
 

إن املواقف والقوانني واملامرسات التمييزية، مقرونة بأشكال غري مناسبة من الحامية القانونية، تعرّض 
حقوق اإلنسان لدى املثليات واملثليني ومزدوجي التوجه الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس، من كافة 

الفئات العمرية ويف جميع أنحاء العامل إىل انتهاكات فاضحة. 

وتشكل القوانني التي تجرّم العالقات الجنسية مع أشخاص من نفس الجنس و”التشبه بالجنس 

اآلخر” خرقاً لحقوق اإلنسان األساسية، مبا فيها الحق يف الخصوصية وعدم التعرض للتمييز. كام 

أنها تغذي الوصم، وتحد ال بل متنع الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية1، وتدفع باملثليات 

واملثليني ومزدوجي التوجه الجنيس مغايري الهوية الجنسانية إىل التخفي، ما يحرمهم بالتايل من 

التمتع بالصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية.2 “التأثري املتعلق بالصحة، الذي يحدثه التمييز القائم عىل السلوك الجنيس

 التوجه الجنيس، تأثري بعيد املدى، ويحول دون حصول األفراد املتأثرين عىل الحقوق االقتصادية، واالجتامعية، والثقافية 

األخرى”، فضالً عن املجموعة الكاملة من الحقوق املدنية والسياسية. “ويؤثر انتهاك حقوق اإلنسان األخرى، بدوره، عىل 
إعامل الحق يف الصحة وذلك، عىل سبيل املثال، بإعاقة الحصول عىل العمل واملسكن.”3

يكرّس القانون الدويل لحقوق اإلنسان االلتزامات القانونية للدول بحامية حقوق اإلنسان لدى املثليات واملثليني ومزدوجي 

التوجه الجنيس مغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس. فاملعايري الدولية تحظر التمييز فيام يتعلق بالتمتع بأعىل 

مستوى من الصحية البدنية والعقلية املمكن تحقيقه، مبا يف ذلك عىل أساس التوجه الجنيس أو الهوية الجنسانية أو أي 

وضع آخر.4 ويحق لجميع الناس، دون أي متييز، “التمتع بأنواع الحامية التي ينص عليها القانون الدويل لحقوق اإلنسان، 

مبا فيها تلك املتعلقة بالحق يف الحياة، وأمن الشخص وخصوصيته، والحق يف عدم التعرض للتعذيب، واالعتقال واالحتجاز 
التعسفيني، والحق يف عدم التعرض للتمييز، والحق يف حرية التعبري وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”.5

يف حزيران/يونيو 2011، اعتمد مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة قرار األمم املتحدة األول حول حقوق اإلنسان، والتوجه الجنيس والهوية الجنسانية، وقد أعرب فيه عن قلقه 

البالغ بسبب أعامل العنف والتمييز املرتكبة بحق األفراد بسبب توجههم الجنيس أو هويتهم الجنسانية.7 وعبّد اعتامد هذا القرار الطريق نحو إعداد التقرير الرسمي األول لألمم املتحدة 

حول هذا املوضوع والذي تضمن توثيقاً للمامرسات التمييزية وأعامل العنف املمنهجة يف جميع مناطق العامل ضد املثليات واملثليني ومزدوجي التوجه الجنيس الجنيس ومغايري الهوية 

الجنسانية. ويف أيلول/سبتمرب 2014، اعتمد مجلس حقوق اإلنسان تقريراً ثانياً أعرب فيه مجدداً عن بالغ قلقه وطلب إىل املفوض السامي العمل عىل تحديث التقرير املذكور، مع الرتكيز 
عىل “تبادل املامرسات الجيدة والسبل الكفيلة بالقضاء عىل العنف والتمييز تطبيقاً للقانون الدويل واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان.”8

يُقصد التوجه الجنيس إنجذاب 
الشخص الجسدي و/أو العاطفي إىل 

شخص آخر.

تعكس الهوية الجنسية شعور الفرد 
العميق وعيشه لنوعه االجتامعي. ال 
يتامثل مغايرو الهوية الجنسانية مع 
الجنسانية االجتامعي التي نسبت 

إليهم إليهم عند الوالدة.

