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 رأةاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل
 الفريق العامل ملا قبل الدورة األربعني

   ٢٠٠٧فرباير /شباط ١ -يناير / الثاينكانون ١٤
الردود على قائمة القـضايا واألسـئلة املتعلقـة بـالنظر يف التقريـر الـدوري                  

 الثالث للبنان
 

  التقريرإعداد  
 ١السؤال رقم   

وقـد كانـت مرحلـة قـصرية جـداً          ( التقريـر الرمسـي الثالـث        عـداد لتحـضري إل  يف مرحلة ا   
، وسعياً للتشارك مع اجملتمـع األهلـي ومنظماتـه          ) والثاين ولتلت مباشرة تقدمي لبنان تقريريه األ     

  اللبنانيــةرأةاهليئــة الوطنيــة لــشؤون املــيف تعــيني الــرؤى واســتعراض اخلطــط واملــشاريع، أقامــت 
، شـارك يف أعماهلـا ممثلـون عـن          “ سـيداو  اتفاقيـة علـى طريـق تطبيـق       ” ورشة عمل حتت عنوان   

 الرمسية واملؤسسات العامة، وكذلك عن املنظمات غري احلكومية، مبا فيهـا املنظمـات              داراتاإل
ا وهلـ االتحـديات تن  / جمموعـة مـن التوصـيات      إىل   وقد خلصت تلـك األعمـال     . النسائية الرئيسية 

ــر    ــآخر، يف أكث ــشكل أو ب ــر، ب ــه جهــود     . مــن مكــان التقري ــذي حتتلّ ــز ال ــضالً عــن احلّي هــذا ف
يـة، خباصـة تلـك الـيت تتعلـق      مههـا التقريـر مبـا يقتـضي مـن األ        أبرز املنظمات غري احلكومية، وقد   

 .باملنظمات النسائية
 والثـاين، علـى     ولالتقريـر ُعـرض، كمـا التقريـرين الـسابقني األ          إن  ، فـ  أخـرى من جهـة     

اللجنـة املعنيـة     إىل   فقـت علـى رفعـه، بواسـطة وزارة اخلارجيـة،          رئاسة احلكومـة اللبنانيـة الـيت وا       
 .رأةبالقضاء على التمييز ضّد امل
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 رأةالدستور والتشريعات واألجهزة الوطنية املعنية بالنهوض بامل  
 ٢السؤال رقم   

منه هو منوذج عن املساعي الـيت يبـذهلا اجملتمـع            ٣١٧ الفقرة   التقرير يف  إليه   إن ما أشار   
لكـن أي تقـّدم يف    .  يف سبيل حتقيق املساواة، ومنـها بطبيعـة احلـال املـساواة أمـام القـانون                املدين

ن أطبيعتها، األمر غري املتوفر حالياً، علمـاً         إىل   هذا اجملال يفترض عودة احلياة السياسية يف البلد       
 ، ومــا تبعهــا مــن تــداعيات يف الوضــع   ٢٠٠٦ يوليــه/احلــرب الــيت ُشــّنت علــى لبنــان يف متــوز  

احلكومي ويف عمل السلطة التشريعية، شكّلت، وما زالت، عائقاً فعلياً أمام إحراز تقّدم معـّين               
أن جهــوداً كــبرية ُتبــذل مــن جانــب وزارة الــشؤون    إىل ومــع ذلــك نــشري .  املطلــوبجتــاهباال
، وقــد ذكــر التقريــر بعــضاً مــن هــذه  رأةيــة، خباصــة يف جمــال مناهــضة العنــف ضــّد املــ جتماعاال

ــة حتــديث القــوانني ن أ إىل  كــذلك نــشري .١-١١٨الفقــرة اجلهــود يف  ــة تعمــل  جلن ، وهــي جلن
  أبــرزبتكليــف وبقــرار مــن رئــيس جملــس النــواب، تتــابع درس تعــديل قــانون العقوبــات، ومــن  

ســيما منــها   يف مجيــع اجلــرائم والرأةاملــساواة يف املــسؤولية اجلزائيــة بــني الرجــل واملــ” أهــدافها
ــداءاال ــى العــرض وجــرائم عت ــشرف عل ــايب    ( “ ال ــة حتــديث القــوانني يف اجمللــس الني أعمــال جلن

ــد  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ــة، اجمللــ ــاة النيابيــ ــران٦٣، احليــ ــه/، حزيــ ــصفحتان، ٢٠٠٧ يونيــ  ١٣٦ الــ
 حبـضور   رأةكانت قد ناقشت عدة مواد تتعلـق بـامل        ”أن هذه اللجنة     إىل   إشارة أيضاً ). ١٣٧ و

، وذلـك   رأة القطـاع األهلـي املهـتم بـشؤون املـ           وممثالت عـن    اللبنانية رأةاهليئة الوطنية لشؤون امل   
 انسجاماً مع االتفاقيات الدولية الـيت صـّدقها   رأةبغية تعديل وشطب املواد اليت فيها متييز ضّد امل    

) ٢٠٠٧(  مـن العـام احلـايل      يونيـه /حزيـران ويف شـهر    ). ١٣٧املرجع الـسابق، صـفحة       (“لبنان
 قـانون العقوبـات موضـوع درس مـن جانـب            تعديل بعض مواد   إىل   كان اقتراح القانون الرامي   

 . والطفل النيابيةرأةجلنة امل
 

 ٣السؤال رقم   
ــشؤون املــ     ــة ل ــة الوطني ــشائها، تعتمــد اهليئ ــذ إن ــة يف ممارســة مهامهــا علــى    الرأةمن لبناني

موازنـة رئاسـة جملـس      إىل   تؤّمنه هلا رئاسة احلكومة من اعتمادات تنقل من احتياطي املوازنـة           ما
 مـن إمجـايل   ٪ ٠,٠٠٣عتمـادات نـسبة   متثـل هـذه اال  . يـة جتماع وظيفـة التنميـة اال     الوزراء حتت 

ــة  ــة العام ــة       . املوازن ــة ووزارة املالي ــدى رئاســة احلكوم ــرارا ل ــة م ــة الوطني ــد ســعت اهليئ هــذا وق
وهــي، أي اهليئــة، . الســتحداث فــصل خــاص يف املوازنــة العامــة يلحــظ موازنــة خاصــة باهليئــة  

