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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة عشرة

   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        

  وق اإلنسان واألمني العاموتقارير مفوضية األمم املتحدة حلق
تعزيز ومحاية مجيع حقـوق اإلنـسان، املدنيـة والـسياسية           

  واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها احلق يف التنمية

املمارسات املتبعة يف اعتماد هنج قائم على حقوق اإلنسان للقضاء على               
  الوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منها

  ير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقر    

  موجز    
اً ، جتميع ١٥/١٧بقرار جملس حقوق اإلنسان       تتضمن هذه الدراسة املقدمة عمالً      

لممارسات اجليدة والفعالة املتبعة يف اعتماد هنج قائم على حقوق اإلنسان للقضاء            لاً  حتليلي
حتّدد الدراسة القواسم املشتركة    و. قاية منها على الوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن الو      

علـى حقـوق    اً  قائماً  بني هذه املمارسات، وحتلّل الكيفية اليت جتسد هبا املمارسات هنج         
اإلنسان، وتعرض بعض املمارسات اجليدة اليت أثبتت فعاليتها يف خفض معدل الوفيـات             

  .واألمراض النفاسية
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  ةمقدم  - أوالً  
مفوضية األمم املتحدة الـسامية      إىل   ١٥/١٧طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -١

لممارسات اجليدة والفعالة املتبعة يف اعتماد      لأن تعّد جتميعاً حتليلياً     ) املفوضية(حلقوق اإلنسان   
يت ميكـن الوقايـة     هنج قائم على حقوق اإلنسان للقضاء على الوفيات واألمراض النفاسية ال          

الوقوف على مدى جتسيد هذه املبادرات هنجاً قائماً        ) أ: (منها، حبيث يتضمن التجميع ما يلي     
والعناصر اليت تتألف منها املبـادرات الـيت تـنجح يف حتقيـق             ) ب(على حقوق اإلنسان؛    

ختفيضات يف الوفيات واألمراض النفاسية عن طريق األخذ بنهج قائم على حقوق اإلنـسان؛   
والسبل اليت ميكن هبا ملبادرات مماثلة أن تفّعل النهج القائم على حقوق اإلنسان علـى               ) ج(

 مذكرة شفوية إىل    ٢٠١١يناير  /هذا التقرير، ُوجِّهت يف كانون الثاين     وألغراض  . وجه أكمل 
كل من الدول ووكاالت األمم املتحدة والبنك الدويل واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان             

ءات األمم املتحدة اخلاصة واللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد  ومجيع إجرا 
، وثـالث   )٢( دولـة  ٥٤من   )١(وقد وردت مسامهات خطية   . املرأة ومنظمات اجملتمع املدين   
وصندوق األمـم   ) اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة     (وكاالت تابعة لألمم املتحدة     

، )٣(، ومخس مؤسسات وطنية حلقـوق اإلنـسان       )لصحة العاملية املتحدة للسكان ومنظمة ا   
 منظمة مـن منظمـات      ١٤، ومن   واملقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه       

  .)٤(اجملتمع املدين

__________ 

: مجيع الوثائق متاحة يف املوقع الشبكي للمفوضية يف العنوان التايل )١(
http://www2.ohchr.org/english/issues/women/. 

يـسيا وأوكرانيـا وإيـران      االحتاد الروسي وإثيوبيا واألرجنتني وإسبانيا وأستراليا وإستونيا وأملانيا وإندون         )٢(
وباكستان والبحرين والربازيل والربتغال وبلجيكا وبلغاريا وبوركينا فاسو وبـريو          )  اإلسالمية -مجهورية  (

 ليشيت واجلزائر واجلمهورية الدومينيكيـة واجلمهوريـة العربيـة الـسورية            -وبيالروس وتوغو وتيمور    
وسويسرا وشيلي وصربيا وعمان وغواتيماال والفلبني      والسلفادور وسلوفاكيا وسلوفينيا والسنغال والسويد      

