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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثالثة والثالثون

    5  2005يوليه / متوز22-
  لبنان: التعليقات اخلتامية    

  
 انظـر (نظرت اللجنة يف التقرير األويل والتقرير الدوري الثاين املقدمني من لبنـان               - 1

CEDAW/C/LBN/1   و CEDAW/C/LBN/2 (   املعقـودتني يف    692  و 691خالل جلستيها 
  ).692 و CEDAW/C/SR.691 انظر (2005يوليه / متوز12

  
   للتقريرالدولة الطرفعرض     

االتفاقية بالنسبة للبنان    على   التصديقلتقرير على مغزى    شددت املمثلة لدى عرضها ل      - 2
ة تحقيق املسـاوا  ب عليها، التزام احلكومة     التصديقربز، رغم ما أُبدي من حتفظات إبان        الذي ي 

  .بني اجلنسني وإجنازاهتا اهلامة يف إطار السعي إىل حتقيقها
، أجنز لبنان مراحل هامة عدة على       1996وحىت قبل املصادقة على االتفاقية يف عام          - 3

، وحـق   1953 بني اجلنسني، منها منح املرأة احلقوق السياسية يف عام           ةطريق حتقيق املساوا  
، وحق املرأة يف الترشح للمجالس احمللية يف عـام          1960الزوجة يف اختيار جنسيتها يف عام       

، وإلغـاء حظـر     1974، وإلغاء مطلب احلصول على إذن الزوج للسفر يف عـام            1963
 ومـنح مسـتحقات     هناية اخلدمة سن  توحيد   و 1983استخدام وسائل منع احلمل يف عام       

  .1984متساوية يف الضمان االجتماعي للرجل واملرأة يف عام 
كما تشارك املرأة يف    . ور على املساواة بني مجيع األشخاص أمام القانون       وينص الدست   - 4

وتتمتع املرأة اللبنانيـة اليـوم      . العمليات االنتخابية وزاد متثيلها يف احلقلني اإلداري والقانوين       
 فهما يتمتعان بالصفة القانونية نفسـها لـدى         -حبقوق قانونية على قدم املساواة مع الرجل        
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وللمرأة نفس حقـوق    . حيازة املمتلكات ويف اإلجراءات القانونية أمام احملاكم      إبرام العقود و  
الرجل يف احلصول على اخلدمات القانونية ويف اكتساب جنسيتها أو حفظها أو تغيريها، كما              

  .أن الزواج من شخص أجنيب ال حيرم املرأة تلقائيا من جنسيتها اللبنانية
مل ال مييز بني املرأة والرجل يف التوظيف كمـا أن           وأشارت املمثلة إىل أن قانون الع       - 5

وتشارك املرأة يف العمليـة السياسـية       . لعمل املتساوي هو السائد   قاء ا مبدأ األجر املتساوي ل   
وُيوفَّر التعليم للجميع دون متييز وال حواجز تعتـرض التعلـيم           . على قدم املساواة مع الرجل    

 كما أن املـرأة     ،حلقول التعليمية آخذ باالزدياد   وأضافت أن عدد النساء يف مجيع ا      . املختلط
وقد ُسجل حتسن ملمـوس يف مؤشـرات        . دخلت حقوال كانت تقليديا حكرا على الرجل      

  .  كما أن غالبية األخصائيني الصحيني هم من النساء،صحة املرأة
واسترعت املمثلة االنتباه إىل اإلطار العام حلماية حقـوق اإلنسـان يف البلـد وإىل                 - 6
وباإلضافة إىل صكوك حقوق اإلنسان اليت      .  الدستور ديباجةألحكام ذات الصلة الواردة يف      ا

لبنان هـو أيضـا     فإن  باملرأة بشكل خاص،    اليت تتصل   اعتمدهتا األمم املتحدة، مبا فيها تلك       
طرف يف االتفاقيات اليت اعتمدهتا اليونسكو ومنظمة العمل الدولية والـيت تعـزز مجيعهـا               