سـتجابة  نيـة لـدى وزارة املاليـة بـضرورة اال         ذكري اجلهات املع  ت إىل   ٢٠٠٧بادرت خالل صيف    
 . ٢٠٠٨ موازنة العام إعدادهلذا املوضوع خالل 
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 ٤ السؤال رقم  
يعترب املوضوع املتعلق باعتماد قانون موّحد لألحوال الشخصية يف لبنان مـن املواضـيع               

لكــن جتــدر . انــتغــري القريبــة املنــال، ومل تــسّجل هبــذا اخلــصوص مبــادرات مــن أيــة جهــة ك   
أن القضاء املدين جيتهد بشكل واضح إلعطاء اجملـاالت العائـدة للقـوانني واألنظمـة                إىل   اإلشارة

املدنية نطاقها الواسع، وبالتايل إبقاء اجملاالت اخلاصة بقوانني الطوائف ضـمن حـدودها احملـددة               
 .حصراً

 رأةالعنف ضد امل  
 ٥السؤال رقم   

ــة يعتــرب موضــوع تعــديل ا    مــن قــانون العقوبــات جــزءاً ال يتجــزأ مــن   ٥٦٢ملــادة بداي
يف معـرض اإلجابـة علـى الـسؤال      إليـه  مشروع تعديل قـانون العقوبـات الـذي سـبقت اإلشـارة         

 . ٢ رقم
، فـــإن وزارة الـــشؤون رأةأمـــا يف موضـــوع القـــضاء علـــى العنـــف املمـــارس ضـــد املـــ   

 السـتقبال   صة تـؤمن مالجـئ    خمتـ ية تقوم بتقـدمي الـدعم املـايل ملنظمـات غـري حكوميـة               جتماعاال
النساء ضحايا العنف كما تنفذ محالت توعية ومحـالت إعالميـة حـول املوضـوع بالتعـاون مـع            

من جهـة   .  كتيب حتليلي حول املوضوع    ٢٠٠٨هذه املنظمات ومن املتوقع أن تصدر يف العام         
  عـامالً وعاملـة    ٤٥ مـشروع تـدريب مـدربني يـستهدف          ٢٠٠٦ تنفذ الوزارة منذ العام      أخرى
 .رأةية يف مجيع املناطق اللبنانية هبدف مناهضة العنف األسري والعنف ضد املاجتماع

اجمللــس األعلــى للطفولــة يف وزارة أنّ  إىل كمــا جتــدر اإلشــارة، علــى صــعيد التــشريع،  
مناهـضة العنـف ضـد       إىل   يعمـل حاليـاً علـى وضـع مـشروع لقـانون يرمـي             ية  جتماعالشؤون اال 
 .األطفال

 
 ٦السؤال رقم   

 منه، عرضاً للجهـود املبذولـة مـن جانـب     ١١٧ إىل ١٠٩يتضمن التقرير، يف الفقرات      
، وما ميكن التأكيـد عليـه هـو      رأةاهليئات احلكومية من أجل القضاء على التمييز والعنف ضّد امل         

جهد نوعي جديد من جانب اهليئـة الوطنيـة لـشؤون        إليه   أن هذه اجلهود مستمرة، وقد أضيف     
 :ة، يتمثّل بالعمل، يف وقت واحد، على مشروعني بدأ فعالً تنفيذمها اللبنانيرأةامل

ي للحقــوق قليمــ الربنــامج اإلإطــار يف اليــونيفم يــتم تنفيــذه بالتعــاون مــع    :ولاملــشروع األ
 يرمـي النـشاط   .أنـشطة /يف مناطق املغرب واملـشرق، ويتـضمن ثالثـة مكونـات          مرأةاإلنسانية لل 
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 نـواة مرصـد للـسياسات والـربامج احلكوميـة املتعلقـة بقـضايا        مجع املعلومات لتكـوين  إىل   ولاأل
 اللبنانيــة رأةمركــز املــ إطــار، وذلــك يف رأة أوضــاع املــولا ووضــع آليــة عمــل ملرصــد يتنــ رأةاملــ

النـشاط   أمـا    .٢٠٠٤يف العـام     اللبنانيـة    رأة اهليئة الوطنية لشؤون املـ      الذي استحدثته  للمعلومات
 يف عدد من اجملاالت، يـرد مـن ضـمنها           رأةلدالة على قضايا امل   الثاين، فيتضمن وضع املؤشرات ا    

دعـم القـدرات يف      إىل   ويّتجـه النـشاط الثالـث     .  ووسـائل مكافحتـه    رأةموضوع العنـف ضـّد املـ      
 . سيداو والوثائق ذات الصلة وتعزيز الوعي اجملتمعياتفاقيةجمال نشر 

 الـذي يـتم   سـتقرار  واالاألمـن العمـل الـسلمي حنـو       : رأةهو مـشروع متكـني املـ      : املشروع الثاين 
 اإلجابـة   إطـار  والـذي يـرد عرضـه يف         )UNFPA(ن  بالتعاون مع صندوق األمـم املتحـدة للـسكا        

 . ٢٧على السؤال رقم 
ــة    ــن جه ــشؤون اال أخــرىم ــوم وزارة ال ــع منظمــات غــري    جتماع، تق ــة باالشــتراك م ي

ــة بتن       ــم املتحــدة للتنمي ــامج األم ــع برن ــاون م ــة وبالتع ــة ودولي ــة حملي ــة  حكومي ــذ دورات توعي في
 ومطويـات  رأةومحالت إعالمية، كما ختطط إلصدار كتّيب حتليلي عن ظـاهرة العنـف ضـد املـ               

كمـا ُتجـري الـوزارة مـسحاً للخـدمات املقدمـة يف        . وأفالم إعالنية وملصقات حول املوضـوع     
ــاملني اال     ــدرب الع ــة وت ــريوت اجلنوبي يني يف مراكــز اخلــدمات  جتمــاعهــذا اجملــال يف ضــاحية ب

 . التابعة هلا على مناهضة العنف األسريمنائيةية واإلتماعجاال
 

 ٧السؤال رقم   
اهليئــة اللبنانيــة ملناهــضة العنــف ضــّد ”بالتعــاون مــع (يــة جتماعتنفّــذ وزارة الــشؤون اال 

مــشروع تطــوير )  حامعــة القــديس يوســف- يجتمــاعواملدرســة اللبنانيــة للتــدريب اال “رأةاملــ
/  حــول موضــوع الوقايــة مــن العنــف األســري  منائيــةدمات اإلقــدرات العــاملني يف مراكــز اخلــ 

