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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة الثالثة والثالثون

   ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢-٥
 لبنان: التعليقات اخلتامية  

 
ــر الــدوري الثــاين املقــدمني مــن لبنــان      - ١ ــة يف التقريــر األويل والتقري  انظــر(نظــرت اللجن

CEDAW/C/LBN/1 و CEDAW/C/LBN/2 (  املعقـــودتني يف ٦٩٢  و٦٩١خـــالل جلـــستيها 
 ).692 و CEDAW/C/SR.691 انظر (٢٠٠٥يوليه / متوز١٢
 

  للتقريرالدولة الطرفعرض   
االتفاقية بالنـسبة للبنـان      على   التصديقلتقرير على مغزى    شددت املمثلة لدى عرضها ل     - ٢

اة تحقيـق املـساو   ب عليهـا، التـزام احلكومـة        التصديقربز، رغم ما أُبدي من حتفظات إبان        الذي ي 
 .بني اجلنسني وإجنازاهتا اهلامة يف إطار السعي إىل حتقيقها

، أجنز لبنـان مراحـل هامـة عـدة علـى            ١٩٩٦وحىت قبل املصادقة على االتفاقية يف عام         - ٣
، وحـق   ١٩٥٣ بني اجلنـسني، منـها مـنح املـرأة احلقـوق الـسياسية يف عـام                  ةطريق حتقيق املساوا  

، وحـق املـرأة يف الترشـح للمجـالس احملليـة يف عـام               ١٩٦٠الزوجة يف اختيار جنـسيتها يف عـام         
، وإلغـــاء حظـــر ١٩٧٤، وإلغـــاء مطلـــب احلـــصول علـــى إذن الـــزوج للـــسفر يف عـــام  ١٩٦٣

 ومــنح مــستحقات هنايــة اخلدمــةســن توحيــد  و١٩٨٣اســتخدام وســائل منــع احلمــل يف عــام  
 .١٩٨٤متساوية يف الضمان االجتماعي للرجل واملرأة يف عام 

كما تشارك املـرأة يف     . تور على املساواة بني مجيع األشخاص أمام القانون       وينص الدس  - ٤
وتتمتــع املــرأة اللبنانيــة اليــوم  . العمليــات االنتخابيــة وزاد متثيلــها يف احلقلــني اإلداري والقــانوين 

 فهمـا يتمتعـان بالـصفة القانونيـة نفـسها لـدى             -حبقوق قانونية علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل             
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وللمـرأة نفـس حقـوق    . وحيازة املمتلكات ويف اإلجـراءات القانونيـة أمـام احملـاكم          إبرام العقود   
الرجل يف احلصول على اخلدمات القانونية ويف اكتساب جنسيتها أو حفظها أو تغيريها، كمـا               

 .أن الزواج من شخص أجنيب ال حيرم املرأة تلقائيا من جنسيتها اللبنانية
عمـل ال مييـز بـني املـرأة والرجـل يف التوظيـف كمـا أن                 وأشارت املمثلة إىل أن قانون ال      - ٥

وتـشارك املـرأة يف العمليـة الـسياسية         . لعمـل املتـساوي هـو الـسائد       قـاء ا  مبدأ األجـر املتـساوي ل     
وُيـوفَّر التعلـيم للجميـع دون متييـز وال حـواجز تعتـرض التعلـيم         . على قـدم املـساواة مـع الرجـل        

 كمـا أن املـرأة      ،احلقـول التعليميـة آخـذ باالزديـاد       وأضافت أن عـدد النـساء يف مجيـع          . املختلط
وقــد ُســجل حتــسن ملمــوس يف مؤشــرات . دخلــت حقــوال كانــت تقليــديا حكــرا علــى الرجــل

 .  كما أن غالبية األخصائيني الصحيني هم من النساء،صحة املرأة
واســترعت املمثلــة االنتبــاه إىل اإلطــار العــام حلمايــة حقــوق اإلنــسان يف البلــد وإىل          - ٦