يولد ثنائيو الجنس برتكيبة بنيوية 
جنسية، وأعضاء تناسلية و/أو أمناط 
كروموسومية ال تتالءم مع التعريف 

التقليدي للذكر أو األنثى.

للمزيد من املعلومات حول حملة  “الناس يولدون أحراراً ومتساوين” 
www.unfe.org :لألمم املتحدة، الرجاء زيارة املوقع التايل

سلطت هيئات األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان الضوء عىل خمسة التزامات أساسية يجب أن تفي 
بها الدول لتجنب ومعالجة االنتهاكات التي تطال حقوق اإلنسان واملرتبطة بالتوجه الجنيس والهوية 

الجنسانية.

1  حامية األشخاص من العنف املوجه ضد املثليات واملثليني ومزدوجي التوجه الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس .

2   منع تعذيب املثليات واملثليني ومزدوجي التوجه الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس أو معاملتهم 
معاملة قاسية أو الإنسانية أو مهينة.

3 إلغاء القوانني التي تجرّم املثلية الجنسية والتشبه بالجنس اآلخر.

4 حظر التمييز عىل أساس التوجه الجنيس أو الهوية الجنسانية وضد ثنائيي الجنس. 

5  صون حرية التعبري، وتكوين الجمعيات، واالجتامع السلمي للمثليات واملثليني ومزدوجي التوجه الجنيس ومغايري 
الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس6.

واإلنجابية الجنسية  والحقوق  الصحة  حول  إعالمية  نرشات  سلسلة 

املثليات واملثليون مزدوجو التوجه الجنيس ومغايرو 
الهوية الجنسانية وثنائيو الجنس



أعربت هيئات حقوق اإلنسان عن قلقها 
فيام يتعلق باملامرسات واملواقف التمييزية التي 

تؤثر عىل متتع املثليات واملثليني ومزدوجي التوجه 

الجنيس و مغايرو الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس 

بحقوقهم. فعىل سبيل املثال، يواجه مغايرو الهوية 

الجنسانية الشباب ضمناً، صعوبات خاصة يف الحصول 

عىل خدمات الرعاية الصحية واملعلومات املتعلقة 

بالصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية.11 وغالباً ما 

يكون عالج إعادة تحديد الجنس، حيثام توفر، باهظ 

الكلفة ونادراً ما يغطيه التأمني أو متوله الدولة. ويكن 

أال يأخذ املهنيون العاملون يف مجال الرعاية الصحية 

بعني االعتبار االحتياجات الصحية و مغايرو الهوية 

الجنسانية وثنائيي الجنس ، كام أنهم يفتقرون إىل 

التدريب املهني الالزم.12 وكثرياً ما يرفض املهنيون 

الصحيون معالجة مرىض مثليني جنسياً أو قد يترصفون 
عىل نحو عدايئ عند إرغامهم عىل ذلك.13

76
هو عدد البلدان التي تعتمد 

قوانني تجرّم األشخاص 
وتعرضهم للمضايقات عىل 

أساس توجههم الجنيس 

5
هو عدد البلدان التي تفرض 
عقوبة اإلعدام عىل مامريس 

العالقات الجنسية بالرتايض مع 
أشخاص من نفس الجنس.

60
هو عدد البلدان التي حظرت 

التمييز عىل أساس التوجه 
الجنيس يف العاملة خالل 

العقديْن املاضينْي.