حتسيس حول خماطر العنف على األسرة وأفرادها، واعتماد بدائل اتصال العنفيـة، كمـا تعمـل                
. رأةيني ونــشر ثقافــة مناهــضة العنــف ضــّد املــ جتمــاعالــوزارة علــى تطــوير قــدرات العــاملني اال

يـة املختـصة، اجلهـود      األمنيـة واألجهـزة     جتماعالواحلكومة اللبنانية تدعم، عرب وزارة الـشؤون ا       
، مبا يف ذلك العنـف املـرتيل   رأةاليت تبذهلا املنظمات غري احلكومية املهتمة مبناهضة العنف ضّد امل       

وضـع تـشريع خـاص      إىل   عـن اخلطـوات اآليلـة      أمـا    ). من التقرير  ٢-١١٨  و ١-١١٨الفقرة  (
تـشاركان،   اللبنانية   رأةاهليئة الوطنية لشؤون امل   وية  جتماعبالعنف املرتيل، فإن وزارة الشؤون اال     

بلورة اقتراحات حـول تـشريع خـاص بـالعنف          إىل   مع منظمات غري حكومية، يف اجلهود اآليلة      
 . املرتيل، لكن دون وجود خطة وطنية هبذا املعىن

 اللبنانية تعمـل علـى      رأةأن اهليئة الوطنية لشؤون امل     إىل   ، جتدر اإلشارة  أخرىمن ناحية    
 الرمسية واملؤسسات العامة، وقد نظّمـت هلـذا الغـرض     داراتاإل يف   رتكازتوسيع دائرة نقاط اال   
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 للمـشاركة يف ورشـات عمـل        رتكـاز أكثر من ورشة عمل، كما أوفدت الـبعض مـن نقـاط اال            
 . ية، كان العنف أحد مواضيعها الرئيسيةإقليم

 
  بالنساء واستغالهلن يف البغاء االجتار  
  ٨السؤال رقم   

 تقـوم فيـه وزارة العـدل    “ يف لبنـان شـخاص  باألاالجتـار وقايـة ومكافحـة     ”ن مشروع   إ 
مكتــب األمــم املتحــدة املعــين    بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة والبلــديات، مبــساعدة فنيــة مــن       

ــز الوســائل القــضائية جلهــة مكافحــة    إىل يهــدف املــشروع . باملخــدرات واجلرميــة   االجتــارتعزي
 : عن طريق شخاصباأل
 األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة اتفاقيــةدعــم القــدرات التــشريعية لتــأيت منــسجمة مــع   - ١

 شـخاص  باأل االجتـار ا واملتعلـق مبنـع وقمـع ومعاقبـة          والربوتوكول املكمل هلـ   املنظمة عرب الوطنية    
 .وخباصة النساء واألطفال

و علـى   أيـة   األمنن علـى صـعيد األجهـزة القـضائية و         أتفعيل الشبكات الوطنية والدولية      - ٢
 .صعيد فاعليات اجملتمع املدين

ذلـك  ات القانونيـة و   جـراء تدريب وتأهيل العاملني يف هذا اجملـال يف خمتلـف مراحـل اإل             - ٣
 . عالهأ والربوتوكول املذكورين تفاقيةوفقاً لال

 يف لبنـان،  شـخاص  باألاالجتـار  نشاطات املشروع هو معرفـة وحتديـد ظـاهرة          أهمومن   
 . يف تنفيذ النشاطات املختلفةساسحبيث تكون نتائج هذه الدراسة املرجع واأل

روع، حــىت اآلن،  قيامهــا هبــذا املــشإطــارن اإلجنــازات الــيت حققتــها وزارة العــدل يف  إ 
 :تتمثل مبا يلي

، وهـي   ٢٠٠٦ عمل اللجنة يف عـام       أطلق: شخاص باأل االجتاراللجنة الوطنية ملكافحة     - ١
 الداخلي، املديريـة العامـة لألمـن    األمناملديرية العامة لقوى تتألف من ممثلني عن وزارة العدل،       

 . املشروع عن اجملتمع املدين هبدف مواكبة تنفيذ أهلية، ومجعية العام

ات التـشريعية   جـراء  دراسة قانونيـة عـن واقـع التـشريع العقـايب يف لبنـان وعـن اإل                 إعداد - ٢
 والربوتوكـوالت   تفاقية اال أحكامالواجب اّتخاذها من قبل الدولة اللبنانية ملالءمة تشريعاهتا مع          

 .وزير العدل إىل وقد قدمت االقتراحات يف هذا الصدد. املنبثقة منها

ن تنجـز هـذه     أ يف لبنـان، ويتوقـع       شـخاص  باأل االجتـار دراسـة ميدانيـة عـن واقـع          إعداد - ٣
 . ٢٠٠٧ ديسمرب/ولالدراسة يف كانون األ

http://157.150.196.11/dgaacs/unterm.nsf/8fa942046ff7601c85256983007ca4d8/dd417dfde11e4d1b852569fa0000ff6a?OpenDocument
http://157.150.196.11/dgaacs/unterm.nsf/8fa942046ff7601c85256983007ca4d8/dd417dfde11e4d1b852569fa0000ff6a?OpenDocument
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 العـام علـى كيفيـة التعـاطي مـع اجلـرائم املتعلقـة               األمـن  الـداخلي و   األمـن تدريب قـوى     - ٤
طاً  يف الــوروار دّرب فيهــا مخــسون ضــاب   األمــندورة يف معهــد قــوى  (شــخاص  باألاالجتــارب

 ).وستون رقيب حتقيق
 

 ٩السؤال رقم   
إن الظروف االستثنائية والصعبة اليت ميـّر هبـا البلـد جتعـل أن تـدّخل احلكومـة يف اجملـال                      
ــه املـــشار ــادي    إليـ ــراهن علـــى تقـــدمي الـــدعم املـ عـــرب وزارة الـــشؤون ( يقتـــصر يف الوضـــع الـ

اســتقبال وإعــادة (يا البغــاء  الــيت تعــىن بتقــدمي اخلــدمات لــضحاهليــةللجمعيــات األ) يــةجتماعاال
أن اخلـدمات    إىل   هـذا مـع اإلشـارة     .  منـه  ١٣٨ التقريـر يف الفقـرة        إليه   وفق ما يشري  ...) تأهيل

