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حولالشاملالدورياإلستعراض
لبنانفياإلنجابيةوالحقوقالجنسيةالحقوق

المدنيةسواءاإلنسانحقوقبكلومرتبطةمترابطةاًحقوقاإلنجابيةالحقوقوالجنسيةالحقوقتعتبر
لحقوقالكونيةالدوليةالمنظومةمنيتجزأالجزءهيو،والثقافيةاإلجتماعية،اإلقتصادية،السياسية
الدوليةالنصوصمجملمناستخالصهايمكنبلالحقوقلهذهشاملةإتفاقيةتوجدالو،اإلنسان
اإلعاقةحامليواألشخاصواألطفالالنساءخصوصيةالحقوقهذهتؤكد.اإلنسانبحقوقالخاصَّة
تحقيرأوإستضعافوضعيةفينفسهاتجدأنيمكنالتيالفئاتوكلات/والمهاجرينات/والالجئين
أكثرحقوقيؤكدإطارهي.القانونيأوالنفسيأوالجسديأوالصحيأواإلجتماعيالوضعبسبب
مقاربةتكرسإنهاكما.واإلنجابيةالجنسيةالحقوقفيهابمااالنسانيةحقوقهاإلنتهاكعرضةالفئات
الحقوقعلىًخطراأكثرتُعتبرالتياألمنيةالمقاربةمنوأبعدالصحيةالمقاربةمنأبعدشاملة

.واإلنجابيةالجنسيةوالحريات

:فئاتأربعةعلىالتركيزمعلبنانفياإلنجابيةوالحقوقالجنسيةالحقوقحالةالتقريرهذايعرض
التّوجّهات/المزدوجي،ات/المثليّين:الميمومجتمعاإلعاقةات/ذويواألشخاصات/والالجئينالنساء

.اإلجتماعيّالنّوعات/ومتغيّريالجنسيّ

لبنانفيواإلنجابيةالجنسيةبالحقوقالمتعلقالدوليالقانونياإلطار-1
الجنسيةالحقوقمجالفيالدوليةالنصوصتكرسهاالتيالضماناتالدوليالقانونياإلطاريشكل

:فيالكبرىاإلشكاليةتبقىولكن،iلبنانعليهاصادقالتيبخاصة،واإلنجابية

ضــدالتمييــزأشــكالجميــععلــىالقضــاءإتفاقيــةمن)16(المــادةعلىالتحفظعلىاإلبقاء
،1996العــامفــيلبنانإليهالبــنانإنضــمَّالتي)CEDAW(المــرأة

قبلمنلالجئتعريفوجودعدم1950لعامالالجئينحقوقاتفاقيةعلىالمصادقةعدم
،اللبنانيةالدولة

الملحـقاالختياريوالبروتوكول1اإلعاقةذوياألشخاصحقوقإتفاقيةعلىالمصادقةعدم
األشخاصحقوقضمانيبقىمما،2007-6-14بتاريـخعليهمـابالتوقيـعاكتفىوقد،بهــا
.منقوصاًاإلعاقةذوي

:التوصيات
فيوإدخالهااالنجابيةوالحقوقالجنسيةبالحقوقالمتعلقةالدوليَّةاإلتفاقياتعلىالمصادقة
:منهاوالسيما،اللبنانيالدستوربمقدمةإلتزاماوذلكالوطنيةالتشريعاتنصوص
بهاالملحقاإلختياريوالبروتوكولاالعاقةذوياألشخاصحقوقإتفاقية.
وبروتوكوالتها1951لعاماللجوءاتفاقية
أسرهموأفرادالمهاجرينالعمالحقوقإتفاقية
الالئقالعملبشأن)2011(189الرقمالدوليةالعملمنظمةاتفاقيةعلىالتصديق

/97رقمالمهاجرينالعمالبشأنالدوليةالعملمنظمةواتفاقيةالمنزليينللعمال
1994

.2007مارس/آذار30فيتوقيعهابابوفُتح،نيويوركفيالمتحدةاألمممقرفي2006ديسمبر/األولكانون13فياالختياريوبروتوكولهااإلعاقةذوياألشخاصحقوقاتفاقيةاعتمدت1
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واتفاقيةالجنسيةعديمياألشخاصبوضعالمتعلقة1954العاماتفاقيةإلىاالنضمام
الدستوربمقدمةإلتزامًاوذلكالجنسيةانعدامحاالتبخفضالمتعلقة1961العام

.االتفاقياتعلىلبنانومصادقة
الدوليةالجنائيةالمحكمةأنشأالذياألساسيرومانظامإلىاالنضمامإلىاالنضامام
إتفاقيةومنهاالدوليةباإلتفاقياتالملحقةاالختياريةالبروتوكوالتعلىالمصادقة

.الدوليينوالعهدين،المرأةضدالعنفأشكالجميععلىالقضاءإتفاقية،الطفلحقوق
اإلتفاقياتروحيةتؤثرعلىأنهاوالسيماتحفظاتأيةدوناإلتفاقياتعلىالمصادقة

ضدالعنفأشكالجميععلىالقضاءإتفاقيةعنالتحفظاتورفع،جوهرهاوتمسُّ
.منها16المادةوالسيماالمرأة

