإلعدام وتخفيف جميع أحكام اإلعدام بهدف إلغائها )أحيط  بها علام(  o

إلغاء عقوبة اإلعدام لجميع الجرائم ويف الوقت نفسه وضع وقف اختياري بحكم القانون ألحكام اإلعدام عىل النحو   o 

                 املنصوص عليه يف القرارات الخمسة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة، مبا يف ذلك القرار األخري 186/69 

                املؤرخ 18 كانون األول 2014 )أحيط  بها علام(

الحق يف حياة وحرية 

وأمن األشخاص – عقوبة 

اإلعدام

ال تقدم تحسني وضع الالجئني عن طريق تسهيل تسجيلهم وتجديد تصاريح إقاماتهم من خالل إنشاء آلية فعالة لتسجيل   o 

                املواليد لتجنب والدة أطفال عدميي الجنسية، والسامح لالجئني مبن فيهم الالجئني الفلسطينيني، بالوصول إىل 

                قطاعات من سوق العمل الرسمي )أحيط  بها علام(

انعدام الجنسية والحق يف 

الجنسية

تقدم محدود
متاشياً مع تنفيذ املساعدة 

القانونية )التي ما تزال 

عملية بطيئة( ورصد مراكز 

االعتقال )الذي مل يصبح 

دورياً بعد(

اعتامد قوانني لرفع سن املسؤولية الجنائية )مقبولة / أحيط  بها علام(  o

اتخاذ جميع التدابري الالزمة للتعجيل بإجراءات العدالة الجنائية وتحسني ظروف السجون ومراكز االحتجاز، مبا يف   o 

                ذلك القضاء عىل حاالت االكتظاظ )مقبولة(

تحسني مواءمة الترشيعات الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل، وال سيام الوضع القانوين للعقاب البدين لألطفال   o 

               واألحكام املتعلقة بالحد األدىن لسن املسؤولية الجنائية )مقبولة(

وضع حد لالحتجاز غري املحدود عىل ذمة التحقيق وإطالق رساح جميع األشخاص املحتجزين دون تهمة أو محاكمة   o 

                رسمية )أحيط  بها علام(

رفع سن املسؤولية الجنائية لألطفال من 7 إىل 12 سنة، عىل النحو املوىص به من قبل لجنة حقوق الطفل )مقبولة(  o

الوصول إىل العدالة

مستوى التوصياتالقضية
التقدم



ال تقدم تحسني رشوط املحاكمة العادلة من خالل إدخال إصالحات لحد صالحيات املحكمة العسكرية بأفراد القوات   o 

                املسلحة وتعزيز استقالل القضاء )أحيط  بها علام(

استقالل القضاء

ال تقدم وضع حد ملامرسات التعذيب، وتجريم جميع أعامل التعذيب، وضامن التحقيق يف جميع االدعاءات عىل النحو   o 

                الواجب، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وبالتايل تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها االختياري بالكامل 

                )مقبولة(

تحسني مواءمة الترشيعات الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل، وال سيام الوضع القانوين للعقاب البدين لألطفال   o 

                واألحكام املتعلقة بالحد األدىن لسن املسؤولية الجنائية )مقبولة(

بدء مشاورات وطنية، يشارك فيها ممثلون من منظامت املجتمع املدين ومدافعون عن حقوق اإلنسان، من أجل   o 

                اعتامد وتنفيذ نظام وطني ملنع ومكافحة التعذيب وجميع أشكال سوء املعاملة، وذلك متاشياً مع التوصيات املقدمة 

                من لجنة مناهضة التعذيب، وااللتزام بإنشاء آلية وقائية وطنية عىل النحو الوارد يف الربوتوكول االختياري التفاقية 

                مناهضة التعذيب )أحيط  بها علام(

اتخاذ الخطوات املناسبة للتصدي ألفعال تعذيب جميع األشخاص، مبن فيهم املهاجرون املحتجزون، ومعالجة ظاهرة   o 

