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المطالبة بالحّق في 
االستقالل الذاتي 
وتقریر المصیر

الخطوة  تتمثل  للجمیع.  الجسدیة  االستقاللیة  تحقیق  علینا،  بل ویجب  یمكننا، 
األولى في توضیح المفھوم نفسھ وتأكیده. ھناك كثیر من األشخاص ال ُیدركون 

أن لھم الحّق في اتخاذ قرارات بشأن أجسادھم ومستقبلھم. 

التعلیم عامل أساسي. فالنساء مّمن ُحزَن على مستوى تعلیٍم أعلى ھّن أقرب 
من غیرھن إلى اتخاذ قرارات حرة بخصوص وسائل تنظیم األسرة والرعایة 

التثقیف  الحمیمیة. وُیعّد  العالقة  القدرة على رفض ممارسة  الصحیة، وإلى امتالك 
للُعمر حول الصحة والحقوق  الدقیقة والمناسبة  المعلومات  الشامل – أي  الجنسّي 

الجنسیة واإلنجابیة للفرد – أمراً بالغ األھمیة، ذلك ألّنھ یساعد على تجنب الحمل 
المنقولة عن طریق االتصال الجنسي وُیتیح لألفراد  غیر المقصود واألمراض 
ِقَیم  في ترسیخ  التثقیف الجنسّي الشامل أیضاً  الدفاع عن أنفسھم. وُیساھم  سبل 

المراھقین،  الفتیان والشباب  فیھم  الجمیع، بمن  لدى  االحترام والموافقة والمساواة 
الجسدیة. االستقاللیة  لتحقیق  أساسیة  وھي عناصر 

بین الجنسین. فاالرتقاء  أكثر إنصافاً  یجب أن تصبح األعراف االجتماعیة أیضاً 
القیادیة في مجتمعھن الصغیر  النساء وسبل كسب عیشھن وبأدوارھن  بفُرص 
وخارجھ من شأنھ أن یزید قدرتھن على اتخاذ القرار داخل أسرھن المعیشیة 

وبخصوص أجسادھن. بید أن إحراز التقدم في ھذا الشأن متوقف باألساس على 
التي تسبغ على سلطتھم وخیاراتھم  المھیمنة  أدوارھم  للتخلي عن  الرجال  استعداد 

المرأة وخیاراتھا.  میزًة على حساب سلطة 

ینھض مقدمو الخدمات الصحیة بدوٍر حاسٍم في دعم االستقاللیة الجسدیة 

وتأكیدھا لكل َمن یلتمسون الرعایة والحصول على معلومات. ویجب أن یكون 

النساء والفتیات على درایة بحقوقھن، ویجب الحصول على  المرضى من 

والتدریبات على  الطبیة  التوجیھیة  للمبادئ  ِعلم. ویمكن  القائمة عن  موافقتھن 

تساعد  أن  الجنسین  بین  الفوارق  بمراعاة  الخاصة  والتدریبات  القانونیة  المتطلبات 

للمرضى. الجسدیة  الصحیة في دعم االستقاللیة  الرعایة  مقدمي 

إّن القوانین لھا تأثیر كبیر على حقوق المرأة والمساواة بین الجنسین والصحة 

الجنسیة واإلنجابیة. ویجب أن تتواءم مع مبادئ حقوق اإلنسان والتزاماتھا 

النوع االجتماعي  المتفق علیھا عالمیاً، واستعراضھا على نحو یراعي منظور 

وعدم التمییز. ویجب أن یكون القضاء والشرطة على درایة بھذه القوانین 

إلى سیاسات سلیمة وتتطلّب االستثمار  القوانین  والمبادئ. وینبغي أن ترتكز 

واقعة. حقیقة  لجعلھا 

ُّم المُحرَز من خالل بیانات موثوقة وكاملة، موزعة حسب الموقع  تتبع التقد
المتغیرات  ومستوى الدخل والنوع والُعمر والِعْرق والمقدرة وغیرھا من 

إلى دعٍم  االستبعاد وتحتاج  لخطر  المعّرضة  المحلیة  والمجتمعات  الفئات  لتحدید 

یتخلّف  التغییر الھادف والمستدام على الشمولیة، إذ یجب أالّ  إضافّي. ویتوقف 

أحد عن الركب.