، انضم لبنان إىل اتفاق ضمن إطار جامعة الـدول          2002ويف عام   . وق املرأة االعتراف حبق 
  .العربية يتعلق بإنشاء منظمة املرأة العربية، اليت هو عضو فاعل فيها

؛ 9 من املـادة     2وذكرت املمثلة أن لبنان غري قادر على سحب حتفظاته على الفقرة              - 7
وأضافت املمثلة  . 29 من املادة    1الفقرة  ؛ و 16من املادة   ) ز( و) و(،  )د(،  )ج (1والفقرة  

خيضع كل لبناين لقوانني    أن اللبنانيني ال خيضعون مجيعا لقانون األحوال الشخصية نفسه، بل           
ـ         املعترف هبا، اليت تنظم     18 األحوال الشخصية واحملاكم التابعة إلحدى الطوائف الدينية ال

بـدور رئيسـي    التعددية الدينية   عت  فقد اضطل . قضايا مثل الزواج والوضع العائلي واإلرث     
 بل أيضا يف إنشاء الدولة اللبنانية وهي ال تـزال، إىل            ،يف دستور الشعب اللبناين فحسب     ال

  . أخرى، تضطلع بدور بالغ األمهيةجانب عوامل اقتصادية وسياسية
ومع أنه كان يتعني على الدولة الطرف التصدي ألولويات عديـدة، إال أن قضـايا                 - 8

 ،وجيرى تنسيق اجلهود اليت تبذهلا الدولة مع اجملتمع املدين بطرق عدة          . كانت من أبرزها  املرأة  
ـ   اختاذ إجراءات بشأن قضايا من قبيل العنف ضد املـرأة          امتخض عنه  ا أدى إىل تقـدمي     ، مم

وأدت تلك اجلهود أيضا إىل     . املساعدة إىل الضحايا واختاذ مبادرات تشريعية ومعاقبة مرتكبيه       
  .وأضافت أن منظمات اجملتمع املدين تعمل حبرية يف البلد. تمع بالقضايا اجلنسانيةتوعية اجمل
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عدد النساء يف اجمللس النيايب     عن زيادة   االنتخابات النيابية األخرية يف لبنان      أسفرت  و  - 9
وُيتوقـع أن يواصـل     . حصصلل إىل ست رغم عدم وجود نظام        2000من ثالث يف عام     

  . يعات مثل قانون العقوبات لتصبح متماشية مع االتفاقيةاجمللس النيايب تعديل تشر
 من أجل حتقيـق املسـاواة       الكفاحوختاما شددت املمثلة على أن احلروب أعاقت          - 10

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

  
  التعليقات اخلتامية للجنة    
  مقدمة    

 وتعرب عن تقديرها للدولة     ،قها على االتفاقية  يدتثين اللجنة على الدولة الطرف لتص       - 11
أسفها لعدم مراعـاة    ، وإن كانت تعرب عن      الطرف لتقريرها األويل وتقريرها الدوري الثاين     

كما . املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة يف ما يتعلق بإعداد التقارير، وللتأخر يف تقدميهما            
ب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لردودها اخلطية على قائمة القضايا واملسائل الـيت              تعر

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

لذي أجـري بـني الوفـد     احلوار البناء اقدروترحب اللجنة بوفد الدولة الطرف وت     - 12
  .وأعضاء اللجنة

) د(و  ) ج) (1 (16، و   )2 (9دى حتفظات على املواد     بوتالحظ اللجنة أن لبنان أ      - 13
  .من االتفاقية) 1 (29، و )ز(و ) و( و
  

  اجلوانب اإلجيابية    
سيما يف مؤسسات التعلـيم العـايل        تقدِّر اللجنة التقدم احملرز يف جمال تعليم املرأة ال          - 14
يف املائة من جمموع عدد الطـالب خـالل          53.9ت املرأة فيها نسبة     ــشكل يتـــلا

