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 اإلستعراض الدوري الشامل حول 
 الحقوق الجنس�ة والحقوق اإلنجاب�ة  في لبنان

 
مترا�طة ومرت�طة �كل حقوق اإلنسان سواء المدن�ة الس�اس�ة، اإلقتصاد�ة،   اً حقوقاإلنجاب�ة الحقوق تعتبر الحقوق الجنس�ة و 

ال توجد إتفاق�ة شاملة لهذه الحقوق بل ، و ة الدول�ة الكون�ة لحقوق اإلنسانهي جزء ال یتجزأ من المنظومو  اإلجتماع�ة والثقاف�ة،
ة �حقوق اإلنسان.  هذه الحقوق خصوص�ة النساء واألطفال تؤ�د �مكن استخالصها من مجمل النصوص الدول�ة الخاصَّ

واألشخاص حاملي اإلعاقة والالجئین/ات والمهاجر�ن/ات و�ل الفئات التي �مكن أن تجد نفسها في وضع�ة إستضعاف أو  
تحقیر �سبب الوضع اإلجتماعي أو الصحي أو الجسدي أو النفسي أو القانوني. هي إطار یؤ�د  حقوق أكثر الفئات عرضة  

إنها تكرس مقار�ة شاملة أ�عد من المقار�ة الصح�ة وأ�عد من  �ما ا االنسان�ة �ما فیها الحقوق الجنس�ة واإلنجاب�ة. إلنتهاك حقوقه
 على الحقوق والحر�ات الجنس�ة واإلنجاب�ة. اً �ة األمن�ة التي ُتعتبر أكثر خطر المقار 

  ات/أر�عة فئات : النساء والالجئینالتر�یز على مع الحقوق الجنس�ة والحقوق اإلنجاب�ة  في لبنان �عرض هذا التقر�ر حالة  
 .المثلّیین/ات، المزدوجي/ات الّتوّجه الجنسّي ومتغّیري/ات الّنوع اإلجتماعيّ  :مجتمع الم�ماإلعاقة و   ات/ذوي األشخاص و 

 

 اإلطار القانوني الدولي المتعلق �الحقوق الجنس�ة واإلنجاب�ة في لبنان  -1
القانوني   الدولي الضمانات التي تكرسها النصوص الدول�ة في مجال الحقوق الجنس�ة واإلنجاب�ة، �خاصة التي  �شكل اإلطار 

 :، ولكن ت�قى اإلشكال�ة الكبرى فيiصادق علیها لبنان 

ي  )  التCEDAWإتفاقیــة القضــاء علــى جمیــع أشــكال التمییــز ضــد المــرأة (  ) من16المــادة (   التحفظ على   اإل�قاء على −
 ،   1996إنضــمَّ لبــنان إلیها لبنان فــي العــام 

 عدم وجود تعر�ف لالجئ من قبل الدولة اللبنان�ة ،   1950عدم المصادقة على اتفاق�ة حقوق الالجئین لعام     −
والبروتو�ول االخت�اري الملحـق بهــا، وقد اكتفى �التوقیـع   1على إتفاق�ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   المصادقة  عدم −

 . ی�قى ضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة منقوصاً مما  ، 2007 - 6-  14علیهمـا بتار�ـخ 
 

 التوص�ات: 
التشر�عات الوطن�ة وذلك المصادقة على اإلتفاق�ات الدول�َّة المتعلقة �الحقوق الجنس�ة والحقوق االنجاب�ة و�دخالها في نصوص  

 إلتزاما �مقدمة الدستور اللبناني ، والس�ما منها: 
 .إتفاق�ة حقوق األشخاص ذوي االعاقة والبروتو�ول اإلخت�اري الملحق بها  •
 و�روتو�والتها 1951اتفاق�ة اللجوء لعام   •
 أسرهم  وأفراد المهاجر�ن العمال حقوق  إتفاق�ة •

 
 .2007آذار/مارس   30المتحدة في نیویورك، وفُتح باب توقیعھا في في مقر األمم   2006كانون األول/دیسمبر  13اعتمدت اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولھا االختیاري في 1
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) �شأن العمل الالئق للعمال المنزلیین واتفاق�ة 2011(  189العمل الدول�ة الرقم التصدیق على اتفاق�ة منظمة  •
 1994/ 97منظمة العمل الدول�ة �شأن العمال المهاجر�ن رقم  

العام   • اتفاق�ة  إلى  العام    1954االنضمام  الجنس�ة واتفاق�ة  المتعلقة   1961المتعلقة بوضع األشخاص عد�مي 
 ك إلتزاًما �مقدمة الدستور ومصادقة لبنان على االتفاق�ات. �خفض حاالت انعدام الجنس�ة وذل

 االنضامام إلى االنضمام إلى نظام روما األساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائ�ة الدول�ة  •
المصادقة على البروتو�والت االخت�ار�ة الملحقة �اإلتفاق�ات الدول�ة ومنها إتفاق�ة حقوق الطفل، إتفاق�ة القضاء   •

 العنف ضد المرأة، والعهدین الدولیین.  على جم�ع أشكال
ورفع   • جوهرها،  وتمسُّ  اإلتفاق�ات  روح�ة  تؤثرعلى  أنها  والس�ما  تحفظات  أ�ة  دون  اإلتفاق�ات  على  المصادقة 

 منها.16التحفظات عن إتفاق�ة القضاء على جم�ع أشكال العنف ضد المرأة  والس�ما المادة 
 

 القانون الوضعي اللبناني الحقوق الجنس�ة واإلنجاب�ة في  -2
وعلى الرغم من مصادقة الدولة اللبنان�ة على العدید من اإلتفاق�ات الدول�ة ذات الصلة �الحقوق الجنس�ة والحقوق اإلنجاب�ة ، مما 

القوانین اللبنان�ة �كل ما یتعارض معها،   النفاذ تتضمن العدید من الموا�حتم تنز�ه  القانون�ة السار�ة  د التي  ما زالت النصوص 
 اإلنجاب�ة منها: الجنس�ة و تكرس انتهاك الحقوق 

وعلى  وتسمى "المجامعة على خالف الطب�عة" ال یزال قانون العقو�ات الّلبنانّي یتضّمن مواد تستخدم لتجر�م المثلّ�ة  -
،  526،  521،  209المواد األخرى التي تستخدم لتوق�ف ال م.م.م.م. المواد  ، �اإلضافة الى 534رأسها الماّدة 

االعتقاالت التعسف�ة وسوء المعاملة والفحوص  ، تبر�ر تجر�م المثل�ة  �اإلضافة الىالذي �سهم ، و 533،  532، 531
ومن ت�عات هذا التجر�م أن الضحا�ا على أساس التوجه الجنسي ال �ستط�عون اإلستفادة  مما قد الشرج�ة القسر�ة. 

