
CEDAW/C/SR.820  األمــم املتحـدة 

 

 اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
19 March 2008 
Arabic 
Original: English 

 

 

 .هذا احملضر قابل للتصويب
كمــا ينبغــي تبياهنــا يف مــذكرة وإدخاهلــا علــى نــسخة مــن  . وينبغــي تقــدمي التــصويبات بإحــدى لغــات العمــل

 Chief, Official Records:يف غضون أسبوع واحد من تاريخ هذه الوثيقـة إىل كذلك ينبغي إرساهلا . احملضر

Editing Section, room DC2-750, 2 United Nations Plaza. 
وستصدر أية تصويبات حملاضر جلـسات هـذه الـدورة يف وثيقـة تـصويب واحـدة، عقـب هنايـة الـدورة بفتـرة                

 .وجيزة
 

08-23231 (A) 
*0823231* 

  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة
  األربعون الدورة
 ٨٢٠ موجز للجلسة حمضر
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٢، الثالثاء، يوم جنيف، قصر األمم يف املعقودة

 
 شيمونوفيتش ةالسيد :ةالرئيس

   
 احملتويات

 

 )تابع( من االتفاقية ١٨جب املادة النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبو
 التقرير الدوري الثالث للبنان 

 



CEDAW/C/SR.820
 

2 08-23231 
 

 
 .٠٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة  

ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم النظــر يف التق
 )تابع( من االتفاقية ١٨ املادة

 ،CEDAW/C/LBN/3 (التقريــر الــدوري الثالــث  للبنــان  
CEDAW/C/LBN/Q/3 و (Add.1 

إىل  لبنـان وفـد     أعـضاء  دعوة الرئيسة، جلس  على  ناء  ب - ١
 .طاولة اللجنة

عرضـت التقريـر الــدوري   ): لبنــان (الـسيدة مجهـوري   - ٢
الـيت  ، فقالت إنه بالرغم مـن األحـداث املأسـاوية           الثالث للبنان 

، فــإن املنظمــات  الــسابقني تقريــرهتقــدميجــرت يف لبنــان منــذ 
ت عملـ ضايا املرأة احلكومية واملنظمات غري احلكومية املعنية بق     

ــساواة     هــدةجا ــة امل ــشر ثقاف ــى املــشاكل ون  كــبرية للتغلــب عل
االتفاقيـة،  يف إطار    أحكام الدستور اللبناين و    وذلك حتت مظلة  
 .١٩٩٦عام لبنان اليت انضم إليها 

وأضافت أنه من بني التطورات اجلديـدة الـيت حـدثت            - ٣
، أنــه قــد جــرى االعتــراف    ٢٠٠٦منــذ تقــدمي التقريــر عــام    

خرجت مـن اجملـال اخلـاص       لعنف ضد املرأة باعتباره مشكلة      با
ي ملناهـضة العنـف ضـد       عـامل ومبناسـبة اليـوم ال    . إىل االنتباه العـام   

 ديين لبناين مـشهور إىل القـضاء علـى العنـف            مرجعاملرأة، دعا   
ضد املرأة، كما أصدر عـددا مـن الفتـاوى الـيت تـدعم حقـوق                

املــرأة كــشريكني املــرأة، وبــصفة خاصــة فيمــا يتعلــق بالرجــل و
ــزواج، ورفــض     ــساواة يف ال ــدم امل ــى ق ــشرف ”عل “ جــرائم ال

وتـشجع املبـادرات الـيت    . وفقـا للـشريعة  عمال منكرا باعتبارها  
. هاتـ  جترب عـن يتخذها اجملتمع املدين املرأة على التكلم بصراحة        

ــشؤون      ــيت تتخــذها وزارة ال ــة ال ــشمل اإلجــراءات احلكومي وت
ــا ت  ــة، باإلضــافة إىل م ــشطة ملناهــضة   االجتماعي ــه مــن أن قــوم ب

ــف األســر  ــانون   يالعن ــشروع ق ــداد م ــي إىل مناهــضة  ، إع يرم
تقوم به من أعمـال إىل جانـب         ماالعنف ضد األطفال فضال ع    

ملرأة اللبنانية من أجل اقتـراح تـشريعات        لشؤون ا ة الوطنية   اهليئ
 العنـف  ملناهـضة وقـد ُوضـعت بـرامج     . األسـري تتعلق بـالعنف    

 .لبلد يف شىت أحناء ااألسري
ــرأة يف    - ٤ ــشاركة املـ ــق مبـ ــا يتعلـ ــنعوفيمـ ــرارات، صـ  القـ

واحليــــاة الــــسياسية، كانــــت هنــــاك وزيــــرات، يف احلكومــــة  
وقد أُعـد   .  احلالية حلكومةيف ا كما أن هناك وزيرات     السابقة،  

ــد، يــنص علــى        ــد وإن مل يــتم إقــراره بع ــانون انتخــايب جدي ق
 شغل مـن  تـ  مقعـدا    ١٢٨ أصـل  مقعدا برملانيا من     ٥١ختصيص  

ــبية خيـــصص   ــة تناسـ ــها ٣٠قائمـ ــة منـ ملرشـــحات مـــن  يف املائـ
 .النساء

ــام  اعتمــــد لبنــــانو - ٥ ــة حقــــوق ، ٢٠٠٦يف عــ  اتفاقيــ
التـصديق علـى    ،  ٢٠٠٧يف عـام    قرر جملس الوزراء    و ،قنيواملع

ومل يتخــذ . كــل مــن تلــك االتفاقيــة وبروتوكوهلــا االختيــاري  
لعمـال  مايـة حقـوق مجيـع ا    رار بعد بشأن االتفاقيـة الدوليـة حل       ق

املهــاجرين وأفــراد أســرهم، بيــد أن جملــس الــوزراء أنــشأ جلنــة   
، وهـي   اتزل املهـاجر  ا املنـ  تمالا وطنية لدراسة حالة عـ     تسيري

 قـانون  وضـع مـشروع    و وحـد،  عقد عمـل م    إعداد اآلن   درست
 .يف لبنانة هؤالء العامالت ينظم أنشط

ــها    - ٦ ــىاحلــرب اإلســرائيلية  وبعــد املآســي الــيت خلفت  عل
ــان يف  ــوزلبن ــه /مت ــة، أطلقــت ا٢٠٠٦أغــسطس /آبويولي  هليئ
ــة  ــشؤون االوطني ــة بالتعــاون مــع   ل ــرأة اللبناني  األمــم صــندوقمل

 حنـو العمـل الـسلمي     : متكـني املـرأة   ”مشروع  املتحدة للسكان   
 جملـس لى قرار يرتكز ع، الذي   (WEPASS)“األمن واالستقرار 

. بـــشأن املـــرأة، والـــسالم واألمـــن   ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥األمـــن 
 أصــبحت احللقــةاحملليــة النــسائية بكة مــن اللجــان وأُنــشئت شــ

 مــع اجملتمــع احمللــي، وختطــيط وتنفيــذ     يف التواصــلة ساســياأل
ــشطة ــوفري   . األنـ ــشروع يف تـ ــسية للمـ ــشطة الرئيـ ــل األنـ وتتمثـ



CEDAW/C/SR.820  
 

08-23231 3 
 

ــرأة    ــتمكني املـ ــدريب لـ ــنالتـ ــف، وتـــشجيع    ممـ ــضة العنـ ناهـ
 . العام ونشر الوعي حبقوق اإلنسان هلامشاركتها يف الشأن

 يف النــوع االجتمــاعيمفهــوم   إدمــاج لــضرورةونظــرا - ٧
ة والقانونيـة   ربويـ ختطيط الربامج يف القطاعـات االجتماعيـة والت       

بالتعـاون  اهليئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانيـة        تسعىوالصحية،  
مــن أجــل زيــادة اإلمنــائي للمــرأة،  األمــم املتحــدة صــندوقمــع 

إلنـشاء  ، من خالل مـشروع      النوع االجتماعي   الوعي مبنظور   
صــل توا شــاملة بــشأن قــضايا املــرأة وشــبكة للمعلوماتيــةقاعـدة  

اآليلـة  الدولة واجملتمع املـدين ملتابعـة الـسياسات         مؤسسات  بني  
وشـرعت اللجنـة الوطنيـة أيـضا        . إىل إدماج النوع االجتمـاعي    

تتعلـق بقـضايا املـرأة، يف        الدويل   القانون عنيف نشر معلومات    
بـــني الـــصحفيني وذوي املهـــن ســـيما  ، وال كافـــةأحنـــاء البلـــد

 .القانونية
 ؤكــدوفيمــا يتعلــق بتحفظــات لبنــان علــى االتفاقيــة، ي - ٨

 تعـديل قـانون اجلنـسية    باجتـاه  تقدم رمسـي     عدم حصول التقرير  
 علــى أن.  موحــد لألحــوال الشخــصيةقــانون مــديناعتمــاد  وأ

