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خلفية

1.1 مقدمة

الصحة عنرص حيوي يف التنمية البرشية، وهي حالة رضورية من أجل التمتع بالحقوق األساسية األخرى وتحقيقها. وتُعترب كل 

من الصحة الجنسية واإلنجابية جزء هام من الحقوق الصحية األساسية. منذ عام 1948 أدرك اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

أهمية الصحة والرفاهة. فنص عىل حق جميع البرش يف »مستوى معييش يكفى لضامن الصحة والرفاهة.« للفرد وأرسته/ها.1 

وأكد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل وجه الخصوص، عىل توفري رعاية الصحة اإلنجابية للنساء، مشريا إىل أن األمومة 

تحتاج إىل »رعاية ومساعدة خاصة.«2 منذ ذلك الوقت زاد اهتامم واعرتاف املجتمع الدويل بأهمية الصحة والحقوق الجنسية 
واإلنجابية يف سبيل تحقيق األهداف التنموية العاملية.3

ومع ذلك، الزالت املجتمعات الفقرية واملهمشة يف كافة أنحاء العامل تناضل من أجل الحصول عىل املعلومات والسلع والخدمات 

الصحية، مبا يف ذلك خدمات الوقاية والعالج يف مجال الصحة الجنسية واإلنجابية، مثل:

خدمات تنظيم األرسة؛	 

رعاية صحة األمومة؛	 

عالج ورعاية املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية؛ و	 

عالج والوقاية من األمراض املنقولة جنسيا وأمراض الجهاز التناسيل )مثل رسطان عنق الرحم( ومشاكل أمراض النساء 	 

والجهاز البويل األخرى.  

لكل من الرجال والنساء حقوق مرتبطة بالصحة الجنسية واإلنجابية، مع ذلك فإن حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية للنساء يف 

البلدان النامية ،عىل وجه الخصوص، تتأثر سلبا مبظاهر عدم املساواة األوسع بني الجنسني، واألعراف الجندرية الضارة والعنف 

بسبب الجندر وعوامل اجتامعية واقتصادية وثقافية أخرى تحد من قدرة النساء عيل التحكم  يف حياتهن وتعرضهن ملزيد من 

املخاطر املرتبطة بصحتهن الجنسية واإلنجابية. يفاقم من هذا الوضع تجاهل الحكومات لحقوق الصحة الجنسية واإلنجابية 

للنساء وعدم توجيه األولوية الالزمة لها. 

1  اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )1948(، املادة 25، رابط: 
http://www.un.org/en/documents/udhr/(accessed 26 August 2013(.

2 املرجع السابق، املادة 25 )2(

3 انظر، عىل سبيل املثال االجتامع رفيع املستوى للجلسة الستني للجمعية العامة، 14-16 سبتمرب 2005، والتي انتهت إىل قرار يتضمن أيضا الرتكيز عىل فريوس 

نقص املناعة البرشية/االيدز، 57)ز( و 58 )ج(. الرابط: 
http://www.un.org/webcast/summit2005/statements14.html (accessed 26 August 2013(.

الفصل
األول
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نتيجة لذلك، تظل مشاكل الصحة اإلنجابية هي السبب الرئييس وراء اعتالل صحة النساء ووفياتهن يف سن اإلنجاب يف كافة 

أنحاء العامل. مثل هذه املشاكل الصحية تتسبب يف »ثلث العبء العام للمرض بني النساء يف سن اإلنجاب وخمس العبء 
العام للمرض عموما.« بني السكان.4

تتعرض أفريقيا الجنوبية عىل وجه الخصوص إىل حزمة ضخمة من تحديات الصحة الجنسية واإلنجابية. حيث تعاين املنطقة 

بسبب  العنف  انتشار  إىل  إضافة  الرحم،6  عنق  نتيجة لرسطان  األمهات،5 وعبء ضخم  لوفيات  جدا  مرتفعة  معدالت  من 

الجندر.7 ورغم أن معدالت استخدام موانع الحمل يف أفريقيا الجنوبية أعىل منها يف مناطق أخرى يف أفريقيا جنوب الصحراء، 

إال أن بها الكثري من الحاجات غري امللباة ملوانع الحمل.8  كذلك فإن أعىل نسبة وفيات بسبب مضاعفات اإلجهاض غري اآلمن 
تحدث يف القارة األفريقية،9 حيث مُتَثل 14% من إجاميل وفيات األمهات.10

ورغم االنتهاكات الضخمة لحقوق الصحة الجنسية واإلنجابية يف املنطقة إال أن القوانني والسياسيات واملامرسات كثريا ما تعجز 

عن توفري خدمات داعمه لالحتياجات الخاصة يف مجال الصحة الجنسية واإلنجابية. 

4 ملخص مقال صادر عن الصندوق الدويل للسكان عن فوائد االستثامر يف رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية. الرابط:
Guttmacher Institute/UNFPA (2003( http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publica-

tions/2004/addingitup.pdf (accessed 26 August 2013(.
5 هوجان وآخرون، وفيات األمهات يف 181 بلد، 1980-2008: تحليل منهجي للتقدم يف اتجاه األهداف التنموية لأللفية يف )2010( جريدة النست، رابط: 
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10(60518-1/fulltext (accessed 26 August2013(.

انظر أيضا: اتجاهات وفيات األمهات 1990-2010، منظمة الصحة العاملية واليونيسيف والصندوق الدويل للسكان والبنك الدويل )2012(، 23: رابط:
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2012/Trends_in_maternal_mortal-

ity_A4-1.pdf (accessed 26 August 2013(.
6 التقرير الدويل عن الرسطان 2008، منظمة الصحة العاملية:

http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/wcr/2008/wcr_2008.pdf (accessed 26 August 2013(.
7 التقرير الدويل الصادر عن برنامج األمم املتحدة ملكافحة االيدزعن وباء اإليدز العاملي )2010(، 135 والذي يتضمن معلومات عن العنف ضد النساء يف 

بلدين إفريقيني هام ناميبيا وزميباوي.
http://www.unaids.org/globalreport/documents/20101123_GlobalReport_full_en.pdf (accessed 26 August 2013(. 

أنظر ايضآ: »منع العنف الجندري يف القرن، رشق وجنوب أفريقيا: الحوار اإلقليمي«
Raising Voices and UN-HABITAT (2004(, 3 available at http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.

aspx?publicationID=1920 (accessed 26 August 2013(.
8 تكلفة ومزايا خدمات منع الحمل، معهد جومتاخر، صندوق األمم املتحدة للسكان )2012(

https://www.unfpa.org/public/global/publications/pid/4461 (accessed 26 August 2013(.
9 ورقة ملخصة عن حقائق بشأن اإلجهاض املستحث يف جميع أنحاء العامل، معهد جومتاخر )2012(، 2    

(accessed 26 August 2013(. http://www.guttmacher.org/pubs/fb_IAW.html
10 اإلجهاض غري اآلمن: التقديرات العاملية واإلقليمية ملعدالت اإلجهاض غري اآلمن والوفيات املرتتبة عىل ذلك يف عام 2008، منظمة الصحة العاملية )2011( 

.(http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501118_eng.pdf  (accessed 26 August 2013 ،28

حوايل 1.7 مليون امرأة يحجزن باملستشفيات سنويا بسبب مضاعفات اإلجهاض غري اآلمن. انظر سينج وآخرين »دخلوا املستشفيات بسبب اإلجهاض غري 

 See Singh et al “Hospital )2006( اآلمن: تقديرات من 13 بلد نام
admissions resulting from unsafe abortion: estimates from 13 developing countries” (2006( Lancet 18871890, 

available at http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(06(69778-X/fulltext
(accessed 26 August 2013(

2



سلسلة أدلة التقايض الصادرة عن مركز تقايض بلدان الجنوب األفريقي
تفكيك فجوة الجندر: التقايض يف القضايا التي تتضمن انتهاكات لحقوق الصحة الجنسية واإلنجابية

3

ـة
في

خل

2.1 غرض ونطاق هذا الدليل

املحامني  ميد  حيث  الجنوبية،  أفريقيا  يف  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  حقوق  النتهاكات  املرتفع  املعدل  الدليل  هذا  يتناول 

املحليني باملعلومات الرضورية ملحاسبة  من يقومون بانتهاكات حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية. 

و يركز عىل انتهاك حق النساء يف تقرير مصريهن بأنفسهن بصدد حصولهن عىل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، والتمييز 
ضد جامعات بعينها من النساء.11

يُعرف تقرير املصري يف األمور الجنسية واإلنجابية بأنه: حق املرأة يف اتخاذ قراراتها بنفسها بصدد صحتها الجنسية واإلنجابية. 

يف بعض الحاالت تحدث انتهاكات الحق يف تقرير املصري بشان الصحة الجنسية واإلنجابية للنساء نتيجة لوصم اجتامعي عميق 

للنساء وملجموعات بعينها داخل الكتلة السكانية. وقد تتضمن مثل هذه االنتهاكات:

وجود عقبات أمام توفر واستخدام خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية؛	 

حجب املعلومات أو الخيارات بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية بسبب الوصم املجتمعي؛	 

مد النساء مبعلومات مغلوطة بشأن مختلف البدائل والخيارات املطروحة؛	 

توفري خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية املطلوبة مرشوطة باتخاذ إجراءات معينة و	 

اتخاذ إجراءات بدون موافقة مدعومة باملعلومات.	 

يف بعض الحاالت األخرى قد تحد القوانني واملامرسات من حق النساء يف تقرير املصري بشأن صحتهن  الجنسية واإلنجابية؛ عىل 

سبيل املثال، من خالل تقييد حقهن يف اتخاذ القرار بشأن استمرار أحاملهن من عدمه. ففي عام 2008، بلغت نسبة النساء يف 

سن اإلنجاب 92% من مجمل عدد النساء يف أفريقيا، والقليالت فقط منهن كن بوسعهن الحصول عىل إجهاض آمن وقانوين، 
مام ساهم يف ارتفاع نسبة وفيات األمهات بسبب اإلجهاض غري اآلمن.12

الفقريات  النساء  عىل  خاصة  القسوة  شديد  تأثري  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  يف  املصري  تقرير  حق  انتهاكات  وتؤثر 

واملهمشات. و يركز هذا الدليل عىل وجه الخصوص عىل التقايض بشأن انتهاكات حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية الخاصة 

مبجموعتني من الجامعات املستضعفة: النساء املتعايشات مع فريوس نقص املناعة البرشية والنساء املتعايشات مع اإلعاقة. 

كام أن هناك مجموعات سكانية أخرى من النساء املعروفات بوضعهن املستضعف فيام يخص الصحة الجنسية واإلنجابية، مبا 

يف ذلك النساء يف سن املراهقة والفتيات، والالجئات والنساء الريفيات والنساء يف مناطق النزاع املسلح. ورغم أن هذا الدليل 

ال يركز عىل هذه املجموعات إال أن املبادئ القانونية الواردة فيه تصلح للتطبيق يف التصدي النتهاكات حقوق الصحة الجنسية 

واإلنجابية لكل النساء. الرجال أيضا قد يصبحون ضحايا النتهاكات حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية مثل الختان اإلجباري أو 

التعقيم اإلجباري؛ إال أن هذا الدليل يركز عىل انتهاكات حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية التي تتعرض لها النساء. 

11 لكل من الرجال والنساء حقوق يف الصحة الجنسية. لكننا يف هذا الدليل نركز فقط عىل انتهاكات الصحة الجنسية واإلنجابية التي تتعرض لها النساء

12 حقائق عن اإلجهاض يف إفريقيا، معهد جومتاخر )2012(، متاح عيل
 http://www.guttmacher.org/pubs/IB_AWW-Africa.pdf   (accessed 26 August 2013( 
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النساء املتعايشات مع فريوس نقص املناعة البرشية

ال ميكن أن نتناول حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية يف أفريقيا الجنوبية دون أن نضع يف االعتبار املعدالت املرتفعة 

لفريوس نقص املناعة البرشية يف املنطقة. ففي عام 2010، »كان إجاميل  املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية  

يف أفريقا جنوب الصحراء 68%، وهي املنطقة التي تضم 12% فقط من إجاميل سكان العامل.«13 بحسب إحصائيات األمم 

املتحدة لإليدز تضم أفريقيا الجنوبية أعىل نسبة من األفراد املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية يف العامل.14 

املناعة  تعيش حوايل »76% من حامالت فريوس نقص  الرجال.  البرشية من  املناعة  لفريوس نقص  أكرث عرضًة  النساء 

البرشية يف العامل يف أفريقيا جنوب الصحراء.«15 كام يصل عدد النساء الشابات من عمر 15 – 24 عاما الحامالت للفريوس 

العمرية يف نفس املنطقة.16  الرجال من نفس املرحلة  يف إفريقيا جنوب الصحراء عىل األقل إىل مثانية أضعاف عدد 

باإلضافة إىل االنتهاكات العامة التي تواجه الكثري من نساء إفريقيا الجنوبية يف سعيهن للحصول عىل حقوقهن الخاصة 

بسبب  خاصة  عقبات  من  البرشية  املناعة  نقص  فريوس  مع  املتعايشات  النساء  تعاين  واإلنجابية؛  الجنسية  بالصحة 

حملهن للفريوس. ذلك أنهن يكن أكرث عرضه لإلصابة برسطان عنق الرحم،17 كام ترتفع بينهن نسبة وفيات األمهات.18 

كذلك فإن النساء املتعايشات مع فريوس نقص املناعة البرشية عليهن أن يقررن أفضل السبل لإلنجاب والتقليل من 

أثناء الحمل. وتشري األبحاث إىل أن النساء املتعايشات مع فريوس نقص املناعة  انتقال الفريوس من األم إىل الجنني 

العقم  مشكالت  مع  والتعامل  الحمل  تنظيم  بشأن  ولإلرشاد  الحمل  منع  وسائل  الستخدام  أكرب  حاجة  يف  البرشية 
واملعلومات الخاصة بحياتهن الجنسية.19

13 تقرير اليوم العاملي ملكافحة االيدز، برنامج األمم املتحدة ملكافحة االيدز )2011( ،7
 http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2011/jc2216_worldaids-

day_report_2011_en.pdf (accessed 26 August 2013(
14 املرجع السابق، حاشية 7، 28.

15 املرجع السابق، 130

16 »أحدث املعلومات واإلحصائيات، مساواة الجندر، النساء وفريوس نقص املناعة البرشية.«نساء األمم املتحدة )2011(
Accessed 26 August 2013((ِ http://www.unwomen.org

L Odendal  17رسطان عنق الرحم يف النساء املتعايشات مع فريوس نقص املناعة البرشية )2011( 
174 HIV & AIDS Treatment in Practice, 6

http://www.aidsmap.com/pdf/HATIP-174-February-17th-2011/page/1669154/  (accessed 26 August 2013(
انظر أيضا  Atashili et al تأثري عالج مضادات الفريوسات املرتجعة واملسوح التشخيصية عىل معدالت الوفيات نتيجة الرسطان يف النساء الحامالت 

لفريوس نقص املناعة البرشية يف أفريقيا جنوب الصحراء )2011(  
A Simulation” (2011( 6 PLoS ONE e18527,e18527

http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournalpone.0018527&repr
esentation=PDF (Accessed 26 August 2013(ِ

M  Moodley et al و.«رطان عنق الرحم االجتياحي وعدوى فريوس نقص املناعة البرشية، رؤية من جنوب أفريقيا )2001(  
11Int . J. Gynecological Cancer 194, 194

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1525-1438.2001.01022.x/abstract (Accessed 26 August 2013(
18 »اتجاهات وفيات األمهات 1990-2010.«حاشية رقم 5، 24. هناك تسع بلدان تبلغ نسبة وفيات األمهات فيها بسبب فريوس نقص املناعة البرشية 20% أو 

يزيد. سوازيالند )67.3%(، جنوب أفريقيا )59.9%(، ناميبيا )59.4(، بوتسوانا )56.4%(، ليسوثو )41.5%(، زامبيا )30.7%(، مالوي )29.3%( وموزامبيق )%26.8(.

Gay et al    19 ما الذي ينجح مع النساء والفتيات: دالئل من تدخالت ملواجهة فريوس نقص املناعة البرشية/االيدز )2010(  186-185
http://www.whatworksforwomen.org/system/attachments/2/original/what-works-forwomen-and-girls.pdf?1278700491 

. (accessed 26 August 2013(
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النساء  ذوات  اإلعاقة

النساء ذوات  الفقراء.20 وقد يكون لدي  العامل  العامل وحوايل 20% من سكان  يشكل املعاقون حوايل 10% من سكان 

اإلعاقة احتياجات أكرث يف مجال الصحة الجنسية واإلنجابية بسبب تعاظم العبء الصحي أثناء الحمل والوالدة وتربية 

األطفال. كذلك تشري األدلة إىل أن األفراد املتعايشني مع اإلعاقة أكرث عرضة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية،21 

حيث يستوفون، كجامعة، النمط األكرث شيوعا للمخاطر الهيكلية للفريوس: معدالت فقر عالية، أمية، غياب إمكانية 

الحصول عىل املوارد الصحية وغياب القدرة التفاوضية يف التعامل مع الجنس.  وبالرغم من تعدد االحتياجات واملخاطر 

املرتبطة بالصحة اإلنجابية إال أن النساء املتعايشات مع اإلعاقة يواجهن عددا من العقبات تحول دون حصولهن عىل 

الجنسية  الصحة  الخاصة بخدمات  املعلومات  الجنسية واإلنجابية، حيث تحجب عنهن  الصحة  معلومات وخدمات 

واإلنجابية والحق يف عمل عالقات حميمة، وتقرير ما إذا كن يرغنب يف تكوين أرسة، ومتى ومع من، كام يضغط عليهن 

أو يجربن عىل التعقيم واإلجهاض والزواج.22  ترتبط صعوبة الحصول عىل الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية يف كثري 

من األحوال بالجهل أو الوصمة االجتامعية ضد األفراد املتعايشني مع اإلعاقة والتي تفرتض أنهم غري ناشطني جنسيا 

أو ال يجوز أن ينشطوا جنسيا أو أنه ال يجوز أن يٌسمح لهم برتبية األطفال.23 كام متثل احتياجات النساء املتعايشات 

مع اإلعاقات الذهنية، مبا يف ذلك اإلعاقات االرتقائية واملرض العقيل، تحديا خاصا يف سياق حقوق اإلنسان، حيث متيل 

الدول إىل مساواة اإلعاقة العقلية بانعدام األهلية القانونية. ومع كٍل فإن هذا الدليل لن يتناول الوضع الخاص بالنساء 

املتعايشات مع اإلعاقة العقلية وإمنا اختار أن يركز عىل النساء املتعايشات مع اإلعاقة ككل. 

 20 قضايا جديدة: الصحة الجنسية واإلنجابية لألشخاص ذوي اإلعاقة، صندوق األمم املتحدة للسكان، 2
 http://www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/741_filename_UNFPA_DisFact_web_sp-1.pdf (accessed 26 August 

2013(   
21 املرجع السابق

22 املرجع السابق، 4.

23 »تعزيز الصحة الجنسية واإلنجابية لألشخاص ذوي اإلعاقة: مذكرة إرشادية.«منظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكان 2009, 10
(accessed 26 August 2013(  http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598682_eng.pdf         

وتشمل انتهاكات حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية األساسية التي يتناولها هذا الدليل:

انتهاكات الحق يف تقرير املصري بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية، حيث تقدم للنساء خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، أ. 

خاصة اإلجهاض أو التعقيم، بدون موافقة طوعية أو مبنية عيل املعرفة. عىل سبيل املثال:

النساء الاليت يجربن عىل اإلجهاض أو التعقيم.	 

النساء الاليت يجربن عىل اإلجهاض أو التعقيم بناء عىل موافقة طرف ثالث رغم قدرة املرأة عىل املوافقة بنفسها.	 

النساء املتعايشات مع فريوس نقص املناعة البرشية والنساء ذوات اإلعاقة، الاليت يحصلن عىل معلومات غري كافية 	 

ال تستويف رشوط املوافقة املدعومة باملعرفة: عىل سبيل املثال عدم توفري املعلومات الكاملة بشأن مخاطر وفوائد 

وبدائل اإلجراء الجاري مناقشته.

الضغط عىل النساء املتعايشات مع فريوس نقص املناعة البرشية والنساء املتعايشات مع اإلعاقة من أجل الحصول 	 

للتفكري يف  الكايف  الوقت  النساء  إعطاء  املثال: عدم  اإلجهاض: عىل سبيل  أو  التعقيم  إجراءات  املوافقة بشأن  عىل 

البدائل املطروحة واملعلومات املتوفرة، أو أن تكون النساء يف حالة أمل أو يف حالة والدة وغري قادرات عىل الرتكيز 

الكايف قبل اتخاذ القرار، أو أن مُتارس عليهن الضغوط بواسطة مقدمي الرعاية الصحية أو رشكائهن أو أفراد األرسة؛ 

أو أن تشرتط موافقتهن للحصول عىل إجراء طبي آخر مرغوب أو رضوري. 
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التمييز يف الحصول عىل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية املالمئة ومعقولة الثمن وعالية الجودة، عيل سبيل املثال:ب. 

حرمان النساء املتعايشات مع فريوس نقص املناعة البرشية والنساء املعاقات، من املساواة يف الحصول عىل خدمات 	 

الصحة الجنسية واإلنجابية. 

 استهداف النساء الحوامل عىل وجه الخصوص للفحص اإلجباري عن فريوس نقص املناعة البرشية ألسباب مختلفة، 	 

مبا يف ذلك كرشط للحصول عىل خدمات الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية.24 

البرشية 	  املناعة  باملتعايشات مع فريوس نقص  الخاصة   اإلنجابية  الصحة  الخدمات يف االستجابة الحتياجات  فشل 

وذوات اإلعاقة.

هناك العديد من انتهاكات الصحة الجنسية واإلنجابية األخرى التي تواجهها النساء يف أفريقيا الجنوبية، مبا يف ذلك القوانني 

والسياسات، التي تحد من إمكانية الحصول عىل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية )عىل سبيل املثال حيث تقيد القوانني 

إمكانية الحصول عىل إجهاض آمن، وتسمح به فقط يف بظروف طبيبة أو اجتامعية محدودة للغاية(، أو حني تعجز الدولة 

عن توفري حزمة من خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية مالمئة وميرسة )عىل سبيل املثال حني يكون توفر الخدمة مقيدا 

بقلة املوارد(. ورغم أهمية هذه الجوانب يف مناقشة حق تقرير املصري بشأن الحقوق اإلنجابية إال أن هذا الدليل لن يتناولها 

بالتفصيل.

يهدف هذا الدليل إىل أن يكون موردا للمحامني الخصوصيني والعموميني يف أفريقيا الجنوبية ممن يتقاضون أمام املحاكم 

الجنسية واإلنجابية، بحيث يساعد منظامت  الصحة  املحيطة بحقوق  والسياسات واملامرسات  القوانني  الوطنية يف مواجهة 

املجتمع املدين عىل استخدام التقايض كجزء من إسرتاتيجية الدعوة لتعزيز وحامية حقوق النساء خاصة املتعايشات مع فريوس 

نقص املناعة البرشية و ذوات اإلعاقة. كام يهدف الدليل إىل تقديم حجج قانونية محددة لالستخدام يف حاالت التقايض أمام 

املحاكم الوطنية.

والترشيعية  الدستورية  األطر  بالتفاصيل  يناقش  لن  الدليل  فإن هذا  لذلك  املحلية،  بالقوانني  أكرث دراية  املحليون  املحامون 

املحاكم  أمام  دفوعهم  وتعزيز  دعم  واملقارنة يف  واإلقليمية  الدولية  الترشيعات  استخدام  يعجزون عن  قد  لكنهم  الوطنية. 

الوطنية. وذلك عىل األغلب بسبب غياب املعرفة بالقانون الدويل واإلقليمي واملقارن وبسبب اعتقاد خاطئ بأن هذه القوانني 

املحامني  من  املزيد  يستخدم  أن  أمل  عىل  القضايا  هذه  تناول  إىل  الدليل  هذا  يسعى  لذا  املحيل.  التقايض  يف  مفيدة  غري 

العموميني والخاصني القانون الدويل واإلقليمي واملقارن يف التقايض املحيل. 

24 الفحص اإلجباري لفريوس نقص املناعة البرشية انتهاك شائع يف املنطقة لحق النساء الحوامل يف تقرير املصري بشأن الصحة اإلنجابية، وقد تم تناوله 

مبزيد من التفصيل يف دليل آخر، كام أنه ال ميثل املوضوع الرئييس لهذا الدليل. ما يجب اإلشارة إليه هو أنه عادة ما تُستهدف النساء بربامج اختبار فريوس 

نقص املناعة البرشية كرشط للحصول عىل خدمات أخرى. انظر: حامية الحقوق: التقايض يف فحص فريوس نقص املناعة البرشية ووضع الخصوصية. مركز 

التقايض يف بالد الجنوب اإلفريقي)2012(. رابط: 
http://www.southernafricalitigationcentre.org/1/wp-content/uploads/2012/11/Litigating-Cases-of-HIVTesting-

and-confidentiality-of-Status-Final.pdf) Accessed 26 August 2013)
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يف البداية، سوف يعرض هذا الدليل للدفوع التي ميكن تقدميها لحث املحاكم الوطنية عىل النظر يف القانون الدويل واإلقليمي 

واملقارن أثناء مداوالتها. ثم ينتقل ملناقشة القانون الدويل واإلقليمي مبا يف ذلك الفقه القانوين املعني بحاالت التقايض بشأن 

حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية. وقد تم تنظيم القسم الخاص بالقانون الدويل واإلقليمي بحسب الحقوق املعنية وذلك 

لتيسري وصول املحامني للمعلومات املطلوبة يف تحضريهم للدفاع بشأن حق بعينه. وحيث أن الفقه القانوين بشأن حقوق 

الصحة الجنسية واإلنجابية محدود عىل املستوى اإلفريقي، لذلك يتضمن هذا القسم من الدليل أمثلة آلليات حقوق اإلنسان 

يف مناطق أخرى مثل املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان25 ولجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان26 ثم يتناول الدليل فقه 

الترشيع املقارن يف البالد التي نظرت فيها املحاكم يف قضايا مرتبطة بحقوق الصحة الجنسية واإلنجابية. وأخريا يحدد الدليل 

دفوعا قانونية وعملية للرد عىل التربيرات التي طاملا استخدمت يف قضايا انتهاكات حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية. 

تبدأ أغلب أقسام هذا الدليل بقامئة مرجعية تستهدف إرشاد املحامني يف بناء دفوعهم يف دعواهم أمام املحاكم الوطنية. 

كذلك تتضمن كل أقسام الدليل قامئة بالوثائق والقضايا الهامة التي تناولها الفصل املعني. وأخريا يوجد يف كل قسم قامئة غنية 

باملراجع، كام تشري الهوامش إىل مواقع الوثائق ذات الصلة عىل االنرتنت. كذلك يتضمن الدليل قامئة مبوارد هامة للمحامني 

عىل االنرتنت. 

25 املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، ومقرها سرتاسبورج، فرنسا، تتابع احرتام حقوق اإلنسان لثاممنائة مليون أورويب يعيشون يف دول املجلس األورويب 

السبعة وأربعني التي صدقت عىل االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان هي محكمة دولية تأسست يف عام 1959، وهي 

تصدر أحكامها بشأن ادعاء مامرسة األفراد أو الدول انتهاكات للحقوق املدنية والسياسية املنصوص عليها يف االتفاقية. منذ عام 1998 بدأت املحكمة عملها 

طوال الوقت بحيث يتمكن األفراد من التقديم لها مبارشة. يف خالل خمسني عاما تقريبا أصدرت املحكمة أكرث من عرشة آالف حكم؛ وكانت أحكامها ملزمة 

للبلدان املعنية، كام أنها دفعت بحكومات إىل تعديل ترشيعاتها ونظمها اإلدارية يف عدد كبري من املجاالت. الرابط:
http://www.echr.coe.int/ECHR/homepage_en( Accessed 26 August 2013( .

26 ولد نظام حقوق اإلنسان للدول األمريكية مع تبني اإلعالن األمرييك لحقوق وواجبات اإلنسان يف بوجوتا، كولومبيا يف أبريل 1948. ثم تأسست لجنة 

البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان يف 1959. وهي اللجنة األساسية واملستقلة ملنظمة الواليات املتحدة التي تسعى إىل تعزيز وحامية حقوق اإلنسان يف 

أمريكا،  وتتكون من سبع أعضاء مستقلني يخدمون بصفتهم الشخصية.الرابط:
 http://www.oas.org/en/iachr/ (accessed 26 August 2013(.
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الفصل
الثاين

 استخدام القانون الدويل واإلقليمي واملقارن 
يف املحاكم الوطنية

1.2 مقدمة

القابلة لالستخدام يف املحاكم الوطنية يف إفريقيا  القانون الدويل واإلقليمي واملقارن  يعرض هذا الفصل لبعض الدفوع من 

الجنوبية. 

قامئة مرجعية

هل قانونك املحيل أحادي أم ثنايئ؟	 

إن كان أحاديا، يصبح القانون الدويل واإلقليمي واجب النفاذ مبارشة.	 

إن كان ثنائيا، هل ينص دستورك عىل أي قيمة أو دور للقانون الدويل واإلقليمي واملقارن يف التقايض املحيل؟	 

إن كان ثنائيا، هل هناك أي تفسري أو فقه قانوين يوضح أهمية القانون الدويل واإلقليمي واملقارن يف التقايض 	 

املحيل، و/أو يستخدم القانون الدويل واإلقليمي واملقارن يف الوصول إىل القرار؟

إن كان ثنائيا، استشهد بالترشيع يف أي بلد مشابه حيث أخذت املحاكم يف اعتبارها القانون الدويل أو اإلقليمي 	 

أو املقارن.

عينة من القضايا ذات الصلة سيتناولها هذا الفصل

املحامي العام ضد داو	 

إبراهيم ضد باستوري	 

النائب العام السابق بشأن العقوبة البدنية بواسطة هيئات الدولة	 

حكومة جمهورية ناميبيا وآخرون ضد مويلام وآخرين	 

مؤسسة املوارد القانونية ضد زامبيا	 

موجيكو ضد إيجيكيم	 
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2.2 استخدام القانون الدويل واإلقليمي واملقارن يف املحاكم الوطنية

قد يوفر قانون حقوق اإلنسان الدويل واإلقليمي ترشيعا أكرث متاسكا عام هو متوفر يف السوابق القضائية الوطنية مبا يسمح 

بتفسري أوسع ودفاع أكرث حزما عن املبادئ التقدمية. الدور الرئييس لقانون حقوق اإلنسان الدويل واإلقليمي يف التقايض للصالح 

العام هو مساعدة املحاكم الوطنية عىل تفسري الحقوق املعرتف بها دستوريا، خاصة يف ضوء تأثري اتفاقيات حقوق اإلنسان 

الدولية عىل الدساتري يف الكثري من البلدان األفريقية.27 

أغلب بلدان أفريقيا الجنوبية لديها نظم قانونية ثنائية حيث ال ميكن تفعيل االلتزامات القانونية الدولية واإلقليمية مبارشة 

أو إنفاذها مبارشة يف املحاكم الوطنية بدون تدخل من جانب املرشع املحيل. إال أن بعض بلدان هذه املنطقة، مثل موزمبيق، 

لديها نظام قانوين أحادي حيث تتحول االتفاقيات واملعاهدات الدولية املصدق عليها تلقائيا إىل قوانني محلية. 

تجدر اإلشارة إىل انه عند التطبيق تتجنب بعض املحاكم أحيانا التطبيق املبارش لقانون حقوق اإلنسان الدويل واإلقليمي، حتى 

يف املحاكم اإلفريقية ذات النظام القانوين األحادي. 

مثال عىل ذلك، الدعوى املرفوعة أمام محكمة تشاد العليا من جمعية النساء التشاديات ضد وزارة املالية،28  حيث ترد إشارة 

التفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد النساء )السيداو( لدعم تفسري املحكمة لنص دستوري مناهض للتمييز.29  كذلك 

أشارت املحكمة العليا يف رواندا أخريا إىل السيداو، 

أودافيه وآخرون ضد املحامي العام وآخرين	 

رئيس جمهورية موزمبيق ضد نكوماشا	 

رونو ضد رونو	 

جمعية النساء التشاديات ضد وزارة املالية	 

تسيبيه ضد اللجنة االنتخابية املستقلة وآخرين	 

ملتقى منظامت حقوق اإلنسان يف زميبابوي ضد زميباوي	 

27 عىل سبيل املثال أثر القانون الدويل لحقوق اإلنسان كثريا عىل صياغة وثيقة الحقوق يف جنوب أفريقيا. حيث يتضح تأثري العهد الدويل الخاص بالحقوق 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل يف الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية وحقوق الطفل الواردة يف وثيقة الحقوق، كام أن 

القسم 31 من وثيقة الحقوق تضاهي بوضوح املادة 27 من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية. كذلك أدخلت التزامات الدول املنصوص عليها يف 

اتفاقية حقوق الطفل يف العديد من الترشيعات اإلفريقية مثل قانون الطفل يف غانا )1998( وقانون عدالة األحداث )2003( وقانون األطفال يف كينيا 

 .)2001(
See O G Odhiambo “The Domestication of International Law Standards on the Rights of

the Child with Specific Reference to Juvenile Justice in the African Context” Thesis submitted at the
University of the Western Cape, South Africa, (2005) available at http://etd.uwc.ac.za/usrfiles/modules/

etd/docs/etd_init_9110_1176963955.pdf (accessed 26 August 2013(.
 (chsc2005( (2005(28 املحكمة العليا يف جنوب أفريقيا 104، 13 ديسمرب

http://www1.chr.up.ac.za/index.php/browse-by-subject/250-chad-societe-des-femmes-tchadiennes-transi
taires-vministere-des-finances-2005-ahrlr-104-chsc-2005.pdf (accessed 26 August 2013).

29 املرجع السابق، الفقرة 14.
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إضافة إىل قضايا مقارنة يف كل من جنوب إفريقيا والواليات املتحدة وكندا حيث ذُكرت االتفاقية ضمن حيثيات قرار املحكمة.30

يف ناميبيا، يطبق القانون الدويل مبارشة، إال يف الحاالت التي ينص فيها الدستور أو الربملان عىل غري ذلك، قررت املحكمة العليا بشأن قرار 

املحامي العام السابق فيام يتعلق بالعقوبة البدنية بواسطة هيئات الدولة،31 أن التفسري الدستوري كان »حكام تقديريا يحتاج إىل التدقيق 

والصياغة، مبا يعطي اعتبارا لألعراف والطموحات والتوقعات والحساسيات املعارصة للشعب الناميبي كام وردت يف مؤسساته ودستوره 

الوطني، وكذلك ُوضع يف االعتبار التوافق الناشئ حول القيم يف املجتمع الدويل املتحرض والذي يشارك فيه الناميبيون.«32 

ومع ذلك، طبقت املحاكم يف البالد أحادية النظام، اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية تطبيقا مبارشا يف عدد من الحاالت. عىل سبيل املثال، 

يف الدعوى املرفوعة من رئيس جمهورية موزمبيق ضد نكوماشا أمام املحكمة العليا يف موزمبيق،33 حكمت املحكمة بأنه عىل السلطات 

التقليدية أن تضع كل من املبادئ الدستورية وقانون حقوق اإلنسان الدويل يف اعتبارها عند اتخاذ قرارها القضايئ.34 يف هذه القضية رأت 

املحكمة أن السلطات التقليدية انتهكت كل من اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية حني أجربت فتاة تبلغ 
من العمر ست سنوات عىل ترك أرستها واإلقامة مع رجل لحني إنجابها ابنة  لتعويضه عن مقتل أحد أطفاله.35

من املثري لالهتامم أيضا، قرار املحكمة العليا بناميبيا يف الدعوى املرفوعة من حكومة جمهورية ناميبيا وآخرين ضد مويلام وآخرين،36 بأن 
املادة 14 )3( من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية له األفضلية عىل النصوص املتضاربة يف القانون املحيل.37

يف النظم القانونية الثنائية، حيث ال ميكن تطبيق التزامات البلد الدولية واإلقليمية مبارشة أمام املحاكم الوطنية، ميكن للقانون الدويل 

واإلقليمي مع ذلك أن يفرض التزامات عىل البالد التي صدقت عىل بعض االتفاقيات. يف هذا الصدد أشارت اللجنة اإلفريقية لحقوق 

اإلنسان والشعوب )اللجنة اإلفريقية(، واملسئولة عن متابعة االلتزام باتفاقيات حقوق اإلنسان الوطنية، يف الدعوى املرفوعة من مؤسسة 

املوارد القانونية ضد زامبيا،38 أشارت إىل أن »االتفاقيات الدولية تضع التزامات عىل الدول األطراف، 

حتى وان كانت ال تشكل جزءا من القانون املحيل وحتى إن كان ال ميكن تطبيقها مبارشة أمام املحاكم39

30 أنظر
 RS/Inconst/Penal. 0001/08/CS, Supreme Court of Rwanda 26 September 2008 cited in M Killander &
H Adjolohoun, “International Law and Domestic Human Rights Litigation in Africa: An Introduction” in

M Killander (ed.(, International Law and Domestic Human Rights Litigation in Africa, 2010, 8 available at
http://www.pulp.up.ac.za/pdf/2010_17/2010_17.pdf (accessed 26 August 2013(.

  SA 76 (NmSc، 1991 (3( 1991    31
http://www.saflii.org.za/na/cases/NASC/1991/2.pdf  (accessed 26 August 2013).

32 املرجع السابق، 20

.I, Proc.5/2004-A cited in M Killander & H Adjolohoun  9 ،30 33 املحكمة العليا، القسم الجنايئ يف املرجع السابق حاشية

34 املرجع السابق M Killander & H Adjolohoun حاشية 30، 9

35 املرجع السابق

(http://www.saflii.org.za/na/cases/NASC/2002/8.html  [2002] NASC 8 (7 June 2002  36
(accessed 26 August 2013(.

37 املرجع السابق، 72

38 مراسالت اللجنة اإلفريقية رقم 98/211)2001(. الرابط:
http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/211-98.html (accessed 26 August 2013(.

39 املرجع السابق، الفقرة 60
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كذلك أوردت اللجنة األفريقية يف الدعوى املرفوعة من ملتقى منظامت حقوق اإلنسان يف زميبابوي ضد زميبابوي40 أن:

»معايري حقوق اإلنسان ال تتضمن مجرد قيود عىل سلطة الدولة أو هيئات الدولة. بل تضع أيضا التزامات 

ايجابية عىل الدول لوقف ومنع االنتهاكات الخاصة بحقوق اإلنسان. بل إن قانون حقوق اإلنسان يفرض 

التزامات عىل الدولة من أجل حامية مواطنيها أو األفراد الخاضعني لترشيعاتها من األفعال الضارة لآلخرين. 

بالتايل فإن الدولة تكون مسؤولة حتي عن الفعل الفردي الشخيص غري الُمعزى مبارشة إليها، ليس بسبب 

طبيعة الفعل ذاته وإمنا بسبب غياب االجتهاد الالزم ملنع االنتهاك أو لعدم اتخاذ الخطوات الالزمة إلنصاف 

الضحايا.41  

القوانني  أوال يف  البحث  املحامني  التزامات، يجب عىل  تفرض  الدول  بني  القانونية  واإلقليمية  الدولية  االتفاقيات  أن  وحيث 

الوطنية إلقناع املحاكم بوضع الترشيع الدويل واإلقليمي واملقارن يف اعتبارها. 