وفنلندا وقربص وقطر وقريغيزستان وكازاخستان وكندا وكوبا وكوستاريكا وكولومبيا والتفيا وليتوانيـا            
 .ومدغشقر ومصر واملكسيك واململكة العربية السعودية وميامنار والنرويج ونيكارغوا ونيوزيلندا وهنغاريا

بيجان واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف نيكاراغوا واللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان يف             أمني املظامل يف أذر    )٣(
 .نيجرييا وجلنة حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا وجلنة حقوق اإلنسان يف جنوب أفريقيا

يف ) BRAC(هيئة أعمال املعونة يف سـرياليون وهيئـة مـاري سـتوبس يف سـرياليون وهيئـة بـراك                     )٤(
قوق االقتصادية واالجتماعية ومركز احلقـوق اإلجنابيـة ومنظمـة أطفـال العـامل                 ومركز احل  بنغالديش

)Enfants du Monde (  ومجعية تنظيم األسرة يف بنغالديش والتحالف الدويل للمرأة واالحتاد الدويل لتنظـيم
ألمريكيـة  األسرة وهيئة إيباس للدفاع عن صحة املرأة يف الربازيل وهيئة إيبـاس يف الواليـات املتحـدة ا                 

 ).Pathfinder(التعاون الطيب والرابطة الوطنية للمنظمات النسوية يف أوغندا وهيئة باثفايندر الدولية  وجلنة
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اتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان يف ختفيض الوفيـات واألمـراض              - ثانياً  
  النفاسية

 الدول أن تعمل على إدمـاج منظـور   ١١/٨ قراره ناشد جملس حقوق اإلنسان يف     -٢
ومن الـصكوك   . حقوق اإلنسان يف مبادراهتا الرامية إىل ختفيض الوفيات واألمراض النفاسية         

األخرى اليت دعت خالل العام املاضي إىل اتباع هنج من هذا القبيل يف التـصدي للوفيـات                 
رأة بشأن القضاء على الوفيـات       الصادر عن جلنة وضع امل     ٢٤/٥واألمراض النفاسية القرار    

: الوفـاء بالوعـد   "واألمراض النفاسية من خالل متكني املرأة؛ وتقرير األمني العام املعنـون            
استعراض تطلّعي لتعزيز وضع برنامج عمل متفق عليه لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول             

  .ملرأة والطفلواالستراتيجية العاملية لصحة ا) A/64/665الوثيقة " (٢٠١٥عام 
عاهدات واخلرباء الدوليون اآلخرون واهليئات اإلقليمية يف وضع        املهيئات  وقد دقّقت     -٣

اإلطار املوضوعي حلقوق اإلنسان املنطبق على التصدي للوفيات واألمراض النفاسية، والذي           
 ، وحقـوق  الوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منـها       يلخصه تقرير املفوضية عن     

وتستند التزامات الدول إىل سبعة مبادئ حمّددة من مبادئ         ). A/HRC/14/39الوثيقة  (اإلنسان  
املساواة وعدم التمييز واملشاركة والتمكني والـشفافية واالسـتدامة         : حقوق اإلنسان، هي  

ويندرج تنفيذ هذه املبادئ يف صلب موضوع األخذ بنهج قـائم           . والتعاون الدويل واملساءلة  
 من ٥إلنسان يف القضاء على الوفيات واألمراض النفاسية وبلوغ اهلدف اإلمنائي على حقوق ا 

  .األهداف اإلمنائية لأللفية بشأن حتسني الصحة النفاسية
تفسريها من ِقبـل هيئـات      بيَّن  وقد أوضحت معاهدات حقوق اإلنسان الدولية و        -٤

تضطلع هبا ملنع الوفيـات     حقوق اإلنسان أن العديد من االلتزامات اليت جيب على الدول أن            
ويقّر العهد الدويل   . )٥( ذات أثر فوري   بل إهنا واألمراض النفاسية ال ختضع لإلعمال التدرجيي       

التزامات أساسية معينـة؛    اً  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأنه يفرض أيض       
 ١٤افية يف تعليقها العام رقم      وقد أكدت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق       