  .2003-2002الفترة 
 مـن   5تالحظ اللجنة مع االرتياح تزايد متثيل املرأة يف السلطة القضـائية حيـث              و  - 15

ـ  ـ    71  يف حمكمة التمييز و    37 القضاة ال  هن حاليـا مـن      112  من القضاة املتدرجني ال
 أيضا بتعيني قاضية ملنصب نائب عـام متييـزي للمـّرة األوىل يف تشـرين                وترحب. النساء
  .ىل جملس القضاء األعلىيسمح هلا بالدخول إ ، ما2004نوفمرب /الثاين
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 يف املائـة    25وترحب اللجنة بازدياد مشاركة املرأة يف سوق العمل لتبلـغ نسـبة               - 16
  .د العام واخلاصوبالتحسينات اليت طرأت على مشاركتها يف قطاعي االقتصا

  
   القلق الرئيسية والتوصياتدواعي    

 2تعرب اللجنة عن القلق إزاء مواصلة الدولة الطرف إبداء حتفظات على الفقـرة              و  - 17
 اللجنة  ىرتو.  من االتفاقية  16من املادة   ) ز( و) و(،  )د(،  )ج (1 وعلى الفقرة    9من املادة   

  .هلدف من االتفاقية وقصدها تتعارض مع ا16  و9تني أن التحفظات على املاد
حتث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بالقيام باخلطوات الالزمة للحد مـن            و  - 18

  . متهيدا لسحبها يف هناية املطافحتفظاهتا على االتفاقية
ويساور اللجنة القلق إزاء عدم تضمني قوانني الدولة الطرف أحكاما تكفل حتقيـق               - 19

  .من االتفاقية) أ( 2ة ادى حنو ما تدعو إليه املاملساواة بني اجلنسني عل
حتث اللجنة الدولة الطرف على تضمني الدستور أو القوانني األخرى املناسـبة            و  - 20

ويف . من االتفاقيـة  ) أ( 2أحكاما تكفل املساواة بني اجلنسني، وذلك انسجاما مع الفقرة          
 على مجيع أشكال التمييز ضد      هذا الصدد، توصي اللجنة بالنظر يف إدراج اتفاقية القضاء        
  . الدستورديباجةاملرأة ضمن الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان املذكورة يف 

يساور اللجنة القلق من أن اجلهود اليت تقوم هبا الدولة الطرف يف سـبيل إصـالح                و  - 21
 لـذا . منسجمة مع االتفاقية، ُتبذل على أساس كل حالة على حدة          القوانني التمييزية جلعلها  

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفهم اجملتزأ من قبل الدولة الطرف اللتزاماهتا مبوجب االتفاقيـة،              
سيما إزاء تركيز الدولة الطرف على املساواة الشكلية وعدم إحراز تقدم يف حتقيق املساواة               ال

  .الفعلية يف قطاعات عدة، مبا يف ذلك عدم وجود أهداف حمدٌَّد موعد حتقيقها
صي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية تشمل أهدافا حمـدد موعـد            توو  - 22

حتقيقها بغية إجراء استعراض وتنقيح منهجيني جلميع القوانني حتقيقا النسجامها بالكامل           
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة اليت تكفل          . مع أحكام االتفاقية  

 وتطلب إىل الدولـة الطـرف أن        .التفاقيةل وفقا ،ية مع الرجل  متتع املرأة باملساواة الفعل   
 وأن تقـدم يف     ،ترصد بشكل منهجي اآلثار املترتبة على قوانينها وسياسـاهتا وبراجمهـا          

تقريرها الدوري املقبل معلومات عن األثر املترتب على هذه التدابري وعما أُحرز من تقدم     
  .ملموس

