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 .٠٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة  
ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم النظــر يف التق

 )تابع ( من االتفاقية١٨ املادة
 CEDAW/C/LBN/3) (تــابع (التقريــر الــدوري الثالــث للبنــان 
 )CEDAW/C/LBN/Q/3/Add.1  وCEDAW/C/LBN/Q/3 و

بناء على دعوة الرئيـسة، جلـس وفـد لبنـان إىل مائـدة               - ١
 .اللجنة

 ردا علــى األســئلة ،قالــت): لبنــان (الــسيدة مجهــوري - ٢
 ٧اليت طرحها أعضاء اللجنـة يف اجللـسة الـسابقة بـشأن املـواد               

ــة، فيمــا يتعلــق بــصورة املــرأة كمــا تــ   ٩إىل   صفها مــن االتفاقي
ــان غــري خاضــعة   وســائط اإلعــالم، إن   وســائط اإلعــالم يف لبن

 ٩٠وهنــاك قنـاة إخباريــة رمسيـة واحــدة؛ و   . لـسيطرة مركزيـة  
وعلـى  . يف املائة من حمطات التلفزيون واإلذاعة حمطات خاصة       

 حمتوياهتـا  اقـب إن تر، ينتظـر مـن احملطـات اخلاصـة          هذا األساس 
واحملطات واألقنية اخلاصة مرحبـة وتـستهدف يف كـثري       . بنفسها
ــن األ ــة      م ــدم صــورا كــثرية ومتنوع ــا؛ وتق ــورا معين ــان مجه حي

 .للمرأة، ليست كلها صورا إجيابية
ــسية، قالــت إهنــا     - ٣ ــصلة باجلن وفيمــا يتعلــق باملــسائل املت

 زرداين مـن أمـل يف   -تؤيد ما أعربـت عنـه الـسيدة بيلمهـوب      
ملرأة اللبنانيـة سـوف تـنجح يف حتقيـق          شؤون  ة الوطنية ل  يئأن اهل 

تلــك سية اللبنانيــة لــألزواج واألطفــال يف   إمكانيــة مــنح اجلنــ  
 .األم لبنانية اجلنسية اليت تكون فيها األسر

ــوان  - ٤ ــسيدة كي ــان (ال ــسياسي  قالــت إن ): لبن ــاخ ال املُن
املـستوى املـنخفض ملـشاركة املـرأة يف         الصعب ميكن أن يفـسر      

ــات ــستند   . االنتخابـ ــسياسي يـ ــام الـ ــسبيا والنظـ ــل نـ إىل التمثيـ
. اب مفتوحة لكـل مـن الرجـال والنـساء         النسيب، وقوائم األحز  

ــتم     ويــتم توزيــع املقاعــد أيــضا وفقــا للطوائــف واجلاليــات، وي
حفظ بعض املقاعد لتعزيز تـوازن أفـضل بـني الرجـال والنـساء          

ــة مــن الطوائــف    ــصر . ضــمن احلــصة املخصــصة لطائف وال يقت
اهلـــدف بـــالطبع علـــى أن تتقـــدم النـــساء كمرشـــحات لـــشغل 

 . أيضااهباانتخ علىمناصب سياسية بل 
 ١٤ إىل ١٠املواد 

قالـت إن جهـود احلكومـة       : السيدة أروشا دومينغيـز    - ٥
تركـز علـى حقـوق املـرأة، علـى الـرغم مـن حالـة احلـرب                  اليت  

من األمور املـشجعة    و. ستحق الثناء ت ،واحلالة السياسية الصعبة  
ــات  ــر و املعلومـ ــواردة يف التقريـ ــات   الـ ــاق الفتيـ ــة بالتحـ املتعلقـ

عـن  ا تساءلت إذا كانت هناك أية مؤشـرات          غري أهن  .املدارسب
. األزمـة علـى قـدرة الفتيـات علـى احلـصول علـى التعلـيم              تأثري  

لفلـسطينيني الـذين يعيـشون      اوتود أيضا معرفة املزيد عـن حـق         
وأخريا فيمـا يتعلـق خبطـة       .  يف التعليم  يف املخيمات داخل لبنان   

 مــن أجــل القــضاء علــى األميــة ٢٠١٥ إىل ٢٠٠٦  مــنالفتــرة
 مــــــن التقريــــــر  ٥٦ األمــــــر املــــــذكور يف الفقــــــرة   وهــــــو

)CEDAW/C/LBN/3(      ة ملتعلقـ ا، تود أن تعرف السياسة العامـة
 .املرأةب
أشـارت إىل أن هنـاك عـددا        : السيدة زو كـسياوقياو    - ٦

ــري أن     ــات، غـ ــن يف اجلامعـ ــساء يدرسـ ــن النـ ــبريا مـ ــة كـ دراسـ
وتـساءلت عـن أثـر هـذه احلالـة          . معظمهن يف امليادين التقليدية   

 مــستقبلهن املهــين، وإذا كانــت هنــاك أيــة جهــود مبذولــة علــى
ــة      ــري التقليديـ ــادين غـ ــة يف امليـ ــى الدراسـ ــرأة علـ ــشجيع املـ . لتـ

وأشــارت كــذلك إىل أنــه لــيس للجامعــات سياســات عامــة       
ــة جهــود مــن أجــل       ــذل أي ــساءلت إذا كانــت ُتب ــسانية، وت جن
زيادة الوعي باملسائل اجلنسانية، وإدراج الدراسـات اجلنـسانية         

 علـى املـساواة      التـدريس   التـدريب هليئـات    وفرياملناهج، أو ت  يف  
 .بني اجلنسني

ــيمز  - ٧ ــسيدة سـ ــال   : الـ ــاك احتمـ ــت إن هنـ ــور قالـ ظهـ
 يف  ٦٥عليـة القـوم ألن      ترفّـع   مشكلة ميكن وصفها بأهنا نزعـة       

املائــة مــن الطــالب يف املرحلــة االبتدائيــة يدرســون يف مــدارس  
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فالتالميـذ  . كومـة البـاقون يف مـدارس متوهلـا احل       يدرس  خاصة و 
ــع رســوم مدارســ     ــستطيع أســرهم دف ــذين ت  يدرســون يف همال

احلكومــة وتقــع علــى . أفــضل مــن التالميــذ اآلخــرين ظــروف 
 ألكثـر املـواطنني فقـرا      املتاح  مسؤولية التأكد من نوعية التعليم      
ىل احملافظـة علـى النظـام    إ إال وأن عدم القيـام بـذلك لـن يـؤدي       

ك أية خطط إلصالح النظـام      وتساءلت إذا كانت هنا   . الطبقي
التعليمي، وإذا كانت نوعية التـدريس مـضمونة للفلـسطينيات          

نـازل  املويالحظ أن كـثريا مـن عـامالت         . يف خميمات الالجئني  
 وكثري منـهن يقمـن برعايـة األطفـال، حمرومـات مـن              الوافدات