اللبنانيالوضعيالقانونفيواإلنجابيةالجنسيةالحقوق-2
بالحقوقالصلةذاتالدوليةاإلتفاقياتمنالعديدعلىاللبنانيةالدولةمصادقةمنالرغموعلى

زالتما،معهايتعارضمابكلاللبنانيةالقوانينتنزيهيحتممما،اإلنجابيةوالحقوقالجنسية
الجنسيةالحقوقانتهاكتكرسالتيالموادمنالعديدتتضمنالنفاذالساريةالقانونيةالنصوص

:منهااإلنجابيةو
المجامعة"وتسمىالمثليّةلتجريمتستخدممواديتضمّناللّبنانيّالعقوباتقانونيزالال-

تستخدمالتياألخرىالموادالىباإلضافة،534المادّةرأسهاوعلى"الطبيعةخالفعلى
الىباإلضافةيسهموالذي،209،521،526،531،532،533المواد.م.م.م.ماللتوقيف
ومن.القسريةالشرجيةوالفحوصالمعاملةوسوءالتعسفيةاالعتقاالتتبرير،المثليةتجريم
قدممااإلستفادةيستطيعونالالجنسيالتوجهأساسعلىالضحاياأنالتجريمهذاتبعات
.القانونأماموالمساواةالتمييزعدمبمبدأعمالا،المواطنينكبقيةلحمايتهمالقانونيوفره
،المثليالجنسيالسلوكعلى"دليل"عنللبحثالقسريةالشرجيةالفحوصتجرىكما

.مثليتهفييُشتبهمنضدَّالشرطةمراكزفيالمُهينةالممارساتوتتواصل
كما،بجسدهالتصرففيالشخصبحقصريحوبحكمبوضوحاللبنانيالقانونيعترفال-

539المــوادفــيومجرّممحظـورلبـنانفـيفاإلجهاضجسدهافيالمرأةتحكمحريةتقييد
باسمالنساءقتلسيماالالقتلجريمةلمرتكبممكناًيزالال.العقوبــاتقانـونمن549إلى

القانونانكما.الحكملتخفيفالعقوباتقانونمن252المادةمناالستفادةالشرف
يجرموال،األسريالعنفمنللحمايةقانونوجودرغمالزوجياالغتصابيجرمالاللبناني
.الجنسيالتحرش

المحاكمبعضاجتهادتطوررغمالجنسيةالهويةتغييرفيبالحقاللبنانيالمشرِّعيعترفال-
التّوجّه،الجندريّةالهويّةأساسعلىالتّمييزمنالحمايةتؤمّنالوالقوانين،المجالهذافي

.)مثالًالبشريّالمناعةنقصفيروسمعات/المتعايشينبحالة(الصّحّيّالوضعأوالجنسيّ
.الجنسيةالهويةأساسعلىسيماالوالتعبيرالرأيلحريةتضييقالبنانيشهدكما

والمقيمينات/اللبنانيونيخضع،لبنانفيالشخصيةلألحوالموحدمدنيقانونيوجدال-
منالتاسعةالمادةبموجبلهايحقالتي)طائفياًقانونا15ًيوجد(الطوائفلقوانينات/

ونفقةوطالقزواجمنالشخصيةباألحوالتتعلقالتيالخاصةتشريعاتهاتصدرأنالدستور
الدوليةبالمواثيقاللبنانيةالدولةإلتزاماتمعكلهاتتعارضوالتي،زواجوسنوحضانة
هذهيعطيالمتعدِّدةللطوائفالشخصيةاألحوالقوانينتبعيةان.اللبنانيوالدستور
قضاياإلىالتطرّقوتفاديمنالخوفإلىيؤدِّيما،كبيرةونفوذصالحياتالطّوائف
.األمورهذهحولالتوعيةموضوعسيماوالعلميًّاالمثبتةواالنجابيةالجنسيةالصحةوالحقوق
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الدوليةلبنانالتزاماتلجملةمخالفةيعدمماالطفالتتزويجتجيزاللبنانيةالتشريعاتان-
عامبشكلالقاصراتمنالعديدتتعرض.الحمايةبمسألةاألطفاللحقوقانتهاكاًويعتبر
وضعاستغاللهوواألخطر،المبكرالتزويجإلى،خاصبشكلاإلعاقةذواتالفتياتوبعض
واستغاللهجسدهنإنتهاكعبرالذهنيةاإلعاقةذواتالفتياتسيماوالاإلقتصاديأهلهن
.بديلكرحم

يشتملوالالدمجمقاربةمنينبعال،اإلعاقــةذوياألشخاصلحقوق220/2000قانونان-
ذوييحرممما،اإلعاقـةذوياألشـخاصحقـوقإتفاقيـةفيوردتكماالحقوقكلعلى

تلقائيًاالذهنيةاإلعاقــةذوياألطفالكلحرمإذ،واالنجابيةالجنسيةحقوقهمأبرزمناإلعاقة
يتوافقالربماوهذاطبيبمنبتقريرمرفقةاألهلمنودعوىبطلبالقانونيةاألهليةمن
األحوالمنحالبأيمبررًااإلعاقةوجوديكونأالتضمنالذياإلتفاقيةمن)14(المادةمع
.الحريةمنحرمانألي