يف جمــال التأهيــل ) وهــي مؤســسة عامــة حكوميــة (املؤســسة الوطنيــة لالســتخدام  الــيت تقــّدمها 
ي أو  جتمـاع هم اال وضـع  إىل   والتدريب والترقي املهين هي خدمات متاحـة للـراغبني دون النظـر           

 ).  من التقرير٢٦٤ إىل ٢٦١يرجى مراجعة الفقرات (حالتهم األسرية أو أي اعتبار آخر 
 

  ١٠السؤال رقم   
النساء اللوايت يـرغّنب يف التخلّـي عـن البغـاء، والبحـث              إىل   ال توجد قيود معّينة بالنسبة     

مـع  .  غري متاحة هلن   أخرى و عن سبل عيش بديلة، وبالتايل فإن ال حتديد معّين خليارات متاحة          
بعضها يف معـرض اإلجابـة علـى         إىل   أن جهوداً ُتبذل يف جمال إعادة التأهيل، أشرنا        إىل   اإلشارة

 . أعاله٩السؤال رقم 
 

 املشاركة يف صنع القرار  
  ١١السؤال رقم 

 مــشروع عــداداهليئــة الوطنيــة إلمــشروع قــانون االنتخــاب املرفــوع مــن   إىل باإلشــارة 
جملـس الـوزراء شـرط       إىل   ن املشروع قد تضمن يف صيغته النهائية املرفوعة       إ، ف نتخابقانون لال 

 مقعـداً مـن أصـل    ٥١ من الترشـيحات النـسائية يف لـوائح املرشـحني املتنافـسة علـى       ٪٣٠نسبة  
 ٥١ ـن جتـري االنتخابـات علـى هـذه املقاعـد الــ     أ مقعـداً هـو إمجـايل عـدد النـواب، علــى      ١٢٨

ــسيب  ــا  أ.حبــسب النظــام الن ــى أي     خــرى األ٧٧ ـاملقاعــد الــ م ــانون عل ــنص مــشروع الق ــم ي فل
 . كثرير متفاوتة احلجم وحبسب النظام األ وجيري فيها االنتخاب يف دوائمرأةختصيص فيها لل

لكن مشروع القانون املذكور مل يتم تبّنيه مـن قبـل جملـس الـوزراء، وقـد فـتح النقـاش                      
 . ن يتوافق حوله اللبنانيونأكن من جديد يف لبنان حول أفضل قانون انتخاب مي
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  ١٢السؤال رقم   
 .ات خاصة أو أية تدابري لتـشجيع ترشـيح نـساء لالنتخابـات النيابيـة     إجراءمل ُتّتخذ أية   

درجة االستقطاب السياسي احلاد الذي طبع االنتخابـات         إىل   تراجع عدد املرشحات فيعود   أما  
الئحـة مـا يف تقريـر مـصري          إىل   عبـه الـدخول    الـذي ل   اسـم  وإىل الدور احل   ٢٠٠٥العامة يف العام    

ن أثـىن العديـد عـن الترشـيح         أالئحـة كـان مـن شـأنه          إىل   املرشحني، فعدم التمكّن من الدخول    
  .انعدام فرص النجاح خارج اللوائح إىل بالنظر

 
  ١٣السؤال رقم   

مل جتر اختـاذ خطـوات خاصـة مـن قبـل احلكومـة لتـشجيع وسـائل اإلعـالم علـى تـوفري                   
يطغـى يف لبنـان توجـه حريـة وسـائل           . متـساوية للنـساء والرجـال املرشـحني لالنتخابـات         فرص  

 .اإلعالم الكاملة يف التعاطي مع سائر املواضيع ووسائل اإلعالم متعّددة ومتنّوعة جداً
 

  ١٤السؤال رقم   
يف  يف اهليئات املنتخبة واملعينة مبـا        رأةمل يتم اعتماد مبادرات خاصة لتسريع مشاركة امل        
يـة وتلـك    دارهناك شروط عامة للتعيني يف الوظـائف اإل       .  العامة والسلك اخلارجي   دارةذلك اإل 

ن وأ أمـا    .املتصلة بالسلك اخلارجي، هذا التعيني قائم على مباراة خيضع هلا الرجال كما النساء            
ا نه ليس هناك من فروقات تـذكر يف هـذ    أفرص التعليم مفتوحة بالنسبة نفسها للبنني والبنات و       

 كمــا مــرأةالوظيفــة العامــة هــي نفــسها لل  إىل ن فــرص املــشاركة يف مبــاراة الــدخول إاجملــال، فــ
بالتـسمية   أمـا  بـالترفيع مـن الفئـة الثانيـة    مـا  إ  فيجـري وىلالتعيني يف وظائف الفئة األ أما  .للرجل

 . لقاعدة املناصفة بني املسيحيني واملسلمنيوىلخيضع التعيني يف الفئة األ. من خارج املالك
 

 التعليم والقوالب النمطية  
 ١٥السؤال رقم   

 إىل  املقّدمــة“ وثيقــة الرؤيــا- االســتراتيجية الوطنيــة للتربيــة والتعلــيم يف لبنــان ”تقــّدم  
مـا قبـل اجلامعيـة      يف املرحلـة     تقييمـاً ألوضـاع التعلـيم الرمسـي          ١٥/٣/٢٠٠٧رئاسة الوزراء يف    

 : نية من التربية املنهجية، على النحو اآليت والثاوىلاليت تشمل الروضة، واحللقتني األ
 

 الروضة - أوالً  
 :يشكو التعليم يف مرحلة الروضة من نقاط ضعف تتمثّل يف 
 ي،ساس من التعليم األوىلضعف اتساق مناهج الروضة مع مناهج احللقة األ )١( 
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 ظهور مشكالت يف تطبيق منهج الروضة، )٢( 
 هادات اجلامعية املناسبة للتعليم يف هذه املرحلة،تدين نسبة املعلمني محلة الش )٣( 
 عدم مالءمة املباين والتجهيزات والوسائل التربوية يف الكثري من األحيان، )٤( 
ــيم يف مرحلــة         )٥(  ــة يف التعل ــات احلديث ــاخ املدرســي مــع التوجه ــق املن ــدم تواف ع
 الروضة، 
الحـظ نقـاط الـضعف هـذه         وتُ . املركزية دارة املدرسية واإل  دارةعدم كفاية اإل   )٦( 
 .يف الروضات الرمسية واخلاصة اجملانية خاصة