التعلــيم، فأعربــت عــن قلقهــا بــشأن األثــر احملتمــل هلــذه احلالــة  
 . يقمن برعايتهمعلى األطفال الذين

قالـت إهنـا تـود أن تعـرف         :  شيلينغ -السيدة شوب    - ٨
الــسبب الــذي مــن أجلــه بعــض املــدارس اخلاصــة جمانيــة، وإذا   
كان لدى احلكومـة أي تـأثري علـى الكتـب املدرسـية واملنـاهج               

وإن وكالة األمم املتحدة إلغاثـة وتـشغيل        . يف املدارس اخلاصة  
، علـى حـد    )األونـروا (دىن  الالجئني الفلسطينيني يف الـشرق األ     

علمها، تقدم خـدمات، مبـا يف ذلـك التعلـيم، إىل الفلـسطينيني              
وعليـه فإهنـا تتـساءل إذا كانـت         . الذين يعيـشون يف املخيمـات     

احلكومة تقدم أيـضا خـدمات إىل الالجـئني وإذا كـان هلـم أي             
 .رأي يف اخلدمات اليت تقدمها األونروا

ــبار  - ٩ ــسيدة غاسـ ــ: الـ ــامالقالـ ــة ت إن العـ ت يف اخلدمـ
، وإن عـامالت  ١٩٤٦ال يـشملهن قـانون العمـل لعـام     املرتليـة  

ــازل الوافــدات   ــر عرضــة للمخــاطر املن وقــد وردت عــدة  . أكث
يف ذلــك  تقــارير عــن انتــهاكات متعــددة حلقــوق اإلنــسان، مبــا

مصادرة جوازات سفرهن، وتقييد حرية حركتـهن، وظـروف         
ــسيئة، وســاعات   ــاك . فرطــةاملعمــل الالعمــل ال ــر مــن  وهن أكث

يف دات املنـــازل الوافـــ وكالـــة توظيـــف تـــضع عـــامالت ٤٠٠
ــشبه البيــوت؛ وميكــن وصــف أنــشطة هــذه الوكــاالت بأهنــا      ت

وتساءلت إذا كان هناك من يراقـب هـذه         . االجتار باألشخاص 
الوكاالت، وإذا كانت هناك أية إحصاءات هبذا الـشأن حـول           

نتـائج  عدد الشكاوى اليت تـرد فيمـا يتعلـق هبـذه الوكـاالت، و             
 .هذه الشكاوى

قالت إنه كان للحرب حتمـا  ): لبنان (السيدة كيوان  - ١٠
  مدرسـة  ٣٠٠ أكثـر مـن      إنالتعليم إذ   توفري  تأثري على إمكانية    

. ، غــري أن الفتيــات مل يتـأثرن بــذلك بــصفة حمــددة قـد تــدمرت 
سبة  التعلــيم بالنــتــوفريومــن العوامــل الــيت أثــرت علــى إمكانيــة 

 والتـشرد الـداخلي وحالـة عـدم         العنفلكل من البنني والبنات     
 .االستقرار

زون وأضافت أن أكثر مـن نـصف سـكان البلـد يتركّـ             - ١١
 فقـط يعيـشون يف املنـاطق     منـهم  يف املائـة   ٢٠حول بريوت، و    

وعليـــه، فـــإن معظـــم املـــدارس اخلاصـــة موجـــودة يف  . الريفيـــة
املنــاطق الــيت فيهــا أعلــى كثافــة ســكانية؛ وحتــاول احلكومــة أن 

. يكون لكل قرية مدرسة عامـة واحـدة علـى األقـل           تضمن أن   
وختتلف املناهج ونوعية التعليم يف املـدارس اخلاصـة بـني رديئـة             

اهج يف املــدارس ولــيس للحكومــة أي تــأثري علــى املنــ . وممتــازة
ــدارس  ــة، إذ إن للمـ ــها   اخلاصـ ــا وكتبـ ــار مناهجهـ ــة اختيـ  حريـ

وقد حاولت احلكومـة أن حتـرص علـى وجـود نـوع          . املدرسية
النضباط من خالل توفري نفس الكتب املدرسية يف بعـض          من ا 

وتقـدم احلكومـة إعانـات      . املواضيع إىل مجيع املـدارس اخلاصـة      
وقــد مت اكتــشاف بعــض  . ماليــة إىل بعــض املؤســسات الدينيــة 

حاالت الغـش حيـث مت تزييـف سـجالت االلتحـاق يف بعـض               
.  إعانـات ماليـة أكـرب      احلـصول علـى   املدارس اخلاصة من أجـل      

 احلكومـــة املنـــاهج الدراســـية والتـــدريب للمعلمـــني يف وتقـــدم
املــدارس العامــة؛ ويــتم بــذل كــل جهــد ممكــن لــضمان نوعيــة   

 .التعليم
ويتم أيضا بذل اجلهـود لتـشجيع املـرأة علـى الـدخول              - ١٢

يف ميادين الدراسة غـري التقليديـة يف املرحلـة اجلامعيـة، غـري أن               
ــىت اآلن    ــدودا حـ ــان حمـ ــك كـ ــر ذلـ ــضا م . أثـ ــتم أيـ ــة ويـ واجهـ

ــتالءم مــع     صــعوبات يف جعــل املــواد الدراســية يف اجلامعــات ت
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ويــدرك . احتياجــات ســوق العمــل لكــل مــن الرجــال والنــساء
املسؤولون اجلـامعيون ضـرورة إدراج التوجهـات اجلنـسانية يف           

 .املناهج الدراسية ويعملون من أجل حتقيق هذه الغاية
حلالـة  طلبـت، يف معـرض إشـارهتا إىل ا        : السيدة بـاتني   - ١٣

ــامالت  ــة لعـ ــداتاملترديـ ــازل الوافـ ــز  املنـ ــن مركـ ــيل عـ ، تفاصـ
قـوقهن باإلضـافة إىل تقريـر مرحلـي         املتعلق حب مشروع القانون   

وتـساءلت أيـضا إذا كـان       . عن عقود العمل املوحـدة القياسـية      
جتــارة جمــال العــامالت يف ب متعلــقهنــاك نظــام قــانوين منفــصل 

 .اجلنس
ــه ا    - ١٤ ــا تفعل ــسرت عم ــصدي  وأخــريا، استف ــة للت حلكوم
 املهــين عنــد النــساء، وتفــاوت األجــور، وهــي مــسائل   تمييــزلل

 .ذكرهتا اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية على التقرير السابق
أوضــــــــحت أن ): لبنــــــــان (الــــــــسيدة مجهــــــــوري - ١٥

ــ عــــدد ــالعــ ـــامالت فــ  ٢٠٠ ٠٠٠ يف لبنــــان هــــو ـازلـي املنــ
 .٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ال

ون العمـــل أكـــدت أن قـــان): لبنـــان (الـــسيدة صـــمد - ١٦
ومــن أجــل معاجلــة هــذا . ازلينطبــق علــى العــامالت يف املنــ ال