عندما یطالب الجمیع بالحّق عندما یطالب الجمیع بالحّق 
في االستقاللیة الجسدیة

المتعلقة  القرارات  القدرة على اتخاذ  بمقدور مجتمعاتنا وبلداننا أن تزدھر عندما یحوز كل منا 
بإرادتھ. التي تصوغ مستقبلھ  بجسده، والقرارات 

ُتمّكن النساء والفتیات من اتخاذ أھم قراراتھن تجاه أجسادھن باختیارھن، فإنھن ال یحققن  وعندما 
االستقالل الذاتي بذلك فحسب، بل یعزز ذلك مكاسبھن أیضاً في مجاالت الصحة والتعلیم والدخل 
والسالمة. فھذه األمور ُتساھم في بناء عالٍم ینعم بالعدالة والرفاه اإلنساني، وھو ما یعود بالفائدة 

جمیعاً. علینا 
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ُیقصد بمفھوم االستقاللیة الجسدیة أن تكون لدى النساء القوة والقدرة على اتخاذ قراراٍت تتعلق بأجسادھن 
ومستقبلھن دون عنٍف أو إكراه. ویشمل ذلك اتخاذ القرار حول ممارسة العالقة الحمیمیة من عدمھ وعند 

الرغبة فقط ومع الطرف المرغوب فیھ. كما یشمل أیضاً اتخاذ القرار بشأن الرغبة في الحمل وتوقیتھ. 
وتعني االستقاللیة الجسدیة أیضاً حریة مراجعة الطبیب كلما كانت ھناك حاجة إلى ذلك. 

ومع ذلك، تواجھ النساء والفتیات - بل واألفراد جمیعاً - قیوداً بشأن استقاللیتھم الجسدیة. ویمكن أن تكون 
العواقب المترتبة عن ذلك وخیمة فیما یتعلق بصحتھم ورفاھھم وإمكاناتھم في الحیاة. وثمة ارتباٌط وثیق 
بین االستقاللیة الجسدیة والحّق في السالمة الجسدیة الذي یكفل لألفراد السالمة من تصرفات جسدیة ال 

تلقى رضاھم.

القدرة القدرة 
على الموافقة،  

والحّق والحّق 
في الرفض

أبرز النتائج

التمسك بالحّق التمسك بالحّق في االستقاللیة الجسدیة

عمل فني بواسطة ریبیكا أرتیم

عمل فني بواسطة كایسي نانكي



قیاس قیاس االستقاللیة الجسدیة
في حین أّن مصطلح االستقاللیة الجسدیة أضحى جزءاً من مفردات الحركات النسویة والصحة والحقوق الجنسیة واإلنجابیة، فإنھ ما زال 

عصیاً على التقدیم في صورة تعریف بسیط، وعلى القیاس المیّسر. ومع ذلك، فعندما أقّرت األمم المتحدة خطة التنمیة المستدامة لعام 
2030 ذات األثر التحّولي واألھداف السبعة عشر المصاحبة لھا، أرست بذلك مؤشرات لمساعدة الحكومات في تتبع التقدم المحرز نحو 

للجمیع. الجنسیة واإلنجابیة  المتمثلة في تحقیق الصحة والحقوق   5-6 الغایة  تحقیق األھداف وغایاتھا؛ مثل 

د بذلك مؤشران لقیاس معدل التقدم في ھذا الجانب؛ األول ھو المؤشر1-6-5 الھادف إلى قیاس نسبة النساء في الفئة الُعمریة من  وتحدَّ
49 ممن یتخذن قراراتھن باختیارھن وعلى أسس مستنیرة بخصوص العالقات الجنسیة واستخدام وسائل تنظیم األسرة والرعایة  15 إلى 

