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ترجمة :شهرت العالم

إنطالقًــا مــن اســتعراض دالئــل الصحــة العامــة
والبحــوث املســتفيضة فــي قانــون حقــوق اإلنســان
علــى األصعــدة الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة،
يوضــح هــذا التقريــر كيــف ميكــن أن تدعــم الــدول
فــي مختلــف أنحــاء العالــم الصحــة اجلنســية
مــن خــال اآلليــات القانونيــة وغيرهــا مــن اآلليــات
التــي تتســق ومعاييــر حقــوق اإلنســان ،والتزاماتهــا
اخلاصــة بحقــوق اإلنســان.
نتنــاول هنــا بالتفصــل املوضوعــات الثمانيــة
التاليــة :عــدم التمييــز علــى أســاس النــوع
االجتماعــي ،املعاقبــة علــى احليــاة اجلنســية/
النشــاط اجلنســي ،تنظيــم الدولــة للزواج واألســرة،
هوية/التعبيــر عــن النــوع االجتماعــي ،العنــف،
توافــر خدمــات الصحــة اجلنســية وإمكانيــة
الوصــول إليهــا وقبولهــا ونوعيتهــا ،املعلومــات
والتعليــم والتعبيــر املتصلــة باحليــاة اجلنســية
والصحــة اجلنســية ،العمــل فــي مجــال اجلنــس.
يحــدد التقريــر الدالئــل الالزمــة إلظهــار كيــف
كان للتمييــز وعــدم املســاواة دور رئيــس فــي
مــدى حصــول النــاس مــن عدمــه علــى الصحــة
اجلنســية واحلفــاظ عليهــا ،مــع اجلــدال بــأن حتقيــق
أعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة اجلنســية
يرتبــط ـ بالتالــي ـ ارتباطً ــا وثيقً ــا باحترامهــا
حقــوق اإلنســان وحمايتهــا وحتققهــا .كمــا يحــدد
التقريــر معاييــر حقــوق اإلنســان املتعلقــة باحليــاة
اجلنســية ،والصحــة اجلنســية ،والقوانــن الوطنيــة
Doi: 10.1016/j.rhm.2015.11.013

التــي تترجــم هــذه احلقــوق وتضعهــا موضــع
التنفيــذ.
النص الوارد أدناه مأخوذ من «املوجز التنفيذي»
تتســم القوانــن باألهميــة ألنهــا حتــدد قواعــد
اجملتمــع ،وميكــن أن توفــر إطــارًا لتنفيــذ السياســات
والبرامــج واخلدمــات املتعلقــة بالصحــة اجلنســية.
كمــا ميكــن أن توفــر ضمانــات حلقــوق اإلنســان،
أيضــا .وفــي احلالتــن،
لكنهــا ميكــن أن حتــدد القيــود ً
تؤثــر القوانــن واللوائــح فــي التمتــع بأعلــى
مســتوى ممكــن مــن معاييــر الصحــة اجلنســية.
وتــؤدي مواءمــة القوانــن مــع معاييــر حقــوق
اإلنســان إلــى تعزيــز النهــوض بالصحــة اجلنســية
لــدى مختلــف الســكان ،بينمــا يجــري بتزايــد توثيق
التأثيــر الســلبي للقوانــن التــي تتعــارض مــع
معاييــر حقــوق اإلنســان .علــى ســبيل املثــال ،جنــد
أن القوانــن التــي تعــزز نشــر املعلومــات اجلنســية
املوضوعيــة والشــاملة حــول احليــاة اجلنســية  -إذا
مت تنفيذهــا للجميــع  -تســهم فــي معرفــة النــاس
مبــا يحمــي أو يضــر الصحــة اجلنســية ،مبــا فــي
ذلــك معرفــة أيــن وكيــف ميكــن احلصــول علــى
املزيــد مــن املعلومــات ،واملشــورة ،والعــاج إذا لــزم
األمــر .ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن القوانــن التــي تقيد
وصــول النســاء واملراهقــات إلــى اخلدمــات الصحيــة
– مثــل :اشــتراط تفويــض طــرف ثالــث للخدمــات –
والقوانــن التــي ُتــرم أنوا ًعــا معينــة مــن الســلوك
اجلنســي بالتراضــي ،ميكــن أن تــؤدي إلــى اســتبعاد
أو منــع النــاس مــن التمــاس وتلقــي املعلومــات
Contents online: www.rhm-elsevier.com
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واخلدمــات ،التــي يحتاجــون إليهــا ويتمتعــون باحلــق
فيهــا.