لبنانفيالعنصريةأوالعنفيجرٌمقانونيوجدال-

:التوصيات
التمييزوعدمالمساواةمبادىءوإحتراماإلنسانحقوقمقارباتمنإنطالقاالتشريع-

المُلحقةالخاصةواإلتفاقياتالدوليةالنصوصمعالوطنيةالتشريعاتومواءمةوالشمولي
والتشريعاتالقوانينلكلشاملمسحوإجراء،الشخصيةاألحوالقوانينسيماالبها

األطفالفيهابماالعمريةالفئاتكللحظمع،واإلنجابيةالجنسيةبالحقوقالمتعلقة
الدوليةاإلتفاقياتبينتعارضوجودحالفي،اللبنانيالمشترِّعيلزموأنٌ،والمسنين
الدوليةاإلتفاقيةأسبقيةمبدأتطبيق،الشخصيةاالحوالقوانينفيهابماالوضعيةوالقوانين

.الوطنيالقانونعلى
والدينوالجنسواللونالعرقأيواضحبشكلللتمييزالمحرمةاألسسالتشريعاتتضمين-

التيالجديدةالتوجهاتومواكبةاالجتماعيوالمنشأالقوميواألصلالسياسيوالرأي
الجنسيوالتوجهواللغةالعائليةوالمسؤولياتواالعاقةالعمرمثلجديدةأسساتضيف
.الصحيةوالحالة

سيماالوالتعبيرالرأيحريةفيالحقتكفلالتيالنصوصلمختلفالفعالالتنفيذضمان-
.لهالفعالةالحمايةوتأمين،الجنسيةالهويةأساسعلى

الموادوإلغاء،"للطبيعةالمخالفةاألفعال"يسمىماأوالمثليةتجرمالتي534المادةإلغاء-
.المثليّةلتجريمعليهايُعتمدالتي521،526،531،532،533

الحاالتفياألقلعلى،اللبنانيالعقوباتقانونمناإلجهاضبتجريمالمتعلقةالموادإلغاء-
وتشوُّهالمحارموسفاحاالغتصابحاالتوفيصحتهاأواألمحياةالحملفيهايهدِّدالتي

.الجنين
ويحققالدوليةلبنانالتزاماتمعيتّفقالشخصيةلألحوالموحدمدنيقانونإصدارضرورة-

الطفلحقوقإتفاقيةوفقللزواجالدنياالسنيحدد،والمواطناتالمواطنينبينالمساواة
دوناللبنانيةاألراضيعلىات/والمقيمينات/اللبنانيينعلىيطبق،األطفالتزويجويمنع
.استثناءأي
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وتطويره٢۰١٤عامالصادراألسريالعنفمناألسرةأفرادوسائرالنساءحمايةقانونتعديل-
.واألطفالللنساءكاملةحمايةيضمنبما،الزوجياالغتصابوتجريم

الذيالكفالةنظاموإلغاء،وخارجهالعملفيالجنسيالتحرشوتجريملمنعقانونإقرار-
.المنزليالعملقطاعفيبالبشراإلتجارإلىيؤدي

الهوية"والجنسيةالميولاالعتباربعينتأخذبحيثوالسجونالتوقيفأماكنتحسين-
لألشخاص"الجنسانية

ضدبخاصةلبنانفيالعنصريةالممارساتوقفيضمنبماواإلجراءاتالتدابيراتخاذ-
ات/والمهاجرينات/الالجئين

المدنيةوالحالةالثبوتيةاألوراقبتعديلتسمحوتدابيرإجراءاتووضعمناسبقانونتشريع-
الجنستغييرعند

الواردةالحقوقوشموليةالدمجمقاربةمعيتواءمجديدقانونإقرارأو220القانونتعديل-
حقـوققانونفيالمبكرالتزويجعنتنهيمادةتضمينومنها،األمميةاإلتفاقيـةفي

.منهات/القاصرينيحميقانونإقرارمعويترافقاإلعاقـةذوياألشـخاص

منأنهتبينحالفيبالعيشالجنينحقسلبوعدمالوالدةفياإلعاقةذواتحقتقنين-
.اإلعاقةذوي

واإلنجابيةالجنسيةحقوقهملهمتؤمنالتيالقانونيةاألهليةاإلعاقةذوياألشخاصمنح-
و،المسبقةاألحكاممنالذهنيةاإلعاقةذويخصوصًا،اإلطارهذافيالحريةلهموتضمن
األهلمعاختصاصيينمشاركةعبر،دائمةقراراتوفرضالتعميمعنالتخلييجب

.الشخصحالةتطوربمتابعةلمساندتهم
مناإلعاقـةذويالشـخصتمنعتمييزيةقضائيةأحكامأوالقوانينفيواردةمادةأيتعديل-

،والمسكنالشريكاختياروحق،بالزواجالحقوأولها،بحريةوالجنسيةالعاطفيةحياتهعيش
.وتربيتهماألطفالوإنجابأسرةبتكوينوالحق،الجنسيةالعالقاتوإقامة

التعقيممثلموافقتهدونعنهالقرارتواتخاذالشخصبجسموالمسالتدخلومنعتجريم-
.العنصري

لبنانفيواإلنجابيةالجنسيةالحقوقسياسات-3
إلمامانتبين،iiلبنانفياإلنجابيةوالحقوقالجنسيةالحقوقعنالوطنيالتقييمتقريرتقريروفق