 التحفظـات،   سحب تويل أمهية كـبرية لـ      منظمات اجملتمع املدين  
ــد  و ــادة  ٢خباصــة البن ــة ٩ مــن امل ــارويف .  مــن االتفاقي ــايو /أي م

ــان    ٢٠٠٧ ــة، ولبن ــرأة العربي ، حــث اجمللــس األعلــى ملنظمــة امل
 ةالقانونيــموعــة عــضو مؤســس هلــا، علــى اعتمــاد توصــيات اجمل

 . التحفظ وتعديل قانون اجلنسيةسحبب هلا، ةالتابع
 التقريــر عــرضوفيمــا يتعلــق بــاألحوال الشخــصية، ي    - ٩

قوانني األحـوال الشخـصية    املرأة يف خمتلف      التمييز ضد  مواطن
هــذه  التقــدم يف تنقــيح بعــض  ويــشري إىل بعــض ، املعمــول هبــا 
خصوصا عندما يتعلـق    ،  شرعيةحملاكم ال يف مواقف ا  القوانني، و 

 اجلديـــد للمحـــاكم نحـــىويتمثـــل امل. والد األةمبـــصلحاألمـــر 
ائــف  و تطبيــق قــوانني الط جمــالاملدنيــة اللبنانيــة يف احلــد مــن    

وتعتــرف دولــة .  املــدين قــدر اإلمكــانقــضاءيع نطــاق الوتوســ
وللمحــاكم املدنيــة لبنــان  خــارج دقــاملنعلبنــان بــالزواج املــدين 

اإلحالـة   وه، يف املنازعـات الناشـئة عنـ       اللبنانية اختـصاص النظـر    
ونظـرا  .  يف ظلـه   عقد الـزواج  الذي ان املدين  األجنيب  القانون  إىل  

ــانيني،   دراســة إىل ل ذلــكمــن أجــيــضطرون ألن القــضاة اللبن
ــواننيكــثري مــن ا  ــة،  لق ــة املختلف ــضموا إىل  املدني   قائمــةفقــد ان
 .شخصيةالحوال لأل قانون موحدوضع املطالبني ب

 عـودة ويتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه لبنـان يف          - ١٠
ــد إىل   ــسياسية للبل ــاة ال  ســيكون يعــدها.  الطبيعــيوضــعهااحلي

ا  الــيت يطرحهــة لــيس فقــط أن تــستجيب للمــسائلالدولــعلــى 
وســتكون هــذه . تفاقيــةتنفيــذ االب بــل أن تبــادراجملتمــع املــدين، 

إمنـا   ودقيقـا،  شـامال  ختطيطـا  تفترض ليس فقط  ، و عملية طويلة 
 .يف السلوك يف الرؤية واتغيريأيضا 
 ٦ إىل ١املواد 
تــساءل عمــا إذا كانــت املناقــشات : الــسيد فلنترمــان - ١١

كادميية والقضائية بشأن قـانون     اجلارية يف الدوائر القانونية واأل    
اجلنسية واألسرة ستشكل أساسا تستند إليـه احلكومـة اللبنانيـة           

 . من االتفاقية١٦ و ٩إلعادة النظر يف حتفظاهتا على املادتني 
 من التقرير فطلـب مثـاال حلكـم         ٥٢وأشار إىل الفقرة     - ١٢

صادر من احملاكم أُعطيت فيه االتفاقية األولويـة علـى التـشريع            
ان قد وقَّع على الربوتوكول االختيـاري       نوأضاف أن لب  . حملليا

 اعتبــار ذلــك يــةكانن إمقني، وتــساءل عــوالتفاقيــة حقــوق املعــ
مبثابــة خطــوة صــوب التوقيــع علــى الربوتوكــول االختيــاري       
التفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، مبـا أن             

 .كال الربوتوكولني متشاهبني متاما
ن الــدول األطــراف عليهــا التزامــات     أدف قــائال وأر - ١٣

مبوجب االتفاقية جتاه كل النساء يف أراضيها؛ ولذا فإنـه مهـتم            
بأن يعرف الطريقة اليت تنفذ هبـا احلكومـة التزاماهتـا جتـاه املـرأة          

 .الفلسطينية الالجئة يف لبنان
تكلمت بصفتها عـضوا يف اللجنـة، فطلبـت         : الرئيسة - ١٤

 بــشأن تنفيــذ التعليقــات اخلتاميــة للجنــة إيــضاحا بــشأن عمليــة
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أهنـــا مهتمـــة بـــصفة خاصـــة قائلـــة وأردفـــت . التقريـــر الـــسابق
باملناقــشات الربملانيــة حــول التوصــيات املتعلقــة بــإدراج حكــم   
يضمن حقوقا متساوية للمرأة والرجل وبإدراج االتفاقيـة ذاهتـا        

 .يف الدستور
علــى  ٢٠٠٥م  يف عــا الربملــان وافــقنأومــضت قائلــة  - ١٥

 كمـا   هـي حقـوق اإلنـسان، و    بـشأن   إعداد خطـة عمـل وطنيـة        
وسـيكون مـن املفيـد معرفـة        . تزال يف مرحلـة الـصياغة      يبدو ال 

العقبة الرئيسية اليت تعترض التقـدم صـوب اعتمادهـا وتنفيـذها            
 ةتعلقـ امل كان ذلك يشمل تنفيذ التعليقـات اخلتاميـة للجنـة            إنو

 . التمييزيةقواننيبتغيري ال
لعـدم    يـساورها  ن القلق الـشديد   أقالت  :  باتن السيدة - ١٦
الـذي ال يـنص علـى     بتعديل الدسـتور  أي اعتبار للتوصية    إيالء

وتساءلت عـن املرحلـة الـيت بلغتـها      . املساواة بني املرأة والرجل   
 .املناقشات وعن العوائق القائمة

مــــن االتفاقيــــة ) ز (٢ن املــــادة واســــتطردت قائلــــة أ - ١٧
ائية الوطنية اليت تـشكل متييـزا،    نكام اجل تقتضي إلغاء مجيع األح   

بيد أن القانون املدين ينطوي على العديد مـن تلـك األحكـام،             
 بـشأن الزنـا، والـيت تفـرض         ٤٨٨ و   ٤٨٧مبا يف ذلك املادتـان      

ــرأة   ــة   . عقوبــات أشــد علــى امل ــساءلت عــن أولويــات اللجن وت
املعنيـــة بتحـــديث القـــوانني فيمـــا يتعلـــق مبثـــل تلـــك األحكـــام  

ة، وما إذا كان قد مت تعـديل أي قـانون متييـزي بالفعـل               التمييزي
 .نتيجة لألعمال اليت قامت هبا اللجنة

ــها مبــشاركة منظمــات اجملتمــع املــدين،    - ١٨ وأبــدت ترحيب
علـــى حنـــو مـــا أبـــرزه التقريـــر، وإن كـــان يبـــدو أن احلكومـــة  

 ضمن أهنـا تـدرك     علـى احلكومـة أن تـ      و. بعد تدرك التزاماهتا  مل
، على حنو ما أشـارت       إدراكا كامال  جب االتفاقية لتزاماهتا مبو ا

 . التقرير السابقبشأنإليه بالفعل التعليقات اخلتامية 
 أنــه ســيكون مــن  عتقــدهنــا تأقالــت : الــسيدة مــايولو - ١٩

 إىل أن يــتم  تنفيــذا كــامال مــن االتفاقيــة٢ملــادة االعــسري تنفيــذ 

وميكــن أن ُيعــزى . اعتمــاد قــانون موحــد لألحــوال الشخــصية 
 املتعلقــة اجلنــائيقــانون ال تقــدم يف تعــديل أحكــام م إحــرازعــد

ــوانني حمــددة يف جمــاالت    ــْن ق ــشرف، أو يف َس ــلبال  العنــف مث
ــادة  قوالـــب، واحلـــصص، والاألســـري ــة إىل املـ  مـــن ٩النمطيـ

ــاني   ــة، عــائالت إىل نيالدســتور، الــيت تؤكــد انتمــاء اللبن  روحي
، تعــائالمــن تلــك ال عائلــة  بــاإلدارة الذاتيــة لكــل   فرعتــوت

ــام يف املـــسائل  اتالتـــشريعســـن وبـــاحلق يف   وإصـــدار األحكـ
 وتساءلت عمـا    .على وجه احلصر   املتعلقة باألحوال الشخصية  
 ٩ اختـاذ إجـراءات بـشأن املـادة          حقاإذا كانت احلكومة تعتزم     

 .من الدستور
ــالقلق  أقالــت : الــسيدة غاســبارد - ٢٠ بــسبب هنــا تــشعر ب

. شخـصية املوحَّـد   قـانون األحـوال ال    بـشأن    تقدم   عدم حدوث 
وتـــساءلت عمـــا إذا كـــان الربملـــان قـــد أوىل أي اعتبـــار هلـــذا   