2-6-5 المعني باقتفاء عدد البلدان ذات القوانین واألنظمة التي تكفل إتاحة خدمات الرعایة  الصحیة اإلنجابیة. والثاني ھو المؤشر 
15 فما فوق إتاحًة تامة ومنصفة وما یتصل بذلك من معلومات وتثقیف. وكانت ھذه  الصحیة الجنسیة واإلنجابیة للنساء والرجال في سن 

بمثابة طفرًة كبیرًة في قیاس قدرة المرأة على اتخاذ القرارات، وشّكلت بیئًة تمكینیًة التخاذ القرارات المستقلة. المؤشرات معاً 

ما بعد معاییر ما بعد معاییر 
المؤشر 5-6-1

إلى جانب األبعاد الثالثة التي جرى تناولھا في مؤشر التنمیة المستدامة رقم 1-6-5، ھناك جوانب أخرى من 
االستقاللیة الجسدیة ُیعالجھا القانون الدولي بشكٍل حازم، مثل الحّق في الزواج عن طریق االختیار وفقط عندما 

یكون الشخص ناضجاً بما یكفي لمنح الموافقة الكاملة والحّرة والمستنیرة. بید أّن ھناك أیضاً جوانب ما زالت 
موضع نزاع أو لم ُتحل في اتفاقات حقوق اإلنسان، مثل االشتغال الطوعي بالجنس أو تأجیر األرحام.

بْید  م صراحًة وُتدان على نطاٍق عام.  المتعلقة باالستقاللیة الجسدیة، مثل االغتصاب، ُتجرَّ بعض االنتھاكات 
أّن كثیراً من األشكال األخرى ال تزال قائمة وُترتَكب تحت غطاء األعراف والممارسات وحتى القوانین، 

الجنسین. بین  المتأصلة  المساواة  بأوجھ عدم  ومعظمھا مدفوع 

زواج األطفال 
تتسّبب ھذه الممارسة في حرمان المالیین 

من الفتیات حول العالم في كل عام من حقھن 
في اتخاذ قراراتھن الخاصة في أي مجال من 

مجاالت حیاتھن.

الحرمان من التربیة الجنسیة الشاملة
قد تصل المراھقات إلى ِسّن البلوغ دون امتالك 

معلومات دقیقة عن أجسادھن وصحتھن الجنسیة. 
ونتیجة لذلك، یصبحن غیر قادرات على اتخاذ 

قرارات مسؤولة بشأن أنفسھن وعالقاتھن.

تشویھ األعضاء التناسلیة 
األنثویة (ختان اإلناث)

ُیعّد تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة (ختان اإلناث) 
بمثابة انتھاك لحقوق اإلنسان للنساء والفتیات، ویھدُف 

إلى السیطرة على حیاتھن الجنسیة وأجسادھن.

االختبار الشرجي القُْسري
اختبارات غیر علمیة تھدُف إلى "إثبات" السلوك الجنسي 

المثلي.

الزواج القَْسري
من خالل الزواج الَقْسري، تصبح العروس سلعة أو 

ملكیة یمكن امتالكھا أو شراؤھا أو بیعھا أو مقایضتھا، 
دونما اعتبار لحقوقھا أو استقاللھا.

وسائل منع الحمل القَْسریة 
أو التعقیم القَْسري 

ففي بعض البلدان، تعّرض أشخاص من ذوي اإلعاقة 
ومن المجتمعات األصلیة واألقلیات المضطھدة، وفي 
بعض الحاالت النساء بشكل عام، لوسائل منع الحمل 

الَقْسریة أو التعقیم.  

جرائم االغتصاب الناجمة عن معاداة 
المثلیین أو مغایري الھویة الجنسانیة

ُیخطئ الجناة في نظرتھم إلى االغتصاب وغیره من 
أشكال العنف الجنسي الُمرتَكبة في حق األفراد غیر 

المتوافقین جنسانیاً أو األشخاص من ذوي المیول الجنسیة 
المتنوعة بأنھ "عالجي" أو "تصحیحي". 

جرائم قتل "الشرف"
تحدث جرائم قتل "الشرف" في المجتمعات المحلیة التي 
ُیعد فیھا "شرف" األسرة أھم من حیاة الشخص الَمعني، 

الذي عادة ما یكون امرأة، وذلك حال مخالفتھا أعرافاً 
أو ضوابط معینة.