تجرى الفحوص الشرج�ة  . �ما التمییز والمساواة أمام القانون  المواطنین، عمًال �مبدأ عدمیوفره القانون لحمایتهم ��ق�ة 
القسر�ة لل�حث عن "دلیل" على السلوك الجنسي المثلي، وتتواصل الممارسات الُمهینة في مراكز الشرطة ضدَّ من  

 . ُ�شت�ه في مثلیته
تقیید حر�ة تحكم المرأة في ، �ما  ي التصرف �جسدهال �عترف القانون اللبناني بوضوح و�حكم صر�ح �حق الشخص ف -

ال یزال ممكنًا لمرتكب   .من قانـون العقو�ــات  549إلى   539جسدها فاإلجهاض فـي لبـنان محظـور ومجّرم فــي المــواد  
ا ان  �م  .من قانون العقو�ات لتخف�ف الحكم  252�اسم الشرف االستفادة من المادة    ال س�ما قتل النساء  جر�مة القتل

 .  وال �جرم التحرش الجنسيرغم وجود قانون للحما�ة من العنف األسري، القانون اللبناني ال �جرم االغتصاب الزوجي 
والقوانین   ، في هذا المجالرغم تطور اجتهاد �عض المحاكم  ال �عترف المشرِّع اللبناني �الحق في تغییر الهو�ة الجنس�ة -

الّتمییز على أساس الهوّ�ة الجندرّ�ة، الّتوّجه الجنسّي أو الوضع الّصّحّي (�حالة المتعا�شین/ات ال تؤّمن الحما�ة من  
ال�شرّي مثًال). المناعة  الهو�ة �ما    مع فیروس نقص  الرأي والتعبیر ال س�ما على أساس  لبنان تضی�قا لحر�ة  �شهد 

 .الجنس�ة
ال یوجد قانون مدني موحد لألحوال الشخص�ة في لبنان ، �خضع اللبنانیون/ات والمق�مین /ات لقوانین الطوائف (   -

قانونًا طائف�ًا ) التي �حق لها �موجب المادة التاسعة  من الدستور أن تصدر تشر�عاتها الخاصة التي تتعلق  15یوجد 
ن زواج ، والتي تتعارض �لها مع إلتزامات الدولة اللبنان�ة �األحوال الشخص�ة من زواج وطالق ونفقة وحضانة وس
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دة �عطي هذه الّطوائف  ان �المواثیق الدول�ة والدستور اللبناني.  ت�ع�ة قوانین األحوال الشخص�ة للطوائف المتعدِّ
ي إلى الخوف من وتفادي التطّرق إلى  نجاب�ة الصحة الجنس�ة واالو  قضا�ا الحقوق صالح�ات ونفوذ �بیرة، ما یؤدِّ

 المثبتة علم��ا وال س�ما موضوع التوع�ة حول هذه األمور.  

التشر�عات اللبنان�ة تجیز تزو�ج الطفالت مما �عد مخالفة لجملة التزامات لبنان الدول�ة و�عتبر انتهاكًا لحقوق  ان  -
إلى  �شكل خاص ، تتعرض العدید من القاصرات �شكل عام و�عض الفت�ات ذوات اإلعاقة . األطفال �مسألة الحما�ة

، واألخطر هو استغالل وضع أهلهن اإلقتصادي وال س�ما الفت�ات ذوات اإلعاقة الذهن�ة عبر إنتهاك التزو�ج الم�كر
 جسدهن واستغالله �رحم بدیل.

ین�ع من مقار�ة الدمج وال �شتمل على �ل الحقوق �ما  لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقــة، ال 2000/ 220ان قانون   -
إذ   ذوي اإلعاقة من أبرز حقوقهم الجنس�ة واالنجاب�ة، مما �حرموردت في إتفاقیـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، 

ن طبیب  �ل األطفال ذوي اإلعاقــة الذهن�ة تلقائً�ا من األهل�ة القانون�ة �طلب ودعوى من األهل مرفقة بتقر�ر محرم 
أال �كون وجود اإلعاقة مبرًرا �أي حال من األحوال   الذي تضمن) من اإلتفاق�ة 14وهذا ر�ما ال یتوافق مع المادة (  

   .ألي حرمان من الحر�ة

 ال یوجد قانون �جٌرم العنف أو العنصر�ة في لبنان  -
 

 التوص�ات: 
 التشر�عات مواءمةوالشمولي و  التمییز وعدم  المساواة  م�ادىء و�حترام اإلنسان حقوق  مقار�ات من إنطالقا التشر�ع -

  شامل مسح و�جراء الشخص�ة،  األحوال  قوانین س�ما ال بها الُملحقة الخاصة واإلتفاق�ات  الدول�ة النصوص مع الوطن�ة

 األطفال فیها �ما العمر�ة الفئات �ل لحظ مع واإلنجاب�ة، الجنس�ة �الحقوق  المتعلقة والتشر�عات القوانین لكل

 قوانین فیها �ما الوضع�ة والقوانین الدول�ة اإلتفاق�ات بین تعارض وجود حال في اللبناني، المشترِّع یلزم وأنٌ  والمسنین،

 .الوطني القانون  على   الدول�ة اإلتفاق�ة أس�ق�ة مبدأ تطبیق الشخص�ة،   االحوال

  واألصل  الس�اسي والرأي  والدین والجنس واللون  العرق   أي واضح �شكل للتمییز المحرمة األسس التشر�عات تضمین -

  والمسؤول�ات واالعاقة  العمر مثل جدیدة أسسا تض�ف التي  الجدیدة التوجهات ومواك�ة االجتماعي والمنشأ القومي

 . الصح�ة والحالة الجنسي  والتوجه  واللغة العائل�ة

 ،حر�ة الرأي والتعبیر ال س�ما على أساس الهو�ة الجنس�ةضمان التنفیذ الفعال لمختلف النصوص التي تكفل الحق في   -
 وتأمین الحما�ة الفعالة له. 

،  532،  531،  526،  521المواد    ، و�لغاءالتي تجرم المثل�ة أو ما �سمى "األفعال المخالفة للطب�عة"  534إلغاء المادة   -
 التي ُ�عتمد علیها لتجر�م المثلّ�ة.  533

د فیها الحمل ح�اة ،  إلغاء المواد المتعلقة بتجر�م اإلجهاض من قانون العقو�ات اللبناني - على األقل في الحاالت التي یهدِّ
 .األم أو صحتها وفي حاالت االغتصاب وسفاح المحارم وتشوُّه الجنین
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مساواة بین المواطنین یّتفق مع التزامات لبنان الدول�ة و�حقق ال  ضرورة إصدار قانون مدني موحد لألحوال الشخص�ة  -
للزواج الدن�ا  السن  �حدد  الطفل  والمواطنات،  حقوق  إتفاق�ة  اللبنانیین/ات    وفق  على  �طبق  األطفال،  تزو�ج  و�منع 