وأضـافت  .  يف اجملتمـع   دار  الـذي  شا النقـ  حجماملوضوع وعن   
 مـــن ٢ض مـــع أحكـــام املـــادة تتعـــار القـــواننيأن كـــثريا مـــن 

قـــد يف نعوقـــد أســـفر االعتـــراف بـــالزواج املـــدين امل. االتفاقيـــة
 اجتمـاعي خطـري، نظـرا       اخلارج ملـواطنني لبنـانيني عـن تفـاوت        

ألن مــن ميلكــون املــوارد فقــط للــسفر إىل اخلــارج هــم الــذين    
وتـــساءلت عمـــا إذا كانـــت . ميكنـــهم االنتفـــاع هبـــذا احلكـــم 

 .املسائل تلك يفالنظر ب قوماهليئات احلكومية ال ت
مع لبنان  هنا وإن كانت تتعاطف     أقالت  : السيدة شن  - ٢١

ــسبب  ــصعبة النامجـــ بـ ــة الـ ــطر احلالـ ــن االضـ ــسياسي ة عـ اب الـ
. نـــه حيـــق للمـــرأة اللبنانيـــة أن متـــارس حقوقهـــا املـــستمر، إال أ

يف تعليقاهتــا اخلتاميــة علــى  أوصــت ن اللجنــة أوأضــافت قائلــة 
، بــأن )٢٢، الفقــرة (CEDAW/C/LBN/CO/2التقريــر الــسابق 

ا، تضع الدولة الطرف استراتيجية، تتضمن أهـدافا حمـددة زمنيـ      
 مــن أجــل قــواننيع اليــإلجــراء اســتعراض منــهجي وتنقــيح مج 

ويبــدو أن اللجنــة . حتقيــق االمتثــال الكامــل ألحكــام االتفاقيــة 
 مــسؤوليات كــثرية، مبــا فيهــا بــذل اجلهــود مــن  عليهــاالوطنيــة 

 تـود   أردفـت أهنـا   ، والقانون واملمارسات؛ و   السلوكأجل تغيري   
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ــة ــن      معرف ــة وع ــذ االتفاقي ــن تنفي ــسؤولة ع ــة امل ــات الوطني  اهليئ
 مـن   ١-٣٤مل املـشار إليهـا يف الفقـرة         ضمان متابعة حلقة الع   

 .التقرير
ــها باملعلومــا  - ٢٢ ت املتعلقــة بالتعــاون  وأعربــت عــن ترحيب

 ومنظمــات اجملتمــع املــدين يف املــسائل املتــصلة     بــني احلكومــة 
نــه ممــا يؤســف لــه أنــه مل يــتم التــشاور مــع أوقالــت . باالتفاقيــة

ــر     ــداد التقري ــاء إع ــة أثن ــضل. املنظمــات غــري احلكومي أن  واألف
ــة مـــشروع التقريـــر أو تـــضعه يف موقـــع علـــى    تعمـــم احلكومـ
الشبكة العاملية، وتطلب موافاهتـا بتغذيـة مرتـدة مـن املنظمـات             
غري احلكومية؛ وتقـوم بعـض احلكومـات حـىت بتـوفري التمويـل              

. ليتسىن للمنظمات غري احلكومية املشاركة يف عمليـة اإلعـداد          
ت اخلتاميـة   واقترحت عقد منتدى عام مـن أجـل نـشر التعليقـا           

. للجنــة بــشأن التقريــر الثالــث، ومناقــشة ُســُبل تنفيــذ توصــياهتا
 أن املـسؤولية عـن تنفيـذ        ، ينبغـي أال يغيـب عـن البـال         على أنـه  

 احلكومـة بـصورة رئيـسية، وال ميكـن           عـاتق  االتفاقية تقع علـى   
 .تفويضها إىل املنظمات غري احلكومية

 بــشأن أعربــت عــن القلــق: )املقــررة( داريــام الــسيدة - ٢٣
 أنــه لــن ومفــادهالبيــان الــوارد يف الــردود علــى قائمــة القــضايا، 

ميكن إحراز تقـدم صـوب حتقيـق املـساواة للمـرأة إىل أن تعـود                
احلياة الـسياسية إىل طبيعتـها يف البلـد؛ فمـن اجللـي أن مقاومـة                

، كمــا يتــبني مــن معارضــة  اخورســزداد متتــع املــرأة حبقوقهــا تــ 
احلالــة أن ئف العامــة، ووضــع حــصص النتخــاب املــرأة للوظــا 

ــة ــستمرالراهن ــى اهل .  ست ــتعني عل ــةوي ــن   يئ ــد م ــة أن تزي  الوطني
 .لتغيريمن أجل ايقظتها وأن حتاول القيام بدور أكرب كقوة 

 وإن كانــت ترحــب بــالتغيريات   أهنــاوأردفــت قائلــة   - ٢٤
، مبا يف ذلك خطة العمل الوطنية للتعلـيم مـن           ديثةاملؤسسية احل 
، وباللجنـة الربملانيـة لتحـديث       )٢٠١٥-٢٠٠٥(أجل اجلميـع    

 واللجنة الربملانيـة لـشؤون املـرأة والطفـل، فلـيس مـن              ،القوانني
ة الوطنية هي اهليئة احلكومية املـسؤولة       يئاجللي ما إذا كانت اهل    

. حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني مــن أجــل عــن تنــسيق اجلهــود  
 ة وإن كـان بوسـعها التـأثري   يئوسيكون من املفيد معرفة دور اهل  

ــى  ــاذ     صــنععل ــات الخت ــة، ووضــع األولوي ــرارات احلكومي  الق
الــيت إجـراءات يف املـستقبل، مبــا يف ذلـك مـا يتعلــق بـالتغيريات      

 . القانون، والنص على عقوبات لعدم االمتثالتطرأ على
هنــا وإن كانــت  أ قالــت : شــيلنغ-الــسيدة شــوب   - ٢٥

  املختلفــة لألحــوال الشخــصية يف  الدينيــةتفهــم أمهيــة القــوانني 
ــة، إال أنــه ال ميكــن    ــاء الدول  ذلــك الــسعي مــن أجــل عمليــة بن

وعـالوة علـى ذلـك،      . اهلدف على حساب متتع املرأة حبقوقهـا      
فبما أن بناء الدولة هو وقت للتغيري، فبإمكانـه أن يفـتح أبوابـا              

وتــساءلت عمــا إذا كانــت احلكومــة  . جديــدة للمــرأة اللبنانيــة
ء حــوار وطــين بــشأن  ة لبــدالراهنــُتزمــع االســتفادة مــن احلالــة  

 .املساواة بني اجلنسني
ــد أن يوضــح إن     - ٢٦ ــتعني علــى الوف ــه ي ــة إن وأردفــت قائل

ــرار  ــسق ــن جمل ــ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ األم ــشكل واضــح  تري بط ب
 من االتفاقية، اليت تقتضي مـن الـدول         ٨ و   ٧و  ) ١ (٤باملواد  

وأثنـت  . األطراف اختـاذ تـدابري لتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني            
ــادرة مت  ــسلمي مــن أجــل األمــن   : كــني املــرأة علــى مب العمــل ال

 كانــت توجــد أي خطــط لتوســيع  نوتــساءلت إ. واالســتقرار
يف البلـد   تـضررا    املنـاطق    أكثـر نطاق تلـك املبـادرة مبـا يتجـاوز          

مـــن جـــراء احلـــرب األخـــرية، واســـتخدامها كأســـاس لتنفيـــذ  
يف إطــــار ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ األمــــن جملــــساالتفاقيــــة وقــــرار 

 .وميةسياسات التعمري احلك
قالـــت إن مبـــادرة متكـــني ): لبنـــان(وان يـــالـــسيدة ك - ٢٧
العمل السلمي من أجل األمن واالستقرار تلقـي الـضوء          : املرأة

ة الوطنيــة تبــذل  يئــ علــى كــل مــن االتفاقيــة والقــرار، وأن اهل    
 هـي   علـى أن تلـك املبـادرة      . قصارى جهدها لـضمان تنفيـذها     

لـيت دمرهتـا     وسـتنفذ فقـط يف األجـزاء ا        ،أساسا مشروع ميداين  
 .احلرب من البلد
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يبـدو أن اللجنـة     أنـه   قالـت   ): لبنـان  (السيدة مجهوري  - ٢٨
ة الوطنيــة هــي هيئــة  يئــقــد فهمــت مــن التقــارير الــسابقة أن اهل 

 وإن كانـت مـسؤولة عـن إعـداد تقـارير            احكومية؛ والواقع أهن  
ــدة،        ــة حماي ــشئت كهيئ ــد أُن ــا ق ــة، فإهن ــة إىل اللجن ــان املقدم لبن

نأى بنفسها عن كـل مـن احلكومـة ومنظمـات           وتعمد إىل أن ت   
 وعندما ُيطلـب إليهـا اختـاذ موقـف بـشأن قـضية            .اجملتمع املدين 