وجود قانون موحد لألحوال الشخصية يف البلد وإزاء        يساور اللجنة القلق إزاء عدم      و  - 23
خضوع كل من املواطنني اللبنانيني لقوانني وحماكم تابعة لطائفته يف ما يتعلق بتنظيم األحوال              
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وتالحظ اللجنة عدم تقدمي معلومات كافية يف التقريرين ويف العرض الشفوي عن            . الشخصية
ألحوال الشخصية املتعددة اليت تنظّم شؤون هذه       طوائف البلد، مبا فيها معلومات عن قوانني ا       

  . الطوائف، السيما نطاق تطبيقها وأثرها على مساواة املرأة
حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون موحد لألحوال الشخصية يكون           و  - 24

منسجما مع االتفاقية وقابال للتطبيق على مجيع نساء لبنان بصرف النظر عن انتمـاءاهتن              
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمِّن تقريرها الدوري املقبـل معلومـات            . ينيةالد

البلد، مبا يف ذلك معلومات عن خمتلـف قـوانني          الدينية يف   طوائف  المفصلة عن خمتلف    
  .متس املرأةاألحوال الشخصية اليت 

نانية، أعربت  ملرأة اللب اهليئة الوطنية لشؤون ا   وبينما أعربت اللجنة عن ترحيبها جبهود         - 25
عن قلقها ألن اآلليات الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة ال متلك ما يكفي مـن السـلطات أو                 
املوارد املالية والبشرية لتعزيز املساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة بشكل فعـال، ولتنفيـذ              

  .االتفاقية
مة من خالل منحها     الطرف اآلليات الوطنية القائ    ةتوصي اللجنة بأن تعزز الدول    و  - 26

السلطات املناسبة واملوارد البشرية واملالية الكافية، على مجيع املستويات، كي تصبح أكثر 
وتوصي أيضا بتعميم املنظور اجلنسـاين يف مجيـع السياسـات           . فعالية يف تنفيذ والياهتا   

تدريب وتـدابري بنـاء القـدرات       والربامج جبميع القطاعات، مبا يف ذلك من خالل ال        
  .يتعلق باملسائل اجلنسانية وبإنشاء مراكز تنسيق معنية بالشؤون اجلنسانية افيم
تالحظ اللجنة مع القلق استمرار ممارسة العنف ضد املرأة والبنت، مبـا يف ذلـك               و  - 27

واللجنة قلقة بوجه خـاص     . العنف األسري واالغتصاب واجلرائم اليت ُترتكب باسم الشرف       
قوبات اللبناين، اليت تتيح ختفيف العقوبات املتعلقة بـاجلرائم          من قانون الع   562بشأن املادة   

 التوعيـة يف الدولـة      املرتكبة باسم الشرف، وبشأن ما يبدو من انعدام اجلهود الراميـة إىل           
  .مفهوم الشرف الذي يتسبب يف قتل املرأة ويقرهبنبذ يتعلق  الطرف، فيما

 هنـج   عتمـاد األولوية يف اهتمامها ال   متنح  حتث اللجنة الدولة الطرف على أن       و  - 28
 للجنـة،   19شامل من أجل معاجلة العنف ضد املرأة والبنت، مع أخذ التوصية العامـة              

 562وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعديل املادة        . بشأن العنف ضد املرأة، يف االعتبار     
ائم اليت ُترتكب باسم    من قانون العقوبات اللبناين، اليت تتيح ختفيف العقوبة املتعلقة باجلر         

الشرف، وإىل اعتماد قانون حمدد بشأن العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف األسـري،               
وذلك داخل إطار زمين واضح، بغية كفالة أن تتاح للمرأة والبنت من ضحايا العنـف               
إمكانية احلصول على احلماية واالنتصاف الفعال، وكفالة فعالية تقدمي مـرتكيب هـذه             
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وتوصي اللجنة أيضا بتدريب مسؤويل اخلدمة العامـة يف         . إىل احملاكمة ومعاقبتهم  األفعال  
جمال العنف ضد املرأة، بصورة يراعى فيها املنظور اجلنساين، وعلى وجـه اخلصـوص              
تدريب موظفي إنفاذ القانون واجلهاز القضائي، ومقدمي اخلدمات الصحية، مـن أجـل             