وباإلضافة إىل صـكوك حقـوق اإلنـسان الـيت          .  الدستور ديباجةاألحكام ذات الصلة الواردة يف      
لبنـان هـو أيـضا      فـإن   بـاملرأة بـشكل خـاص،       الـيت تتـصل     اعتمدهتا األمم املتحدة، مبـا فيهـا تلـك          

ــا         ــزز مجيعه ــيت تع ــة وال ــسكو ومنظمــة العمــل الدولي ــيت اعتمــدهتا اليون ــات ال طــرف يف االتفاقي
، انـضم لبنـان إىل اتفـاق ضـمن إطـار جامعـة الـدول         ٢٠٠٢ويف عـام    . قـوق املـرأة   االعتراف حب 

 .العربية يتعلق بإنشاء منظمة املرأة العربية، اليت هو عضو فاعل فيها
؛ ٩ مـن املـادة   ٢وذكرت املمثلة أن لبنان غري قادر على سـحب حتفظاتـه علـى الفقـرة           - ٧

وأضـافت املمثلـة   . ٢٩ مـن املـادة     ١والفقـرة   ؛  ١٦من املـادة    ) ز( و) و(،  )د(،  )ج (١والفقرة  
خيضع كـل لبنـاين لقـوانني       أن اللبنانيني ال خيضعون مجيعا لقانون األحوال الشخصية نفسه، بل           

 املعتـرف هبـا، الـيت تـنظم     ١٨ األحوال الشخصية واحملاكم التابعـة إلحـدى الطوائـف الدينيـة الــ       
بــدور رئيــسي التعدديــة الدينيــة لعت فقــد اضــط. قــضايا مثــل الــزواج والوضــع العــائلي واإلرث

 بـل أيـضا يف إنـشاء الدولـة اللبنانيـة وهـي ال تـزال، إىل                  ،يف دستور الشعب اللبنـاين فحـسب       ال
 . أخرى، تضطلع بدور بالغ األمهيةجانب عوامل اقتصادية وسياسية

ومــع أنــه كــان يــتعني علــى الدولــة الطــرف التــصدي ألولويــات عديــدة، إال أن قــضايا  - ٨
 ،وجيرى تنسيق اجلهود اليت تبذهلا الدولة مع اجملتمع املدين بطـرق عـدة   .  كانت من أبرزها   املرأة

ا أدى إىل تقــدمي ، ممــ اختــاذ إجــراءات بــشأن قــضايا مــن قبيــل العنــف ضــد املــرأة   امتخــض عنــه
وأدت تلك اجلهـود أيـضا إىل       . املساعدة إىل الضحايا واختاذ مبادرات تشريعية ومعاقبة مرتكبيه       

 .وأضافت أن منظمات اجملتمع املدين تعمل حبرية يف البلد. تمع بالقضايا اجلنسانيةتوعية اجمل
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عدد النـساء يف اجمللـس النيـايب        عن زيادة   االنتخابات النيابية األخرية يف لبنان      أسفرت  و - ٩
وُيتوقــع أن يواصــل . حــصصلل إىل ســت رغــم عــدم وجــود نظــام  ٢٠٠٠مــن ثــالث يف عــام 

 . ريعات مثل قانون العقوبات لتصبح متماشية مع االتفاقيةاجمللس النيايب تعديل تش
 مــن أجــل حتقيــق املــساواة الكفــاحوختامــا شــددت املمثلــة علــى أن احلــروب أعاقــت   - ١٠

 وأشارت إىل أن السالم أساسي إليالء هذه احلقوق والقضايا ما تـستحقه مـن               ،للمرأة يف لبنان  
 .اهتمام

 
 التعليقات اخلتامية للجنة  
 مقدمة  

 وتعرب عـن تقـديرها للدولـة        ،قها على االتفاقية  يدتثين اللجنة على الدولة الطرف لتص      - ١١
أسـفها لعـدم مراعـاة    ، وإن كانـت تعـرب عـن    الطرف لتقريرها األويل وتقريرها الدوري الثـاين      