. أو إعـــداد تقريـــر، تعمـــد إىل أخـــذ مجيـــع اآلراء يف االعتبـــار  
وبعض أعضاء اللجنة، ومن بينـهم ممثلـون عـن اجملتمـع املـدين،              
قــد اخــتريوا علــى أســاس اختــصاصاهتم الفنيــة، بينمــا اخــتري        

 .ن بسبب مشاركتهم السابقة يف قضايا املرأةآخرو
 يف تعليقاهتــــا احلكومــــة وأردفــــت أن اللجنــــة حثَّــــت - ٢٩

نـشر االتفاقيـة علـى      ب  القيـام  اخلتامية على التقرير السابق، علـى     
 علـى املنظمـات النـسائية ومنظمـات         خصوصا،نطاق واسع، و  

 التـــشاور مـــع املنظمـــات غـــري فـــضال عـــنحقـــوق اإلنـــسان، 
ولذا فإن اللجنـة    . ملقبلاء إعداد تقريرها الدوري ا    احلكومية أثن 

شاطرت التعليقات اخلتامية مع اجملتمع املدين، كما أهنـا طلبـت       
ت من املنظمات النسائية واهليئـات األخـرى املعنيـة مـن            علومام

ــة   قبــل إعــداد التقريــر   قبيــل رابطــة احملــامني، والنقابــات العمالي
ــث، ــراز آراء اجمل  . الثالـ ــعت إىل إبـ ــد سـ ــا   وقـ ــدين كمـ ــع املـ تمـ

. التمست معلومـات مـن اخلـرباء، وبعـضهم مـن بـني أعـضائها              
إال أقل من سـنة بـني تقـدمي التقريـر          لعدم انقضاء    نظرا   على أنه 

السابق وتقدمي هذا التقرير، مل يتـوفر الوقـت لتعمـيم املـشروع              
 .مناقشته مناقشة عامةمن أجل الناتج عن ذلك 

ميـــة للجنـــة بـــشأن ن التعليقـــات اخلتاأومـــضت قائلـــة  - ٣٠
التقرير السابق قُدمت أيضا إىل احلكومة وإىل اللجـان الربملانيـة           
املعنيــة وُنــشرت علــى مجيــع اهليئــات املعنيــة مــشفوعة مبــذكرة    
حتــدد اجملــاالت الــيت ُيستــصوب إجــراء تغــيري فيهــا علــى وجــه    

ــوقــد أعــدت اهل . اخلــصوص ــشأن   يئ ــوانني ب ة أربعــة مــشاريع ق
 اجلنـسني، وأكـدت للجنـة الربملانيـة         مسائل تتعلق باملساواة بني   

 تعـديل مـواد     ةالــُمِلح األمـور   املعنية بتحـديث القـوانني أن مـن         

ــرأة     ــز ضــد امل ــيت متي ــائي ال ــانون اجلن ــن   الق ــدال م ــور ب ــى الف  عل
ومن ناحيـة ثانيـة،     .  يتم استعراض القانون برمته    ريثمااالنتظار  

ــي، نتيجــة       ال ــدم حقيق ــراهن حــدوث تق ــت ال ــرجح يف الوق ي
ة السياسية، فالربملـان ال يـؤدي دوره الطبيعـي يف اعتمـاد             للحال

 .القوانني
مييــز  قالــت إن الدســتور ال): لبنــان (الــسيدة هــديب - ٣١

، أن  ١٩٩٠ضد املـرأة؛ وتقتـضي ديباجتـه الـيت اعُتمـدت عـام              
ــان      ــيت يكــون لبن ــة ال ــات الدولي ــذ االتفاقي ــة بتنفي تقــوم احلكوم

ــة ا   ــا فيهــا، وتعمــل احملــاكم علــى كفال ــرام مجيــع تلــك  طرف حت
ــة     ــذ االتفاقي ــة خاصــة إىل تنفي الــصكوك؛ وتــويل احلكومــة أمهي

وقــد أوضـح البيــان  . الدوليـة بـشأن احلقــوق املدنيـة والـسياسية    
 من التقريـر،    ٣١ الوارد ذكره يف الفقرة      ٢٠٠٥الوزاري لعام   

 .أن املرأة شريك أساسي ونشط يف احلياة العامة
املعنية بتحديث القـوانني    وقد اقترحت اللجنة الربملانية      - ٣٢

تعديالت علـى   إدخال  واللجنة الربملانية لشؤون املرأة والطفل،      
، وال سـيما فيمـا يتعلـق جبـرائم الـشرف، ومهـا              القانون اجلنائي 

تشجعان على اعتماد قانون موحد لألحـوال الشخـصية؛ وقـد           
ة الوطنيــة واجملتمــع املــدين يف إعــداد مــشروع     يئــشــاركت اهل

 نظـرا ألن     يتم إحـراز تقـدم صـوب اعتمـاده         مل  ولكن ،القانون
 . املاضية١٨ الـالربملان ما برح مشلوال طوال 

ــوان - ٣٣ ــودأقالـــت ): لبنـــان (الـــسيدة كيـ  ن مجيـــع اجلهـ
لــضغط علــى احلكومــة مــن أجــل اعتمــاد مــشروع ا الراميــة إىل

 أو يــشمل إشــارة حمــددة إىل االتفاقيــة يف رأةتمكني املــلــقــانون 
قـد   هوالواقـع أنـ  . ة لألزمـة الـسياسية   ت نتيجـ  وقفـ الدستور قد ت  

 وعــــام ١٩٤٣يف عــــام  مــــرتني الدســــتور جــــرى اســــتعراض
التوافــق  علــى أن. ١٩٢٠مــرة عــام منــذ اعتمــد ألول ١٩٨٩

الـــذي وال ميكـــن للـــضغط يف الوقـــت الـــراهن،  الـــوطين هـــش
ــؤدي إىل نتيجــة عكــسية  ميارســه ــدويل إال إىل أن ي .  اجملتمــع ال

إىل ا يعتـرب تـدخال خارجيـا         رد فعـل الـسكان ملـ       أدىوبالفعل،  
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لبلــد، وزاد مــن مقــدرهتم علــى يف ا القــادة الــدينيني زيــادة قــوة
 . إىل اعتماد قـانون موحـد لألحـوال الشخـصية    ةمقاومة الدعو 

ــل  و ــزداد مي ــاين  ي ــهج احملــافظ اجملتمــع اللبن ــق  حنــو الن ــا يتعل  فيم
بالقــضايا االجتماعيــة؛ ومنــذ ســنوات قليلــة مــضت، اقترحــت  

تمــع املــدين مــشروع قــانون يــنص علــى      بعــض منظمــات اجمل 
ومــن .  تلــك املبــادرةنبــذ إال أن األمــر اقتــضىالــزواج املــدين، 

زيـادة وعـي    لالضروري إحداث تغيري من أجل القيـام بأنـشطة          
ــوراجل ــى  مه ــضغط عل ــرار ، وال ــن أجــل إحــداث   صــناع الق  م

جهــود يف اجملــال الثــاين مــن لكــن مــا تبذلــه اهليئــة مــن  التغــيري، 
 .ري ذات جدوى يف الوقت الراهنهذين اجملالني غ

أوضـحت أنـه تلـزم أغلبيـة        ): لبنـان  (السيدة مجهوري  - ٣٤
ة الوطنيـة   وأضـافت أن اهليئـ    . أجـل تعـديل الدسـتور     الثُلثني من   

اعتماد قـانون  التوصل إىل ترى أنه سيمكن يف الوقت املناسب       
 يعـيش جنبـا إىل جنـب مـع قـوانني         موحد لألحـوال الشخـصية    

إىل  الـدعم  ميقـد بت اجلهاز القضائي    قيام دلي و ؛املختلفة األديان
. لى أن الشعب اللبناين ال يعارض تلـك الفكـرة         عتلك املبادرة   

 حتمـا  الفـشل  مآلـه مع ذلك فال جدوى من التقـدم بـاقتراح     و
 .يف ظل املناخ السياسي واالجتماعي احلايل

 أضــافت قائلــة إن احلكومــة): لبنــان ( كيــوانةالــسيد - ٣٥
ــدت ــاتعهــ ــام   يف بياهنــ ــوزاري عــ ــع  ٢٠٠٥ الــ ــذ مجيــ ، بتنفيــ

ــؤمتر       ــان مبوجــب توصــيات امل ــا لبن ــيت دخــل فيه ــات ال االلتزام
منــذ  مل تعقــب هــذا البيــان   علــى أنــه العــاملي الرابــع للمــرأة؛   

ــ مــع أن اهل،أيــة إجــراءات حمــددة صــدوره  ة الوطنيــة أكــدت يئ
ــه  و. للحكومــة أمهيــة تنفيــذه  ــدما أعربــت عــن اعتقادهــا بأن عن