كانت الظروف، أن تربر عدم وفائها بااللتزامات األساسية، اً أنه ال ميكن ألي دولة طرف، أي     
 اخلـدمات   تقدموذكرت اللجنة يف التعليق نفسه أن       . وهي التزامات ال ميكن اخلروج عنها     

ـ    : الصحية اخلاصة باألمومة من االلتزامات األساسية      زم مباشـرة باختـاذ     على الدول أن تلت
. خطوات مدروسة وملموسة وهادفة حنو إعمال احلق يف الصحة يف سياق احلمل والـوالدة             

وقد أكدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف توصياهتا العامة أن من الضروري               
خلدمات  اخلدمات املتعلقة بصحة األم واملساواة يف سبل الوصول إىل ا          تقدميأن تكفل الدول    

. عدم توفري اخلدمات اليت ال حتتاجها سوى املـرأة هـو مـن أشـكال التمييـز                : الصحية

__________ 

 .١١، الفقرة )١٢املادة  (٢٤اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم  )٥(
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على ذلك، فإن احلق يف احلياة وغريه من احلقوق املدنية والسياسية، واحلق يف عـدم                وعالوة
  .)٦(ختضع لإلعمال التدرجيي الكلها حقوق التمييز، 

الفعالـة خلفـض الوفيـات      السمات املشتركة للممارسات اجليدة و      -ثالثاً   
  واألمراض النفاسية باتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان

على الصعيد العاملي يف ختفيض معدل الوفيات النفاسية غري كافيـة           اً  النسبة احملققة حالي    -٥
 ثالثة أربـاع  مبقدارلبلوغ الغاية احملّددة يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية خلفض هذه املعدالت          

وقد تكون املمارسات اجليدة والفعالة للقضاء      . )٧(٢٠١٥ و ١٩٩٠ترة الواقعة بني عامي     يف الف 
على الوفيات واألمراض النفاسية باتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان، معقدة ومقيدة بالوضع             

جلميع الردود اليت وردت على املذكرة الشفوية الـيت أرسـلتها              على أن حتليالً   اً،احمللي حتديد 
  :ة كشف النقاب عن أن املمارسات املذكورة تشترك يف السمات اخلمس التاليةاملفوضي

إحداث تغيريات اجتماعية وقانونية واسعة النطاق حتّسن وضع املرأة عـن             )أ(  
  طريق تعزيز املساواة بني اجلنسني والقضاء على املمارسات الضارة؛

ألسرة لـتمكني   زيادة فرص حصول املرأة على وسائل منع احلمل وتنظيم ا           )ب(  
النساء واملراهقات من اختاذ قرارات بشأن حياهتن اجلنسية وخصوبتهن، بوسائل منها تـأخري             

نقص املناعـة    ومنها   اً،اإلجناب وحتديده والوقاية من اإلصابة بعدوى األمراض املنقولة جنسي        
 ، ودعم ذلك بتوفري سبل احلصول على التثقيف بالشؤون اجلنسية والـصحة           اإليدز/البشري

  اجلنسية واإلجنابية؛
تعزيز النظم الصحية والرعاية الصحية األولية لتحسني سبل احلصول علـى             )ج(  

الرعاية املقدمة من القابالت املتمرسات والرعاية املوفرة يف جمال التوليد يف احلاالت الطارئة،             
  واالستفادة من هذه الرعاية عند حدوث مضاعفات؛

  املأمون لدى املرأة؛معاجلة مسألة اإلجهاض غري   )د(  
ضمان مساءلة مجيع األطراف الفاعلة     لحتسني رصد وتقييم التزامات الدول        )ه(  

  .يف هذا املضمار عامة وتنفيذ سياسات

__________ 

بـشأن احلـق يف احليـاة؛       ) ٦املادة  (قوق اإلنسان    للجنة املعنية حب   ٦ من التعليق العام رقم      ٥انظر الفقرة    )٦(
 ).٢، الفقرة ٢املادة ( للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ٢٠ من التعليق العام رقم ٧ والفقرة