كمـا  . املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة يف ما يتعلق بإعداد التقارير، وللتأخر يف تقـدميهما             
رب اللجنة عن تقديرها للدولـة الطـرف لردودهـا اخلطيـة علـى قائمـة القـضايا واملـسائل الـيت                تع

ا قبل الدورة وملا قُدم من عروض شفوية وإيضاحات إضـافية ردا علـى              ملطرحها الفريق العامل    
 .األسئلة الشفوية اليت طرحتها اللجنة

الــذي أجــري بــني الوفــد   احلــوار البنــاء قــدروترحــب اللجنــة بوفــد الدولــة الطــرف وت  - ١٢
 .وأعضاء اللجنة

) د(و ) ج) (١ (١٦، و )٢ (٩دى حتفظـات علـى املـواد    بـ وتالحظ اللجنة أن لبنـان أ   - ١٣
 .من االتفاقية) ١ (٢٩، و )ز(و ) و( و
 

 اجلوانب اإلجيابية  
سـيما يف مؤسـسات التعلـيم العـايل          تقدِّر اللجنـة التقـدم احملـرز يف جمـال تعلـيم املـرأة ال               - ١٤
ـــال ـــشكل يتــ ــسبة   ـ ــا ن ــرأة فيه ــرة      ٥٣,٩ت امل ــة مــن جممــوع عــدد الطــالب خــالل الفت يف املائ

٢٠٠٣-٢٠٠٢. 
ــة مــع االرتيــاح تزايــد متثيــل املــرأة يف الــسلطة القــضائية حيــث     و - ١٥  مــن ٥تالحــظ اللجن

.  هـن حاليـا مـن النـساء        ١١٢  من القضاة املتدرجني الــ     ٧١  يف حمكمة التمييز و    ٣٧ القضاة الـ 
نـوفمرب  /ب أيضا بتعيني قاضـية ملنـصب نائـب عـام متييـزي للمـّرة األوىل يف تـشرين الثـاين                     وترح

 .ىل جملس القضاء األعلىيسمح هلا بالدخول إ ، ما٢٠٠٤
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ــسبة        - ١٦ ــغ ن ــرأة يف ســوق العمــل لتبل ــشاركة امل ــاد م ــة بازدي ــة ٢٥وترحــب اللجن  يف املائ
 .اد العام واخلاصوبالتحسينات اليت طرأت على مشاركتها يف قطاعي االقتص

 
  القلق الرئيسية والتوصياتدواعي  

 ٢تعرب اللجنة عن القلـق إزاء مواصـلة الدولـة الطـرف إبـداء حتفظـات علـى الفقـرة               و - ١٧
 اللجنـة   ىرتـ و.  مـن االتفاقيـة    ١٦من املادة   ) ز( و) و(،  )د(،  )ج (١ وعلى الفقرة    ٩من املادة   

 .اهلدف من االتفاقية وقصدها تتعارض مع ١٦  و٩تني أن التحفظات على املاد
حتث اللجنة الدولة الطرف علـى التعجيـل بالقيـام بـاخلطوات الالزمـة للحـد مـن                  و - ١٨

 . متهيدا لسحبها يف هناية املطافحتفظاهتا على االتفاقية
ويساور اللجنة القلق إزاء عـدم تـضمني قـوانني الدولـة الطـرف أحكامـا تكفـل حتقيـق                     - ١٩

 .من االتفاقية) أ( ٢ة ادلى حنو ما تدعو إليه املاملساواة بني اجلنسني ع
حتث اللجنة الدولة الطرف علـى تـضمني الدسـتور أو القـوانني األخـرى املناسـبة                 و - ٢٠

ويف . مـن االتفاقيـة  ) أ( ٢أحكاما تكفل املساواة بني اجلنسني، وذلك انـسجاما مـع الفقـرة      
ء على مجيع أشكال التمييز ضـد    هذا الصدد، توصي اللجنة بالنظر يف إدراج اتفاقية القضا        