بـشكل  مهيـأ  املنـاخ   سـيكون    اسية إىل طبيعتـها   تعود احلالة السي  
. املـساواة بـني اجلنـسني     جديدة حتقـق     سياسات   دعتماال فضلأ

 ،نشاء جلنة مشتركة بني الـوزارات     إل اقتراحا   اهليئةوقد قدمت   
، نـساء يف املائة من األسر اللبنانية ترأسها        ١٤وأشارت إىل أن    

وأعــدت وزارة الــشؤون االجتماعيــة خطــة عمــل اجتماعيــة      
 .ستفيد املرأة

وتتجـــــاوب وزارات العمـــــل والعـــــدل والـــــشؤون     - ٣٦
االجتماعية مع قضايا املرأة، وبذلت جهودا تتـسم باحلـذر مـن            

وتعمـل هيئـات وطنيـة عديـدة، مبـا فيهـا            . أجل إحداث التغـيري   
وأوفـدت  . ات املهـاجر أوسـاط وزارة الشؤون االجتماعيـة مـع    

ومهـا بلـدا جنـسية    وزارة العمل بعثة إىل سري النكا والفلبني،   
 مــن أجــل حتــسني    إىل لبنــان،اتلعــدد األكــرب مــن املهــاجر   ا

 مـن عـامالت     ن، ومعظمهـ  اتظروف العمـل ألولئـك املهـاجر      
 .زلااملن
أكــدت أن عــدم حــدوث ): لبنــان (الــسيدة مجهــوري - ٣٧

ــدم ــيت  تق ــشهور ال ــض يف ال ــالنظر يف    انق ــة ب ــام اللجن ــذ قي ت من
كانــت متوقفــة عــن نيــة  الوطاهليئــةالتقريــر الــسابق ال يعــين أن 

 .العمل
تكلمت بصفتها عـضوا يف اللجنـة، فطلبـت         : الرئيسة - ٣٨

من الوفد تقدمي مزيد من املعلومات عن مضمون خطـة العمـل            
 .الوطنية حلقوق اإلنسان، وعن صلتها باالتفاقية

ن اللجنـة الربملانيـة   أقالـت  ): لبنـان  (الـسيدة مجهـوري   - ٣٩
معـت مـرات عديـدة، إال أن        املسؤولة عن إعداد اخلطة قد اجت     

 املناخ السياسي ال يفضي إىل حتقيق تقـدم بـشأن تلـك املـسائل             
 .أوضحت كما
 عـدم وجـود   أشـارت مـع القلـق إىل        :  نيوباور السيدة - ٤٠

آليات مؤسسية رفيعة املستوى ترمي إىل تشجيع املـساواة بـني           
وأردفـت أنـه يبـدو      . اجلنسني وضمان حقـوق اإلنـسان للمـرأة       

هي املسؤولة عن تنفيـذ االتفاقيـة، مل تنـشئ مثـل     أن احلكومة و  
وسيكون من املهم معرفة الـدور الـذي تقـوم بـه          . تلك اهلياكل 

ملرأة اللبنانية يف إقامة حوار سياسـي بـني   لشؤون اة الوطنية  يئاهل
 .خمتلف الوكاالت املاحنة الدولية

طلبت إيـضاحا عـن مركـز       : تشو تشياوكياو السيدة   - ٤١
من حيث  على وجه الدقة،    ؤون املرأة اللبنانية    اهليئة الوطنية لش  
 .صلتها باحلكومة
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طلبــت معلومـات إضـافية بــشأن   : الـسيدة شـوتيكول   - ٤٢
وقالـت  . اهليئة الوطنيـة لـشؤون املـرأة اللبنانيـة        عضوية وميزانية   

ــسلطة الــيت تتمتــع هبــا اهل    أ ــد معرفــة ال ــه ســيكون مــن املفي ــن ة يئ
. تلــف الــوزاراتوالــدور الــذي تقــوم بــه يف تنــسيق أعمــال خم 

 النــسائيلــس اجملويــتعني علــى الوفــد تقــدمي إيــضاحات بــشأن   
ــز تنــــسيق    يف مؤســــسات نياجلنــــسشــــؤون اللبنــــاين ومراكــ

ينبغــي تقــدمي معلومــات إضــافية أردفــت قائلــة أنــه و. احلكومــة
 االدعاء الوارد يف التقرير بـأن لبنـان قـد أحـرز تقـدما يف                عمتد

الفقـرة  (ع اجلـنس    وضع قواعد بيانـات وطنيـة علـى أسـاس نـو           
وســيكون مــن املهــم معرفــة مــا إذا كانــت احلكومــة قــد ). ٩٣

 .وضعت خطة عمل وطنية حلقوق املرأة
 اجملتمـــع قالـــت إنـــه ينبغـــي أن يكـــون: الـــسيدة جـــرب - ٤٣

ــالرغم مــن عــدم      ــسان للمــرأة ب مــستعدا لتحــسني حقــوق اإلن
أهنـــا تفهـــم أن التقريـــر أردفـــت قائلـــة و. االســـتقرار الـــسياسي

لثالث قد حظي بتأييد احلكومة؛ وسيكون مـن املهـم          الدوري ا 
اهليئــة الوطنيــة لــشؤون املــرأة معرفــة الطريقــة الــيت مت هبــا تعزيــز 

لكي تقـوم بتنـسيق اجلهـود الـيت تبـذهلا خمتلـف اللجـان               اللبنانية  
ة قيـام منظمـة العمـل       كانيـ ن إم وتـساءلت عـ   . الفرع التنفيذي و

وقالـت إهنـا    . لعربيـة لقضاة يف البلـدان ا    اتنسيق تدريب   ب العربية
تـــود باإلضـــافة إىل ذلـــك أن تعـــرف اجلهـــود املبذولـــة لتغـــيري   

 . وحتسني صورة املرأة يف وسائط اإلعالمةالقوالب النمطي
قالـت إن التـدابري املؤقتـة       : يلفاسـ  السيدة تافاريس دا   - ٤٤

ــر    ال تتفــق مــع  ) ٢٩الــصفحة (اخلاصــة املــشار إليهــا يف التقري
 ١-٤ املنــصوص عليهــا مبوجــب املــادة التــدابري املؤقتــة اخلاصــة

من االتفاقية، واليت يتمثل غرضها يف التعجيل بتحقيق املساواة         
ــة اخلاصــة   . بــني اجلنــسني وال ينبغــي اخللــط بــني التــدابري املؤقت

وقـد تـساعد التوصـية      . والسياسات العادية ملراعاة نوع اجلنس    
 .صة احلكومة على تنفيذ التدابري املؤقتة اخلا٢٥العامة رقم 

طلبــت معلومــات إضــافية    :  أبيــا-الــسيدة كــوكر   - ٤٥
ــيري   ــذة لتغـ ــدابري املنفـ ــبـــشأن التـ ــاهج ةالقوالـــب النمطيـ  يف املنـ

نه سيكون من املهم معرفـة إن كانـت تلـك           أوقالت  . املدرسية
 .التدابري قد أدت إىل حتقيق أي نتائج إجيابية

تكلمـت بـصفتها عـضوا يف اللجنـة، فقالـت       : الرئيسة - ٤٦
ــه يأ ــا     ن ــا صــكا ملزم ــا باعتباره ــة ال ُينظــر إليه ــدو أن االتفاقي ب

الرغم مــن عــدم بــأنــه ت قائلــة وأردفــ.  يف لبنــانقــانوينبـشكل  
االسـتقرار الـسياسي، فمـن املهــم بالنـسبة للحكومـة أن تكــون      
مستعدة إلحداث التغيريات الدستورية الرامية إىل تعزيـز تنفيـذ          

 .االتفاقية
ــسيدة مجهــوري  - ٤٧ ــان (ال ــان أكــد  أالــت ق): لبن يف ن لبن

ــتور،  ــة الدسـ ــام ديباجـ ــه يتقّيـــد بعهـــود  ١٩٩٠عـ  األمـــم ، أنـ
لـصكوك  تتمتـع ا  و. وباإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان     املتحدة  
القـضاة الـوزن    يدرك   على القوانني الوطنية و    باألولويةالدولية    

ويتعني على الـسلطات الدسـتورية      . الدستوري لتلك الصكوك  
 .ني الوطنية مع الصكوك الدوليةأن تكفل مواءمة القوان

ــة ن أقالـــت : )لبنـــان(الـــسيدة كيـــوان  - ٤٨ اهليئـــة الوطنيـ
 أُنـشئت خـارج اإلطـار الـوزاري ملعاجلـة          لشؤون املرأة اللبنانيـة   

قــضايا املــرأة املــشتركة بــني مجيــع هيئــات احلكومــة، وإلقامــة    
الــصالت مــع منظمــات اجملتمــع املــدين، وللتنــسيق مــع اهليئــات 

ة يئــواهل. تجنُّــب التــداخل بــني خمتلــف الــوزارات    الدوليــة، ول
 وهلا احلق يف تلقي األمـوال مـن امليزانيـة العامـة             ،مؤسسة رمسية 