 .A/64/665 من الوثيقة ٣٠الفقرة  )٧(
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حتسني وضع املرأة بتذليل العقبات اليت تعترض سبيل اتباع هنج قـائم علـى                -ألف   
 حقوق اإلنسان يف خفض الوفيات واألمراض النفاسية

 واألمراض النفاسية من تبعات انعدام املـساواة بـني اجلنـسني والتمييـز               الوفيات  -٦
ويشهد التقدم الـضئيل    . واإلجحاف يف اجملال الصحي وعدم ضمان متتع املرأة حبقوق اإلنسان         

 من األهداف اإلمنائية لأللفية على ضآلة القدر املمنوح حلياة النـساء            ٥املُحرز يف بلوغ اهلدف     
القوانني الرمسية والسياسات   وتكرس. يف جمال حتديد األولويات العامة     صوهتن   وضعفوالفتيات  

اإلجحاف والتمييز اللذين تعاين منهما املرأة      استمرار  واألعراف واملمارسات االجتماعية الضارة     
أو /أو املبَتليـات بـالفقر و     /منهن الشابات و  اً  ما تعجز النساء، وخصوص   اً  وغالب. طوال حياهتا 

 عن احلصول على الرعاية بسبب القوانني واملمارسات الضارة أو املنطوية           اً،عياملهّمَشات اجتما 
وبذا ال تتمكن الكثريات من النساء واملراهقات من احلصول على          . على الوصم أو تلك التمييزية    

  .)٨(كامل طائفة خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وعلى املعلومات اليت حيق هلن الوصول إليها
كل كبري احتمال أن حتصل الفقريات وغري املتعلمـات مـن النـساء             ويضعف بش   -٧

والفتيات والاليت يعشن منهن يف مناطق ريفية على اخلدمات الصحية أو أن يلدن يف حضور               
أحد العاملني الصحيني املهرة بسبب صعوبة الوصول من الناحية املادية إىل أحد مرافق التوليد              

نشائه، والطابع التقييدي خلدمات اإلجهاض، واملمارسـات       والتكاليف الباهظة املترتبة على إ    
أو طابعها  /السلطوية لألب يف اختاذ القرارات املتعلقة باألسرة ورداءة جودة الرعاية املقدمة و           

املنايف للحياء، مبا فيها سلبية املواقف اليت يبديها مقدم الرعاية الصحية جتاه املـصابات مـن                
  .لبشرينقص املناعة ااحلوامل بفريوس 

ويتعاظم هذا اخلطر بالنسبة للنساء الالئي يتعرضن لتمييز متعدد األوجه، من قبيـل               -٨
بفريوس نقص املناعـة    التمييز القائم على أساس السن أو احلالة الزوجية أو العجز أو اإلصابة             

 وفريوسه أو النساء املنحدرات من الطبقات الدنيا أو الاليت لـديهن مركـز              اإليدز/البشري
ماعي واقتصادي متدن أو يعشن يف املناطق الريفية أو األحياء السكنية الفقرية أو نـساء               اجت

. السكان األصليني أو املنتميات إىل األقليات أو املهـاجرات أو املتـشردات أو الالجئـات              
ويستدعي األخذ بنهج قائم على حقوق اإلنسان اختاذ تدابري راميـة إىل حتديـد ومعاجلـة                

 وراء ارتفاع مستوى عجز فئة حمددة من النساء عن الوصول كما ينبغي             األسباب اليت تقف  
  .ويف الوقت املناسب إىل تدخالت وخدمات الرعاية الصحية

وجيب أن يكفل األخذ بنهج شامل وقائم على حقوق اإلنسان يف خفـض الوفيـات           -٩
ل تنفيذ جمموعـة    واألمراض النفاسية، حتقيق مساواة املرأة بالرجل يف جمال صنع القرار من خال           

__________ 

ـ       )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة      )٨( صحة العامليـة،   ، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمة ال
Addressing the human rights dimension of preventing maternal mortality and morbidity: a joint 

report to the Human Rights Council, UNICEF submission, p. 1. 
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ومثة حاجة إىل قطع التزامـات      . من التدخالت، ومنها اختاذ تدابري تشريعية وسياسية وتنفيذية       
سياسية ووضع سياسات مواتية وتعزيز الروابط القائمة بني القطاعات من أجل احلد من الفقـر               