  والمق�مین/ات على األراضي اللبنان�ة دون أي استثناء.
وتطو�ره وتجر�م االغتصاب  ٢۰١٤أفراد األسرة من العنف األسري الصادر عام  تعدیل قانون حما�ة النساء وسائر  -

 . الزوجي، �ما �ضمن حما�ة �املة للنساء واألطفال
،و�لغاء نظام الكفالة الذي یؤدي إلى اإلتجار �ال�شر في   التحرش الجنسي في العمل وخارجهوتجر�م  إقرار قانون لمنع   -

 قطاع العمل المنزلي. 
 تحسین أماكن التوق�ف والسجون �حیث تأخذ �عین االعت�ار المیول الجنس�ة و"الهو�ة الجنسان�ة" لألشخاص  -
 ت والمهاجر�ن/ات اتخاذ التدابیر واإلجراءات �ما �ضمن وقف الممارسات العنصر�ة في لبنان �خاصة ضد الالجئین/ا -
 تشر�ع  قانون مناسب ووضع إجراءات وتدابیر تسمح بتعدیل األوراق الثبوت�ة والحالة المدن�ة عند تغییر الجنس -
أو إقرار قانون جدید یتواءم مع مقار�ة الدمج وشمول�ة الحقوق الواردة في اإلتفاقیـة األمم�ة، ومنها   220تعدیل القانون  -

الم�كر في قانون حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة و�ترافق مع إقرار قانون �حمي  تضمین مادة تنهي عن التزو�ج
 .القاصر�ن/ات منه

 تقنین حق ذوات اإلعاقة في الوالدة وعدم سلب حق الجنین �الع�ش في حال تبین أنه من ذوي اإلعاقة.  -
الجنس�ة واإلنجاب�ة وتضمن لهم الحر�ة في هذا  منح األشخاص ذوي اإلعاقة األهل�ة القانون�ة التي تؤمن لهم حقوقهم   -

اإلطار، خصوًصا ذوي اإلعاقة الذهن�ة من األحكام المس�قة،و �جب التخلي عن التعم�م وفرض قرارات دائمة، عبر  
 مشار�ة اختصاصیین مع األهل لمساندتهم �متا�عة تطور حالة الشخص.

أو أحكام قضائ�ة تمی - القوانین  العاطف�ة تعدیل أي مادة واردة في  الشـخص ذوي اإلعاقـة من ع�ش ح�اته  یز�ة تمنع 
والجنس�ة �حر�ة، وأولها الحق �الزواج، وحق اخت�ار الشر�ك والمسكن، و�قامة العالقات الجنس�ة، والحق بتكو�ن أسرة 

 و�نجاب األطفال وتر�یتهم.
 تعق�م العنصري. تجر�م ومنع التدخل والمس �جسم الشخص واتخاذ القرارت عنه دون موافقته مثل ال -

 

 س�اسات الحقوق الجنس�ة واإلنجاب�ة في لبنان  -3
تبین ان  إلمام الــوزارات بتعر�ــف الحقــوق  ،  iiالحقوق الجنس�ة والحقوق اإلنجاب�ة  في لبنان عن  تقر�ر التقی�م الوطني    وفق تقر�ر

یوجد تعر�ــف مــن قبــل الدولة اللبنان�ة للحقــوق الجنســ�ة وال    الجنســ�ة واإلنجابیــة وعالقتها �المنظومة الدول�ة �شكل عام ضع�ف،
معظم الوزارات أنَّ الحقــوق الجنســ�ة واإلنجابیــة هــي تلك   تعتبر  .ــار الدولــي لحقــوق االنســانواالنجابیــة متطابــق �لًیــا مــع االط

ه للصحة اإلوالخدمات المتوفرة    المرت�طــة �خدمــات الصحــة االنجابیــة في مراكز الصحة    اً نجاب�ة أكثر منها الجنس�ة تحدیدتتوجَّ
الخدمات الجنس�ة واإلنجاب�ة �  ه �فترضرغم أنَّ ـج الوطنــي لمكافحــة الســیدا. �إســـتثناء البرنامـ ،وزارة الصحة العامةاألول�ة التا�عة لل 

جئین/ات ال،ال س�ما المتوفرة للجم�ع دون اي تمییز بین لبناني وغیر لبناني، متزوج/ة وأعزب... إالَّ أنَّ الفئات المهمشة  ان تكون  
  .الوصول لخدمات الرعا�ة الجنس�ة واإلنجاب�ة  لهم/ن �مكنوذوي/ات اإلعاقة ومجتمع الم�م والعمال/ات المهاجر�ن/ات، ال 
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واضحة في تكر�س الحقوق الجنس�ة واإلنجاب�ة ، خاصة التي تتعلق غیر  سترات�ج�ات الوطن�ة  واإل العدید من الخطط  ت�قى  كما  
�غیب عن اإلسترات�ج�ة الوطن�ة للوقا�ة من التعذیب اإلعتراف حیث    .والممارسات الُمهینة والإلنسان�ة�حما�ة الكرامة ومنع التعذیب  

الخاضعة  صنَّف القانون اإلنساني الدولي أهالي المفقودین �الفئة  اذ    ألهالي المفقودین�خاصة    ،الكامل �الحقوق اإلنسان�ة واإلنجاب�ة
الدولة بناء سجون للنساء    فحتى الیوم لم تقم  ،والتأكید على اإلهتمام �الصحة الجسد�ة والعقل�ة في السجون   ،رللتعذیب المستم

تتوافق مع المعاییر العقاب�ة الحدیثة ومزودة �المرافق الصح�ة والتجهیزات الضرور�ة لتأمین العنا�ة �السجینات الحوامل، قبل الوالدة  
ع داخل السجن لعمر العامین على األقل.   و�عدها، والسماح لهنَّ برعا�ة أطفالهن الُرضَّ

وزارة التر��ة والتعل�م �الحقوق الجنس�ة واإلنجاب�ة مثل :    ل �عض الوزارات التي ال تعترف خططهاو��قى التخوف األكبر من عم
لم تدمج الوزارة حتى الیوم، الحقوق الجنس�ة واإلنجاب�ة ضمن المنهاج التعل�مي، ولم تعتبر �عد التر��ة الجنس�ة جزًءا آساسً�ا    العالي

 وزارة الش�اب والر�اضة. وزارة الداخل�ة و وزارة العمل، العدل، وزارة االعالم،  وزارة ، من منظومة التر�ی�ة الوطن�ة

 �مكن تلخ�صها �النقاط التال�ة: الوزارات والمؤسسات الوطن�ة س�اساتاإلشكال�ات جراء ومن ابرز 

خالل المواثیق ول�س من  ر�ط اإلعتراف �الحقوق الجنس�ة واإلنجاب�ة �المنظومة األخالق�ة واالجتماع�ة والدین�ة -
نجاب�ة تشمل مثًال س�اسة الدولة �ما �ختص �الصحة الجنس�ة واال .واإلتفاق�ات الدول�ة ال س�ما التي صادق علیها لبنان

نقص و�نعدام المعلومات المتعلقة بهذه الحقوق في المؤسسات التعل�م�ة والصح�ة واإلعالم�ة  ، و فقط فئة المتزوجین
 على وجه الخصوص.  