وباإلضــافة إىل دورهــا . ويعــيَّن أعــضاؤها كــل ثــالث ســنوات 
. االستشاري، تتمتع بـسلطة خاصـة ملتابعـة مجيـع قـضايا املـرأة              

 الــذي  بيــد أن الــدعماهليئــة مبعارضــة أول األمــر،وقــد قوبلــت 
حظيــت بــه مــن أوســاط املــاحنني أضــفى عليهــا مــصداقية أكــرب 

. امج وفقــا للمعــايري الدوليــة  ووفَّــر هلــا املــساعدة لتنفيــذ الــرب    
 كمــا ،ة ميزانيــة كاملــةهيئــيؤســف لــه، أنــه مل خيــصص لل  وممــا
 .يف االعتبارفتاواها ؤخذ بعض ت ال
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ــان بالةالـــسيد - ٤٩ ــان (ديـ ــة ن أقالـــت ): لبنـ ــوارد اهليئـ مـ
  حمــدودة وتعتمــد علــى اهلبــات  لــشؤون املــرأة اللبنانيــة الوطنيــة

ة مبـسؤوليات   يئويضطلع أعضاء اهل  . هليئات الدولية املقدمة من ا  
 .على سبيل التفرغ لديها يعملون أخرى وال

ــرِّج  - ٥٠ ــسيدة مفـ ــان (الـ ــيني  أقالـــت ): لبنـ ــد مت تعـ ــه قـ نـ
مـــسؤويل تنـــسيق معنـــيني بالـــشؤون اإلنـــسانية يف مؤســـسات  

ــة لكفالــ  ــضايا     احلكوم ــى النحــو الواجــب لق ــر عل ــالء النظ ة إي
عقبــات نتيجــة واجــه  مــن املــشاريع اعــددعلــى أن . نياجلنــس

 .لطبيعة اهليكل اهلرمي للوزارات
ــوري  - ٥١ ــسيدة مجه ــان (ال ــت ): لبن ــة  ن أقال ــة الوطني اهليئ

عـد التقـارير الـيت ُتقـدم إىل اللجنـة بنـاء             ت لشؤون املرأة اللبنانيـة   
 تعتمـد  وزارة الـشؤون اخلارجيـة   ومع أن. على طلب احلكومة  

قـضايا  ب فيما يتعلق  رائدتقوم بدور   اهليئة الوطنية   التقارير، فإن   
 . الوطينلصعيداملرأة على ا

ن احلكومــة تنفــذ   قالــت أ): لبنــان  (الــسيدة هــديب  - ٥٢
ــى جــوازات ســفر        ــالتوقيع عل ــرأة ب ــسمح للم ــدابري خاصــة ت ت

 .لةأطفاهلا، وستدرج ذلك احلكم يف التشريعات املقب
ــوان  - ٥٣ ــسيدة كيـ ــان (الـ ــت أ): لبنـ ــيم قالـ ن وزارة التعلـ

ــة يف الكتــب  قوالــب لنظمــت حلقــات عمــل لدراســة ا   النمطي
 النمطيــة وجيــري تــوفري القوالــبوقــد أُزيلــت بعــض . املدرســية

 .التدريب للمدارس ومؤلفي الكتب املدرسية
نــه ينبغــي احلــصول علــى  قالــت أ:الــسيدة شــوتيكول - ٥٤

ــشأن أدوار   ــضاح ب ــن     إي ــسؤولة ع ــة امل ــات احلكوم ــف آلي خمتل
ــار يف األشــخاص   ــضا    . مكافحــة االجت ــم أي ــن امله ــيكون م وس

املتعلقـة  احلصول على معلومات إضـافية عـن الدراسـة امليدانيـة            
االجتار يف األشخاص يف لبنان، واليت كـان مـن املقـرر إمتامهـا              ب

كما ينبغي تقدمي معلومـات  . ٢٠٠٧ديسمرب / األول كانونيف  
الدراســة القانونيــة الــيت جتــري ملواءمــة التــشريعات إضــافية عــن 

اللبنانيــــة مــــع بروتوكــــول منــــع وقمــــع ومعاقبــــة االجتــــار يف 

األشـــخاص، وال ســـيما النـــساء واألطفـــال، املكمـــل التفاقيـــة 
وينبغـي أن   . ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة      املتحدة   األمم

ــشريعات امل     ــداد الت ــد إع ــار عن ــة يف االعتب ــادئ تأخــذ احلكوم ب
واملبادئ التوجيهية املوصى هبا بشأن حقوق اإلنـسان واالجتـار          

حلقـــوق  املتحـــدة األمـــمباألشـــخاص الـــيت وضـــعتها مفوضـــية 
كمــا ينبغــي تقــدمي معلومــات إضــافية بــشأن الطــابع  . اإلنــسان

الدقيق لالتفاقـات الثنائيـة بـشأن املهـاجرات والـيت مت الـدخول              
 .فيها مع بلدان أخرى

الحــظ أنــه طبقــا للتقريــر، أنــه قــد  : انالــسيد فلنترمــ - ٥٥
ودور   املــواخري جــرى تعليــق مــنح تــراخيص جديــدة إلقامــة     

ــدعارة ـــ الـ ــذي ت ــة  ستعد  يف الوقـــت الـ ــه الدولـ ــتعراض الفيـ سـ
ــة احل ا ــام القانوني ــألحك ــه . ةالي ــى أن ــصادر أخــرى،   عل ــا مل  طبق
تصدر مثل تلك التراخيص منذ عقود، مما جيعـل البغـاء غـري              مل

وأضــاف أنــه ســيكون مهتمــا مبعرفــة  . بنــانقــانوين بالفعــل يف ل
ــار       ــتعراض واإلط ــذلك االس ــسية ل ــشأن العناصــر الرئي ــد ب املزي

 .همامتالزمين إل
 املديريـة العامـة     تراقـب نه وفقا للتقريـر،     أومضى قائال    - ٥٦

ــام دخــول   ــن الع ــان  لألم ــه، هم وخــروجاألشــخاص إىل لبن  من
ا ســيم وحتتجــز كــل مــن ينتــهك القــانون وتقــوم بترحيلــه، وال 

إال أنـه طبقـا ملـصادر       . فيما يتعلق بالنظام العام واآلداب العامـة      
 تأشـــرية لفنانـــات كـــل عـــام؛ ٥ ٠٠٠نح حـــوايل متـــأخـــرى، 

كــثري مــن النــساء الــاليت يــتم مــنحهن تلــك       ينتــهي األمــر ب و
 الدولــة  تعــد و التأشــريات إىل العمــل يف صــناعة اجلــنس؛ بــل    

ري  مــا، نظــرا لوجــود توجيهــات بتيــس بــشكلمتورطــة يف هــذا 
وتــساءل عـــن التــدابري املتخـــذة   . االســتغالل اجلنــسي للنـــساء  

 مـن   ٦لوقف تلك املمارسات، واليت تنتهج بشكل جلي املادة         
 .االتفاقية

تـساءلت عـن الطريقـة الـيت ُتزمـع          : السيدة آرا بيغوم   - ٥٧
هبــا احلكومــة محايــة احلقــوق األساســية لالجئــات يف ظــل عــدم 
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لئك النـساء مـن العنـف       وجود سياسة حكومية فعالة حلماية أو     
 .والتمييز

وأضـــافت أنـــه يف ضـــوء البيـــان الـــصادر عـــن املقـــررة   - ٥٨
جلوانب املتعلقة حبقوق اإلنـسان لـضحايا االجتـار         بشأن ا اخلاصة  

ــان      ــال، توجــد يف لبن ــساء واألطف يف األشــخاص، وال ســيما الن
 يف  وصامشكلة كبرية تتمثـل يف االجتـار باألشـخاص تـؤثر خـص            

ــساء األجنب ــاتالن ــستقدمن للعمــل كعــامالت منــ  ي ــاليت ُي زل ا ال
ــساء األجنب ــشغيلهن والنـــــ ــات لتـــــ ــنس يـــــ ــناعة اجلـــــ   يف صـــــ

E/CN.4/2006/62/Add.3) ــرة ــا مهتمــة  أ، وقالــت )٧٠، الفق هن
 الـصادر   ٤٠/٢٠٠٦بأن تعرف األثر الذي أحدثه املقرر رقـم         

، ٢٠٠٧أبريـل   /نيسان ١٠ واملؤرخعن مكتب رئيس الوزراء     
ــشالــذي أُ ــهن ــةئت مبوجب ــة ملعاجلــة أحــوال    جلن  التيــسري  الوطني

ــان   ــاجرات يف لبن ــامالت امله ــدد    . الع ــرف ع ــود أن تع ــي ت وه
االتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم اليت مت التوقيـع عليهـا مـع            