 
 تأهيل املدّرسني يف التعليم العام وتدريبهم - ثانياً  

 :ي الرمسي مشكالت جدية يف مؤهالت معلّميه جلهةساسيواجه التعليم األ 
 النسبة العالية حلملة الشهادات الثانوية وما دون، )١( 
 وعـدم اخلـضوع ألي      لتعاقد مع معلمني من محلة اإلجازات،     عدم حتديد آلية ا    )٢( 
 . تربويإعداد

 :ويواجه التعليم الثانوي الرمسي أيضاً مشكالت جدية يف مؤهالت معلميه جلهة 
لـة اإلجـازات مـن دون    االستمرار يف التعاقد مـع أسـاتذة تعلـيم ثـانوي مـن مح           )١( 
 تربوي، إعداد

 “ تربـوي  إعـداد ”ملتعاقدين يف املالك بعـد دورة       تعيني أساتذة التعليم الثانوي ا     )٢( 
ــصرية ــا .قـ ــام       أمـ ــذه يف العـ ــدأ تنفيـ ــاق بـ ــع النطـ ــشروع واسـ ــاك مـ ــدريب فهنـ ــن حيـــث التـ مـ
 . القطاع الرمسي ي واألساتذة الثانويني يفساس لتدريب املعلمني يف التعليم األ٢٠٠٤/٢٠٠٥

 
 األبنية والتجهيزات - ثالثاً  

شكالت يف األبنيــة والتجهيــزات التربويــة مــن حيــث  كمــا تواجــه املــدارس الرمسيــة مــ  
 .توافرها ومالءمتها وجودهتا وحسن توظيفها يف التعليم

 
 دارةاإل - رابعاً  

 :تعاين املدارس الرمسية من خلل يف إدارهتا يتمثل يف أربعة أمور 
  والقيادة،دارةالصالحيات احملدودة للمدير يف اإل )١( 
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  التربوية،دارة واليت ال تتطلب شهادة جامعية يف اإلةدارشروط التعيني يف اإل )٢( 
  يف اجلامعــة اللبنانيــة املفروضــةإعــدادعــدم االلتــزام بإخــضاع املــديرين لــدورة  )٣( 
 قانوناً،

 املـديرين يف    عـداد سـسة إل  ؤوحىت تارخيه ال توجد م    . غياب نظام لتقييم األداء    )٤( 
 .هين التربوية وملتابعة تطويرهم املدارةالقيادة واإل

 
 االمتحانات الرمسية - خامساً  

يف الــشهادة املتوّســطة ) األوائــلالعــشرة ( املتفــّوقني عــدادأ املتفّوقــات تفــوق عــدادأإن  
، ٪٧٠، علــوم احليــاة ٪٧٠العلــوم العاّمــة ( ، ويف كــلّ فــروع شــهادة البكالوريــا) إنــاث٪٩٠(

العاّمـة كمـا    /رس الرمسيـة  واإلناث يف املـدا   ). ٪١٠٠، آداب وإنسانيات    ٪٩٠ واقتصاد   اجتماع
ذلـك، فـإن نـسبة جنـاح      إىل  بتواتر أكرب من الـذكور     وىلغري الرمسية، مثالً، حللن يف املراتب األ      

ــسبة   ــذكور  اإلنــاث هــي أعلــى مــن ن ــرمسيتني  جنــاح ال ــشهادتني ال ــا  يف ال . املتوّســطة والبكالوري
 مــن جممــل اإلنــاث ٪٧٢هــي فالنــسبة اإلمجاليــة لنجــاح اإلنــاث يف الــشهادة املتوّســطة، مــثالً،  

ل الـذكور املتقـّدمني هـي       مـ ، بينما نسبة الذكور النـاجحني مـن جم        تقّدمات لنيل هذه الشهادة   امل
 : إن هذا التفّوق هو ثابت يف خمتلف املواقع.٪٦٤

حيث تتـراوح، وحبـسب املنـاطق، نـسبة         (،  )احملافظات الست (يف كلّ املناطق اللبنانية،      
تتـــراوح   يف علوم احلياة مثالً، فإن نسبة جناح الذكور ٪٩١ و ٪٧٨ بنيث جناح اإلنا

 العلـوم العاّمـة،   - ، و يف كـلّ فـروع شـهادات البكالوريـا         )٪٨٩  و ٪٧٣يف الفرع نفسه بـني      
 .  واالقتصادجتماععلوم احلياة، اآلداب واإلنسانيات، اال

ــسبة النجــاح والتفــّوق    ــان   لكــن يبقــى أن ن بة إن نــس( مهــا أكــرب يف بــريوت وجبــل لبن
 يف ٪٧٨لكنـــها جتـــاوزت  ؛٪٦٤يف الـــشهادة املتوّســـطة لإلنـــاث ، يف البقـــاع مـــثالً،  النجاح 
وم وهــي، غالبــاً، أكــرب يف املــدارس اخلاصــة منــها يف املــدارس العاّمــة، يف فرعــي العلــ  ). بــريوت

 .العاّمة وعلوم احلياة، خاّصة
 

 ١٦السؤال رقم   
يتّم فرز الطالب والطالبات يف املدارس كلّهـا،         يف هناية املرحلة الثانوية ما قبل اجلامعية       

ــة ضــمناً،  ــاة،     إىل واملــدارس العاّم ــوم احلي ــة، عل ــوم العاّم  اجتمــاعاختــصاصات أربعــة هــي العل
واقتـصاد وإنـسانيات؛ ويـتّم الفــرز املـذكور تبعـاً مليـول الطــالب والطالبـات وقـدراهتم العلميــة،         

ــة   ــاً النتمــاءاهتم اجلندري ــة يف اجل. حــصراً، ال تبع ــة اللبناني ــة - امع ــتّم انتــساب  -  جامعــة الدول  ي
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مبـاراة للـدخول يف بعـضها، أو، يف بعـضها            إىل   الكليـات املختلفـة اسـتناداً     /األقسام إىل   الطالب
ــتناداً  ــية        إىل اآلخــر اس ــسنة الدراس ــة ال ــات هناي ــؤالء يف امتحان ــا ه ــيت يناهل ــات ال ــب العالم ترتي

االختبار املذكور هي مغفلـة     /ملسابقات للمباراة وحيث أن أوراق ا   . التحضريية يف تلك األقسام   
فإن التمييز اجلنـدري غـري ممكـن،         ،)يف املوقع املخصص ويغفل بالالصق     سميكتب اال (سم،  اال