ــدة خــرباء،        ــن ع ــة م ــة مؤلف ــة توجيهي ــشكيل جلن ــنقص، مت ت ال
ــثلني مـــن عـــدد مـــن    ــلة، وممـ ومـــسؤولني حكـــوميني ذوي صـ

سبل والطـرق الكفيلـة   الـ وكاالت األمـم املتحـدة الستكـشاف       
 شأن بـ  هاعملـ وقد بدأت اللجنـة     . ؤالء األفراد بتحسني حالة ه  

، وعقـود   يف املنـازل  مشروع قانون عمل ينظم عمل العامالت       
علومـات إىل   وقد مت أيضا إعداد كتيب يقدم م      . العمل القياسية 

حقوق كـل منـهما ومـسؤوليات    عن  أرباب العمل والعامالت  
 .كل منهما وقد مت توزيع هذا الكتيب

وأضافت أن احلكومة وعدة منظمـات غـري حكوميـة،           - ١٧
 علــى مــذكرة ، وقعــتريــة العامــة لألمــن العــامبــدعم مــن املدي

 الــاليت يقعــن ازلتفــاهم بــشأن إنــشاء ملجــأ للعــامالت يف املنــ 
ت وزارة العمـل مرسـوما      وقـد اعتمـد   . ضحية للمعاملة الـسيئة   

 وكـاالت التوظيـف ويـنص املرسـوم يف مجلـة أمـور              ينظم عمل 
على أن أربـاب العمـل مـسؤولون عـن تـوفري املالبـس املالئمـة                

 للعـــامالت يف واملـــأوى فـــضال عـــن مرتـــب شـــهري والغـــذاء 
 يشفتـ ترة ئـ وترصـد دا  . وحيظر املرسـوم أيـضا الـضرب      . املنازل

العمــل أنــشطة وكــاالت التوظيــف، وهــذه الوكــاالت ملزمــة    
يف برفـــع تقريـــر عـــن أي انتـــهاكات متـــس حقـــوق العـــامالت 

 . إىل السلطات املالئمةازلاملن
ام  لــرتاع عــقالــت إنــه كــان): لبنــان (جالــسيدة ُمفــّر - ١٨

ــات  ٢٠٠٦ ــى إمكانيـ ــاوية علـ ــار مأسـ ــاع   آثـ ــل يف القطـ  العمـ
قطـاع   وقد تأثر بـصفة خاصـة       . اخلاص، وعلى االقتصاد ككل   

 يف املائـة مـن املوظفـات، وبـدأت          ٧٥وظـف   اخلدمات الـذي ي   
 مــن أجــل إجيــاد عمــل، وهــي ظــاهرة مل تكــن نهــاجريالنــساء 

ر الراهنـة  وإن حالـة عـدم االسـتقرا   . معروفة يف السابق يف البلد 
ــشكلة     ــن معاجلــة م ــة م ــع احلكوم ــني  فجــوةالمتن  يف األجــور ب

ــساء والرجــال  ــة،  : الن ــروف احلالي ــل ويف الظ ــة يف تتمث األولوي
 .إجياد عمل ال يف التفاوض على املرتب

أثنت على اجلهود الـيت تبـذهلا   :  آبيا-السيدة كوكر   - ١٩
ــن خــدمات الرعايــة        ــة م ــبكة كامل ــأمني ش ــة الطــرف لت الدول

 شأن غري أهنـا أعربـت عـن قلقهـا بـ          . ة يف كل أحناء البلد    الصحي
 مــن التقريــر، ٢٢٣ يف الفقــرة املــذكورةالــصعوبات املــستمرة 

ــدرة       ــضمان ق ــدابري املتخــذة ل ــسرت عــن الت ــا استف ــه فإهن وعلي
ــواع      ــف أنـ ــى خمتلـ ــصول علـ ــى احلـ ــاديني علـ ــواطنني االعتيـ املـ
اخلــدمات الــيت يقــدمها كــل مــن العــاملني يف جمــال اخلــدمات    

ومن املـثري لالهتمـام بـصفة       . لصحية يف القطاع اخلاص والعام    ا
خاصــة معرفــة إذا كانــت مجيــع اخلــدمات املتخصــصة، مبــا يف   

يف مراكـــز الـــصحة  متاحـــة ، والـــوالدةالطـــب النـــسائيذلـــك 
 العــاملني  هــذه املراكــز عــدد كــاف مــن  العامــة، وإذا كــان يف

ــ. الـــصحيني رد يف التقريـــر أيـــة معلومـــات عـــن  ومبـــا أنـــه ال تـ
ــى       ــود االطــالع عل ــا ت ــات، فإهن ــني األمه ــات ب معــدالت الوفي
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اإلحــــصاءات ذات الــــصلة يف كــــل مــــن املنــــاطق الريفيـــــة      
 .واحلضرية

استفـــسرت عـــن العقبـــات الـــيت  : الـــسيدة بينمنتيـــل - ٢٠
 املـشار إليـه يف      ةالـصحي اخلريطـة   املوافقـة علـى مـشروع        تعرقل
ــضايا   ردود ــة القـــ ــة الطـــــرف علـــــى قائمـــ ــئلة الدولـــ   واألســـ

)CEDAW/C/LBN/Q/3/Add.1 .(هنـــاك وتـــساءلت إذا كـــان 
أي إطار زمين مقـدر للموافقـة عليـه، وإذا كانـت احلكومـة أو          

   خطـوات لتعجيـل  ةاللجنة الوطنية للمرأة اللبنانية قد اختذت أيـ   
وفيمـا يتعلـق بعمليـات اإلجهـاض الـسرية، رمبــا      . هـذه العمليـة  

للحد من عـدد  يكون من املفيد معرفة التدابري اليت مت اعتمادها     
مبـا يف ذلـك توزيـع وسـائل     حاالت احلمل غري املرغوب فيهـا،      

وقالت إهنا تود أن تعـرف أيـضا        . منع احلمل على نطاق واسع    
ــت عمليـــات اإلجهـــاض الطوعيـــة مـــسموح هبـــا يف       إذا كانـ
ــل       ــا احلم ــيت يكــون فيه ــصاب، ويف احلــاالت ال حــاالت االغت

 .يهدد صحة األم، أو يف أي ظروف أخرى
بـث  ا أعربت عـن اغتباطهـا ألنـه عمـال بقـانون             وأخري - ٢١

، يـــشترط مـــن ٣٨٢٠/٩٤رقـــم اإلعـــالم املرئـــي واملـــسموع 
وسائط اإلعالم التلفزيونيـة ووسـائط البـث األخـرى ختـصيص            
ــة     ــربامج التثقيفيـ ــبوع للـ ــل أسـ ــدة يف املتوســـط كـ ــاعة واحـ سـ

وقالــت إهنــا ترحــب مبعرفــة املزيــد عــن أثــر . والــربامج الــصحية
 . صحة املرأةهذا التدبري على

 يف ٢جمــرد أعربــت عــن دهــشتها ألن  : الــسيدة شــن - ٢٢
املائــة مــن النــساء يف لبنــان يعــانني مــن بعــض أشــكال اإلعاقــة؛ 