 .بلدان أخرى
ن علـــى الدولـــة مقدمـــة التقريـــر أن  أ ،وقالـــت أخـــريا - ٥٩

 بالنــسبة ملرســوم وزارة هتوضــح مــدى التقــدم الــذي مت إحــراز 
ـــ   ال ــات املنـ ــشغيل خادمــ ــنظم مكاتــــب تــ ــل الــــذي يــ زل اعمــ

 .األجنبيات
قالـت إن لبنـان قـد صـدَّق         ): لبنـان  (السيدة مجهوري  - ٦٠

ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة      املتحدة   األممعلى اتفاقية   
وبعــد ذلــك  . ٢٠٠٥أغــسطس  /آبوعلــى بروتوكوليهــا يف  

ــذها،     ــة، وضــعت وزارة العــدل خطــة عمــل لتنفي ــشهور قليل  ب
وأنشأت اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار يف األشـخاص، وهـي          
مسؤولة عن إجـراء دراسـة ميدانيـة عـن االجتـار يف األشـخاص        

 . يف لبناناجلنائيون انقليف لبنان وعن الدراسة القانونية ل
وكان من املقرر ظهور نتـائج الدراسـة امليدانيـة بـشأن         - ٦١

علـى أن   . ٢٠٠٨ مـارس /آذاراالجتار باألشخاص يف لبنـان يف       
إىل عـدم حـصول حـاالت تنطـوي علـى           تـشري   التقارير األولية   

االجتار يف األطفـال؛ وأن عـدد حـاالت االجتـار يف األشـخاص              
ــه  أقــل كــثريا ممــا ) ٣٠٠حــوايل (الــيت مت حتديــدها  أشــارت إلي

 بــني اللجنــة وموظفيهــا  اللــبسبعــض املــصادر؛ وهنــاك بعــض  
 . األشخاصبشأن األعمال اليت ميكن تشكل اجتارا يف

بـأن الدراسـة القانونيـة    يف الوقـت ذاتـه    تفيد التقـارير  و - ٦٢
ــشأن  ــائي ب ــانون اجلن ــة   الق ــشريعية الالزم ــدابري الت ــان والت  يف لبن

 اللبنانيــة مــع أحكــام االتفاقيــة وبروتوكوليهــا، قــواننيملواءمــة ال
 يف لبنان تعاقب على كـثري       القوانني اجلنائية أن  إىل  ت  توصلقد  

ــال ذا  ــن األعمـ ــها   مـ ــخاص، لكنـ ــار يف األشـ ــصلة باالجتـ ت الـ
 اللجنــة فوتعكــ. جتــرِّم االجتــار يف األشــخاص يف حــد ذاتــه ال

ــك        ــسبة لتل ــة بالن ــام املطبق ــت األحك ــا إذا كان ــى دراســة م عل
أن فيمـا يبـدو     واملـرجح   . األعمال شديدة مبا فيه الكفايـة أم ال       

 تشريعات جديدة جتعل مـن االجتـار    سناحلكومة ستحتاج إىل    
 .شخاص جرميةيف األ
آلراء الـيت أعربـت عنـها مـصادر أخـرى           ا مراعـاة ومع   - ٦٣
كـل مـن الدراسـة امليدانيـة        قد مت القيام ب    ه إليها، أكدت أن   أشري

املعـين   املتحـدة    األمـم والدراسة القانونيـة مبـساعدة مـن مكتـب          
لـى  االطـالع ع  باملخدرات واجلرميـة، والـذي أُتيحـت لـه ُسـُبل            

ا يف ذلــك ملفــات وزارة العــدل، مجيــع امللفــات ذات الــصلة مبــ
وملفات املديرية العامة لقوى األمـن الـداخلي واملديريـة العامـة         

 التريُّــث إىل حــني االنتــهاء مــن مــن املهــمولــذا ف. لألمــن العــام
ــل    ــل التوصـ ــات قبـ ــة تلـــك الدراسـ ــتنتاجات هنائيـ . إىل أي اسـ

 اليت ستقدمها إىل اللجنـة     -هنا على ثقة من أن النتائج       وقالت أ 
 ستثبت أن األرقـام الـيت قدمتـها مـصادر أخـرى             -نشرها  فور  
 . كبري فيها بشكلمبالغ
 جلنـة التيـسري الوطنيـة ملعاجلـة         أُنـشئت ويف الوقت ذاته     - ٦٤

وهـي تعكـف يف الوقـت       . حالة العامالت املهـاجرات يف لبنـان      
 خيـضع   ألولئك العـامالت   وحد م  عمل الراهن على إعداد عقد   

ــة  ــن اجل . إلشــراف احلكوم ــيس م ــت   ول ــي حــىت اآلن إن كان ل
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درج ببـساطة   تاألحكام اجلديـدة ستخـضع لقـانون حمـدد أو سـ           
 عـــامالت وال يعـــد عـــدم خـــضوع. كتعـــديل لقـــانون العمـــل

وخـضوعهن عوضـا    زل املهـاجرات ألحكـام قـانون العمـل          ااملن
قانون االلتزامات والعقود دليال علـى التمييـز، نظـرا          لذلك  عن  

ــ ــامالت املنـ ــامزل اللبنانيـــات خيـــضعاألن عـ  .ن لـــنفس األحكـ
 احلمايـة علـى قـدم    انعـدام عـانني مـن    عـامالت املنـازل ت    فجميع  
 .املساواة
 ٩ إىل ٧املواد 
مــع متاثــل الحظــت أنــه : ســيلفا الــسيدة تافــاريس دا - ٦٥
 قاموا بالتصويت يف االنتخابـات،      الذينلرجال والنساء   اد  اعدأ

وتــشري .  مــنخفضصــنع القــرارفــإن عــدد النــساء يف وظــائف  
ــائج خم ــسنوات   نت ــرأي الــيت أُجريــت يف ال تلــف اســتطالعات ال

األخرية بوضوح إىل أن معظم السكان يؤيدون ترشيح النـساء          
وتبــــدو النــــساء . ملقاعــــد برملانيــــة واعتمــــاد نظــــام احلــــصص

بيــد أن اقتراحــات  . حريــصات علــى التقــدم إىل االنتخابــات   
احلكومة مل تلـب تلـك املطالـب، وتـساءلت عـن الطريقـة الـيت                

 .ا احلكومة جماهبة ذلك التناقضُتزمع هب
ــاور - ٦٦ حــصة نــسبتها  ختــصيصقالــت إن : الــسيدة نيوب
مـشروع القـانون االنتخـايب       يف املائة للنساء املرشحات يف       ٣٠
 ١٢٨ مقعدا من جمموع املقاعد اليت عـددها         ٥١فس على   اللتن

مقعدا يف الربملان مـن شـأنه أن يعـزز عـدد املرشـحات، ولكـن                
وأردفـت أهنـا    . لنساء الاليت يتم انتخاهبن   ليس بالضرورة عدد ا   

ستكون مهتمة مبعرفة مـا إذا كـان مـشروع القـانون االنتخـايب          
 .يتضمن أية تدابري ملعاجلة هذا األمر

 ٢٠٠٦وأردفــت قائلــة إنــه طبقــا للتقريــر، شــهد عــام   - ٦٧
تقدما ملحوظا مـن حيـث عـدد النـساء الـاليت شـغلن وظـائف                

معرفة إن كانـت قـد أُنـشئت        وسيكون من املفيد    .  القرار صنع
 صنع القـرار  أي آليات جلمع البيانات بشأن النساء يف وظائف         

 لزيـادة متثيـل النـساء يف        أيـة تـدابري    وما إذا كانت قد اعُتمـدت     
 .ةذات سلطمناصب 

حثـت الدولـة الطـرف      : زرداين- بيلميهـوب    ةالسيد - ٦٨
.  مــن االتفاقيــة٩، املــادة ٢علــى ســحب حتفظهــا علــى الفقــرة 

ت إن كون لبنـان بلـد مـسلم لـيس بعـذر؛ فـإن كـثريا مـن              وقال
 بعـد  البلدان املسلمة الـيت أبـدت نفـس الـتحفظ قامـت بـسحبه          

 .ذلك
مــصرية، تفهــم املــشاكل كهنــا أقالــت :  جــربةالــسيد - ٦٩

 الــدول جامعــةواجههــا لبنــان، وال ســيما يف ضــوء قــرار  يالــيت 
ــة  ــالعربي ــة الالجــئني الفلــسطيني  ب . نيضرورة احملافظــة علــى هوي

ومــن ناحيــة ثانيــة، فــإن معــدل الــزواج بــني النــساء اللبنانيــات   
ــساء      ــزواج بــني الن ــسطينيني أدىن مــن معــدل ال والالجــئني الفل

القــضية لــذا فــإن و. اللبنانيــات ورجــال مــن جنــسيات أخــرى 
الــسكان مــن مجيــع اجلنــسيات، ولــيس بالفلــسطينيني      ختــص 