 . الدستورديباجةاملرأة ضمن الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان املذكورة يف 
يساور اللجنة القلـق مـن أن اجلهـود الـيت تقـوم هبـا الدولـة الطـرف يف سـبيل إصـالح                        و - ٢١

ا لـذ . منسجمة مع االتفاقية، ُتبـذل علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة                 القوانني التمييزية جلعلها  
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفهم اجملتزأ من قبل الدولـة الطـرف اللتزاماهتـا مبوجـب االتفاقيـة،                  

سيما إزاء تركيز الدولة الطرف على املساواة الشكلية وعدم إحراز تقدم يف حتقيـق املـساواة               ال
 .الفعلية يف قطاعات عدة، مبا يف ذلك عدم وجود أهداف حمدٌَّد موعد حتقيقها

وصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بوضــع اســتراتيجية تــشمل أهــدافا حمــدد موعــد     تو - ٢٢
حتقيقها بغية إجراء استعراض وتنقيح منهجيني جلميع القـوانني حتقيقـا النـسجامها بالكامـل               

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة اليت تكفـل  . مع أحكام االتفاقية  
 وتطلــب إىل الدولــة الطــرف أن .التفاقيــةل وفقــا ،ليــة مــع الرجــلمتتــع املــرأة باملــساواة الفع

ــا      ــها وسياســاهتا وبراجمه ــى قوانين ــة عل ــار املترتب ــهجي اآلث ــشكل من ــدم يف ،ترصــد ب  وأن تق
تقريرها الدوري املقبل معلومات عن األثر املترتب على هذه التدابري وعما أُحرز من تقدم     

 .ملموس
 وجود قانون موحد لألحوال الشخصية يف البلـد وإزاء          يساور اللجنة القلق إزاء عدم    و - ٢٣

خضوع كل من املواطنني اللبنانيني لقوانني وحماكم تابعة لطائفته يف ما يتعلـق بتنظـيم األحـوال               
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وتالحظ اللجنة عدم تقدمي معلومات كافية يف التقريرين ويف العرض الـشفوي عـن              . الشخصية
األحوال الشخصية املتعددة اليت تنظّم شـؤون هـذه         طوائف البلد، مبا فيها معلومات عن قوانني        

 . الطوائف، السيما نطاق تطبيقها وأثرها على مساواة املرأة
حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون موحد لألحوال الشخصية يكـون            و - ٢٤

منسجما مع االتفاقية وقابال للتطبيق على مجيع نـساء لبنـان بـصرف النظـر عـن انتمـاءاهتن                   
وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تــضمِّن تقريرهــا الــدوري املقبــل معلومــات   . دينيــةال

البلـد، مبـا يف ذلـك معلومـات عـن خمتلـف قـوانني        الدينيـة يف  طوائـف  المفصلة عـن خمتلـف    
 .متس املرأةاألحوال الشخصية اليت 

بنانيـة، أعربـت    ملـرأة الل  اهليئة الوطنية لشؤون ا   وبينما أعربت اللجنة عن ترحيبها جبهود        - ٢٥
عــن قلقهــا ألن اآلليــات الوطنيــة املعنيــة بالنــهوض بــاملرأة ال متلــك مــا يكفــي مــن الــسلطات أو  
املــوارد املاليــة والبــشرية لتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني والنــهوض بــاملرأة بــشكل فعــال، ولتنفيــذ 

 .االتفاقية
ئمة من خالل منحهـا      الطرف اآلليات الوطنية القا    ةتوصي اللجنة بأن تعزز الدول    و - ٢٦

السلطات املناسبة واملوارد البشرية واملالية الكافية، على مجيع املستويات، كي تصبح أكثر 
ــا   ــذ والياهت ــة يف تنفي ــسياسات      . فعالي ــع ال ــساين يف مجي ــور اجلن ــيم املنظ ــضا بتعم وتوصــي أي