یتعّرض العدید من متغّیري/ات الّنوع اإلجتماعّي اذ  ،رسات المهینة على أساس الهو�ة الجنس�ة في لبنانتواصل المما -
ظهر أّن الّالجئین/ات من ال  �واألشخاص غیر النمطّیین/ات جندر��ا للّتوق�ف "�سبب مظهرهم/ّن المختلف". �ما 

ات  م.م.م.م. هم/ّن أكثر عرضًة لهذه الّتوق�فات العشوائّ�ة والّتعّسفّ�ة على أساس الّتعبیر الجندرّي (�حسب اإلستب�ان
 اإلجتماعّ�ة في حلم وموزای�ك).

تعذیب األشخاص ال م.م.م.م. وخصوًصا اللّالجئّین/ات منهم/ّن في المخافر والّنظارات والّسجون. یتعّرض العدید من  -
األفراد ال م.م.م.م. للّتعذیب وال �حصلون على حقوقهم/ّن األساسّ�ة في حالة الّتوق�ف أو الّسجن. یتضّمن الّتعذیب 

سدّي، اإلستغالل الجنسّي وغیرهم. أّما الحقوق األساسّ�ة أثناء الّتوق�ف التي ال �سمح للكثیر منهم/ّن العنف الج
الحصول علیها فتتضّمن اإلّتصال �محاٍم/ّ�ة أو رؤ�ة طبیب/ة عند الحاجة. الّالجئین/ات من ال م.م.م.م. هم/ّن أكثر 

أقرَّ البرلمان اللبناني في تشر�ن األول/آو�تو�ر   زای�ك).عرضًة أ�ًضا (�حسب اإلستب�انات اإلجتماعّ�ة في حلم ومو 
قانون إنشاء "الهیئة الوطن�ة لحقوق اإلنسان"، التي تشكل آل�ة وقائ�ة وطن�ة للتحقیق في استخدام التعذیب  2016

نون وسوء المعاملة. لكن هذه اآلل�ة ال تضمن حما�ة األشخاص على أساس میولهم الجنس�ة، و�التالي ال یوفر قا
إنشاء الهیئة أحد مكونات الحقوق الجنس�ة. ین�غي أن تمنع الدولة الفحص الشرجي، فحص العذر�ة أوفحوص الرجال  

المشت�ه في أنهم مثلیون، عدم التفت�ش الجسدي إال� في حاالت إستثنائ�ة و�أقل الوسائل تقحًما، مع االحترام الكامل 
 لكرامة الشخص ". 

على أهم�ة جهود و   .ضد الالجئین/ات والمهاجر�ن/ات و�طال التهم�ش ذوي اإلعاقة  تتنتامى الممارسات العنصر�ة -
البرنامج الوطني لمكافحة السیدا ی�قى هناك نقص �بیر في توفیر العالج لجم�ع المصابین إضافة إلى الوصمة التي  
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ال یتمتع جم�ع األشخاص �إمكان�ة الوصول إلى المرافق والخدمات المرت�طة �الصحة  و ، تلحق بهؤالء االشخاص
المهاجر�ن/ات   -الالجئین/ات  – ذوي اإلعاقة األشخاص �الدرجة نفسها، وال س�ما  الفئات األكثر ضعًفا أو تهم�ًشًا: 

ال م.م.م.م.، وخصوًصا  یتعّرض العدید من األشخاص ، �ما األشخاص واألحداث المخالفین والمقیدة حر�تهم –
المتغّیر�ن/ات جندر��ا واألفراد غیر الّنمطّیین/ات جندر��ا منهم/ّن، للّتمییز وحّتى لرفض تقد�م الخدمات في المراكز  

الّصّحّ�ة في لبنان. تظهر الّتقار�ر أّن مقّدمي/ات الّرعا�ة الّصّحّ�ة في لبنان غیر متمّرسین/ات على تقد�م رعا�ة �فؤة، 
وشاملة لألشخاص ذوي/ات الّتوجهات الجنسّ�ة، الهوّ�ات الجندرّ�ة، الّتعبیر الجندرّي أو الخصائص   متخّصصة

). �ما تظهر هذه الّتقار�ر أّن  PLHIVالجنسّ�ة المتنّوعة أو لألفراد المتعا�شین/ات مع فیروس نقص المناعة ال�شرّ�ة (
مؤذ�ة. الّالجئین/ات من ال م.م.م.م. هم/ّن أكثر عرضًة  ممارسات مقّدمّي/ات الّرعا�ة هي، في الكثیر من األح�ان، 

للّتمییز والّرفض. �اإلضافة إلى ذلك، غ�اب خ�ارات عالجّ�ة  �أسعار معقولة ومنصفة وشاملة لل م.م.م.م.  
والمتعا�شین/ات مع فیروس نقص المناعة ال�شرّ�ة، تصّعب علیهم/ّن الحصول على الخدمات الّصّحّ�ة الجّیّدة. هنا  

، وهي فحوصات دم ین�غي على المتعا�شین/ات مع CD4ر اإلشارة إلى فحوصات الحمل الفیروسي واخت�ار التجد
فیروس نقص المناعة ال�شرّي الق�ام بها سنو��ا �غا�ة الحصول على الّدواء المّجانّي، هي مكلفة وغیر مؤّمنة من أي 

لجمعّ�ة العنا�ة الّصّحّ�ة   Speak Upو�حس تقر�ر �حسب اإلستب�انات اإلجتماعّ�ة في حلم وموزای�ك جهة ضامنة (
SIDC.( 

فإن  إجراءات تغییر الجندر على األوراق الّرسمّ�ة مكلفة وتشترط العقم. �اإلضافة إلى �لفة اإلجراءات القانونّ�ة،  -
ا وغیر مدعومة من أي جهة ضامنة. تمنع هذه  اإلجراءات العدید من  العملّ�ات الجراحّ�ة المطلو�ة مكلفة جدُّ

�ما یتم  .الّراغبین/ات من تغییر الجندر على األوراق الّثبوتّ�ة (�حسب اإلستب�انات اإلجتماعّ�ة في حلم وموزای�ك)
توق�ف الّنساء المتغّیرات جندر��ا و�خاّصًة الّالجئات منهّن بتهمة الّدعارة من دون أي إث�ات و�شكٍل عشوائّي (�حسب  

 ).HRW 2019ماعّ�ة في حلم وموزای�ك، تقر�ر اإلستب�انات اإلجت 
ما زال اإلشكال األكبر متعلًِّقا �الصحــة الجنســ�ة واإلنجاب�ة لالجئات أو العامالت المهاجرات إذ ال توجد أ�ة تشر�عات   -