 وقدرهتم على التصدي له بصـورة       د املرأة كفالة توعيتهم بشأن مجيع أشكال العنف ض      
 املواقـف   تعـديل وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إىل اختاذ تدابري من أجـل            . كافية

تسمح مبمارسة العنف ضد املـرأة، مبـا يف         ما زالت   االجتماعية والثقافية التقليدية، اليت     
  .ذلك مفهوم الشرف

 والقوالـب النمطيـة      األبوية  الوصاية  اللجنة قلق عميق بشأن تفشي مفاهيم      ويساور  - 29
العميقة اجلذور، وبشأن دور ومسؤوليات املرأة والرجل يف نطاق األسـرة،      التقليدية والثقافية   

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

ة الطرف على زيادة جهودها الرامية إىل وضع وتنفيذ برامج          حتث اللجنة الدول  و  - 30
أفضل للمساواة بني اجلنسـني ودعـم هـذه         نشر فهم   شاملة لرفع درجة الوعي، وإىل      

وينبغي أن هتدف هذه اجلهود إىل تغيري القوالـب         . املساواة على مجيع األصعدة يف اجملتمع     
رأة والرجل ودورمها يف نطاق األسـرة،       النمطية واملعايري التقليدية املتعلقة مبسؤوليات امل     

و مـن االتفاقيـة،     ) أ (5و  ) و (2ومكان العمل واجملتمع، حسبما تنص عليه املادتـان         
  .يتعلق بتعزيز دعم اجملتمع للمساواة بني اجلنسني فيما
بينما ترحب اللجنة بتضاعف نسبة شغل املرأة ملناصب النواب يف اجلمعية الوطنية،            و  - 31
، إال أهنا تظل قلقة بشأن      2005 يف املائة يف عام      4.3 إىل   1992ملائة يف عام     يف ا  2.3من  

تدين مستوى متثيل املرأة يف مواقع صنع القرار، ال سيما يف اهليئات املنتخبة واملعيَّنـة، علـى                 
  .اخلارجيةدمة مجيع املستويات، وبشأن متثيلها يف قطاعي اإلدارة واخل

 على املداومة على اختاذ تدابري لتعزيز متثيل املـرأة         تشجع اللجنة الدولة الطرف   و  - 32
يف اهليئات املنتخبة واملعيَّنة وتسريعه يف مجيع جماالت احلياة العامة، مبا يف ذلك اختاذ تدابري               

  . للجنة25 االتفاقية والتوصية العامة من 4 من املادة 1خاصة مؤقتة مبوجب الفقرة 
 هضم حقوق املرأة يف سوق العمل، الـيت تتميـز           تالحظ اللجنة مع القلق استمرار    و  - 33

 واستفحال الفجوة يف األجور بني اجلنسـني، بـرغم إصـالح            تمييز املهين بقوة ممارسات ال  
  .القوانني يف جمال التوظيف

التمييز تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إىل القضاء على            و  - 34
وتوصي أيضا بـأن تنشـئ      . رجل يف فرص سوق العمل    وكفالة مساواة املرأة وال   املهين  
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منح اجلنسـني   أرباب األعمال   الدولة الطرف آلية رصد لكفالة إنفاذ قانون يشترط على          
 بـني   املواءمةوتطلب اللجنة اختاذ تدابري فعالة لدعم       . أجرا متساويا على العمل املتساوي    

املنـزلية واألسرية بني املـرأة     املسؤوليات األسرية واملهنية، وتعزيز اقتسام املسؤوليات       
  .والرجل

بينما ترحب اللجنة بإدماج خدمات الصحة اإلجنابية يف نظام خـدمات الصـحة             و  - 35
األولية، إال أهنا تظل قلقة بشأن عدم حصول مجيع النساء على هذه اخلدمات، ال سـيما يف                 