االغتصاب الزوجي
یتزاید االعتراف باالغتصاب الزوجي باعتباره انتھاكاً 

صارخاً لحقوق اإلنسان. ومع ذلك، ال تزال بعض البلدان 
تسمح للزوج بممارسة العالقة الجنسیة سواء أرادت 

الزوجة ذلك أم ال. 

قوانین "الزواج من المغتصب"
في بعض البلدان، یمكن للرجل الذي یغتصب امرأة أن 

یفلَت من العقاب إذا تزوجھا.

اإلكراه اإلنجابي
اإلكراه اإلنجابي ھو أي سلوك یتخذه شخٌص ما 

لفرض سیطرتھ على الصحة اإلنجابیة لشخص آخر 
أو التخاذ القرار في ھذا الشأن. ویمكن أن یشمل 

ذلك محاوالت حمل الشریكة باإلكراه ضد رغبتھا 
وإكراه الشریكة على اإلجھاض، والتدخل في وسائل 
تنظیم األسرة مثل "االنسالل" (اإلزالة دون تراٍض 

للواقي الذكري أثناء ممارسة العالقة الحمیمیة).

"كشوف العذریة"
اختبارات غیر علمیة تھدُف إلى "إثبات" ما إذا كانت 

الفتاة أو المرأة قد سبق أن اختبرت الجماع.

القوانین الداعمة التخاذ القرارات القوانین الداعمة التخاذ القرارات 
أو المقیّدة لھالھا

القوانین واألنظمة التي تضمن إتاحة السبل إلى خدمات   5-6-2 التنمیة المستدامة  یتناول مؤشر 
بذلك  تاّمة ومتساویة وما یتصل  إتاحًة  للنساء والرجال  الجنسیة واإلنجابیة  الرعایة الصحیة 
من معلومات وتثقیف. یقیس المؤشر ما إذا كان ھناك قانون داعم وما إذا كانت ھناك قیود 
مفروضة، مثل القیود المتعلقة بالِسّن أو شروط إذن الزوج. ومن بین البلدان المشمولة في 

للسكان: المتحدة  األمم  تحلیل صندوق 

80 يف املائة
منھا لدیھا قوانین تدعم 

الصحة والعافیة الجنسیتین  

75 يف املائة
منھا لدیھا قوانین تكفل  

سبل إتاحة وسائل تنظیم 
األسرة إتاحةً تاّمة 

ومتساویة

56 يف املائة
منھا لدیھا قوانین تدعم 

التربیة الجنسیة الشاملة

القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة قرارات مستقلة 
بشأن جسدك
باالستقاللیة  متمتعة  المرأة  ُتعد  ال 

في اتخاذ قرارات الصحة اإلنجابیة 
حقوقھا  ممارسة  من  ومتمكنة 

اإلنجابیة إال حین تجیب عن األسئلة 
اتخاذ  بقدرتھا على  الثالثة كلھا 

بحّریة. قراراتھا 

النساء  1-6-5 إلى إجابات  التنمیة المستدامة رقم  یستند مؤشر 
أسئلة: على ثالثة 

؟ لُكّنّ الصحیة  بالرعایة  المتعلقة  القرارات  یتخذ  من 

من یتخذ القرار عادةً بشأن استخدامكن وسائل تنظیم 
األسرة من عدمھ؟

ھل بوسعكن رفض زوجكّن أو شریككّن إذا لم تكن لدیكّن 
الحمیمیة؟ العالقة  في  رغبة 

1

2

3

55 يف املائة فقط 
من الفتیات والنساء قادرات على 
بشأن  بأنفسھن  قراراتھن  اتخاذ 
المتعلقة  كلھا  الثالثة  األبعاد 

الجسدیة باالستقاللیة 

عمل فني بواسطة ریبیكا أرتیمعمل فني بواسطة ھویلیا أوزدمیر

عمل فني بواسطة 
تایلر سبانغلر



قیاس قیاس االستقاللیة الجسدیة
في حین أّن مصطلح االستقاللیة الجسدیة أضحى جزءاً من مفردات الحركات النسویة والصحة والحقوق الجنسیة واإلنجابیة، فإنھ ما زال 