40
هو عدد البلدان التي نزعت 
الصفة الجرمية عن مامريس 

العالقات الجنسية من البالغني 
بالرتايض مع أشخاص من نفس 

الجنس خالل 

القضايا األساسية

يتوجب عىل الدول ضامن مامرسة الجميع للحقوق عىل أساس املساواة دون أي متييز بسبب التوجه الجنيس، أو الهوية الجنسانية أو أي وضع 
آخر، مبا يف ذلك التمتع بالحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية.9

1

وينسحب الحق يف الحامية من التمييز عىل التمتع 

بكافة الحقوق املدنية، والسياسية، واالقتصادية 

واالجتامعية والثقافية، مبا فيها الحق يف العمل14، 

والتعليم، والتمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة 

البدنية والعقلية، ومن ضمنها الصحة الجنسية 

واإلنجابية.15 وبالنسبة لتوفري الرعاية الصحية، أوضحت 

اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية أنه “يجب أن يتمتع الجميع بإمكانية 

االستفادة من املرافق والسلع والخدمات املرتبطة 

بالصحة، وال سيام أكرث الفئات ضعفاً أو تهميشاً بني 

السكان”.16 وأضافت اللجنة أن العهد “يحظر أي متييز 

يف الحصول عىل الرعاية الصحية واملقومات األساسية 

للصحة، ويف الوصول إىل وسائل وحقوق الحصول 

عليها بسبب التوجه الجنيس” كام أعربت عن قلقها 

من التمييز املامرس بحق مغايري الهوية الجنسانية 
وثنائيي الجنس يف مجال الرعاية الصحية.17

يحظر القانون الدويل التمييز- مبا يف ذلك التمييز املامرس ضد املثليات واملثليني 
ومزدوجي التوجه الجنيس و مغايرو الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس.10

واإلنجابية الجنسية  والحقوق  الصحة  حول  إعالمية  نرشات  سلسلة 
املثليات واملثليون ومزدوجو التوجه الجنيس و مغايرو الهوية الجنسانية وثنائيي ثنائيو 



أدانت هيئات حقوق اإلنسان تعرض املثليات 
واملثليني ومزدوجي التوجه الجنيس و مغايرو 

الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس للمعاملة 
السيئة واملامرسات الضارة وغري الالزمة طبياً.

أعربت الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات عن قلقها بشأن 

املثليات واملثليني ومزدوجي التوجه الجنيس و مغايرو 

الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس الذين يقعون 

ضحية االستغالل وسوء املعاملة من ِقبل مقدمي 

الخدمات الصحية.29 وبحسب املقرر الخاص املعني 

مبسألة التعذيب “كثرية هي الروايات والشهادات التي 

يرويها األشخاص الذين رُفض حصولهم عىل العالج 

تعطي القوانني التي تجّرم املثلية الجنسية طابعاً رشعياً للتحيزات القامئة والعنف ومتنع الوصول 
إىل الخدمات الصحية.

بحسب املقرر الخاص املعني بالحق يف الصحة، “يعزز العقاب الذي تقره الدول التحيزات القامئة، ويضفي املرشوعية عىل 

العنف املجتمعي ووحشية الرشطة ضد األفراد املتأثرين.”18 كام أن القوانني التي تجرم العالقات الجنسية الخاصة التي 

تجري بني بالرتايض بني رشكاء من نفس الجنس متثل عقبة كبرية تعرتض سبيل إعامل الحق يف الصحة19 مبا أن هذه القوانني 

قد »تردع األفراد من السعي إىل الحصول عىل الخدمات الصحية خوفاً من الكشف عن سلوك إجرامي، ويؤدي إىل عدم 

مراعاة الخدمات والخطط الصحية الوطنية والسياسات لالحتياجات املحددة للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس 
واملتحولني جنسياً.”20

كام أشار املقرر الخاص املعني بالحق يف الصحة إىل أنه يف الواليات القضائية التي يجرّم فيها السلوك الجنيس،” احتامل 

عدم قدرة األفراد املتأثرين عىل الحصول عىل الخدمات الصحية الفعالة أعىل كثرياً، وُينع اتخاذ التدابري الصحية الوقائية 

التي ينبغي أن تكون مكيفة مع هذه الجامعات. ويكن أن يردع الخوف من الحكم القضايئ والعقاب مامرس الجنس مع 
أشخاص من نفس الجنس بالرتايض عن التامس الخدمات الصحية والحصول عليها.”21

يشكل تجريم العالقات الجنسية الخاصة التي تجري بني البالغني من نفس الجنس بالرتايض 
و”التشبه بالجنس اآلخر” خرقاً للعديد من حقوق اإلنسان األخرى.