،ضعيفعامبشكلالدوليةبالمنظومةوعالقتهاواإلنجابيــةالجنســيةالحقــوقبتعريــفالــوزارات
االطــارمــعكليًــامتطابــقواالنجابيــةالجنســيةللحقــوقاللبنانيةالدولةقبــلمــنتعريــفيوجدوال

تلكهــيواإلنجابيــةالجنســيةالحقــوقأنَّالوزاراتمعظمتعتبر.االنســانلحقــوقالدولــي
الجنسيةمنهاأكثراإلنجابيةللصحةتتوجَّهالمتوفرةوالخدماتاالنجابيــةالصحــةبخدمــاتالمرتبطــة

الوطنــيالبرنامــجبإســـتثناء،العامةالصحةوزارةللالتابعةاألوليةالصحةمراكزفيًتحديدا
ايدونللجميعمتوفرةتكونانواإلنجابيةالجنسيةالخدماتبيفترضهأنَّرغم.الســيدالمكافحــة

ات/الالجئينسيماال،المهمشةالفئاتأنَّإالَا...وأعزبة/متزوج،لبنانيوغيرلبنانيبينتمييز
لخدماتالوصولن/لهميمكنال،ات/المهاجرينات/والعمالالميمومجتمعاإلعاقةات/وذوي
.واإلنجابيةالجنسيةالرعاية
الجنسيةالحقوقتكريسفيةواضحغيرالوطنيةواإلستراتيجياتالخططمنالعديدتبقىكما

حيث.والإلنسانيةالمُهينةوالممارساتالتعذيبومنعالكرامةبحمايةتتعلقالتيخاصة،واإلنجابية
،واإلنجابيةاإلنسانيةبالحقوقالكاملاإلعترافالتعذيبمنللوقايةالوطنيةاإلستراتيجيةعنيغيب
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الخاضعةبالفئةالمفقودينأهاليالدولياإلنسانيالقانونصنَّفاذالمفقودينألهاليبخاصة
لماليومفحتى،السجونفيوالعقليةالجسديةبالصحةاإلهتمامعلىوالتأكيد،رالمستمللتعذيب

الصحيةبالمرافقومزودةالحديثةالعقابيةالمعاييرمعتتوافقللنساءسجونبناءالدولةتقم
برعايةلهنَّوالسماح،وبعدهاالوالدةقبل،الحواملبالسجيناتالعنايةلتأمينالضروريةوالتجهيزات
.األقلعلىالعامينلعمرالسجنداخلالرُضَّعأطفالهن

واإلنجابيةالجنسيةبالحقوقخططهاتعترفالالتيالوزاراتبعضعملمناألكبرالتخوفويبقى
ضمنواإلنجابيةالجنسيةالحقوق،اليومحتىالوزارةتدمجلمالعاليوالتعليمالتربيةوزارة:مثل

وزارة،الوطنيةالتربييةمنظومةمنآساسيًاجزءًاالجنسيةالتربيةبعدتعتبرولم،التعليميالمنهاج
.والرياضةالشبابوزارةوالداخليةوزارة،العملوزارة،االعالموزارة،العدل

:التاليةبالنقاطتلخيصهايمكنالوطنيةوالمؤسساتالوزاراتسياساتجراءاإلشكالياتابرزومن

وليسوالدينيةواالجتماعيةاألخالقيةبالمنظومةواإلنجابيةالجنسيةبالحقوقاإلعترافربط-
الدولةسياسةمثالً.لبنانعليهاصادقالتيسيماالالدوليةواإلتفاقياتالمواثيقخاللمن
وإنعدامنقصو،المتزوجينفئةفقطتشملواالنجابيةالجنسيةبالصحةيختصبما

وجهعلىواإلعالميةوالصحيةالتعليميةالمؤسساتفيالحقوقبهذهالمتعلقةالمعلومات
.الخصوص

منالعديديتعرّضاذ،لبنانفيالجنسيةالهويةأساسعلىالمهينةالممارساتتواصل-
بسبب"للتّوقيفجندريًّاات/النمطيّينغيرواألشخاصاإلجتماعيّالنّوعات/متغيّري
لهذهعرضةًأكثرنّ/هم.م.م.م.مالمنات/الالّجئينأنّظهريكما."المختلفنّ/مظهرهم
اإلجتماعيّةاإلستبياناتبحسب(الجندريّالتّعبيرأساسعلىوالتّعسّفيّةالعشوائيّةالتّوقيفات

.)وموزاييكحلمفي

والنّظاراتالمخافرفينّ/منهمات/اللالّجئيّنوخصوصًا.م.م.م.مالاألشخاصتعذيب-
نّ/حقوقهمعلىيحصلونوالللتّعذيب.م.م.م.مالاألفرادمنالعديديتعرّض.والسّجون
الجنسيّاإلستغالل،الجسديّالعنفالتّعذيبيتضمّن.السّجنأوالتّوقيفحالةفياألساسيّة
عليهاالحصولنّ/منهمللكثيريسمحالالتيالتّوقيفأثناءاألساسيّةالحقوقأمّا.وغيرهم
نّ/هم.م.م.م.مالمنات/الالّجئين.الحاجةعندة/طبيبرؤيةأويّة/بمحامٍاإلتّصالفتتضمّن