                عاملة األطفال وضامن حصول جميع األطفال يف سن املدرسة عىل التعليم دون عوائق )مقبولة(

تبني قانون حول الحظر العام للتعذيب استناداً إىل تعريف شامل للتعذيب مبا يتوافق مع اتفاقية مناهضة   o 

                 التعذيب، وتوفري املساعدة الكافية للضحايا، باإلضافة إىل تسهيل حصول الضحايا عىل سبل االنتصاف والتعويض 

                )مقبولة(

اتخاذ إجراءات عاجلة ومتامسكة ومنسقة عىل جميع املستويات للقضاء عىل التعذيب ومعاقبة الجناة وتعويض   o 

                الضحايا وتأمني ضامنات قانونية فعالة لجميع األشخاص املحرومني من حريتهم )مقبولة(

توفري حامية شاملة وفعالة ضد حاالت التعذيب ومحاسبة مرتكبيها، وال سيام األشخاص يف السجون ومراكز االحتجاز   o 

                )مقبولة(

تحسني ظروف السجون من خالل تعزيز التدابري الوقائية لحامية السجناء من سوء املعاملة ومن التعذيب، والتحقيق   o 

                يف ادعاءات سوء املعاملة )مقبولة(

وضع حد لالحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء املعاملة، مبا يف ذلك العنف الذي ترتكبه الرشطة والقوات املسلحة،   o 

                واملكافحة الفعالة ضد إفالت مرتكبي هذه األفعال من العقاب )أحيط  بها علام(

 

التعذيب

ال تقدم إنشاء إطار قانوين ولجنة تحقيق وطنية بشأن األشخاص املفقودين، والتصديق عىل االتفاقية الدولية لحامية جميع   o 

               األشخاص من االختفاء القرسي )مقبولة(

التصديق عىل االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي )مقبولة(  o

االختفاء القرسي

ال تقدم اتخاذ خطوات ملموسة لضامن حرية التعبري وضامن حامية املتظاهرين السلميني )إرسائيل( )أحيط  بها علام(  o

مواصلة سياسة التسامح والتنوع بني املجموعات العرقية والدينية املختلفة )مقبولة(  o

حرية الرأي والتعبري 

واملعتقد

مستوى التوصياتالقضية
التقدم



تقدم محدود
القرار القضايئ )الصادر يف 

كانون الثاين 2017( رفض 

إحالة أعضاء مجتمع امليم 

إىل السجن

 

إلغاء املواد 487 و488 و522 و534 من قانون العقوبات )أحيط  بها علام(  o

ضامن أقىص قدر من االهتامم بحامية الحقوق املتساوية والتمتع بها بالنسبة للمثليات واملثليني ومزدوجي ومتحويل   o 

                وثنائيي الجنس )أحيط  بها علام(

إلغاء تجريم املثلية الجنسية وضامن عدم التمييز عىل أساس امليول الجنسية والهوية الجنسانية )أحيط  بها علام(  o

تأمني حقوق اإلنسان للمثليات واملثليني ومزدوجي ومتحويل الجنس عن طريق تعديل املادة 534 من قانون   o 

                العقوبات اللبناين وقوننة حامية املثليات واملثليني ومزدوجي ومتحويل الجنس من التمييز )أحيط  بها علام(

إصالح القوانني الحالية التي ميكن استخدامها للتمييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجي ومتحويل وثنائيي الجنس، مبا   o 

                يف ذلك املادة 534 من قانون العقوبات اللبناين التي تجرم الـ»مجامعة عىل خالف الطبيعة« )أحيط  بها علام(

حقوق املثليات واملثليني 

واملزدوجني واملتحولني 

وأحرار الجنس )مجتمع 

امليم(

تقدم محدود
يعترب قانون مكافحة اإلتجار 

الصادر عام 2011 خطوة 

إيجابية نحو تحقيق العدالة، 

إال أنه مل يتم استكشاف 

اإلجراءات العقابية للجناة 

وال توجد أداة رصد ملنعهم 

واعرتاض عملهم.