حي والبنيـة   وحتسني وضع املرأة الثقايف وحالتها التغذوية وحتسني شبكات املياه والصرف الص          
  .التحتية والنقل ومتكني املرأة والتصدي للعنف القائم على نوع اجلنس ونبذ املمارسات الضارة

  الزواج املبكر  -١  
يعّرض الزواج املبكر الفتيات الصغريات ملخاطر كبرية للوفاة واإلصابة بـاألمراض             -١٠

ت ال حتصل ضـمن نطـاق   وتقول منظمة الصحة العاملية إنه برغم أن مجيع الوالدا . النفاسية
بـالوالدة األوىل بـسبب املعـايري       اً  وثيقاً  الزواج، فإن سن املرأة عند الزواج يرتبط ارتباط       

من اً  والتوقعات الثقافية، وألن استخدام وسائل منع احلمل لتأخري الوالدات األوىل أقل شيوع           
  .)٩("استخدامها لتأخري الوالدات الالحقة

مل هي السبب الرئيسي للوفاة بني الشابات، ويزيد احتمال واملضاعفات املرتبطة باحل  -١١
تعرض الفتيات الصغريات للوفاة إىل الضعف عنه يف النساء الالئي يبلغن العـشرينات مـن               

 سنة متوسط عمر املريضات املصابات بناسور الوالدة، ومنـهن          ٢٥ويقل عن   . )١٠(عمرهن
  .)١١( عاما١٤ً أو ١٣كثريات بعمر 

وحق املرأة يف اختيار وقت     . تتبع الزواج توقعات بالبدء يف تكوين أسرة      ما يس اً  وغالب  -١٢
الزواج والزوج من حقوق اإلنسان األساسية وهو حق يكفله عدد من الـصكوك الدوليـة               

للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، فإن احلد األدىن لـسن            اً  ووفق. حلقوق اإلنسان 
ولـئن  . )١٢(عاهـدات املهيئات   وهي فكرة تؤيدها سائر      ،اً عام ١٨الزواج ينبغي أن يكون     

كانت معظم البلدان تدعي أن قوانينها الوطنية متتثل هلذا احلد األدىن، فإن العادات والتقاليـد            
  .متتثل له يف واقع األمر، وال ُتنفّذ القوانني املتعلقة بتعيينه ال

قة القائمة بني احلمـل     وينطوي األخذ بنهج قائم على حقوق اإلنسان يعكس العال          -١٣
 على تعزيز التعليم يف املدارس الثانوية ومنع الزواج املبكر من خالل إنفاذ حد              ،املبكر وخماطره 

__________ 

     : ، ُمتـاح علـى العنـوان التـايل    Safe Motherhood 1998. Delay childbearingيوم الصحة العـاملي،   )٩(
www.who.int/docstore/world-health-day/en/pages1998/whd98_04.html. 

ُمتاح . Maternal mortality at a glance: why address maternal mortality?”, May 2006“البنك الدويل،  )١٠(
: على العنوان التايل

http://siteresources.worldbank.org/INTPHAAG/Resources/AAGMatMort06.pdf. 
 .وثيقة مقدمة من جلنة التعاون الطيب )١١(
 للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة؛ والتعليـق العـام            ٢١ من التوصية العامة رقم      ٣٦انظر الفقرة    )١٢(

 ٢٨ من التعليق العـام رقـم        ٢٣القتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والفقرة      للجنة املعنية باحلقوق ا    ١٦ رقم
 . للجنة حقوق الطفل٤ من التعليق العام رقم ٩للجنة املعنية حبقوق اإلنسان؛ والفقرة 
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 سنة على األقل وتأخري الوالدات األوىل عن طريق تأجيل ١٨أدىن لسن الزواج القانونية قدره 
  .بداية النشاط اجلنسي واستخدام وسائل فعالة ملنع احلمل