  لبنـان  غبرقد ي ل ف ،لقانونل الربملان عتمادال اوانتظار. حسبف
أن ينظر يف اعتماد تدابري مؤقتة لتحسني الظـروف املعيـشية           يف  

 مــن حيــث  الــذين يولــدون ألب أجــنيب، وخــصوصا لألطفــال
الــسماح هلــم بااللتحــاق باملــدارس، أو مــنحهم بطاقــات هويــة 

 .مؤقتة
 يف النمطيــة املوجــودة قوالــب وأخــريا، ينبغــي جتنُّــب ال - ٧٠

 جتاريـة،  وإعالنـات  ةأشرطة فيديو تـصور مـشاهد قـصري   شكل 
 .نظرا ألهنا تشجع التطرف

ــالربين   - ٧١ ــسيدة ه  أحــد أشــارت إىل أن:  كــداري-ال
 جـدا وبـني االنتخـاب       اتكـثري نـساء   األسباب اليت حتـول بـني       

،  مـن النـساء يتقـدمن لالنتخـاب        قلـيال جـدا     عددا  أن   أوال   وه
 هبـــني النـــساء بأنـــالـــسائد  االعتقـــاد إىل ا جزئيـــويعـــزى هـــذا

 أعبــاء تكــاليف  فــضال عــن ح مــن التقــدم للترشــي  جــدوى  ال
 أهنــا سـتكون مهتمــة مبعرفــة مــا إذا   قائلــةوأضــافت. االنتخـاب 
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 تغطية النفقات الـيت تتكبـدها   يفكانت هناك برامج للمساعدة    
 .اتنتخابلال للترشيحالنساء الاليت يتقدمن 

ــة وأردفـــت - ٧٢ ــن    قائلـ ــبريا مـ ــدرا كـ ــدم قـ ــر يقـ أن التقريـ
 جـدا  سـوى الـرتر اليـسري    ان، لكنه ال يقدم     ن الربمل عاملعلومات  

عن اخلدمة املدنية عامة، ويشري فقط إىل إحراز تقـدم ملحـوظ            
ــام   ــذ ع ــن     . ٢٠٠٦من ــد م ــدير املزي ــا ســتتلقى بالتق ــت إهن وقال

وأضــافت أهنــا مهتمــة علــى وجــه  . املعلومــات يف هــذا الــصدد
اخلصوص مبعرفة إن كانت أي تدابري أخرى قـد اُتخـذت، إىل            

رات الــصادرة عــن املديريــة العامــة لقــوى األمــن  جانــب املــذك
ــابطات      ــصاصيني وضـ ــباط اختـ ــشغيل ضـ ــشأن تـ ــداخلي، بـ الـ

 .اختصاصيات
هنا ستكون مهتمة مبعرفة نسبة القـضاة       أوأخريا، قالت    - ٧٣

ــة، ويف املهـــن    ــاكم املدنيـ الـــذكور إىل القـــضاة اإلنـــاث يف احملـ
 .القانونية، ويف وزارة العدل

ن املــسؤولني عــن أقالــت ): انلبنــ (الــسيدة مجهــوري - ٧٤
 بالفعــل يف واردةإعــداد التقريــر حــذفوا عمــدا اإلحــصاءات الــ  

 .التقارير السابقة
ن مــشروع القــانون قالــت أ): لبنــان (الــسيدة كيــوان - ٧٥

ــتنادا إىل     ــة اسـ ــشارية اخلاصـ ــة االستـ ــعته اللجنـ ــايب وضـ االنتخـ
مشاورات مـع منظمـات اجملتمـع املـدين والشخـصيات العامـة،             

وقد قامت تلك اللجنة بعمليـة حـشد مـضنية مـن            . رين آخ بني
وقـد شـددت أطـراف أخـرى علـى          . أجل إدراج حصة للنساء   

أمهيـــة وضـــع قائمـــة أوال تـــضم املرشـــحات؛ وكفالـــة تغطيـــة   
؛ علـى قـدم املـساواة      وسائط اإلعـالم للمرشـحني واملرشـحات      
يــضمن عــدم تعرضــهن  واملــسامهة يف تكــاليف املرشــحات، مبــا

 .ات غري مو مايللوضع
وقـــد ســـعت اللجنـــة املـــسؤولة عـــن وضـــع مـــشروع   - ٧٦

، إىل مراعـاة    هـات القانون االنتخايب، حتت ضغط من مجيـع اجل       
اجملتمــع املــدين واملؤســسة الــسياسية علــى   لــدى  دواعــي القلــق

ويف هنايـــة األمـــر، مشـــل مـــشروع القـــانون نظامـــا      . الـــسواء
 لـشغلها  االنتخابـات    ري مقعدا برملانيا، جت   ٥١ قوامهللحصص  

 مقعـدا   ٧٧  التنافس علـى الـــ     ريوجي. على أساس نظام تناسيب   
ومشــل مــشروع القــانون  . قيــة، علــى أســاس نظــام األغلبيــة  االب

وسـائط اإلعـالم للمرشـحني       أيضا نصا يرمي إىل كفالة تغطيـة      
 يف االعتبـار    يوضـع   على أنه مل  .  على قدم املساواة   واملرشحات

 .أوال طلب وضع قائمة باملرشحات
ؤســف لــه، أن جملــس الــوزراء مل يقــر مــشروع   وممــا ي - ٧٧

ــانون،  ــاالقـ ــه يف  ري جيـــكمـ  جتاهـــل موضـــوع احلـــصص برمتـ
كانـت  وإن   أهنـا    أردفـت قائلـة   و. املفاوضات الـسياسية الراهنـة    

تفضل أن تكون هناك حصة أكرب تطبق على مجيـع املقاعـد يف             
ــرا ألن احلــصص       ــدة، نظ ــإن أي حــصة تكــون مفي ــان، ف الربمل

، عوضا عـن     معني  يف حزب سياسي    املرشحات تسجيلتكفل  
درج الــاليت تــواملرشــحات . تقــدمهن كمرشــحات مــستقالت

ــاؤهن يف  ــد مرشــــحات   أمســ ــة ال يتنافــــسن ضــ ــوائم احلزبيــ قــ
ــن        ــألف م ــية أخــرى تت ــات، ولكــن ضــد أحــزاب سياس أخري

وقـد ُحـدد هـذا النـهج باعتبـاره أفـضل            . مرشحني ومرشحات 
 طويــل مــن اجللــي أنــه ال يــزال هنــاك شــوطعلــى أن . النــهوج

 .يتعني قطعه
  تكلمـت بــصفتها :) لبنـان ( كراالـسيدة رياشـي عــس   - ٧٨

ممثلة دائمة، فقالت إهنا حني دخلت جمال اخلدمـة الدبلوماسـية           
 نــساء يف ١٠كــن هنــاك ســوى   ت عامــا مــضت، مل  ٢٥منــذ 

 يف املائـة فقـط مـن     ٥السلك الدبلوماسي وكانت نسبة النساء      
أمـا اآلن فيوجـد     . خلـارج الدبلوماسيني الذين ميثلـون البلـد يف ا       

أربعــة أمثــال ذلــك العــدد مــن النــساء يف الــسلك الدبلوماســي   
.  يف املائـة   ٣٧كما تبلغ نسبة النساء الدبلوماسيات يف اخلارج        

 .وهذا يشكل تقدما كبريا
ــة   - ٧٩ ــى     أوأردفــت قائل ــها كــان عل ــدأت عمل ــا حــني ب هن

الدبلوماسي الذي يرغب يف أن يتزوج دبلوماسـية أخـرى، أن            
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قبل من منصبه، وبعبارة أخرى، كـان مـن املتعـذر أن تبـدأ             يست
. وتواصـــل عملـــهاهلـــا دبلوماســـية حيـــاة أســـرية مـــع زميـــل ال

ــا يكـــن بوســـع أي دبلوماســـي لبنـــاين أن يتـــزوج مـــن    مل كمـ
انـــــب وبعـــــد نـــــضال طويـــــل مـــــن ج. دبلوماســـــية أجنبيـــــة

توجــد  ال و. ت تلــك األحكــامالدبلوماســيات اللبنانيــات أُزيلــ
 وتتمتـع   ،ن قيود على حياة الدبلوماسي اخلاصة     لوقت الراه ايف  

ــن       ــا زمالؤهـ ــع هبـ ــيت يتمتـ ــوق الـ ــنفس احلقـ ــيات بـ الدبلوماسـ
عــدد النــساء الــاليت يــدخلن  فقــد زاد وبالتــايل . الدبلوماســيون

جمـــال الـــسلك الدبلوماســـي، وعـــدد الدبلوماســـيات الـــاليت      
يتزوجن من دبلوماسيني وعدد الدبلوماسـيني الـذين يتزوجـون          

ــن دبلوماســ  ــاتم ــتم   . يات أجنبي ــها يف أن ي ــت عــن أمل وأعرب
 .حكومية أخرىإحراز نفس التقدم يف جماالت 

 .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  
 