ــن خــالل ال      ــك م ــا يف ذل ــات، مب ــع القطاع ــربامج جبمي ــدرات    وال ــاء الق ــدابري بن ــدريب وت ت
 .يتعلق باملسائل اجلنسانية وبإنشاء مراكز تنسيق معنية بالشؤون اجلنسانية مافي

تالحــظ اللجنــة مــع القلــق اســتمرار ممارســة العنــف ضــد املــرأة والبنــت، مبــا يف ذلــك  و - ٢٧
واللجنـة قلقـة بوجـه خـاص        . العنف األسري واالغتصاب واجلرائم اليت ُترتكب باسـم الـشرف         

عقوبـات اللبنـاين، الـيت تتـيح ختفيـف العقوبـات املتعلقـة بـاجلرائم            من قـانون ال    ٥٦٢بشأن املادة   
ــة إىل      ــدو مــن انعــدام اجلهــود الرامي ــشأن مــا يب ــة باســم الــشرف، وب ــة  املرتكب ــة يف الدول  التوعي

 .مفهوم الشرف الذي يتسبب يف قتل املرأة ويقرهبنبذ يتعلق  الطرف، فيما
 هنــج عتمــاداألولويــة يف اهتمامهــا المتــنح حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن  و - ٢٨

 للجنـة،   ١٩شامل من أجل معاجلـة العنـف ضـد املـرأة والبنـت، مـع أخـذ التوصـية العامـة                      
 ٥٦٢وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعديل املـادة  . بشأن العنف ضد املرأة، يف االعتبار    

ائم الـيت ُترتكـب باسـم       من قانون العقوبات اللبناين، اليت تتيح ختفيف العقوبة املتعلقة باجلر         
الشرف، وإىل اعتماد قانون حمدد بشأن العنـف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك العنـف األسـري،          
وذلك داخل إطار زمين واضـح، بغيـة كفالـة أن تتـاح للمـرأة والبنـت مـن ضـحايا العنـف                       
إمكانيــة احلــصول علــى احلمايــة واالنتــصاف الفعــال، وكفالــة فعاليــة تقــدمي مــرتكيب هــذه    
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وتوصي اللجنـة أيـضا بتـدريب مـسؤويل اخلدمـة العامـة يف          . إىل احملاكمة ومعاقبتهم  األفعال  
جمــال العنــف ضــد املــرأة، بــصورة يراعــى فيهــا املنظــور اجلنــساين، وعلــى وجــه اخلــصوص   
تدريب مـوظفي إنفـاذ القـانون واجلهـاز القـضائي، ومقـدمي اخلـدمات الـصحية، مـن أجـل                     

 وقـدرهتم علـى التـصدي لـه بـصورة           د املـرأة  كفالة توعيتهم بشأن مجيع أشـكال العنـف ضـ         
 املواقــف تعــديلوتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف أيــضا إىل اختــاذ تــدابري مــن أجــل    . كافيــة

تـسمح مبمارسـة العنـف ضـد املـرأة، مبـا يف             مـا زالـت     االجتماعية والثقافية التقليديـة، الـيت       
 .ذلك مفهوم الشرف

 والقوالـب النمطيـة      األبويـة   الوصـاية   اللجنـة قلـق عميـق بـشأن تفـشي مفـاهيم            ويساور - ٢٩
العميقة اجلذور، وبشأن دور ومـسؤوليات املـرأة والرجـل يف نطـاق األسـرة،          التقليدية والثقافية   

ول حيـ شكل عقبات خطرية أمام متتع املرأة حبقوق اإلنسان، و        وهو ما ي  ومكان العمل واجملتمع،    
 .دون التنفيذ الكامل لالتفاقية

ة الطرف على زيادة جهودها الرامية إىل وضـع وتنفيـذ بـرامج             حتث اللجنة الدول  و - ٣٠
أفــضل للمــساواة بــني اجلنــسني ودعــم هــذه   نــشر فهــم شــاملة لرفــع درجــة الــوعي، وإىل  