 . أصالً
 قــسم اإلنــسانيات - اجلــدير ذكــره أن قــسماً هامــاً مــن الطالبــات يف اجلامعــة اللبنانيــة   

أو ( ربـات بيـوهتن      -  مرتليـة أو متزوجـات     عامالت يف مهن خارج   ما  إ ية هن جتماعوالعلوم اال 
وذلك بعكـس   (األقسام ليس إلزامياً،    /وحيث أن احلضور يف أغلب هذه الكليات      ). االثنني معاً 
ــات ــا واهلندســة و   /الكلي ــوم والتكنولوجي ــسام العل ــالإدارةأق ــذه   ) األعم ــإن التخــصص يف ه ، ف

دم حتـسني مـواقعهن املهنيـة    اجملاالت، وكما تبّين بعض الدراسات اجلزئية، هـو متـاح هلـن، وخيـ             
أو توســيع الثقافــة العاّمــة لــديهن وتوظيفهــا يف اإلعــالء مــن مــستوى الثقافــة علــى أنواعهــا،    /و
، يف أســــرهن ويف حمــــيطهن  )التربويــــة والــــصحية والنفــــسية والــــسياسية واالقتــــصادية إخل    (
  .يجتماعاال

 
 ١٧السؤال رقم   

ة املختلفة يتّم تبعـاً لتـدابري متفّرقـة يف أقـسام            إن إدماج اجلندر يف املناهج واملواد اجلامعي       
ويتعّين على املنظمات احلكومية وغـري احلكوميـة أن         . من اجلامعة اللبنانية، ال تبعاً لسياسة عاّمة      

تقوم بعمـل تروجيـي مركّـز لـدى صـانعي القـرار فيهـا مـن أجـل اعتمـاد ذلـك اإلدمـاج سياسـةً                   
 يوليـه / اإلسـرائيلي، يف متـوز     عتـداء غاثية طارئة إثـر اال    إن هذه املنظمات قد أثقلت مبهام إ      . عاّمة

 .، على لبنان، وأغلبها ال يزال منهمكاً يف معاجلة آثارها٢٠٠٦
 

 ١٨السؤال رقم   
 املعتقــدات ل اجملتمعــات يف طــور النمــو، تتجــاوز يف جمتمعنــا اللبنــاين، وكمــا هــي حــا  

 املعاصـرة عنـدنا   رأةعن تطور أوضاع امل أي تلك األكثر تعبرياً -التقليدية مع األفكار املعاصرة  
هـذه املعتقـدات ترتكـز، فعـالً أو     . يجتمـاع وعن تنّوع أدوارهـا وعلـّو مكانتـها علـى الـسلّم اال        

يـة يف   األمنإن أوضـاعنا الـسياسية و     . تأويالً، على املعتقدات الدينية احملمية مـن الدسـتور اللبنـاين          
ت الدينيـة عـن الـصراع الـسياسي مـن جهـة             السنتني األخريتني من جهة، وعدم حتييـد املؤسـسا        

ثانية، جعل معاجلة هذا املوضوع يف مرتبة الحقة مـن اهتمامـات احلكومـة؛ فـال يـسعنا الكـالم                    
لكـن األفكـار املعاصـرة حـول     . ات صرحية متّخذة يف هذا اجملال، وال تالياً عـن أثرهـا   إجراءعن  



CEDAW/C/LBN/Q/3/Add.1  
 

07-55381 11 
 

ــ ــي األ  رأةامل ــعبية وخنب  خــرىتنتــشر، ه ــبريات ثقافيــة ش ــالم مرئــي ومــسموع   (ويــة، ، يف تع إع
  .دون رقابة مانعة) ومكتوب، فنون على أنواعها، مبادرات تعبريية يف اجملاالت العاّمة إخل

 
 العمالة والتمكني االقتصادي  
 ١٩السؤال رقم   

إن قــانون العمــل اللبنــاين حيظــر التمييــز بــسبب اجلــنس بــني العامــل والعاملــة، ســواء يف  
كما أن مراجعة حماكم العمـل متاحـة        . ذلك من حقوق   إىل   ر، أو ما  نوع العمل أو مقدار األج    

والقــانون اللبنــاين يــشّجع علــى قيــام .  دون متييــز، وهــي معفــاة مــن الرســومجــراءأمــام مجيــع اإل
، األمـر الـذي ُيقلّـص       جراءعقود عمل مجاعية بني أصحاب العمل والنقابات العمالية املمثلة لإل         

أنواع التمييز بني األجري واألجرية، علـى األقـل يف القطاعـات            فعلياً هامش ممارسة أي نوع من       
عـن املواءمـة بـني املـسؤوليات األسـرية        أمـا    .اليت حتكم عالقات العمل فيها عقود عمل مجاعيـة        

 والرجـل، فهـي مـسائل ال ميكـن          رأةواملهنية، وتعزيز اقتسام املسؤوليات املرتلية واألسرية بني امل       
أن دراسـات جزئيـة      إىل   خالل نشر ثقافة املساواة، هذا مـع اإلشـارة        بلوغها إالّ بالتدرج، ومن     

قبـول بإسـهام الرجـال باألعمـال         إىل    عنـد هـذه الفئـة      اجتـاه  إىل   ت الـشباب اجلـامعي تـشري      ولاتن
 .املرتلية

 
 ٢٠السؤال رقم   

 املتزوجـة تعتـرب يف املوضـوع       رأة، جلهـة أن املـ     ٢٠٠ التقريـر يف الفقـرة        إليه   إن ما يشري   
ييب حبكم العزباء، فال تستفيد من التخفيض الضرييب الذي يستفيد منه الرجـل املتـزوج أو                الضر

  .رب العائلة، مل يطرأ عليه لغاية تارخيه أي تعديل
 

 ٢١السؤال رقم   
ــة حتــت    ــة ” اســممت تــشكيل جلن ــة التــسيري الوطني ــازل  “جلن  بــشأن وضــع عــامالت املن

صـادر عـن رئاسـة جملـس الـوزراء حتـت             قـرار    وجبأنشئت هذه اللجنة مب   . املهاجرات يف لبنان  
قـرار  ، مث متت تسمية أعضاء اللجنة املذكورة مبوجب         ١٠/٤/٢٠٠٧ تاريخ   ٤٠/٢٠٠٧الرقم  

 . ١٥/٥/٢٠٠٧ تاريخ ٤٤/١حتت الرقم وزير العمل 
 :تدرس هذه اللجنة حالياً 

 .اعتماد عقد عمل موّحد لعامالت املنازل املهاجرات - ١
 . أو مرسوم ينظم عمل هؤالء العامالتمشروع قانون - ٢