تسمح النصوص الدستورية الوطنية يف بعض البلدان، بالنظر يف القانون الدويل واإلقليمي واملقارن للوصول إىل قرار. عىل سبيل 

املثال القسم 11)2()ج( من دستور مالوي، ينص عىل انه: عند تفسري الدستور، عىل املحاكم أن »تضع يف اعتبارها، كلام كان 
ذلك ممكنا، العرف السائد يف القانون الدويل العام والقوانني األجنبية املقارنة.«42

كذلك ينص الدستور يف جنوب أفريقيا يف املادة 39 )1( أنه

عند تفسري قامئة الحقوق، يجب عىل املحكمة أو القضاء:

أ. ....

ب. وضع القانون الدويل يف االعتبار

ج. إمكانية وضع القانون األجنبي يف االعتبار )مع التشديد عيل ذلك(

يف بلدان أخرى تسمح لوائح التفسري للمحاكم أن تبحث يف القانون الدويل أو اإلقليمي أو املقارن. عىل سبيل املثال القسم 

24)1( من قانون التفسري يف بوتسوانا43 ينص عىل انه يحق للمحاكم أن تضع يف اعتبارها اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية 

لدعم تفسريها للدستور أو القوانني الترشيعية. 

40 مراسالت اللجنة األفريقية رقم 2002/245)2006(، الرابط: 
http://www1.chr.up.ac.za/index.php/browse-by-subject/506-zimbabwe-zimbabwe-human-rights-ngo-forum-v-

zimbabwe-2006-ahrlr-128-achpr-2006.pdf  (accessed 26 August 2013(.
41 املرجع السابق، الفقرة 143

42 دستور جمهورية مالوي, 1994
 http://www.icrc.org/ihlnat.nsf/162d151af444ded44125673e00508141/4953f2286ef1f7c2c1257129003696f4/$F

ILE/Constitution%20Malawi%20-%20EN.pdf
43 تفسري قانون بوتسوانا رقم 20 لسنة 1984، )الفصل 1-4ا (،

 http://www.elaws.gov.bw/law.php?id=1399  (accessed 26 August 2013(.
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كذلك عىل املحامني أن يبحثوا يف قرارات املحاكم الوطنية للتأكد من وجود سوابق يف قبول االستناد إىل القانون الدويل أو 

تفسري  عند  واإلقليمي  الدويل  القانون  الدولة يف ظل  التزامات  النظر يف  يجب  أنه  املحاكم  رأت  البلدان  بعض  اإلقليمي. يف 

الحقوق يف القوانني الوطنية. عىل سبيل املثال، يف بوتسوانا، قررت محكمة االستئناف يف الدعوى املرفوعة من املحامي العام 

ضد داو،44 وهي الدعوى الخاصة باعتبار أحد بنود قانون الجنسية قانونا متييزيا ضد النساء، قررت انه رغم أن نصوص امليثاق 

اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب )امليثاق اإلفريقي( ال يتضمن حقوقا واجبة النفاذ، إال انه مع ذلك دليل هام يف تفسري 

البنود الدستورية الوطنية. وأشارت املحكمة كذلك أنه يجب تفسري النصوص الدستورية بحيث ال تتعارض مع التزامات الدولة 

مبوجب امليثاق اإلفريقي. وقررت املحكمة أن:

حتى وان قبلنا بأن هذه املعاهدات واالتفاقيات ال تنص عىل حقوق واجبة النفاذ عىل األفراد يف الدولة لحني 

الرجوع إىل هذه املعاهدات  أنه ميكن  الربملان ترشيعات تحول نصوصها إىل قوانني محلية، وحيث  يُصدر 

واالتفاقيات الدولية للمساعدة يف وضع الترشيعات مبا يف ذلك الدستور، فإنني بال شك أجد لنفيس عاجزا 

الدستور  نصوص  بعض  تفسري  يف  الشكل  بهذا  املعاهدات   تلك  استخدام  املقدمة ضد  الشكوى  فهم  عن 

املعقدة. إنني أوافق أن بوتسوانا عضو يف مجتمع الدول املتحرضة التي اختارت أن تلتزم مبعايري أداء محددة، 

وباستثناء الحاالت التي يستحيل فيها الترصف بشكل مختلف، فإنني أرى أنه من الخطأ ملحاكمها أن تفرس 
ترشيعاتها بطريقة تتعارض مع االلتزامات الدولية التي وافقت عليها بوتسوانا.45

كذلك يف قضية ليسوثو، يف الدعوى املرفوعة من تسيبي ضد اللجنة االنتخابية املستقلة وآخرين،46 أشارت محكمة االستئناف يف 

حيثيات حكمها إىل عدد من األدوات الدولية واإلقليمية، رغم كونها مل تُضمن بعد يف الترشيعات الوطنية، مثل امليثاق اإلفريقي 

والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية والسيداو وإعالن الجندر واملساواة ملجتمع جنوب إفريقيا النامي )سادك(.47 يف هذه 

القضية، دفع املدعي بعدم دستورية القانون الذي حدد ثلث مقاعد الحكومات الوطنية للنساء عىل أساس أن القانون مييز 

بني املواطنني عىل أساس الجنس. وقد رفضت محكمة االستئناف هذه الدعوى ورأت أن ليسوثو ملتزمة بالتزاماتها الدولية 
باتخاذ التدابري من أجل تعزيز مساواة النساء. وأشارت املحكمة عىل وجه الخصوص إىل املادة 18)4( من امليثاق األفريقي.48

كام وجدت املحكمة العليا يف تنزانيا يف الدعوى املرفوعة من إبراهيم ضد باستوري،49 أن الحكم بحرمان البنات من بيع أرض 
موروثة، حكم متييزي ضد النساء، »يرضب بعرض الحائط بكٍل من قامئةالحقوق واالتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها.«50

AHRLR 99 (BwCA 1992 (2001(   44) الرابط
 http://www1.chr.up.ac.za/index.php/browse-by-country/botswana/1117-botswana-attorney-general-v-dow-

2001-ahrlr-99-bwca-1992.pdf (accessed 26 August 2013(.
45 املرجع السابق، الفقرة 108 – 109

LeCA 2005( AHRLR( 136  46
http://www.chr.up.ac.za/index.php/browse-by-subject/343-lesothotsepe-v-the-independent-electoral-   com-

mission-and-others-2005-ahrlr-136-leca-2005-.html   (accessed 26 August 2013(.             
47 انظر الفقرات 17 - 21

48 تسيبي ضد اللجنة االنتخابية املستقلة وآخرين، حاشية 46، فقرة 20

AHRLR 236 (TzHC 1990( available at 49
http://www.chr.up.ac.za/index.php/browse-by-subject/469- tanzania-ephraim-v-pastory-2001-ahrlr-

236-tzhc-1990.html (accessed 26 August 2013(. 
50 املرجع السابق، الفقرة 10
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ويف كينيا وضعت محكمة االستئناف، التزامات كينيا يف القانون الدويل، يف اعتبارها حني نظرت فيام إذا كانت قوانني املرياث 
التي تحرم النساء منه متييزية أم ال.51

ويف نيجرييا رأت محكمة االستئناف يف دعوى موجيكو ضد ايجيكيمي، 52 أن مامرسة تقليدية بعينها تنتهك حق النساء يف عدم 

التمييز، وذلك باإلشارة إىل السيداو لدعم قرارها. 

متكني  عدم  أن  نيجرييا،  يف  العليا  املحكمة  رأت  وآخرين،53  العام  املحامي  ضد  وآخرين  أودافيه  دعوى  يف   ،2004 عام  ويف 

انتهاك  الفريوسات االرتجاعية هو  الحصول عىل مضادات  البرشية من  املناعة  املحبوسني احتياطيا والحاملني لفريوس نقص 

لحقهم يف التمتع بأفضل حاالت الصحة الجسدية والعقلية واملنصوص عليه يف امليثاق اإلفريقي.54 ورغم أن الدستور النيجريي 

ال ينص عىل الحق يف الصحة، إال أن املحكمة العليا ارتأت انه عىل نيجرييا أن تلتزم بتوفري العالج الطبي املالئم مبوجب التزامها 
بامليثاق اإلفريقي.55

كذلك يجب عىل املحامني أن يبحثوا يف قرارات املحاكم الوطنية يف محاولتهم إقناع املحكمة بوضع القانون املقارن يف االعتبار 

عند تحديد الحقوق الوطنية. 

الدستورية  الحقوق  نطاق  تفسري  عند  امللزمة،  غري  واإلقليمية  الدولية  باإلرشادات  الجنوبية  أفريقيا  يف  املحاكم  استعانت 

والترشيعية الوطنية، خاصة حني ال يتوفر ترشيع محيل ذو صلة. عىل سبيل املثال، يف بعض الدعاوى املرتبطة بفريوس نقص 

املناعة البرشية؛ متت اإلشارة إىل إرشادات منظمة العمل الدولية بشأن فريوس نقص املناعة البرشية للفصل يف قضايا التمييز 
يف مكان العمل.56

يف البلدان التي مل تقم سلطاتها القضائية بالبحث يف دور القانون الدويل واإلقليمي واملقارن يف قرارات املحاكم الوطنية. )أو 

فعلت ذلك مبا ال يحقق املصلحة(، ميكن للمحامني أن يبحثوا يف سوابق قضائية يف بلدان شبيهة، حيث استُخدم القانون الدويل 

واإلقليمي واملقارن. وقد يساعد ذلك عىل بلورة دفاع مقنع عن مربرات ورضورة إدماج هذه املصادر القانونية يف الترشيع. 

يجب عىل املحامني، عند استخدام هذه اإلسرتاتيجية، أن يعقدوا مقارنات حذرة بني البلد الشبيه والبلد املعني مع تحديد 

خاص للقضية املعنية. 

 (AHRLR 107 (KeCA 2005    24 الفقرة )51 رونو ضد رونو )2005
http://www.chr.up.ac.za/index.php/browse-by-subject/332-kenya-rono-v-rono-2005-ahrlr-107-keca-2005.html 

(accessed 26 August 2013(
NWLR   402 5 (2000(  52   امللخص متوفر عيل الرابط:

 http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Mojekwu%20&%20others%20v%20Ejikeme%20&%20oth-
ers%20_2000_%205%20NWLR%20402.pdf (accessed 26 August 2013(

2004 AHRLR 205 (NgHC 2004( 53
http://www.chr.up.ac.za/index.php/browse-by-subject/419-nigeria-odafe-and-others-v-attorney-general-and-

others- 2004-ahrlr-205-nghc-2004.html (accessed 26 August 2013(
54 املرجع السابق، الفقرة 37

55 املرجع السابق، الفقرة 34

         for instance, PFG Building Glass v CEPPAWU, (2003( 5 BLLR 475 at para 77 :56 أنظر

عادة ما متثل اإلرشادات توافقا بني عدة أطراف مستندا إىل أفضل املامرسات يف مجال معني، عىل سبيل املثال املساواة يف الجندر، اإلدارة الصحية بشأن 

فريوس نقص املناعة البرشية وااليدز، وميكن أن توضح رؤية املجتمع الدويل لقضايا حقوق اإلنسان، ما قد يكون محددا أكرث من الالزم بحيث ال يحتاج إىل 

اتفاقيات منفصلة.
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3.2 الخالصة

ميثل كل من القانون الدويل واإلقليمي أداة مفيدة يف مساعدة املحاكم الوطنية عىل تحديد نطاق الحقوق الدستورية والحقوق 

النظم  التقايض، خاصة يف  الدولية واإلقليمية يف  االلتزامات  أن يعتمدوا عىل  للمحامني عمليا  األساسية األخرى. حيث ميكن 

األحادية، حيث متثل االلتزامات القانونية الدولية واإلقليمية جزءا من القانون املحيل. 

أما يف النظم القانونية الثنائية، حيث مل تدمج االتفاقيات الدولية واإلقليمية يف القانون املحيل، ميكن للمحامني االعتامد عىل 

النصوص الدستورية الوطنية وسوابق قرارات املحاكم التي اعتمدت عىل اإلرشادات والقوانني الدولية والوطنية إلقناع املحكمة 

بوضع القانون الدويل واإلقليمي يف اعتبارها. كذلك، يف حالة عدم تناول املحاكم للقانون الدويل أواإلقليمي ميكن للمحامني أن 

يبحثوا يف ملفات بلدان شبيهة يف محاولة إلقناع املحكمة.

أمثلة عىل انتهاكات محددة

مُيثل انتهاك حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية - مثل عدم الحصول عىل موافقة مدعومة باملعلومات قبل اتخاذ أي إجراء 

صحي، أو التمييز ضد جامعات سكانية معينة يف توفري خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية- اعتداءا عىل عدد من حقوق 

اإلنسان األساسية الواردة يف األدوات الدولية واإلقليمية إضافة إىل الدساتري الوطنية. 

فئات  للنساء والتمييز ضد  الجنسية واإلنجابية  املصري  تقرير  الشائعة لحقوق  االنتهاكات  أنواع  أدناه بعض  الجدول  ويرصد 

سكانية معينة يف الحصول عىل خدمات الرعاية الجنسية واإلنجابية. ويعرض الجدول للحق املنتهك نتيجة كل فعل ومصدر 

هذا الحق يف أدوات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية. الحظ انه يف كثري من الحاالت، قد ينتهك فعل واحد عددا أو كل 

حقوق اإلنسان الواردة أدناه.

هذا الجدول ليس حرصيا، ومل يستهدف أن يكون كذلك. انه فقط يلقي الضوء عىل أهم الحقوق التي قد يتم التعرض لها يف 

بعض املواقف الشائعة. أي عملية تقايض يجب أن يسبقها عصف ذهني وبحث حول كافة الحجج التي يستطيع املدعي أن 

يدفع بها. 

االتفاقيات الدولية واإلقليمية املتضمنة يف هذا الجدول هي:

العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية	 

العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية	 

اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء )السيداو(	 

اتفاقية حقوق األفراد من ذوي اإلعاقة	 

امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب )امليثاق األفريقي(	 

بروتوكول امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق النساء يف إفريقيا )بروتوكول النساء(	 

املصدرالحق املعنياإلجراء

القيام بإجراء صحي )مثل: إجهاض أو 

تعقيم( بدون موافقة طوعية مبنية 

عيل املعرفة

املادة 9 )1( من العهد الدويل الحق يف الحرية واألمان

للحقوق املدنية والسياسية

املادة 14 من اتفاقية حقوق األفراد 

ذوي اإلعاقة

املادة 6 من امليثاق األفريقي

املادة 4 من بروتوكول النساء

الحق يف الحامية من املعاملة القاسية 

وغري اإلنسانية والحاطة بالكرامة

املادة 7 من العهد الدويل للحقوق 

املدنية والسياسية

املادة 51 من اتفاقية حقوق األفراد 

ذوي اإلعاقة

املادة 5 من امليثاق اإلفريقي

املادة 4 من بروتوكول النساء

مقدمة العهد الدويل للحقوق املدنية الحق يف الكرامة

والسياسية

املادة 5 امليثاق اإلفريقي

املادة 3)1( بروتوكول النساء

الحق يف املعرفة )خاصة املعلومات 

املرتبطة بالصحة الجنسية واإلنجابية(

املادة 01)ه( السيداو

املادة 32)1( حقوق األفراد ذوي 

اإلعاقة

املادة 9 امليثاق اإلفريقي

املادة 41 )2( بروتوكول النساء

القيام بإجراء صحي )مثال التعقيم 

أو اإلجهاض( بناء عىل موافقة شخص 

غري املريض(

املادة 17)1( و)2( من العهد الدويل الحق يف الخصوصية

للحقوق املدنية والسياسية

تقديم خدمات الصحة الجنسية 

واإلنجابية بطريقة متيز ضد فئة 

من السكان )مثال فحص فريوس 

نقص املناعة البرشية للحوامل دون 

موافقتها أو حجب إجراء معني عن 

فئة معينة من النساء. 

الحق يف الصحة مبا يف ذلك الصحة 

الجنسيه واإلنجابية

املواد 12 )1( و )2( من العهد الدويل 

للحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية

املواد 12)1( و)2( واملادة 14)2( من 

السيداو

املادة 25 من اتفاقية حقوق األفراد 

ذوي اإلعاقة 

املادة 16 من امليثاق اإلفريقي

املادة 14 من بروتوكول النساء. 
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املصدرالحق املعنياإلجراء

القيام بإجراء صحي )مثل: إجهاض أو 

تعقيم( بدون موافقة طوعية مبنية 

عيل املعرفة

املادة 9 )1( من العهد الدويل الحق يف الحرية واألمان

للحقوق املدنية والسياسية

املادة 14 من اتفاقية حقوق األفراد 

ذوي اإلعاقة

املادة 6 من امليثاق األفريقي

املادة 4 من بروتوكول النساء

الحق يف الحامية من املعاملة القاسية 

وغري اإلنسانية والحاطة بالكرامة

املادة 7 من العهد الدويل للحقوق 

املدنية والسياسية

املادة 51 من اتفاقية حقوق األفراد 

ذوي اإلعاقة

املادة 5 من امليثاق اإلفريقي

املادة 4 من بروتوكول النساء

مقدمة العهد الدويل للحقوق املدنية الحق يف الكرامة

والسياسية

املادة 5 امليثاق اإلفريقي

املادة 3)1( بروتوكول النساء

الحق يف املعرفة )خاصة املعلومات 

املرتبطة بالصحة الجنسية واإلنجابية(

املادة 01)ه( السيداو

املادة 32)1( حقوق األفراد ذوي 

اإلعاقة

املادة 9 امليثاق اإلفريقي

املادة 41 )2( بروتوكول النساء

القيام بإجراء صحي )مثال التعقيم 

أو اإلجهاض( بناء عىل موافقة شخص 

غري املريض(

املادة 17)1( و)2( من العهد الدويل الحق يف الخصوصية

للحقوق املدنية والسياسية

تقديم خدمات الصحة الجنسية 

واإلنجابية بطريقة متيز ضد فئة 

من السكان )مثال فحص فريوس 

نقص املناعة البرشية للحوامل دون 

موافقتها أو حجب إجراء معني عن 

فئة معينة من النساء. 

الحق يف الصحة مبا يف ذلك الصحة 

الجنسيه واإلنجابية

املواد 12 )1( و )2( من العهد الدويل 

للحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية

املواد 12)1( و)2( واملادة 14)2( من 

السيداو

املادة 25 من اتفاقية حقوق األفراد 

ذوي اإلعاقة 

املادة 16 من امليثاق اإلفريقي

املادة 14 من بروتوكول النساء. 
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املصدرالحق املعنياإلجراء

الحق يف املساواة والحامية من 

التمييز

املادة 2)1( من العهد الدويل للحقوق 

املدنية والسياسية

املادة 2)2( من العهد الدويل للحقوق 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية

املواد 1 و3 من السيداو

املادة 5 من اتفاقية حقوق األفراد 

ذوي اإلعاقة

املادة 2 و3 من امليثاق اإلفريقي

املادة 2 من بروتوكول النساء

املادة 6)1( من العهد الدويل للحقوق الحق يف الحياة

املدنية والسياسية

املادة 10 من اتفاقية حقوق األفراد 

ذوي اإلعاقة

املادة 4 من امليثاق اإلفريقي

املادة 4 من بروتوكول النساء



سلسلة أدلة التقايض الصادرة عن مركز تقايض بلدان الجنوب األفريقي
تفكيك فجوة الجندر: التقايض يف القضايا التي تتضمن انتهاكات لحقوق الصحة الجنسية واإلنجابية

17

الفصل
الثالث

القانون الدويل ذو الصلة

1.3 مقدمة

يعرض هذا الفصل بعضاً من أهم حقوق اإلنسان األساسية املنصوص عليها يف وثائق حقوق اإلنسان الدولية املعنية بذلك والتي 

ميكن الرجوع إليها يف حاالت التقايض املتعلقة بانتهاك حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية. ويناقش مدى وطبيعة الحقوق 

املتحدة  التابعة لألمم  الرصد واملراقبة  استنادا عىل قرارات ومالحظات إستنتاجية وتعليقات عامة ملختلف هيئات  الخاصة 

وكذلك التقارير والبيانات الصادرة يف إطار اإلجراءات الخاصة باألمم املتحدة ويرشح الفصل كيفية تطبيق الحقوق الخاصة 

واملعرتف بها يف القانون الدويل يف سيناريوهات معينة وأي أفعال ميكن اعتبارها انتهاكاً لتلك الحقوق. بهذه الطريقة، يسعى 

هذا الفصل إىل دعم استخدام مبادئ القانون الدويل يف دعاوى األحوال الشخصية املُتعلِقة بحقوق الصحة الجنسية واإلنجابية.

ملناقشة ملاذا يجب عىل محاكم األحوال الشخصية أن تنظر يف القانون الدويل، الرجاء الرجوع إىل الفصل الثاين. 

قامئة مرجعية

ما هي حقوق اإلنسان الدولية املنتهكة يف القضية الخاصة بك؟	 

ما هي االتفاقيات الدولية التي قُمت بتحديدها كاتفاقيات تنص عىل الحقوق  الخاصة؟ )انظر أمثلة  1 عىل 	 

انتهاكات الحقوق  الخاصة ص 15 - 17(.

هل صادقت دولتك عىل االتفاقية املعنية؟	 

هل وقعت أحداث قضيتك بعد التصديق عىل االتفاقية؟	 

هل أبدت دولتك أي تحفظات عىل االتفاقية مام قد يحول دون تطبيقها عىل وقائع قضيتك؟	 

هل أصدرت هيئة متابعة االتفاقية أي تعليقات عامة أو توصيات عامة لتوضيح الحقوق املعنية؟	 

هل هناك أي مالحظات ختامية أو ترصيحات من هيئات األمم املتحدة ذات صلة بقضيتك  )انظر الفصل السابع 	 

لقامئة من املصادر االليكرتونية ذات الصلة(

هل هناك أي إرشادات دولية ذات صلة من شأنها أن تقدم مزيداً من الدعم لقضيتك؟	 
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يل 
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ون
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الوثائق ذات الصلة التي تناولها هذا الفصل

إعالن وخطة عمل بكني، مؤمتر األمم املتحدة الرابع للنساء )1995(	 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من أشكال املعاملة القاسية وغري اإلنسانية واملُهينة والعقاب)1984(	 

اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد النساء )1979(	 

اتفاقية حقوق األفراد ذوي اإلعاقة )2006(	 

 االتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية )1966(	 

االتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )1966(	 

 املُرشد الدويل الخاص بفريوس نقص املناعة البرشية/االيدز ) املُدمج يف عام 2006(	 

برنامج عمل مؤمتر األمم املتحدة الدويل للسكان والتنمية )1994(	 

مبادئ األمم املتحدة لحامية األفراد ذوي األمراض العقلية وتحسني رعاية الصحة العقلية )1991(	 

معايري األمم املتحدة بشأن تكافؤ الفرص لألفراد ذوي اإلعاقة )1993(	 

إعالن وبرنامج عمل فيينا، مؤمتر األمم املتحدة العاملي حول حقوق اإلنسان )1993(	 

 منظمة الصحة العاملية، قرار جمعية الصحة العاملية )2005(	 

القضايا ذات الصلة التي يتناولها هذا الفصل

أس ضد املجر	 

كارين نويليا ليانتوي هوامان ضد بريو	 

ل.م.ر. ضد األرجنتني	 

بيمنتل ضد الربازيل	 

ينقسم هذا الفصل إىل األقسام التالية:

نظرة عامة ملصادر القانون الدويل ذات الصلة؛	 

مقدمة لحقوق الصحة الجنسية واإلنجابية؛	 

الحق يف عدم التمييز واملساواة؛	 

الحق يف الصحة مبا يف ذلك رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية؛	 

الحق يف املعلومات؛	 

حق الفرد يف الحرية واألمان؛ 	 

عدم التعرض للمعاملة القاسية وغري اإلنسانية واملُهينة؛	 

الحق يف الحياة؛	 

والحق يف الخصوصية.	 
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2.3  نظرة عامة ملصادر القانون الدويل

ووضع  االتفاقيات  حول هذه  دولياً  التفاوض  يتم  الدويل.   للقانون  األساسية  املصادر  الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات  مُتثل 

اللمسات األخرية عليها داخل نظام األمم املتحدة. وتوجد تسع معاهدات أساسية لحقوق اإلنسان.57 وتصبح االتفاقية ملزمة 

قانونا للدولة فور التصديق عليها.58 وتختلف الدول يف تعاملها مع املعاهدات تبعا للنظم القانونية لكل دولة، فتلتزم بعض 

الدول بتطبيق القوانني الدولية و ذلك عن طريق َسّن القوانني املحلية. وىف بعض الدول األخرى تصبح املعاهدة أو االتفاقية 

قابلة للتطبيق عىل املستوى الوطني فور التصديق عليها.. بغض النظر عن ذلك، يجب عىل الدول أن تتخذ الخطوات الالزمة 
لضامن احرتام نصوص املعاهدة أو االتفاقية وحاميتها وتعزيزها واستيفاء رشوطها عىل املستوى الوطني.59

ميكن  للمحامني املدافعني عن حقوق الشاكني يف الحاالت ذات الصلة بحقوق الصحة الجنسية واإلنجابية استخدام عدد من 

املعاهدات الدولية الهامة لدعم حججهم. من املهم أن يحدد املحامون يف وقت مبكر من التقايض ما إذا كانت الدولة قد 

صدقت عىل هذه االتفاقيات، وتاريخ تصديقها ليك يحددوا إمكانية استخدامها يف القضية. 

جدول: تاريخ التصديق عىل أدوات دولية هامة60

57 هذه هي االتفاقيات الدولية للحقوق السياسية واملدنيه ،ا واالتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، واتفاقية إلغاء كافة 

أشكال التمييز ضد النساء  واتفاقية مناهضة التعذيب و غريه من أشكال املعاملة القاسية  غري اإلنسانية أو املهينة أو العقاب واتفاقية حقوق الطفل 

واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدولية من أجل القضاء عىل كل أشكال التمييز العنرصي واالتفاقية الدولية لحامية حقوق كل العامل 

املهاجرين وأفراد أرسهم واالتفاقية الدولية لحامية كل األفراد من االختفاء القرسي.

58 الجدير بالذكر انه حتى يف حال عدم توقيع أو تصديق الدول عىل االتفاقيات أو املعاهدات ميكن أن تظل هذه ملزمة إذا كانت املبادئ الواردة بها 

تشكل جزءا من القانون الدويل العام. كذلك، فإن توقيع أي اتفاقية يلزم الدولة باالمتثال لهدف وغرض االتفاقية. انظر املقال a( 18( يف اتفاقية فيينا عن 

قانون املعاهدات )1969( متاحة عيل:
http://www.worldtradelaw.net/misc/ viennaconvention.pdf (accessed 26 August 2013(.

59 لكن،ميكن  للدول  أن تبدي مالحظات عند التصديق عىل املعاهدات واالتفاقيات معربة عن تحفظها عىل االلتزام بنصوص معينة من املعاهدة.

60 بدايًة من ديسمرب 2012

العهد الدويل للحقوق البلد

املدنية والسياسية

العهد الدويل للحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية

اتفاقية حقوق األفراد  معاهدة السيداو

ذوي اإلعاقة

-1992/1/101992/1/101986/9/17أنجوال

-1996/8/13-2000/9/8بوتسوانا

قامت بالتوقيع1976/11/16791/11/11986/10/17جمهورية الكونغو الدميقراطية

1992/9/92991/9/91995/8/228002/21/2ليسوثو

1993/12/221993/12/221987/3/122009/8/27مالوي

1997/4/212012/1/30-1993/7/21موزمبيق

1994/1/281994/11/281992/11/232007/12/4ناميبيا

2004/3/262004/3/262004/3/262012/9/24سوازيالند

1984/4/101984/4/101985/6/212010/2/1زامبيا

-1991/5/131991/5/131991/5/13زميبابوي
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الواردة يف  الحقوق  وإطار  بشأن طبيعة  اإلرشاد  وتوفري  بتطبيق  املتحدة  األمم  تقوم مختلف مؤسسات  ذلك،  إىل  باإلضافة 

مختلف االتفاقيات. لدي أجهزة األمم املتحدة مجموعة واسعة من اآلليات ملتابعة وتعزيز وحامية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك 

تقارير البالد والزيارات امليدانية والتقارير الخاصة. وقد كُِونت لجنة يف األمم املتحدة ملتابعة كل اتفاقية. مهمة هذه اللجان 

املتخصصة هي أن تتابع التزام الدول باالتفاقيات. حيث أن البالد التي صدقت عىل االتفاقيات ُملزمة بأن تصدر تقارير دورية 

للجنة املعنية تُبني فيها ما أُحرز من تقدم لتحقيق الحقوق الواردة يف االتفاقية املعنية. وللوفاء بهذه املهمة، قد تقوم اللجان 

بإصدار مالحظات وتوصيات عامة لتحديد وتوضيح إطار وطبيعة الحقوق الواردة يف االتفاقيات املعنية. كام أنها تصدر أيضاً 

الوثائق إرشادات  تُوِفُر هذه  البالد والترصيحات الخاصة بنشاط كل بلد عىل حدة.  مالحظات ختامية بعد مراجعة تقارير 

إضافية للمحامني عن الحقوق املعنية وتطبيقها يف الدول، ويف بعض الحاالت، تطبيقها الخاص يف حال انتهاكات حقوق الصحة 

الجنسية واإلنجابية. 

التقليدي حيث  بالتقايض  الفردية الستكامل مهمتها. هذا اإلجراء شبيه  آلية للشكاوى  اللجان أيضا  أو  الهيئات  تدرج بعض 

مُيكن لضحية انتهاك حقوق اإلنسان أن تقايض الدولة بسبب عدم امتثالها لاللتزامات الواجبة عليها مبوجب االتفاقية التي 

صدقت عليها. ومبوجب ذلك، تتخذ اللجنة أو الهيئات ذات الصلة، إجراءات شبه قضائية وتقرر ما إذا كانت الدولة ُمدانة. 

كذلك ميكن للجان أن تقدم توصيات أو تصدر قرارات يف الحاالت الفردية. وعادة ما تُدرج إجراءات الشكاوى الفردية ضمن 

بروتوكول اختياري. 

جدول: االتفاقيات الدولية ذات الصلة وأجهزة رصدها

كام وضع مجلس حقوق اإلنسان61  آليات تعرف باسم اإلجراءات الخاصة لتناول حقوق اإلنسان. حيث يقوم أفراد معروفون 

بإسم املقررين الخاصني، بفحص ومتابعة وتقديم النصح والتقارير العلنية بشأن أوضاع حقوق اإلنسان. يف هذا الخصوص، 

يوجد املقرر الخاص املعنى بحق كل فرد يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية؛ واملقرر الخاص املعنى 

بالتعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة؛ واملقرر الخاص املعنى بالعنف ضد النساء وأسبابه وتبعاته. 

وقد تكون تقارير هؤالء املقررين مرشدا جيدا لكيفية تطبيق الحقوق املختلفة يف الحاالت الفردية.

أجهزة األمم املتحدة لرصد حقوق اإلنساناتفاقية  األمم املتحدة 

العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية )مبا يف ذلك 

الربوتوكول االختياري األول(

لجنة حقوق اإلنسان

لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافيةالعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد النساء )السيداو( 

)مبا يف ذلك الربوتوكول االختياري(

لجنة مناهضة التمييز ضد النساء

لجنة حقوق األفراد ذوي العاقةاتفاقية حقوق األفراد ذوي اإلعاقة

61 مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان هو هيئة حكومية دولية، ويعمل من أجل تعزيز وحامية حقوق اإلنسان يف العامل. يتكون املجلس من 47 دولة 

عضو يتم انتخابها دوريا بواسطة الجمعية العامة لألمم املتحدة.
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باإلضافة إىل االتفاقيات امللزمة، هناك أيضا عدد من اإلرشادات واإلعالنات التي قد تكون مفيدة عند التقايض يف انتهاكات 

حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية. وبالرغم من أن هذه الوثائق الدولية بشأن حقوق اإلنسان ليست ملزمة قانونيا، إال أنها 

تتضمن إرشادات مقنعة بشأن حقوق اإلنسان املتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية. حيث أنها تتوسع يف رشح بعض مبادئ 

حقوق اإلنسان األساسية وتطبيقها مبارشة عىل حالة حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية. تشمل الوثائق واإلرشادات العامة 

املناعة  نقص  بفريوس  املصابات  بالنساء  يتعلق  فيام  خاصة  واإلنجابية،  الجنسية  الصحة  حقوق  انتهاك  حاالت  يف  للتقايض 

البرشية والنساء ذوات اإلعاقة، الوثائق التالية:

مبادئ األمم املتحدة لحامية األفراد ذوي األمراض العقلية وتحسني رعاية الصحة العقلية )1991(؛62	 

إعالن فيينا وخطة العمل، مؤمتر األمم املتحدة لحقوق اإلنسان )1993(؛63	 

معايري األمم املتحدة لتحقيق تكافؤ الفرص لألفراد ذوي اإلعاقة )1993(؛64	 

برنامج عمل مؤمتر األمم املتحدة الدويل للسكان والتنمية )1994(؛65	 

إعالن وخطة عمل بكني، مؤمتر األمم املتحدة الدويل الرابع للنساء )1995(؛66	 

اإلرشادات الصادرة عن برنامج األمم املتحدة املشرتك بشأن االيدز ومكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان بشأن 	 
فريوس نقص املناعة البرشية/االيدز وحقوق اإلنسان )1996 و2006(؛67

منظمة الصحة العاملية، قرار جمعية الصحة العاملية حول اإلعاقة، مبا يف ذلك الوقاية   والعالج والتأهيل )2005(؛68	 

صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة الصحة العاملية: الصحة الجنسية واإلنجابية للنساء املصابات بفريوس نقص 	 

املناعة البرشية/االيدز: إرشادات بشأن الرعاية والعالج ودعم النساء املتعايشات مع فريوس نقص املناعة البرشية/
االيدز وأطفالهن يف املناطق محدودة املوارد )2006(.69

 A/RES/46/119 (1991( 62 وثيقة األمم املتحدة
 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/PersonsWithMentalIllness.aspx

(accessed 26 August 2013(
A/CONF.157/23  (1991(63 وثيقة األمم املتحدة 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx (accessed 26 August 2013(
A/RES/48/96  (1993(64 وثيقة األمم املتحدة

 http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r096.htm (accessed 26 August 2013(
  Available at http://www.un.org/popin/icpd2.htm (accessed 26 August 2013(. 65

  Available at http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/ (accessed 26 August 2013(. 66

Available at http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub07/jc1252-internguidelines_en.pdf (accessed 26 Au 67 
gust  2013(.

68 قرار الجمعية العاملية للصحة رقم 58.23 يف جلستها الثامنة والخمسني )2005( يف املوقع
http://www.who.int/disabilities/WHA5823_resolution_en.pdf (accessed 26 August 2013(

Available at http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2006/srh_ 69
 women_aids.pdf (accessed 26 August 2013(. 
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3.3 مقدمة لحقوق الصحة الجنسية واإلنجابية

جاء االعرتاف بالصحة الجنسية واإلنجابية باعتبارها حق من حقوق اإلنسان املكفولة يف مختلف الصكوك الدولية واإلقليمية 

لحقوق اإلنسان، باإلضافة إىل بعض القوانني والسياسات املحلية.. يف حني أن مفهوم.« لحق يف الصحة الجنسية واإلنجابية.« 

هو مصطلح جديد نسبيا وأحياناً ال يُنص عليه رصاحًة يف قوانني األحوال الشخصية، إال أن الحق يف الصحة الجنسية واإلنجابية 

يتضمن حقوقا أقرها قانون حقوق اإلنسان الدويل والقوانني املحلية منذ زمن طويل.

القاهرة.70  يف  املنعقد  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  يف   1994 عام  يف  مرة  ألول  رسميا  اإلنجابية  بالحقوق  االعرتاف  تم 

والجدير بالذكر أن تعريف الصحة الجنسية واإلنجابية الذي أُقر يف القاهرة قد تجاوز األمومة اآلمنة وتنظيم األرسة والتحكم 

يف الخصوبة ليصبح أوسع وأشمل وليضع الصحة اإلنجابية يف سياق حقوق اإلنسان والحق يف الصحة. ثم جاء برنامج عمل 

مؤمتر السكان والتنمية71 الذي ينص عىل إتاحة الصحة الجنسية واإلنجابية للجميع بحلول عام 2015 ولريبط بني التزامات 

الدول الحالية مبوجب مختلف املعاهدات واالتفاقيات وبني واجبها يف حامية الحقوق اإلنجابية، خاصة للنساء كام هو مبني 

يف النص التايل:

تشمل الحقوق اإلنجابية بعض حقوق اإلنسان املعرتف بها فعال يف القوانني املحلية والوثائق الدولية لحقوق 

اإلنسان وغريها من وثائق األمم املتحدة التي تظهر توافقا دوليا. وتستند هذه الحقوق عىل االعرتاف بالحق 

األسايس لجميع األزواج واألفراد يف أن يقرروا بحرية ومسئولية عدد أوالدهم والفرتات الزمنية بينهم وتوقيت 

إنجابهم وأن تكون لديهم املعلومات والوسائل الالزمة لعمل ذلك، والحق يف بلوغ أعىل مستوى من الصحة 
الجنسية واإلنجابية. كام تشمل حقهم يف اتخاذ القرارات املتعلقة باإلنجاب دون متييز أو إكراه أو عنف... 72

ورغم أن كل حقوق اإلنسان ُمدرجة بشكل أو بآخر ضمن الحقوق اإلنجابية إال أن هناك إثنى عرش من الحقوق التي غالبا ما 

يشار إليها بأنها تشكل إطار الحق يف الصحة الجنسية واإلنجابية لتمكني النساء وتعزيز صحتهن اإلنجابية.73 وهي:

70 برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، حاشية 65 يف الفقرة  7.3

71 برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنميةأعيد التأكيد فيام بعد عىل االلتزام بخطة عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف مختلف االجتامعات 

الدولية مثل إعالن بكني وخطة عمل بكني

72 برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، حاشية 65، الفقرة 7.3

73 »اثنا عرش حقا  أساسياً لحقوق اإلنسان.«مركز الحقوق اإلنجابية )2008( ، 1 متاح عيل:
 http://reproductiverights.org/en/document/twelve-human-rights-key-to-reproductive-rights 

.(accessed 26 August 2013(
انظر أيضا:

L Gerntholtz & C Grant “International, African and Country Legal Obligations on Women’s Equality in Relation to 
Sexual and Reproductive Health, Including HIV and AIDS HEARD andlegal-obligations-on-womens-equality-in-

relation-to-sexual-and-reproductive-health-including-hiv-andaids.pdf 
ARASA (2010(, 14 available at http://www.heard.org.za/downloads/international-african-and-country legal-
obligations-on-womens-equality-in-relation-to-sexual-and-reproductive-health-including-hiv-and- aids.pdf 

(accessed 26 August 2013(.
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4.3 الحق يف عدم التمييز

يحمي الحق يف عدم التمييز النساء من التمييز ضدهن يف كل نواحي الصحة الجنسية واإلنجابية. ويتضمن ذلك، الحصول 

والخصوصية  الكرامة  أساس موافقة مستنرية، واحرتام حقهن يف  اإلنجابية عىل  بالصحة  الخاصة  والخدمات  املعلومات  عىل 

والرسية. لهذا الحق أهمية خاصة يف الحاالت التي تحرم فيها مجموعات سكانية معينة من إتاحة خدمات الصحة الجنسية 

واإلنجابية،عىل سبيل املثال،بسبب الجندر أو فريوس نقص املناعة البرشي أو اإلعاقة. قد يُنتهك الحق يف عدم التمييز يف تلك 

القوانني والسياسات واملامرسات التي تسمح بالتدخالت الصحية القرسية مثل اإلجهاض القرسي أو التعقيم للنساء و/أو بعض 

الفئات السكانية من النساء 

البرشي  املناعة  الجندر وحالة فريوس نقص  أساس  التمييز عىل  األفراد من  التي تحمي  الدولية  املعاهدات  هناك عدد من 

االتفاقية  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدولية  االتفاقية  الدليل:  هذا  يتناولها  التي  الصلة  ذات  االتفاقيات  تشمل  واإلعاقة. 