اللبنانيالبرلمانأقرَّ.)وموزاييكحلمفياإلجتماعيّةاإلستبياناتبحسب(أيضًاعرضةًأكثر
تشكلالتي،"اإلنسانلحقوقالوطنيةالهيئة"إنشاءقانون2016آوكتوبر/األولتشرينفي
تضمنالاآلليةهذهلكن.المعاملةوسوءالتعذيباستخدامفيللتحقيقوطنيةوقائيةآلية

أحدالهيئةإنشاءقانونيوفرالوبالتالي،الجنسيةميولهمأساسعلىاألشخاصحماية
أوفحوصالعذريةفحص،الشرجيالفحصالدولةتمنعأنينبغي.الجنسيةالحقوقمكونات
وبأقلإستثنائيةحاالتفيإالًاالجسديالتفتيشعدم،مثليونأنهمفيالمشتبهالرجال
."الشخصلكرامةالكاملاالحتراممع،تقحمًاالوسائل

ذويالتهميشويطالات/والمهاجرينات/الالجئينضدالعنصريةالممارساتتتنتامى-
فيكبيرنقصهناكيبقىالسيدالمكافحةالوطنيالبرنامججهودأهميةعلىو.اإلعاقة
يتمتعالو،االشخاصبهؤالءتلحقالتيالوصمةإلىإضافةالمصابينلجميعالعالجتوفير
،نفسهابالدرجةبالصحةالمرتبطةوالخدماتالمرافقإلىالوصولبإمكانيةاألشخاصجميع
-ات/الالجئين–اإلعاقةذوياألشخاص:تهميشًاًأوضعفًااألكثرالفئاتسيماوال

منالعديديتعرّضكما،حريتهموالمقيدةالمخالفينواألحداثاألشخاص–ات/المهاجرين
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جندريًّاات/النّمطيّينغيرواألفرادجندريًّاات/المتغيّرينوخصوصًا.،م.م.م.مالاألشخاص
التّقاريرتظهر.لبنانفيالصّحّيّةالمراكزفيالخدماتتقديملرفضوحتّىللتّمييز،نّ/منهم
،كفؤةرعايةتقديمعلىات/متمرّسينغيرلبنانفيالصّحّيّةالرّعايةات/مقدّميأنّ

التّعبير،الجندريّةالهويّات،الجنسيّةالتّوجهاتات/ذويلألشخاصوشاملةمتخصّصة
نقصفيروسمعات/المتعايشينلألفرادأوالمتنوّعةالجنسيّةالخصائصأوالجندريّ
في،هيالرّعايةات/مقدّميّممارساتأنّالتّقاريرهذهتظهركما.)PLHIV(البشريّةالمناعة
.والرّفضللتّمييزعرضةًأكثرنّ/هم.م.م.م.مالمنات/الالّجئين.مؤذية،األحيانمنالكثير

.م.م.م.مللوشاملةومنصفةمعقولةبأسعارعالجيّةخياراتغياب،ذلكإلىباإلضافة
علىالحصولنّ/عليهمتصعّب،البشريّةالمناعةنقصفيروسمعات/والمتعايشين

،CD4الواختبارالفيروسيالحملفحوصاتإلىاإلشارةتجدرهنا.الجيّدّةالصّحّيّةالخدمات
بهاالقيامالبشريّالمناعةنقصفيروسمعات/المتعايشينعلىينبغيدمفحوصاتوهي
ضامنةجهةأيمنمؤمّنةوغيرمكلفةهي،المجّانيّالدّواءعلىالحصولبغايةسنويًّا

Speakتقريروبحسوموزاييكحلمفياإلجتماعيّةاإلستبياناتبحسب( Upالعنايةلجمعيّة
.)SIDCالصّحّيّة

كلفةإلىباإلضافة.العقموتشترطمكلفةالرّسميّةاألوراقعلىالجندرتغييرإجراءات-
جهةأيمنمدعومةوغيرجدُّامكلفةالمطلوبةالجراحيّةالعمليّاتفإن،القانونيّةاإلجراءات
الثّبوتيّةاألوراقعلىالجندرتغييرمنات/الرّاغبينمنالعديداإلجراءاتهذهتمنع.ضامنة

جندريًّاالمتغيّراتالنّساءتوقيفيتمكما.)وموزاييكحلمفياإلجتماعيّةاإلستبياناتبحسب(
بحسب(عشوائيّوبشكلٍإثباتأيدونمنالدّعارةبتهمةمنهنّالالّجئاتوبخاصّةً

.)HRW2019تقرير،وموزاييكحلمفياإلجتماعيّةاإلستبيانات
إذالمهاجراتالعامالتأولالجئاتواإلنجابيةالجنســيةبالصحــةمتعلِّقًااألكبراإلشكالزالما-

والالجئةالريفيةوالمرأةالعازبةالمرأةتبقىو.بهنَّخاصَّـةسياساتأوتشريعاتأيةتوجدال
أكبرإهتمامإلىيحتجنَّاللواتيالمُهَمَّشاتالنساءفئاتبينمنحريتهاوالمقيدةوالمهاجرة