عــدد مــن البلــدان مبواجهــة ذلــك وإجــراء تعديــات
إلتاحــة األدويــة واخلدمــات األساســية.

يوضــح هــذا التقريــر العالقــة بــن الصحــة
اجلنســية ،وحقــوق اإلنســان ،والقانــون .انطالقًــا
مــن اســتعراض دالئــل الصحــة العامــة والبحــوث
املســتفيضة فــي قانــون حقــوق اإلنســان علــى
األصعــدة الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة ،يوضــح
هــذا التقريــر كيــف ميكــن أن تدعــم الــدول فــي
مختلــف أنحــاء العالــم الصحــة اجلنســية؟ مــن
خــال اآلليــات القانونيــة وغيرهــا مــن اآلليــات
التــي تتســق ومعاييــر حقــوق اإلنســان ،والتزاماتهــا
اخلاصــة بحقــوق اإلنســان .يقــدم هــذا املوجــز
التنفيــذي بضعــة أمثلــة مختــارة مــن العديــد مــن
األمثلــة الــواردة فــي التقريــر الكامــل.

كيف يجري تقدمي اخلدمات؟
نظــرًا ألن أمــور احليــاة اجلنســية واملمارســات
اجلنســية تتعلــق بحيــاة النــاس اخلاصــة ،وتُعتبــر
حساســة فــي العديــد مــن الســياقات ،فــإن
ضمانــات اخلصوصيــة والســرية واتخــاذ قــرارات
مســتنيرة فــي تقــدمي اخلدمــات مثــاً ،تتســم
بأهميــة خاصــة .وعنــد االفتقــار إلــى هــذه
الضمانــات ،ال يســعى النــاس ببســاطة إلــى
اســتخدام اخلدمــات التــي يحتاجــون إليهــا ،مبــا
يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار ســلبية علــى الصحــة.
وعلــى ســبيل املثــال ،يتجنــب املراهقــون غال ًبــا
الســعي إلــى اخلدمــات عنــد افتقــاد ضمــان
الســرية وعندمــا تلــزم موافقــة الوالديــن .مــع إدراك
أهميــة هــذا ال ُبعــد ،ومــع التفكيــر فــي معاييــر
حقــوق اإلنســان ،نصــت قوانــن بعــض البلــدان
علــى ضمانــات للخصوصيــة والســرية واتخــاذ
قــرارات مســتنيرة.