 الدولية للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية واتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء واتفاقية حقوق األفراد 

ذوي اإلعاقة.

الحق يف الحياة؛	 

حق الفرد يف الحرية واألمان؛ 	 

الحق يف الصحة، مبا يف ذلك الصحة اإلنجابية والجنسية؛	 

الحق يف تقرير عدد األطفال والفرتات الزمنية بينهم؛	 

الحق يف املوافقة عىل الزواج ويف املساواة يف الزواج؛	 

الحق يف الخصوصية؛	 

الحق يف املساواة وعدم التمييز؛	 

الحق يف التحرر من املامرسات التي ترُض بالنساء والفتيات؛	 

الحق يف عدم التعرض للتعذيب واملعاملة القاسية وغري اإلنسانية واملهينة والعقاب؛	 

الحق يف عدم التعرض للعنف الجنيس والعنف بسبب الجندر؛	 

الحق يف الحصول عىل التعليم والتثقيف بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية واملعلومات الخاصة بتنظيم األرسة و	 

الحق يف التمتع بالتقدم العلمي.	 

متت اإلشارة ضمنياً إىل كل هذه الحقوق يف انتهاكات الحق يف الصحة الجنسية واإلنجابية لألفراد. نركز يف هذا الفصل عىل 

هذه الحقوق التي يُرجح أن تنص عليها قوانني األحوال الشخصية، ثم نناقش كيفية استخدام القانون الدويل لدعم التقايض يف 

حاالت انتهاكات تقرير املصري بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية والتمييز ضد جامعات بعينها من النساء فيام يتعلق بحصولهن 

عىل خدمات الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية. سوف نبحث عىل وجه الخصوص الحق يف املساواة وعدم التمييز والحق 

يف الصحة مبا يف ذلك الصحة اإلنجابية والحق يف املعلومات وحق الفرد يف الحرية واألمان والحق يف عدم التعرض للمعاملة 

القاسية وغري اإلنسانية واملهينة والحق يف الحياة والحق يف الخصوصية. لن نتناول الحقوق األخرى التي تشكل جزءا من إطار 

حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية حيث أن احتامل إدراجها يف قوانني األحوال الشخصية أقل. مع ذلك، يجب عىل املحامني أن 

يقرروا عن  ما إذا كان مفيدا إدراج الحقوق األخرى املذكورة أعاله يف التقايض يف األحوال الشخصية. 



سلسلة أدلة التقايض الصادرة عن مركز تقايض بلدان الجنوب األفريقي
تفكيك فجوة الجندر: التقايض يف القضايا التي تتضمن انتهاكات لحقوق الصحة الجنسية واإلنجابية

24

يكفل العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية عدم التمييز تحت املادة 2)1(، والتي تنص عىل:

تتعهد كل دولة طرف يف هذه االتفاقية باحرتام وضامن الحقوق املعرتف بها يف هذه االتفاقية، وبكفالة هذه 

الحقوق لجميع األفراد املوجودين يف إقليمها والداخلني يف واليتها، دون أي متييز بسبب العرق أو اللون أو 

الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو غري السيايس أو األصل القومي أو االجتامعي أو املمتلكات، 
أو املولد، أو غري ذلك من األسباب.74

كام ينص العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية عىل بند مامثل يف املادة 2)2( وجاء فيها ما ييل:

تتعهد الدول األطراف يف هذه االتفاقية بأن تضمن مامرسة الحقوق املنصوص عليها يف هذه االتفاقية من 

دون أي متييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو غري السيايس أو األصل 
القومي أو االجتامعي أو الرثوة أو املولد، أو غري ذلك من األسباب.75

للحقوق  الدولية  االتفاقية  من   )2(2 واملادة  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدولية  االتفاقية  من   )1(2 املادة  من  كال  تضمن 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية، عدم التمييز فقط فيام يتعلق بالحقوق املنصوص عليها يف كل اتفاقية. لذلك، عىل سبيل 

املثال، يف حالة التعقيم القرسي للنساء بسبب إصابتهن بفريوس نقص املناعة البرشية، يجب القول بأن التدخل الطبي القرسي 

يف  املريضة  ضد  التمييز  تم  ألنه  ذلك  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  الدولية  االتفاقية  من   )2(2 املادة  ينتهك 

محاولتها مامرسة حقها يف الصحة كام هو وارد يف املادة 12 من االتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. 

ليس كافيا بالقول ببساطة بأن التمييز هو انتهاك للامدة 2)2( من االتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. 

التمييز ضد النساء
التفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء أهمية خاصة عند تناول حاالت التمييز ضد النساء، مبا يف ذلك حاالت النساء 

املتعايشات مع فريوس نقص املناعة البرشية أو النساء ذوات اإلعاقة. عىل سبيل املثال، ميكن االستعانة باتفاقية مناهضة جميع 

أشكال التمييز ضد النساء يف حال تعرُض امرأة ذات إعاقة لإلجهاض القرسي خاصة إذا كان اإلجهاض مبنيا عىل وضعها كُمعاقة. 

تُبني اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء مبدأها األسايس الخاص بعدم التمييز يف املادة 2، كام ييل:

تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد النساء، و توافق عىل أن تنتهج، بكل  الوسائل املناسبة 

ودون إبطاء سياسًة تستهدف مناهضة التمييز ضد النساء، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام مبا ييل:

 

)أ( إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف دساتريها الوطنية أو ترشيعاتها املناسبة األخرى، إذا مل يكن قد تم دمجه فيها 

حتى اآلن، وتكفل االنجاز العميل لهذا املبدأ من خالل القانون وغريه من الوسائل املناسبة؛

74 املادة 2 )1( من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية )مع التشديد عيل ذلك(

75 املادة 2 )2( من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
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)ب( تبنى التدابري الترشيعية املناسبة وغريها من التدابري مبا يف ذلك ما يناسب من إجراءات، لحظر كل متييز ضد املرأة؛

)ج( فرض حامية قانونية لحقوق النساء عىل قدم املساواة مع الرجل، وضامن الحامية الفعالة للمرأة من أي عمل متييزي، عن 

طريق املحاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخرى يف البلد؛ 

 )د( االمتناع عن مبارشة أي عمل متييزي أو مامرسة متييزية ضد النساء، وكفالة ترصف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق 

وهذا االلتزام؛

)هـ( اتخاذ جميع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

)و( اتخاذ جميع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك الترشيعي منها، لتغيري أو إبطال القائم من القوانني واألنظمة واألعراف واملامرسات 

التي تشكل متييزا ضد النساء؛
)ي( إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل متييزا ضد النساء.76

باإلضافة إىل الحامية مبوجب املادة 2، تُحُث املادة 12)1( الدول عىل العمل من أجل مناهضة »التمييز ضد النساء يف مجال 

الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لهن، عىل أساس املساواة بني الرجل واملرأة، الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك 

الخدمات املتعلقة بتنظيم األرسة.77 وتتناول املادة 14 عىل وجه الخصوص التمييز ضد النساء يف املناطق الريفية. 78 وتنص املادة 

16 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء عىل أن »تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة.. لتكفل عىل 

أساس املساواة بني الرجال والنساء... نفس الحقوق يف أن تقرر بحرية وبإدراك للمسؤولية، عدد ما تود إنجابهم من أطفال والفرتة 
الزمنية بني الحمل واآلخر، وىف الحصول عىل املعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من مامرسة هذه الحقوق.«79

املدنية  للحقوق  الدولية  االتفاقية  من  الخصوص  وجه  عىل   3 املادة  تنص  النساء،  له  تتعرض  الذي  الخاص  للتمييز  إدراكا 

التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتامعية  الذكور واإلناث يف حق  الدول أن » تضمن مساواة  أنه عىل كل  والسياسية 

والثقافية املنصوص عليها يف هذه االتفاقية.80 وقد أّمن مجلس حقوق اإلنسان عىل أهمية املادة 3 حني رّصح بأن.« التطبيق 

الكامل لهذا النص سيختل كلام ُحرِم أي فرد من التمتع الكامل وعىل قدم املساواة بأي من الحقوق. لذلك يجب عىل الدول 
أن تضمن متتع الرجال والنساء عىل قدم املساواة بكل الحقوق الواردة يف االتفاقية.«81

76 املادة 2 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد املرأة )السيداو(

77 املرجع السابق، املادة 12 )1(

78 املرجع السابق، املادة 14

79 املرجع السابق، املادة 16

80 املادة 3 من االتفاقية الدولية الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

81 التعليق العام رقم 28: املساواة يف الحقوق بني الرجال والنساء )املادة 3( لجنة حقوق اإلنسان، الجلسة 68، وثيقة األمم املتحدة رقم 

)CCPR/C/21/Rev.1/Add.10( (2000) التعليق العام للمجلس الدويل لحقوق اإلنسان رقم 28، الفقرة 2( متاح عيل:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/13b02776122d4838802568b900360e80  (accessed 26 August 2013(
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كذلك توجب املادة 3 من االتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ضامن متتع الرجال والنساء عىل قدم 

املساواة بكل الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية الواردة يف هذه االتفاقية. وفيام يتعلق بالحق يف الصحة الجنسية 

واإلنجابية عىل وجه الخصوص، تنص املادة 12 من االتفاقية عىل مناهضة التمييز ضد النساء يف الحصول عىل خدمات الصحة، 

مبا يف ذلك:

التدخالت التي تستهدف الوقاية والعالج من األمراض التي تؤثر عىل النساء، إضافة إىل السياسات التي توفر 

إتاحة حزمة كاملة من الرعاية الصحية عالية الجودة ومعقولة السعر، مبا يف ذلك الخدمات الصحية الجنسية 

واإلنجابية... وإزالة كل العقبات التي تحول دون إتاحة الخدمات الصحية والتعليم واملعلومات مبا يف ذلك 

مجال الصحة الجنسية واإلنجابية... )و( 

اتخاذ التدابري الوقائية والتعزيزية والعالجية لحامية النساء من تأثري املامرسات والعادات التقليدية الضارة 
التي تحرمهن من كل حقوقهن اإلنجابية.82

التمييز ضد النساء املتعايشات مع فريوس نقص املناعة البرشي
االتفاقية  أو  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدولية  االتفاقية  يف  التحديد  وجه  عىل  البرشية  املناعة  نقص  فريوس  يُدرج  مل   

الدولية للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية كأحد أسباب التمييزضد النساء. ومع ذلك فإن لجنة الحقوق االقتصادية 

واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  الدولية  االتفاقية  يف  أخرى.«  أسباب  »أي  تضمني  أن  تذكر رصاحة  والثقافية  واالجتامعية 

والثقافية هو مؤرش واضح عىل أن القامئة ليست حرصية وأنه ميكن إدراج »أي أسس ضمن هذه الفئة. يف هذا الصدد، أعلنت 

لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية بأنه:

هناك حاجة للتعامل مبرونة مع »أي وضع آخر.« إلدراج كل األشكال األخرى من املعاملة التمييزية التي ال 

ميكن تربيرها بشكل معقول وموضوعي وذات طبيعة مامثلة لألسباب املُعرتف بها رصاحًة يف املادة 2، الفقرة 
2 )العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية(.83

 لقد اقر العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية بالعديد من األسس األخرى يف قامئة غري حرصية تتضمن 

الحالة الصحية مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البرشية إضافة إىل السن واإلعاقة والجنسية والحالة االجتامعية واألرسية وامليل 

الجنيس والهوية الجنسانية ومكان اإلقامة والوضع االقتصادي واالجتامعي.84 وفيام يتعلق بالتمييز عىل أساس فريوس نقص 

املناعة البرشية، تطالب االتفاقية الدولية »بضامن أال تصبح الحالة الصحية الفعلية أو املفرتضة ألي فرد عائقا أمام متتعه بهذا 

الحق مبوجب االتفاقية.«85 كام تدحض الرأي القائل بأن تقييد حقوق اإلنسان تبعا للحالة الصحية للفرد أمر رضوري لحامية 

82 التعليق العام رقم 14 لجنةالحق يف الحصول عىل أعىل مستوى ممكن من الصحة، يف الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، الجلسة 22، وثيقة 

األمم املتحدة رقم )E/C.12/2000/4( (2000) )التعليق العام رقم 14، الفقرة 21( متاح عيل:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol(/E.C.12.2000.4.En (accessed 26 August 2013(

83 التعليق العام رقم 20: عدم التمييز يف الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )املادة 2، الفقرة 2( لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، 

الجلسة 42، وثيقة رقم )E/C.12/GC/20( (2009) الفقرة 27 متاح عيل:
http://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html (accessed 26 August 2013(.

84 املرجع السابق، الفقرات 35-28

85 املرجع السابق، الفقرة 33
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الصحة العامة، مشريًة إىل أن هذه القيود هي قيود متييزية، مبا يف ذلك » حينام تستخدم حالة فريوس نقص املناعة البرشية كأساس 
للمعاملة التمييزية فيام يتعلق بإتاحة التعليم أو العمل أو الرعاية الصحية أو السفر أو األمان االجتامعي أو السكن أو اللجوء.«86

والسياسية  املدنية  للحقوق  الدولية  االتفاقية  للتمييز يف  املناهض  النص  أن  اإلنسان  الطريقة، وجد مجلس حقوق  وبنفس 

يحمي األفراد من التمييز عىل أساس حالتهم الصحية فيام يختص بفريوس نقص املناعة البرشية. عرّب مجلس حقوق اإلنسان 

يف مالحظاته الختامية عىل تقرير جمهورية مولدوفا عن قلقه بتعرض األفراد املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية للتمييز 
يف الكثري جدا من الحاالت مام يُعد انتهاكا للامدة 2 من االتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية.87

تكرر منع التمييز عىل أساس اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية يف العديد من القرارات واإلعالنات واإلرشادات الدولية. 

وقد أشارت لجنة حقوق اإلنسان أن »أي وضع آخر.« يف النصوص التي تتناول عدم التمييز يتضمن الوضع الصحي مبا يف ذلك 

فريوس نقص املناعة البرشية/االيدز. تنص اإلرشادات واملبادئ التوجيهية الدولية عىل أنه:

املجموعات  حامية  بغرض  للحامية  أخرى  وقوانني  للتمييز  مناهضة  قوانني  تِسُن  أن  الدول  عىل  يجب 

التمييز يف كل من  اإلعاقة من  واألفراد ذوي  البرشية  املناعة  نقص  بفريوس  املصابني  واألفراد  املستضعفة 

القطاعات العامة والخاصة وأن تضمن لها الخصوصية والرسية واألخالقيات يف البحوث التي تشمل البرش 
وأن تؤكد عىل التعليم والتصالح وتعمل عىل توفري تدابري إدارية ومدنية رسيعة وفّعالة.88

يف عام 1988، حثت الجمعية العاملية للصحة – وهي أعىل هيئة اتخاذ قرار يف منظمة الصحة العاملية – عىل رضورة تجنب 
الدول » أي فعل متييزي أو وصم لألفراد املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية يف تقديم الخدمات والتوظيف والسفر.«89

كام تضّمن إعالن االلتزام الصادر عن الدورة الخاصة للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، 

الذي تبنته الجمعية العمومية لألمم املتحدة، حّث الدول عىل أن:

يجب اتخاذ جميع التدابري بإنفاذ الترشيعات واللوائح عن طريق سن قوانني جديدة  أو تعزيز أو تقويم 

القوانني الحالية ، كلام كان ذلك مالمئا، للقضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد... األفراد املتعايشني مع فريوس 

نقص املناعة البرشية/اإليدز واألفراد يف املجموعات املستضعفة، لضامن حصولهم، ضمن أمور أخرى، عىل 

والعالج  والدعم  والوقاية  والصحية  االجتامعية  والخدمات  الصحية  والرعاية  والتوظيف  واملرياث  التعليم 
واملعلومات والحامية القانونية.90

86 املرجع السابق

87 املالحظات الختامية للجنة حقوق اإلنسان: جمهورية مولدوفا، الجلسة 97، وثيقة رقم )CCPR/C/MDA/CO/2( (2009) الفقرة 12،
http://www.refworld.org/docid/4afc28752.html (accessed 26 August 2013(.

88 التوجيه رقم 5 من اإلرشادات الدولية حول فريوس نقص املناعة البرشية/االيدز وحقوق اإلنسان، حاشية 67

89 قرار اجتامع الجمعية العاملية للصحة رقم 41.24 بشأن عدم التمييز فيام يخص األشخاص   املصابني   بفريوس نقص املناعة البرشية واألشخاص   

املصابني   بااليدز )1998( يف صندوق األمم املتحدة للتنمية، ملخص الوثائق األساسية الخاصة بحقوق اإلنسان وفريوس نقص املناعة البرشية يف بلدان رشق 

.(http://www.pulp.up.ac.za/pdf/2008_03/2008_03.pdf (accessed 26 August 2013. 39 ،وجنوب أفريقيا

90 إعالن الجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن فريوس نقص املناعة البرشية/االيدز يف جلستها العمومية الستة والعرشين، وثيقة رقم

 )A/ RES/S-26/2(، (2001)، الفقرة 58.
 http//www.un.org/ga/aids/docs/aress262.pdf (accessed 26 August 2013(.
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وقد تم التأكيد عىل ذلك يف اجتامع الجمعية العمومية يف عام 2006 من خالل إعالنها السيايس بشأن فريوس نقص املناعة 
البرشية/اإليدز.91

املناعة  املتعايشات مع  فريوس نقص  للنساء  الجنسية واإلنجابية  الصحة  بوجه خاص بحقوق  الصلة  املواضيع ذات  و من 

البرشية، أشارت لجنة اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء إىل محدودية الحصول عىل الرعاية الصحية املتعلقة 

بفريوس نقص املناعة البرشية للنساء، وأوصت بأن تقوم الدول بتكثيف الربامج التي »تُويل انتباها خاصآ لحقوق واحتياجات 

النساء واألطفال وللعوامل املرتبطة بالدور اإلنجايب للنساء ووضعهن التابع األدىن يف بعض املجتمعات مام يجعلهن أكرث عرضه 
للعدوى بالفريوس.92

ملزيد من النقاش التفصييل عن الحق يف املساواة وعدم التمييز وتطبيقه يف حاالت فريوس نقص املناعة البرشية، أرجع إىل 

املصدر باللغة اإلنجليزية
93 Equal Rights for All: Litigating Cases of HIV-Related Discrimination 

التمييز ضد النساء ذوات اإلعاقة
مل تُدرج اإلعاقة، عىل وجه التحديد، يف االتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية أو االتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية كأساس مانع للتمييز. مع ذلك، وكام أوضحنا أعاله، فقد ذكرت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية رصاحًة أن تضمني »أي أسباب أخرى.« يف العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية هو مؤرش واضح 

عىل أن القامئة ليست حرصية وأن »أي أسس أخرى.« ميكن أن تُدرج ضمن هذه الفئة.94 

التمييز يف قامئٍة غري حرصية  الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية بوجود مجاالت أخرى مُينع فيها  العهد  أقر 

تتضمن الحالة الصحية واإلعاقة.95 وفيام يتعلق بالتمييز عىل أساس اإلعاقة، ورغم عدم ذكر األفراد ذوي اإلعاقة نصا يف العهد 

الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، ذكرت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية أنه:

مبا أن نصوص االتفاقية تنطبق كاملة عىل كافة األفراد يف املجتمع، فإنه من الواضح أنه من حق األفراد ذوي 

اإلعاقة التمتع بكافة الحقوق الواردة يف االتفاقية. كذلك، بقدر ما هو رضوري أن يتطلب األمر عالجا خاصا، 

يجب عىل الدول أن تتخذ التدابري الالزمة، ألقىص حد ممكن يف ظل ما متلكه من موارد، حتى يتمكن هؤالء 

 91 اإلعالن السيايس بشأن فريوس نقص املناعة البرشية/االيدز. الجلسة 60 للجمعية العامة لألمم املتحدة. القرار رقم 262/60، وثيقة رقم 

)A/RES/60/262) )2006( الفقرة 29.
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/dataimport/pub/report/2006/20060615_hlm_politicalde-

clarat (accessed 26 August 2013(. ion_ares60262_en.pdf
92 التوصية العامة رقم 15: تجنب التمييز ضد النساء يف االسرتاتيجيات الوطنية للوقاية والتحكم يف االيدز. لجنة القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد 

 (A/45/38( (1990( النساء، الجلسة 9. وثيقة رقم
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom15  (accessed 26 August 2013(.

93 »حقوق متساوية للجميع: التقايض يف حاالت متعلقة بالتمييز ضد مريض اإليدز » مركز جنوب أفريقيا للتقايض )2002( متاح عيل:
http://www.southernafricalitigationcentre.org/1/wp-content/uploads/2012/10/HIVand-

Discrimination-Manual-pdf.pdf (accessed 26 August 2013(.
94 التعليق العام للجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، رقم 20، حاشية 83، الفقرة 27

95 املرجع السابق -الفقرات 28 و33
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األفراد من التغلب عىل أية عقبات تحول دون متتعهم بالحقوق الواردة يف االتفاقية. كذلك فإن االلتزام الوارد 

يف املادة 2)2( من االتفاقية بأن »... مُتارس الحقوق املنصوص عليها دون متييز من أي نوع يقوم عىل أسٍس 
معينة ومحددة »أو وضعٍ آخر.« ينطبق بوضوح عىل التمييز بسبب اإلعاقة.96

كذلك أكدت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية عىل أهمية االستجابة الحتياجات األفراد ذوي اإلعاقة يف سياق 

القطاع  اإلعاقة عىل  األفراد ذوي  التمييز ضد  االلتزام مببدأ عدم  أن »ال يقترص  الجسدية والعقلية لضامن  الصحة  الحق يف 

حقوق  اتفاقية  تهدف  الخاص.«97  القطاع  يف  الصحية  والتسهيالت  الخدمة  مقدمي  عىل  أيضا  وإمنا  فحسب،  العام  الصحي 

األشخاص ذوي اإلعاقة، والتي دخلت حيز التنفيذ يف مايو 2008، إيل اتعزيز حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة، والقضاء 

حقوق  اتفاقية  من   )2(  5 املادة  آخرين.  بواسطة  التمييز  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وحامية  اإلعاقة  بسبب  التمييز  عىل 

األشخاص ذوي اإلعاقة » تحظر أي متييز عىل أساس اإلعاقة وتكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة الحامية القانونية املتساوية والفعالة 

من التمييز عىل أي أساس«

وتتناول املادة 6 من نفس االتفاقية بطريقٍة مبارشة حقوق النساء ذوات اإلعاقة يف املساواة وعدم التمييز. وتطالب الدول 

باإلقرار بأن »النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يتعرضن ألشكال متعددة من التمييز، وعىل الدول أن تتخذ التدابري الالزمة يف هذا 
الصدد لضامن متتعهن متتعا كامال وعىل قدم املساواة بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية.«98

تطالب املادة 23 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الدول باتخاذ التدابري »للقضاء عىل التمييز ضد األشخاص ذوي 

اإلعاقة يف جميع املسائل ذات الصلة بالزواج واألرسة والوالدية والعالقات، وعىل قدم املساواة مع اآلخرين،«99 وتشمل »حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة يف اتخاذ قرار حر ومسئول بشأن عدد األطفال الذين يودون إنجابهم والفرتات الزمنية إلنجابهم ويف 

الحصول عىل املعلومات والتثقيف يف مجايل الصحة اإلنجابية وتنظيم األرسة... وتوفري الوسائل الرضورية لتمكينهم من مامرسة 

هذه الحقوق؛100 إضافة إىل حامية حقوقهم يف الخصوبة.101 تتناول املادة 25 من االتفاقية، الحقوق الصحية، وتنص عىل أحقية 

األشخاص ذوي اإلعاقة يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة دون متييز بسبب اإلعاقة؛ وتطالب الدول بتوفري الرعاية 
الصحية املتساوية، مبا يف ذلك الرعاية الصحية اإلنجابية102 ومنع التمييز بالحرمان من خدمات الرعاية الصحية.103

كذلك يتحدث برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية عن املساواة بني الرجال والنساء يف الخدمات الصحية وينص بشكل 

محدد »عىل أن تتخذ الحكومات التدابري الفعالة من أجل إزالة كل أشكال اإلكراه والتمييز يف السياسات واملامرسات.«104 فيام 

96 التعليق العام رقم 5: لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، الجلسة الحادية عرش، وثيقة األمم املتحدة 

رقم )E/1995/22( (1994) الفقرة 5. متاح عيل
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/4b0c449a9ab4ff72c12563ed0054f17d (accessed 26 August 2013).

97 لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 14، حاشية 82، الفقرة 26

98 املادة 6 )1( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

99 املرجع السابق، املادة 23 )1(

100 املرجع السابق، املادة 23 )1( )ب(

101 املرجع السابق، املادة 23 )1( )ج(

102 املرجع السابق، املادة 25 )ا(

103 املرجع السابق، املادة 25 )و(

104 برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، حاشية 65، الفقرة 5.5
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يخص األشخاص ذوي اإلعاقة، وينص برنامج العمل عىل رضورة اعرتاف الحكومات باحتياجات الصحة الجنسية واإلنجابية 

يتعلق  فيام  اإلعاقة  األشخاص ذوي  يواجهها  التي  الخاصة  التمييز  أنواع  »تزيل  أن  عليها  اإلعاقة كام يجب  لألشخاص ذوي 
بالحقوق اإلنجابية.«105

كام تطالب املبادئ األساسية لألمم املتحدة املتعلقة بتكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة الدول بضامن خلو قوانينها من 

يُتاح لألشخاص ذوي  أن  والوالدية »كام يجب  والزواج  الجنسية  بالعالقات  يتعلق  فيام  اإلعاقة  األشخاص ذوي  التمييٍز ضد 

اإلعاقة الحصول عىل وسائل تنظيم األرسة عىل قدم املساواة مع اآلخرين وكذلك الحصول عيل املعلومات املتعلقة بالوظائف 
الجنسية ألجسادهم بصورة ميرسة.«106

تعريف التمييز
عرّف مجلس حقوق اإلنسان التمييز بأنه:

أي إقصاء أو تقييد أو تفضيل عىل أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو أي 

آراء أخرى أو األصل القومي أو االجتامعي أو املمتلكات أو املولد أو أي وضع آخر، وذلك بقصد التأثري عىل، 
أو إلغاء، أو إعاقة االعرتاف، أو التمتع أو مامرسة كل الحقوق والحريات لكل األشخاص عىل قدم املساواة.107

وقد تبنت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية هذا التعريف يف النصوص التي تتناول التمييز يف العهد الدويل 
للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.108

وتنص املادة 1من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء عىل تعريٍف أكرث خصوصية للتمييز ضد النساء:

أي تفرقة أو إقصاء أو تقييد يتم عىل أساس النوع ويكون من آثاره أو أغراضه، إعاقة أو إلغاء االعرتاف أو 

متتع أو مامرسة املرأة لحقوق اإلنسان والحريات األساسية يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتامعية 

والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر، وذلك بغض النظر عن وضعها االجتامعي، وعىل أساٍس املساواة بني 
املرأة والرجل.109

تُّعرِف اتفاقية »حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة »، التمييز بأنه:  »أي متييز أو إقصاء أو تقييد عىل أساس اإلعاقة ويكون غرضه 

أو أثره إعاقة أو إلغاء االعرتاف بكافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو مامرستها، عىل قدم املساواة مع 
اآلخرين، يف امليادين السياسية واالقتصادية أو االجتامعية أو الثقافية أو املدنية أو أي أسٍس أخرى.«110

105 املرجع السابق، الفقرة 6.30

106 القاعدة 9 )2( من قواعد األمم املتحدة بشأن تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة، حاشية 64

107 التعليق العام رقم 18: لجنة حق اإلنسان بشأن عدم التمييز، الجلسة الـ 37، وثيقة رقم )HRI/GEN/1/Rev.1 at 26( (1989) )التعليق العام 

رقم 18 ملجلس حقوق اإلنسان( الفقرة 7 متاح عيل: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol(/3888b0541f8501c9c12563ed004b8d0e?Opendocument (accessed 

26 August 2013(.
108 لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 20، حاشية 83، الفقرة 7

109 املادة 1 من اتفاقية السيداو

110  املادة رقم 2 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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واالجتامعية  االقتصادية  والحقوق  والسياسية،  املدنية  للحقوق  الدوليني  العهدين  من  كل  يف  التمييز  من  الحامية  تشمل 

والثقافية، جميع أشكال التمييز، املبارش منها وغري املبارش. يحدث التمييز املبارش »حني يتلّقى أي فرد معاملة أقل من شخص 

آخر يف وضع مشابه وذلك لسبب يتعلق بأسباب محظورة.«111 مثال عىل التمييز املبارش هو حرمان شخص ما من إجراء طبي 

بسبب حالته الخاصة بفريوس نقص املناعة البرشية. من ناحية أخرى، التمييز غري املبارش »يشري إىل القوانني أو السياسات 

أو املامرسات التي تبدو محايدة يف ظاهرها رغم ما لها من تأثري غري متناسب عىل مامرسة الحقوق )الواردة يف أي معاهدة( 

كام هو ًمصنف يف أسباب حظر التمييز.«112 عىل سبيل املثال، السياسة التي تشرتط عىل األشخاص الراغبني يف الحصول عىل 

رعاية الحمل إجراء فحص فريوس نقص املناعة البرشية. تُعترب منوذج عىل التمييز غري املبارش حيث أنها قامت بالتمييز ضد 

النساء وحدهن.

كذلك تشمل التزامات الدولة مناهضة التمييز والقضاء عليه رسميا يف القوانني، وعمليا يف املامرسة.113 أي أن مجرد التصدي 

للتمييز الرسمي يف دستور وقوانني ووثائق الدولة السياسية »لن يضمن املساواة الفعلية؛« كام هو منصوص عليها يف املادة 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية  الدولية للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. وقد أفاضت لجنة  2)2( من االتفاقية 

والثقافية يف تعليقها رقم 20 يف هذا الشأن كام ييل:

تستدعي مناهضة التمييز عيل أرض الواقع، توجيه االنتباه الكايف لجامعات األفراد التي تعاين من انحياز 

تاريخي أو مستمر بدال من مجرد املقارنة بني املعاملة الرسمية لألفراد يف املواقف الشبيهة. لذلك يجب عىل 

الدول األطراف أن تتخذ التدابري الالزمة فورا ملنع وتقليل وإزالة الظروف والسلوك الذي يتسبب أو يؤدي 
إىل التمييز يف الواقع العميل.114

ما هي األفعال التي ترقى إىل التمييز املرتبط بالصحة الجنسية واإلنجابية؟
ميكن أن يتسبب عدم السامح للمريض مبامرسة حقه ىف تقرير مصري حياته الجنسية واإلنجابية يف انتهاك الحق يف عدم التمييز، 

باإلضافة إىل وجود العديد من خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية التي تتسم بالتمييز. 

أشارت لجنة مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء يف التوصية العامة رقم 19، أن األفعال الجربية ميكن أن ترتقي إىل 

التمييز، ُمبينًة أن »التمييز ضد النساء يتضمن األفعال التي تسبب رضراً أو معاناة جسدية أو عقلية أو جنسية، أو تهديد مبثل 

هذه األفعال، أو اإلكراه أو أي أوجه أخرى للحرمان من الحرية.«115 ويتضمن ذلك تعريض النساء إلجراءات طبية قرسية مام 

قد تؤدي إىل أذى جسدي أو عقيل أو جنيس لهن.

111 لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 20، حاشية 83، الفقرة 10 )ا(

112 املرجع السابق الفقرة 10 )ب(

113 املرجع السابق الفقرة 38

114 املرجع السابق الفقرة 8

115 التوصية العامة رقم 19إلتفاقية.مناهضة  جميع أشكال التمييز  ضد النساء:  لجنة العنف ضد النساء بشأن القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد 

النساء، الجلسة 11، وثيقة األمم املتحدة رقم )A/47/38( (1992) الفقرة 6 متاح عيل:
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm.(  Accessed 26 August 2013(
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 مثاٌل لدعوى: انعدام الخدمات املناسبة لرعاية صحة األمومة 

يف دعوى بيمنتيل ضد الربازيل،116 وجدت لجنة مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء أن غياب خدمات رعاية 

األمومة املالمئة يف الربازيل والتي فشلت متاماً يف مقابلة االحتياجات واملصالح الصحية املحددة والخاصة بالنساء، مُتثل 

متييزا ضد النساء مبوجب املادة 12، الفقرة 1 واملادة 2 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء. وقررت 

اللجنة أن بيمنتل مل تتعرض للتمييز بسبب كونها امرأة فحسب وإمنا أيضا لكونها فقرية ومن أصول افريقية.117 أشارت 

لجنة مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء انه »يجب توجيه انتباه خاص لالحتياجات الصحية وحقوق النساء يف 

املجموعات الضعيفة واملحرومة.« وأنه يجب األخذ يف اإلعتبار تأثري العوامل املجتمعية، والتي قد تتباين بني النساء و 
تُحدد الوضع الصحي؛ يف مناهضة التمييز يف الوصول إىل الرعاية الصحية.118

يف دعوى ا.س. ضد املجر،119 وجدت لجنة مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء، أن املجر قد انتهكت حقوق املُدعية يف 

الحامية من التمييز يف الرعاية الصحية الواردة يف املادة 12، ضمن حقوق أخرى، من خالل إكراهها عىل التعقيم، واستشهدت 

بتوصياتها العامة رقم 19 و24 مصحوبة باملوافقة. 

5.3 الحق يف املساواة

بأن تكون كل  الحق يف املساواة وتطالب بصفٍة عامة  املادة 26 عىل  املدنية والسياسية تحت  للحقوق  الدويل  العهد  ينص 

القوانني الوطنية خالية من التمييز، ُمبينًة أن:

الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي متييز بحق متساو يف التمتع بحامية القانون. ويف هذا 

الصدد، يحظر القانون أي متييز ويكفل لجميع األشخاص عىل السواء حامية فعالة من التمييز ألي سبب، 

كالعرق أو اللون أو النوع أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو غري السيايس أو األصل القومي أو االجتامعي 
أو املمتلكات أو النسب، أو غري ذلك من األسباب120

116 سيداو /c/49/D/17/2008 )آلني دا سيلفا ضد الرازيل( الفقرة 7.6 متاح عيل:
http://www.escr-net.org/sites/default/files/CEDAW-C-49-D-17-2008.pdf. ) Accessed 26 August 2013)

117 املرجع السابق، الفقرة 7.7

118 اتفاقية. مناهضة جميع أشكال التمييز  ضد النساء، التوصية العامة رقم 24: املادة 12 من االتفاقية، )النساء والصحة( لجنة مناهضة جميع أشكال 

التمييز ضد النساء الجلسة العرشين وثيقة األمم املتحدة  A/54/38/Rev.1,  الفصل األول
(1999( (CEDAW General Recommendation No 24( at para 6 available at: http://www.refworld.org/

docid/453882a73.html (accessed 26 August 2013(.
119 اتفاقية مناهضة جميع اشكال التمييز ضد النساء/ 

CEDAW/C/36/D/4/200 at paras 11.3-11.4 
available at http://www2.ohchr.org/english/law/docs/Case4_2004.pdf (accessed 26 August 2013(.

120 املادة 26 من االتفاقية الدولية الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )أُضيف التشديد(
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ال تحدد هذه املادة نطاق الحقوق املحمية من التمييز. ومن املفيد يف حاالت حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية، أن نّدعى 

انتهاك كل من املادة 26 من االتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية واملواد التي تنص عىل عدم التمييز يف االتفاقيات 

التي تم تناولها يف القسم 3.4 أعاله.

فيام يتعلق بالنساء ذوات اإلعاقة، تنص املادة 5 )1( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، انه عىل كل الدول أن »تقر بأن 
جميع األشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق دون أي متييز يف الحامية والفائدة اللتني يوفرهام القانون.«121

وجد مجلس حقوق اإلنسان أن األفعال الجربية )مثل إكراه النساء عىل التعقيم دون موافقتهن(، ميكن أن تعترب انتهاكا للحق 
يف املساواة مبوجب املادة 26. 122

قيود الحقوق يف املساواة وعدم التمييز
ِوفقاً ملجلس حقوق اإلنسان، يجوز للدول أن تُفرق  يف املعاملة ولكن فقط يف الحاالت التي تكون فيها »معايري هذه التفرقة  
منطقية وموضوعية وإذا كان الهدف منها  هو تحقيق غرض مرشوع مبوجب االتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية.«123

التمييز  التمييزية عىل أسس ممنوعة سوف تعترب متييزا، إال إذا كان تربير  الدولية من أن »املعاملة  كذلك تُحذر االتفاقية 

منطقيا وموضوعيا.«124 ومع ذلك فقد أوضحت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية أن الفشل يف عالج املعاملة التمييزية.« 

عىل أساس انعدام توفر املوارد ليس تربيرا موضوعيا أو منطقيا

إال يف حال بُذلت كل الجهود الستخدام كل ما متلكه هيئات الدولة من موارد ملواجهة ومناهضة التمييز باعتباره أولوية.«125

يتناول الفصل الخامس مبزيد من   التفصيل ما ميكن اعتباره مربرا للتمييز يف مجال توفري خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية 

مبوجب االتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، والقوانني 

األخرى ذات الصلة.

121 املادة 5 )1( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

122 املالحظات الختامية للجنة حقوق اإلنسان: سلوفاكيا، الجلسة ال 78، وثيقة األمم املتحدة رقم )CCPR/CO/78/SVK( (2003) الفقرة 12 متاحة عيل:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol(/CCPR.CO.78.SVK.En?Opendocument (accessed 26 August 2013(.

123 لجنة حقوق اإلنسان، التعليق رقم 18، حاشية 107، الفقرة 13

124 لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 20، حاشية  83، الفقرة 13

125 املرجع السابق.
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6.3 الحق يف الصحة، مبا يف ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية

تؤدي انتهاكات حق تقرير املصري يف األمور اإلنجابية والتمييز يف الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية يف أغلب األحوال، إىل 

انتهاك الحق يف الصحة املعرتف به يف العديد من اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية. ومع ذلك، فإن االعتامد عىل حقوق أخرى 

مثل الحق يف عدم التعرض للمعاملة القاسية وغري اإلنسانية واملهينة أو الحق يف الحياة، قد يكون أكرث إقناعا يف التقايض حني 

ال يكون الحق يف الصحة منصوصا عليه يف القوانني الوطنية.

يقر القانون الدويل لحقوق اإلنسان بحق كل شخص يف الصحة، مبا يف ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية وذلك عىل أساس فهم 

املرض  انعدام  مجرد  وليست  الكاملة  االجتامعية  والرفاهة  والعقلية  الجسدية  السالمة  من  »حالة  باعتبارها،  للصحة  واسع 

التمييز واملساواة والخصوصية ومنع  أو العجز.«126 وباعتبارها متعلقة مبامرسة حقوق اإلنسان األخرى، مثل الحق يف عدم 
التعذيب.127

وكان العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، هو أول آلية ملزمة تعرتف بالحق يف الصحة مبوجب املادة 12،  

وتذكر أحد جوانب الصحة اإلنجابية – صحة األمومة – باعتبارها عنرص أسايس من عنارص الحق يف الصحة. كام تطالب الدول 

األطراف باالعرتاف »بحق جميع األفراد يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية،«128واتخاذ الخطوات 
الالزمة لخفض وفيات الرضع،129 وحامية األمهات قبل وبعد الوالدة.130

منذ ذلك الوقت ، تم التوسع يف مفهوم الحق يف الصحة، مبا يف ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية سواء يف اتفاقية مناهضة جميع 

أشكال التمييز ضد النساء،131 أو اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،132 حيث تجاوز هذا املفهوم مجرد الرتكيز عىل صحة 

األمهات ليضم نطاقا واسعا من حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية.