   التغذيةنقص  -٢  
ن أن يؤدي نقص التغذية إىل زيادة كبرية يف خماطر الوفيات واألمراض النفاسية اليت              ميك  -١٤

النساء والفتيات يف كثري من البلدان،      كبرية ب اً  ويلحق نقص الغذاء أضرار    .)١٣(ميكن الوقاية منها  
. نتـهي الرجـال   ما تتبع األسر أمناط تغذية ال تسمح هلن بتناول الطعام إال بعـد أن ي              اً  وغالب
سوء التغذية منو حوض املرأة ويؤدي إىل تعسر الوالدة ويتسبب يف وفيـات األمهـات                ويعيق

ويقتضي األخذ بنهج قائم على حقوق اإلنسان من الدول أن تتصدى          . واإلصابة بناسور الوالدة  
 ،)١٤(ًتسمح للنساء بأن يتناولن الطعام حـىت يـشبع الرجـال متامـا             ألية ممارسة تقليدية ال   

  .)١٥(منها أن حتترم حق النساء والفتيات يف الرفاه التغذوي وحتمي هذا احلق وتعززه ويقتضي

  العنف ضد املرأة  -٣  
حيول دون حتقيق نتائج بشأن متتع      اً  مستمراً  العنف ضد النساء والفتيات عائق    يشكل    -١٥

ض ويرتبط العنف ضد املرأة أثناء احلمـل بزيـادة خطـر اإلجهـا            . األمهات بصحة جيدة  
ويقتضي األخذ بنهج قائم على حقوق اإلنـسان مـن          . )١٦(واإلمالص ونقصان وزن املولود   

الدول أن تستأصل شأفة هذا العنف وتوفر التدريب الالزم للتعرف على عالمات ممارسـته،              
  . العالج وإسداء املشورة، وإشراك اجملتمعات احمللية يف األمرإلتاحةوذلك باتباع هنج مناسبة 

  عضاء التناسلية لإلناثتشويه األ  -٤  
ضد املرأة وانتهاك  العنف من أشكالتشويه األعضاء التناسلية لإلناث وبترها شكل   -١٦

هذه عرضة لإلصابة بعدوى     وتكون الفتيات والنساء الالئي خيضعن لعملية التشويه      . حلقوقها
نسية والعقم  النفسية واالنتكاسات النفسية اجل    األمراض مبعدالت أعلى واملعاناة من الصدمات     

. التوليد يف احلـاالت الطارئـة      إىل زيادة احلاجة لرعاية    مما يؤدي  ،)١٧(الوالدة ومضاعفات

__________ 

 .A/HRC/14/39 من الوثيقة ١٨الفقرة  )١٣(
الجتماعيـة والثقافيـة؛     للجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية وا       ١٤ من التعليق العام رقم      ٢٨انظر الفقرة    )١٤(

 . للجنة املعنية حبقوق اإلنسان٦العام رقم  والتعليق
 . للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة٢٤ من التوصية العامة رقم ٧الفقرة  )١٥(
 Addressing violence against women and achieving the Millennium Development“منظمة الصحة العاملية،  )١٦(

Goals” انظر العنوان ؛www.who.int/gender/documents/women_MDGs_report/en/index6.html. 
تقدير التكلفة التوليدية لتشويه األعضاء التناسلية لألنثى يف ستة بلدان أفريقية، النشرة            منظمة الصحة العاملية،     )١٧(

يقـة املقدمـة مـن      ، اليت تشري إليها الوث    ٢٨٨-٢٨١الصفحات  :  الصادرة عن منظمة الصحة العاملية     ٨٨
 .١اليونيسيف يف الصفحة 
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األخذ بنهج قائم على حقوق اإلنسان إىل القضاء على هذه املمارسة الضارة بـدعم               ويدعو
 قوي من املعاهدات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان والوثائق الـصادرة بتوافـق اآلراء يف             

  .)١٨(الشأن هذا

  احلقوق املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية  -باء   
أقّر املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بأن احلقوق اإلجنابية من حقوق اإلنسان األساسية،              -١٧