التيوالمواردالسياساتوغيابإجرائيةمعوقاتووجودالقوانينتنفيذضعفبسبب
تنظيموسائلفيهابمااإلنجابيةبالصحةالمتعلقةوالوسائلللمعلوماتوصولهنَّتضمن
إهتمامإلىيحتجنَّاللواتيالمُهَمَّشاتالنساءفئاتبينمنهيالريفيةالمرأةان.األسرة
للمعلوماتوصولهنَّتضمنالتيوالتدابيروالخططالسياساتغياببسببأكبر

اإلنجابيةبالصحةالمتعلقةوالمعلومات
والناحيةالزوجينبينالعالقةتتناولالتيالمواضيعبعضيتناولللزواجالتحضيران-

كذلك.وملزِمةمتخصِّصةليستانهاكماالحقوقيةالناحيةتتناولوالواإلنجابيةالجنسية
اإلنجابيةوالخدمات.الالزمةبالتوعيةمرفقةدائمًاليستالزواجقبلماالفحوصاتطلب

.الزوجأوبالرجلمنهاأكثروالطفلاألمبصحةتهتمّالمقدَّمة
الجنسيالبلوغوتمنعالهرمونياألداءعلىسلبًاتؤثرقدأدويةاإلعاقةذواتالفتياتإعطاء-

الجنسيوالتحرّشالجنسيةاالعتداءاتمنفعالبشكلحمايتهنو،الجسديوالنمو
علىقدرتهنضعفبسببوالبكمالصمخصوصًا،المنالسهلهدفألنهمواالغتصاب
كذلك.االختصاصيينطريقعنإالإليهنالتوعويةالمعلوماتوصولوصعوبةالتواصل

.بموافقتهنيكونأنبل،عليهنالشريكفرضعدم

:التوصيات
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التوصياتوتطبيقالدوليةواإلتفاقياتالنصوصمعالوطنيةواإلجراءاتالتدابيرمواءمة-
الشاملةوالتوصيات،الدوريةلبنانتقاريرعلىالتعهدِّيةاللجانعنالصادرةوالتعليقات
.والعامة

فياإلنجابيةوالحقوقالجنسيةللحقوقودامجةشاملة،واضحةوطنيةإستراتيجيةوضع-
The(معيارمعمنسجمة،لبنان 3 AQ(والجودةوالقبولالوصولإمكانية،التوافر:والمتضمن
بدَّوال،الحقوقبهذهالتمتعمنالفئاتكلوتمكين،الريفيةالمناطقفينفاذهاضمانمع
،المدنيالمجتمعومنظماتالمعنيةالوزاراتعملخططضمنحقوقيةمقاربةإدماجمن
وتأميناإلفرادوتمكينالتوعيةونشروالمختصةالالزمةالصحيةالرعايةتقديمجانبإلى
يتم،الميزانيةفيالوطنيةالعمللخططكافيةمُخصَّصاترصدو،والعالجالوقايةسبل

حسبمصنفةوتكون،وشفَّافةتشاركيةعمليةخاللمندوريًاورصدهاواستعراضهاوضعها
:اإلستراتيجيةتشملوأنْالمحظورةالتمييزأسباب

المستوىوعلى،ومؤسسةوزارةلكلالوطنيالمستوىعلىقطاعيةعملخطط1.
وبناء،الزمنيةوالمدَّةاألدوارتحديدمعالبلدياتوإتحاداتالبلدياتمعالمحلي

اإلنسانحقوقومبادئبمعاييرالمرتبطةوالمساءلةوالرصدالتقييموآلياتالمؤشرات
الجهدلتركيزالمانحينمعدوريةإجتماعاتوعقدالخططلهذهخاصةموازناتووضع
.الوطنيةاإلستراتيجيةتنفيذعلى

تنفيذتضمنوالمؤسساتالوزاراتمختلفبينللتنسيقواضحةآليَّةتحديد2.
بالمشورةخاصبروتوكولوضع.وتنظيميةإداريةعراقيلأيةدونالوطنيةاإلستراتيجية

.واإلنجابيةالجنسيةالحقوقحول
نشرفياإلعالملدورتأكيدًا،إعالميةعملخطَّةالوطنيةاإلستراتيجيةتشملأنْضمان3.

.اإلستراتيجيةأهدافتحقيقعلىوالمساعدةوالمعرفةالوعي
والعملالصحيةللرعايةالمُقدِّمةالخاصالقطاعجهاتأداءلرصدكافيةتدابيرإتخاذ4.

.طبيًاالمبررةغيرالقيصريةالوالداتمنللحدَّ
الفرديةالشكاوىاستالماإلنسانلحقوقالوطنيةالهيئةصالحياتتشملأنْضمان5.