تنص املادة 12 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء عىل أن:

1. يجب أن تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد النساء يف ميدان الرعاية 

الرعاية  خدمات  عىل  الحصول  والنساء،  الرجال  بني  املساواة  عىل  بناءاً  لهن  تضمن  أن  أجل  من  الصحية 

الصحية، مبا يف ذلك الخدمات املتعلقة بتنظيم األرسة.

126 مقدمة دستور منظمة الصحة العاملية كام اعتمدت يف املؤمتر الدويل للصحة، نيويورك )1946(. يوم 22 يوليو وقع عليه ممثلو 61 دولة وبدأ تفعيله 

يوم 7 أبريل 1948
http://www.who.int/about/definition/en/print.html. (accessed 26 August 2013)

127 لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 14، حاشية 82، الفقرة 3

128 االتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، املادة 12 )1(

129 املرجع السابق، املادة 12 )2(

130 املرجع السابق، املادة 10 )2(

131 السيداو، املادة 12 و 16 وخاصة املادة 16 )هـ(

132 املواد 23 و 25 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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2. بغض النظر عن أحكام الفقرة 1 من هذه املادة، تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات مناسبة فيام يتعلق 

بالحمل والوالدة وفرتة ما بعد الوالدة، موفرة لها خدمات مجانية عند الرضورة، وكذلك تغذية كافية أثناء 

الحمل والرضاعة.

يف حني تنص املادة 16  فيام يتعلق بحقوق الصحة الجنسية واإلنجابية عىل أن:

يجب أن تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة 

بالزواج والعالقات العائلية، وتضمن بوجه خاص، أن يكون ذلك عىل أسس من املساواة بني الرجل واملرأة:

----

)ه( وأن يكون لها نفس الحقوق يف أن تقرر بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالهاَ والفرتة الزمنية بني األطفال، 

ونفس الحقوق ىف الحصول عىل املعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من مامرسة هذه الحقوق؛

يشمل الحق يف الصحة توفري وإتاحة املعلومات والخدمات الوقائية والعالجية الخاصة بحقوق الصحة الجنسية واإلنجابية. 

ويشري التعليق العام رقم 14 للجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية إىل أهمية توفري وإتاحة املعلومات وخدمات 
الصحة الجنسية واإلنجابية املالمئة.133

كذلك تنص املادة 12 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء عىل املساواة يف حقوق النساء يف الحصول عىل 

خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك الخدمات املتعلقة بتنظيم األرسة؛ وقد تم توضيح هذا يف التوصية العامة رقم 24 للجنة  

مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء، إذ تشمل التزام الدول بضامن أن تكون الخدمات الصحية متاحة ومالمئة.134 تُعرِف 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الحق يف الصحة الجنسية واإلنجابية عىل وجه الخصوص باعتباره من حقوق اإلنسان 

باتخاذ  الدول  اإلعاقة  اتفاقية األشخاص ذوي  املادة 9 من  تُلزم  اإلعاقة.135  الخدمات لألفراد ذوى  تُوِفر وإتاحة  وتؤكد عىل 

التدابري لضامن  حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عىل مجموعة من املعلومات والخدمات تسمح لهم باملشاركة الكاملة يف كافة 

جوانب الحياة.

هناك عنرصان مركزيان إلتاحة وتوفري املعلومات والخدمات الخاصة بحقوق الصحة الجنسية واإلنجابية لهام صلة بحاالت 

تقرير املصري والتمييز يف الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية و هام: االلتزام بالحصول عىل موافقة مدعومة باملعلومات قبل 

اتخاذ أي إجراء طبي، وعدم التمييز يف توفري وإتاحة خدمات الرعاية الصحية.

133 الحظ أن لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية بصدد كتابة مسودة تعليق عام بشأن حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية عىل وجه التحديد

انظر A Yamin »مالحظات لجلسة املناقشات العامة: التعليق العام عن الحق يف الصحة الجنسية واإلنجابية، لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية، الجلسة 45 )2010(،
 1.http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/discussion/AliciaYamin.pdf (accessed 26 August 2013(.
وأوراق خلفية لدعم بلورة تعليق عام بشأن الحق يف الصحة الجنسية واإلنجابية بواسطة لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية حول املعايري 

الدولية للحقوق الجنسية واإلنجابية للنساء وفجوات اإلطار القانوين العاملي. / 
Centre for Reproductive Rights (2010( (CRR Background Paper(, 2 available at http://www2.ohchr.org/english/

bodies/cescr/docs/discussion/CRR_ DGD15112010.pdf (accessed 26 August 2013(.
134 ،إتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضدا لنساء التوصية العامة رقم 24، حاشية 118، الفقرات 21 و22

135 املواد 9 و 24 و25 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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املوافقة الطوعية املٌستنرية/ املدعومة باملعلومات
تشري لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية إىل أن الحق يف الصحة  يشمل الحق يف املوافقة بكامل اإلرادة عىل 

العالج الطبي. و تُوضح اللجنة: أن الحق يف الصحة، يشمل الحريات واالستحقاقات. تشمل الحريات حق الفرد يف التحكم يف 

صحته وجسده، مبا يف ذلك الحرية الجنسية واإلنجابية، والحق يف عدم تدخل اآلخرين مثل الحق يف عدم التعرض للتعذيب، 
أو العالج أو إجراء تجارب طبية بدون موافقة الشخص.«136

 يشمل الحق يف الصحة يف كل من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

مفهوم املوافقة املستنرية /املدعومة باملعلومات. فرُِست أيضا املادة 12)1(  والتي تشمل الحق يف خدمات رعاية صحية عالية 

الجودة مبوجب اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء، بأنها تشمل مفهوم املوافقة الطوعية املستنرية واملدعومة 

النساء.137  التمييز ضد  العامة رقم 24 للجنة مناهضة جميع أشكال  التوصية  باملعلومات عىل الخدمات الصحية، وذلك يف 

تنص التوصية العامة عىل أن الحق يف خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة الواردة يف املادة 12 )1( من اتفاقية مناهضة 

جميع أشكال التمييز ضد النساء عىل، التزام الدول بتوفري الخدمات املقبولة وهي الخدمات »املقدمة بطريقة تضمن املوافقة 

املستنرية/املدعومة باملعلومات  للمرأة وتحرتم كرامتها وتضمن لها الرسية وتكون حساسة الحتياجاتها و وجهات نظرها.«138 

كام تويص بأن تضمن الدول بأن تكون الخدمات الصحية منسجمة مع حقوق اإلنسان للنساء، مبا يف ذلك الحق يف االستقاللية 
واملوافقة املستنرية / املدعومة باملعلومات واالختيار، إضافة إىل الخصوصية والرسية.139

أكدت لجنة اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء أن ذلك يعني أن للنساء »الحق يف الحصول عىل املعلومات 

كاملة، عن البدائل املطروحة عند طلب املوافقة عىل العالج أو املشاركة يف البحث، مبا يف ذلك الفوائد واألرضار املحتملة من 
اإلجراءات املقرتحة والبدائل املطروحة، وأن يكون ذلك بواسطة فريق مدرب.«140

كذلك تطالب املادة 25 )د( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من الدول األطراف أن توفر الرعاية الصحية عىل أساس 

والكرامة  اإلنسان  بحقوق  الوعي  رفع  أخرى،  باملعلومات من خالل، ضمن سبل  /املدعومة  واملستنرية  الحرة  »املوافقة  من 

واستقاللية واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة.« تُعترباتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اتفاقية جديدة، ومل تطرح حتى 

اآلن اإلرشادات بشأن كيفية تفسري الحق يف الصحة كام ورد يف االتفاقية.

ذكرت هيئات األمم املتحدة واإلرشادات الدولية أنه للتأكد من أن املوافقة مستنرية / مدعومة باملعلومات 

136 لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 14، حاشية 82، الفقرة 8

137 اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 24، حاشية 118 عىل الفقرات 20 و 22 و31

138 املرجع السابق الفقرة 22.

139 املرجع السابق الفقرة 31 )هـ(.اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 24، حاشية 118. حامية  الحق يف الرسية هو 

أيضا عنرص جوهري يف أي خدمات رعاية صحية مقبولة مبعايري الحق يف الصحة الوارد يف العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. لجنة 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، يف التعليق العام رقم 14، الفقرة 12 )ب( و)ج( تعرتف بأن إتاحة املعلومات الصحية ال يخل بالحق يف معاملة 

املعلومات الصحية برسية وأنه يجب تصميم كل مرافق وسلع وخدمات الصحة بحيث تحمي الحق يف الرسية

140 السيداو، التوصية العامة رقم 24، حاشية 118، الفقرة 20
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يجب أن تتوفر للمريض املعلومات الخاصة بطبيعة وآثار اإلجراء الطبي وذلك بلغة وأسلوب مفهوم لها.141 كام أشارت تلك 
الهيئات إيل انه ال يجوز أن يكون هناك أي إكراه، أو قسوة أو محاولة تأثري عىل املريضة للحصول عىل موافقتها.142

فيام يتعلق بتقرير املصري الجنيس واإلنجايب، وجد أن تعريض النساء لتدخالت إلزامية أو قرسية خاصة بالصحة اإلنجابية – مبا يف 

ذلك اإلكراه عىل فحص فريوس نقص املناعة البرشية أو التعقيم أو اإلجهاض– تُعد يف كثري من األحوال انتهاكا للحق يف الصحة.

ذكرت لجنة اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء بشكل محدد أنه »ال يجوز للدول األطراف أن تسمح مبامرسة 

أشكال اإلكراه مثل إجراء التعقيم بدون موافقة أو الفحص  اإللزامي لألمراض املنقولة جنسيا أو اختبار الحمل اإللزامي كرشط 

للتشغيل مام قد ينتهك حقوق النساء يف املوافقة املستنرية /املدعومة باملعلومات. والكرامة.«143 كذلك نصت التوصية العامة رقم 

19 التفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء، والخاصة بالعنف ضد النساء عىل أن »التعقيم اإلجباري أو اإلجهاض يؤثر 

سلبا عىل صحة النساء الجسدية والعقلية، ويتعدى عىل حقهن  يف اتخاذ القرار بشأن عدد أطفالهن أو الفرتة الزمنية ما بني طفل 

واآلخر،«144 وهو الحق املكفول مبوجب املادة 16 )1( من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء. 

كذلك، أكد املقرر الخاص لألمم املتحدة عن الحق يف الصحة، لحق كل األفراد يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة 

الجسدية والعقلية، حيث أن القسم 12 من االتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يشمل مفهوم املوافقة 

املستنرية /املدعومة باملعلومات عن الخدمات الصحية،147 ويُّعرف  النهج املستند عىل حقوق الخدمات الصحية، بأنه نهَج 

141 ، تقرير إىل الجمعية العامة )املوضوع األسايس: الحق يف الصحة واملوافقة املدعومة باملعلومات( املقرر الخاص بشأن حق كل األفراد يف التمتع بأعىل 

مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية. وثيقة رقم )A/272/64( )2009( )تقرير املقرر الخاص عن الصحة: املوافقة املدعومة باملعلومات( الفقرات 

15 و23. 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/450/87/PDF/N0945087pdf?OpenElement (accessed 26 

August 2013(
142 املرجع السابق، الفقرات 13 و 14

143 التوصية العامة رقم 24 للجنة السيداو، الحاشية 118، الفقرة 22

144 التوصيات العامة رقم 19 الحاشية 115 فقرة 22

145 آي إس ضد املجر، الحاشية 119، الفقرة 11.3 و 11.4

146 املرجع السابق، الفقرة 11.3

147 تقرير املقرر الخاص عن الصحة: املوافقة املدعومة باملعرفة، حاشية رقم 141، الفقرة 18

مثال لدعوى: التعقيم القرسي

يف قضية آي إس ضد املجر، وجدت لجنة اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء، أن املجر قد انتهكت كل من 

املادة 12 واملادة 16 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء؛الخاصة بحق النساء يف الحصول عىل خدمات 

الرعاية الصحية املالمئة وحقهن يف اتخاذ القرار بحرية ومسئولية بشأن عدد األطفال والفرتة الزمنية بني طفل واآلخر، حني 

قامت بتعقيم آي إس دون إعطائها املعلومات الكاملة الالزمة للحصول عىل املوافقة املستنرية /املدعومة باملعلومات.145 

يف هذه القضية، تعرضت آي إس للتعقيم أثناء تدخل جراحي خاص باإلجهاض يف مستشفى عام يف املجر. مل تحصل 

املريضة عىل أي معلومات بشأن هذا اإلجراء بأسلوب تتمكن من استيعابه كام مل تُخطر بآثار اإلجراء عىل خصوبتها. 

وإذ وجدت يف ذلك انتهاكا للامدة 12، أكدت لجنة اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساءعىل أن »الخدمات 
املقبولة هي تلك التي تقدم بأسلوب يضمن قيام النساء بإعطاء موافقة مستنرية /مدعومة باملعلومات.«146
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يحتوى عىل اإلرشاد والفحص والعالج لكافة األمراض باعتبارها جزءا من »منظومة طوعية للرعاية الصحية.«148 كام أكد عىل 

أن املوافقة املستنرية / املدعومة باملعلومات ليست مجرد القبول السلبي بأن يتم اتخاذ إجراء ما، وإمنا »قرار طوعي مدعوم 

باملعلومات الكافية.« يحمي حق املريض يف املشاركة يف اتخاذ القرار بشأن صحته/صحتها وجسده/جسدها. حيث يُعترب قرار 
املريض/املريضة حاسم.149

تُبني منظمة الصحة العاملية أهمية تقديم املعلومات للمريض بطريقة تناسب مقدرته عىل الفهم، مع التقليل من استخدام 
املصطلحات الفنية غري املألوفة. كام تضيف أنه يف حال ال يتحدث املريض بلغة مشرتكة، يجب توفري شكل ما من أشكال الرتجمة. 150

كذلك، أكد املقرر الخاص بالحق يف الصحة يف األمم املتحدة، ، أن اإلكراه يتضمن »عنارص متعددة مثل اإلجهاد أو الضغط 

النفيس.« وأن »التأثريات غري املالمئة تشمل الحاالت التي يشعر فيها املريض بأن رفضه املوافقة قد يرتتب عليه عواقب غري  

حميدة.«151 السيام، أنه أكد عىل أن بعض الفئات، مبا يف ذلك النساء، أكرث عرضه ملخاطر انتهاك الحق يف املوافقة املستنرية/

املدعومة باملعلومات، بسبب عدم املساواة االجتامعية واالقتصادية والثقافية.152 ويشري مقرر األمم املتحدة الخاص إىل أن:

لإلكراه  النساء  تعرض  إىل  واجتامعية،  واقتصادية  سياسية  بهياكل  املدعومة  النوعية  املساواة  عدم  تؤدي 

الجنسية  الصحة  تحتاج حقوق  الصحية.  الخدمات  إطار  املعلومات واالستقاللية يف  والحرمان من  املتكرر 

واإلنجابية للنساء إىل اعتبارات خاصة؛ أحيانا تحرم النساء الحوامل من حق املوافقة يف طيف من إجراءات 

الرعاية الصحية بدعوى أن ذلك تحقيقا للمصلحة الفضىل للطفل. كذلك تقيد العادات االجتامعية والقانونية 

من قدرة النساء املستقلة عىل الحصول عىل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية. وتكشف األدلة أن النساء 

الرعاية الصحية. بل وكثريا ما يُكرْهن عىل الفحص  القرار بشأن  اتخاذ  كثريا ما يُستبَعدن متاما من عملية 

»الروتيني.« لفريوس نقص املناعة البرشية/االيدز يف مرحلة رعاية الحمل دون أن يصاحب ذلك أي إرشاد 

أو عالج. الزال التعقيم أو منع الحمل  القرسي يؤثر عىل النساء ويؤذي صحتهن الجسدية والعقلية وينتهك 

حقهن يف تقرير املصري بشأن حياتهن الجنسية واإلنجابية، كام ينتهك سالمتهن الجسدية وأمنهن... وغالبا ما 

تُحرم النساء من الوقت الكايف واملعلومات ليك توافق عىل إجراءات التعقيم، أوال يُقال لها إطالقاً أو تكتشف 

الحقا أنه قد تم تعقيمها. وقد جعلت الوصمة االجتامعية والتمييز ضد النساء يف املجتمعات املهمشة، مبا 

يف ذلك نساء السكان األصليني والنساء ذوات اإلعاقة والنساء  املتعايشات مع نقص املناعة البرشية/االيدز، 
النساء يف هذه املجتمعات عىل وجه الخصوص أكرث عرضه ملثل هذه االنتهاكات.153

باإلضافة إىل منظمة الصحة العاملية، تُشري الصكوك الدولية األخرى للصحة الجنسية واإلنجابية والهيئات املهنية إىل الحاجة إىل 

املوافقة الطوعية واملدعومة باملعرفة لكافة إجراءات الصحة الجنسية واإلنجابية. وأّمنت خطة عمل املؤمتر العاملي للسكان 

الخدمات بدون أي شكل من أشكال  تُقدم برامج رعاية الصحة اإلنجابية أوسع قدر ممكن من  والتنمية »عىل رضورة أن 

148 املرجع السابق، الفقرة 24

149 املرجع السابق، الفقرة 9

150 »إعالن تعزيز حقوق املرىض يف أوروبا.«منظمة الصحة العاملية، )1994(، املادة 2.4
http://www.who.int/genomics/public/eu_declaration1994.pdf  ( accessed 26 August 2013(

151 تقرير املقرر الخاص عن الصحة: املوافقة املدعومة باملعرفة، حاشية رقم 141، الفقرة 14

152 املرجع السابق، الفقرة 46

153 املرجع السابق، الفقرة 54 و 55
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القرار بشأن حياتهم  اتخاذ  ليامرسوا حقهم يف  الخدمات  وإتاحة  املعلومات  األفراد عىل  القرس،«154 وأن تضمن حصول كل 
اإلنجابية مبا فيها من تحديد لتوقيت وعدد مرات اإلنجاب.155

كذلك أصدرت الهيئات املهنية مثل  اإلتحاد الدويل ألمراض النساء و التوليد،  إرشادات تؤكد عىل حق كل فرد يف التحكم واتخاذ 

القرار بشأن جنسانيته/نشاطه الجنيس وصحته اإلنجابية، كام أصدرت إرشادات عىل وجه التحديد بشأن التعقيم تؤكد عىل أن 
التعقيم اإلجباري أو باإلكراه  يعد انتهاكا للحقوق، مبا يف ذلك الحق يف الصحة.156

عدم التمييز
للجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، يشمل الحق يف الصحة كام هو منصوص عليه يف االتفاقية الدولية  ِوفقاً 

للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، الحق يف نظام من الحامية الصحية يوفر املساواة يف فرص األفراد يف التمتع بأعىل 

مستوى صحي ممكن.157 وصفت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية إتاحة الرعاية الصحية بأنها تعني »سهولة 

الوصول إىل املرافق والسلع والخدمات الصحية بدون متييز.. خاصة فيام يخص القطاعات الضعيفة أو املهمشة من السكان.« 

وذكرت عىل وجه التحديد »األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية/االيدز.«158 كام ترى اللجنة 

أن ذلك ميثل الحد األدىن من االلتزام فيام يتعلق بالحق يف الصحة.159  كذلك تُِقر اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء 

واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بأهمية عدم التمييز يف الحصول عىل الرعاية الصحية وتؤكد اتفاقية حقوق اإلعاقة أن 

154 املبدأ 8 من خطة عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، حاشية 65

155 املرجع السابق، الفقرة 7.2

156 اإلرشادات الجديدة بشأن تعقيم النساء: الفيدرالية الدولية ألمراض النساء والتوليد )2011(

157 لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق رقم 14، حاشية 82 الفقرة 8

158 املرجع السابق، الفقرة 12 )ب(

159 املرجع السابق، الفقرة 43 - 44

املوافقة املستنرية / املدعومة باملعلومات  

املوافقة 	  تستوىف  وليك  باملعلومات.  /املدعومة  املستنرية  الفرد  موافقة  بدون  طبي  تدخل  أي  إجراء  يجوز  ال 

املدعومة باملعلومات الرشوط القانونية، يجب أن تكون قامئة عيل املعلومات والفهم واملوافقة ، مام يستدعي 

الصحة  بحقوق  الخاص  املعني  التدخل  إجراء  عىل  توافق  وأن  تفهمها  وأن  املعلومات  عىل  النساء  تحصل  أن 

الجنسية واإلنجابية.

ليك تتمكن من إعطاء موافقتها الحرة واملدعومة باملعلومات عىل خدمات رعاية الصحة اإلنجابية، تحتاج النساء 	 

إىل الحصول عىل املعلومات بشأن الغرض من الخدمة إضافة إىل املخاطر املادية والفوائد والبدائل املطروحة مبا 

يف ذلك عدم تلقي العالج.

يجب تقديم املعلومات بطريقة يسهل فهمها. 	 

أخريا، ال تكتمل املوافقة إال إذا أعطيت بحرية وبدون ضغوط، أو إكراه أو تزوير أو سوء متثيل أو أخطاء. و هذا 	 

يتطلب كحٍد أدىن عدم إجبار املرأة عىل املوافقة. كام يعني أيضا أال تكون الظروف املحيطة بإعطاء املوافقة 

تتضمن أي ضغوط عىل املرأة. 
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األشخاص ذوي اإلعاقة بأهمية عدم التمييز يف الحصول عىل الرعاية الصحية وتؤكد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أن 
لألشخاص ذوي اإلعاقة الحق يف معلومات وخدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم األرسة عىل أُُسٍس مامثلة لباقي األشخاص.160

للمزيد عن الحق يف عدم التمييز، انظر القسم 3.4

7.3 الحق يف املعلومات

يرتبط الحصول عىل املعلومات ارتباطا وثيقا بالتمتع بحقوق اإلنسان األخرى. و تقل فرصة النساء يف الحصول عىل الخدمات، 

حتى وإن توفرت بدون املعلومات الخاصة بالصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية. كذلك، لن تتمكن النساء من اتخاذ القرارات 

املدعومة باملعلومات بدون معلومات كافية ودقيقة. الحق يف املعلومات هام لضامن متتع النساء بحق تقرير املصري بشأن 

أمورهن الجنسية واإلنجابية. عىل سبيل املثال، ال ميكن القول بأن النساء أعطت موافقتها الطوعية، املدعومة باملعلومات عىل 

أي إجراء صحي يف غياب توفري املعلومات الالزمة. 

املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  من    )2(  19 املادة  تنص  اإلنسان.  حقوق  معاهدات  من  عدد  يف  املعلومات  يف  الحق  ورد 

والسياسية عىل أن » لكل إنسان الحق يف حرية التعبري: يشمل هذا الحق الحرية يف التامس مختلف أنواع املعلومات واألفكار 

وتلقيها ونقلها إىل آخرين.« ورغم عدم وجود فقه دويل محدد لتفسري هذا الحق يف  العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، 

إال أن الحق يف املعلومات »من مختلف األنواع.« يشري إىل أن هذا الحق يتسع ليشمل املعلومات الخاصة بالصحة اإلنجابية. 

كذلك تنص املادة 10 من اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء عىل وجه التحديد عىل أن:

تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة ليك تكفل لها حقوقا مساوية 

لحقوق الرجل يف ميدان الرتبية وبوجه خاص ليك تُكفل، عىل أساس املساواة بني الرجل واملرأة:

...

) أ( إمكانية الحصول عىل معلومات تربوية محددة تساعد عىل كفالة صحة األرس ورفاهيتها، مبا يف ذلك 
املعلومات واإلرشادات التي تتناول تنظيم األرسة.161

إتاحة  توفري  يف  فشلت  البالد  من  الكثري  بأن  قلقها  النساءعن  ضد  التمييز  أشكال  جميع  مناهضة  اتفاقية  لجنة  وقدعربت 

املعلومات ذات الصلة بالصحة الجنسية، و شددت عىل أنه عىل الدول :أن تضمن، دون إجحاف أو متييز، حق كل النساء 
والفتيات يف الحصول عىل املعلومات والتثقيف والخدمات ذات الصلة بالصحة الجنسية.«162

160 انظر عىل سبيل املثال املواد 23 و 25

161 املادة 10 )ح( من اتفاقية السيداو

162 اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء، التوصية العامة رقم 24، حاشية 118، الفقرة 18
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ويُعترب واجب الحكومات يف ضامن توفري املعلومات الخاصة بالصحة، أحد أهم  جوانب الحق يف الصحة مبوجب املادة 12 )1( 

من  العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ، مبا يف ذلك طرق الوقاية والتحكم يف أمراض معينة.163 

ووفقاً للجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يتضمن الحق يف الصحة »الحصول عىل التثقيف واملعلومات املرتبطة 

بالصحة مبا يف ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية.«164 يجب أن تشمل املعلومات والتثقيف املرتبط بالصحة، املعلومات الخاصة 

مبدى توفر الخدمات كام يجب أن تتوفر هذه املعلومات باللغات املحلية.165 أبدت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية قلقا بشأن غياب معلومات الصحة الجنسية واإلنجابية وأشارت إىل أن الحصول عىل تلك املعلومات كفيل بخفض 
نسبة وفيات األمهات واإلجهاض والحمل يف سن املراهقة.166

يف سياق فريوس نقص املناعة البرشية، ناشدت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية الدول بأن »تضمن التعريف باملرض 

وسبل الحامية.«167 كام ألزمت لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، الدول باتخاذ التدابري الفّعالة واملالمئة لضامن »حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة.. يف الحصول، مبا يتناسب مع أعامرهم، عىل املعلومات والتثقيف بشأن الصحة اإلنجابية وتنظيم األرسة 
وتوفري الوسائل الالزمة لتمكينهم من مامرسة هذه الحقوق.«168

كذلك أكدت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية عىل انه ال يجوز حجب املعلومات الخاصة بالصحة أو تعمد 

إعطاء معلومات خاطئة.169 وأكد مقرر األمم املتحدة الخاص عن الحق يف الصحة عىل ذلك حني أوىص بأن تتبنى بولندا:

تثقيفا جنسيا إجباريا ومالمئا للمرحلة العمرية و شامالً ومستند إىل أدلة علمية، وغري متييزي وحساس لقضايا 

الجندر وذلك بواسطة متخصصني مدربني تدريبا مالمئا مبا يف ذلك املعلومات والتثقيف دون أحكام مسبقة 
بشأن العالقات الصحية والحياة األرسية والجنس والعالقات والصحة الجنسية واإلنجابية الشاملة.170

ميكن أن يُشكل الحصول عىل املعلومات صعوبة خاصة للنساء ذوات اإلعاقة حني تفشل الدول يف وضع آليات تضمن وصول النساء 

ذوات اإلعاقة )مثل النساء الرضيرات والنساء ذوات اإلعاقات السمعية والنساء ذوات اإلعاقات العقلية( للمعلومات املالمئة ليك 

يتمكّن من االستفادة من خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية. ميكن أن يكون هذا الفشل يف وضع آليات مالمئة متييزيا. 

163 لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 14، حاشية 82، الفقرات 44 )د(

164 املرجع السابق، الفقرة 11

165 املرجع السابق، الفقرات 36-37. انظر أيضا »تقرير املقرر الخاص حول حق جميع األفراد التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية: 

تقرير أوغندا.«لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، الجلسة 62، وثيقة رقم )E/CN.4/2006/48/Add.2( (2006) )تقرير تقرير املقرر 

الخاص حول حق جميع األفراد التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية( الفقرات 33 و35

CRR Background Paper supra note 133, 7 166

167 املالحظات الختامية، لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية: الفيدرالية الروسية، الجلسة 31، وثيقة رقم )E/C.12/1/Add.94( (2003) الفقرة 62.
  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol(/E.C.12.1.Add.94.En (Accessed 26August 2013(

168 املادة 23 )1( )ب( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

169 لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 14، حاشية 82، الفقرة 34

170 »تقرير املقرر الخاص حول حق جميع األفراد التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية: أناند جروفر: تقرير بولندا.« مجلس حقوق 

 (A/HRC/14/20/Add.3( (2010( اإلنسان، الجلسة 14، وثيقة رقم
http://www.refworld.org/docid/4c0770ee2.html (Accessed 26August 2013(.
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8.3 الحق يف حرية وأمان الفرد 

نّصت العديد من املعاهدات عىل الحق يف حرية  وأمن  الفرد.172 تشمل هذه الحقوق حامية كل األفراد من التدخالت الطبية 

القرسية التي تُتخذ بدون موافقة طوعية ومدعومة باملعلومات وذات صلة بتقرير املصري يف شئون الصحة الجنسية واإلنجابية.

تنص املادة 9 )1( من  العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية عىل أن: » لكل فرد حق يف الحرية وىف األمان الشخيص، وال 

يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء املقرر يف القانون.«

الزالت مناقشات هيئات األمم املتحدة محدودة فيام  يتعلق بالحق يف حرية وأمان الفرد يف سياق حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية. 

ومع ذلك فقد رصح مقرر األمم املتحدة الخاص عن الحق يف الصحة أن »ضامن املوافقة املستنرية /املدعومة باملعلومات عنرص 

أسايس يف احرتام استقاللية الفرد وحقه يف تقرير املصري وكرامته اإلنسانية يف السياق املالئم من الخدمات الصحية الطوعية...«173 

كذلك أشار املقرر الخاص إىل أن املوافقة املدعومة باملعرفة تشمل عدة عنارص ذات صلة بحقوق اإلنسان غري قابلة للتجزئة و 
تعتمد عىل بعضها وترتبط ببعضها حيث تشمل، إضافة إىل الحق يف الصحة، األمن وكرامة اإلنسان.174

كذلك عرّب مقرر األمم املتحدة الخاص بالعنف ضد النساء وأسبابه ونتائجه، عرّب عن قلقه بأن بعض املامرسات مثل التعقيم 
اإلجباري أو باإلكراه واإلجهاض القرسي قد تنتهك حق النساء يف السالمة الجسدية واألمن.175

فيام يتعلق بالنساء ذوات اإلعاقة، نصت املادة 17 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أن: »لكل شخص ذي إعاقة الحق، 

عىل قدم املساواة مع اآلخرين، يف احرتام سالمته/سالمتها الجسدية والعقلية.« 

171 آي يس ضد املجر، حاشية 119، الفقرة 11.2

172 انظر املادة 3 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، املادة 9 )1( من   االتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية واملادة 14 من اتفاقية حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة

173 تقرير املقرر الخاص عن الصحة: املوافقة املدعومة باملعلومات، حاشية 141، الفقرة 18

174 املرجع السابق

175 »تقرير املقررة الخاصة عن العنف ضد النساء، وأسبابه ونتائجه: السياسات واملامرسات التي تؤثر عىل الحقوق اإلنجابية للنساء وتساهم أو تتسبب أو متثل 

عنفا ضد النساء، راديكا كوماراسوامي.«لجنة حقوق اإلنسان، الجلسة 55، وثيقة رقم )E/CN.4/1999/68/Add.4( (1999)، الفقرة 45 و51.
 http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/4cad275a8b5509ed8025673800503f9d?Opendocument#IIB 

(Accessed 26August 2013(                

الفشل يف توفري  إن  الكافية.  بالدرجة  أو عالجية، دقيقة وتفصيلية  الصحية، سواء كانت وقائية  املعلومات  أن تكون  يجب 

املعلومات الكافية لتمكني النساء من اتخاذ القرار يف حاالت معينة ميكن أيضا أن يصبح انتهاكا لحقوقهن يف الصحة الجنسية 

للامدة 12  انتهاكا  املجر  النساء يف قضية آي إس ضد  التمييز ضد  اتفاقية مناهضة جميع أشكال  واإلنجابية. وجدت لجنة 

من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء وقررت أن فرتًة زمنية تعادل 17 دقيقة مل تكن كافية ليك ميد طاقم 

املستشفى آي إس باإلرشاد واملعلومات الالزمة بشأن التعقيم، مبا يف ذلك البدائل والفوائد واملخاطر ليك تتمكن من اتخاذ 
قرارها مدعوما باملعلومات.171
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وقد عرّبت لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عن قلقها بأن العالج الطبي القرسي أو باإلكراه يُعد انتهاكا للحق يف السالمة 

الجسدية والعقلية مبوجب املادة 17. ويف مالحظاتها النهائية لتونس، أوصت لجنة تونس »بإدراج إلغاء الجراحة والعالج بدون 
موافقة املريض الكاملة واملستنرية / املدعومة باملعلومات يف ترشيعاتها.« لضامن انسجام القانون مع متطلبات املادة 17. 176

كام  تدعُم املبادئ التوجيهية الدولية تصنيف الفحص اإلجباري للنساء الضعيفات لفريوس نقص املناعة البرشية، كانتهاك للحق يف 

حرية وأمن  الفرد. حيث تشري املبادئ التوجيهية الدولية بشأن فريوس نقص املناعة البرشية/االيدز وحقوق اإلنسان أن »الفحص 

اإلجباري لفريوس نقص املناعة البرشية ميكن أن  مُيثُل حرمانا من الحرية وانتهاكا للحق يف األمن الشخيص.«  وأن »احرتام الحق يف 
السالمة الجسدية يتطلب أن يكون الفحص اختياريا وأال يجرى الفحص بدون موافقة مدعومة باملعلومات.«177

9.3 الحق يف عدم التعرض للمعاملة القاسية وغري اإلنسانية واملهينة

تحمي العديد من معاهدات حقوق اإلنسان الدولية الحق يف عدم التعرض للمعاملة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة أو 

العقاب.178 مبا يف ذلك املادة 7 من  العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية واملادة 16 )1( من اتفاقية مناهضة التعذيب 

واملادة 15 )1( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

اُتفق عىل أن املصطلح  انه  املهينة، إال  القاسية أو غري اإلنسانية أو  املعاملة  وُرغامً عن عدم وجود تعريف محدد ملا ميثل 

يشمل نطاق واسع من األفعال. ذكر مجلس حقوق اإلنسان، يف التعليق العام عىل املادة 7، أن الهدف من املادة هو حامية 

كل من الكرامة والسالمة الجسدية والعقلية للفرد.179 كام استطرد ليرشح أن »التحريم يف املادة 7 ال يتعلق فقط باألفعال 

التي تسبب أمل جسدي وإمنا أيضا األفعال التي تسبب معاناة عقلية للضحية...« و أن التحريم ينطبق أيضا عىل املرىض يف 
املؤسسات الطبية.180

التي تتسبب يف رضر، جسدي أو عقيل، قد تنتهك حق  انتهاكات حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية للنساء  هذا يعني أن 
الحامية من املعاملة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة أو العقاب.181

176 املالحظات الختامية للجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: تونس، الجلسة الخامسة، وثيقة رقم )CRPD/C/TUN/CO/1( (2011) الفقرة 29. 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/427/92/PDF/G1142792.pdf?OpenElement (Accessed 

26August 2013(
                 177 اإلرشادات الدولية حول فريوس نقص املناعة البرشية/االيدز وحقوق اإلنسان، حاشية 67، الفقرة 135

 178 املادة 7 من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، املادة 16 )1( من اتفاقية مناهضة التعذيب واملعاملة أو العقاب القاسية وغري اإلنسانية

واملهنية واملادة 15 )1( من اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة

179 لجنة حقوق اإلنسان: التعليق العام رقم 20، املادة 7 )منع التعذيب أو املعاملة أو العقوبة غري اإلنسانية أو املهينة( الجلسة 44، وثيقة رقم

 )HRI/GEN/1/Rev.1 at 30( (1992) الفقرات 2 و5.
http://www.refworld.org/docid/453883fb0.html (Accessed 26August 2013(

180 املرجع السابق، الفقرة 5

181 انظر »حامية الحقوق: التقايض يف حاالت فريوس نقص املناعة البرشية ومسألة الرسية.«حاشية 24. ملزيد من املعلومات حول الفحص اإلجباري 

لفريوس نقص املناعة البرشية باعتباره انتهاكات للحق يف الحامية من املعاملة أو العقوبة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة
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يشمل النص املناهض للمعاملة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة أو العقاب عىل وجه الخصوص الحامية من التدخالت 

الصحية القرسية التي تُجرى بدون موافقة الفرد. وقد اُعترب التعقيم واإلجهاض القرسي عىل وجه التحديد انتهاكات لحق 

الحامية من املعاملة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة أو العقاب. عىل سبيل املثال، يذكر التعليق العام رقم 28 لالتفاقية 

الدولية للحقوق املدنية والسياسية عىل وجه التحديد أن اإلجهاض والتعقيم القرسي ميثالن هموما يجب تناولها من قبل 

الدول مبوجب املادة 7، والتي تنص عىل الحامية من املعاملة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة أو العقاب.182 كام أكد تقرير 

نرُش حديثاً للمقرر الخاص لألمم املتحدة حول التعذيب واملعاملة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة أو العقاب، أن العالج 

بدون موافقة املريض والحرمان من العالج الطبي قد يؤديان إىل انتهاك  الحق يف الحامية من التعذيب واملعاملة أو العقوبة 

القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة183 يقول التقرير :

بدأت هيئات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية يف إدراك أن سوء معاملة النساء الساعيات للحصول عىل 

وعاطفية  معاناة جسدية  يف  يتسبب  أن  ميكن  اإلجتامعي،  النوع  اساس  عيل  اإلنجابية،  الصحة  الخدمات 

جسيمة وطويلة املدى. وأن األمثلة عىل  مثل هذه االنتهاكات تشمل املعاملة املسيئة واإلهانة يف املؤسسات 

قانونا مثل اإلجهاض ورعاية ما بعد اإلجهاض  املتاحة  الصحية  الخدمات  القرسي والحرمان من  والتعقيم 

والتعقيم القرسي؛ وكذلك  التشويه الجنيس لإلناث وانتهاك الرسية والخصوصية الطبية يف مرافق الرعاية 

عىل  الحصول  ومحاوالت  القانوين  غري  اإلجهاض  عىل  أدلة  اكتشاف  عند  النساء  عن  اإلبالغ  مثل  الصحية 
اعرتافات كرشط للتدخل الطبي من أجل إنقاذ حياة املريضة بعد اإلجهاض.184

كام ُوجد أن حجب خدمات اإلجهاض )وهو ما يتعارض أيضا مع حق النساء يف اتخاذ القرار بشأن أمورهن اإلنجابية( يعترب 
انتهاكا للحق يف الحامية من املعاملة أو العقوبة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة.185

182 مجلس حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 28، حاشية 81، فقرة 11

183 »تقرير املقرر الخاص عن التعذيب واملعاملة  أو العقوبة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة ، خوان مانديز.« مجلس حقوق اإلنسان، الجلسة 22، 

وثيقة رقم )A/HRC/22/53( (2013) الفقرة 32
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf(ِ 

Accessed 26 August 2013(
أنظرأيضا: تعليقات املقرر السابق: »تقرير املقرر الخاص عن التعذيب واملعاملة   أو العقوبة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة ، مانفريد نوفاك.« مجلس 

حقوق اإلنسان، الجلسة السابعة، وثيقة رقم )A/HRC/7/3( (2008) الفقرة 38
http://www.unhcr.org/refworld/docid/47c2c5452.html(ِ Accessed 26 August 2013(

184 تقرير املقرر الخاص عن التعذيب واملعاملة  أو العقوبة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة ، خوان مانديز، حاشية 183، الفقرة 46

185 املرجع السابق
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يشري مقرر األمم املتحدة الخاص بالتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة أن بعض النساء يتعرضن 

ألشكال متعددة من التمييز عىل أساس النوع أو أي عوامل أو هوية أخرى، وأقر بأن النساء من األقليات اإلثنية والعرقية 

والنساء من املجتمعات املهمشة والنساء ذوات اإلعاقة مستهدفات عىل وجه الخصوص بالتعقيم اإلجباري »بسبب املفاهيم 

اعترب أن حامية جامعات  بأنهن »غري صالحات.« إلنجاب األطفال، ما ميثل مشكلة عاملية متفاقمة.«193 ومن ثم  التمييزية 

األقليات والجامعات املهمشة عنارص هامة فيام يتعلق بالحق يف عدم التعرض للمعاملة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة.194 

تأكيدا لذلك أضافت لجنة مناهضة التعذيب أن النساء مستضعفات عىل وجه الخصوص يف محاولتهن الحصول عىل خدمات 
الصحة الجنسية واإلنجابية.195

 (CCPR/C/85/D/1153/2003( (2005( 186 رسالة رقم 2003/1153، وثيقة رقم
http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/1153-2003.html

187 املرجع السابق، الفقرة 6.3

 (CCPR/C/101/D/1608/2007( (2011( 188 رسالة رقم 1608/2007، وثيقة رقم
http://www.escrnet.org/sites/default/files/Decision.pdf

189 املرجع السابق الفقرة 9.2

190 املرجع السابق الفقرة 2.3

191 املرجع السابق الفقرات 2.4 -2.5

192 املرجع السابق الفقرة 2.7

193 تقرير املقرر الخاص عن التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة ، خوان مانديز، حاشية 183، الفقرة 48

194 لجنة مناهضة التعذيب: التعليق العام رقم 2. تنفيذ املادة 2 بواسطة الدول األطراف، وثيقة رقم )CAT/C/GC/2( (2008) الفقرة 21.
http://www.refworld.org/docid/47ac78ce2.html (ِ Accessed 26 August 2013(

195 املرجع السابق، الفقرة 22

أمثلة لدعاوى: الحرمان من خدمات الصحة املتاحة قانونا مثل اإلجهاض ورعاية ما بعد اإلجهاض

يف قضية كارين نويليا للنتُوى هوامان ضد بريو.186 كانت قد ُحرمت امرأة قارص حامل بجنني به تشوهات قاتلة من 

اإلجهاض. وجد مجلس حقوق اإلنسان أن يف ذلك انتهاكآ للامدة 7 من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، دافعا 
بأن الشاكية عانت من الكرب النفيس بسبب حرمانها من إجهاض عالجي.187

كذلك يف قضية إل إم آر ضد األرجنتني،188 وجد مجلس حقوق اإلنسان أن إغفال الدولة املعنية وفشلها، يف ضامن الحق 

يف إنهاء الحمل للمريضة، املنصوص عليه يف القانون، ورغم طلب أرستها، »تسبب للشاكية يف معاناة جسدية وعقلية 

ميا ينتهك املادة 7 من  العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، األمر الذي تفاقمت خطورته ألن الضحية فتاة شابة 

ذات إعاقة.«189 إل إم آر كانت امرأة شابة ذات إعاقة، طلبت إجراء عملية إجهاض  بعد تعرضها لالغتصاب. كان من 

حقها مبوجب القانون الوطني أن تحصل عىل اإلجهاض رشط تشخيص إعاقتها وموافقة ممثلها القانوين.190 مع ذلك  مل 

تستطع الحصول عىل إجهاض قانوين بسبب رفض املستشفى التي لجأت إليها مساعدتها ثم إصدار القضاء أمرا ضد 

حصولها عىل اإلجهاض.191 وحني طُِعن يف قرار القضاء، رفض طاقم املستشفى القيام باإلجهاض عىل أساس أنها أصبحت 
يف مرحلة متأخرة من الحمل.192
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10.3 الحق يف الحياة

يُشار إىل الحق يف الحياة يف الحاالت التي يصعب فيها الحصول عىل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية مام يرتتب عليه املوت 

بسبب الحرمان من الخدمات نتيجة التمييز. تضمن املادة 6 )1( من االتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية واملادة 10 

من اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة، الحق يف الحياة.