لطاملا أشارت الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات واآلليات الخاصة إىل أن القوانني التي تجرّم املثلية الجنسية أو السلوك 

الجنيس بني رشكاء من نفس الجنس، والقوانني التي تجرم »التشبه بالجنس اآلخر”، وغريها من القوانني التي تجرّم أشكال التعبري 
عن تغيري الهوية الجنسية تشكل خرقاً لحقوق اإلنسان ويجب إلغاؤها.22 فهذه القوانني تنتهك الحق يف الخصوصية واملساواة.23

وفيام يتعلق بالحق يف الخصوصية، أشار املقرر الخاص املعني بالحق يف الصحة إىل أن تجريم السلوك الجنيس مع أشخاص 

من نفس الجنس بالرتايض  »من املحتمل أن يعرّض للخطر االلتزامات بالرسية التي تنشأ خالل العالقة بني الطبيب 

واملريض، بالنظر إىل أن املهنيني الصحيني قد يقتيض منهم القانون الكشف عن تفاصيل الحوار مع املريض.”24 

باإلضافة إىل ذلك، تُستخدم هذه القوانني ملضايقة األشخاص ومقاضاتهم استناداً إىل ميولهم الجنسية أوهوياتهم الجنسية 

الفعلية أو املتصورة. ويحظر الحق يف عدم التعرض لالحتجاز التعسفي توقيف األفراد أو احتجازهم عىل أساس ميلهم 

الجنيس، أو السلوك الجنيس بني رشكاء من نفس الجنس أو الهوية الجنسية.25 أضف إىل ذلك أن تطبيق عقوبة اإلعدام 

عىل مامريس العالقات الجنسية بالرتايض يشكل انتهاكاً للحق يف الحياة.26 وتُعترب هذه القوانني الجنائية، حتى يف حال عدم 
تطبيقها، خرقاً اللتزامات الدول مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان.27

أتت لجنة حقوق اإلنسان التابعة 
لألمم املتحدة عىل ذكر التزام الدول 

بحامية األشخاص من التمييز عىل أساس 
امليل الجنيس للمرة األوىل يف قضية 

تونن، الدولة الطرف: اسرتاليا يف عام 
1994. وأكدت اللجنة أن القوانني التي 
تجرّم املثلية الجنسية تنتهك الحق يف 
الخصوصية وعدم التعرض للتمييز، ما 
يشكل خرقاً اللتزامات الدول القانونية 
مبوجب العهد الدويل الخاص بالحقوق 
املدنية والسياسية.28 ومنذ ذلك الحني، 

أكدت لجنة حقوق اإلنسان وغريها من 
الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات- مبا 

فيها اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية 
واالجتامعية والثقافية، ولجنة مناهضة 

التعذيب،  ولجنة حقوق الطفل، واللجنة 
املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة- أن 

العنف والتمييز ضد املثليات واملثليني 
ومزدوجي التوجه الجنيس ومغايري 

الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس يشكل 
انتهاكاً اللتزامات الدول مبوجب القانون 

الدويل لحقوق اإلنسان.

تشكّل القوانني التي تجرم العالقات الجنسية الخاصة التي تجري بالرتايض بني رشكاء من نفس الجنس و«التشبه بالجنس اآلخر« خرقاً لحقوق 
اإلنسان مبا فيها الحقوق املرتبطة بالصحة الجنسية واإلنجابية.