وينبغي أن هتـدف هـذه اجلهـود إىل تغـيري القوالـب             . املساواة على مجيع األصعدة يف اجملتمع     
رأة والرجـل ودورمهـا يف نطـاق األسـرة،          النمطية واملعايري التقليدية املتعلقـة مبـسؤوليات املـ        

ــان      ــه املادت ــنص علي ــة،  ) أ (٥و ) و (٢ومكــان العمــل واجملتمــع، حــسبما ت ــن االتفاقي و م
 .يتعلق بتعزيز دعم اجملتمع للمساواة بني اجلنسني فيما
بينما ترحب اللجنة بتضاعف نسبة شغل املرأة ملناصـب النـواب يف اجلمعيـة الوطنيـة،                و - ٣١
، إال أهنـا تظـل قلقـة بـشأن          ٢٠٠٥ يف املائـة يف عـام        ٤,٣ إىل   ١٩٩٢ملائة يف عام     يف ا  ٢,٣من  

تــدين مــستوى متثيــل املــرأة يف مواقــع صــنع القــرار، ال ســيما يف اهليئــات املنتخبــة واملعيَّنــة، علــى 
 .اخلارجيةدمة مجيع املستويات، وبشأن متثيلها يف قطاعي اإلدارة واخل

 على املداومة على اختـاذ تـدابري لتعزيـز متثيـل املـرأة          تشجع اللجنة الدولة الطرف   و - ٣٢
يف اهليئات املنتخبة واملعيَّنة وتسريعه يف مجيع جماالت احلياة العامة، مبا يف ذلك اختـاذ تـدابري       

 . للجنة٢٥ االتفاقية والتوصية العامة من ٤ من املادة ١خاصة مؤقتة مبوجب الفقرة 
 هـضم حقـوق املـرأة يف سـوق العمـل، الـيت تتميـز                تالحظ اللجنة مـع القلـق اسـتمرار       و - ٣٣

ــز املهــين بقــوة ممارســات ال  ــرغم إصــالح     تميي ــسني، ب  واســتفحال الفجــوة يف األجــور بــني اجلن
 .القوانني يف جمال التوظيف

التمييـز  تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إىل القـضاء علـى        و - ٣٤
وتوصــي أيــضا بــأن تنــشئ . رجــل يف فــرص ســوق العمــلوكفالــة مــساواة املــرأة والاملهــين 
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مـنح اجلنـسني    أربـاب األعمـال     الدولة الطرف آلية رصد لكفالة إنفاذ قانون يشترط علـى           
 بـني  املواءمـة وتطلب اللجنة اختاذ تـدابري فعالـة لـدعم          . أجرا متساويا على العمل املتساوي    

املنـــزلية واألســرية بــني املــرأة  املــسؤوليات األســرية واملهنيــة، وتعزيــز اقتــسام املــسؤوليات  
 .والرجل

بينمــا ترحــب اللجنــة بإدمــاج خــدمات الــصحة اإلجنابيــة يف نظــام خــدمات الــصحة    و - ٣٥
األولية، إال أهنا تظل قلقة بشأن عـدم حـصول مجيـع النـساء علـى هـذه اخلـدمات، ال سـيما يف                        

ممارسـة اإلجهـاض يف     وهي قلقة أيضا الرتفـاع معـدالت وفيـات املـرأة بـسبب              . املناطق الريفية 
 .اخلفاء
تعزيـز  ، يف املنـاطق الريفيـة علـى وجـه اخلـصوص، ب            احلكومةأن تقوم   حتث اللجنة   و - ٣٦

فعالـة علـى   صورة تنفيذ الربامج والسياسات اليت هتدف إىل منح املـرأة إمكانيـة احلـصول بـ             
منـع  معلومات وخدمات الرعاية الصحية، ال سيما فيما يتعلـق بالـصحة اإلجنابيـة ووسـائل                

وحتـث اللجنـة    . احلمل الزهيـدة التكلفـة، وذلـك بغـرض منـع ممارسـة اإلجهـاض يف اخلفـاء                 
وتوصــي .كـذلك الدولـة الطـرف علــى إهنـاء جتـرمي اإلجهـاض حيثمــا توجـد ظـروف خمففـة         