أشار مجلس حقوق اإلنسان، إىل أنه يجب النظر إيل الحق يف الحياة  بشكل واسع ومن ثًم يجب عيل الدول أن تتخذ خطوات 
ايجابية لحامية الحق يف الحياة.196

الزال أمام هيئات األمم املتحدة أن ترشع يف تناول قضايا تقرير املصري بشأن األمور الجنسية واإلنجابية التي تنتهك الحق يف 

الحياة، و لكنها تناولت فعليا الحاالت التي تسبب فيها غياب الخدمات بسبب التمييز يف انتهاكات الحق يف الحياة. وقد وجد 

مجلس حقوق اإلنسان أن قوانني اإلجهاض املقيدة وغياب إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية مبا يف ذلك خدمات أمراض النساء 
الطارئة وارتفاع معدالت وفيات األمهات كلها تنتهك الحق يف الحياة.197

كذلك أشارت لجنة  اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء )السيداو( أن عدم كفاءة خدمات الصحة الجنسية 

واإلنجابية تنتهك الحق يف الحياة. عىل سبيل املثال، وجدت لجنة السيداو، أن اإلجهاض غري اآلمن ينتهك حق النساء يف الحياة 

حيث أنه  يزيد من احتامل وفيات األمهات.198 يف قضية بيمنتل ضد الربازيل، أشارت لجنة  اتفاقية مناهضة جميع أشكال 

التمييز ضد النساء أن »غياب خدمات صحة األمومة املالمئة له تأثري متفاوت عىل الحق يف الحياة بالنسبة للنساء.«199 كذلك 

وجد مجلس حقوق اإلنسان أن انتهاك الحق يف الحياة يف قضية كارين نويليا للنتوي هوامان ضد بريو، وهي قضية تتعلق 

بالحرمان من خدمة إنهاء الحمل املتاحة قانونا »إذ كانت السلطات تدرك الخطورة عىل حياة الكاتبة حيث أن طبيبا ألمراض 

النساء وآخر للتوليد نصحاها بإنهاء الحمل، عىل أن تتم العملية يف نفس املستشفى. ثم جاء رفض السلطات الطبية تقديم 
هذه الخدمة ليمثل خطورة محتملة عىل حياة الكاتبة.«200

196 مجلس حقوق اإلنسان: التعليق العام رقم 6، املادة 6 )الحق يف الحياة( الجلسة ال 66، وثيقة رقم )HRI\GEN\1\Rev.1 at 6( (1982) الفقرة 5.    
http://www.refworld.org/docid/45388400a.html

197 املالحظات الختامية، مجلس حقوق اإلنسان/ السلفادور، الجلسة 68، وثيقة رقم )CCPR/CO/78/SLV( (2003)، الفقرة 14 واملالحظات 

الختامية، مجلس حقوق اإلنسان، كينيا، الجلسة 83، وثيقة رقم )CCPR/CO/83/KEN( (2005) الفقرة 14، واملالحظات الختامية، مجلس حقوق 

اإلنسان، مايل، الجلسة 77، وثيقة رقم )CCPR/CO/77/MLI( (2003) الفقرة 14
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/3557ff1fd8be8377c1256db200552abe?Opendocument

http://www.unhcr.org/refworld/country,,HRC,,KEN,456d621e2,42d16c4d4,0.htmlt
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/413/09/PDF/G0341309.pdf?OpenElement

(Accessed 26 August 2013(
198 املالحظات الختامية للجنة القضاء عىل التمييز ضد النساء: كولومبيا، الجلسة العرشين، وثيقة رقم )A/54/38( (1999) الفقرة 393. 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/0a318a243ffa4eff8025673200507f7a?Opendocument
(Accessed 26 August 2013(

199 بيمنتل ضد الربازيل، حاشية 116، فقرة 7.6

200 مارين نويليا ليان توى هوامان ضد بريو، حاشية 186، فقرة 6.2
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11.3 الحق يف الخصوصية

تنص املادة 17 )1( من  العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية واملادة 22 )1( من اتفاقية األفراد ذوي اإلعاقة عىل حامية 

الخصوصية. يشمل الحق يف الخصوصية كل من احرتام الخصوصية الجسدية وخصوصية املعلومات الصحية الخاصة بالفرد. قد 

تتضمن القضايا املرتبطة بحق النساء يف تقرير املصري بشأن األمور الجنسية واإلنجابية انتهاكا للحق يف الخصوصية. 

رصح مجلس حقوق اإلنسان أن الحق يف الخصوصية يشمل الحاالت التي تُحرم فيها النساء من فرصة اتخاذ قراراتهن الخاصة 

بالصحة، والحاجة إىل موافقة طرف ثالث مثل األهل أو الزوج لعمل إجراء مثل التعقيم و« حيث تُفرض رشوط عامة عىل 

تعقيم النساء كأن يكون لديها عدد معني من األطفال أو تكون يف عمر معني؛ أو حيث تفرض الدول واجبا قانوين عىل األطباء 
وباقي الفريق الصحي باإلبالغ عن النساء الاليت أجرين إجهاض.«201

يف قضية كارين نُويليا هوامان ضد بريو، وجد مجلس حقوق اإلنسان أن رفض اتخاذ أي إجراء طبقا لقرار الشاكية بإنهاء حملها 
مل يكن ُمربرا واُعترُِب انتهاكا للامدة 17 من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.202

كذلك يف قضية إل إم آر ضد األرجنتني وجد مجلس حقوق اإلنسان أن التدخل القضايئ غري املربر يف طلب اإلجهاض يعد انتهاكا 

لحق املدعي يف الخصوصية.203 كام وجد مجلس حقوق اإلنسان أن حق الشاكية يف الخصوصية مبوجب  االتفاقية الدولية 
للحقوق املدنية والسياسية قد اُنتهك بسبب تدخل القضاء فيام كان يجب أن يظل أمرا بني املريضة وطبيبها.204

الجوهرية يف خلق  العنارص  أيضا من  الرسية  الحق يف  ُتعترب حامية  بالفرد،  الخاصة  الطبية  املعلومات  يتعلق بحامية  فيام 

خدمات رعاية صحية مقبولة مبعايري الحق يف الصحة كام هو وارد يف  العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. 

تعرتف الفقرة 11 )ب( من التعليق العام رقم 14 بأن إتاحة املعلومات الصحية ال يجوز أن تنتقص من الحق يف رسية التعامل 

مع املعلومات الطبية، وأن كافة املرافق والسلع والخدمات الصحية يجب أن تُصمم بحيث تحمي الحق يف الرسية. لقد تم 

انتهاك هذا الحق يف الكثري من الحاالت ذات الصلة باإلجهاض حيث ُعرضت املعلومات بشأن الوضع الصحي للنساء عىل 
أطراف ثالثة مام أدى إىل ضغوط غري الزمة عىل النساء إلنهاء أحاملهن.205

201 املجلس الدويل لحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 28، حاشية 81، فقرة 20

202 كارين نويليا ليان توى هوامان ضد بريو، حاشية 194، فقرة 6.4

203 إل.إم.آر. ضد األرجنتني، حاشية 188 فقرة 9.3

204 املرجع السابق

205 املرجع السابق، الفقرة 2.9
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12.3 خالصة

القرار بحرية يف األمور املتعلقة بالصحة  اتخاذ  النساء من فرصة  العديد من الحقوق األساسية لالنتهاك حني تُحرم  تتعرض 

اإلنجابية، مثل الحق يف عدم التمييز واملساواة والصحة واملعلومات  و حرية  و أمن  الفرد وعدم التعرض للمعاملة القاسية 

وغري اإلنسانية واملهينة، والخصوصية، والحق يف الحياة. 

ورغم أن الهيئات الدولية مل تبحث يف كل هذه الحقوق وتُطبقها يف حاالت انتهاكات حق تقرير املصري فيام يتعلق باألمور 

اإلنجابية، إال أن القانون الدويل يظل رغم ذلك مفيدا يف التعرف عىل نطاق وطبيعة هذه الحقوق األساسية. 
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الفصل
الرابع

القوانني املحلية ذات الصلة

1.4 مقدمة

يركز هذا الفصل عىل تلك الحقوق املنصوص عليها بالتحديد يف املعاهدات اإلقليمية اإلفريقية ويف الوثائق األخرى والقانون 

الوطني. كام يناقش كيفية استخدام القانون اإلقليمي لدعم التقايض يف حاالت انتهاك حق تقرير املصري والتمييز يف الشئون ذات 

الصلة بخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية. ويرشح الفصل كيفية تطبيق بعض القوانني املحددة املعرتف بها يف القانون اإلقليمي 

عىل بعض الوقائع أثناء التقايض يف حاالت انتهاكات حق تقرير املصري فيام يخص الصحة الجنسية واإلنجابية، ويف حاالت التمييز 

ضد مجموعات معينة من النساء يف الحصول عيل خدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية. . ويهدف هذا الفصل إىل توضيح 

كيفية استخدام مبادئ القانون اإلقليمي بصدد حقوق بعينها وتطبيقها عيل سيناريوهات حقيقية، وبهذه الطريقة يهدف هذا 

الفصل إيل دعم استخدام مبادئ القانون اإلقليمي  يف التقايض املحيل بشأن حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية. كذلك يتناول هذا 

الفصل الترشيعات ذات الصلة من الهيئات اإلقليمية األخرى مبا يف ذلك املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ولجنة البلدان 

األمريكية لحقوق اإلنسان التي قد تساعد املحاكم الوطنية يف تحديد نطاق وطبيعة الحقوق الدستورية. 

ملناقشة ملاذا يجب عىل املحاكم الوطنية النظر يف القانون اإلقليمي رجاء مراجعة الفصل الثاين.

قامئة مرجعية

ما هي حقوق اإلنسان اإلقليمية املنتهكة يف القضية التي تتناولها؟	 

ما هي املعاهدات اإلقليمية التي تنص عىل الحقوق التي تعرفت عليها؟	 

)انظر صفحة 14-16 ألمثلة عىل االنتهاكات املحددة للحقوق(	 

هل صادقت دولتك عىل املعاهدة املعنية؟	 

هل وقعت أحداث قضيتك بعد تاريخ تصديق دولتك عىل املعاهدة؟	 

هل كان لدولتك أي تحفظات عىل املعاهدة التي قد تنطبق عىل وقائع القضية؟	 

اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، أو املحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أو 	  هل أصدرت 

)انظر  الحقوق؟  بشأن هذه  ذات صلة  قرارات  أي   (SADC( )سادك(  األفريقي  الجنوب  لدول  التنمية  جامعة 

الفصل السابع لقامئة من املصادر االليكرتونية ذات الصلة(؟

هل هناك أي قرارات، ترصيحات أو إرشادات صادرة عن اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أو مؤسسات 	 

التجمع التنموي إلفريقيا الجنوبية؟
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الوثائق ذات الصلة التي يناقشها هذا الفصل

امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب	 

إعالن االتحاد اإلفريقي وخطة عمل القارة يف العقد اإلفريقي لألشخاص ذوي اإلعاقة 1999- 2009 وقد متمده 	 

إىل ديسمرب 2019

بروتوكول امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب حول حقوق النساء يف إفريقيا 	 

بروتوكول سادك  حول الجندر والتنمية	 

بروتوكول سادك حول الصحة	 

القضايا ذات الصلة التي يناقشها هذا الفصل

تشافيز ضد بريو	 

دوبلر ضد السودان	 

جود ضد بوتسوانا	 

هوري لوز ضد نيجرييا	 

آي.جي. وآخرون ضد سلوفاكيا	 

آي. يف. ضد بوليفيا	 

مؤسسة املوارد القانونية ضد زامبيا	 

إن.يب. ضد سلوفاكيا	 

الباب املفتوح ونساء دبلن ضد ايرلندا	 

يب. وإس. ضد بولندا	 

ياكينتو ضد املكسيك	 

بيوروهيت وموور ضد جامبيا	 

آر. آر. ضد بولندا	 

مركز الحقوق االجتامعية واالقتصادية ومركز الحقوق االقتصادية واالجتامعية ضد نيجرييا	 

املنظمة السودانية لحقوق اإلنسان ومركز حقوق السكن واإلخالء ضد السودان	 

تيزياك ضد بولندا	 

يف. يس. ضد سلوفاكيا	 

محامو زميبابوي من أجل حقوق اإلنسان ورابطة الصحف يف زميبابوي ضد زميبابوي	 
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ينقسم الفصل إىل األقسام التالية:

عرض للقوانني اإلقليمية ذات الصلة؛	 

الحق يف عدم التمييز؛	 

الحق يف املساواة؛	 

الحق يف الصحة؛	 

الحق يف املعلومات؛	 

الحق يف الحرية واألمان الشخيص؛	 

الحق يف عدم التعرض للمعاملة القاسية وغري اإلنسانية واملهينة والحق يف الكرامة؛	 

الحق يف الحياة.	 

2.4 عرض للقوانني اإلقليمية ذات الصلة

ميكن للمحامني عند التقايض يف قضايا تتضمن انتهاكات لحقوق الصحة الجنسية واإلنجابية يف إفريقيا الجنوبية أن يستخدموا 

عددا من املعاهدات اإلقليمية الصادرة عن االتحاد اإلفريقي لدعم حججهم ودفوعهم، مبا يف ذلك:

امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب )امليثاق اإلفريقي(206	 

بروتوكول امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب حول حقوق النساء يف إفريقيا )بروتوكول النساء(207	 

يجب الرتكيز عيل أن عملية التصديق عىل هذه اآلليات اإلقليمية لحقوق اإلنسان شبيهة بتلك الخاصة باآلليات الدولية التي 

عرضت يف الفصل الثالث. 

وتكون اللجنة اإلفريقية مسئولة عن حامية وتعزيز حقوق اإلنسان ومتابعة التزام الدول بامليثاق اإلفريقي وبروتوكول النساء. 

الدول بقضايا ُمحددة لحقوق اإلنسان، أكرثها  التزام  التي ترشف وتتابع  الخرباء واللجان املتخصصة  بها  عددآ من  كام أن 

ارتباطا بالقضايا التي يتناولها هذا الدليل هو املقرر الخاص لحقوق النساء يف إفريقيا، املقرر الخاص لالجئني وطالبي اللجوء 

واملهاجرين واملرشدين داخليا يف إفريقيا، ولجنة حامية حقوق األشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية واملتعرضني 

له واملتأثرين به. أحيانا تتوسع هذه اللجان الخاصة والخرباء الخاصني عن سياق الحقوق فيام تصدره من تقارير ووثائق أخرى.

ينص امليثاق اإلفريقي عىل أن اللجنة اإلفريقية سوف:

تسرتشد بالقانون الدويل الخاص بحقوق اإلنسان والشعوب وبخاصة باألحكام الواردة يف مختلف الوثائق 

اإلفريقية املتعلقة بحقوق اإلنسان والشعوب وأحكام ميثاق األمم املتحدة وميثاق منظمة الوحدة األفريقية 

206 الرابط: 
Accessed 26 August 2013))   http://www.achpr.org/files/instruments/achpr/banjul_charter.pdf

207 الرابط:  
http://www.au.int/en/sites/default/files/Protocol%20on%20the%20Rights%20of%20Women.pdf Accessed 26 

August 2013((   
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واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، وكذلك األحكام الواردة مبختلف الوثائق التي أقرتها األمم املتحدة والدول 

اإلفريقية..

إضافة إىل تلك التي أقرتها املؤسسات املتخصصة التابعة لألمم املتحدة ...208

كام ينص عىل أن اللجنة اإلفريقية سوف:

تأخذ يف اعتبارها االتفاقيات الدولية األخرى سواء العامة أو الخاصة التي تريس قواعد اعرتفت بها رصاحة 

املتعلقة  الدولية  للنواميس  املطابقة  اإلفريقية  واملامرسات  اإلفريقية،  الوحدة  منظمة  يف  األعضاء  الدول 

الفقه  للقانون، وكذلك  العامة  املقبول كقانون بصفة عامة، واملبادئ  اإلنسان والشعوب، والعرف  بحقوق 
وأحكام القضاء.209

حق  ولها  اإلفريقية.  اللجنة  عمل  لتستكمل  اإلفريقية(  )املحكمة  والشعوب  اإلنسان  لحقوق  اإلفريقية  املحكمة  تأسست 

التحكيم يف كل النزاعات الخاصة بتطبيق وتفسري امليثاق اإلفريقي والربوتوكوالت التابعة له إضافة إىل وثائق حقوق اإلنسان 
األخرى التي صدقت عليها الدول اإلفريقية.210

تساعد توصيات وتقارير وقرارات اللجنة اإلفريقية واملحكمة اإلفريقية إضافة إىل تقارير التوصيات والوثائق األخرى الخاصة 

باملقررين الخاصني واللجان الخاصة، تساعد يف تحديد طبيعة ونطاق االلتزامات اإلقليمية والوطنية. 

كذلك، ميكن للقرارات والربوتوكوالت واإلعالنات الصادرة عن الهيئات اإلقليمية ودون اإلقليمية، مبا يف ذلك االتحاد اإلفريقي 

ومجمع التنمية إلفريقيا الجنوبية أن يوفر اإلرشاد للمحاكم الوطنية يف إفريقيا الجنوبية بشأن طبيعة ونطاق الحقوق الواردة 

يف الدساتري والترشيعات الوطنية.

القرارات والربوتوكوالت واإلعالنات دون اإلقليمية ذات الصلة تتضمن:

معاهدة سادك؛211	 

بروتوكول سادك حول الصحة؛212	 

بروتوكول سادك حول الجندر والتنمية )بروتوكول الجندر(؛213	 

208 امليثاق اإلفريقي: حاشية 206، املادة 60

209 املرجع السابق: املادة 61

210 بروتوكول امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن تأسيس املحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، 9 يونيو 1998، وثيقة االتحاد 

اإلفريقي، OAU/LEG/EXP/AFCHPR/PROT (III)، املادة 3. رابط:
 http://www.african-court.org/en/images/documents/Court/Court%20Establishment/africancourt-humanrights.

pdf (Accessed 26 August 2013(   
211 )1992( رابط:  

 http://www.sadc.int/files/9113/5292/9434/SADC_Treaty.pdf   (Accessed 26 August 2013) 
212 )1999( رابط:

 http://www.sadc.int/documents-publications/show/Protocol_on_Health1999.pdf )Accessed 26 August 2013(
213  )2008) رابط:

 http://www.sadc.int/files/8713/5292/8364/Protocol_on_Gender_and_Development_2008.pdf
Accessed 26 August 2013((    
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كام أن إعالن االتحاد اإلفريقي وخطة عمل القارة يف العقد اإلفريقي لألشخاص ذوي اإلعاقة لهام أهمية أيضا فيام يتعلق 
بحقوق األفراد املتعايشني مع اإلعاقة.214

جدول: تواريخ التصديق / االنضامم إىل الصكوك اإلقليمية

214 رابط:
 http://www.africa-union.org/child/Decade%20Plan%20of%20Action%20-Final.pdf (Accessed 26 August 2013(  

215 مركز الدفاع القانوين التابع ملنظمة الحريات املدنية ومرشوع الدفاع واملساعدة القانونية ضد نيجرييا. مراسلة اللجنة اإلفريقية رقم 98/218 )1998( 

الفقرات 27 و37 و 41 عىل رابط 
http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/218-98.html (Accessed 26 August 2013(  

مركز سرياك ومركز الحقوق االقتصادية واالجتامعية ضد نيجرييا. مراسالت اللجنة اإلفريقية رقم 155/96 )2001) الفقرة 57 عىل رابط 
http://www.chr.up.ac.za/chr_old/indigenous/documents/Nigeria/Cases/SERAC1.pdf (Accessed 26 August 2013(

 ؛ ودوبلر ضد السودان، رسالة اللجنة اإلفريقية رقم 236/2000)2003) الفقرة 38 عىل رابط
 http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/236-2000.html (Accessed 26 August 2013(

بروتوكول سادك معاهدة سادكبروتوكول النساءامليثاق اإلفريقيالبلد

حول الصحة

بروتوكول سادك 

حول الجندر 

والتنمية

2010-1990/3/22007/9/301993/8/20أنجوال

-1998/1/72000/2/9-1986/7/17بوتسوانا

جمهورية الكونغو 

الدميقراطية

1987/7/202008/6/92009/2/28--

1992/2/102004/10/261993/8/262001/7/132010ليسوثو

-1989/11/172005/5/201993/8/122000/11/7مالوي

1989/2/222005/12/91993/8/302000/11/132010موزمبيق

1992/7/302004/8/111992/12/142000/7/102009ناميبيا

2012-1993/4/16توقيع 1995/9/152004/12/7سوازيالند

2012-1984/1/102006/5/21993/4/16زامبيا

1986/5/302008/4/151992/11/172004/5/132009زميبابوي

الزال عىل آليات حقوق اإلنسان اإلفريقية اإلقليمية أن تنظر مبزيد من التحديد يف القضايا ذات الصلة بحقوق الصحة الجنسية 

األوروبية  واللجنة  اإلنسان  لحقوق  األمريكية  البلدان  لجنة  مثل  األخرى  اإلقليمية  اآلليات  فإن بعض  واإلنجابية. ومع ذلك 

لحقوق اإلنسان واملحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان؛ بحثت يف بعض القضايا ذات الصلة بحقوق الصحة الجنسية واإلنجابية 

مثل التعقيم باإلكراه أو اإلجباري للنساء والحرمان من إتاحة بعض الخدمات مثل اإلجهاض. ورغم أن قرارات النظم اإلقليمية 

األمر دوال  اإلقناع خاصة حني يخص  قيمة يف  لها  أن  إال  اإلفريقي،  الجنوب  الوطنية يف دول  املحاكم  ملزمة يف  املقارنة غري 

متشابهة.  لقد سبق للجنة اإلفريقية أن أشارت إىل املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان واللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان يف 

قراراتها بشأن ثالث قضايا عىل األقل عرضت عليها، رغم أن أيا من تلك القضايا مل يكن له عالقة بقضايا حقوق الصحة الجنسية 
واإلنجابية عىل وجه التحديد.215
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3.4 الحق يف عدم التعرض للتمييز

الخاصة  واملامرسات  القوانني  للنساء.  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  لحامية  للتمييز هو حق جوهري  التعرض  عدم  يف  الحق 

املتعايشات  النساء  أو  الحوامل  النساء  مثل  الحقوق،  من  السكانية  الفئات  بعض  تحرم  التي  واإلنجابية  الجنسية  بالصحة 

مع فريوس نقص املناعة البرشية أو النساء ذوات اإلعاقة كلها قد تنتهك الحق يف عدم التمييز. عىل سبيل املثال، القوانني 

واملامرسات التي تحرم أو تضع الرشوط إلتاحة خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، مُيكن اعتبارها متييزآ، مثل رعاية الحمل 

أو خدمات اإلجهاض للنساء الحوامل أو النساء املتعايشات مع فريوس نقص املناعة البرشية أو النساء ذوات اإلعاقة. كذلك 

فإن اإلجراءات الطبية مثل اإلجهاض اإلجباري أو التعقيم اإلجباري للنساء املتعايشات مع فريوس نقص املناعة البرشية أو 

النساء ذوات اإلعاقة قد ينتهك الحق يف عدم التمييز. 

يكفل امليثاق اإلفريقي الحق يف عدم التمييز عىل مختلف األسس مبوجب املادة 2. كام أن الحق يف عدم التمييز كثريا ما يذكر 

مرتبطا بالحق يف املساواة يف املادة 3. تنص املادة 2 من امليثاق اإلفريقي عىل حامية كل شخص من املعاملة التمييزية يف التمتع 

بالحقوق املختلفة الواردة يف امليثاق اإلفريقي، كالتايل:

يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات املعرتف بها واملكفولة يف هذا امليثاق دون متييز خاصة إذا كان قامئا 

عىل العنرص أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو أي رأي آخر، أو املنشأ 
الوطني أو االجتامعي أو الرثوة أو املولد أو أي وضع آخر.216

لحقوق  الدويل  القانون  يف  أسايس  »مبدأ  بأنه  وصفته  حيث  التمييز  عدم  مبدأ  أهمية  عىل  اإلفريقية  اللجنة  أكدت  كام 

اإلنسان.«217 كام أشارت اللجنة اإلفريقية أيضا إىل أن »كل وثائق حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية ودساتري كل الدول تقريبا 

تتضمن نصوصا متنع التمييز. إن مبدأ عدم التمييز يضمن أن يتلقى األفراد املتواجدين يف نفس الظروف نفس املعاملة يف 
القانون واملامرسة.«218

كذلك ربطت اللجنة اإلفريقية بني الحق يف عدم التمييز والتمتع بكافة الحقوق األخرى. يف دعوى ل.ر.ف. ضد زامبيا، إذ رجعت 

اللجنة اإلفريقية إىل املادة 2 من امليثاق اإلفريقي، والذي ينص عىل الحامية من التمييز؛ ووجدت أن نصوص دستور زامبيا والتي 

اعتربت أن األشخاص من غري األصول الزامبية غري مؤهلني ملنصب الرئاسة، تنتهك املادة 2 من امليثاق اإلفريقي.219  وفرست ذلك 

كالتايل:

216 امليثاق األفريقي حاشية 206، املادة 2 )أُضيف التشديد(

217 جود ضد جمهورية بوتسوانا، رسالة اللجنة األفريقية رقم 313/05 )2010) الفقرة 218 عىل رابط:
http://www.interights.org/userfiles/Documents/ Decisiononthemerits31305KennethGoodvRepublicofBotswana.

pdf (accessed 26 August 2013(.
218 املرجع السابق )أُضيف التشديد(

219 إل آر إلي ضد زامبيا، حاشية 38 الفقرة 71
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املادة 2 من امليثاق تنبذ التمييز عىل األسس املذكورة، مبا يف ذلك اللغة.. أو األصل القومي أو االجتامعي.. 

وامليالد أو أي أساس آخر. وتنص عيل أهمية الحق يف املساواة. وأنه ينبغي ان تتم معاملة كل فرد ي بعدالة 

وإنصاف أمام النظام القانوين، وأن يضمن املعاملة باملساواة أمام القانون والتمتع املتساوي بالحقوق املتوفرة 

لكافة املواطنني اآلخرين. كام أن الحق يف املساواة هام لسبب آخر، وهو أن عدم املساواة يؤثر عىل قدرة 
املرء يف التمتع بالكثري من الحقوق األخرى.220

التمييز ضد النساء املتعايشات مع فريوس نقص املناعة البرشية والنساء ذوات اإلعاقة
نصت القوانني اإلقليمية بشكل خاص عىل حق النساء يف عدم التمييز. املادة 18)3( من امليثاق اإلفريقي تحمي النساء عىل 

التمييز كام أنها تربط ما بني تلك الحامية ومثيلتها الواردة يف القانون الدويل. حيث تنص عىل أنه عىل  وجه التحديد من 

الدول أن »تضمن إلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء وضامن حامية حقوق ]النساء واألطفال[ طبقا ملا هو منصوص عليه يف 
اإلعالنات واالتفاقيات الدولية.«221

املادة الثانية من بروتوكول النساء تنص عىل أنه »عىل الدول األطراف أن تناهض كل أشكال التمييز ضد النساء من خالل 

الترشيعات املالمئة والتدابري املؤسساتية والتدابري األخرى.« كام تنص أيضا عىل أن التدابري الترشيعية أو الالئحية سوف تتضمن 
»منع وتقويض كل أشكال التمييز خاصة املامرسات الضارة التي تهدد الصحة والرفاهة العامة للنساء.222

املادة 1 من بروتوكول النساء تعرف التمييز ضد النساء بأنه:

»أي تفريق  أو إقصاء أو تقييد أو أي معاملة تفضيلية بسبب الجنس تستهدف أو تؤدي إىل املساومة أو 

تدمري االعرتاف أو التمتع أو مامرسة النساء، بغض النظر عن زواجهن من عدمه، لحقوق اإلنسان والحريات 
األساسية يف كافة مناحي الحياة.«223

يؤكد بروتوكول سادك  للجندر عيل املادة 6)2( من معاهدة سادك التي تؤكد عىل االلتزام مبنع التمييز عىل أساس الجندر 

وتربط ما بني ذلك وبني إتاحة الحقوق الصحية؛ كام تلزم الدول باتخاذ كافة التدابري، مبا يف ذلك تعديل القوانني الوطنية التي 

النساء عىل  النساء، لالعرتاف وحامية وتعزيز حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية للنساء والفتيات وضامن حصول  متيز ضد 

الخدمات الصحية. كذلك يعرتف بروتوكول سادك حول الجندر عىل وجه الخصوص بأهمية تناول كل من قضايا فريوس نقص 
املناعة البرشية واإلعاقة من أجل تعزيز املساواة عىل أساس الجندر.224

217 املرجع السابق الفقرة 63

218 امليثاق اإلفريقي حاشية 206، املادة 3 )18(

219 بروتوكول النساء، حاشية 207، املادة 2 )ب(

220 املرجع السابق، املادة 1

221 بروتوكول سادك حول الجندر، حاشية 2013ـ املواد 9 و 27

222 بروتوكول النساء، حاشية 207، املادة 2 )ب(

223 املرجع السابق، املادة 1

224 بروتوكول سادك حول الجندر، حاشية 2013ـ املواد 9 و 27 
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املادة  التمييز.  من  بالحامية  الخصوص  وجه  عىل  اإلعاقة  ذوات  النساء  تخص  اإلقليمية  اإلنسان  حقوق  وثائق  من  العديد 

18)4( من امليثاق اإلفريقي تنص عىل وجه التحديد عىل حق األفراد ذوي اإلعاقة يف تدابري خاصة للحامية مبا يتناسب مع 

الخاصة للنساء ذوات اإلعاقة من  النساء ينص عىل الحامية  املادة 23 من بروتوكول  »احتياجاتهم الجسدية أو األخالقية.« 

التمييز بسبب اإلعاقة وتؤكد عىل الحق يف املعاملة بكرامة. كذلك، ينص الهدف األول إلعالن االتحاد اإلفريقي وبرنامج عمل 

القارة يف العقد اإلفريقي لألفراد ذوي اإلعاقة والذي امتد إىل عام 2019، عىل مطالبة الدول بصياغة وتطبيق قوانني وسياسات 
وبرامج وطنية تعزز املشاركة الكاملة عىل قدم املساواة لألفراد ذوي اإلعاقة.225

مل تتناول اللجنة اإلفريقية بشكل مبارش ما إذا كان التمييز عىل أساس حالة فريوس نقص املناعة البرشية متضمن يف املادة 

2. مع ذلك، فإن بروتوكول النساء هو معاهدة حقوق اإلنسان الدولية الوحيدة التي تذكر فريوس نقص املناعة البرشية عىل 

وجه الخصوص، وتشري إىل أن للنساء الحق يف حامية أنفسهن والحامية من فريوس نقص املناعة البرشية وااليدز.226 كذلك 

قالت اللجنة اإلفريقية يف تفسريها لنطاق املواد 14)1( )د( و14)1( )هـ( من بروتوكول النساء الخاصة بالحق يف الحامية  من 

العدوى املنقولة جنسيا والعلم بالحالة الصحية الشخصية، أن التمييز عىل أساس حالة فريوس نقص املناعة البرشية، 

ضمن أسباب أخرى، يقيد قدرة النساء عىل مامرسة حقوقهن الواردة يف بروتوكول النساء، أي الحق يف التمتع بحقوق الصحة 
الجنسية واإلنجابية وحامية النفس من األمراض املنقولة جنسيا.227

كذلك، طالبت اللجنة اإلفريقية يف عام 2001 الحكومات اإلفريقية بحامية حقوق األفراد املتعايشني مع فريوس نقص املناعة 

البرشية وذلك يف قرارها الصادر عام 2001 بشأن وباء فريوس نقص املناعة البرشية/االيدز228 كام أصدرت قرارا حديثا بإنشاء 

لجنة خاصة بحامية حقوق األفراد املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية واملتعرضني واملتأثرين  به، للنظر عىل وجه 
التحديد يف حقوقهم   مبا يف ذلك عدم التمييز.229

225 إعالن االتحاد اإلفريقي وخطة عمل القارة األفريقية يف العقد اإلفريقي لألشخاص ذوي اإلعاقة، حاشية 214

226 بروتوكول النساء حاشية 207، املواد 14 )1( )د(

 227 التعليق العام عىل املادة 14 )1( )د( و)هـ( من بروتوكول امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب حول حقوق النساء يف أفريقيا الفقرات 5-4
http://www.achpr.org/news/2012/11/d65/(accessed 26August 2013(

228  اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، القرار بشأن وباء فريوس نقص املناعة البرشية/االيدز- تهديد لحقوق اإلنسان واإلنسانية

)AGH/229 (XXXVII)، مايو 2001،
 http://www.achpr.org/sessions/29th/resolutions/53/ (accessed 26August 2013(.

229 اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، قرار إنشاء لجنة لحامية األشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية واملتعرضني ملخاطره 

واملتأثرين به، قرار رقم XLVII(163)، مايو 2001
http://www.achpr.org/sessions/48th/resolutions/172/(accessed 26August 2013(.
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كذلك أكدت العديد من القرارات واإلعالنات دون اإلقليمية عىل أهمية عدم التمييز ضد األفراد املتعايشني مع فريوس نقص 
املناعة البرشية.230

ورغم محدودية الترشيعات الصادرة عن اللجنة اإلفريقية بشأن التمييز املرتبط  بالجنس أو اإلعاقة أو »أي سبب آخر.« مثل 

فريوس نقص املناعة البرشية وااليدز، إال أن الواضح من الوثائق اإلقليمية والوثائق ذات الصلة، أن اللجنة اإلفريقية تعترب أن 

حقوق النساء واألفراد املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية واألفراد ذوي اإلعاقة من بني هموم حقوق اإلنسان. 

األفعال التي تنتهك الحق يف عدم التمييز

حني تطالب اللجنة اإلفريقية بتقريرعن مدي وجود كل من قوانني  ومامرسات متييزية  للتمييز عىل أساس الجنس أو 

اإلعاقة أو »أي سبب آخر.« مثل عدوي فريوس نقص املناعة البرشية واإليدز،  سوف تنظر اللجنة فيام ييل:

وجود حاالت مشابهة تم تناولها بشكل مختلف؛	 

ما إذا كان وراء املعاملة املختلفة مربرات موضوعية أو منطقية؛	 

التناسب بني الهدف املرجو والطرق املستخدمة.231	 

يف دعوى بيوروهيت وموور ضد جامبيا232 وضعت اللجنة يف اعتبارها حقوق املساواة والصحة لألفراد ذوي اإلعاقة ووجدت 

أن النظام الترشيعي يف جامبيا الخاص مبرىض الصحة العقلية ينتهك كل من املواد 16 و18)4( من امليثاق اإلفريقي. وقد كانت 

حيثيات اللجنة يف ذلك كام ييل:

يُعترب الحق يف الصحة، أحد  الحقوق اإلنسانية الحيوية، وهو يؤثر عيل  رفاهة اإلنسان وكافة جوانب حياته، 

كام أنه رضوري لتحقيق كافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية األخرى. ويتضمن هذا الحق أيضآ، الحق 

يف مرافق صحية وإتاحة السلع والخدمات للجميع بدون متييز من أي نوع.233 

محددة  خطوات  باتخاذ  اإلفريقي  امليثاق  يف  األطراف  الدول  »التزام   16 للامدة  قراءتها  يف  اإلفريقية  اللجنة  أشارت  كذلك 

وهادفة، مع االستخدام الكامل لكافة املوارد املتاحة، من أجل ضامن التمتع الكامل بالحق يف الصحة بكل جوانبه بدون متييز 
من أي نوع.234

230 انظر عىل سبيل املثال ميثاق سادك بشأن فريوس نقص املناعة البرشية/االيدز والتشغيل يف سادك، املواد 2 و 3 )1(؛ إعالن ماسريو عن مكافحة فريوس 

نقص املناعة البرشية/االيدز يف منطقة السادك؛ اإلطار االسرتاتيجي وخطة عمل سادك بشأن فريوس نقص املناعة البرشية وااليدز 2003-2007،8؛  خطة 

عمل سادك بشأن فريوس نقص املناعة البرشية: الخطة الخمسية اإلسرتاتيجية 2005-2009 )2004(، 4؛ وثيقة إطار سياسات قطاع الصحة، سادك، 2000 

وإعالن سادك بشأن فريوس نقص املناعة البرشية وااليدز )2003(.