ـة بهنَّ  من بین فئات النساء والمهاجرة والمقیدة حر�تها الر�ف�ة والالجئة ت�قى المرأة العاز�ة والمرأة .و أو س�اسات خاصَّ
الُمَهمَّشات اللواتي �حتجنَّ إلى  إهتمام أكبر �سبب  ضعف تنفیذ القوانین ووجود معوقات إجرائ�ة وغ�اب الس�اسات 

ن  ا والموارد التي تضمن وصولهنَّ للمعلومات والوسائل المتعلقة �الصحة اإلنجاب�ة �ما فیها وسائل تنظ�م األسرة .
المرأة الر�ف�ة هي من بین فئات النساء الُمَهمَّشات اللواتي �حتجنَّ إلى  إهتمام أكبر �سبب  غ�اب الس�اسات والخطط 

 والتدابیر التي تضمن وصولهنَّ للمعلومات والمعلومات المتعلقة �الصحة اإلنجاب�ة
ن والناح�ة الجنس�ة واإلنجاب�ة وال تتناول  ان التحضیر للزواج یتناول �عض المواض�ع التي تتناول العالقة بین الزوجی -

صة وملِزمة.  �ذلك طلب الفحوصات ما قبل الزواج ل�ست دائًما مرفقة   الناح�ة الحقوق�ة �ما انها ل�ست متخصِّ
 .�التوع�ة الالزمة. والخدمات اإلنجاب�ة المقدَّمة تهتّم �صحة األم والطفل أكثر منها �الرجل أو الزوج

،  نع البلوغ الجنسي والنمو الجسدياإلعاقة  أدو�ة قد تؤثر سلً�ا على األداء الهرموني وتم  إعطاء الفت�ات ذوات -
حمایتهن �شكل فعال من االعتداءات الجنس�ة والتحّرش الجنسي واالغتصاب ألنهم هدف سهل المنال، خصوًصا  و 

التوعو�ة إلیهن إال عن طر�ق  الصم وال�كم �سبب ضعف قدرتهن على التواصل وصعو�ة وصول المعلومات 
 االختصاصیین. �ذلك عدم فرض الشر�ك علیهن ،بل أن �كون �موافقتهن.
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 التوص�ات: 

مواءمة التدابیر واإلجراءات الوطن�ة مع النصوص واإلتفاق�ات الدول�ة وتطبیق التوص�ات والتعل�قات الصادرة عن اللجان   -
�ة على تقار�ر لبنان الدور�ة،   والتوص�ات الشاملة والعامة. التعهدِّ

لبنان - الجنس�ة والحقوق اإلنجاب�ة في  للحقوق  منسجمة مع مع�ار ،  وضع إسترات�ج�ة وطن�ة واضحة، شاملة ودامجة 
)The 3 AQ  وتمكین ،  مع ضمان نفاذها في المناطق الر�ف�ة) والمتضمن: التوافر ،إمكان�ة الوصول والقبول والجودة

التمتع بهذه الحقوق، وال بدَّ من إدماج مقار�ة حقوق�ة ضمن خطط عمل الوزارات المعن�ة ومنظمات   الفئات من  كل 
المجتمع المدني، إلى جانب تقد�م الرعا�ة الصح�ة الالزمة والمختصة ونشر التوع�ة وتمكین اإلفراد وتأمین سبل الوقا�ة  

صات �اف�ة لخطط الو والعالج،   عمل الوطن�ة في المیزان�ة، یتم وضعها واستعراضها ورصدها دورً�ا من  رصد ُمخصَّ
 خالل عمل�ة تشار��ة وشفَّافة، وتكون مصنفة حسب أس�اب التمییز المحظورة وأْن تشمل اإلسترات�ج�ة:

خطط عمل قطاع�ة على المستوى الوطني لكل وزارة ومؤسسة، وعلى المستوى المحلي مع البلد�ات و�تحادات   .1
التقی�م والرصد والمساءلة المرت�طة �معاییر البلد�ا ة الزمن�ة، و�ناء المؤشرات وآل�ات  ت مع تحدید األدوار والمدَّ

وم�ادئ حقوق اإلنسان ووضع موازنات خاصة لهذه الخطط  وعقد إجتماعات دور�ة مع المانحین لتر�یز الجهد 
 على تنفیذ اإلسترات�ج�ة الوطن�ة. 

بین مختلف الوزارات والمؤسسات تضمن تنفیذ اإلسترات�ج�ة الوطن�ة دون أ�ة عراقیل  تحدید آل�َّة واضحة للتنسیق   .2
 وضع بروتو�ول خاص �المشورة حول الحقوق الجنس�ة واإلنجاب�ة.  إدار�ة وتنظ�م�ة. 

دة  ضمان أْن تشمل اإلسترات�ج�ة الوطن�ة خطَّة عمل إعالم�ة، تأكیًدا لدور اإلعالم في نشر الوعي والمعرفة والمساع .3
 على تحقیق أهداف اإلسترات�ج�ة. 

مة للرعا�ة الصح�ة والعمل للحدَّ من الوالدات الق�صر�ة   .4 إتخاذ تدابیر �اف�ة لرصد أداء جهات القطاع الخاص الُمقدِّ
  غیر المبررة طبً�ا.

الحقوق  .5 انتهاكات  �شان  الفرد�ة  الشكاوى  استالم  اإلنسان  لحقوق  الوطن�ة  الهیئة  تشمل صالح�ات  أْن  ضمان 
 الجنس�ة والحقوق اإلنجاب�ة في لبنان. 

 
 �ل لتشمل واإلنجاب�ة الجنس�ة الحقوق  نطاق توس�ع خالل  من اإلنجاب�ة والحقوق  الجنس�ة �الحقوق  التمتع نطاق توس�ع -

 من اآلتون  والعامالت العمال  ات،/الالجئون  فقر،  حالة في تع�ش التي األسر: والُمهمَّشة الضع�فة خصوًصا الفئات

  أطفال اللجوء، وملتمسي الالجئین األطفال الجنس�ة، عد�مي األطفال أفر�ق�ا، وغرب وشرق  آس�ا، شرق  وجنوب جنوب

  وقانون�ة إجتماع�ة وضع�ة في  هم ممن وغیرهم اإلعاقة  ذوي  واألطفال اإلتجار ضحا�ا األطفال المهاجر�ن، العمال

ة   لخطر خاص  بوجه والمعرَّضین/ات  لبنان في السور�ین/ات  الالجئین/ات حما�ة  ضمان نفسه الس�اق  وفي. هشَّ