.  يف املئــة٥وهــذه النــسبة يف معظــم البلــدان تزيــد بقليــل عــن    
 الـيت تـشري إىل أن       ١٩ووجهت النظر إىل التوصية العامـة رقـم         

ــانني مــ    ــة يع ــصابات باإلعاق ــساء امل ــرتبط   الن ــزدوج م ــز م ن متيي
 وناشدت الدولـة الطـرف أن تـوفر         .بظروف معيشتهن اخلاصة  

. معلومات حمددة عن وضع هؤالء النساء يف تقاريرها الدوريـة     

وعليه، ينبغي تقدمي مزيد من البيانات حـول هـذا املوضـوع يف       
 . التقرير الدوري القادم، إن مل يكن يف اجللسة القادمة

زيدا من املعلومات عن التشريع     طلبت م : السيدة تان  - ٢٣
 كـان موعـودا بـه منـذ       اص املتعلـق بالقطـاع الزراعـي الـذي        اخل

ــام  ــ١٩٤٦عــ ــف،   ، وإذ أكــ ــيمني يف الريــ ــى أن املقــ دت علــ
، ، معرضون بصفة خاصة النتهاكات حقـوقهم      سيما النساء  ال

استفسرت عما إذا كان قـد مت إحـراز مزيـد مـن التقـدم حـول         
 مـــن ٢٨١ا إىل الفقـــرة ويف معـــرض إشـــارهت. هـــذا املوضـــوع

األحـراء  التقرير، سألت عن السبب الـذي مـن أجلـه ال يتمتـع              
 ن يف القطـاع الزراعـي  األجراء غري اللبنانيني العاملواملومسيون و 
ورمبـا يكـون مـن املفيـد أيـضا          . لـضمان االجتمـاعي   بتقدميات ا 

ــة مـــدى ال ــدميمعرفـ ــةات املتقـ ــار خمطـــط تاحـ ــدميات  يف إطـ تقـ
وكـم  . تاح للعاملني يف املـشاريع العائليـة       االختياري امل  الضمان

أيـة خطـط لتوسـيع    ، وهـل هنـاك   يف هذه املـشاريع   عدد النساء   
وقالــت إهنــا مهتمــة بــصفة خاصــة حبالــة  . نطــاق هــذه التغطيــة

الريفيات املسنات، وتساءلت إذا كن يـستطعن احلـصول علـى           
 .الرعاية الصحية املالئمة هلن

 تــسويق منتجــات  ووفقــا للتقريــر، هنــاك صــعوبة يف    - ٢٤
.  برنامج التدريب على املهـارات      إىل تنضماملرأة الريفية اليت ا   

. وقالت إهنا تود أن تعرف شـيئا عـن أسـباب هـذه الـصعوبات       
ــات عــن       ــدم معلوم ــة الطــرف أن تق ــى الدول ــضا عل ــتعني أي وي

. الــصفوفاملــوارد املخصــصة هلــذه الــربامج ومتوســط حجــم   
وعــه جمم رُيقــّدممــا  ، رابطــاتوأخــريا، إذ أشــارت إىل أن تــسع

 ال متيـز علـى   ،القـروض  تقـدم يت  رابطة مـن الرابطـات الـ     ٣٠بـ  
رفـع  مـن أجـل     أساس اجلنس، استفسرت عن التـدابري املتخـذة         

ريع الـيت تـديرها     الوعي بني املقرضني مبزايا االسـتثمار يف املـشا        
 بـشأن املـساعدة املاليـة املتاحـة         املرأة، ومـن أجـل تثقيـف املـرأة        

 .هلا
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استفسرت عـن كيفيـة امتثـال وزارة        : دة دايريام السي - ٢٥
عـن   من االتفاقية، و   ١٢الصحة العامة بالتزاماهتا مبوجب املادة      

وقالـت إهنـا تـود احلـصول     . اجلهة املسؤولة عن رصد أنـشطتها   
علــى املزيــد مــن املعلومــات عــن مــشاركة احلكومــة يف تــوفري    
خــدمات الرعايــة الــصحية لالجئــات الفلــسطينيات؛ ويــتعني      

فة خاصة على الدولة الطرف أن توضح إذا كانـت ترصـد             بص
 املعـايري   مها األونـروا للتأكـد مـن أهنـا تطبـق          اخلدمات الـيت تقـد    

علــى مؤشــرات صــحية  االطــالع ومــن املفيــد أيــضا  . املالئمــة
 .تقارن بني الالجئات الفلسطينيات والنساء يف بقية البلد

انني أشـارت إىل أنـه ال توجـد قـو     : السيدة آرا بيغـوم    - ٢٦
 ومبــا أن الريفيــات   .  املــرأة يف لبنــان حمــددة عــن العنــف ضــد   

ــال   اتواملـــشرد ــة ألعمـ  والالجئـــات معرضـــات بـــصفة خاصـ
 وطلبـت مزيـدا   ءلت عن التدابري املتخذة حلمايتـهن العنف، تسا 

ــرة     ــل للفتـ ــة العمـ ــن خطـ ــات عـ ــن املعلومـ  ٢٠١٠-٢٠٠٦مـ
ــرأة   ــالعنف املوجــه ضــد امل ــه مــن املــثري   . املتعلقــة ب وأضــافت أن

خمتلف الربامج واملشاريع املوضـوعة     تأثري  الهتمام أيضا معرفة    ل
ــة إىل ــة  الرامي ــاملرأة الريفي ــز النــهوض ب ــر  تعزي ويف هــذا .  مــن أث

الصدد، يتعني على الدولة الطرف أن توضح إذا كانت هؤالء          
 وحيــتجن إىل ائتمانــات ريةالنــساء يــرغنب يف بــدء مــشاريع صــغ

 فيمــا يتعلــق  وأخــريا . أو قــروض بــدون ضــمانات  /صــغرية و
مبوضوع الصحة اإلجنابية، قالت إهنا تود أن تعـرف إذا كانـت       

 ال يتجزأ من نظام الرعاية الـصحية        ااخلدمات ذات الصلة جزء   
ــة، وإذا كانــ   ــاطق الريفي ــة، ال ســيما يف املن ــات األولي  ت الالجئ

 .هذه اخلدماتاالستفادة من الفلسطينيات يستطعن 
لت إنه مت اختاذ عـدد مـن        قا): لبنان (السيدة باالديان  - ٢٧

التدابري لتوسيع نطاق شبكة خـدمات الرعايـة الـصحية، مبـا يف             
ــشاء   ــاطق   ٣٨ذلــك إن ــة الــصحية يف املن ــدا للرعاي  مركــزا جدي

 علـى   مستـشفيات جديـدة  ١٠احلكومـة  وقـد افتتحـت     . النائية
أساس الشراكة مع منظمات اجملتمـع املـدين والبلـديات املعنيـة،       