231 جود ضد جمهورية بوتسوانا، حاشية 217، الفقرة 219

232 رسالة اللجنة اإلفريقية رقم 2001/241 )2003( 
http://www1.chr.up.ac.za/index.php/browse-by-subject/304-the-gambia-purohit-and-another-v-the-gambia-

2003-ahrlr-96-achpr-2003.pdf (accessed 26August 2013(
233 املرجع السابق، الفقرة 80

234 املرجع السابق، الفقرة 84
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القانون اإلقليمي املقارن: التعقيم القرسي

يف دعوى  لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان شافيز ضد بريو، 235 وهي الدعوى التي حسمت بالتصالح، اعرتفت 

دولة بريو أن التعقيم القرسي للنساء ينتهك، ضمن أمور أخرى، الحق يف عدم التمييز املنصوص عليه يف املادة 1)1( 

من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان.

كام ُدفع يف دعوى آي يف ضد بوليفيا،236 املنظورة أمام لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، بالتمييز عىل أساس 

الجندر، حيث تعرضت املدعية إلجراء التعقيم الذي ادعت انه تم دون موافقة مدعومة باملعلومات من طرفها. وقد 

قبلت اللجنة النظر يف الدعوى يف يوليو 2008 والزال قرارها مل يصدر بعد. 

قضية ف.س. ضد شييل،237 التي الزالت منظورة أمام لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، تطرح قضايا التمييز 

عىل أساس فريوس نقص املناعة البرشية حيث تدفع الدعوى بأن التعقيم القرسي المرأة حاملة لفريوس نقص املناعة 

البرشية ينتهك املواد 1 و 24 من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والتي تطالب الدول األطراف مبناهضة املامرسات 

التمييزية وان تتخذ إجراءات وتدابري أخرى لتحقيق وضامن املساواة الفعلية أمام القانون لكل فرد بعض النظر عن 

الجنس أو حالة فريوس نقص املناعة البرشية. وتؤكد الدعوى أن التعقيم القرسي يؤثر بدرجة غري متناسبة عىل النساء، 

وأن النساء الحامالت لفريوس نقص املناعة البرشية يتعرضن بنسبة أكرب ملخاطر التعقيم القرسي وأشكال أخرى من 

التمييز يف مجال تقديم الرعاية الصحية، مام يطرح رضورة إتاحة املرافق والسلع والخدمات الصحية أمام الكل، خاصة 
القطاعات السكانية األكرث ضعفا وتهميشا.238

اعتربت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن التعقيم القرسي يعد انتهاكا للحق يف عدم التمييز يف قضية يف يس ضد 

سلوفاكيا،239 وإن يب ضد سلوفاكيا،240 وآي جي وآخرين ضد سلوفاكيا،241 ومع أن القضايا الثالث كانت تخص التعقيم 

القرسي لنساء من األقليات اإلثنية، إال أن املحكمة يف أي من هذه القضايا، مل تجد رضورة إلصدار قرار منفصل بشأن 

انتهاك الحق يف عدم التمييز من عدمه.242 وقد جاءت هذه النتيجة رغم اعرتاف املحكمة بأن األدلة املقدمة أمامها 

235 لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان  
Report No 71/03(2003( available at http://www1.umn.edu/humanrts/cases/71-03.html (accessed 26 August 2013(

236 لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان )قرار املقبولية( )2008( الفقرة 28
http://www1.umn.edu/humanrts/cases/40-08.html

237 مذكرة التقايض يف دعوى إف إس ضد شييل. 
http://reproductiverights.org/en/lbs-fs-vs-chile  (accessed 26 August 2013(

238  املرجع السابق

239 طلب مقدم للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان رقم 18968/07  )2011)
  (accessed 26 August 2013)  http://www.refworld.org/pdfid/4a648cb42.pdf

240 طلب مقدم للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان رقم 29518/10  )2012)
 http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/eu/cases/ECHR/2012/991.html (accessed 26 August 2013(
 http://www.refworld.org/docid/50a289e22.html (2012( 15966/04 241 طلب مقدم للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان رقم

242 انظر يف يس ضد سلوفاكيا، حاشية 239، الفقرة 176؛ إن يب ضد سلوفاكيا، حاشية 240، الفقرة 120؛ آي جي وآخرون ضد سلوفاكيا حاشية 241، الفقرة 164
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النساء بدون موافقتهن املدعومة باملعلومات تؤثر عىل األفراد الضعفاء من الجامعات  تشري إىل أن مامرسة تعقيم 

التعقيم بدون موافقة مدعومة باملعرفة  النظر عن كون  أنه، بغض  اإلثنية املختلفة.243 مع ذلك فقد رأت املحكمة 

يستدعي انتقادا شديدا، إال أن األدلة املوضوعية مل تكن كافية يف حد ذاتها إلقناع املحكمة أن ذلك تم يف إطار سياسة 
منظمة أو أن أداء فريق املستشفى كان وراءه دوافع عنرصية ومن ثم كان متييزيا.244

يف قضية يف يس ضد سلوفاكيا، اعرتض أحد القضاة وأشار إىل أن الفشل يف إثبات وجود انتهاك للحق يف عدم التمييز 

قلل من شأن القضية إىل مستوى قضية فردية. كام أشار إىل أن وجود قضايا أخرى من هذا النوع أمام املحكمة تدعم 

قناعته أن التعقيم الذي أجري عيل نساء روما مل يكن من باب املصادفة، وإمنا استند إىل موقف قديم من أقلية روما 

يف سلوفاكيا. وإذ خلص القايض إىل وجود التمييز، أشار إىل أن املدعية كانت »مستهدفة.« كام أنه مل تكن هناك أي 
أسباب طبية تستدعي تعقيم الشاكية.245

مل تقترص شكوى النساء أمام املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان عىل التمييز عىل أساس العنرص وإمنا أيضا عىل أساس 

الجنس. يف قضية آي جي وآخرين ضد سلوفاكيا ادعت الشاكيات أنهن »تعرضن للتمييز عىل أساس جنسهن بسبب 

فشل الخدمات الصحية يف استيعاب الفروق البيولوجية األساسية بني الرجال والنساء فيام يتعلق باإلنجاب.«246 

ودفعت الشاكيات بأن »تعقيمهن، بدون موافقتهن الكاملة واملدعومة باملعلومات كان شكال من أشكال العنف ضد 

النساء.«247 كام ادعني أن »عقمهن املرتتب عىل ذلك أدى إىل عبء نفيس واجتامعي أكرث صعوبة عىل النساء منه عىل 

الرجال، خاصة يف مجتمع روما، حيث كثريا ما تتحدد مكانة النساء بدرجة خصوبتهن.«248 مع ذلك أرصت حكومة 

سلوفاكيا عىل أن الشاكيات مل يتلقني معاملة مختلفة عن املرىض اآلخرين يف نفس وضعهن.249 كام ذكرنا أعاله مل تجد 

املحكمة األوروبية رضورة إىل أن تنظر بشكل منفصل يف دعاوى التمييز بسبب الجنس أو العرق.

243 انظر يف يس ضد سلوفاكيا، حاشية 239، الفقرة 177؛ إن يب ضد سلوفاكيا، حاشية 240، الفقرة 121؛ آي جي وآخرون ضد سلوفاكيا حاشية 241، الفقرة 165

244 املرجع السابق.

245 رأي القايض ميجوفيك املخالف، الحاشية 239 يف قضية يف يس ضد سلوفاكيا

246 آي جي وآخرون ضد سلوفاكيا، حاشية 241، الفقرة 160

247 املرجع السابق.

248 املرجع السابق ، الفقرة 160

249 املرجع السابق ، الفقرة 162

ميكن الدفع ضد القوانني والسياسات واملامرسات التي تحرم النساء من حقهن يف تقرير املصري بشأن حياتهن اإلنجابية، مثل 

التعقيم القرسي أو اإلجهاض القرسي، مبوجب كونها انتهاكات للحق يف عدم التمييز يف ضوء الحامية الواسعة من التمييز ضد 

النساء. كذلك ميكن الدفع يف املحاكم ضد القوانني والسياسات واملامرسات التي تحرم فئات معينة من السكان من حقوق 

الصحة الجنسية واإلنجابية، مثل املامرسات التي تستهدف النساء ذوات اإلعاقة بالتعقيم أو اإلجهاض باإلكراه أو املامرسات 

التي تجرب النساء الحوامل عىل الفحص بشأن فريوس نقص املناعة البرشية كرشط للحصول عىل خدمات الرعاية الصحية، عىل 

أساس أنها تنتهك الحق يف عدم التمييز. 
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4.4 الحق يف املساواة

تنص املادة 3 من امليثاق اإلفريقي عىل حق املساواة يف الحامية أمام القانون. تنص املادة 3 عىل أن »الناس سواسية أمام 

القانون.« ولكل فرد الحق يف حامية متساوية أمام القانون.« وهو نص شبيه باملادة 26 من العهد الدويل للحقوق املدنية 

والسياسية الذي نوقش يف القسم 3.5.

رأت اللجنة اإلفريقية أن املادة 3 »تضمن املعاملة العادلة واملنصفة لألفراد يف إطار النظام القانوين لكل بلد.«250 

وتخص املادة 3 بالحامية عىل وجه الخصوص النساء ذوات اإلعاقة حيث أوضحت اللجنة اإلفريقية أن »الهدف من ]املادة 3[ 

هو ضامن املساواة يف املعاملة بني األفراد بغض النظر عن الجنسية أو الجنس أو العرق أو األصل االثني، أو الرأي السيايس أو 
الدين أو املعتقد أو اإلعاقة أو السن أو امليل الجنيس.«251

يف نظام الدول األمريكية وجدت لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ان التعقيم باإلكراه للنساء ينتهك حقهن يف املساواة 

يف الحامية. يف قضية شافيز ضد بريو وجدت اللجنة أن التعقيم باإلكراه المرأة ينتهك ضمن حقوق أخرى، الحق يف الحامية 

املتساوية أمام القانون واملنصوص عليها يف املادة 24 من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان.252 

مل تقرر اللجنة اإلفريقية عىل وجه التحديد ما إذا كانت املادة 3 توفر الحامية من املعاملة غري املتفاوتة عىل أساس حالة 

فريوس نقص املناعة البرشية، إال أن ذلك هو األرجح يف ضوء تعبري اللجنة اإلفريقية عن قلقها بشأن املعاملة املتفاوتة لألفراد 

املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية. 

إلسناد الدعوى إىل املادة 3 من امليثاق اإلفريقي يجب عىل املحامي أن يثبت أن موكله مل يعامل معاملة اآلخرين يف وضع مشابه 

أو أن مريضا آخر يف ظروف مشابهة تلقى معاملة أفضل فيام يتعلق بالتمتع بحق أسايس منصوص عليه يف امليثاق اإلفريقي.253 

مثلام هو الحال فيام يتعلق بعدم التمييز، فإن القوانني والسياسات واملامرسات التي تحرم النساء الحق يف تقرير املصري بشأن 

حياتهن الجنسية واإلنجابية، قد متثل انتهاكا للحق يف املساواة. مثل كل من التعقيم أو اإلجهاض اإلجباري أوباإلكراه، أو تلك 

التي تؤدي، سواء مبارشة أو بطريق غري مبارش، إىل معاملة متفاوتة يف الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية، 

250 محامو زميبابوي من اجل حقوق اإلنسان ومجمع الصحف بزميبابوي ضد زميبابوي. رسالة اللجنة اإلفريقية 284/03 الفقرة 155 
http://www.achpr.org/files/sessions/6th-eo/comunications/284.03/achpreo6_284_03_eng.pdf (accessed 26 

August 2013(
251 املرجع السابق.

252 شافيز ضد بريو، حاشية 235

253 محامو زميبابوي من اجل حقوق اإلنسان ومجمع الصحف بزميبابوي ضد زميبابوي. رسالة اللجنة اإلفريقية250  الفقرة 158
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5.4 الحق يف الصحة، مبا يف ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية

يعترب الحق يف الصحة أحد الحقوق الهامة يف قانون حقوق اإلنسان اإلقليمي، وكثريا ما يتم الربط بينه وبني حقوق أخرى. 

تنص املادة 16 من امليثاق اإلفريقي عىل حق كل شخص يف »التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية ميكنه الوصول إليها.«

يف عام 1996 يف دعوى مركز الحقوق االجتامعية واالقتصادية )سرياك( ومركز الحقوق االقتصادية واالجتامعية ضد نيجرييا.254 

الحقوق  وإنفاذ  لتطبيق  جهدها  كل  تبذل  سوف  أنها  اللجنة  ورأت  الصحة.  يف  الحق  أهمية  عىل  اإلفريقية  اللجنة  أكدت 

االجتامعية واالقتصادية، مثل الحق يف الصحة، ليك تستجيب الحتياجات الشعوب يف إفريقيا:

إن تفرد الوضع األفريقي والسامت الخاصة للميثاق اإلفريقي تفرض عىل اللجنة اإلفريقية مهمة هامة. إذ 

يجب عىل القانون الدويل وقانون حقوق اإلنسان الدويل أن يستجيبا للظروف اإلفريقية. املؤكد، أن الحقوق 

يف  اإلنسان  حقوق  يف  أساسية  عنارص  هي  واالجتامعية  االقتصادية  والحقوق  البيئية  والحقوق  الجامعية، 

إفريقيا. وسوف تطبق اللجنة اإلفريقية أي من الحقوق املختلفة املنصوص عليها يف امليثاق اإلفريقي. كام 

أنها ترحب بهذه الفرصة لتوضح انه ما من حق يف امليثاق اإلفريقي مام ال ميكن تطبيقه.255 

يف قضية بيوروهيت وموور ضد جامبيا قالت اللجنة اإلفريقية أن »التمتع بحق اإلنسان يف الصحة كام هو معروف يعترب امرأ 

حيويا لكافة جوانب حياة الشخص ورفاهته، كام أنه رضوري لتحقيق كل حقوق اإلنسان والحريات األساسية األخرى.«256 

الحق يف الصحة يتضمن الحق يف الصحة الجنسية واإلنجابية
يتضمن الحق يف الصحة الحق يف الصحة الجنسية واإلنجابية. أما طبيعة ونطاق هذا الحق فمنصوص عليها بوضوح يف املادة 

14 من بروتوكول النساء. حيث تنص عىل أنه عىل الدول األطراف أن »تضمن احرتام وتعزيز حق النساء يف الصحة مبا يف ذلك 

الصحة الجنسية واإلنجابية.«257 كام جاء يف التعليق العام للجنة األفريقية عىل املادة 14 )1( )د( و)هـ( أن »للنساء يف إفريقيا 
الحق يف الحصول عىل أعىل مستوى ممكن من الصحة، مبا يتضمنه ذلك الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية.«258

254 سرياك ومركز الحقوق االقتصادية واالجتامعية، حاشية 215

255 املرجع السابق، فقرة 68

256 بيوروهيت وموور ضد جامبيا، حاشية 232، الفقرة 80

257 بروتوكول النساء هو أول اتفاقية إقليمية أو دولية لحقوق اإلنسان تشري بوضوح لفريوس نقص املناعة البرشية  وتنص عىل الحق يف الحامية من 

فريوس نقص املناعة البرشية.

258 التعليق العام عىل املادة 14 )1( )د( و)هـ( من بروتوكول النساء، حاشية 227، الفقرة 5
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مبوجب بروتوكول النساء يرتبط الحق يف الصحة الجنسية واإلنجابية بطيف من الحقوق كام يتضمن الحريات وحقوق النساء 

مبا يف ذلك:  

الحق يف التحكم يف خصوبتهن؛259	 

الحق يف تقرير اإلنجاب من عدمه وعدد األطفال وفرتة التباعد بني طفل واآلخر؛260 	 

الحق يف اختيار أي وسيلة ملنع الحمل؛261	 

الحق يف حامية النفس والحامية من العدوى املنقولة جنسيا مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البرشية/االيدز؛262 	 

الحق يف املعرفة بشأن الحالة الصحية والحالة الصحية للرشيك الحميم؛263	 

الحق يف الحصول عىل التثقيف األرسي؛264	 

والحق يف إمكانية الحصول عىل خدمات ومعلومات الصحة اإلنجابية املناسبة واملتاحة وذات التكلفة املعقولة.265 	 

كذلك ارتبط الحق يف حامية النفس من فريوس نقص املناعة البرشية وااليدز باعتباره مرتبطا بحقوق النساء األخريات »مبا 

يف ذلك الحق يف املساواة وعدم التمييز، والحياة والكرامة وتقرير املصري والخصوصية والحق يف عدم التعرض ألي من أشكال 
العنف.«266

من الجدير بالذكر أن اللجنة اإلفريقية أقرت أيضا باالرتباط بني فريوس نقص املناعة البرشية والتمتع بحقوق الصحة الجنسية 

واإلنجابية. حيث قالت:

البرشية، ال  املناعة  التعرض ونقل فريوس نقص  الجمة بسبب  االنتشار واملخاطر  ارتفاع معدل  ففي ضوء 

النساء يف  تقييد حقوق  إن  الجنسية واإلنجابية[.  الصحة  الكامل بحقوقهن ]يف  التمتع  النساء من  تتمكن 

سياق الصحة الجنسية واإلنجابية يزيد من احتامل تعرضهن ونقلهن لفريوس نقص املناعة البرشية. ويفاقم 

من هذا الوضع بالنسبة للنساء املتعايشات مع فريوس نقص املناعة البرشية التقييد الشديد أو حرمانهن من 

تلك الحقوق نتيجة للتمييز املقرتن بفريوس نقص املناعة البرشية والوصمة واألحكام املسبقة واملامرسات 
التقليدية الضارة.267

عىل الدول مبوجب امليثاق اإلفريقي وبروتوكول النساء أن توفر وتتيح وبأسعار معقولة خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة 

الحق يف  النظر يف معنى  السودان،268 وبعد  السكن ضد  السودانية ومركز حقوق  العالية. يف قضية منظمة حقوق اإلنسان 

الصحة مبوجب امليثاق اإلفريقي، أكدت اللجنة عىل التزامات الدولة باحرتام وتحقيق الحقوق الصحية من خالل توفري وإتاحة 

259 املادة 14 )1( من بروتوكول النساء

260 املرجع السابق، املادة 14 )1( )ب(

261 املرجع السابق، املادة 14 )1( )ج(

262 املرجع السابق، املادة 14 )1( )د(

263 املرجع السابق، املادة 14 )1( )هـ(

264 املرجع السابق، املادة 14 )1( )و(

265 املرجع السابق، املادة 14 )2(

266 التعليق العام عىل املادة 14 )1( )د( و)هـ( من بروتوكول النساء، حاشية 207، الفقرة 11

267 املرجع السابق الفقرة 5

268 اللجنة اإلفريقية، مراسلة رقم 279/03 و 296/05 )2009). 
  http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/279-2003.html      accessed 26 august 2013(
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الخدمات املالمئة وعالية الجودة.269 كذلك تلزم املادة 14)2( من بروتوكول النساء الدول عىل اتخاذ كافة التدابري املالمئة من 

أجل توفري الخدمات الصحية »الفعالة ومعقولة السعر وامليرس الوصول إليها.«

تعرتف القوانني اإلقليمية بأهمية خدمات ومعلومات الصحة اإلنجابية. حيث يذكر بروتوكول النساء عىل وجه التحديد عددا 

من خدمات الصحة اإلنجابية ذات األهمية الخاصة يف مجال الصحة الجنسية واإلنجابية، والتي تتضمن:

املعلومات والتثقيف والربامج املجتمعية للنساء؛270 	 

خدمات رعاية الحمل والوالدة وما بعد الحمل وتغذية النساء خالل فرتة الحمل والرضاعة؛271 	 

اإلجهاض الطبي يف حاالت االعتداء الجنيس واالغتصاب واغتصاب املحارم وحني يتسبب استمرار الحمل يف تهديد 	 
حياة الطفل أو الجنني؛272

التثقيف بشأن تنظيم األرسة؛273 	 

الخدمات التي تحمي النساء من فريوس نقص املناعة البرشية والعدوى األخرى املنقولة جنسيا؛ و 	 

خدمات املشورة الصحية للنساء )مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البرشية( وصحة رشيكها.274  	 

كام ينص التعليق العام عىل املادة 14)1( )د( و )هـ( بشكل أكرث تحديدا يف حالة فريوس نقص املناعة البرشيةة وااليدز عىل:

إتاحة اإلجراءات والتقنيات والخدمات لتحديد الحالة الصحية مبا يف ذلك فحص فريوس نقص املناعة البرشية مع 	 

اإلرشاد قبل وبعد إجراء الفحص، وعد خاليا الجهاز املناعي اليس دي CD4( 4) والعبء الفريويس والدرن واملسوح 

للكشف عن رسطان عنق الرحم؛275 

املعلومات والتثقيف بشأن الجنس والجنسانية وفريوس نقص املناعة البرشية وحقوق الصحة الجنسية واإلنجابية 	 
والخدمات الصحية املتوفرة؛276

أساليب الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية الخاصة بالنساء مثل الواقي األنثوي ومضادات امليكروبات والوقاية 	 

انتقال الفريوس من األم إىل الطفل والوقاية بعد التعرض، لكافة النساء دون متييز عىل أن يكون ذلك متوفرا  من 

وشامال وسهل الوصول إليه وبأسعار معقولة وعايل الجودة.277 

269 املرجع السابق الفقرات 209-208.

270 املادة 14 )2( )ا(

271 املرجع السابق، املادة 14 )2(

272 املرجع السابق، املادة 14)2()ج(

273 املرجع السابق، املادة 14 )1( )و(

274 املرجع السابق، املواد 14 )1( )د( و )هـ(

275 التعليق العام عىل املادة 14 )1( )د( و )هـ( من بروتوكول النساء، حاشية 227، الفقرات 14-13

276 املرجع السابق، الفقرات 26 - 27

277 املرجع السابق، الفقرة  30
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تقديم الخدمة عىل أساس املوافقة الطوعية املدعومة باملعلومات
تركز املادة 14 من بروتوكول النساء، عىل حق املرأة يف اتخاذ قرارات مدعومة باملعلومات بشأن صحتها اإلنجابية. وباإلشارة 

عىل وجه الخصوص إىل أهمية تقرير املصري يف التعامل مع خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، تكفل املادة 14 للنساء الحق 

يف التحكم يف خصوبتهن وتقرير اإلنجاب من عدمه وتوقيت اإلنجاب واختيار وسيلة منع الحمل. 

كان التوسع يف مناقشة الحق العام يف تقرير املصري بشأن األمور الجنسية واإلنجابية محدودا. مع ذلك، فقد تضمن التعليق 

العام عىل املواد 14)1( )د( و )هـ( من بروتوكول النساء معلومات تفصيلية عن فهم تقرير املصري يف السياق الخاص لفريوس 

نقص املناعة البرشية وااليدز. حيث قدم هذا التفسري إرشادات مفيدة عن كيفية تطبيق الحق عىل قضايا الصحة الجنسية 

واإلنجابية األخرى. 

يشري التعليق العام إىل أن الحق يف حامية النفس من فريوس نقص املناعة البرشية مبوجب املادة 14 )1( )د( يتضمن إتاحة 

املعلومات والتثقيف حول »الجنس والجنسانية وفريوس نقص املناعة البرشية والحقوق الجنسية واإلنجابية.«278 إضافة إىل 
خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية »بدون إكراه أو متييز أو عنف.«279

فيام يتعلق بفحص فريوس نقص املناعة البرشية، يشري التعليق العام عىل أنه يجب توفري املعلومات والتثقيف املطلوب للنساء 

مبا يف ذلك اإلرشاد ما قبل وما بعد الفحص لضامن الحصول عىل موافقة مدعومة باملعلومات.280 كام يشري إىل رضورة تدريب 

عامل الرعاية الصحية لضامن، ضمن أمور أخرى، »احرتام الكرامة واالستقاللية واملوافقة املدعومة باملعلومات.«281 

عىل حني ال ينص التعليق العامل تحديدا عىل اإلجراءات الطبية مثل اإلجهاض باإلكراه أو التعقيم باإلكراه للنساء املتعايشات مع 
فريوس نقص املناعة البرشية، إال أنه يشري إىل أنه ال يجوز استخدام نتائج الفحص االيجابية كمربر »للمامرسات القرسية.«282

278 املرجع السابق، الفقرة  26

279 املرجع السابق، الفقرة  29.

280 املرجع السابق، الفقرة  14

281 املرجع السابق، الفقرة  41

282 املرجع السابق، الفقرة  42
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283 تقرير لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان رقم 21/07 )2007).
(accessed 26 August 2013( http://www1.umn.edu/humanrts/cases/21-07.html

284 املرجع السابق، الفقرة  19.

285 املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، طلب رقم 57375/08 )2012)
http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/hof.nsf/1d4d0d d240bfee7ec12568490035df05/6d7967584b877041c1257a

ae0035e8eb?OpenDocument (accessed 29 August 2013(..
286 املرجع السابق، الفقرة  111

287 املرجع السابق، الفقرة  102

288 املرجع السابق

289 يف يس ضد سلوفاكيا، حاشية 239، الفقرة 112

القانون اإلقليمي املقارن: الحرمان من الخدمات الصحية املتاحة قانونا مثل اإلجهاض ورعاية 
ما بعد اإلجهاض

يف قضية جاكينتو ضد املكسيك،283  أكدت لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أن إتاحة املعلومات والتثقيف هي أمور 

جوهرية يف إتاحة خدمات الرعاية الصحية. يف هذه القضية طلبت املريضة إجراء عملية إجهاض. حاول طاقم املستشفى 

إقناعها بعدم إجراء اإلجهاض من خالل إطالعها عىل سلسلة من الفيديوهات بشأن اإلجهاض. كذلك قام طبيب، بأسلوب 

غري دقيق، برشح مخاطر اإلجراء لوالدة املريضة كام أخرب والدة املريضة بأنها تتحمل املسئولية إذا توفت ابنتها أثناء 

العملية. يف ضوء معلومات الطبيب الخاطئة قررت األم عدم إجراء العملية. وقد توصل الطرفان إىل التصالح، إال أن لجنة 

البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أشارت إىل أنه »ال ميكن للنساء أن يتمتعن متاما بحقوقهن اإلنسانية بدون أن تتاح لهن 

إمكانية الحصول يف الوقت املناسب عىل خدمات الرعاية الصحية واملعلومات والتثقيف.«284 

الخاصة  الحياة  )الحق يف احرتام  للامدة 8  انتهاكا  األوروبية  املحكمة  بولندا،285 وإذ وجدت  يف قضية يب و إس ضد 

واألرسية( من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، فيام يتعلق بتقرير إتاحة اإلجهاض القانوين، وأشارت إىل أن »إتاحة 

املعلومات املوثقة بشأن رشوط توفر اإلجهاض القانوين واإلجراءات املعنية التي يجب إتباعها.« ذات أهمية مبارشة يف 

مامرسة االستقالل الشخيص.286 وأشارت املحكمة إىل أن الشاكيات »حصلن عىل معلومات متناقضة، بشأن من يستطيع 

إجراء اإلجهاض، ومن يتخذ القرار، وما إذا كان القانون ينص عىل أي فرتة انتظار أو أي رشوط أخرى يجب االلتزام 

بها، إن وجدت.«287 كام أشارت املحكمة إىل »أن الشاكية الثانية طُلب منها أن توقع عىل صيغة موافقة بشأن إجهاض 
الشاكية األوىل تضمن تحذيرا من أن اإلجهاض قد يؤدي إىل وفاة ابنتها.«288

القانون اإلقليمي املقارن: التعقيم القرسي

قضايا التعقيم الثالث التي نظرتها املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان تناقش أهمية توفري املعلومات الصحية املالمئة 

الالزمة للحصول عىل املوافقة إضافة إىل معايري املوافقة املدعومة باملعلومات بشأن إجراءات طبية مثل التعقيم. يف 

قضية يف يس ضد سلوفاكيا، أشارت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان انه ال يبدو من الوثائق املقدمة أن الشاكية قد 

أُخطرت متاما بشأن وضعها الصحي واإلجراء املقرتح وبدائله. كام نوهت املحكمة إىل أن مطالبة الشاكية باملوافقة عىل 

تدخل مثل التعقيم أثناء ما هي يف حالة والدة ال يسمح لها باتخاذ القرار بكامل إرادتها الحرة، مع الوضع يف االعتبار 
كل األمور ذات الصلة ... وبعد التفكري يف النتائج ومناقشة األمر مع رشيكها.289
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عدم التمييز
يعترب الحق يف عدم التمييز يف إتاحة الخدمات الصحية عنرص جوهري من بني عنارص الحق يف الصحة مبا يف ذلك الصحة 

الجنسية واإلنجابية. 

التمييز ضد األفراد ذوي اإلعاقة واألفراد املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية يف  لقد أوضحت اللجنة اإلفريقية أن 
الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية ينتهك امليثاق اإلفريقي.290

يف قضية بيوروهيت ومور ضد جامبيا قررت اللجنة اإلفريقية أنه »نتيجة لوضعهم ومبوجب إعاقتهم يجب أن يحصل مرىض 

االضطرابات العقلية ذوو اإلعاقة عىل معاملة خاصة تسمح لهم ال الحصول فحسب عيل الرعاية الصحية، وإمنا أيضا االحتفاظ 

مبستوى مناسب من االستقاللية واألداء يتناسب مع املادة 18 )4( من امليثاق اإلفريقي.« 

كذلك يف تفسريها لنطاق املواد 14 )1( )د( و 14 )1( )هـ( من بروتوكول النساء التي تنص عىل الحامية من العدوى املنقولة 

جنسيا ومعرفة الحالة الصحية، أشارت اللجنة اإلفريقية أن التمييز عىل أساس الجنس أو حالة فريوس نقص املناعة البرشية 

واإلعاقة، ضمن أمور أخرى، تحول دون التحقيق الكامل لحق حامية النفس.291 ثم استطردت اللجنة اإلفريقية أن التمييز ضد 
النساء بسبب فريوس نقص املناعة البرشية يقيد قدرتهن عىل مامرسة حقوقهن يف الصحة الجنسية واإلنجابية.292

ويشري التعليق العام إىل أن املادة 14 )1( )د( الخاصة بحامية النفس والحامية من فريوس نقص املناعة البرشية مرتبطة داخليا 

بالحق يف املساواة وعدم التمييز،293 مبا يلزم الدول بضامن أن تكون النساء »يف وضع يسمح لهن باملطالبة مبامرسة حقهن يف 

حامية النفس يف إطار غري متييزي كام ورد يف املادة 2 من بروتوكول ]النساء[.«294 وذكر التعليق العام عىل وجه التحديد أن 

إتاحة خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية لفريوس نقص املناعة البرشية، يجب أن تتوفر لكل النساء »دون متييز يف تحديد 

والقانونية.«  الصحية  الخدمات  النساء عىل  القوانني والسياسات لضامن حصول  بأن »تفعل  الدول  املخاطر.«295 كام طالب 

وضامن أن يتم ذلك دون متييز.

فيام يتعلق باملامرسات اإلكراهية مثل التعقيم أو اإلجهاض القرسي أو باإلكراه، منع التعليق العام بوضوح استخدام فحص 

فريوس نقص املناعة البرشية  كرشط للحصول عىل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية األخرى، وأكد عىل أن النتائج االيجابية 

لفحص فريوس نقص املناعة البرشية ال يجوز أن تكون مربرا إلكراه النساء عىل إجراءات محددة كام ال يجوز أن تكون سببا 
لحجب الخدمات املرغوب فيها.296

290 بيوروهيت وموور ضد جامبيا، حاشية 232، الفقرة 81.

291 التعليق العام عىل املادة 14 )1( )د( و)هـ( من بروتوكول النساء، حاشية 227، الفقرة 4.

292 املرجع السابق، الفقرة  5

293 املرجع السابق، الفقرة  11

294 املرجع السابق، الفقرة  35

295 املرجع السابق، الفقرة  30

296 املرجع السابق، الفقرة  35
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من الواضح أن إكراه النساء عىل اإلجهاض، أو التعقيم أو أي إجراءات طبية أخرى ينتهك الحق يف الصحة. كذلك، فإن حرمان 

النساء من الحصول عىل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية أو حجب قدرة املرأة عىل الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية 

الجنسية واإلنجابية ينتهك الحق يف الصحة. املامرسات التي تتضمن إكراه النساء ذوات اإلعاقة الحوامل أو النساء الحوامل 

املتعايشات مع فريوس نقص املناعة البرشية عىل التعقيم؛ كرشط للحصول عىل خدمات الرعاية الصحية أثناء الحمل الحايل 

والفشل يف توفري الفرص املتساوية للحصول عىل الخدمات واملعاملة التفاوتية لهؤالء النساء، كلها قد تنتهك الحق يف الصحة. 

أيضا، تقديم الخدمات الصحية بدون موافقة طوعية ومدعومة باملعلومات مثل إجبار النساء الحوامل عىل فحص فريوس نقص 

املناعة البرشية أو التعقيم القرسي أو باإلكراه للنساء املتعايشات مع فريوس نقص املناعة البرشية أو النساء ذوات اإلعاقة 

قد تنتهك الحق يف الصحة. 

6.4 الحق يف الحرية واألمان الشخيص والسالمة الجسدية

ينص كل من امليثاق اإلفريقي وبروتوكول النساء عىل الحق يف الحرية واألمان الشخيص )ما يطلق عليه أيضا الحق يف السالمة 

الجسدية واالستقاللية( التي قد تكون ذات صلة بالتقايض يف حاالت اإلجراءات الطبية التي تتم قرسا أو باإلكراه مثل اإلجهاض 

أو التعقيم. ورغم أن التفسري الزال محدودا لهذه الحقوق يف سياق التدخالت الطبية القرسية إال أن حامية الحقوق ذاتها 

تستحق اإلشارة إليها. 

تنص املادة 6 من امليثاق اإلفريقي عىل أن » لكل فرد الحق يف الحرية واألمن الشخيص.« واملادة 4 من بروتوكول النساء توفر 

الحامية للحق يف الحياة والسالمة الشخصية واألمن الشخيص. كام يستطرد بروتوكول النساء فيذكر األفعال املحددة املمنوعة 

يف سياق تلك الحقوق، والتي تتضمن منع كل أشكال العنف ضد النساء وكذلك »كل التجارب الطبية والعلمية عىل النساء 
دون موافقتهن املدعومة باملعلومات.«297

الزال للجنة اإلفريقية أن تتناول هذه الحقوق عىل وجه التحديد يف حاالت التدخالت اإلجبارية أو القرسية يف مجال الصحة 

الجنسية أو اإلنجابية.

297 املرجع السابق، الفقرة  42. 
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القانون اإلقليمي املقارن: التعقيم باإلكراه

يف قضية شافيز ضد بريو املرفوعة أمام لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، اعرتفت بريو بأن التعقيم باإلكراه المرأة 

ميثل، ضمن حقوق أخرى، الحق يف السالمة الجسدية.298 كذلك وجدت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن تعقيم 

نساء روما تم بدون أي اعتبار للحق يف االستقاللية.299 

ويف قضية يف يس ضد سلوفاكيا، عىل سبيل املثال، أشارت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن »إجراء التعقيم كان 

تدخال جسيام يف السالمة الجسدية للشاكية حيث أنها حرمت مبوجب هذا اإلجراء من قدرتها اإلنجابية.«300 

القانون اإلقليمي املقارن: حجب الخدمات الصحية املتاحة قانونا مثل اإلجهاض ورعاية ما بعد 
اإلجهاض

الحياة  انتهاك للحق يف احرتام  يف قضية تيزياك ضد بولندا،301 حكمت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بحدوث 

الخاصة، حني حرمت امرأة من إجهاض عالجي رغم إمكانية أن تفقد قدرتها عىل اإلبصار يف حال استمرار حملها، 

مشرية إىل أن »الحياة الخاصة تتضمن السالمة الشخصية الجسدية والنفسية.«302 

يف قضية يب و إس ضد بولندا، وجدت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان انتهاكا لحق الحرية واألمن الشخيص، حيث 

بينها وبني أهلها ومن ثم منعها من إجراء  التفريق ما  الشاكية يف مأوى لألحداث، هو  الهدف األسايس لوضع  كان 

اإلجهاض. 303 

298  شافيز ضد بريو، حاشية 235

299 انظر يف يس ضد سلوفاكيا، حاشية 239، الفقرة 119 و إن يب ضد سلوفاكيا، حاشية 240، الفقرة 73

300 يف يس ضد سلوفاكيا، حاشية 239، الفقرة 116

301 املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، طلب رقم 5410/03 )2007) 
 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-79812  (accessed 26 August 2013(

302 املرجع السابق، الفقرة  107

303 يب و إي ضد بولندا، حاشية 285، الفقرة 148

اإلنسانية  وغري  القاسية  للمعاملة  التعرض  وعدم  الكرامة  يف  الحق   7.4
واملهينة والتعذيب

إجبار امرأة عىل إجراء أي إجراء خاص بالصحة الجنسية أو اإلنجابية بدون موافقتها املدعومة باملعلومات، أو تقييد قدرة 

امرأة عىل الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية الجنسية أو اإلنجابية، قد ينتهك  الحق يف عدم التعرض للمعاملة القاسية 

وغري اإلنسانية واملهينة والتعذيب وكذلك الحق يف الكرامة يف ضوء التفسري الواسع لهذه الحقوق بحسب اللجنة اإلفريقية. 
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304 املادة 5 من امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب واملواد 3 و4 من بروتوكول النساء

305 بيوروهيت وموور ضد جامبيا،ـ حاشية 232، الفقرة 57

306 املنظمة العاملية ضد التعذيب ضد رواندا. مراسالت اللجنة االفريقية 27/89، 49/91، و99/939 )2000) الفقرة 26.  
http://www.chr.up.ac.za/index.php/browse-by-subject/423-rwanda-organisation-mondiale-contre-la-torture-

and-others-v-rwanda-2000-ahrlr-282-achpr-1996.pdf  (accessed 26 August 2013(
307 انظر أيضا دوبلر ضد السودان، حاشية 215، الفقرات 37-36

308 املنظمة السودانية لحقوق اإلنسان ضد السودان، حاشية 246، الفقرة 158

309 مراسلة اللجنة اإلفريقية رقم 225/98 )2000) الفقرة 40 .
(accessed 26 August 2013( http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/225-98.html

العالقة بني املعاملة القاسية وغري اإلنسانية واملهينة والتعذيب وبني الكرامة والحقوق الشخصية األخرى
وغري  القاسية  للمعاملة  التعرض  وعدم  الكرامة  يف  الحقوق  حامية  عىل  النساء  وبروتوكول  األفريقي  امليثاق  من  كل  ينص 

اإلنسانية واملهينة والتعذيب.304

اإلنسان واالعرتاف بشخصيته  الحق يف احرتام كرامته األصيلة يف  أن »لكل فرد  املادة 5 منه عىل  اإلفريقي يف  امليثاق  ينص 

والعقوبات واملعاملة  أنواعه  بكافة  والتعذيب  االسرتقاق  استغالله وامتهانه واستعباده خاصة  أشكال  كافة  القانونية وحظر 

الوحشية أو غري اإلنسانية أو املهينة.«

إنسان وحامية حقوقها  لكل  األصيلة  الكرامة  يف  الحق  امرأة  »لكل  أنه  )1( عىل   3 املادة  يف  النساء  بروتوكول  ينص  كذلك 

اإلنسانية والقانونية. » كام ينص أيضا عىل الحق يف عدم التعرض للمعاملة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة مبوجب املادة 

4 )1( التي تنص عىل أن »لكل امرأة الحق يف احرتام حياتها وسالمتها وأمنها الشخيص. كذلك تحظر كافة أشكال املعاملة أو 

العقوبة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة.«

لقد أوضحت اللجنة األفريقية أن الحق يف الكرامة ينطبق عىل كافة البرش بدون متييز، مؤكدة عىل أن:

الكرامة اإلنسانية حق أسايس أصيل لكل البرش بدون متييز، بغض النظر عن قدراتهم العقلية أو اإلعاقة. انه 

لذلك حق أصيل يجب عىل كل إنسان احرتامه بكل السبل املمكنة، كام أنه من ناحية أخرى يضع عىل كل 
إنسان واجب احرتام هذا الحق.305

الكرامة  تنتهك  أو  مهينة  أو  إنسانية  غري  أو  قاسية  معاملة  متثل  التي  لألفعال  واسع  بتفسري  اإلفريقية  اللجنة  كام سمحت 

اإلنسانية مبا يف ذلك األفعال التي تنتهك »السالمة الجسدية والنفسية.«306 واألفعال التي تتسبب يف معاناة جسدية أو نفسية 
واألفعال التي تجرب الشخص عىل فعل ضد إرادته.307

يف قضية منظمة حقوق اإلنسان السودانية وكوهر ضد السودان، قالت اللجنة اإلفريقية أن »تعريض الضحايا للمعانة الشخصية 
واإلهانة ينتهك الحق يف الكرامة اإلنسانية.« ثم أضافت أن »املعاناة واإلهانة الشخصية ميكن أن تتخذ أشكاال كثرية.«308

يف قضية هوري – الوس ضد نيجرييا رأت اللجنة اإلفريقية أن »مصطلح املعاملة أو العقوبة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة، 

ميكن تفسريه بحيث ميتد ليشمل أوسع حامية ممكنة من االنتهاكات، سواء كانت جسدية أو عقلية.«309 يف قضية دوبلر ضد 
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السودان،310 أكدت اللجنة اإلفريقية عىل أن املادة 5 من امليثاق اإلفريقي ال متنع املعاملة القاسية فحسب، وإمنا أيضا املعاملة 

أو العقوبة غري اإلنسانية أو املهينة والتي تتضمن:

ليس فقط األفعال التي تتسبب يف معاناة جسدية أو نفسية جسيمة وإمنا أيضا التي تهني أو تجرب الفرد ضد 

رغبته أو ضمريه.. يفرس منع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة بأوسع شكل 
ممكن لتشمل كل أشكال سوء املعاملة املمكنة سواء جسدية أو عقلية.311

ينص بروتوكول النساء يف املادة 4 بالتحديد عىل الحق يف الحياة والسالمة واألمن الشخيص والحامية من كافة أشكال االستغالل 

واملعاملة القاسية وغري اإلنسانية واملهينة مبا يف ذلك منع التجارب العلمية عىل النساء بدون موافقتهن. 