 مـن آثـار سـيئة علـى     أموناللجنة بتنفيذ تدابري حلماية املرأة ضد ما يسببه اإلجهاض غري امل      
الــصحة، ووفقــا بــاملرأة و للجنــة، املتعلقــة ٢٤توصــية العامــة صــحتها، وذلــك متــشيا مــع ال
 .إلعالن ومنهاج عمل بيجني

ــابة ب      و - ٣٧ ــاع معـــدالت اإلصـ ــع القلـــق ارتفـ ــظ اللجنـــة مـ ــص املناعـــة   تالحـ فـــريوس نقـ
 يف املائــة مــن املــصابني، ١٨,٢اإليــدز وســط النــساء، الالئــي يــشكلن نــسبة تــصل إىل /البــشرية

 .اإليدز/من فريوس نقص املناعة البشريةخاصة حلماية املرأة وعن قلقها من عدم وضع برامج 
حتث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ برامج شاملة ُيراعـى فيهـا املنظـور               و - ٣٨

اجلنساين، من أجل ختصيص موارد ماليـة كافيـة ملكافحـة اإليـدز وتعزيـز التـدابري الوقائيـة،                   
 املــرأة دالــة عــدم ممارســة التمييــز ضــيف ذلــك رفــع درجــة الــوعي، وذلــك مــن أجــل كف مبــا

 .والبنت عند إصابتهما باإليدز، وكفالة حصوهلما على املساعدة واملعاملة املناسبة
تالحظ اللجنة عدم وجود بيانات مستكملة مصنفة حسب نوع اجلنس يف التقـارير،             و - ٣٩

 . يف جمايل املرأة العاملة املهاجرة والعنف ضد املرأةمبا يف ذلك 
 تغطـي مجيـع جمـاالت االتفاقيـة،         مع بيانات شاملة  الدولة الطرف جب  وصي اللجنة   تو - ٤٠

 ما يتعلق منها مبركـز املـرأة العاملـة املهـاجرة، والعنـف ضـد املـرأة، وذلـك مـن                    مبا يف ذلك    
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 ُتـضمَّن هـذه البيانـات       نأجل التمكُّن من تقييم اجتاهات وتأثري الـربامج املعنيـة بـاملرأة، وبـأ             
 .قبلصلة هبا يف التقرير الدوري املوالتحليالت املت

لمـرأة، إال أهنـا تظـل قلقـة مـن أن            ل ةالعامـ األميـة   بينما تالحظ اللجنة اخنفاض معـدل       و - ٤١
واللجنة قلقـة أيـضا لعـدم تـوفر احلمايـة القانونيـة الالزمـة               . معدل أمية املرأة الريفية يظل مرتفعا     

 .ملركز املرأة الريفية
طرف على مواصلة تنفيذ بـرامج مـصممة خصيـصا خلفـض            حتث اللجنة الدولة ال   و - ٤٢

الفئـة  قوانني جديدة فيمـا يتـصل هبـذه    استحداث معدالت األمّية وسط املرأة الريفية، وإىل     
 . من االتفاقية١٤من النساء بغية كفالة التنفيذ الكامل للمادة 

نعــدام تعــاون بينمــا ترحــب اللجنــة بــالروح الوثابــة للمجتمــع املــدين، إال أهنــا قلقــة ال و - ٤٣
وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا  . الــسلطات مــع املنظمــات غــري احلكوميــة يف جمــال تنفيــذ االتفاقيــة  

يبــدو مــن انعــدام الــتفهم مــن جانــب الدولــة الطــرف، فيمــا يتعلــق بالتزامــات الدولــة ودور    ملــا
 .املنظمات غري احلكومية، فيما يتصل بتنفيذ االتفاقية وتعزيز املساواة بني اجلنسني

حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى التعـاون مبزيـد مـن الفعاليـة مـع املنظمـات غـري                     و - ٤٤
احلكومية فيمـا يتعلـق بتنفيـذ االتفاقيـة، مـع توليهـا املـسؤولية الكاملـة عـن تنفيـذ التزاماهتـا                  