وتقـــدم مراكـــز الرعايـــة .  الـــدويلوبفـــضل متويـــل مـــن البنـــك

الصحية األولية خدمات الـصحة اإلجنابيـة، ويـتم بـذل اجلهـود             
 املـساعدة أثنـاء     ميلبناء القدرات يف جمـال تنظـيم األسـرة، وتقـد          

وقـد مت الـشروع يف محلـة      . للمواليـد الوالدة، والرعاية الصحية    
، ن ســرطان عنــق الــرحم وســرطان الثــدي    وطنيــة للوقايــة مــ  

ومت إدراج .  فحــوص جمانيــة أو بأســعار خمفـــضة   باإلضــافة إىل 
دروس يف الــــصحة اجلنــــسية والــــصحة اإلجنابيــــة يف املنــــاهج  

ــة عـــن   . الدراســـية ــاة نامجـ ــة حـــاالت وفـ ــا أيـ والتوجـــد تقريبـ
عمليات اإلجهاض، مبـا أن محـالت التوعيـة أدت إىل اخنفـاض             

 .ااحلمل غري املرغوب فيهحاالت حاد يف عدد 
 ٥٠٠ ٠٠٠إن حـوايل    قالـت   ): لبنان (السيدة ُمفرج  - ٢٨

ــراد أي   ــن األفـ ــشون يف   ١٣,٥مـ ــسكان يعيـ ــن الـ ــة مـ  يف املائـ
دخل الـ  ميثـل و. ، وفقا إلحصاءات البنك الدويل    املناطق الريفية 

، ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٣ يف الفترة بني عامي      ،من األنشطة الزراعية  
أثنـاء احلـرب    مت،  غري أنه   . لبلدلاإلمجايل   يف املائة من الدخل      ٦

تيالء علـى مـساحات كـبرية مـن األرض يف جنـوب لبنـان         االس
ــدخل    . ممــا أدى إىل اخنفــاض حــاد يف النــشاط الزراعــي ويف ال

ويتم يف الوقت الراهن إزالة األلغام مـن هـذه األراضـي هبـدف              
 .إعادهتا إىل وضعها السابق

ــساء ميــثلن   - ٢٩ ــة مــن جممــوع  ٤٠وأضــافت أن الن  يف املائ
وكجـزء مـن اجلهـود املبذولـة        . اعيعدد العاملني يف اجملال الزر    

 ملكافحـــة الفقـــر، تـــسعى احلكومـــة إىل توســـيع نطـــاق تغطيـــة 
ويــتم اختــاذ خطــوات .  يف املنــاطق الريفيــةالــضمان االجتمــاعي

 .أيضا لزيادة مدى توفر االئتمانات الصغرية
قالت إنـه عنـدما مت صـياغة        ): لبنان (السيدة مجهوري  - ٣٠

ــام   ــل لعـ ــانون العمـ ــتث١٩٤٦قـ ــال  ، مت اسـ ــاملني يف اجملـ ناء العـ
ت الزراعي لعدد من األسباب احملددة، كمـا مت اسـتثناء العـامال       

وعلـى الـرغم    . واألفراد العاملني يف املشاريع العائليـة     يف املنازل   
 لطة التـــشريعية اعتزمـــت وضـــع تـــشريع منفـــصلمـــن أن الـــس
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تناول كل جمموعة من هذه اجملموعات إال أهنا مل تفعـل ذلـك             ي
 .بعد
ــ - ٣١ ــوفري وأضـ ــاعي  افت أن تـ ــدميات الـــضمان االجتمـ تقـ

 جلميــع املــواطنني ُمكلــف للغايــة، ولــذلك فــإن   بــشكل شــامل
ــام احلــايل ال  ــاملني    النظ ــات الع ــشمل إال بعــض فئ ــررت . ي وق

السلطة التنفيذية جعل الضمانات االجتماعيـة تـشمل العـاملني          
. الزراعيني الدائمني هبـدف توسـيع نطـاق التغطيـة يف املـستقبل            

ه علـى الـرغم مــن اسـتعداد احلكومـة الوفـاء بالتزاماهتــا،      غـري أنـ  
فــإن التقييــدات املاليــة تعــين أن هــذه اخلطــط معلقــة يف الوقــت  

 .الراهن
ــرج  - ٣٢ ــسيدة ُمف ــان (ال ــة   ): لبن ــى أن احلكوم أكــدت عل

تــسعى مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات احملــددة للمــرأة الريفيــة        
از رقابة وطين   ويؤمل إنشاء جه  . والعامالت يف اجملال الزراعي   

 . للمرأة الريفية والعامالت يف اجملال الزراعي٢٠٠٨يف عام 
 

 ١٦ و ١٥املادتان 
ــوب   - ٣٣ ــسيدة بيلميهــ ــاك  :  زرداين-الــ ــت إن هنــ قالــ

من النـساء    اخلاصة لكل    بني احلياة حاالت ظلم وتفاوت هائلة     
 نتيجـة    الطائفيـة  فـروق  بـسبب ال   ،، وبني النـساء أيـضا     والرجال

وعلـى  . موحد لألحوال الشخصية يف لبنـان     عدم وجود قانون    
الرغم من أن اللجنة عندما درست تقرير لبنـان األويل أعربـت            
عــن قلقهــا ألن القــانون الــديين ينطبــق وفقــا لطائفــة الفــرد،        

. واقترحت وضع قانون مدين موحد، ظلت احلالة بدون تغـيري         
ــر معلومــات ضــئيلة عــن خمتلــف الطوائــف      ويقــدم هــذا التقري

وفـاء باالتفاقيـة، الـيت هـي جـزء          ومن أجـل ال   . انينهاالدينية وقو 
يتجزأ من الدستور، جيب على لبنـان أن يعتمـد علـى الفـور               ال

وينبغي أن ينطبق هذا القانون علـى مجيـع         . ا موحد ا مدني اقانون
اللبنانيات من أجل حتقيق التوحيد واملـساواة يف احليـاة اخلاصـة            

ــز ــام وأعربــت عــن األمــل يف أنــه عنــد  . وبــدون متيي ما يــتم القي
بدراســـة التقريـــر الـــدوري القـــادم ســـوف يـــتم إحـــراز تقـــدم  

وباإلضــافة إىل ذلــك أوصــت   .  هــذه املــسألة بــشأنملحــوظ 
 مؤمتر صـحفي يف لبنـان لنـشر مـضمون نظـر اللجنـة يف                تنظيمب

 .التقرير
ن تعـرف تلـك الفئـات       قالـت إهنـا تـود أ      : السيدة تان  - ٣٤

أفـراد مـن    لزجيـات مـع   دث فيها أكـرب عـدد مـن ا      الدينية اليت حي  
ــن آخــر  ــها للمــرأة أو     دي ــتم إتاحت ــيت ي ــا هــي اخلــدمات ال ، وم

ويبـدو  . للزوجني يف مثل هذه الزجيـات الـيت ترفـضها طوائفهـا           
 سنة بالنسبة للـذكور يف مجيـع    ١٨األدىن للزواج هو    السن  أن  