تحديد وحامية ودعم ضحايا اإلتجار والعمل القرسي )مقبولة(  o

مواصلة تكثيف الجهود الرامية إىل مكافحة اإلتجار باألشخاص وضامن حامية الضحايا )مقبولة(  o

مواصلة الجهود الرامية إىل تحقيق املساواة بني الجنسني ومكافحة اإلتجار بالبرش )مقبولة(  o

متابعة وتعزيز الجهود الرامية إىل مكافحة اإلتجار بالبرش باإلضافة إىل رفع الوعي بشأن التهديد الذي تشكله هذه   o 

                اآلفة وحامية ضحاياها )مقبولة(

اعتامد خطة عمل وطنية ملنع ومكافحة اإلتجار بالبرش ومتابعة التدابري الرامية إىل منع اإلتجار وتوفري الحامية   o 

                املناسبة للضحايا )مقبولة(

اإلتجار بالبرش

تقدم محدود
جرى تسجيل بعض األطفال 

املولودين حديثاً لالجئني 

فلسطينيني والسامح لهم 

بالحصول عىل وثائق

ال تقدم

ال تقدم

ال تقدم

تحسني وضع الالجئني عن طريق تسهيل تسجيلهم وتجديد تصاريح إقاماتهم من خالل إنشاء آلية فعالة لتسجيل   o

                 املواليد لتجنب والدة أطفال عدميي الجنسية، والسامح لالجئني مبن فيهم الالجئني الفلسطينيني، بالوصول إىل 

                قطاعات من سوق العمل الرسمي )أحيط  بها علام(

إزالة القيود التمييزية املفروضة عىل وصول الالجئني الفلسطينيني إىل سوق العمل )أحيط  بها علام(  o

تعجيل وزارة العمل بتمرير املراسيم التنفيذية لقانون العمل لتسهيل وصول الفلسطينيني إىل العاملة وفتح آفاق   o 

                 العمل أمامهم يف جميع املجاالت املهنية )أحيط  بها علام(

تعديل الترشيعات لضامن حق الفلسطينيني يف لبنان يف وراثة وتسجيل العقارات، مبا يف ذلك الحق يف امتالك األرايض   o 

               كام متت التوصية سابقاً )أحيط  بها علام(

النظر يف تعديل الترشيعات، والتي تحّد من قدرة الالجئني الفلسطينيني عىل امتالك العقارات، مع األخذ يف االعتبار   o 

                معاناة أهلنا هناك وتسهيل حياتهم وتلبية احتياجاتهم اإلنسانية، مع التأكيد عىل حق العودة كأحد الحقوق 

               األساسية لالجئني الفلسطينيني )أحيط  بها علام(

التصديق عىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )مقبولة(  o

حقوق الالجئني 

الفلسطينيني

 أ(الشخصية القانونية 

لالجئني الفلسطينيني

 ب(حق الالجئني 

الفلسطينيني يف العمل

 ج(الحق يف التملك

 د(الفلسطينيون من ذوي 

اإلعاقة

مستوى التوصياتالقضية
التقدم



ال تقدم

ال تقدم

ال تقدم

ال تقدم

تقدم محدود
املزيد من االعرتاف والتوعية 

بشأن املشاركة السياسية 

للنساء – كام أظهرت 

الحملة التي أطلقتها وزارة 

شؤون املرأة بالتعاون مع 

األمم املتحدة واالتحاد 

األورويب لزيادة أعداد النساء 

يف االنتخابات تحت شعار: 

»نصف املجتمع، نصف 

الربملان«.