مل تطبق اللجنة اإلفريقية هذه الحقوق حتى اآلن عىل حاالت انتهاكات الحق يف تقرير املصري بشأن أمور الصحة الجنسية أو 

اإلنجابية. 

310 دوبلر ضد السودان، حاشية 215

311 املرجع السابق، الفقرات 37-36

312 شافيز ضد بريو، حاشية 235

313 يف يس ضد سلوفاكيا، الحاشية 239، الفقرة 120؛ إن يب ضد سلوفاكيا الحاشية 240، الفقرة 81؛ وآي جي وآخرون ضد سلوفاكيا، حاشية 241، الفقرة 124

314 يف يس ضد سلوفاكيا، حاشية 239، الفقرات 120-106

315 املرجع السابق، الفقرة 119

316 املرجع السابق الفقرات 120-106

القانون اإلقليمي املقارن: التعقيم القرسي

انتهك حقها يف  باإلكراه المرأة  التعقيم  البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أن  يف قضية شافيز ضد بريو أقرت لجنة 
املعاملة اإلنسانية مبوجب املادة 5 من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان.312

كذلك وجدت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ان التعقيم بدون موافقة مدعومة باملعلومات من نساء روما، وهي 

مجموعة مهمشة، ينتهك حقهن يف عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة غري اإلنسانية أو املهينة.313 يف قضية يف يس ضد 

سلوفاكيا، رأت املحكمة أن التعقيم يف حد ذاته مل يكن، طبقا للمعايري املعرتف بها عموما، تدخال طبيا منقذا للحياة 

وأنه حيث أجري التعقيم بدون املوافقة املدعومة باملعلومات للبالغة الراشدة العاقلة، مل يستوف معايري احرتام الحرية 

والكرامة اإلنسانية.314 يف هذه الحالة، خلصت املحكمة إىل أنه رغم عدم وجود مؤرش بأن الفريق الطبي ترصف بنية 

سوء معاملة الشاكية إال انه مع ذلك ترصف دون األخذ يف االعتبار حقها يف االستقاللية واالختيار.315 هذه املعاملة 

مثلت مخالفة للامدة 3 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان التي تنص عىل أنه »ال يجوز تعريض أي فرد للتعذيب 

أو املعاملة أو العقوبة غري اإلنسانية أو املهينة.«316 
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األرجح أن إجراءات الصحة الجنسية أو اإلنجابية اإلجبارية أو القرسية، خاصة حني تؤدي إىل معاناة نفسية واضحةـ قد تنتهك 

الحق يف الكرامة وعدم التعرض للمعاملة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة والتعذيب كام ترد يف القانون اإلقليمي. كام يرجح 

أيضا أنه حني تكون هذه اإلجراءات قرسية أو إجبارية عىل جامعات سكانية محددة مثل النساء املتعايشات مع فريوس نقص 

املناعة البرشية أو النساء ذوات اإلعاقة مبا يرتتب عليه من مشاعر اإلهانة أو التقليل من الكرامة، وذلك ميكن أن يعترب معاملة 

أو عقوبة قاسية أو غري إنسانية أو مهينة. 

317 آي جي وآخرون ضد سلوفاكيا، حاشية 241، الفقرة 121

318 املرجع السابق.

319 املرجع السابق، الفقرة 122

320 املرجع السابق، الفقرات 126-123

321 املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، الطلب رقم 27617 )2011) 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-104911 (accessed 26 August 2013(

322 املرجع السابق، الفقرات 162-159

يف آي جي وآخرين ضد سلوفاكيا، أكدت املحكمة عىل أن »معاملة الشخص تعترب »مهينة.« عندما تهني أو تحط من 

الفرد، أو تظهر عدم احرتام لكرامته اإلنسانية أو تقلل من شانه أو تسبب مشاعر الخوف أو الكرب أو الدونية.«317 

كذلك أوضحت املحكمة أنه يكفي أن تشعر الضحية باإلهانة من وجهة نظرها، حتى وان رأى اآلخرون غري ذلك.318 

وأضافت املحكمة أن التعقيم يف سياق الوالدة بعملية قيرصية مل يكن إجراء يستهدف إنقاذ حياة املريضة.319 كذلك 

وجدت املحكمة أنه حيث مل تؤخذ املوافقة املدعومة باملعلومات قبل اإلجراء، يصبح اإلجراء غري مستويف ملتطلبات 

احرتام الحرية والكرامة اإلنسانية وميكن اعتباره مهينا باملعنى املقصود يف املادة 3، 320 

القانون اإلقليمي املقارن: حجب الخدمات الصحية املتاحة قانونا مثل اإلجهاض ورعاية ما بعد 
اإلجهاض

يف قضية آر آر ضد بولندا،321 وجدت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن الشاكية تعرضت ملعاملة غري إنسانية 

ومهينة نتيجة لفشل األطباء املتعمد يف توفري املعاملة الطبية الالزمة املتمثلة يف فحوص الزمة خالل فرتة الحمل، مام 

كان ميكن أن يسمح لها التخاذ القرار بشأن استكامل الحمل من عدمه يف إطار الفرتة الزمنية املسموح بها قانونا.  

والحظت املحكمة أن الشاكية كانت يف موقف شديد الضعف وأنها تأثرت للغاية مبعلومة أن جنينها ميكن أن يتأثر 

بتشوه ما. وبسبب تردد الفريق الصحي كان عليها أن تتحمل ست أسابيع من القلق املؤمل بشأن صحة جنيها وصحتها 
ومستقبل أرستها.322
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8.4 الحق يف املعلومات

تكفل املادة 9 من امليثاق اإلفريقي الحامية لحق كل فرد يف الحصول عىل املعلومات. 

رغم أن اللجنة اإلفريقية مل تنص تحديدا عىل أن الحق يف املعلومات يتضمن الحق يف املعلومات ذات الصلة بالصحة اإلنجابية، 

إال أنها تشري إىل أن الحق يف املعلومات يرتبط باملعلومات املتعلقة بالحقوق األخرى املنصوص عليها يف امليثاق اإلفريقي. وتنص 

كذلك عىل أن الحرمان من املعلومات بشأن حقوق اإلنسان، خاصة الحقوق املنصوص عليها يف امليثاق اإلفريقي تعترب انتهاكا 

»جسيام بشكل خاص.« لحق الحصول عىل املعلومات وأن املعلومات ذات الصلة بحامية وتعزيز حقوق اإلنسان تحتاج إىل 
حامية خاصة.323

ينص بروتوكول النساء عىل وجه الخصوص، أن حق النساء يف الصحة الجنسية واإلنجابية يتضمن التزام الدول األطراف بتوفري 

املعلومات والتثقيف والتواصل الصحي مبوجب املادة 14)2(. مع ذلك الزال عىل اللجنة اإلفريقية أن تتناول بالتفصيل نطاق 

الحقوق املتضمنة يف املادة 14)2( أو أن تطبقها عىل وقائع بعينها. 

القانون اإلقليمي املقارن: الحرمان من الخدمات الصحية املتوفرة قانونا

يف قضية الباب املفتوح ونساء دبلن ضد ايرلندا،324  رأت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن توصية املحكمة العليا 

يف ايرلندا مبنع هيئات املشورة من إعطاء املعلومات الخاصة بخدمات اإلجهاض للنساء الحوامل يف الخارج ينتهك املادة 

10 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان؛ التي تنص عىل الحق يف حرية التعبري مبا يف ذلك الحق يف الحصول عىل 

املعلومات ونقلها. ووجدت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن التوصية تتعارض مع حق منظمتني غري ربحيتني يف 

توفري املعلومات بشأن بدائل تنظيم األرسة ومع إمكانية حصول النساء عىل املعلومات. وقد رأت املحكمة األوروبية 

التوصية كان لها تأثري غري متناسب،  ايرلندا املرشوع يف حامية حياة الجنني، إال أن  لحقوق اإلنسان أنه رغم حرص 

حيث أنها منعت خدمات املشورة بغض النظر عن سن وصحة وظروف النساء الحوامل.325 وأشارت املحكمة األوروبية 

ينهون حملهن يف مراحل متأخرة بدون  النساء، ممن قد  التوصية متثل خطرا صحيا عىل  أن هذه  اإلنسان  لحقوق 
مشورة كافية. 326

د السودان. اللجنة اإلفريقية. مراسلة رقم )228/2003) الفقرات 52-49  323 مكتب غازي سليامن  
http://www.chr.up.ac.za/index.php/browse-by-subject/457-sudan-law-office-of-ghazisuleiman-v-sudan-ii-

2003-ahrlr-144-achpr-2003.pdf (accessed 26 August 2013(
324 املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، طلب رقم 88/14234 )1992) 

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=printdoc&amp;docid=3ae6b7020 
وقد أشري إىل هذا القرار يف قضية نساء فوق األمواج ضد الربتغال أمام املحكمة األوروبية طلب رقم 31276/05 )2009) 

http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/hof.nsf/0/a895393ece0e9077c1257551003239b6?OpenDocument(accessed 26 
August 2013(

325 املرجع السابق،الفقرات  74-73

326  املرجع السابق، الفقرة  77
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9.4 الحق يف الحياة

ينص امليثاق اإلفريقي عىل الحق يف الحياة مبوجب املادة 4، التي تنص عىل أنه » ال يجوز انتهاك حرمة اإلنسان. ومن حقه 

احرتام حياته وسالمة شخصه البدنية واملعنوية. وال يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا.« واملادة 4 )1( من بروتوكول النساء 

تربط ما بني الحق يف الحياة والسالمة الجسدية واألمان الشخيص وبني الحامية من املعاملة أو العقوبة القاسية وغري اإلنسانية 

واملهينة.

الزال أمام اللجنة اإلفريقية أن تتوسع يف طبيعة ونطاق الحق يف الحياة فيام يخص حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية. حيث 

أن حرمان أو منع إتاحة خدمات الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية للنساء، وخاصة النساء ذوات اإلعاقة أو املتعايشات مع 

فريوس نقص املناعة البرشية قد يؤدي إىل فقدان الحياة ومن ثم ينتهك الحق يف الحياة. 

يف قضية شافيز ضد بريو التي تنظرها لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، والتي انتهت بالتصالح، اعرتفت حكومة بريون 

أن التعقيم اإلجباري المرأة ثم حرمانها من خدمات املتابعة الصحية، مام أدى إىل وفاتها، انتهك ضمن حقوق أخرى، حقها يف 
الحياة املنصوص عيل حاميته مبوجب املادة 4 من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان.327

10.4 خالصة

هناك عدد من الحقوق املنصوص عليها يف القانون اإلقليمي مام ميكن العودة إليه يف حاالت انتهاكات حق تقرير املصري بشأن 

األمور الجنسية واإلنجابية، مبا يف ذلك الحق يف الصحة والحرية واألمان الشخيص واملساواة وعدم التمييز والكرامة والحامية 

من التعذيب واملعاملة القاسية وغري اإلنسانية واملهينة.

الزال أمام اآلليات اإلفريقية اإلقليمية أن تتناول بالكامل تطبيق هذه الحقوق خاصة يف مجال تقرير املصري بشأن الحقوق 

الجنسية واإلنجابية. مع ذلك، فإن قرارات اللجنة اإلفريقية التي تتناول بالتفصيل نطاق هذه الحقوق يف سياقات أخرى ميكن 

أن تكون مفيدة يف التقايض املحيل. كام ميكن أيضا االستفادة بقرارات الهيئات اإلقليمية األخرى مثل لجنة البلدان األمريكية 

لحقوق اإلنسان واملحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.

327  شافيز ضد بريو، حاشية 235
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الفصل
الخامس

القوانني املقارنة ذات الصلة

1.5 مقدمة

يركز هذا الفصل عىل القوانني املقارنة ذات الصلة بانتهاكات تقرير املصري يف مجال الصحة والحقوق اإلنجابية، والتمييز يف 

إتاحة خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية. ويبحث يف تناول محاكم إفريقيا الجنوبية وأماكن أخرى للقضايا املرتبطة بتقرير 

املصري بشأن األمور اإلنجابية والتمييز يف إتاحة خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية.

ملناقشة »ملاذا يجب عىل املحاكم الوطنية الرجوع إىل القوانني املقارنة.« رجاء الرجوع إىل الفصل الثاين.

الدعاوى ذات الصلة بالقانون املقارن التي يتناولها هذا الفصل تتضمن:

أدان ضد ديفيس )كندا(	 

املحامي العام ضد داو )بوتسوانا(	 

كاستل ضد دي جريف )جنوب أفريقيا(	 

جمعية املحامني املسيحيني ضد وزير الصحة وآخرين )جنوب أفريقيا(	 

اسرتهوزن ضد اإلدارة، ترانسفال )جنوب أفريقيا(	 

إسحاق ضد باندي )جنوب أفريقيا(	 

ل.م. وآخرون ضد حكومة جمهورية ناميبيا )ناميبيا(	 

مويس وآخرون ضد رامانتال وشخص آخر )بوتسوانا(	 

ر. ضد مورجانتالر )كندا(	 

روي ضد وايد )الواليات املتحدة(	 

ستوفربيج ضد اليوت )جنوب أفريقيا(	 

ثورنبورج ضد الكلية األمريكية ألطباء أمراض النساء والتوليد )الواليات املتحدة(	 
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5.2 اإلجبار أو اإلكراه عىل إجراءات طبية ذات صلة بالصحة الجنسية  
      واإلنجابية

أسس االستقاللية يف السياق الطبي
تعرتف الدساتري يف الكثري من البالد يف أفريقيا الجنوبية بطيف من الحقوق األساسية ذات الصلة بحامية األفراد من اإلجراءات 

إفريقيا  دساتري  تعرتف  باملعلومات.  مدعومة  موافقة  توفر  حال  يف  إال  الشخصية  الطبية  معلوماتهم  عن  والكشف  الطبية 

الجنوبية بحقوق مثل الحق يف األمان الشخيص والخصوصية والكرامة والسالمة الجسدية والحامية من املعاملة القاسية أو 

غري اإلنسانية أو املهينة. باإلضافة إىل ذلك طاملا اعرتفت القوانني العامة و/أو املدنية يف أغلب البالد بحق الفرد يف السالمة 

املوافقة  إعطاء  إال يف حال  فيها  املرغوب  الطبية غري  اإلجراءات  األفراد من  القانوين  املبدأ  يحمي هذا  والنفسية.  الجسدية 
املدعومة باملعلومات عىل ذلك.328

كذلك اعرتف فقه ترشيعات الصحة يف املنطقة منذ فرتة طويلة بحق املريض يف االستقاللية وتقرير املصري. تم اإلعرتاف بهذا 

الحق يف جنوب أفريقيا عىل وجه الخصوص منذ عام 1923،حني أكدت املحكمة العليا عىل ان أي تدخل يف جسد الشخص – 

مثل إجراء عملية جراحية – يتم دون موافقة الشخص املعني، هو انتهاك لحق هذا الشخص يف التحكم يف جسده.329 كام تم 
التأكيد عىل مبدأ رضورة املوافقة عىل التدخل الطبي يف قضايا أخرى مثل اسرتهاوزن ضد اإلدارة، ترانسفال.330

يف الترشيعات األخرى أدرجت حقوق الشخص بشأن جسده ضمن الحق يف الحرية والخصوصية والكرامة واالستقاللية. عىل 

سبيل املثال يف دعوى رويه ضد وايد،331 رأت املحكمة العليا يف الواليات املتحدة األمريكية أن للمرأة الحق يف تقرير مصري 

حملها مبوجب الحق يف الحرية )املرتبط بالحق يف الخصوصية(.332 ويف قضية الحقة، ثورنبورج ضد الكلية األمريكية ألطباء 

أمراض النساء والتوليد،333 رأت املحكمة العليا يف الواليات املتحدة أن »قليلة هي القرارات األكرث خصوصية وحميمة، أو خاصة 
متاما، أو أساسية لتحقيق الكرامة واالستقاللية الفردية من حق املرأة يف اتخاذ القرار.... بشأن إنهاء حملها.«334

328 أحيانا يسمح القانون العام والقانون الدستوري باستثناءات عن قاعدة رشط موافقة الفرد املدعومة باملعلومات عىل إجراء أو عالج طبي. يف هذه الحاالت، 

يصبح العالج أو الفحص الطبي قانونيا حتى لو بدون موافقة رشط توفر أسباب منطقية لتقييد الحقوق، مبا ينسجم مع املبادئ الدستورية.

Stoffberg v Elliot 1923 CPD 128 329 انظر

)T( 710  جنوب أفريقيا )330 1957 )3

L Ed 2d 147 35( (1973( 113  410 331
( http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0410_0113_ZO.html (accessed 26 August 2013(.

332 املرجع السابق, 152 - 153

US 747 available at 476 (1986( 333
(1986( 476 http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0476_0747_ZS.html (accessed 26 

August 2013(
334 املرجع السابق، الفقرة  772
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يف كندا ارتأت املحكمة العليا يف دعوى ر. ضد مورجانتال،335 أن للمرأة الحق يف تقرير مصري حملها مبوجب الحق يف األمان 

اعرتفت  كاستل ضد جريف،336  عام 1994، يف دعوى  أفريقيا يف  العليا يف جنوب  للمحكمة  التاريخي  القرار  الشخيص. ويف 
املحكمة »بحق الفرد األسايس يف .... االستقاللية وتقرير املصري.«337

يف فرتة الحقة بحثت محكمة االستئناف العليا يف جنوب أفريقيا يف مناظرتها لدعوى جمعية املحامني املسيحيني ضد وزير 

الصحة وآخرين،338 حق النساء يف املوافقة املرشوطة باملعلومات عىل اإلجهاض، ووجدت أن الحق يف ذلك هو تعبري أسايس 

عىل حق الفرد يف تقرير املصري. وأضافت املحكمة أن الحق يف تقرير املصري منعكس يف الئحة الحقوق الخاصة بجنوب أفريقيا 

يف أكرث من موضع مبا يف ذلك الحق يف السالمة الجسدية والنفسية الذي يتضمن الحق يف اتخاذ القرار بشأن اإلنجاب والحق 

يف األمان والتحكم يف الجسد والحق يف الكرامة والخصوصية.339 

ويف دعوى إسحاق ضد باندي،340 وجدت املحكمة العليا يف جنوب أفريقيا أن التعقيم القرسي ينتهك الحق يف الخصوصية 

والكرامة والسمعة واألمان.341 

وقد حددت محكمة االستئناف العليا يف جنوب أفريقيا عنارص املعرفة املدعومة باملعلومات يف دعوى كاستل ضد دي جريف.342 

يف تلك الحالة، أقامت امرأة دعوى عىل طبيب بتهمة اإلهامل الطبي بعد أن حدثت لها العديد من املضاعفات بعد إجراء جراحة 

إلزالة نسيج ثديي لتقليل احتامل اإلصابة بالرسطان، حيث ادعت املريضة أنها مل تُنصح بشأن إمكانية حدوث مضاعفات بسبب 

مثل هذا اإلجراء أو بأي إجراء جراحي آخر ممكن. يف تحليلها للحق يف املوافقة املدعومة باملعلومات أوضحت املحكمة العنرص 

الذايت املرتبط باملريض،  وقررت انه عىل املامرس الصحي أن يكشف عن كافة املعلومات واملخاطر بشأن أي إجراء »مام قد يؤدي 

بأي شخص عاقل يف محل املريض أن يوليها أهمية يف حال تم تحذيره منها.«343 ووجدت املحكمة أن املوافقة املدعومة باملعلومات 

ال تتطلب املعلومات وحسب، وإمنا أيضا الفهم واملوافقة. حيث تتطلب أن

تعلم املريضة طبيعة ودرجة املخاطرة أو الرضر املصاحب لإلجراء؛ 	 

تفهم طبيعة ودرجة املخاطرة أو الرضر؛	 

توافق بالتفصيل عىل اإلجراء محل املناقشة؛	 

توافق بالتفصيل عىل كافة عنارص املخاطرة أو الرضر املحتمل.344	 

 (2( (1988( 44 DLR (4th( 385, 173-174 available at 335
(http://scc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/en/item/288/index.do (accessed 26 August 2013

1994 (4( SA 408 (C(. 336

337 املرجع السابق80 - 81

2004 (4( SA 31 (T(. 338

339  املرجع السابق47

12217/07) [2012] ZAWCHC 47 (16 May 2012) 340
available at http://www.saflii.org/za/cases/ZAWCHC/2012/47.html (accessed 26 August 2013)

341  املرجع السابق الفقرة 87.1

342 كاستل ضد دي جريف، حاشية 336

343 املرجع السابق81

344 املرجع السابق80
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وينسجم الحكم يف دعوى كاستل ضد دي جريف مع الحقوق األساسية يف تقرير املصري واستقاللية الفرد يف اعتباره موافقة 

املريض املدعومة باملعلومات أمرا أساسيآ.  

عموما، عند تقييم ما إذا توفرت املوافقة املدعومة باملعلومات، تنظر املحاكم فيام ييل:

طبيعة وحجم املعلومات التي تم تقدميها للمريضة؛	 

الطريقة التي تم بها تقديم املعلومات؛ و	 

عدد من العنارص التي قد تؤثر عىل فهم املعلومات قبل املوافقة مثل:	 

قدرة الفرد عىل فهم املعلومات املقدمة إليه؛	 

اللغة التي قدمت بها املعلومات؛	 

الوقت املتاح للفرد التخاذ القرار؛	 

الحالة النفسية للفرد عند اتخاذ القرار؛	 

املوافقة  ناميبيا يف عنارص  ناميبيا345 يف دعوى ل.م. وآخرين ضد حكومة جمهورية  العليا يف  يف عام 2012 نظرت املحكمة 

املدعومة باملعلومات يف حالة تتعلق بالتعقيم القرسي لثالث نساء متعايشات مع فريوس نقص املناعة البرشية يف مستشفى 

عام بناميبيا. وذكرت املحكمة يف حيثيات قرارها أن النساء الثالث تعرضن للتعقيم القرسي، وأن املوافقة املدعومة باملعلومات 

تستدعي ما هو أكرث من املوافقة املكتوبة. وقالت، أن املوافقة املدعومة باملعلومات تعني متكني املريض من معلومات كافية 

ومالمئة بلغة مفهومة له، حيث أن اغلب املرىض من عموم الناس غري متمكنني من اللغة الطبية. وفيام يتعلق بالتعقيم عىل 

وجه الخصوص، رأت املحكمة رضورة إعطاء املريضة املعلومات الخاصة باإلجراء، إضافة إىل البدائل األخرى املمكنة مبا يف ذلك 

فوائد وأرضار الطرق البديلة ملنع الحمل.346 

بتطبيق معايري املعرفة املدعومة باملعلومات يف وقائع دعوى ل.م. وآخرين ضد حكومة جمهورية ناميبيا، أكدت املحكمة العليا 

عىل شهادة الخبري التي أشارت إىل إشكالية استخدام مخترصات طبية يف استامرات املوافقة املدعومة باملعلومات. كام أكدت 
عىل أهمية املشورة بشأن موانع الحمل لضامن اتخاذ القرار املدعوم باملعلومات قبل عملية التعقيم.347

املدعومة  املوافقة  معايري  تستويف  ال  الوالدة  عملية  خالل  عليها  الحصول  يتم  التي  املوافقة  أن  إىل  املحكمة  أشارت  كذلك 

باملعلومات، مبعنى أنه ال ميكن الحصول عىل املوافقة بشكل رسيع.348 

كذلك أكدت املحكمة العليا يف جنوب أفريقيا يف دعوى إسحاق ضد باندي عىل الحاجة لتوفري الوقت الالزم لفهم واتخاذ 

القرار بشأن املعلومات لتكون املوافقة مدعومة باملعلومات.349 يف دعوى إسحاق ضد باندي، تعرضت املدعية، وهي امرأة يف 

الثالثينات، إىل تعقيم غري مرغوب فيه بعد إنجاب طفلها الرابع، رغم أنها كررت لطبيبها أكرث من مرة أنها ال تريد تعقيام. ورغم 

1603/2008, I 3518/2008, I 3007/2008) [2012] NAHC 211 345
http://www.saflii.org.za/na/cases/NAHC/2012/211.html (accessed 26 August 2013)

346 املرجع السابق الفقرة 70

347 املرجع السابق الفقرة  68

348 املرجع السابق.

349 إسحاق ضد باندي، حاشية 340، الفقرات 57 و 87.3
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أنها حددت كتابة وبوضوح أنها ال ترغب يف إجراء عملية تعقيم، إال أن الطبيب أجراه. وقد رأت املحكمة أنه قبل البدء يف أي 

عالج، يجب عىل الطبيب أن يضمن حصول املريض/ة عىل الوقت واملعلومات الالزمني. كام يجب تقديم املعلومات بشكل 
مفهوم للمرىض بحيث يتمكنون من اتخاذ قرار مدعوم باملعلومات.350

يف كل من دعوى ل.م. وآخرين ضد حكومة جمهورية ناميبيا وإسحاق ضد باندي، قررت املحكمة أن الطبيب يتحمل مسئولية 

الحصول عىل املوافقة املدعومة باملعلومات من املريض. وقد أشارت املحكمة العليا يف جنوب أفريقيا يف دعوى إسحاق ضد 

باندي إىل إرشادات مهنة الطب يف جنوب أفريقيا والتي تنص رصاحة عىل أنه »عىل الطبيب املعالج أن يحصل عىل موافقة 

مدعوم  قرار  التخاذ  الكافية  واملعلومات  الوقت  للمريض  يتوفر  أن  ضامن  عن  مسئول  املعالج  الطبيب  وأن  مريضه/ته.« 
باملعرفة، وأنه أعطى موافقته عىل الفحص أو اإلجراء، قبل بدء العالج.351

أخريا، يف دعوى جمعية املحامني املسيحيني ضد وزير الصحة وآخرين، نظرت محكمة االستئناف العليا يف جنوب أفريقيا يف 

الجوانب املختلفة للحق يف املوافقة املدعومة باملعلومات عىل إجراء اإلجهاض، مبا يف ذلك القدرة عىل املوافقة. وكان عنرص 

القدرة عىل املوافقة، ذا صلة بالنساء املعاقات، حيث وجدت املحكمة أن نصوص قانون اختيار إنهاء الحمل، 1996، نصوصا 

دستورية، حيث يسمح القانون للنساء الحوامل تحت سن 18 سنة، الاليت يعطني موافقتهن املدعومة باملعلومات عىل إنهاء 

الحمل خالل االثنى عرش أسبوعا األوىل من الحمل، دون الحاجة إىل التشاور أو الحصول عىل موافقة األهل أو أويل األمر، 

يسمح لهن بالحصول عىل خدمات املشورة وتأجيل الحمل التايل لفرتات محددة.352 ورأت املحكمة أن الخط الفاصل يف قانون 

اإلجهاض بني النساء الحوامل، الاليت يتاح لهن إنهاء حملهن دون مساعدة وبني هؤالء الاليت يف حاجة إىل مساعدة، هو تحديدا 

أهلية املرأة الحامل املعنية وقدرتها عىل املوافقة املدعومة باملعلومات، كام يحددها الطبيب املعالج  يف كل حالة عىل حدة، 
وتبعا للنضج العاطفي والذهني للفرد املعني.353

يف الحاالت الثالث املذكورة أعاله ركزت املحاكم عىل الرضر الخاص الذي تتعرض له النساء بسبب انتهاكات حقهن يف تقرير 

املصري ِبشأن األمور الجنسية واإلنجابية. يف دعوى إسحاق ضد باندي عىل سبيل املثال أخذت املحكمة بعني االعتبار الحالة 
العقلية والوجدانية واألمل واملعاناة والفقدان وغياب املوارد يف تجنب األرضار العامة.354

يف الدعوى الكندية أدان ضد ديفيس،355 التي نظرتها محكمة العدل يف أونتاريو، القسم العام، أفاضت املحكمة بأن املوافقة 

املدعومة باملعلومات تشمل اعتبارين: أوال، قدرة املريضة عىل التواصل مع طبيبها وفهم ما يقوله، وثانيا، أن حق الكشف عن 

املعلومات يتضمن ما يعلم، أو ما يجب أن يعلم، الطبيب أنه رضوري ليك تتخذ املريضة قرارها، وما قد ترغب أي مدعية 

عاقلة، يف وضع شبيه باملدعية،  يف معرفته قبل أن تقرر الخضوع للعالج أو الجراحة من عدمه.356 

350 املرجع السابق، الفقرة  87.3

351 املرجع السابق، الفقرة 68

352 جمعية املحامني املسيحيني ضد وزر الصحة وآخرين، حاشية 338، 49

353 املرجع السابق، الفقرة 37

354 اسحاق ضد باندي، حاشية 340، الفقرة 88

CarswellOnt 3039 (Can. Ont. Gen. Div.( (WL(. 355

356 املرجع السابق، الفقرات 40- 42
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كانت املدعية امرأة صومالية تعرضت لعملية تعقيم بدون علمها أو موافقتها. مل تكن السيدة تتحدث االنجليزية وقت إجراء 

العملية، حيث جرت املقابلة مع طبيبها من خالل مرتجم. ورغم أن الطبيب املعالج ادعى أنها طلبت منه إجراء التعقيم، إال أن 

املدعية كانت تعتقد أنها سوف تحصل عىل عالج من العدوى فحسب. وقد قررت املحكمة أنه حتى وإن كان الطبيب حصل 

عىل موافقة إجراء التعقيم من أدان، إال أنه مل يستوف رشوط املوافقة املدعومة باملعلومات. يف الحالة أعاله، وجدت املحكمة 

أن عنارص املوافقة املدعومة باملعلومات )واجب اإلفصاح( مل تكتمل، ألن الطبيب مل يتأكد من فهم أدان ملعنى اإلجراء، األمر 

الذي كانت له أهمية خاصة، نظرا ألنها مل تكن تتحدث االنجليزية، وألنه فشل يف إخبارها بوجود بدائل أخرى ملنع الحمل. عند 

تقدير األرضار، أخذت املحكمة بعني االعتبار أن قدرة املدعية عىل إنجاب األطفال »متثل قيمة جوهرية ملكانتها يف مجتمعها.« 
وأنها ذات أهمية خاصة يف ثقافتها وأن اإلجراء انتهك قناعاتها الدينية.357

3.5 التمييز يف إتاحة خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية

الزال الفقه الترشيعي بشأن حقوق النساء يف املساواة وعدم التمييز فيام يخص خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية محدودا 

يف املنطقة. مع ذلك توجد ترشيعات بشأن حقوق النساء يف املساواة وعدم التمييز بشكل عام، إضافة إىل ترشيعات خاصة 

بعدم التمييز ضد األشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشيةواألشخاص املعاقني. يف هذا القسم سوف تناول القضايا 

الخاصة بحقوق النساء يف املساواة. 

رجاء  البرشيةة  املناعة  نقص  فريوس  مع  املتعايشني  األشخاص  التمييز ضد  بشأن  املقارن  القانون  حول  مستفيضة  ملناقشة 

الرجوع إىل دليل مركز أفريقيا الجنوبية للتقايض )SALC): حقوق متساوية للجميع: التقايض بشأن حاالت التمييز املرتبطة 
بفريوس نقص املناعة البرشية.358

أكدت املحاكم يف كافة أنحاء املنطقة أكرث من مرة عىل أهمية ضامن مساواة النساء يف الحقوق، كام دعمت إنهاء التمييز 

ضد النساء. يف دعوى املحامي العام ضد داو، رأت محكمة االستئناف يف بوتسوانا أنه رغم أن القسم 15 من دستور بوتسوانا 

الخاص بالحق يف عدم التمييز مل ينص عىل الجنس تحديدا كعنرص مانع للتمييز، إال أن أي إجراء يحجب الجنسية عن األم 

البوتسوانية، يف حال مل يكن األب كذلك، هو فعل ينتهك الحق يف عدم التمييز املكفول دستوريا، كام ينتهك الحق يف املساواة 
الوارد يف املادة 3 والتي تنص بوضوح عىل منع التمييز يف املعاملة بسبب الجنس.359

357 املرجع السابق، الفقرة 34

358 »حقوق متساوية للجميع: التقايض يف حاالت التمييز بسبب فريوس نقص املناعة البرشية.« الحاشية 93

359 املحامي العام ضد داو، حاشية 44
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حديثا، اتبعت املحكمة العليا ببوتسوانا حكم محكمة االستئناف يف دعوى داو يف نقض أحد قواعد القانون العريف الذي يحرم 

النساء من الحق يف اإلرث. يف دعوى راتانتيل ضد مومزي وشخص آخر،360 وجدت املحكمة أن القسم 15)4()د( من دستور 

بوتسوانا، الذي يعفي قانون األحوال الشخصية من كافة األمور، مبا يف ذلك اإلرث، مع رشط عدم التمييز، وجدت أنه ذاته ينص 
عىل رشطني: إما أن يكون التمييز يف قانون األحوال الشخصية للصالح العام أو أن ال ييسء إىل حقوق وحريات اآلخرين.361

كذلك يف دعوى برينزلو ضد فان ديرلينده وآخرين 362 وليك تقرر املحكمة الدستورية يف جنوب أفريقيا ما إذا كان ترتب عىل 

التمييز أي أثر ظامل عىل األشخاص، بحثت املحكمة فيام إذا كان األشخاص املميز ضدهم أفراد يف جامعة برشية تعرضت 
ألمناط سابقة من التمييز.363

كذلك يف دعوى مايبورج ضد البنك التجاري يف ناميبيا 364 وجدت املحكمة العليا أن النساء قد يدفعن بأنهن كن يف املايض جزءا 
من جامعة مستضعفة ومن ثم هن يف حاجة إىل الحامية من التمييز.365

يف دعوى وزير الصحة وآخرين ضد حملة الفعل العالجي وآخرين،366 يف جنوب أفريقيا، نظرت املحكمة الدستورية، ضمن 

أمور أخرى، يف مسألة إتاحة النيفريابني – وهو عقار مينع انتقال فريوس نقص املناعة البرشية من األم إىل الطفل. يف ذلك الوقت 

كانت جنوب أفريقيا توفر النيفريابني فقط يف مركزي بحث وتدريب يف كل إقليم. كام كان الدواء متوفرا يف القطاع الخاص 

الصحي. من هنا رفعت دعوى باالستناد إىل القسم 9 من دستور جنوب أفريقيا، الذي يضمن الحق يف املساواة، عىل أساس أن 

سياسة الحكومة متيز ضد النساء الفقريات من خالل السامح بإتاحة النيفريابني يف القطاع الخاص الصحي، وال تسمح بإتاحته 

عىل نطاق واسع يف القطاع العام الصحي. صحيح أن املحكمة مل تتعامل مع هذا الجانب من الدعوى عىل وجه الخصوص لكنها 

عربت عن قلقها بأن عدم اإلتاحة سوف يؤثر باألساس عىل الفقراء كالتايل:

عند التعامل مع هذه األسئلة يجب أن نضع يف االعتبار أن هذه الدعوى تخص باألساس غري القادرين عىل 

دفع مثن الخدمات الطبية. وبقدر ما تقرص الحكومة يف توزيع النيفريابني عىل مراكزها البحثية، فإن الفقراء 

خارج محيط هذه املراكز هم من سوف يعانون. هناك فرق بني وضع القادرين عىل دفع مثن الخدمة وبني 
غري القادرين، وعىل سياسة الدولة أن تضع هذه الفروق يف االعتبار.367

 CACGB-104-12 360 
http://www.southernafricalitigationcentre.org/1/wp-content/uploads/2013/07/Mmusi-Court-of-Appeal-Judg

361 املرجع السابق، الفقرات 72-66

 1997 (3( SA 1012 (18 April 1997(  362
http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/1997/5.html  (accessed 26 august 203)

363  املرجع السابق

SA 2/00 [2000] NASC 364
http://www.saflii.org.za/na/cases/NASC/2000/3.html (accessed 26 august 203)

365 املرجع السابق، الفقرة 18

(No 2) (CCT8/02) [2002] ZACC 15; 2002 (5) SA 721; 2002 (10) BCLR 1033 (5 July 2002) 366
http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2002/15.html(accessed 26 august 203

 367 املرجع السابق، الفقرة 70



سلسلة أدلة التقايض الصادرة عن مركز تقايض بلدان الجنوب األفريقي
تفكيك فجوة الجندر: التقايض يف القضايا التي تتضمن انتهاكات لحقوق الصحة الجنسية واإلنجابية

81

ت
ربرا

م

أساس  عىل  التمييز  تتناول  التي  املنطقة  يف  القليلة  الدعاوى  إحدى  هي  زامبيا  يف  االنتخابية  اللجنة  ضد  بروذرتون  دعوى 

اإلعاقة.368 يف هذه الحالة وجدت املحكمة العليا يف زامبيا أن لجان التصويت مل توفر سبل اإلتاحة لألفراد ذوي اإلعاقة، وأن 

ذلك ميثل متييزا بسبب اإلعاقة.369 وأشارت إىل أن األفراد غري املعاقني متكنوا من التسجيل بسهولة، عىل حني وجد األفراد ذوو 

اإلعاقة صعوبة يف ذلك؛ وحيث أن األفراد ذوي اإلعاقة لقوا معاملة أقل من األفراد بدون إعاقة، فقد رأت املحكمة أن ذلك 
يعد متييزا.370

يبقى عىل محاكم أفريقيا الجنوبية أن تبحث فيام إذا كان التمييز يف إتاحة خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية للنساء يعد 

انتهاكا لحقوقهن يف املساواة وعدم التمييز. ومع ذلك، فمن الواضح أن منع التمييز ضد النساء والنساء املتعايشات مع فريوس 

نقص املناعة البرشية والنساء ذوات اإلعاقة، ميكن أن ينطبق بنفس الشكل عىل القوانني والسياسات واملامرسات التي تحول 

دون حصول النساء عىل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية.