 سنالطوائف، باسـتثناء الـذكور مـن الـشيعة والكاثوليـك، والـ            
 ث هـو أقـل يف مجيـع الطوائـف ممـا هـو             األدىن للزواج بني اإلنا   

 األدىن للـزواج هـو   سنوينبغـي أن يكـون الـ     . بني الذكور عليه  
 .االتفاقية سنة بالنسبة للجميع مبوجب ١٨
الزوجـة، أشـارت إىل     الـزوج أو    وفيما يتعلـق باختيـار       - ٣٥

ــني    ــة  أن معظــم الزجيــات ب ــان خمتلف ــن أدي ــراد م ــرب يف أف  ال تعت
ــع شــرع  ــا يالواق ــق    ة وســألت إذا ك ــود لتحقي ــذل اجله ــتم ب ن ي

االنسجام بني خمتلف قوانني الزواج، وإضـفاء الطـابع الـشرعي      
 .أفراد من أديان خمتلفةعلى الزجيات بني 

ــائل      - ٣٦ ــن وســ ــيحات عــ ــن التوضــ ــدا مــ ــت مزيــ وطلبــ
 املهـر  بلـغ تجـاوز م ت املتاحة للمرأة الـيت تطلـب نفقـة         االنتصاف

ملبلــغ غــري كــاف هــذا اإذا كــان املعـاد إليهــا يف حالــة الطــالق،  
 .ستوى معيشتهنمب لالحتفاظ

وقالت إهنا تـود أن تعـرف إذا كانـت مجيـع الطوائـف               - ٣٧
قبل سلطة األب، وإذا كانت احلكومة أجرت حـوارا         تالدينية ت 

على اتباع هنج متـوازن     مع خمتلف الطوائف من أجل التشجيع       
ومن املفيد احلصول علـى     . بني اجلنسني يف حالة تربية األطفال     

يف  فيها بعض احملاكم الدينيـة       وضعتنات عن احلاالت اليت     بيا
 .رفاهية األطفال ومنحت حضانتهم إىل املرأةاالعتبار 

أشـارت إىل أنـه حـىت       :  كـاداري  -السيدة هـالبريين     - ٣٨
ــل      ــل األمثـ ــو احلـ ــد، وهـ ــانون موحـ ــود قـ ــدم وجـ ــة عـ يف حالـ
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ــة     ــة، فــإن الوســائل متاحــة للمطالب واملطلــوب مبوجــب االتفاقي
د قــوانني علمانيــة بــشأن مــسائل مثــل حــضانة األطفــال  باعتمــا

، ذلك أن القانون املدين حيـدد املـسائل         العالقة بني املمتلكات  و
ــة احملــاك  ــةالــيت ختــضع لوالي وطلبــت توضــيحا بــشأن  . م الديني

ــا ــت  مـ ــاتإذا كانـ ــة،   املمتلكـ ــاكم الدينيـ ــة احملـ ــضع لواليـ  ختـ
جـة،  الفـصل بـني أمـوال الـزوج وأمـوال الزو          مالحظة أن نظام    

وهـذا األمـر يتنـاىف      .  مسألة دينيـة   وهو النظام املعمول به، ليس    
ــادة   ــم   ١٦مــع امل ــة رق ــة والتوصــية العام ــيت ٢١  مــن االتفاقي  ال
 مشتركة ويتم توزيعهـا يف      تكون ممتلكات الزوجني   تشترط أن 

 . الفورالبت فيها علىحالة الطالق، و
  ةنـ عي محاية م  تاح للمرأة على ما يبدو    وأضافت أنه ال ت    - ٣٩

وجيـب علـى الفـور إلغـاء املـادة          .  يف لبنـان   اُألَسـري من العنـف    
ــصاب داخــل     ٥٠٣ ــسمح باالغت ــيت ت ــات ال ــانون العقوب  مــن ق
 .الزواج
قالت إنـه لـيس هنـاك فـرق       ): لبنان (السيدة مجهوري  - ٤٠

بـــني الرجـــال والنـــساء فيمـــا يتعلـــق بامللكيـــة، ذلـــك أن املـــرأة 
غــري أن املــرياث  . اللبنانيــة تتمتــع حبــق التــصرف يف أمالكهــا    

خيــضع للــشريعة اإلســالمية بالنــسبة للمــسلمني وتــنظم الدولــة   
ويــستند تــشريع الدولــة فيمــا  . املــرياث بالنــسبة لغــري املــسلمني 

يتعلق باملرياث إىل مبدأ املـساواة بـني الرجـال والنـساء وخيـضع          
وحــق املــرياث عنــد املــسلمات يكمــل  . لواليــة احملــاكم املدنيــة

 .حقهن يف امللكية
وأضافت أن اعتماد قانون موحد لألحوال الشخـصية         - ٤١

يضمن املساواة واحلقوق الكاملة للمرأة أمر بالفعل ضـروري،         
واحللـــول اجلزئيـــة ممكنـــة أيـــضا،  . حـــىت علـــى أســـاس جتـــرييب 

يستدل علـى ذلـك مـن أن بعـض احملـاكم املدنيـة رفـضت           كما
ــال يف بعـــض     ــاحل األطفـ ــا يف صـ ــدرت حكمهـ ــشريعة وأصـ الـ

غــري أن هــذه احلــاالت الــيت تــشكل ســابقة  . نةحــاالت احلــضا
وفدها اللجنة أن التقريـر     ر  ويذكّ. تقدم حال كامال أو هنائيا     ال

ــعى إىل إدراج     ــد سـ ــان قـ ــاالت، وإن كـ ــع احلـ ــشمل مجيـ مل يـ
 .احلاالت اليت يوجد فيها متييز

األدىن الــــسن وأضــــافت أن القــــوانني املدنيــــة تــــنظم  - ٤٢
ة ال تــستطيع التــدخل، وعلــى الــرغم مــن أن احلكومــ. للــزواج

 .أن هذا اإلجراء ال حيل املشكلة إال
ان  من الـشريعة والتـشريع املـدين ينظمـ         وقالت إن كال   - ٤٣

، وهناك سوابق قـضائية واعـدة علـى الـصعيد           الوالية يف النفس  
اهليئـات  الـصادرة عـن     حكـام   األ ه جيب عـرض   الوطين، ذلك أن  

 واملطلـوب مـن     .القضائية علـى احملـاكم املدنيـة للموافقـة عليهـا          
القــضاة املــدنيني أن يتفاوضــوا مــع األطــراف املعنيــة مــن أجــل   

ــة الطفــل    ــراراهتم، الــيت جيــب أن تــضمن رفاهي  .التوصــل إىل ق
 األولويــة علــى مجيــع الواليــةألحكــام الــيت يــصدروهنا بــشأن لو

 .األحكام األخرى
سألت إذا كان لدى لبنان خطـط       : السيدة آرا بيغوم   - ٤٤

واستفـسرت  . اُألَسـري بـشكل حمـدد     نـف   لوضع قانون عن الع   
ــة     ــة احلكومــة اللبنانيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ االتفاقي أيــضا عــن ني