عصیاً على التقدیم في صورة تعریف بسیط، وعلى القیاس المیّسر. ومع ذلك، فعندما أقّرت األمم المتحدة خطة التنمیة المستدامة لعام 
2030 ذات األثر التحّولي واألھداف السبعة عشر المصاحبة لھا، أرست بذلك مؤشرات لمساعدة الحكومات في تتبع التقدم المحرز نحو 

للجمیع. الجنسیة واإلنجابیة  المتمثلة في تحقیق الصحة والحقوق   5-6 الغایة  تحقیق األھداف وغایاتھا؛ مثل 

د بذلك مؤشران لقیاس معدل التقدم في ھذا الجانب؛ األول ھو المؤشر1-6-5 الھادف إلى قیاس نسبة النساء في الفئة الُعمریة من  وتحدَّ
49 ممن یتخذن قراراتھن باختیارھن وعلى أسس مستنیرة بخصوص العالقات الجنسیة واستخدام وسائل تنظیم األسرة والرعایة  15 إلى 

2-6-5 المعني باقتفاء عدد البلدان ذات القوانین واألنظمة التي تكفل إتاحة خدمات الرعایة  الصحیة اإلنجابیة. والثاني ھو المؤشر 
15 فما فوق إتاحًة تامة ومنصفة وما یتصل بذلك من معلومات وتثقیف. وكانت ھذه  الصحیة الجنسیة واإلنجابیة للنساء والرجال في سن 

بمثابة طفرًة كبیرًة في قیاس قدرة المرأة على اتخاذ القرارات، وشّكلت بیئًة تمكینیًة التخاذ القرارات المستقلة. المؤشرات معاً 

ما بعد معاییر ما بعد معاییر 
المؤشر 5-6-1

إلى جانب األبعاد الثالثة التي جرى تناولھا في مؤشر التنمیة المستدامة رقم 1-6-5، ھناك جوانب أخرى من 
االستقاللیة الجسدیة ُیعالجھا القانون الدولي بشكٍل حازم، مثل الحّق في الزواج عن طریق االختیار وفقط عندما 

یكون الشخص ناضجاً بما یكفي لمنح الموافقة الكاملة والحّرة والمستنیرة. بید أّن ھناك أیضاً جوانب ما زالت 
موضع نزاع أو لم ُتحل في اتفاقات حقوق اإلنسان، مثل االشتغال الطوعي بالجنس أو تأجیر األرحام.

بْید  م صراحًة وُتدان على نطاٍق عام.  المتعلقة باالستقاللیة الجسدیة، مثل االغتصاب، ُتجرَّ بعض االنتھاكات 
أّن كثیراً من األشكال األخرى ال تزال قائمة وُترتَكب تحت غطاء األعراف والممارسات وحتى القوانین، 

الجنسین. بین  المتأصلة  المساواة  بأوجھ عدم  ومعظمھا مدفوع 

زواج األطفال 
تتسّبب ھذه الممارسة في حرمان المالیین 

من الفتیات حول العالم في كل عام من حقھن 
في اتخاذ قراراتھن الخاصة في أي مجال من 

مجاالت حیاتھن.

الحرمان من التربیة الجنسیة الشاملة
قد تصل المراھقات إلى ِسّن البلوغ دون امتالك 

معلومات دقیقة عن أجسادھن وصحتھن الجنسیة. 
ونتیجة لذلك، یصبحن غیر قادرات على اتخاذ 

قرارات مسؤولة بشأن أنفسھن وعالقاتھن.

تشویھ األعضاء التناسلیة 
األنثویة (ختان اإلناث)

ُیعّد تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة (ختان اإلناث) 
بمثابة انتھاك لحقوق اإلنسان للنساء والفتیات، ویھدُف 

إلى السیطرة على حیاتھن الجنسیة وأجسادھن.