ورأى أنه ال غىن عن تقدمي املعلومات واخلدمات املتعلقة بوسائل منع احلمل من أجل ضـمان                
وترتكز هذه احلقوق إىل كل من احلق يف احلياة واحلق يف التمتع            . )١٩(ةالصحة واحلقوق اإلجنابي  

 وحق املرأة يف حتديد عدد املواليد وفترات املباعـدة          )٢٠(بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه     
يف املساواة وعدم     واحلق )٢٣( واحلق يف الوصول إىل املعلومات     )٢٢( واحلق يف اخلصوصية   )٢١(بينهم
صول إىل ما هو متاح ومقبول وعايل اجلودة من معلومات وخـدمات            وضمان الو . )٢٤(التمييز

تتعلق بوسائل منع احلمل من دون إكراه ومتييز وعنف، من األمور احلامسة لتحقيق املساواة بني               
  .اجلنسني وكفالة متكني النساء من املشاركة بعضوية كاملة يف أنشطة اجملتمع

مييز، فإن الدول ملزمة بـضمان أن تلـيب         لتحقيق املساواة بني اجلنسني وعدم الت     و  -١٨
قوانينها وسياساهتا وممارساهتا على حنو جمٍد االحتياجات اخلاصة للمرأة، ومنها االلتزام بكفالة            

  .)٢٥(وصول املرأة إىل املعلومات واخلدمات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية

__________ 

، ٢٠٠٨،  "بيان مشترك بـني الوكـاالت     : التخلص من تشويه األعضاء التناسلية لألنثى     "منظمة الصحة العاملية،     )١٨(
 .http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596442_eng.pdf: ُمتاح على العنوان التايل. ٨الصفحة 

)١٩( A/CONF.171/13/Rev.1. 
 . للجنة املعنية حبقوق اإلنسان٦ من التعليق العام رقم ٥الفقرة  )٢٠(
الفقـرة  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ و          ١٦املادة  من  ) ه)(١( الفقرة الفرعية    انظر )٢١(

 مـن   ١٤ من املادة    ١من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ والفقرة         ٢٣املادة  من  ) ب)(١(الفرعية  
 ).بروتوكول مابوتو(بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب اخلاص حبقوق املرأة يف أفريقيا 

 مـن   ٢٠رأة؛ والفقرة    للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل       ٢١ من التوصية العامة رقم      ٢٢انظر الفقرة    )٢٢(
 .A/CONF.177/20 من الوثيقة ٩٦ للجنة املعنية حبقوق اإلنسان؛ والفقرة ٢٨التعليق العام رقم 

 مـن الوثيقـة   ٣٧-٢٤ والفقـرات   ١٩ للجنة حقوق الطفل؛ والفقرة      ٤ من التعليق العام رقم      ٢٨الفقرة   )٢٣(
A/65/162 قتصادية واالجتماعية والثقافية للجنة احلقوق اال١٤ من التعليق العام رقم ٢٧؛ واملالحظة. 

 للجنة املعنيـة    ٢٨ للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة؛ والتعليق العام رقم            ٢٤التوصية العامة رقم     )٢٤(
الوثائق الرمسيـة   و للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛       ١٦حبقوق اإلنسان؛ والتعليق العام رقم      

؛ ٢٢٩ و ٢٢٨، الفقرتـان    )A/53/38/Rev.1( ٣٨رة الثالثة واخلمسون، امللحق رقـم       للجمعية العامة، الدو  
 .١٤٠، الفقرة )A/52/38/Rev. 1 (الدورة الثانية واخلمسونواملرجع نفسه، 

 من التعليق   ١٤ للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة؛ والفقرة          ٢٤ من التوصية العامة رقم      ٢٧الفقرة   )٢٥(
 .جنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لل١٤العام رقم 
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 كاملة طائفة وسائل منع      تكفل الوصول إىل   إجيابيةوتلتزم احلكومات باختاذ خطوات       -١٩
وتـؤدي  . )٢٦(احلمل عن طريق إزالة احلواجز القانونية واملالية واإلعالمية واحلواجز األخرى         