.لبنانفياإلنجابيةوالحقوقالجنسيةالحقوقانتهاكاتبشان

الحقوقنطاقتوسيعخاللمناإلنجابيةوالحقوقالجنسيةبالحقوقالتمتعنطاقتوسيع-
فيتعيشالتياألسر:والمُهمَّشةالضعيفةخصوصًاالفئاتكللتشملواإلنجابيةالجنسية

وغربوشرق،آسياشرقوجنوبجنوبمناآلتونوالعامالتالعمال،ات/الالجئون،فقرحالة
العمالأطفال،اللجوءوملتمسيالالجئيناألطفال،الجنسيةعديمياألطفال،أفريقيا

وضعيةفيهمممنوغيرهماإلعاقةذويواألطفالاإلتجارضحايااألطفال،المهاجرين
فيات/السوريينات/الالجئينحمايةضماننفسهالسياقوفي.هشَّةوقانونيةإجتماعية

.القسريوالعملالجنسيواالستغاللاإلتجارلخطرخاصبوجهات/والمعرَّضينلبنان

،لبنانفيوالجامعيةالمدرسيةالتعليميةالمناهجفيالشاملةالجنسيةالتربيةإدماج-
،جنسيًاالمنقولةواألمراضواإلنجابيةالجنسيةالصحةبشأنتثقيفيةمواضيعوإعتماد
البرامجوتفعيلتطويرفيوإشراكهم،المدارسفياألهللجانوخصوصًااألهلمعوالعمل

لتعزيزتشاركيةإستراتيجيةووضع،اإلنجابيةوالحقوقالجنسيةبالحقوقالمتعلقةواألنشطة
.بتنفيذهاالمعنيينتدريبتلحظواإلنجابيةالجنسيةبالحقوقالمعرفة
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ملزمًاأمرًاوالتثقيفيةالتوعويةالناحيةمنوالجنسيةاالنجابيةوالصحةالحقوقموضوعجعل-
االنجابيةبحقوقهنالمفقودينسرأتوعيةأهميةعلىوالتأكيد،الزواجبطلبالتقدملدى

.المجالهذافيلهنالدعموتقديموالجنسية
غيرواألشخاصاإلجتماعيّالنّوعات/لمتغيّريوالتّعسّفيّةالعشوائيّةللتّوقيفاتحدّوضع-

النّساءتوقيفلسياسةحدّوضعو.نّ/منهمات/الالّجئينوباألخصّجندريًّاات/النمطيّين
.عشوائيّوبشكلٍإثباتدونمنالدّعارةبتهمةجندريًّاالمتغيّرات

المخافرفينّ/منهمات/اللالّجئيّنوخصوصًا.م.م.م.مالاألشخاصلتعذيبحدّوضع-
الشرجّيالفحصممارسةمنعيكرّسقرارإصدارو.المرتكبينومحاسبةوالسّجونوالنّظارات

.2012عامالعدلوزيرمذكّرةعلىبناءً
المع(جندريًّاات/النّمطيّينغيرواألشخاصجندريًّاات/المتغيّرينوسالمةحمايةتعزيز-

.لبنانفيالصّحّيّةالمراكزفينّ/لهمالجودةعاليةصحّيّةرعايةوتأمين)PLHIVوال.م.م.م
دونمنالرّسميّةاألوراقعلىوالجندرتغييرعلىوالقدرةالحقّتضمنسياسةوضعو

.يريدلمنمقبولةوبأسعارالعمقاشتراط
ات/العاملينوتدريبواإلنجابيةالجنسيةالحقوقحولبالمشورةخاصبروتوكولوضع-

الوزاراتفيات/العاملينتدريبوات/متخصصينات/مدربينقبلمنعليهات/الصحيين
المســاروتحديــداألسرةتنظيمإستراتيجيةتنفيذأجلمنللعملن/وتهيئتهموتمكينهم
المناعةنقصفيروسواإلجــراءاتالتدابيــرعلىوالتدريب،االغتصابلضحايــاالطبــي
الجنسـيةالمثليــةبقضايــاالتعامــلعلىوالتدريبالمكتسبالبشرية

حصولفرصمنالزيادةعلىالعملوواإلنجابيةالجنسيةالصحةخدماتمنالمزيدتقديم-
بمامنطقةكلفي،اإلجهاضبعدالرعايةوخدماتاآلمناإلجهاضخدماتعلىالمرأة
الشبكةمراكزأيحكوميةمؤسساتضمنالخدماتوتوفيروسكانهاحجمهامعيتناسب
الحكوميةللمؤسساتالتابعةالمراكزعلىوالتركيزاألوليةالصحيةللرعايةالوطنية
ومراكزالعامةالصحةلوزارةالتابعةلمستوصفاتاتأهيلإعادةخاللمن،والبلديات
جودةوتطويرتوافرأجلمن،وتأهيلهامعهمالمتعاقدةالمنظماتومراكزاإلنمائيةالخدمات
بنجاعةواإلنجابيةالجنسيةالصحةخدماتوتواترونوعية

الفئاتلجميعبالنسبةالحملمنع/األسرةتنظيموسائلعلىالحصولإمكانيةتوسيع-
لبنانفيات/ينالمقيموالرجالالنساءجميعتشملوأنومجاناًالمتزوجينغيربخاصة
.األجانبات/والعمالات/الالجئينوتحديداً

بماواإلنجابيةوالصحةالجنسيةالصحةخدماتومختلفالرعايةإلىالوصولعمليةتطوير-
تمييزأيدونلبنانفيالنساءجميعالخدماتتشملوأنالنقالةالعياداتتطويرذلكفي

نطاقأوسعوعلى،هشاشةاألكثرالفئاتسيماالات/المستفيدينمنقاعدةأوسعوتطال
مجالفيخاصةللبلدياتدوروإعطاءالمحليالمجتمعمستوىعلىالعملو،جغرافي
اإلنجابيةوالحقوقالجنسيةالحقوقمجالفيوالمعرفةالوعينشرخاللمنالوقاية