 .القسري  والعمل الجنسي واالستغالل اإلتجار

مواض�ع تثق�ف�ة �شأن الصحة  ، و�عتماد  إدماج التر��ة الجنس�ة الشاملة في المناهج التعل�م�ة المدرس�ة والجامع�ة في لبنان -
مع األهل وخصوًصا لجان األهل في المدارس، و�شراكهم في    الجنس�ة واإلنجاب�ة واألمراض المنقولة جنسً�ا، والعمل
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اإلنجاب�ة والحقوق  الجنس�ة  �الحقوق  المتعلقة  واألنشطة  البرامج  وتفعیل  و   تطو�ر  لتعز�ز  ،  تشار��ة  إسترات�ج�ة  وضع 
 . المعرفة �الحقوق الجنس�ة واإلنجاب�ة تلحظ تدر�ب المعنیین بتنفیذها 

،    االنجاب�ة والجنس�ة من الناح�ة التوعو�ة والتثق�ف�ة أمًرا ملزًما لدى التقدم �طلب الزواجالصحة  الحقوق و جعل موضوع   -
 .وتقد�م الدعم لهن في هذا المجالسر المفقودین �حقوقهن االنجاب�ة والجنس�ة أأهم�ة توع�ة  والتأكید على 

ّي واألشخاص غیر النمطّیین/ات جندر��ا و�األخّص  وضع حّد للّتوق�فات العشوائّ�ة والّتعّسفّ�ة لمتغّیري/ات الّنوع اإلجتماع -
 وضع حّد لس�اسة توق�ف الّنساء المتغّیرات جندر��ا بتهمة الّدعارة من دون إث�ات و�شكٍل عشوائّي. و   الّالجئین/ات منهم/ّن.

والّنظارات والّسجون ومحاس�ة  وضع حّد لتعذیب األشخاص ال م.م.م.م. وخصوًصا اللّالجئّین/ات منهم/ّن في المخافر  -
 . 2012�صدار قرار �كّرس منع ممارسة الفحص الشرّجي بناًء على مذّ�رة وز�ر العدل عام  و  .المرتكبین

) وتأمین PLHIVتعز�ز حما�ة وسالمة المتغّیر�ن/ات جندر��ا واألشخاص غیر الّنمطّیین/ات جندر��ا (مع ال م.م.م. وال -
وضع س�اسة تضمن الحّق والقدرة على تغییر الجندر  و   هم/ّن في المراكز الّصّحّ�ة في لبنان. رعا�ة صّحّ�ة عال�ة الجودة ل

 على األوراق الّرسمّ�ة من دون اشتراط العمق و�أسعار مقبولة لمن یر�د.و 
وضع بروتو�ول خاص �المشورة حول الحقوق الجنس�ة واإلنجاب�ة وتدر�ب العاملین/ات الصحیین/ات عل�ه من قبل   -

تدر�ب العاملین/ات في الوزارات وتمكینهم وتهیئتهم/ن للعمل من أجل تنفیذ إسترات�ج�ة ات متخصصین/ات و /مدر�ین
تنظ�م األسرة  وتحدیــد المســار الطبــي لضحایــا االغتصاب، والتدر�ب على التدابیــر واإلجــراءات فیروس نقص المناعة  

 ـا المثلیــة الجنسـ�ةال�شر�ة المكتسب  والتدر�ب على التعامــل �قضایـ
العمل على الز�ادة من فرص حصول المرأة على خدمات اإلجهاض  و   تقد�م المز�د من خدمات الصحة الجنس�ة واإلنجاب�ة -

، في �ل منطقة �ما یتناسب مع حجمها وسكانها وتوفیر الخدمات ضمن مؤسسات   اآلمن وخدمات الرعا�ة �عد اإلجهاض
للرعا�ة الصح�ة األول�ة والتر�یز على المراكز التا�عة للمؤسسات الحكوم�ة والبلد�ات،   حكوم�ة أي مراكز الش�كة الوطن�ة 

لمستوصفات التا�عة لوزارة الصحة العامة ومراكز الخدمات اإلنمائ�ة ومراكز المنظمات المتعاقدة امن خالل إعادة تأهیل  
 حة الجنس�ة واإلنجاب�ة بنجاعة  معهم وتأهیلها ، من أجل توافر وتطو�ر جودة ونوع�ة وتواتر خدمات الص

ومجانًا �خاصة غیر المتزوجین  توس�ع إمكان�ة الحصول على وسائل تنظ�م األسرة/ منع الحمل �النس�ة لجم�ع الفئات   -
 وتحدیدًا الالجئین/ات والعمال/ات األجانب. ات في لبنانین/المق�موالرجال وأن تشمل جم�ع النساء 

تطو�ر عمل�ة الوصول إلى الرعا�ة ومختلف خدمات الصحة الجنس�ة والصحة واإلنجاب�ة �ما في ذلك تطو�ر الع�ادات   -
النقالة وأن تشمل الخدمات جم�ع النساء في لبنان دون أي تمییز وتطال أوسع قاعدة من المستفیدین/ات ال س�ما الفئات  

العمل على مستوى المجتمع المحلي و�عطاء دور للبلد�ات خاصة في  ، و ثر هشاشة، وعلى أوسع نطاق جغرافي  األك
 مجال الوقا�ة من خالل نشر الوعي والمعرفة في مجال الحقوق الجنس�ة والحقوق اإلنجاب�ة

ة و�یالء المز�د من  مكافحة جم�ع أشكال التمییز والوصمة ضد األشخاص المتعا�شین �فیروس نقص المناعة ال�شر� -
 االهتمام إلى األمراض المنقولة جنس�ًا. 

 :الخاصة �الوزارات والمؤسسات الوطن�ة على مستوى البرامجتوص�ات 

  قبل من  واإلنجاب�ة  الجنس�ة  الحقوق  حول  �المشورة  الخاص  البروتو�ول  على  الصحیین/ات  العاملین/ات  تدر�ب 
تدر�ب وتمكین العاملین/ات في الوزارات وتهیئتهم/ن للعمل من أجل تنفیذ اإلسترات�ج�ة  مدِر�ین/ات متخصصین/ات و 
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المثلیــة  �قضایــا  والتعامــل  االیــدز  لمــرض  و�جــراءات  وتدابیــر  اإلغتصاب،  لضحایــا  الطبــي  المســار  وتحدیــد  الوطن�ة 
 الجنسـ�ة.

   الصحة الجنس�ة واإلنجاب�ة، في �ل منطقة �ما یتناسب مع  تقد�م المز�د من الخدمات الصح�ة، وخصوًصا خدمات
الش�كة الوطن�ة للرعا�ة الصح�ة االول�ة،  حجمها وعدد سكانها وتوفیر الخدمات ضمن مؤسسات حكوم�ة، أي في مراكز  

ا التا�عة لوزارة  البلد�ات،  وتاهیل وتفعیل المستوصفات  التا�عة للمؤسسات الحكوم�ة و  لصحة  والتر�یز على المراكز 
العامَّة ومراكز الخدمات اإلنمائ�ة، ومراكز المنظمات المتعاقدة مع وزارة الشوون االجتماع�ة، من أجل تطو�ر جودة  

وز�ادة فرص حصول المرأة على خدمات اإلجهاض المأمون   ونوع�ة وتواتر خدمات الصحة الجنس�ة واإلنجاب�ة بنجاعة
 وخدمات الرعا�ة �عد اإلجهاض.