االختبار الشرجي القُْسري
اختبارات غیر علمیة تھدُف إلى "إثبات" السلوك الجنسي 

المثلي.

الزواج القَْسري
من خالل الزواج الَقْسري، تصبح العروس سلعة أو 

ملكیة یمكن امتالكھا أو شراؤھا أو بیعھا أو مقایضتھا، 
دونما اعتبار لحقوقھا أو استقاللھا.

وسائل منع الحمل القَْسریة 
أو التعقیم القَْسري 

ففي بعض البلدان، تعّرض أشخاص من ذوي اإلعاقة 
ومن المجتمعات األصلیة واألقلیات المضطھدة، وفي 
بعض الحاالت النساء بشكل عام، لوسائل منع الحمل 

الَقْسریة أو التعقیم.  

جرائم االغتصاب الناجمة عن معاداة 
المثلیین أو مغایري الھویة الجنسانیة

ُیخطئ الجناة في نظرتھم إلى االغتصاب وغیره من 
أشكال العنف الجنسي الُمرتَكبة في حق األفراد غیر 

المتوافقین جنسانیاً أو األشخاص من ذوي المیول الجنسیة 
المتنوعة بأنھ "عالجي" أو "تصحیحي". 

جرائم قتل "الشرف"
تحدث جرائم قتل "الشرف" في المجتمعات المحلیة التي 
ُیعد فیھا "شرف" األسرة أھم من حیاة الشخص الَمعني، 

الذي عادة ما یكون امرأة، وذلك حال مخالفتھا أعرافاً 
أو ضوابط معینة.

االغتصاب الزوجي
یتزاید االعتراف باالغتصاب الزوجي باعتباره انتھاكاً 

صارخاً لحقوق اإلنسان. ومع ذلك، ال تزال بعض البلدان 
تسمح للزوج بممارسة العالقة الجنسیة سواء أرادت 

الزوجة ذلك أم ال. 

قوانین "الزواج من المغتصب"
في بعض البلدان، یمكن للرجل الذي یغتصب امرأة أن 

یفلَت من العقاب إذا تزوجھا.

اإلكراه اإلنجابي
اإلكراه اإلنجابي ھو أي سلوك یتخذه شخٌص ما 

لفرض سیطرتھ على الصحة اإلنجابیة لشخص آخر 
أو التخاذ القرار في ھذا الشأن. ویمكن أن یشمل 

ذلك محاوالت حمل الشریكة باإلكراه ضد رغبتھا 
وإكراه الشریكة على اإلجھاض، والتدخل في وسائل 
تنظیم األسرة مثل "االنسالل" (اإلزالة دون تراٍض 

للواقي الذكري أثناء ممارسة العالقة الحمیمیة).

"كشوف العذریة"
اختبارات غیر علمیة تھدُف إلى "إثبات" ما إذا كانت 

الفتاة أو المرأة قد سبق أن اختبرت الجماع.

القوانین الداعمة التخاذ القرارات القوانین الداعمة التخاذ القرارات 
أو المقیّدة لھالھا

القوانین واألنظمة التي تضمن إتاحة السبل إلى خدمات   5-6-2 التنمیة المستدامة  یتناول مؤشر 
بذلك  تاّمة ومتساویة وما یتصل  إتاحًة  للنساء والرجال  الجنسیة واإلنجابیة  الرعایة الصحیة 
من معلومات وتثقیف. یقیس المؤشر ما إذا كان ھناك قانون داعم وما إذا كانت ھناك قیود 
مفروضة، مثل القیود المتعلقة بالِسّن أو شروط إذن الزوج. ومن بین البلدان المشمولة في 

للسكان: المتحدة  األمم  تحلیل صندوق 

80 يف املائة
منھا لدیھا قوانین تدعم 

الصحة والعافیة الجنسیتین  

75 يف املائة
منھا لدیھا قوانین تكفل  

سبل إتاحة وسائل تنظیم 
األسرة إتاحةً تاّمة 

ومتساویة

56 يف املائة
منھا لدیھا قوانین تدعم 

التربیة الجنسیة الشاملة

القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة قرارات مستقلة 
بشأن جسدك
باالستقاللیة  متمتعة  المرأة  ُتعد  ال 