إزالة احلواجز القانونية والتنظيمية أمام اخلدمات:
يتســع نطــاق اعتــال الصحــة املرتبــط باحليــاة
مرضيــا كبيــرًا فــي أنحــاء
اجلنســية وميثــل عب ًئــا
ًّ
العالــم كافــة ،بحيــث يصبــح مــن الضــروري
وصــول النــاس إلــى اخلدمــات الصحيــة املناســبة
فــي مجموعــة واســعة مــن مشــكالت الصحيــة
اجلنســية .وفــي الوقــت نفســه ،هنــاك تعريــف
للحــق فــي أعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة
وتفاصيلــه ،مبــا يشــمل مجموعــة متنوعــة مــن
املرافــق والســلع واخلدمــات التــي يجــب أن تكــون
متوفــرة ويســهل الوصــول إليهــا ،ومقبولــة ،وذات
نوعيــة جيــدة .هــذه هــي األبعــاد التــي لــم تتحقــق
بعــد فــي العديــد مــن األماكــن ،وهــو مــا يرجــع فــي
كثيــر مــن األحيــان إلــى قصــور اإلطــار القانونــي،
مبــا فــي ذلــك احلواجــز القانونيــة املباشــرة .ومــن
بــن عــدد مــن أمثلــة العقبــات القانونيــة التــي
تعتــرض الوصــول إلــى اخلدمــات الصحيــة :احلظــر،
أو التقييــد علــى توافــر وســائل منــع احلمــل
الطارئــة ،أو علــى تقــدمي اخلدمــات مــن جانــب
موظفــي الرعايــة الصحيــة غيــر األطبــاء .قــام
108

الوصول إلى املعلومات والتثقيف:
يُعــد الوصــول إلــى املعلومــات والتثقيــف فــي
مجــال احليــاة اجلنســية والصحــة اجلنســية ضروريًّا
لتمكــن النــاس مــن حمايــة صحتهــم ،واتخــاذ
قــرارات مســتنيرة بشــأن حياتهــم اجلنســية
واإلجنابيــة .توضــح األدلــة أن الوصــول إلــى هــذه
املعلومــات – وكــذا الوصــول إلــى التثقيف اجلنســي
الشــامل ،الــذي ال يوفــر املعلومــات فقــط وإمنــا
أيضــا مهــارات االتصــال الشــخصي – يرتبــط
يبنــي ً
بنتائــج إيجابيــة فــي مجــال الصحــة .إن القوانــن
واللوائــح التــي تســتبعد مواضيــع معينــة مــن
املعلومــات والتثقيــف حــول احليــاة اجلنســية ،أو
اســتبعاد بعــض األشــخاص مــن الوصــول إلــى
التثقيــف اجلنســي ،تســفر عــن آثــار ضــارة علــى
الصحــة اجلنســية .لقــد أكــددت الهيئــات الدوليــة
حلقــوق اإلنســان أهميــة قيــام الــدول بتوفيــر
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املعلومــات اجلنســية والتثقيــف اجلنســي الشــامل
للبالغــن واملراهقــن علــى حــد ســواء ،كمــا نصــت
حتدي ـ ًدا علــى أن ضــرورة امتنــاع الــدول عــن فــرض
علميــا فــي
الرقابــة علــى املعلومــات الدقيقــة
ًّ
مجــال الصحــة اجلنســية ،أو احتجــازه املعلومــات
املتعلقــة بالصحــة ،أو تعمــد إســاءة تفســيرها ،مبــا
فيهــا التربيــة واملعلومــات اجلنســية .كمــا أصــدرت
أحكامــا خاصــة
بعــض الــدول قوانــن تضــم
ً
بشــأن املعلومــات والتثقيــف فــي مجــال احليــاة
اجلنســية مــن خــال احلــق فــي التعليــم؛ وحققــت
بلــدان أخــرى جنا ًحــا علــى الصعيــد اإلقليمــي
فــي معارضــة القيــود املفروضــة علــى املعلومــات
املتعلقــة ،علــى ســبيل املثــال ،بخدمــات اإلجهــاض.