 .وما زالت اللجنة تعمل على ذلك 
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 ٢٢السؤال رقم   
 هــي متابعــة توصــيات ورشــة العمــل حــول التوعيــة “جلنــة التــسيري الوطنيــة”ن مهمــة إ 

تعزيـز   إىل    وتنفيـذ املـشاريع اهلادفـة      إعـداد بشأن وضع خادمات املنـازل املهـاجرات يف لبنـان، و          
 الرمسية املعنية ومنظمة العمل الدوليـة وسـائر املنظمـات    داراتاإلالتنسيق مع ومحاية العامالت ب 

 . الوطنية والسفارات املعنيةهليةالدولية والعربية املختصة واللجان األ
 . وما زالت مجيع هذه األمور قيد الدرس بسبب األوضاع احلالية يف لبنان 

 
 الصحة  
 ٢٣السؤال رقم   

 :توزيع اخلدمات الصحية 

يــة ومــن ولية للرعايــة الــصحية األساســ تقــوم بتقــدمي اخلــدمات األ  مركــزا١١٧هنــاك  - 
هــذه املراكــز تتــوزع علــى الــشكل التــايل حبــسب  . يــةجنابضــمنها خــدمات الــصحة اإل

 :احملافظة
 

 اجملموع البقاع النبطية اجلنوب الشمال جبل لبنان بريوت

١١٧ ٢٤ ١٣ ١٧ ٢٤ ٢٦ ١٣ 
 

 .٢٠٠٧ من العام ولية، تقرير النصف األجناب، برنامج الصحة اإلصحة العامةوزارة ال: املصدر
 

مـشروع  اجلمهوريـة اللبنانيـة، وزارة الـصحة العامـة،          (هناك مشروع اخلريطة الصحية      - 
وهو جمموعـة معـايري لتنظـيم اخلـدمات         ): ٢٠٠٤،  ٢١، املادة   اخلريطة الصحية  قانون

ية للتـــرخيص وترشـــيد  أساســـداة أا، والـــصحية يف لبنـــان عـــددا وتوزعـــا ومـــضمون    
 . االستهالك وضمان النوعية واجلودة وسد ثغرات توزيع اخلدمات الصحية

 
 ٢٤السؤال رقم   

يـة خـدمات صـحية لكـل فئـات اجملتمـع لكـن هنـاك                ولتوفر مراكز الرعايـة الـصحية األ       
م حتويـل  وسـيت .  اخلـدمات للـشباب والـشابات   تاحـة إل Centers of Excellenceمراكـز متميـزة   
 . خدمات مشورةإتاحةو Youth Friendlyمراكز صديقة للشباب  إىل بعض املراكز

ــسبة  ــة باإلجــراءاإل إىل بالن ــأمني     ات املتعلق ــة وت ــل بالتوعي ــي تتمث ــسري، فه ــاض ال جه
 .خدمات تنظيم األسرة للتقليل من حاالت احلمل غري املرغوب به
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 ٢٥السؤال رقم   
ــوع اال   ــ/يجتمــاعإن منظــور الن ــة حــول  طــة االاخلدر مــدرج يف اجلن ســتراتيجية الوطني

 . ٢٠٠٩-٢٠٠٤، لبنانمرض نقص املناعة املكتسبة/يدزاإل
 :سعنا إعطاء بعض األمثلة على ذلكبو 

 املناصرة، حقوق اإلنسان والتنسيق: ١ رقم ويلجمال االهتمام األ - ١ 
 تقليل الشعور بوصمة العار والتمييز - 
ات غــري احلكوميــة النــسائية حــول الــربامج املتعلقــة مبــرض  حتــسني الــشراكة مــع املنظمــ - 

 . املوّحدة اإليدز

 الوقاية: ٢ رقم ويلجمال االهتمام األ - ٢ 
  : بني جمموع السكانمناآلتشجيع السلوك اجلنسي الصّحي و - 

ية ما بني املتأهلني واألهل، مبا فيهـا التوعيـة   جنابتعزيز التوعية على أسس الصحة اإل      • 
 . اجلنسية

 .تأمني توفّر نوعية جيدة من األكياس الواقية يف كافة األماكن اليت قد تتوفر فيها • 
يـدز بـني جممـوع الـسكان        ل األكياس الواقية للحماية من اإل     ية استعما مهالترويج أل  • 

 . الناشطني جنسياً

داخـل املـدارس وخارجهـا، دمـج النـشاطات التوعويـة يف       (زيـادة الـوعي بـني الـشباب      - 
 ). نهج الدراسي، النشاطات التوعوية غري املتضّمنة يف املنهج الدراسيامل

منع انتشار مـرض اإليـدز بـني اجلماعـات العاليـة التعـّرض بـسلوكها اجلنـسي لإلصـابة                     - 
 ).  باجلنساالجتارمن بينها، العاملون يف جمال (مبرض اإليدز 

 دعم املعاجلة، االهتمام وال: ٣ رقم ويلجمال االهتمام األ - ٣ 
ــادة القـــدرة علـــى الوصـــول  -  ــة بالـــصّحة اإل  إىل زيـ ــة، والـــسهلة جناباخلـــدمات اخلاصـ يـ

 . االستعمال والفهم
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  الضعيفةرأة الريفية واملرأةامل  
  ٢٦السؤال رقم   

 منـه هـو القـول بـأن القطـاع الزراعـي ٌوعـد عـام                ٢٨٠إن ما قصده التقريـر يف الفقـرة          
 . ا التشريع مل يوضع أبداً بأن يكون له تشريع خاص، لكن هذ١٩٤٦

 
  ٢٧السؤال رقم   

ــام العمليــات العــسكرية يف حــرب متــوز     ــه/خــالل قي  يف ٢٠٠٦ أغــسطس/آب - يولي
لبنان وبعد توقف هذه العمليات، بذلت مؤسسات الدولـة اللبنانيـة مبـشاركة منظمـات اجملتمـع           

هلذه احلرب على البلـد كمـا       املدين واملنظمات الدولية جهوداً كبرية الستيعاب النتائج الكارثية         
 .غاثيةإطالق برامج ومشاريع كان معظمها يف البداية ذات صفة إومت 