 املهاجرين وأفـراد أسـرهم،      مالالدولية حلماية حقوق مجيع الع    
ــة حقــوق   ــة واتفاقي ــصلة  األشــخاص ذوي اإلعاق ــة املت  واالتفاقي
وكـــررت ســـؤاهلا عـــن احلقـــوق األساســـية . مبركـــز الالجـــئني

ــات،  ــضااستفــسرتلالجئ ــانون     أي ــع ق ــة التعامــل م  عــن كيفي
 .الضرائب

ــت إن املــرأة  : الــسيدة غاســبار  - ٤٥  جملموعــة تتعــرضقال
ــف   ــال العن ــن أعم ــاين   . كــبرية م ــات اللبن ــانون العقوب وجيــرم ق

، وعلى الـرغم مـن أنـه مت إحـراز تقـدم             ية املثلية اجلنسالعالقات  
ة فيمـــا يتعلـــق بالرجـــال نتيجـــة ملناقـــشة فـــريوس نقـــص املناعـــ 

اإليدز، سألت إذا كانت النساء الاليت ميارسن اجلـنس        /البشرية
مــع نــساء أخريــات أو النــساء الــاليت يفتــرض أهنــن ميارســن        

 لبنــان للعنــف وإذا كــان يتعرضــناجلــنس مــع نــساء أخريــات  
 .ينص على عدم التمييز ضد املرأة على أساس التوجه اجلنسي
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 أكــدت مــرة أخــرى رغبتــها يف : الــسيدة شــوتيكول - ٤٦
 قد اختـذت خطـوات   ذا كانت إدارة اإلحصاء املركزي معرفة إ 

وباإلضــافة إىل ذلــك، . مــن أجــل إنــشاء قاعــدة بيانــات للمــرأة
اقترحت وضع تعريف لالجتار باألشخاص من أجل تبديـد أي          

 . ا يف القـانون دونخلط بشأن املوضوع، على أن يكون ذلك م 
الـضحايا   للتعّرف على هوية  كما ينبغي إعداد مبادئ توجيهية      

ــاجل       ــيت تع ــشرطة هــي ال ــك أن ال ــشرطة، ذل ــدريب ال لغــرض ت
 .موضوع ضحايا االجتار

ــوب   - ٤٧ ــسيدة بيلميه ــه إذا  :  زرداين-ال أشــارت إىل أن
من املمكن تسجيل الزواج املدين للمواطنني اللبنـانيني يف         كان  

يعية اللبنانيــة أن تــسمح فتــستطيع إذن الــسلطة التــشراخلــارج، 
كـدت علـى ضـرورة      وأ. الـزواج يف لبنـان     النوع من    بعقد هذا 

 . على االتفاقيةسحب لبنان حتفظاته
ويف ضــوء املناقــشات املثمــرة الــيت أجرهتــا اللجنــة مــع    - ٤٨

املنظمــات غــري احلكوميــة، ذكّــرت الوفــد بــأن هــذه املنظمــات 
 لبنـــان، بوصـــفه إىل أنت أشـــارو. أداة مهمـــة إلحـــراز تقـــدم

تطيع أن جيمـع نـساء      عضوا مؤسسا جلامعة الدول العربيـة، يـس       
مـــن دول أخـــرى داخـــل اجلامعـــة العربيـــة للعمـــل معـــا علـــى   

 .التوصيات اليت ميكن أن تفيد وضع املرأة
كـررت سـؤاهلا حـول      :  كـاداري  -السيدة هـالربين     - ٤٩
يف حالـة الطـالق، مالحظـة       بني أموال الزوج والزوجة     فصل  ال

 وأضـافت . ٢١يتفق مع التوصية العامة رقم       فصل ال هذا ال أن  
نطـاق   قانونيـة خـارج   وجد يف لبنان عالقـات تنظرا ألنه ال أنه  

رجـال  الزواج، طلبت معلومات عن حقـوق املـرأة الـيت تعاشـر          
 . واحلضانةاألمالكخارج نطاق الزواج فيما يتعلق ب

 اهليئــة ت إذا كانــت ألســ:  شــيلينغ-الــسيدة شــوب  - ٥٠
دخـال  إملرأة اللبنانية قد ناقشت مـع احلكومـة         شؤون ا الوطنية ل 

 من قـانون العقوبـات الـيت جتـرم          ٥٣٤أية تعديالت على املادة     
ــة اهليئــةوفيمــا يتعلــق مبركــز  . املثليــة يةاجلنــسالعالقــات   الوطني

ــستمر يف    ــي أن تــ ــلطاهتا، ينبغــ ــلطتها وســ ــها وســ أداء وظيفتــ
،  هــذه أثنــاء فتــرة اإلعمــاراالستــشارية، غــري أن هنــاك حاجــة،
 .حلكومة نفسهاإىل إنشاء آلية وطنية مركزية داخل ا

قالت إن مشروع متكني املرأة الـذي       : السيدة دايريام  - ٥١
ــس األمــن       ــاال لقــرار جمل ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥جيــري تنفيــذه امتث

تعمــل  ت إذا كانــت اللجــان النــسائية الألوســ. يــستحق الثنــاء
 بــني البلــديات وتقــدمي اخلــدمات أو إذا كــان يــتم كوســيط إال

ــديات و    ــل البلـ ــرأة داخـ ــل املـ ــشجيع متثيـ ــاذ  تـ ــب اختـ يف مناصـ
القــرارات يف عمليــة بنــاء الــسالم يف فتــرة مــا بعــد الــرتاع ويف   

 .إدارة تقدمي اخلدمات
ــسيد ف - ٥٢ ــرمنلال ــان    : ينت ــذ لبن ــة تنفي استفــسر عــن كيفي

ملـــسؤولياته جتـــاه األونـــروا وجتـــاه املـــرأة الفلـــسطينية يف إطـــار  
وطلــب مــن الوفــد التعليــق علــى     . التنفيــذ الكامــل لالتفاقيــة  

 إصدار تأشريات ملدة ستة أشهر للفنانات الاليت يعملـن     ممارسة
 .يف كثري من األحيان يف الدعارة

ــسة - ٥٣ ــة،    : الرئيــ ــضوا يف اللجنــ ــفها عــ ــة بوصــ متحدثــ
عـل  جلاستفسرت عـن اخلطـوات احملـددة الـيت اختـذهتا احلكومـة              

تــشريعها الــوطين ينــسجم مــع االتفاقيــة وجعلــه نافــذا بــشكل    
ال رفع احلـد األدىن لـسن الـزواج          مبكان مث  ةاألمهيومن  . كامل
 ســنة لكــل مــن البــنني والبنــات وفقــا لالتفاقيــة، فــضال  ١٨إىل 

ومـع ذلـك، لـيس هنـاك مـن دليـل            . عن اتفاقية حقـوق الطفـل     
ــة علــى        ــايري الدولي ــذه املع ــوم بــإدراج ه ــة تق ــى أن احلكوم عل

ــوطين  ــصعيد ال ــن التوضــيحات عــن     . ال ــد م ــوفري مزي ــتعني ت وي
 احلكومـة التغلـب علـى التناقـضات بـني           الطريقة اليت تعتـزم هبـا     
 .القانون الوطين والدويل