استخدام القانون اجلنائي :
تســتخدم جميــع النظــم القانونيــة القانــون
اجلنائــي لــردع ومقاضــاة ومعاقبــة الســلوك الضــار،
وحمايــة األفــراد مــن الضــرر .بيــد أن القانــون
أيضــا فــي العديــد مــن البلــدان
اجلنائــي يُطبــق ً
حلظــر الوصــول إلــى /وتوفيــر ،معلومــات معينــة
تخــص الصحــة واخلدمــات اجلنســية واإلجنابيــة،
وللمعاقبــة علــى نقــل فيــروس نقــص املناعــة
البشــرية ،ومجموعــة واســعة مــن الســلوكيات
اجلنســية بالتراضــي التــي حتــدث بــن أشــخاص ذوي
أهليــة ،مبــا فــي ذلــك العالقــات اجلنســية خــارج
الــزواج ،والســلوك اجلنســي بــن نفــس اجلنــس،
والعمــل اجلنســي بالتراضــي .ويســفر جتــرمي هــذه
التصرفــات واإلجــراءات عــن العديــد مــن اآلثــار
الســلبية علــى الصحــة ،مبــا فيهــا الصحــة
اجلنســية .أمــا األشــخاص الذيــن يُعتبــر ســلوكهم
اجلنســي بالتراضــي جرميــة جنائيــة ،فقــد يحاولــون
إخفــاءه عــن العاملــن الصحيــن وغيرهــم ،خو ًفــا
مــن الوصمــة واحملاكمــة .وهــو األمــر الــذي قــد
يحــول دون اســتخدام النــاس للخدمــات الصحيــة،
ممــا يــؤدي إلــى مشــكالت صحيــة خطيــرة مثــل:
ـيا ،واإلجهــاض
عــدم عــاج األمــراض املنقولــة جنسـ ًّ

غيــر املأمــون ،خوفًــا مــن ردود الفعــل الســلبية
علــى ســلوكهم ،أو وضعهــم الصحــي .وفــي
العديــد مــن احلــاالت ،يقــوم أولئــك الذيــن يتيســر
وصولهــم إلــى اخلدمــات الصحيــة باإلبــاغ عــن
التمييــز وســوء املعاملــة مــن جانــب مقدمــي
الرعايــة الصحيــة .تدعــو الهيئــات الدوليــة حلقــوق
اإلنســان بتزايــد إلــى عــدم جتــرمي الوصــول إلــى/
وتوفيــر ،معلومــات وخدمــات بعينهــا حــول الصحة
اجلنســية واإلجنابيــة ،وإلــى إزالــة العقوبــات علــى
نقــل فيــروس نقــص املناعــة البشــرية وطائفــة
واســعة مــن الســلوكيات اجلنســية التــي حتــدث
بالتراضــي بــن أشــخاص ذوي أهليــة .لقــد لعبــت
احملاكــم الوطنيــة فــي أنحــاء مختلفــة مــن العالــم
مهمــا القضــاء علــى القوانــن اجلنائيــة
دورًا
ً
التمييزيــة ،مبــا فيهــا االعتــراف باآلثــار الصحيــة
الســلبية احملتملــة.
هوية النوع االجتماعي والتعبير عنه:
إن القــدرة علــى التحديــد والتعبيــر عــن هويــة
النــوع االجتماعــي دون وصمــة ،أو متييــز ،أو إقصــاء ،أو
عنــف ـ هــي إحــدى األبعــاد املهمــة للصحــة والرفاه
والتمتــع بحقــوق اإلنســان .كمــا أن إمكانيــة
أن يعيــش النــاس وفقً ــا لنوعهــم االجتماعــي
ذاتيــا ،ومقبــول فــي القانــون وفــي الواقــع،
احملــددة ًّ
تســفر عــن تأثيــر مفيــد علــى الرفــاه العــام ،مبــا
فــي ذلــك القــدرة علــى الوصــول إلــى اخلدمــات
الصحيــة واالجتماعيــة وغيرهــا .يتطلــب احتــرام
وحمايــة وإعمــال حقــوق اإلنســان عــدم إجبــار
أي شــخص علــى اخلضــوع إلجــراءات طبيــة ،مبــا
فــي ذلــك جراحــة تأكيــد التــوع االجتماعــي أو
التعقيــم أو العــاج بالهرمونــات ،أو اضطــراره
إلــى الطــاق كشــرط لالعتــراف القانونــي بهويــة
نوعــه االجتماعــي وتعبيــره عنهــا .كان هنــاك عــدد
مــن القوانــن الوطنيــة التــي كانــت تتطلــب فــي
الســابق اتخــاذ مثــل هــذه اإلجــراءات مــن أجــل
تغييــر الهويــة ،لكنهــا إمــا تعدلــت – بعــد الطعــن
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عليهــا  -أو صــدرت قوانــن جديــدة تتســق ومعاييــر
حقــوق اإلنســان.