ممارسة اإلجهـاض يف    وهي قلقة أيضا الرتفاع معدالت وفيات املرأة بسبب         . املناطق الريفية 
  .اخلفاء
تعزيـز  ، يف املناطق الريفية على وجه اخلصوص، ب       احلكومةأن تقوم   حتث اللجنة   و  - 36

فعالة علـى   صورة  تنفيذ الربامج والسياسات اليت هتدف إىل منح املرأة إمكانية احلصول ب          
منـع  معلومات وخدمات الرعاية الصحية، ال سيما فيما يتعلق بالصحة اإلجنابية ووسائل            

وحتـث اللجنـة    . احلمل الزهيدة التكلفة، وذلك بغرض منع ممارسة اإلجهاض يف اخلفاء         
وتوصـي  .كذلك الدولة الطرف على إهناء جترمي اإلجهاض حيثما توجد ظروف خمففـة           

 من آثار سيئة على     أموناللجنة بتنفيذ تدابري حلماية املرأة ضد ما يسببه اإلجهاض غري امل          
الصـحة، ووفقـا    باملرأة و  للجنة، املتعلقة    24توصية العامة   صحتها، وذلك متشيا مع ال    
  .إلعالن ومنهاج عمل بيجني

فـريوس نقـص املناعـة      تالحظ اللجنة مع القلق ارتفاع معـدالت اإلصـابة ب         و  - 37
 يف املائة مـن املصـابني،       18.2اإليدز وسط النساء، الالئي يشكلن نسبة تصل إىل         /البشرية

  .اإليدز/من فريوس نقص املناعة البشريةخاصة حلماية املرأة وعن قلقها من عدم وضع برامج 
حتث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ برامج شاملة ُيراعى فيها املنظور            و  - 38

اجلنساين، من أجل ختصيص موارد مالية كافية ملكافحة اإليدز وتعزيز التدابري الوقائيـة،             
ـ     يف ذلك رفع درجة الوعي، وذلك من أجل كف         مبا  املـرأة   دالة عدم ممارسة التمييز ض

  .والبنت عند إصابتهما باإليدز، وكفالة حصوهلما على املساعدة واملعاملة املناسبة
تالحظ اللجنة عدم وجود بيانات مستكملة مصنفة حسب نوع اجلنس يف التقارير،            و  - 39

  . يف جمايل املرأة العاملة املهاجرة والعنف ضد املرأةمبا يف ذلك 
 تغطي مجيع جماالت االتفاقية،     مع بيانات شاملة  الدولة الطرف جب  وصي اللجنة   تو  - 40

  ما يتعلق منها مبركز املرأة العاملة املهاجرة، والعنف ضد املرأة، وذلـك مـن  مبا يف ذلك  
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 ُتضمَّن هذه البيانـات     نأجل التمكُّن من تقييم اجتاهات وتأثري الربامج املعنية باملرأة، وبأ         
  .قبلصلة هبا يف التقرير الدوري املوالتحليالت املت

لمرأة، إال أهنا تظل قلقة مـن أن        ل ةالعاماألمية  بينما تالحظ اللجنة اخنفاض معدل      و  - 41
واللجنة قلقة أيضا لعدم توفر احلماية القانونية الالزمـة         . معدل أمية املرأة الريفية يظل مرتفعا     

  .ملركز املرأة الريفية
طرف على مواصلة تنفيذ برامج مصممة خصيصا خلفض        حتث اللجنة الدولة ال   و  - 42

الفئة قوانني جديدة فيما يتصل هبذه      استحداث  معدالت األمّية وسط املرأة الريفية، وإىل       
  . من االتفاقية14من النساء بغية كفالة التنفيذ الكامل للمادة 

نعـدام تعـاون    بينما ترحب اللجنة بالروح الوثابة للمجتمع املدين، إال أهنا قلقة ال          و  - 43
وتعرب اللجنـة عـن قلقهـا       . السلطات مع املنظمات غري احلكومية يف جمال تنفيذ االتفاقية        