2

املثليات واملثليون ومزدوجو التوجه الجنيس و مغايرو الهوية الجنسانية ثنائيو والجنس مستهدفون وعرضة لالستغالل وسوء املعاملة 
يف مرافق الرعاية الصحية

3

الطبي وُوجهت إليهم إساءات كالمية، وتعرضوا لإلذالل 

عىل املأل والتقييم النفيس وطائفة من اإلجراءات 

القرسية كالتعقيم وفحوص الرشج القرسية برعاية 

الدولة ملالحقة املشتبه يف مامرستهم ألنشطة جنسية 

مثلية، وفحوص العذرية الجربية، من جانب مقدمي 

الرعاية الصحية، والعالج الهرموين وجراحات تطبيع 

األعضاء الجنسية بدعوى ما يُطلق عليه “العالجات 

اإلصالحية“. ونادراً ما تكون هذه اإلجراءات رضورية 

من الناحية الطبية، ويكنها أن تسبب ندبات، وفقداناً 

لإلحساس الجنيس، وأملاً، وسلس البول واكتئاباً مدى 

الحياة، كام أنها تُنتقد لكونها غري علمية ورمبا ضارة، 

وتسهم يف الوصم.”30 

كام ساور آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة 

القلق إزاء التعقيم القرسي للمتحولني جنسيا  ودعت 

الدول إىل مراجعة هذه املامرسات.31 وقد سلطت الضوء 

أيضاً عىل أن عمليات تحديد الجنس عىل نحو ال رجعة 

فيه، والتعقيم القرسي، والجراحات القرسية لتطبيع 

األعضاء الجنسية، وعالجات أخرى يتم إخضاع األطفال 

ثنائيي الجنس لها من دون موافقتهم املستنرية، ترتك هؤالء 

مع مشكلة عقم دامئة وال رجعة فيها، ويتسبب مبعاناة 

جسدية وعقلية كبرية. كذلك دعت الدول إىل ضامن 

عدم تعرض أي شخص لعالجات مامثلة خالل مرحلة 

الطفولة والحرص عىل السالمة الجسدية لألطفال الخناىث 
واستقالليتهم والقدرة عىل تقرير مصريهم.32



يتوجب عىل الدول احرتام، وحامية وإنفاذ حقوق اإلنسان لدى املثليات واملثليني ومزدوجي التوجه الجنيس و مغايرو الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس

اإلحرتام  عىل الدول أن متتنع عن التدخل بشكل مبارش أو غري مبارش بالتمتع بحقوق اإلنسان. عىل سبيل املثال، يتوجب عىل الدولة إزالة القوانني التي تجرم 
العالقات الجنسية الخاصة التي تجري بني البالغني من نفس الجنس بالرتايض، وتلك التي تجرّم »التشبه بالجنس اآلخر« وغريها من القوانني التي تُستخدم ملعاقبة 

األشخاص عىل أساس ميلهم الجنيس وهويتهم الجنسانية، ما يشكل انتهاكاً للمعايري الدولية لحقوق اإلنسان.33

الحامية  عىل الدول ضامن عدم قيام أطراف ثالثة بانتهاك حقوق اإلنسان لدى املثليات واملثليني ومزدوجي التوجه الجنيس و مغايرو الهوية الجنسانية وثنائيي 
الجنس، مبا يف ذلك من خالل اإلجراءات الطبية القرسية أو الحرمان من الرعاية الطبية الالزمة.34 عندما يُرتكب العنف بدافع الكراهية ضد املثليات واملثليني ومزدوجي 

التوجه الجنيس و مغايرو الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس من جانب أفراد أو مجموعات منظمة أو منظامت متطرفة، يُشكل عدم قيام سلطات الدولة بالتحقيق يف 

هذا النوع من العنف واملعاقبة عليه وتوفري سبل االنتصاف الالزمة للضحايا انتهاكاً اللتزام الدولة بحامية حقوق اإلنسان.35 

اإلنفاذ  إن واجب اإلنفاذ يفرض عىل الدول اتخاذ التدابري الترشيعية، واإلدارية، وامليزانية، والقضائية املناسبة وغريها من اإلجراءات الرامية إىل القضاء عىل التمييز 
ضد املثليات واملثليني ومزدوجي التوجه الجنيس و مغايرو الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس. ويتوجب عىل الدول سن قوانني شاملة متنع التمييز عىل أساس التوجه 

الجنيس والهوية الجنسانية وأي وضع آخر، وتضمن حصول املثليات واملثليني ومزدوجي التوجه الجنيس و مغايرو الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس عىل خدمات 
الرعاية الصحية عىل قدم املساواة مع اآلخرين.36
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