  النقالة التي تقدم خدمات الصحة الجنس�ة والصحة واإلنجاب�ة، وتوس�ع نطاق عملها لتصل الى أوسع  تطو�ر الع�ادات
 نطاق جغرافي وقاعدة من  أصحاب الحقوق ال س�ما الفئات األكثر هشاشة.  

 التنسیق   إعداد مواد تدر�ب�ة و�رشاد�ة مساعدة في مجال الحقوق الجنس�ة واإلنجاب�ة، و�نشاء وحدات تدر�ب�ة ضمن آل�َّة
 بین مختلف الوزارات لضمان تدر�ب أكبر عدد من األفراد العاملین/ات ضمن الوزارات. 

   إدخال وسائل الحما�ة للسجون ضمان الحقوق الجنس�ة واإلنجاب�ة للسجینات، و  ضرورة تأمین الدواء �شكل �امل
نة یتعلق �ضمان الحر�ة الجنسللسجناء و  �ة وتعز�ز الحقوق الجنس�ة واإلنجاب�ة �ضافة قسم خاص وصر�ح الى الُمَدوَّ

 ورعایتها للنساء �شكل عام والموقوفات منهن �شكل خاص 
 

 
- ii 1972  الثاني تشرین 3  بتاریخ لبنان  إلیھ انضم والذي والثقافیــة واالجتماعیة  االقتصادیة   بالحقـوق الخـاص الدولـي العھــد   
  5  فــي   علیھا  لبــــنان  صــادق  التي    المھنیــة  أو  الالإنســانیة  أو  القاســــیة  العقوبـــة  أو  المعاملــة  ضـروب  مــن  وغیــــره  التعذیــــب  مناھضـة   اتفاقیة -

 2000األول  تشرین
   تحفظــات أیــة إبــداء  دون مــن  1990 سنة لبــنان إلیھا انضم  والتــي الطفــل  حقــوق اتفاقیة -
  انضم   والتي  2000  لسـنة   اإلباحیة  والمـواد  البغـاء   فـي   األطفال   واســتغالل   األطفال  بیــع   بشـأن  الطفـل   حقـوق  باتفاقیة  الملحــق  االختیاري  البروتوكــول -

   2002 العـام فـي لبنان الیھا
    2005 العــام فــي    لبــنانالیھ انضم التي  واألطفال  النســاء  وبخاصـة ،   باألشــخاص االتجــار  ومعاقبــة وقمــع منــع  بروتوكــول -
 1996 العــام فــي علیھا لبــنان صادق   التي)  CEDAW(  المــرأة  ضــد التمییــز  أشــكال جمیــع  علــى القضــاء اتفاقیــة -
 
ii  بدعم من صندوق األمم المتحدة  الذي اعده  المعھد العربي لحقوق اإلنسان  الحقوق الجنسیة والحقوق اإلنجابیة  في لبنان  عن:تقریر التقییم الوطني

 2018عام  للسكان
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 المنظمات والمؤسسات التي ساهمت في إعداد هذا التقر�ر:

 المعهد العر�ي لحقوق اإلنسان في لبنان   .1

 ABAAD- مساواة بین الجنسینللموارد المر�ز  - أ�عاد .2

 RDFL  -ني التجمع النسائي الد�مقراطي اللبنا .3

4. JWF 

5. Fe-Male 

 (AiW-LAU)الجامعة اللبنان�ة األمیر��ة  –المعهد العر�ي للمرأة  .6

7. AFE 

8. MENA Rosa 

9. SIDC 

 درب الوفاء   .10

 مدرسة تعل�م الصم   .11

12. Riders’ Rights 

13. LASA  

14. LDSA  

15. LUPD 

16. PWHO 

17. IFES    

 حملة لحقي  .18

   مؤسسة عامل .19

 


	1- الإطار القانوني الدولي المتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية في لبنان
	2- الحقوق الجنسية والإنجابية في القانون الوضعي اللبناني
	- لا يعترف القانون اللبناني بوضوح وبحكم صريح بحق الشخص في التصرف بجسده، كما تقييد حرية تحكم المرأة في جسدها فالإجهاض فـي لبـنان محظـور ومجرّم فــي المــواد 539 إلى 549 من قانـون العقوبــات. لا يزال ممكناً لمرتكب جريمة القتل لا سيما قتل النساء باسم الش...
	- لا يعترف المشرِّع اللبناني بالحق في تغيير الهوية الجنسية رغم تطور اجتهاد بعض المحاكم في هذا المجال، والقوانين لا تؤمّن الحماية من التّمييز على أساس الهويّة الجندريّة، التّوجّه الجنسيّ أو الوضع الصّحّيّ (بحالة المتعايشين/ات مع فيروس نقص المناعة البشر...
	- لا يوجد قانون يجرٌم العنف أو العنصرية في لبنان
	التوصيات:
	- ضمان التنفيذ الفعال لمختلف النصوص التي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير لا سيما على أساس الهوية الجنسية، وتأمين الحماية الفعالة له.
	- إلغاء المادة 534 التي تجرم المثلية أو ما يسمى "الأفعال المخالفة للطبيعة"، وإلغاء المواد 521، 526، 531، 532، 533 التي يُعتمد عليها لتجريم المثليّة.
	- إلغاء المواد المتعلقة بتجريم الإجهاض من قانون العقوبات اللبناني، على الأقل في الحالات التي يهدِّد فيها الحمل حياة الأم أو صحتها وفي حالات الاغتصاب وسفاح المحارم وتشوُّه الجنين.
	- ضرورة إصدار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية يتّفق مع التزامات لبنان الدولية ويحقق المساواة بين المواطنين والمواطنات، يحدد السن الدنيا للزواج وفق إتفاقية حقوق الطفل ويمنع تزويج الأطفال، يطبق على اللبنانيين/ات والمقيمين/ات على الأراضي اللبنانية دون أي...
	- إقرار قانون لمنع وتجريم التحرش الجنسي في العمل وخارجه ،وإلغاء نظام الكفالة الذي يؤدي إلى الإتجار بالبشر في قطاع العمل المنزلي.
	- تحسين أماكن التوقيف والسجون بحيث تأخذ بعين الاعتبار الميول الجنسية و"الهوية الجنسانية" للأشخاص
	- اتخاذ التدابير والإجراءات بما يضمن وقف الممارسات العنصرية في لبنان بخاصة ضد اللاجئين/ات والمهاجرين/ات
	- تشريع  قانون مناسب ووضع إجراءات وتدابير تسمح بتعديل الأوراق الثبوتية والحالة المدنية عند تغيير الجنس
	- تقنين حق ذوات الإعاقة في الولادة وعدم سلب حق الجنين بالعيش في حال تبين أنه من ذوي الإعاقة.
	- منح الأشخاص ذوي الإعاقة الأهلية القانونية التي تؤمن لهم حقوقهم الجنسية والإنجابية وتضمن لهم الحرية في هذا الإطار، خصوصًا ذوي الإعاقة الذهنية من الأحكام المسبقة،و يجب التخلي عن التعميم وفرض قرارات دائمة، عبر مشاركة اختصاصيين مع الأهل لمساندتهم بمتابع...
	- تعديل أي مادة واردة في القوانين أو أحكام قضائية تمييزية تمنع الشـخص ذوي الإعاقـة من عيش حياته العاطفية والجنسية بحرية، وأولها الحق بالزواج، وحق اختيار الشريك والمسكن، وإقامة العلاقات الجنسية، والحق بتكوين أسرة وإنجاب الأطفال وتربيتهم.
	- تعديل أي مادة واردة في القوانين أو أحكام قضائية تمييزية تمنع الشـخص ذوي الإعاقـة من عيش حياته العاطفية والجنسية بحرية، وأولها الحق بالزواج، وحق اختيار الشريك والمسكن، وإقامة العلاقات الجنسية، والحق بتكوين أسرة وإنجاب الأطفال وتربيتهم.
	- تعديل أي مادة واردة في القوانين أو أحكام قضائية تمييزية تمنع الشـخص ذوي الإعاقـة من عيش حياته العاطفية والجنسية بحرية، وأولها الحق بالزواج، وحق اختيار الشريك والمسكن، وإقامة العلاقات الجنسية، والحق بتكوين أسرة وإنجاب الأطفال وتربيتهم.
	- تجريم ومنع التدخل والمس بجسم الشخص واتخاذ القرارت عنه دون موافقته مثل التعقيم العنصري.