العنف اجلنسي أو املرتبط باحلياة اجلنسية:
تســفر جميــع أشــكال العنــف اجلنســي أو املرتبــط
باحليــاة اجلنســية عــن آثــار ســلبية متعــددة علــى
الصحــة والرفــاه .وعلــى ســبيل املثــال ،قــد ال
يتمكــن النــاس الذيــن يعيشــون عالقــات عنيفــة
مــن اتخــاذ خيــارات جنســية وإجنابيــة ،إمــا عــن
طريــق التعــرض املباشــر للجنــس القســري ،أو
باإلكــراه ،أو لعــدم قدرتهــم علــى الســيطرة،
أو التفــاوض حــول تنظيــم اســتخدام وســائل
منــع احلمــل والواقــي الذكــري .وهــذا يعرضهــم
خلطــر احلمــل غيــر املرغــوب (للنســاء) ،ولألمــراض
جنســيا مبــا فــي ذلــك فيــروس نقــص
املنقولــة
ًّ
املناعــة البشــرية .كمــا أن عنــف الشــريك احلميــم
فــي حالــة احلمــل يزيــد مــن احتمــاالت اإلجهــاض،
وســقوط احلمــل ،ووالدة جنــن ميــت ،والــوالدة قبــل
األوان ،وانخفــاض وزن املولــود.
يُعــد الفهــم القانونــي لالغتصــاب مثــاال ً علــى
طريقــة تأثيــر القانــون علــى الصحــة اجلنســية؛
تاريخيــا باعتباره االتصال اجلنســي
فقــد كان يُفهــم
ًّ
لرجــل مــع امــرأة ليســت زوجتــه ،باســتخدام
القــوة وضــد رغبتهــا ،عــن طريــق اختــراق القضيــب
للمهبــل .ومبوجــب هــذا تعريــف ،فــإن النســاء الالتي
يغتصبهــن أزواجهــن ،والالتــي يتعرضــن الغتصــاب
شــرجي ،والرجــال واألفــراد املتحولــن إلــى اجلنــس
اآلخــر ،ال ميكنهــم االدعــاء قانونًــا ـ أنهــم تعرضــوا
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لالغتصــاب .وقــد تطــور القانــون اجلنائــي الدولــي
بحيــث أصبــح يحــدد تعريــف االغتصــاب بعبــارات
أوســع نطاقًــا بكثيــر ،تغطــي مختلــف أفعــال
الغــزو التــي يرتكبهــا النــاس ،أو تُرتكــب ضدهــم
مــن أي جنــس أو نــوع اجتماعــي ،كمــا أصبــح يقــر
بــأن االغتصــاب فــي إطــار الــزواج يُعتبــر جرميــة
فــي جميــع الظــروف .لقــد جــرى تعديــل العديــد
العقــد املاضــي
مــن القوانــن الوطنيــة علــى مــدى ِ
لتتســق ومعاييــر حقــوق اإلنســان .وهــو األمــر الــذي
يتيــح للجميــع (الفتيــات والنســاء غيــر املتزوجــات،
ـيا)
والرجــال ،والصبيان ،واألشــخاص املتحولني جنسـ ًّ
احلصــول علــى اخلدمــات الصحيــة الالزمــة ،فض ـا ً
عــن اللجــوء إلــى اإلجــراءات القانونيــة والتعويــض،
الــذي يضطلــع بــدور فــي مجــال الصحــة.
اخلالصة:
تلتــزم الــدول بتعديــل القوانــن واللوائــح التــي تؤثــر
علــى الصحــة اجلنســية مبــا يجعلهــا متســقة
وقوانــن ومعاييــر حقــوق اإلنســان .كمــا أن إزالــة
احلواجــز القائمــة أمــام إمكانيــة الوصــول إلــى
املعلومــات واخلدمــات املتعلقــة بالصحــة اجلنســية،
ووضــع قوانــن ولوائــح تهــدف إلــى دعــم وتعزيــز
أيضــا
الصحــة اجلنســية ،هــي إجــراءات تتســق ً
واســتراتيجية منظمــة الصحــة العامليــة حــول
الصحــة اإلجنابيــة علــى الصعيــد العاملــي ،والتــي
اعتمدتهــا اجلمعيــة العامليــة للصحــة فــي عــام
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