في اتخاذ قرارات الصحة اإلنجابیة 
حقوقھا  ممارسة  من  ومتمكنة 

اإلنجابیة إال حین تجیب عن األسئلة 
اتخاذ  بقدرتھا على  الثالثة كلھا 

بحّریة. قراراتھا 

النساء  1-6-5 إلى إجابات  التنمیة المستدامة رقم  یستند مؤشر 
أسئلة: على ثالثة 

؟ لُكّنّ الصحیة  بالرعایة  المتعلقة  القرارات  یتخذ  من 

من یتخذ القرار عادةً بشأن استخدامكن وسائل تنظیم 
األسرة من عدمھ؟

ھل بوسعكن رفض زوجكّن أو شریككّن إذا لم تكن لدیكّن 
الحمیمیة؟ العالقة  في  رغبة 

1

2

3

55 يف املائة فقط 
من الفتیات والنساء قادرات على 
بشأن  بأنفسھن  قراراتھن  اتخاذ 
المتعلقة  كلھا  الثالثة  األبعاد 

الجسدیة باالستقاللیة 

عمل فني بواسطة ریبیكا أرتیمعمل فني بواسطة ھویلیا أوزدمیر

عمل فني بواسطة 
تایلر سبانغلر



جسدي 
ملٌك لي 
وحدي

المطالبة بالحّق في 
االستقالل الذاتي 
وتقریر المصیر

الخطوة  تتمثل  للجمیع.  الجسدیة  االستقاللیة  تحقیق  علینا،  بل ویجب  یمكننا، 
األولى في توضیح المفھوم نفسھ وتأكیده. ھناك كثیر من األشخاص ال ُیدركون 

أن لھم الحّق في اتخاذ قرارات بشأن أجسادھم ومستقبلھم. 

التعلیم عامل أساسي. فالنساء مّمن ُحزَن على مستوى تعلیٍم أعلى ھّن أقرب 
من غیرھن إلى اتخاذ قرارات حرة بخصوص وسائل تنظیم األسرة والرعایة 

التثقیف  الحمیمیة. وُیعّد  العالقة  القدرة على رفض ممارسة  الصحیة، وإلى امتالك 
للُعمر حول الصحة والحقوق  الدقیقة والمناسبة  المعلومات  الشامل – أي  الجنسّي 

الجنسیة واإلنجابیة للفرد – أمراً بالغ األھمیة، ذلك ألّنھ یساعد على تجنب الحمل 
المنقولة عن طریق االتصال الجنسي وُیتیح لألفراد  غیر المقصود واألمراض 
ِقَیم  في ترسیخ  التثقیف الجنسّي الشامل أیضاً  الدفاع عن أنفسھم. وُیساھم  سبل 

المراھقین،  الفتیان والشباب  فیھم  الجمیع، بمن  لدى  االحترام والموافقة والمساواة 
الجسدیة. االستقاللیة  لتحقیق  أساسیة  وھي عناصر 

بین الجنسین. فاالرتقاء  أكثر إنصافاً  یجب أن تصبح األعراف االجتماعیة أیضاً 
القیادیة في مجتمعھن الصغیر  النساء وسبل كسب عیشھن وبأدوارھن  بفُرص 
وخارجھ من شأنھ أن یزید قدرتھن على اتخاذ القرار داخل أسرھن المعیشیة 

وبخصوص أجسادھن. بید أن إحراز التقدم في ھذا الشأن متوقف باألساس على 
التي تسبغ على سلطتھم وخیاراتھم  المھیمنة  أدوارھم  للتخلي عن  الرجال  استعداد 

المرأة وخیاراتھا.  میزًة على حساب سلطة 

ینھض مقدمو الخدمات الصحیة بدوٍر حاسٍم في دعم االستقاللیة الجسدیة 

وتأكیدھا لكل َمن یلتمسون الرعایة والحصول على معلومات. ویجب أن یكون 

النساء والفتیات على درایة بحقوقھن، ویجب الحصول على  المرضى من 

والتدریبات على  الطبیة  التوجیھیة  للمبادئ  ِعلم. ویمكن  القائمة عن  موافقتھن 

تساعد  أن  الجنسین  بین  الفوارق  بمراعاة  الخاصة  والتدریبات  القانونیة  المتطلبات 