يبدو من انعدام التفهم من جانب الدولة الطرف، فيما يتعلـق بالتزامـات الدولـة ودور                 ملا
  .املنظمات غري احلكومية، فيما يتصل بتنفيذ االتفاقية وتعزيز املساواة بني اجلنسني

حتث اللجنة الدولة الطرف على التعاون مبزيد من الفعالية مع املنظمات غـري             و  - 44
احلكومية فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية، مع توليها املسؤولية الكاملة عن تنفيـذ التزاماهتـا              

وتوصي اللجنة كذلك بأن تتشاور الدولة الطرف مع املنظمات غـري           . مبوجب االتفاقية 
  .قبل لتقريرها الدوري املاحلكومية أثناء إعدادها

تصدق على الربوتوكـول االختيـاري      أن  تشجع اللجنة الدولة الطرف على      و  - 45
 1ُمدخل على الفقرة    ـالتعديل ال يف أقرب وقت ممكن،     قبل  أن ت امللحق باالتفاقية، وعلى    

  . االتفاقية، بشأن موعد انعقاد اجتماع اللجنةمن 20من املادة 
الطرف على أن تستعني متاما يف تنفيذ التزاماهتـا مبوجـب           وحتث اللجنة الدولة      - 46

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

ر ال غىن عنه من     وتؤكد اللجنة أيضا أن تنفيذ االتفاقية تنفيذا كامال وفعاال هو أم            - 47
وهي تدعو إىل إدماج املنظور اجلنساين وإىل إبـراز         . أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    

ي إىل حتقيق األهداف اإلمنائيـة      مأحكام االتفاقية على حنو صريح يف مجيع اجلهود اليت تر         
  . ذلكلأللفية، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن
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 تالحظ اللجنة أن التزام الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السـبعة حلقـوق           و  - 48
 يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية اخلاصة هبا يف مجيع جماالت             )1(اإلنسان
 اليت  املعاهدة حتث اللجنة حكومة لبنان على النظر يف مسألة التصديق على            ،وعليه. حياهتا

 بعد طرفا فيها، وهي االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين              مل تدخل 
  .وأفراد أُسرهم

تطلب اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتامية على نطاق واسع يف لبنان، من أجل             و  - 49
 املسؤولون احلكوميون، والسياسـيون، والربملـانيون،       هم في نأن يلّم الشعب اللبناين، مب    

كوميون املعنيون باملرأة وحقوق اإلنسان، باخلطوات اليت اختذت لكفالـة          واملسؤولون احل 
. حتقيق املساواة للمرأة، قوالً وفعالً، واخلطوات اليت يتعني اختاذها مستقبال يف هذا الصدد            

نشر االتفاقية وبروتوكوهلا على نطاق واسع،  ،وتطلب أيضا إىل الدولة الطرف أن تواصل
عامة للجنة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، فضال عـن نتـائج           االختياري، والتوصيات ال  

املساواة : 2000املرأة عام   ”الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، املعنونة        
 وسـط املنظمـات     وخباصة،  “بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين       

  .حقوق اإلنسانالنسائية ومنظمات 
، الذي  قبل، يف تقريرها الدوري امل    ستجيب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ت      تطلبو  - 50

، 2006مايو  / من االتفاقية، والذي سيحني موعد تقدميه يف أيار        18سيقدم مبوجب املادة    
  .املعرب عنها يف هذه التعليقات اخلتاميةلدواعي القلق 

  
  

والثقافية، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة        واالجتماعية  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية        )1(  
التمييز العنصري، واتفاقية القضـاء علـى مجيـع         مجيع أشكال   والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على      

أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة والعقوبـة القاسـية أو           
 واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد            املهينة،أو  الالإنسانية  
 .أسرهم