ال تقدم

سحب التحفظات عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )أحيط  بها علام(  o

تعديل الترشيعات مبا يتيح معاملة النساء عىل قدم املساواة مع الرجال فيام يتعلق بحقوق الزواج والطالق واملرياث   o 

               وكذلك منح الجنسية ألطفالهن وأزواجهن )أحيط  بها علام(

اعتامد قوانني للقضاء عىل زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القرسي )مقبولة / أحيط  بها علام(  o

منع زواج األطفال وتعديل القانون 422 لعام 2002 بشأن حامية القارصين املخالفني للقانون بهدف رفع الحد األدىن   o 

                 لسن املسؤولية الجنائية مبا يتامىش مع املعايري الدولية )أحيط  بها علام(

 

 

مواءمة القانون 293 الخاص بالعنف املنزيل لضامن متاشيه مع اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة،   o 

                وتخصيص موارد برشية ومؤسسية ومالية لتنفيذه بشكل صحيح )أحيط  بها علام(

مواصلة جهود مكافحة املحلية العنف املنزيل والتحرش الجنيس واستغالل النساء، وال سيام املراهقات والنساء اللوايت   o 

                يرأسن أرساً دون رشيك والفتيات اللوايت لديهن أطفال )مقبولة(

تعديل التعريف القانوين للعنف املنزيل بهدف توفري حامية أفضل للنساء من العنف الجنيس واالقتصادي والنفيس   o 

               )أحيط  بها علام(

تجريم االغتصاب الزوجي وإرساء الحد األدىن لسن الزواج عند 18 سنة )أحيط  بها علام(  o

تطبيق قانون حامية النساء وسائر أفراد األرسة من العنف األرسي لعام 2014 وتجريم االغتصاب الزوجي، وضامن   o 

                عدم إعفاء الجاين من العقاب يف حال الزواج من الضحية )أحيط  بها علام(

اعتامد خطة عمل وطنية لتشجيع مشاركة النساء يف الحياة السياسية والعامة )مقبولة(  o

تنفيذ السياسات الالزمة لتشجيع النساء عىل املشاركة يف الحياة السياسية والعامة )مقبولة(  o

وضع تدابري لحامية الالجئات وطالبات اللجوء من النساء والفرتات من االستغالل االقتصادي والجنيس والعنف القائم    o 

                عىل نوع الجنس، مبا يف ذلك التعنيف الجنيس، فضالً عن زواج األطفال والزواج القرسي والتمييز )أحيط  بها علام(

حقوق املرأة

أ(التحفظات عىل اتفاقية 

القضاء عىل جميع أشكال 

التمييز ضد املرأة

ب(زواج القارصات

ج(العنف املنزيل

د(االغتصاب الزوجي

ه(املشاركة السياسية

و(الالجئات 

مستوى التوصياتالقضية
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غياب اإلرادة السياسية لتعزيز وحامية حقوق اإلنسان وتبني اسرتاتيجية وطنية شاملة للجميع وقامئة عىل الحقوق للنهوض بحقوق اإلنسان   .

                والتنمية

عدم التصديق عىل معاهدات حقوق اإلنسان الدولية وغياب التنفيذ الكايف وآليات املراقبة لضامن التوافق التام بني الترشيعات الوطنية    . 

                  وأحكام         

                ومبادئ معاهدات حقوق اإلنسان التي يعترب لبنان طرفاً فيها

 .  غياب السياسات القامئة عىل الحقوق الرامية إىل التفاوت يف الوصول والتوافر والقدرة عىل تحمل تكاليف الحقوق االجتامعية واالقتصادية، 

                 خاصة فيام يتعلق بالحامية االجتامعية والصحة والتعليم وتحسني الجودة بهدف معالجة الفجوة النوعية بني القطاع الخاص والعام

 .  عدم اعتامد مقاربة شاملة للجميع وقائم عىل حقوق اإلنسان لصنع السياسات وتنفيذها من أجل القضاء عىل املامرسات التمييزية املنهجية 

                 تجاه الفئات الهشة مبا يف ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة والنساء واألطفال والالجئني واملهاجرين

.  عدم وجود أنظمة وطنية فعالة للحامية والوقاية

أبرز التحديات



 نسقت هذا العمل شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية

 وهي شبكة اقليمية مكونة من تسعة شبكات وطنية و 23 منظمة غري حكومية تعمل 

يف 12 دولة عربية. انطلق عمل الشبكة سنة 1997 بينام تأسس املكتب التنفيذي 

للشبكة يف بريوت عام 2000.
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