للمرضى. الجسدیة  الصحیة في دعم االستقاللیة  الرعایة  مقدمي 

إّن القوانین لھا تأثیر كبیر على حقوق المرأة والمساواة بین الجنسین والصحة 

الجنسیة واإلنجابیة. ویجب أن تتواءم مع مبادئ حقوق اإلنسان والتزاماتھا 

النوع االجتماعي  المتفق علیھا عالمیاً، واستعراضھا على نحو یراعي منظور 

وعدم التمییز. ویجب أن یكون القضاء والشرطة على درایة بھذه القوانین 

إلى سیاسات سلیمة وتتطلّب االستثمار  القوانین  والمبادئ. وینبغي أن ترتكز 

واقعة. حقیقة  لجعلھا 

ُّم المُحرَز من خالل بیانات موثوقة وكاملة، موزعة حسب الموقع  تتبع التقد
المتغیرات  ومستوى الدخل والنوع والُعمر والِعْرق والمقدرة وغیرھا من 

إلى دعٍم  االستبعاد وتحتاج  لخطر  المعّرضة  المحلیة  والمجتمعات  الفئات  لتحدید 

یتخلّف  التغییر الھادف والمستدام على الشمولیة، إذ یجب أالّ  إضافّي. ویتوقف 

أحد عن الركب.

عندما یطالب الجمیع بالحّق عندما یطالب الجمیع بالحّق 
في االستقاللیة الجسدیة

المتعلقة  القرارات  القدرة على اتخاذ  بمقدور مجتمعاتنا وبلداننا أن تزدھر عندما یحوز كل منا 
بإرادتھ. التي تصوغ مستقبلھ  بجسده، والقرارات 

ُتمّكن النساء والفتیات من اتخاذ أھم قراراتھن تجاه أجسادھن باختیارھن، فإنھن ال یحققن  وعندما 
االستقالل الذاتي بذلك فحسب، بل یعزز ذلك مكاسبھن أیضاً في مجاالت الصحة والتعلیم والدخل 
والسالمة. فھذه األمور ُتساھم في بناء عالٍم ینعم بالعدالة والرفاه اإلنساني، وھو ما یعود بالفائدة 

جمیعاً. علینا 

1969 ضمان الحقوق والخيارات للجميع منذ عام 
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ُیقصد بمفھوم االستقاللیة الجسدیة أن تكون لدى النساء القوة والقدرة على اتخاذ قراراٍت تتعلق بأجسادھن 
ومستقبلھن دون عنٍف أو إكراه. ویشمل ذلك اتخاذ القرار حول ممارسة العالقة الحمیمیة من عدمھ وعند 

الرغبة فقط ومع الطرف المرغوب فیھ. كما یشمل أیضاً اتخاذ القرار بشأن الرغبة في الحمل وتوقیتھ. 
وتعني االستقاللیة الجسدیة أیضاً حریة مراجعة الطبیب كلما كانت ھناك حاجة إلى ذلك. 

ومع ذلك، تواجھ النساء والفتیات - بل واألفراد جمیعاً - قیوداً بشأن استقاللیتھم الجسدیة. ویمكن أن تكون 
العواقب المترتبة عن ذلك وخیمة فیما یتعلق بصحتھم ورفاھھم وإمكاناتھم في الحیاة. وثمة ارتباٌط وثیق 
بین االستقاللیة الجسدیة والحّق في السالمة الجسدیة الذي یكفل لألفراد السالمة من تصرفات جسدیة ال 

تلقى رضاھم.

القدرة القدرة 
على الموافقة،  

والحّق والحّق 
في الرفض

أبرز النتائج

التمسك بالحّق التمسك بالحّق في االستقاللیة الجسدیة

عمل فني بواسطة ریبیكا أرتیم

عمل فني بواسطة كایسي نانكي