 حتقيقات علـى األرض ملعرفـة احلاجـات كمـا جـرى حتديـد املـوارد                 إجراءمتّ بعد ذلك     
البشرية الفردية واجلمعيات العاملة يف املناطق املتـضررة والقـادرة علـى تقـدمي اخلـدمات، بنـوع                  

وقـد متّ يف    . ي، بـاألخص لألحـداث    جتمـاع ال الصحة النفسية والدعم النفسي واال     خاص يف جم  
 توزيع مطبوعـات بواسـطة املـدارس والنـوادي يف ضـاحية بـريوت اجلنوبيـة املنكوبـة              طارهذا اإل 

 هبدف تشجيع األحداث علـى التعـبري عـن طلـب اخلـدمات              ٢٠٠٦ يوليه/من جراء حرب متوز   
هـــة ثانيـــة دورات حتـــسيس يف نطـــاق الـــصحة النفـــسية وقـــد أجريـــت مـــن ج. يف هـــذا اجملـــال

اســتهدفت القيــادات احملليــة واملدرســية واملنظمــات غــري احلكوميــة وأهــايل الطــالب، ودورات    
تــدريب اســتهدفت مقــدمي اخلــدمات يف مخــسٍة مــن مراكــز اخلــدمات اإلغاثيــة التابعــة لــوزارة  

 .لة يف ضاحية بريوت اجلنوبيةية والبعض من املنظمات غري احلكومية العامجتماعالشؤون اال
ية حاليـاً بالتعـاون مـع صـندوق األمـم           جتماع، تنفذ وزارة الشؤون اال    أخرىمن ناحية    

ــة     ــات دولي ــسكان وجه ــاطق     أخــرىاملتحــدة لل ــف يف املن ــة والتثقي ــشاريع التوعي ــن م ــدداً م  ع
 اختـاذ   ة يف بنـاء الـسالم ويف      مها حول دور النساء يف املـس      ٢٠٠٦ يوليه/املتضررة من حرب متوز   

ــساء بــشكل عــام    ــاً  . القــرارات خــالل الرتاعــات وحــول قــضايا الن ــوزارة حالي كــذلك تنفــذ ال
 كمــا ُتجــري مــسحاً ألوضــاع وحاجــات رأةالتوعيــة حــول العنــف ضــد املــ إىل مــشاريع ترمــي

 وختطـط لـربامج شـبكات     ٢٠٠٦ يوليه/ة من حرب متوز   رالنساء ربات األسر يف املناطق املتضر     
 . تتضمن تقدمي الدعم املايل هلنية هلناجتماعمحاية 

ــة األ  ــم   وجلهـ ــالقرار رقـ ــذ بـ ــس   ١٣٢٥خـ ــن جملـ ــصادر عـ ــن الـ ــمان  األمـ ــول ضـ ، حـ
 واحليـاة   األمـن  مـشاركة كاملـة وعلـى قـدم املـساواة يف مجيـع جوانـب الـسالم و                  رأةامل مشاركة

 للـسكان، ، بدعم من صندوق األمم املتحـدة    اللبنانية رأةاهليئة الوطنية لشؤون امل   العامة، بادرت   
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 Women سـتقرار  واالاألمـن العمـل الـسلمي حنـو    : رأةتنفيذ مشروع حيمل عنوان متكـني املـ  إىل 

Empowerment: Peaceful Action for Security and Stability (WEPASS) يهــدف هــذا 
 لبنــاء القــدرات  وذلــكمــن جــراء احلــربمتــضررة  لبنانيــة منــاطق  يفرأةمتكــني املــ إىل املــشروع

ــ: ، وحتديـــداً حـــول١٣٢٥ القـــرارحـــول حمـــاور  ، العنـــف القـــائم علـــى النـــوع رأةحقـــوق املـ
وقد مت اختيار املنـاطق املـستفيدة حـسب         . ي، املشاركة بالقرار، والتمكني االقتصادي    جتماعاال

ــايري حمــددة   ــدي أو    رأةها أن تكــون املــ أساســمع ــى مــستوى اجمللــس البل ــة عل ز كــمرا إدارة ممثل
عيتـرون، بنـت جبيـل، ديـر       (اجلنـوب   حمافظة  :  وهذه املناطق هي   ،ّية الشاملة جتماعاخلدمات اال 

ــارين   ــة، ي ــة، كفــري، النبطّي ــدوير، الغازي وحمافظــة ، )رأس بعلبــك(البقــاع حمافظــة ، )ميمــاس، ال
 ). الغبريي/ اجلنوبيةضاحيةال(بريوت 
ذ إويّتبع املـشروع أسـلوب العمـل التـشاركي يف مراحـل التخطـيط والتنفيـذ والتقيـيم،            
ــيم احتياجــات املــ   انطلــق مــ ــارة مت خالهلــا تقي  ومفهومهــا رأةن لقــاءات عامــة يف البلــدات املخت

مراكـز اخلـدمات   ، وشـكلت جلـان نـسائية حمليـة بالتعـاون مـع البلـديات و               رأةملوضوع متكني املـ   
ية يف التواصل مـع اجملتمـع احمللـي         ساسوقد أصبحت هذه اللجان احللقة األ     . ّية الشاملة جتماعاال

ان علــى  املــشروع حبيــث يــتم بنــاء قــدرات اللجــ ارتكــاز النــشاطات، ونقطــة وختطــيط وتنفيــذ
فــساح اجملــال أمــام مــشاركة نــسائية فعالــة علــى مــستوى القــرار    مــستوى األفــراد واجلماعــة إل 

 . يجتماع من العنف القائم على النوع االرأةوالتنمية احمللية ومحاية امل
 

 اجلنسية  
 ٢٨السؤال رقم   

 وتــداعياهتا ٢٠٠٦املتــأّزم الــذي يعيــشه البلــد منــذ حــرب متــوز   إن الوضــع الــسياسي  
يف موضـوع إعطـاء األم اللبنانيـة        ) حكـومي أو تـشريعي    (يفسح اجملال أمـام أي تقـّدم رمسـي           مل

 . دهاوالاملتزوجة من غري لبناين حق منح جنسيتها أل
 

 الربوتوكول االختياري  
 ٢٩السؤال رقم   

يف موضـوع التـصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري           مل ُيسَجل حىت تارخيـه أي جديـد          
 مـن  وىلموافقة الدولة اللبنانية على تعديل الفقرة األ      إىل   ، كذلك األمر بالنسبة   تفاقيةامللحق باال 

 .تفاقية من اال٢٠املادة 
 