قالت إنه ليس هناك قـانون      ): لبنان (السيدة مجهوري  - ٥٤
، ولكـن احلكومـة     اُألسريحمدد يف الوقت الراهن يعاجل العنف       

وتبـذل املنظمـات غـري      . تعمل علـى صـياغة مثـل هـذا التـشريع          
ــة جهــودا  للقــضاء ،ة بالتعــاون مــع مؤســسات الدولــ ،احلكومي
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 بـريوت   حمـامي وقد أنـشأت مـثال رابطـة        . اُألسريعلى العنف   
وأجـــرت احلكومـــة دراســـات . جلنـــة نـــسائية ملعاجلـــة املـــسألة 

الســـتعراض أحكـــام قـــانون العقوبـــات فيمـــا يتـــصل بـــالعنف  
ة الوطنيـة   يئوتبذل اهل .  وتقدمي توصيات يف هذا الصدد     اُألسري

متابعـة هـذه    مـن    درأة اللبنانية كل جهد ممكن للتأكـ      ملشؤون ا ل
 .التوصيات واملضي قدما بشأهنا

العالقــات ” مــن قــانون العقوبــات ٥٣٤وجتــرم املــادة  - ٥٥
الـيت يعاقـب عليهـا بالـسجن ملـدة سـنة            “ اجلنسية غـري الطبيعيـة    

ل النيابيـــة العـــداإلدارة ولجنـــة ل تابعـــة هيئـــةغـــري أن . واحـــدة
 .أوصت بإلغاء هذه املادة

حـسب   بتوزيع بياناهتـا     ركزيقامت إدارة اإلحصاء امل    - ٥٦
وهي تعمل مع صندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة          . اجلنس

ز املعلومـات املوزعـة     من أجل توسيع نطاق قاعدة بياناهتا لتعزي      
ويــــتم إدراج مؤشــــرات جديــــدة يف مجــــع . حــــسب اجلــــنس

 القـضايا الـيت تثريهـا اللجنـة         ه يـتم تغطيـة    البيانات للتأكد من أن   
 .ها على حنو سليمميكن معاجلتأنه و

وتــشري قائمــة القــضايا واألســئلة الــيت وضــعتها اللجنــة   - ٥٧
إىل ضرورة تقدمي مزيد من التوضيحات بـشأن مفهـوم االجتـار          

ــراهن باســتعراض   . باألشــخاص ــة يف الوقــت ال وتقــوم احلكوم
وسـوف تقـدم نتـائج االسـتعراض يف ربيـع           التشريع ذي الصلة    

 .٢٠٠٨عام 
 يف  نعقـد عترف بـالزواج املـدين امل     دولة ت وأضافت أن ال   - ٥٨

ــا   ــاكم  اخلــارج، كم ــر يف  متــنح احمل  زعــاتاناملاختــصاص النظ
. ا لبنانيـ  ا، إذا كان أحد الزوجني على األقل مواطنـ        الناشئة عنه 

 عقـد عات أيضا إىل قانون البلد الذي مت فيـه         ازنوختضع هذه امل  
 .الزواج
، ما ميتلكـه  إال  يأخذ كل طرف    ال  ويف حالة الطالق،     - ٥٩
الطـرف  يف مـا ميتلكـه      حـصة   أن يكون له    حيق ألي طرف     وال
وأثناء الزواج، ال حيق للزوج التـدخل يف الطريقـة الـيت            . راآلخ

ويــستند الــزواج إىل فــصل املمتلكــات . تنفــق هبــا املــرأة أمواهلــا
 .واألمالك ال إىل تقامسها

 األحــوال الشخــصية ال تتنــاول   وأضــافت أن قــوانني  - ٦٠
. غـــري أن القـــانون ال جيـــرم املعاشـــرة. وجيـــةالعالقـــات الز إال
ويف . يتمتع الطرفـان غـري املتـزوجني بـأي حقـوق مكرسـة             وال

 حـق   ي بأ حالة وفاة أحد الطرفني مثال ال يتمتع الطرف اآلخر        
 .من حقوق التوارث

تعتــرب اهليئــة الوطنيــة لــشؤون املــرأة اللبنانيــة احلكومــة و - ٦١
وتغــيري . راهنــة يف لبنــانهيئــة هامــة يف ضــوء احلالــة الــسياسية ال

بالـــضرورة أكثـــر فعاليـــة نظـــرا للوضـــع  لـــن جيعلـــها مركزهـــا 
سة إذا  ويف هذه الظروف، ميكن للهيئة أن تصبح مسيّـ        . الراهن

 .مت جعلها هيئة حكومية
ــسيد - ٦٢ ــوانة ال ــان (كي ــشروع متكــني   ): لبن ــت إن م قال

 ، املرأة يستهدف تلك املناطق يف لبنـان الـيت تعرضـت للقـصف            
املــشروع علــى توعيــة النــساء بــالعنف املوجــه ضــدهن  ويركــز 

وتتعاون احلكومة مـع املنظمـات اجلماهرييـة        . يتهنوبتدابري محا 
احملليــة لتــدريب املــرأة علـــى املــشاركة يف احليــاة االجتماعيـــة      

ويـتم ختـصيص    .  القـرارات  صـنع واالقتصادية ولشغل مناصـب     
خل، األموال للنساء من أجل إنشاء مشاريع جتاريـة مـدرة للـد           

 .سيما للنساء الاليت يعشن يف املناطق النائية ال
قالـت إن حكومتـها معنيـة       ): لبنـان  (السيدة مجهوري  - ٦٣

وعنـدما مت شـن هجـوم علـى       . إىل حد كبري مبحنة الفلسطينيني    
ــاين و  ــذ   اجلــيش اللبن ــود اجلــيش إىل امل ــرض جن ابح، اختــذت تع

 احلكومة خطوات حلماية النـساء واألطفـال الـذين يعيـشون يف           
املخيمـــات الفلـــسطينية، ودفـــع اجلـــيش مثنـــا غاليـــا مـــن أجـــل  

 .محايتهم
ــإن كــل      - ٦٤ ــة، ف ــى االتفاقي ــق بالتحفظــات عل وفيمــا يتعل

مواطن لبناين خيضع للقوانني واألنظمـة واحملـاكم يف طائفتـه أو            
ــها ــذهب احلــق يف    . طائفت  وضــع ومبوجــب الدســتور، لكــل م
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 مجيع املـذاهب    وعليه، فإن . قانون أحواله الشخصية اخلاص به    
وإن حتقيق االنسجام بني هـذه القـوانني        . متساوية أمام القانون  

ويأمـل وفـدها العمـل      . وبني الصكوك الدوليـة يـشكل معـضلة       
 اعتماد قانون أحوال شخـصية موحـد؛ غـري أن مثـل هـذا               على

 .التغيري ينبغي أن يتم تدرجييا
 .٢٠/١٧رفعت اجللسة الساعة  

 