المناعةنقصبفيروسالمتعايشيناألشخاصضدوالوصمةالتمييزأشكالجميعمكافحة-
.جنسياًالمنقولةاألمراضإلىاالهتماممنالمزيدوإيالءالبشرية

:الوطنيةوالمؤسساتبالوزاراتالخاصةالبرامجمستوىعلىتوصيات

الجنسيةالحقوقحولبالمشورةالخاصالبروتوكولعلىات/الصحيينات/العاملينتدريب
الوزاراتفيات/العاملينوتمكينتدريبوات/متخصصينات/مدرِبينقبلمنواإلنجابية
لضحايــاالطبــيالمســاروتحديــدالوطنيةاإلستراتيجيةتنفيذأجلمنللعملن/وتهيئتهم
.الجنسـيةالمثليــةبقضايــاوالتعامــلااليــدزلمــرضوإجــراءاتوتدابيــر،اإلغتصاب
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كلفي،واإلنجابيةالجنسيةالصحةخدماتوخصوصًا،الصحيةالخدماتمنالمزيدتقديم
أي،حكوميةمؤسساتضمنالخدماتوتوفيرسكانهاوعددحجمهامعيتناسببمامنطقة

للمؤسساتالتابعةالمراكزعلىوالتركيز،االوليةالصحيةللرعايةالوطنيةالشبكةمراكزفي
ومراكزالعامَّةالصحةلوزارةالتابعةالمستوصفاتوتفعيلوتاهيل،البلدياتوالحكومية
أجلمن،االجتماعيةالشوونوزارةمعالمتعاقدةالمنظماتومراكز،اإلنمائيةالخدمات
حصولفرصوزيادةبنجاعةواإلنجابيةالجنسيةالصحةخدماتوتواترونوعيةجودةتطوير
.اإلجهاضبعدالرعايةوخدماتالمأموناإلجهاضخدماتعلىالمرأة

وتوسيع،واإلنجابيةوالصحةالجنسيةالصحةخدماتتقدمالتيالنقالةالعياداتتطوير
الفئاتسيماالالحقوقأصحابمنوقاعدةجغرافينطاقأوسعالىلتصلعملهانطاق
.هشاشةاألكثر

وحداتوإنشاء،واإلنجابيةالجنسيةالحقوقمجالفيمساعدةوإرشاديةتدريبيةموادإعداد
األفرادمنعددأكبرتدريبلضمانالوزاراتمختلفبينالتنسيقآليَّةضمنتدريبية
.الوزاراتضمنات/العاملين

ضرورةو،للسجيناتواإلنجابيةالجنسيةالحقوقضمانللسجونالحمايةوسائلإدخال
بضمانيتعلقالمُدَوَّنةالىوصريحخاصقسمإضافةوللسجناءكاملبشكلالدواءتأمين
والموقوفاتعامبشكلللنساءورعايتهاواإلنجابيةالجنسيةالحقوقوتعزيزالجنسيةالحرية
خاصبشكلمنهن

-ii1972الثانيتشرين3بتاريخلبنانإليهانضموالذيوالثقافيــةواالجتماعيةاالقتصاديةبالحقـوقالخـاصالدولـيالعهــد
5فــيعليهالبــــنانصــادقالتيالمهنيــةأوالالإنســانيةأوالقاســــيةالعقوبـــةأوالمعاملــةضـروبمــنوغيــــرهالتعذيــــبمناهضـةاتفاقية-

2000األولتشرين
تحفظــاتأيــةإبــداءدونمــن1990سنةلبــنانإليهاانضموالتــيالطفــلحقــوقاتفاقية-
انضموالتي2000لسـنةاإلباحيةوالمـوادالبغـاءفـياألطفالواســتغاللاألطفالبيــعبشـأنالطفـلحقـوقباتفاقيةالملحــقاالختياريالبروتوكــول-

2002العـامفـيلبناناليها
2005العــامفــيلبــناناليهانضمالتيواألطفالالنســاءوبخاصـة،باألشــخاصاالتجــارومعاقبــةوقمــعمنــعبروتوكــول-
1996العــامفــيعليهالبــنانصادقالتي)CEDAW(المــرأةضــدالتمييــزأشــكالجميــععلــىالقضــاءاتفاقيــة-

iiالمتحدةاألممصندوقمنبدعماإلنسانلحقوقالعربيالمعهداعدهالذيلبنانفياإلنجابيةوالحقوقالجنسيةالحقوق:عنالوطنيالتقييمتقرير
2018عامللسكان

:التقريرهذاإعدادفيساهمتالتيوالمؤسساتالمنظمات

لبنانفياإلنسانلحقوقالعربيالمعهد1.

ABAAD-أبعاد-الجنسينبينالمساواةمواردمركز2.

RDFL-اللبنانيالديمقراطيالنسائيالتجمع3.

.4, JWF

.5, Fe-Male
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)AiW-LAU(األميركيةاللبنانيةالجامعة–للمرأةالعربيالمعهد6.

.7, AFE

.8, MENA Rosa

.9, SIDC
الوفاءدرب10.
الصمتعليممدرسة11.
.12Riders’ Rights
.13LASA
.14LDSA
.15LUPD
.16PWHO
.17IFES
،لحقيحملة18.
عاملمؤسسة19.
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