وتوصي اللجنة كـذلك بـأن تتـشاور الدولـة الطـرف مـع املنظمـات غـري                  . مبوجب االتفاقية 
 .قبل لتقريرها الدوري املاحلكومية أثناء إعدادها

ــة الطــرف علــى   و - ٤٥ ــاري  أن تــشجع اللجنــة الدول تــصدق علــى الربوتوكــول االختي
 ١ُمدخل علـى الفقـرة      ـالتعـديل الـ   يف أقرب وقت ممكن،     قبل  أن ت امللحق باالتفاقية، وعلى    

 . االتفاقية، بشأن موعد انعقاد اجتماع اللجنةمن ٢٠من املادة 
الطــرف علــى أن تــستعني متامــا يف تنفيــذ التزاماهتــا مبوجــب  وحتــث اللجنــة الدولــة  - ٤٦

االتفاقية بإعالن ومنهاج عمل بيجني، اللذين يدعمان أحكام االتفاقية، وتطلب إىل الدولة            
 .الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك

ر ال غىن عنه مـن      وتؤكد اللجنة أيضا أن تنفيذ االتفاقية تنفيذا كامال وفعاال هو أم           - ٤٧
وهـي تـدعو إىل إدمـاج املنظـور اجلنـساين وإىل إبـراز        . أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    

ي إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة        مـ أحكام االتفاقية على حنو صريح يف مجيـع اجلهـود الـيت تر            
 . ذلكلأللفية، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن
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ــسبعة حلقــوق     و - ٤٨ ــسية ال ــة الرئي ــدول بالــصكوك الدولي ــزام ال ــة أن الت  تالحــظ اللجن
 يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية اخلاصة هبا يف مجيع جماالت             )١(اإلنسان
 اليت  املعاهدة حتث اللجنة حكومة لبنان على النظر يف مسألة التصديق على            ،وعليه. حياهتا

 بعــد طرفــا فيهــا، وهــي االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين  مل تــدخل
 .وأفراد أُسرهم

تطلب اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتامية على نطاق واسع يف لبنـان، مـن أجـل                و - ٤٩
 املــسؤولون احلكوميــون، والــسياسيون، والربملــانيون،  هم فــينأن يلــّم الــشعب اللبنــاين، مبــ 

كوميون املعنيون باملرأة وحقوق اإلنـسان، بـاخلطوات الـيت اختـذت لكفالـة              واملسؤولون احل 
. حتقيق املساواة للمرأة، قوالً وفعالً، واخلطوات اليت يتعني اختاذها مستقبال يف هذا الـصدد        

نشر االتفاقية وبروتوكوهلا على نطاق واسع،  ،وتطلب أيضا إىل الدولة الطرف أن تواصل
عامــة للجنــة، وإعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني، فــضال عــن نتــائج االختيــاري، والتوصــيات ال

املـساواة  : ٢٠٠٠املرأة عام   ”الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، املعنونة        
 وســط املنظمــات وخباصــة، “بــني اجلنــسني والتنميــة والــسالم يف القــرن احلــادي والعــشرين

 .حقوق اإلنسانالنسائية ومنظمات 
، الذي  قبل، يف تقريرها الدوري امل    ستجيب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ت      تطلبو - ٥٠

، ٢٠٠٦مايو / من االتفاقية، والذي سيحني موعد تقدميه يف أيار  ١٨سيقدم مبوجب املادة    
 .املعرب عنها يف هذه التعليقات اخلتاميةلدواعي القلق 

 
 

__________ 
والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة واالجتماعيــة العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية  )١( 

التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع  مجيــع أشــكال والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى  
ــة القاســية أو         ــة والعقوب ــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل ــرأة، واتفاقي ــز ضــد امل أشــكال التميي

 واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد             املهينة،أو  الالإنسانية  
 .أسرهم