	3- سياسات الحقوق الجنسية والإنجابية في لبنان
	- وضع إستراتيجية وطنية واضحة، شاملة ودامجة للحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية في لبنان، منسجمة مع معيار (The 3 AQ) والمتضمن: التوافر ،إمكانية الوصول والقبول والجودة مع ضمان نفاذها في المناطق الريفية، وتمكين كل الفئات من التمتع بهذه الحقوق، ولا بدَّ من إ...
	1. خطط عمل قطاعية على المستوى الوطني لكل وزارة ومؤسسة، وعلى المستوى المحلي مع البلديات وإتحادات البلديات مع تحديد الأدوار والمدَّة الزمنية، وبناء المؤشرات وآليات التقييم والرصد والمساءلة المرتبطة بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان ووضع موازنات خاصة لهذه الخط...
	2. تحديد آليَّة واضحة للتنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات تضمن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية دون أية عراقيل إدارية وتنظيمية. وضع بروتوكول خاص بالمشورة حول الحقوق الجنسية والإنجابية.
	3. ضمان أنْ تشمل الإستراتيجية الوطنية خطَّة عمل إعلامية، تأكيدًا لدور الإعلام في نشر الوعي والمعرفة والمساعدة على تحقيق أهداف الإستراتيجية.
	4. إتخاذ تدابير كافية لرصد أداء جهات القطاع الخاص المُقدِّمة للرعاية الصحية والعمل للحدَّ من الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.
	5. ضمان أنْ تشمل صلاحيات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان استلام الشكاوى الفردية بشان انتهاكات الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية في لبنان.
	- إدماج التربية الجنسية الشاملة في المناهج التعليمية المدرسية والجامعية في لبنان، وإعتماد مواضيع تثقيفية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية والأمراض المنقولة جنسيًا، والعمل مع الأهل وخصوصًا لجان الأهل في المدارس، وإشراكهم في تطوير وتفعيل البرامج والأنشطة ا...
	- جعل موضوع الحقوق والصحة الانجابية والجنسية من الناحية التوعوية والتثقيفية أمرًا ملزمًا لدى التقدم بطلب الزواج ، والتأكيد على أهمية توعية أسر المفقودين بحقوقهن الانجابية والجنسية وتقديم الدعم لهن في هذا المجال.
	- وضع حدّ للتّوقيفات العشوائيّة والتّعسّفيّة لمتغيّري/ات النّوع الإجتماعيّ والأشخاص غير النمطيّين/ات جندريًّا وبالأخصّ اللاّجئين/ات منهم/نّ. ووضع حدّ لسياسة توقيف النّساء المتغيّرات جندريًّا بتهمة الدّعارة من دون إثبات وبشكلٍ عشوائيّ.
	- وضع حدّ لتعذيب الأشخاص ال م.م.م.م. وخصوصًا الللاّجئيّن/ات منهم/نّ في المخافر والنّظارات والسّجون ومحاسبة المرتكبين. وإصدار قرار يكرّس منع ممارسة الفحص الشرجّي بناءً على مذكّرة وزير العدل عام 2012.
	- تعزيز حماية وسلامة المتغيّرين/ات جندريًّا والأشخاص غير النّمطيّين/ات جندريًّا (مع ال م.م.م. والPLHIV) وتأمين رعاية صحّيّة عالية الجودة لهم/نّ في المراكز الصّحّيّة في لبنان. ووضع سياسة تضمن الحقّ والقدرة على تغيير الجندر وعلى الأوراق الرّسميّة من دون...
	- وضع بروتوكول خاص بالمشورة حول الحقوق الجنسية والإنجابية وتدريب العاملين/ات الصحيين/ات عليه من قبل مدربين/ات متخصصين/ات وتدريب العاملين/ات في الوزارات وتمكينهم وتهيئتهم/ن للعمل من أجل تنفيذ إستراتيجية تنظيم الأسرة  وتحديــد المســار الطبــي لضحايــا ...
	- تقديم المزيد من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والعمل على الزيادة من فرص حصول المرأة على خدمات الإجهاض الآمن وخدمات الرعاية بعد الإجهاض ، في كل منطقة بما يتناسب مع حجمها وسكانها وتوفير الخدمات ضمن مؤسسات حكومية أي مراكز الشبكة الوطنية للرعاية الصحية...
	- توسيع إمكانية الحصول على وسائل تنظيم الأسرة/ منع الحمل بالنسبة لجميع الفئات بخاصة غير المتزوجين ومجاناً وأن تشمل جميع النساء والرجال المقيمين/ات في لبنان وتحديداً اللاجئين/ات والعمال/ات الأجانب.
	- تطوير عملية الوصول إلى الرعاية ومختلف خدمات الصحة الجنسية والصحة والإنجابية بما في ذلك تطوير العيادات النقالة وأن تشمل الخدمات جميع النساء في لبنان دون أي تمييز وتطال أوسع قاعدة من المستفيدين/ات لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، وعلى أوسع نطاق جغرافي ، و...
	- مكافحة جميع أشكال التمييز والوصمة ضد الأشخاص المتعايشين بفيروس نقص المناعة البشرية وإيلاء المزيد من الاهتمام إلى الأمراض المنقولة جنسياً.
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