4.5 خالصة

وجدت املحاكم يف كافة أنحاء العامل أن الحق يف املوافقة املدعومة باملعلومات هو أمر جوهري لحرية تقرير املصري بشأن 

األمور الجنسية واإلنجابية، وهو الحق املتضمن يف القانون العام وعدد من الحقوق الدستورية األساسية، مبا يف ذلك الحق 

يف الحرية والخصوصية والكرامة واالستقاللية ضمن حقوق أخرى. وباعتبار كونه عنرص هام من عنارص املوافقة املدعومة 

باملعلومات فقد رأت املحاكم أن الطبيب/ة عليه/ها واجب ضامن حصول املريضة عىل املعلومات الكافية واملالمئة وبلغة 

تتمكن من فهمها. أخريا، اتفقت املحاكم عىل إلغاء القوانني واملامرسات التي متيز ضد النساء، ورغم أنها مل تتعرض بشكل 

محدد للتمييز ضد النساء فيام يخص إتاحة خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، إال انه من األرجح أن يتم إلغاء القوانني 

والسياسيات واملامرسات التي تحول دون إتاحة مثل هذه الخدمات للنساء. 

 2011 HP/0818 368 
(accessed 26 august 203( http://www.zambialii.org/zm/judgment/high-court/2011/32
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الفصل
السادس

مربرات انتهاكات الحق يف تقرير املصري بشأن حقوق 
الصحة الجنسية واإلنجابية والتمييز

1.6 مقدمة

يف قضايا انتهاكات حق تقرير املصري يف األمور الجنسية واإلنجابية وحاالت التمييز يف إتاحة خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، 

سوف تحتاج املحكمة للنظر فيام إذا كان االنتهاك مربرا، ومن ثم قانونيا، أو ما إذا كان غري قانوين. ينظر هذا الفصل يف أكرث 

الحجج شيوعا التي استخدمت لتربير هذه القوانني والسياسات واملامرسات، وكيف ميكن مواجهة هذه الحجج وتقدير املحاكم 

لهذه التربيرات.

القضايا ذات الصلة التي سوف يتناولها هذا الفصل

اسحاق ضد باندي	 

إل إم وآخرون ضد حكومة جمهورية ناميبيا	 

يف يس ضد سلوفاكيا	 

إن يب ضد سلوفاكيا	 

أودافيه وآخرون ضد املحامي العام وآخرين	 

ينقسم هذه الفصل إىل ثالثة أقسام:

املعلومات العلمية والطبية ذات الصلة بالصحة الجنسية واإلنجابية للنساء	 

الحجج التي تربر التعديات عىل الحق يف تقرير املصري بشأن األمور الجنسية واإلنجابية	 

الحجج التي تربر التمييز يف إتاحة معلومات وسلع وخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية	 
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2.6 املعلومات العلمية والطبية املرتبطة بالصحة الجنسية واإلنجابية 

تشكل اإلثباتات العلمية والطبية عنرصا حيويا يف التقايض بشأن صحة النساء الجنسية واإلنجابية. ذلك فإن األدلة العلمية 

والطبية ميكن أن متد املحكمة مبعلومات هامة بشأن الوضع الصحي للشاكية وتأثري الحمل عىل الوضع الصحي للنساء، مبا يف 

ذلك النساء املتعايشات مع فريوس نقص املناعة البرشية والنساء ذوات اإلعاقة واملخاطر والفوائد والبدائل لإلجراءات الطبية 

مثل اإلجهاض وتعقيم النساء الحوامل. 

إن الفشل يف تقديم األدلة العلمية، قد يضع العقبات أمام التقايض الناجح، كام حدث يف قضية أودافيه وآخرين ضد املحامي 

العام وآخرين، حني قررت املحكمة العليا يف نيجرييا أن الفشل يف تقديم األدلة العلمية بشأن تأثري عالج فريوس نقص املناعة 

البرشية جعلها غري قادرة عىل الفصل بشأن التعدي عىل حق الحياة يف تلك الظروف. وقالت »هذا األمر يحتاج إىل رأي خبري 

يف املجال الطبي املعني، لكن املحكمة مل تجد أمامها رأيا لخبري.«371 

استخدام دليل الخرباء

من األفضل دامئا تحضري آراء الخرباء يف تناول القضايا الخاصة املرتبطة بالصحة الجنسية واإلنجابية. ذلك أن هناك طيف 

واسع من آراء الخرباء املمكن تقدميها يف التقايض بشأن قضايا الصحة الجنسية واإلنجابية تبعا لألمور القانونية والعملية 

إتاحة  يف  التمييز  أو  القرسي  اإلجهاض  أو  بالتعقيم  الصلة  ذات  الحاالت  يف  االنتهاك.  عن  دفاعا  املطروحة  والحجج 

خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، قد يكون من املفيد الحصول عىل رأي الخرباء التاليني لتقديم دالئلهم وآرائهم:

مامرس طبي لتقديم األدلة الطبية ذات الصلة مبختلف القضايا مثل املخاطر والفوائد والبدائل للتعقيم مثل بدائل 

منع الحمل للنساء، واملخاطر والفوائد وبدائل اإلجهاض كوسيلة ملنع انتقال فريوس نقص املناعة البرشية من األم إىل 

بالتاريخ املريض  الطفل؛ تأثري آالم الوالدة عىل قدرة املرأة عىل تقديم املوافقة املدعومة باملعلومات؛ األدلة الخاصة 

والحالة الصحية للشخص املتعايش مع فريوس نقص املناعة البرشية أو الشخص ذو اإلعاقة، مبا يف ذلك الصحة الجسدية 

العقلية؛

أخصايئ نفيس لتقديم األدلة املرتبطة بتأثري اإلجهاض غري املرغوب فيه أو التعقيم غري   املرغوب فيه عىل الصحة 	 

العقلية ورفاهة  املرأة؛ 

 خبري يف الصحة العامة ليقدم األدلة بشأن نظم وعمليات الحصول عىل املوافقة املدعومة باملعلومات وتوثيقها 	 

يف مرافق الصحة العامة؛

خبري يف حقوق اإلنسان لتقديم األدلة بشأن طبيعة ونطاق التمييز ضد فئات سكانية محددة مثل النساء والنساء 	 

املتعايشات مع فريوس نقص املناعة البرشية و/أو النساء ذوات اإلعاقة. 

وخبري اقتصادي لتقديم األدلة بشأن تكلفة وفوائد توفري إمكانية الحصول عىل خدمة صحة جنسية وإنجابية 	 

محددة. 

371 أودايف وآخرون ضد املحامي العام وآخرين، حاشية 53، فقرة 37
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عند اللجوء إيل أدلة الخرباء، من املهم إدراج أي وثائق صادرة عن سلطات الصحة الدولية والوطنية ذات صلة بالقضايا 

املثارة يف سجالت املحكمة، من خالل اإلشارة إليها يف شهادات الخرباء ومن خالل إرفاقها كملحقات للشهادة. 

هناك العديد من الطرق التي ميكن للمحامني من خاللها تقديم األدلة الطبية والعلمية ذات الصلة بالصحة الجنسية واإلنجابية 

وفريوس نقص املناعة البرشيةة واإلعاقة يف قضايا محددة. التفاصيل اإلجرائية املحددة سوف تختلف من نظام قضايئ آلخر. 

مع ذلك، هناك طريقتان مستخدمتان يف القانون العام يف دول الجنوب األفريقي: إما تقديم رأي الخرباء من خالل شهادة، أو 

يف مذكرة قانونية تشري إىل قرارات قضائية تضمنت آراء محددة مرتبطة بالجوانب الطبية والعلمية للصحة الجنسية واإلنجابية 

وفريوس نقص املناعة البرشية واإلعاقة. 

يف قضية إل إم وآخرين ضد حكومة جمهورية ناميبيا، قدم خبري طبي شهادة مهنية بشأن املخاطر وفوائد وبدائل التعقيم 

كوسيلة ملنع الحمل للنساء، ضمن أشياء أخرى.372 وقد تضمنت شهادته الحقائق التالية بشأن التعقيم والتي قال بأهمية أن 

تكون جزءا من عملية املوافقة املدعومة باملعلومات:

التعقيم عن طريق ربط األنابيب ليس أفضل طريقة ملنع الحمل يف حالة امرأة عزباء، مل تنجب أطفاال وال 	 

تزال ترغب يف اإلنجاب؛

التعقيم عن طريق ربط األنابيب باهظ الثمن من حيث محاولة الرجوع فيه؛	 

 املرأة يف سن الثالثني أو أقل عند إجراء العملية سوف تكون أقل رضا بنتائج العملية عن   النساء األكرب سنا 	 

وكثريا ما سوف تسعى إىل الرجوع فيها بسبب تغري ظروفها املنزلية؛

العملية 	  إجراء  عند  استخدامها  ميكن  التي  واملقبولة  املدى  طويلة  الحمل  منع  وسائل  من  العديد  هناك 

القيرصية بدون أي مشاكل مثل زرع لولب داخل الرحم؛

ميكن إجراء التعقيم عندما تعود املرأة يف زيارة املتابعة بعد ست أسابيع من اإلنجاب وذلك من خالل منظار 	 

البطن، وال يحتاج اإلجراء سوى إىل يوم واحد.

باإلضافة إىل ذلك قام الخبري بتقييم كل شاكية عىل حدة مقدما للمحكمة األدلة التفصيلية بشأن تاريخها املريض وتأثري التعقيم 

عليها. 

يف قضية إسحاق ضد باندي يف جنوب أفريقيا، شهد أخصايئ نفيس إكلينييك بتأثري عملية التعقيم القرسي عىل املدعية يف 

القضية.373 فأقر بشعورها العميق بالفقدان نتيجة لعملية التعقيم. 

كذلك يف قضية يف يس ضد سلوفاكيا املنظورة أمام املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، استمعت املحكمة ألدلة عن اآلثار 

الجسيمة، الطبية والنفسية للتعقيم القرسي مبا يف ذلك احتياج املدعية إىل العالج النفيس لعدة سنوات بعد إجراء التعقيم.374  

372 املرجع السابق الفقرة 31

373 اسحاق ضد باندي، حاشية 340، الفقرات 19 - 22

374 املرجع السابق الفقرة 19
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375 املرجع السابق الفقرة 28

376 جمعية املحامني املسيحيني ضد وزير الصحة وآخرين، حاشية 338، 37

3.6 مربرات انتهاكات الحق يف تقرير املصري بشأن األمور الجنسية 
      واإلنجابية

يبحث هذا القسم يف ثالث مربرات شائعة تستخدم يف إجراء تدخالت قرسية أو إجبارية فيام يخص الصحة الجنسية واإلنجابية:

تم الحصول عىل املوافقة عىل اإلجراء يف الواقع؛	 

الحاجة إىل حامية املريضة )اتخذ اإلجراء من أجل مصلحة املريضة(؛ و	 

الحاجة إىل حامية صحة اآلخرين )اتخذ اإلجراء ملصلحة الصحة العامة(. 	 

املوافقة
الدفاع األسايس الذي يدفع به يف القضايا الخاصة بالتدخالت الطبية بدون موافقة طوعية ومدعومة باملعلومات هو انه تم يف 

الواقع الحصول عىل املوافقة. يف قضية إل إم وآخرين ضد حكومة جمهورية ناميبيا أكدت املحكمة العليا أن تحديد الحصول 

عىل املوافقة املدعومة باملعلومات من عدمه هو يف واقع األمر مسألة عملية وليست قانونية.375  هذا الخالف العميل يستدعي 

من املحكمة أن تبحث يف وجود أو غياب العنارص املختلفة الالزمة للموافقة القانونية مبا يف ذلك، ضمن أمور أخرى:

قدرة الفرد عىل املوافقة؛	 

طبيعة ونطاق املعلومات املقدمة )و/أو املحجوبة( للفرد؛	 

الطريقة والظروف التي قدمت فيها املعلومات مبا يف ذلك قدرة املريضة عىل فهم املعلومات وقدرة املريضة 	 

عىل املوافقة يف تلك الظروف ومدى طوعية املوافقة  

القدرة عىل املوافقة
تُعترب قدرة أي فرد عيل املوافقة املدعومة باملعلومات، جوهرية يف تحديد صحة املوافقة من عدمها يف كل ظرف عىل حدة. 

حني تثار مسألة تربير املوافقة، يصبح من الهام أن تقرر املحكمة  أوال ما إذا كان املريض املعني قادرا عىل املوافقة. 

يف قضية جمعية املحامني املسيحيني ضد وزير الصحة يف جنوب أفريقيا، نظرت محكمة االستئناف العليا يف عنرص القدرة عىل 

املوافقة عىل إنهاء الحمل. وقد طلب من املحكمة أن تنظر يف دستورية قانون اختيار إنهاء الحمل من حيث متكني »الُقرص.« 

من الحق املستقل يف املوافقة عىل إنهاء الحمل. وقد دفعت جمعية املحامني املسيحيني بأن القارص غري قادرة عىل تقديم 

املوافقة املدعومة باملعلومات حيث أنها تفتقد إىل هذه األهلية. 

وقد رأت املحكمة »أن املوافقة الصحيحة ميكن إعطاءها فقط من قبل شخص ميلك القدرة الذهنية والعاطفية الالزمة للمعرفة 

والتقدير واملوافقة. وحيث أن املوافقة هي أحد مظاهر اإلرادة، فإن القدرة عىل املوافقة تعتمد عىل القدرة عىل اتخاذ قرار 
حكيم عىل أساس من تقدير طبيعة ونتائج الفعل الذي متت املوافقة بشأنه.«376
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حني ال يقتنع املامرس الطبي أن القارص الحامل )أو البالغة( متلك القدرة عىل إعطاء موافقة مدعومة باملعلومات، ال يجوز 

له أن ينهي الحمل، حيث أنه يكون يف هذه الحالة »يفعل ذلك دون موافقة مدعومة باملعلومات من مريضته وسوف يكون 

تدخله يف هذه الحالة غري منسجم مع قانون ]اختيار إنهاء الحمل[ ومن ثم يصبح غري قانوين.«377 

يف قضية آر يب )مريض عقيل(378 أمام محكمة االستئناف االنجليزية )القسم املدين(، كان عىل املحكمة  أن تقرر ما إذا كان يجوز 

إجراء عملية تعقيم عىل شخص غري قادر عىل املوافقة القانونية. وقد ذكرت املحكمة أن الفيصل يف تحديد ذلك هو املصلحة 

الفضىل للمريض الذي بصدد التعرض لهذا اإلجراء. وحكمت املحكمة يف النهاية بأنه ليس من مصلحة رجل يبلغ من العمر 28 

سنة، متعايش مع متالزمة داون، أن يتعرض إلجراء عملية تعقيم بناء عىل طلب والدته، التي تخىش أن ينجب الرجل طفال ال 

يستطيع رعايته. وإذ رأت املحكمة أن اإلجراء ال ميثل املصلحة الفضىل للمريض، أشارت إال أن اإلجراء لن يسمح للرجل بالتمتع 

بحياته بحرية، ألنه سوف يظل رغم ذلك تحت إرشاف والدته وآخرين بغض النظر عام إذا كان قادرا عىل والدية طفله أم 

ال. كذلك وجدت املحكمة أن التعقيم لن يحميه من االضطراب العاطفي للعالقة الجنسية. ورغم ان طلب التعقيم نيابة عن 

رجل ليست مرادفة لطلبه نيابة عن امرأة، إال أن املحكمة ذكرت سلسلة من القضايا التي أكدت عىل مبدأ املصلحة الفضىل 
وتطبيقه عىل الوقائع الفردية لكل حالة.379

طبيعة وحجم املعلومات
يعترب الحصول عىل املعلومات وفهمها وتكاملها فيام يخص أي إجراء طبي، عنارص مركزية يف املوافقة املدعومة باملعلومات، 

وكثريا ما تستهلك املحاكم وقتا طويال من أجل تحديد توفر هذه املعايري يف كل حالة عىل حده.

يف قضية يف يس ضد سلوفاكيا، نظرت املحكمة األوروبية فيام إذا كانت امرأة من جامعة روما قد تعرضت للتعقيم القرسي. 

وقد وصلت املحكمة إىل قرار بأن املرأة تعرضت للتعقيم القرسي بعد أن فحصت املعلومات املتوفرة أمامها، ووجدت أن 
املرأة أخطرت بواسطة الفريق الطبي أن أي حمل يف املستقبل قد يقتلها دون أن تخطر »بالتعقيم املقرتح و/أو بدائله.«380

يف قضية إل إم وآخرين ضد حكومة جمهورية ناميبيا، بحثت محكمة ناميبيا العليا يف مختلف أشكال األدلة املقدمة أمامها، 

مبا يف ذلك شهادة الخرباء وشهادة الشهود واستامرات املوافقة املكتوبة، ليك تقرر طبيعة ونطاق املعلومات واإلرشاد املقدم 

للنساء للحصول عىل موافقتهن املدعومة باملعلومات عىل التعقيم. وعىل وجه الخصوص فحصت املحكمة املعلومات املقدمة 

املحكمة عىل  أكدت  للنساء. وقد  املقدمة  للتعقيم واملشورة  البديلة  بالخيارات  الخاصة  التعقيم؛ واملعلومات  للنساء بشأن 
رضورة ضامن أن يفهم املرىض املعلومات املقدمة لهم، مبا يعني رضورة حذف املخترصات الطبية من استامرات املوافقة.381

377 املرجع السابق، 38

[2000] 1 F.L.R. 549 (Eng.) available at 378
http://www.cirp.org/library/legal/Re_A2000/ (accessed 26 August 2013.

379  املرجع السابق، 10-9

380 يف يس ضد سلوفاكيا، حاشية 239، الفقرات 113-112

381 إل إم وآخرون ضد حكومة جمهورية ناميبيا، حاشية 345، الفقرة 68
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كذلك رأت املحكمة أن »... أحد العوامل التي يجب أخذها يف االعتبار يف الحصول عىل املوافقة املدعومة باملعلومات هو أن 

يكون املريض واعيا وقادرا عىل تقييم البدائل املتاحة بعد أن يكون أخرب جيدا بهذه البدائل. يف هذا الشأن. يبدو يل أنه يجب 
إخطار املريضة مبزايا وعيوب وسائل منع الحمل البديلة يف حالة التعقيم، باعتباره أحد وسائل منع الحمل،«382

يف قضية إسحاق ضد بادي املنظورة أمام املحكمة العليا يف جنوب أفريقيا، ادعت الشاكية أن املدعى عليه، الدكتور باندي، 

عقمها بدون موافقتها.  عىل الرغم من أن الدكتور باندي ادعى أن املدعية وافقت عىل التعقيم يف استشارة سابقة، إال انه مل 

تتوفر استامرة موافقة عىل التعقيم يف ملف املريضة باملستشفى. وقد وجدت املحكمة أن الدكتور باندي كان مهمال حني مل 

يبحث عن استامرة املوافقة قبل أن يبدأ إجراء التعقيم، وأن اإلجراء مل يتم حسب إرشادات املهنة الطبية لجنوب أفريقيا، ما 
يؤكد بوضوح عىل رضورة أن يراجع الطبيب املعالج استامرة موافقة املريض.383

الطريقة والظروف التي قدمت بها املعلومات
تضع املحاكم يف اعتبارها أيضا الظروف املحيطة بتقديم املعلومات ليك تحدد الطريقة التي تم بها تقديم املعلومات وقدرة 

املريضة عىل فهم املعلومات. 

يف قضية إل إم وآخرين ضد حكومة جمهورية ناميبيا، نظرت محكمة ناميبيا العليا يف الظروف املحيطة بالحصول عىل املوافقة 

املدعومة باملعلومات، مبا يف ذلك عنرص الترسع يف عملية الحصول عىل املوافقة؛ ومخاطبة النساء يف كثري من الحاالت بلغة غري 

لغتهن األم، وكذلك واقع أنهن كن يف حالة والدة. كام نظرت املحكمة بعني االعتبار إىل رأي الخرباء فيام يتعلق باألمل »وفقدان 
الصلة بالواقع.« التي تشعر بها النساء أثناء عملية الوالدة، وكيفية تأثري ذلك عىل قدرتهن عىل املوافقة املدعومة باملعلومات.384

والحظت املحكمة أنه يف حالة إحدى املدعيات عىل وجه الخصوص:

أي يشء عن  لها  يذكر  مل  الطيب  وأن  بالرتجمة.  يقوم طالب متريض  ثم  االنجليزية  يتحدث  الطبيب  كان 

التعقيم. وقد شهدت بأنه قبل نقلها إىل غرفة العمليات حرضت ممرضة إىل غرفة التوليد وقالت لها أنه 

سيتم تعقيمها حيث أن كل النساء الحامالت لفريوس نقص املناعة البرشية، يجرى لهن تعقيم. ثم أحرضت 

لها املمرضة أوراقا لتوقعها، دون أن تعلم ما إذا كانت هذه األوراق تخص موافقتها عىل العملية أو موافقتها 

عىل التعقيم. وقد أعطيت لها هذه األوراق حني كانت عىل نقالة قبل دخولها إىل غرفة العمليات. ومل ترشح 

لها املمرضة أي يشء يخص اإلجراءات التي سوف تتعرض لها. عىل األرجح أنها وقعت فقط عىل ورقة واحدة 

حيث وافقت عىل »عملية قيرصية بسبب ضيق يف الحوض، لكنها مل تكن تدرك معنى العملية القيرصية وال 

املخترصات األخرى املكتوبة يف استامرة املوافقة الدالة عيل ربط األنابيب ) إجراء التعقيم(.  وقد شهدت بأن 

أسلوب املمرضة كان حازما وكان األمر »قهريا.« كام شهدت بأنها كانت تعاين آالما شديدة، ومل يرشح لها أي 

بدائل لإلجراء بواسطة فريق املستشفى. كام أنها مل توجه أي أسئلة للممرضة ألنه بدا لها أن املمرضة تفرض 
عليها األمر. ومل تكتشف إال بعد ذلك أنه تم تعقيمها.385

382 املرجع السابق، الفقرة 70

383 إسحاق ضد باندي، حاشية 340، الفقرة 87

384 إل إم وآخرون ضد حكومة جمهورية ناميبيا، حاشية 345، الفقرة 24

385 املرجع السابق، الفقرة 33
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ورأت املحكمة أن »معرفة طبيعة ونطاق الرضر واملخاطرة وإدراكهام ال يساويان بالرضورة املوافقة.«386

كذلك يف قضية يف يس ضد سلوفاكيا نظرت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان يف الظروف املحيطة مبوافقة املرأة يف تحديد 

ما إذا كانت أعطت موافقة مدعومة باملعلومات عىل التعقيم. وقد وجدت املحكمة أن يف يس قد تعرضت للضغط من أجل 

إعطاء املوافقة الفورية، وقد فعلت ذلك يف وضع كانت الطبيعة الطوعية للموافقة فيها محل شك بسبب كونها يف حالة والدة، 

وكانت تخىش عىل صحتها وحياتها. ووجدت املحكمة أنه طُلب منها أن توقع عىل استامرة مطبوعة بعد أن كانت يف حالة 

والدة وراقدة لعدة ساعات. كذلك دفعت لتوقيع الوثيقة بعد أن أخربت بواسطة الفريق الطبي أنه يف حال إنجابها لطفل آخر 

فسوف متوت هي أو الطفل.387 

كذلك الحظت املحكمة أن توقيعها كان مرتعشا وأن اسمها األول كان مقسوما لكلمتني.388 

 

لذلك خلصت املحكمة إىل أن املعلومات والتوقيت والظروف مل تؤد إىل كونها وافقت موافقة مدعومة باملعلومات عىل اإلجراء. 

يف قضية إن يب ضد سلوفاكيا، طُلب من الشاكية أن توقع عىل استامرة موافقة عىل التعقيم حني كانت تحت تأثري أدوية 

مهدئة. وقد أخربها أحد األطباء املتواجدين أن عليها أن توقع عىل االستامرة حيث أن حياتها يف خطر. وقد وجدت املحكمة 

األوروبية لحقوق اإلنسان أن »الضغط عىل الشاكية من أجل املوافقة الرسمية عىل مثل هذا اإلجراء الطبي الخطري فيام هي 

يف حالة والدة، حني كانت قدراتها املعرفية متأثرة باألدوية ثم إخطارها مبا ينايف الصواب بأن اإلجراء رضوري من أجل الحفاظ 

عىل حياتها، ينتهك السالمة الجسدية للشاكية ويحمل عدم احرتام جسيم لكرامتها اإلنسانية.«389 

حامية حقوق املريضة
املربر اآلخر الذي يُطرح لتربير التدخالت الطبية القرسية، هو أن ذلك ملصلحة املريضة ويحمي الحقوق الصحية لها: عىل سبيل 

املثال، حني يُدفع بأن استمرار الحمل أو الحمل يف املستقبل قد يدمر الصحة الجسدية و/أو العقلية للنساء. كثريا ما يستخدم 

هذا الدفاع لتربير تعقيم النساء والفتيات ذوات اإلعاقة. لقد اعتربت لجنة حقوق الطفل أن التعقيم القرسي للفتيات ذوات 

اإلعاقة يعد أحد أشكال العنف،390 وأوضحت أن مبدأ »املصلحة الفضىل للطفلة.« ال ميكن استخدامه لتربير املامرسات التي 

تتناقض مع الكرامة اإلنسانية للطفلة وحقها يف السالمة الجسدية.391 

اإلجباري. سعت  أو  القرسي  التعقيم  املريض يف حالة  اإلنسان مربر حامية حقوق  لحقوق  األوروبية  املحكمة  لقد رفضت 

الحكومة يف قضية يف يس ضد سلوفاكيا، إىل تربير التعقيم القرسي عىل أساس انه يستهدف منع تدهور صحة النساء مبا قد 

يعرض حياتهن للخطر يف حالة الحمل يف املستقبل. رفضت املحكمة هذه الحج وقالت أن:

386 املرجع السابق ، الفقرة 69

387 يف يس ضد سلوفاكيا، حاشية 239، الفقرة 117

388 املرجع السابق، الفقرة 14

389 إن يب ضد سلوفاكيا، حاشية 240، الفقرة 77

 CRC/C/GC/13(( 390 لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 13، حق الطفل يف عدم التعرض ألي شكل من أشكال العنف، وثيقة األمم املتحدة رقم

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_en.pdf  )2011)) الفقرة 23 )ا
391 املرجع السابق، الفقرة 61
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بحسب الحكومة، استهدف تعقيم الشاكية منع تدهور صحتها مبا قد يهدد حياتها. مثل هذا الخطر مل يكن 

واردا حيث انه ما كان ليظهر إال يف حالة الحمل يف املستقبل. وكان ميكن منعه بواسطة وسائل بديلة أقل 

اقتحامية. يف هذه الظروف ما كان يجوز تجاهل موافقة املريضة املدعومة باملعلومات عىل أساس افرتاض 
طاقم املستشفى أن املريضة سوف تسلك سلوكا غري مسئول فيام يتعلق بصحتها يف املستقبل.392

عىل حني ال يوجد الكثري من األحكام القضائية التي تعكس هذا التربير يف املنطقة، إال أن التربير نفسه استخدم يف حاالت 

فحص فريوس نقص املناعة البرشية اإلجباري، حيث دفع بأن فحص فريوس نقص املناعة البرشية بغرض تحديد حالة الشخص 

هو من أجل املصلحة الفضىل للمريضة نفسها ويساعد عىل حامية مصالحها الصحية. تناول املحاكم فيام يخص فحص فريوس 

نقص املناعة البرشية يعطينا بعض املؤرشات عىل كيفية فحص املحاكم لهذا األمر. 

اتخاذ هذه  املريضة عىل  التربير يف ضوء قدرة  غالبا هذا  املحاكم  تقبل  املريضة، مل  الفحص بهدف حامية حقوق  يف حالة 

القرارات نيابة عن نفسها. 

يف زامبيا نظرت املحكمة العليا يف قضية أحد األطباء الذي قرر رضورة إخضاع اثنني من ملتميس اللجوء يف قضية كينجايبي 

وآخر ضد املحامي العام،393 لفحص فريوس نقص املناعة البرشية واتخذ التجهيزات لهذا الفحص دون موافقتهام. وقد وجدت 

املحكمة العليا رضورة احرتام حق املريض يف رفض اختبار فريوس نقص املناعة البرشية، حتى لو كان مثل هذا الفحص يف 

أكد مجلس  بالند حيث  الوطني ضد  الصحة  نظام  أيريدايل صندوق  دعوى  من  زامبيا  اقتبست محكمة  وقد  مصلحته.394 

الشيوخ الربيطاين أنه:

الرضوخ  به، يجب  السامح  العالج وقرر عدم  املوافقة عىل  القرار بشأن  اتخاذ  قادرا عىل  املريض  إذا كان 

الختياره، حتى لو كان هذا االختيار متعارضا بشكل موضوعي مع مصلحته الفضىل. ليس لدي الطبيب الحق 

يف االستمرار يف رفض االعرتاض حتى وان كان واضحا للكل، مبا يف ذلك املريض، أن القرار سوف يرتتب عليه 
نتائج سيئة أو املوت.395

وقد وجدت املحكمة أنهم  كانوا يف وضع يسمح لهم باتخاذ قرارهم الخاص بشأن فحص فريوس نقص املناعة البرشية ومن 
ثم فمسألة مصلحتهم الفضىل ليست ذو قيمة قانونية.396

ملزيد من النقاش حول أحكام قانون مقارن أخر حول فحص فريوس نقص املناعة البرشية،انظر:حامية الحقوق: التقايض يف 

حاالت فحص فريوس نقص املناعة البرشية ورسية الحالة.397 

392 يف يس ضد سلوفاكيا، حاشية 239، الفقرة 113

(2010( (2009/HL/86( 393
https://www.rocketsite.co.za/old_uploads/ZAF%20High%20Court%20judgment.pdf (accessed 26 August 2013(

J43 ،394  املرجع السابق

395 املرجع السابق.

396 املرجع السابق.

397 »حامية الحقوق: التقايض يف قضايا فحص فريوس نقص املناعة البرشية ورسية الحالة.«حاشية 24
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حامية حقوق اآلخرين
الحجة األخرية التي تستخدم النتهاكات حق تقرير املصري يف األمور الجنسية واإلنجابية تقول بأن االنتهاك رضوري لحامية 

الحقوق الصحية لآلخرين؛ أي أن التدخل رضوري لحامية الطفل غري املولود )عىل سبيل املثال منع انتقال فريوس نقص املناعة 

البرشية إىل الطفل غري املولود( أو من أجل املصلحة األوسع للصحة العامة )عىل سبيل املثال ألغراض تنظيم األرسة أو الوقاية 

من فريوس نقص املناعة البرشية(. قد تطرح هذه الحجة باعتبارها مربرا لحرمان النساء املتعايشات مع فريوس نقص املناعة 

البرشية أو النساء ذوات اإلعاقة من إنجاب األطفال إما بواسطة اإلجهاض القرسي أو اإلكراه عىل التعقيم. 

كام تطرح حجتان يف القضايا ذات الصلة بالنساء ذوات اإلعاقة: الحجة األوىل تقول أن هؤالء النساء عىل األرجح سوف ينجبون 

أطفاال بعيوب جينية، والحجة الثانية تقول أن النساء ذوات اإلعاقة لن يتمكن من العناية بأطفالهن، ومن ثم يكون من الظلم 

الشهرية  الدورة  الذي يرتتب عىل  الدولة واملجتمع. كام أن هناك حجة إضافية تخص العبء اإلضايف  أن يستخدمن موارد 
واستخدام موانع الحمل عىل األرس ومقدمي الرعاية.398

ألربتا يف  الكندية يف  املحكمة  أن رفضتها  ينجبون أطفاال بعيوب جينية سبق  اإلعاقة قد  بأن األشخاص ذوي  القائلة  الحجة 

قضية موير ضد ألربتا.399 يف هذه القضية تعرضت امرأة، وصفت بأنها متأخرة عقليا، لعدة إجراءات طبية بدون موافقتها 

املدعومة باملعلومات حني كانت طفلة مسجلة يف مدرسة خاصة لألطفال املعاقني ذهنيا. أحد تلك االختبارات تضمنت إجراءا 

تعقيميا، اتخذ عىل أساس أن موير قد تنقل خلال جينيا ألطفالها. فيام بعد رفعت موير دعوى كامرأة بالغة ووافقت الدولة 

عىل تعويضها عن التعقيم الظامل. 

ورغم قلة املعلومات القانونية التي تتعامل مع هذه التربيرات، إال أنه توجد بعض االعتبارات الهامة التي يجب أن تأخذها 

املحكمة يف االعتبار لتحديد ما إذا كان تقييد حقوق النساء مربرا أم ال، وهي تتضمن:

فحص طبيعة ونطاق الحقوق األساسية، مبا يف ذلك حق النساء يف تقرير مصريهن بشأن اإلنجاب ومنح املرأة الحق يف 	 

أن تقرر اإلنجاب من عدمه بنفسها، وكذلك حق النساء يف املساواة وعدم التمييز، ضمن حقوق أخرى؛

دراسة تأثري التعقيم اإلجباري أو القرسي أو اإلجهاض القرسي عىل كل حالة عىل حدة؛	 

دراسة ما إذا كان اإلجهاض أو التعقيم القرسي قد ساعد فعليا عىل حامية حقوق اآلخرين؛	 

إتخاذ أساليب أقل تقييدا لتحقيق نفس األهداف يف حامية حقوق اآلخرين. 	 

398 »تعقيم الفتيات والشابات يف اسرتاليا: املشاكل والتقدم.«برادي وآخرون، 
http://www.wwda.org.au/brady2.htm  (accessed 26 August 2013(

(1996( (Can. Alta. Q.B.( (1996( 179 A.R. 321 399 
http://canlii.org/eliisa/highlight.do?language=en&searchTitle=Search+all+CanLII+Databases&path=/en/ab/abqb/

doc/1996/1996canlii7287/1996canlii7287.html 
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400 إل إم وآخرين ضد حكومة جمهورية ناميبيا، حاشية 353 يف فقرة 82

401 يف يس ضد سلوفاكيا، حاشية 247، الفقرة 113

4.6 تربيرات التمييز يف إتاحة خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية

كثريا ما يتم التربير النتهاكات الحق يف املساواة وعدم التمييز يف الصحة الجنسية واإلنجابية عىل أساس أنها ليست أفعال 

متييزية بسبب املوضوع املثار أو أنها أفعال متييزية مربرة ألسباب مثل األسباب املذكورة أعاله )أي أنها رضورية لحامية حقوق 

النساء أنفسهن أو حامية حقوق آخرين(. 

قد يكون من الصعب إثبات أن تلك املامرسات، مثل اإلجهاض القرسي أو باإلكراه أو التعقيم القرسي لفئة معينة من النساء، 

متييز ضد فئات سكانية معينة، حني تكون هذه املامرسات غري موثقة مقارنة بالقوانني والسياسات املوثقة. 

يف غياب أدلة موثقة أو ترصيحات موثقة للشهود، قد يحتاج املدعي إىل توفري األدلة عىل وجود منط من التمييز ضد فئة 

سكانية معينة يف الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية. 

لألسف مل تعترب املحكمة العليا يف ناميبيا أن التعقيم القرسي لثالث نساء )يف إل إم وآخرين ضد حكومة جمهورية ناميبيا(، 

مل تعترب أن السلوك موضوع الدعوى ميثل انتهاكا للحق يف عدم التمييز. يف كل األحوال كان الدفع بأن االنتهاك تم عىل أساس 

من عدم التمييز.400 يف ناميبيا دفعت الشاكيات بأنهن عقمن بدون موافقتهن حيث أنهن كن حامالت لفريوس نقص املناعة 

البرشية؛ ويف )يف يس ضد سلوفاكيا(، املنظورة أمام املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، دفعت الشاكية بأنها عقمت باإلكراه 

بسبب كونها من فئة روما. 

يف قضية إل إم وآخرين ضد حكومة جمهورية ناميبيا مل تتمكن الشاكيات من تعزيز شهادتهن بخصوص األسباب التي قدمها 

املحكمة  انتهت  سلوفاكيا،  كذلك، يف يس يف ضد  البرشية.  املناعة  نقص  فريوس  بسبب  لتعقيمهن  الصحية  الرعاية  مقدمو 

األوروبية لحقوق اإلنسان أنها غري قادرة عىل إثبات أن التعقيم القرسي عكس منطا من التمييز ضد نساء روما. لكن املحكمة 

رفضت حجج الحكومة الخاصة بالحاجة إىل حامية املصالح الصحية للشاكية نتيجة لرفضها املزعوم القيام بفحوص دورية 
وإلهاملها صحتها خالل الحمل، إال أن املحكمة مل تعترب هذه الحجج حججا متييزية. 401

5.6 الخالصة

تنظر املحاكم يف مختلف أنحاء العامل مع التربيرات التي تساق النتهاك حقوق صحة النساء الجنسية واإلنجابية. يف الكثري من 

الحاالت ترفض املحاكم هذه التربيرات باالعتامد عىل الدالئل العلمية والطبية وآراء الخرباء األخرى. بالتايل من املهم للمحامني 

أن يقدموا للمحكمة األدلة الخبرية ذات الصلة وان يقدموا أشكال األدلة املختلفة عىل وجود أو غياب عنارص املوافقة. وقد 

يكون من املفيد أن يستخدم املحامون يف دعواهم قرارات املحاكم األخرى التي سبق أن نظرت يف التربيرات املحددة بشأن 

هذا املوضوع.  
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السابع 

موارد إليكرتونية مفيدة

القانون الدويل لحقوق اإلنسان 
معاهدات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان وهيئاتها املتابعة

http://www.ohchr.org

قاعدة بيانات قرارات هيئات متابعة االتفاقيات الدولية
مؤرش حقوق اإلنسان العاملي

http://www.universalhumanrightsindex.org

القانون اإلفريقي لحقوق اإلنسان 
اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )تتضمن نصوصا ألوىل اتفاقيات حقوق اإلنسان اإلفريقية( 

http://www.achpr.org

املحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
http://www.african-court.org/en/

قاعدة بيانات قضايا ووثائق حقوق اإلنسان اإلفريقية
http://www.chr.up.ac.za

االتحاد اإلفريقي
http://www.au.int/en/

مركز أفريقيا الجنوبية للتقايض
الوثائق اإلقليمية 

http://www.sadc.int

الترشيع املقارن
قرارات املحاكم يف مختلف أنحاء أفريقيا: املعهد األفريقي للمعلومات القانونية

http://www.africanlii.org

قرارات املحاكم يف مختلف أنحاء جنوب آسيا: املعهد األفريقي للمعلومات القانونية
http://www.saflii.org
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Second Floor, President Place, 1 Hood Avenue, Rosebank, Johannesburg, South Africa, 2196

T: +27 (0) 11 587 5065   
F: +27 (0) 11 587 5099

 

www.southernafricalitigationcentre.org

مركز تقايض بلدان الجنوب األفريقي
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