القيود املفروضة على الوصول إىل بعض وسائل منع احلمل والسياسات القـسرية املنتهجـة              
لة وعلى حتديد   بصدد تنظيم األسرة إىل تقويض قدرة املرأة على اختاذ قرارات مستنرية ومستق           

  .عدد أطفاهلا وفترات املباعدة بينهم وتوقيت إجناهبم
ويوجد حواجز كثرية حتول دون حصول الشباب املتزوجني وغري املتزوجني منـهم              -٢٠

على وسائل منع احلمل وعلى اخلدمات يف هذا املضمار، مبا فيها الوقاية من اإلصابة بفريوس               
 واملتطلبات املفروضة   اً،ون الشباب ناشطني جنسي   ، ورفض فكرة أن يك    نقص املناعة البشري  

بشأن احلصول على موافقة الوالدين أو الزوج، وتكلفة اخلدمات ومكان احلـصول عليهـا،           
 أن إعمال حق   ٤ورأت جلنة حقوق الطفل يف تعليقها العام رقم         . وانعدام اخلصوصية والسرية  

مشاعر الشباب وحتترم سـريتهم     املراهقني يف الصحة يتوقف على تقدمي رعاية صحية تراعي          
  .وخصوصيتهم، وتنطوي على تزويدهم خبدمات مناسبة يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية

  منها تعزيز النظم الصحية لزيادة سبل احلصول على الرعاية املتخصصة واالستفادة  -جيم   
ن مـن   مع أن العديد من العوامل يسهم يف وقوع الوفيات واألمراض النفاسية، فـإ              -٢١

الوسائل الناجعة ملنع وقوعها حتسني النظم الصحية والرعاية الصحية األولية لـضمان تـوافر          
 سبل احلـصول علـى الرعايـة التوليديـة          وإتاحةالرعاية املتخصصة على مجيع املستويات      

وميكن الوقاية من معظم الوفيات واإلعاقات النفاسية       . حاالت الطوارئ على مدار الساعة     يف
املرأة على املساعدة من متخصص يف جمال الرعاية الصحية لديه ما يلـزم مـن               إذا حصلت   

  .مهارات ومعدات وأدوية ملنع حدوث مضاعفات لديها وتداركها
لزيادة عدد املتاح من القـابالت      اً  وقد أُِمهلت التدخالت من الناحية التقليدية دعم        -٢٢

م على حقوق اإلنسان للحـد مـن        املتمرسات يف جمال التوليد، يف حني أن األخذ بنهج قائ         
أن اً  ؛ إذ جيب أيـض     بأن إتاحة اخلدمات وحدها غري كافٍ      الوفيات واألمراض النفاسية يسلّم   

تكون متاحة وميسرة للجميع، وأن تتسم جبودة عالية، وينبغي أن ُتقّدم بطريقة مقبولة مـن               
هذه العقبات األخـذ    ويتطلب تذليل   . الناحية الثقافية وتليب احتياجات النساء على حد سواء       

بنهج قائم على حقوق اإلنسان، ألنه يستدعي هتيئة بيئة مواتية لتمكني املرأة مـن املطالبـة                
املضاعفات يف حال   التعرف على   ويلزم أن تكون األسر واجملتمعات قادرة على        . احلقوق هبذه

  .وقوعها، وعلى اختاذ ما يلزم من إجراءات

__________ 

، )A/53/38/Rev.1( ٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة واخلمـسون، امللحـق رقـم             انظر   )٢٦(
 ١٧الفقرة  ؛ و ٤٠٠، الفقرة   )A/57/38 (الدورة السابعة واخلمسون  ؛ واملرجع نفسه،    ٢٠٧ و ١٨٦الفقرتان  

 مـن التعليـق العـام    ٢٧جنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة؛ والفقرة  لل٢٤من التوصية العامة رقم   
 . للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية١٤ رقم
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 ما يكفي من اللوازم واملعدات والبنية التحتية،        افرتووتقتضي إقامة نظام صحي فعال        -٢٣
ومع أن تعزيز هـذه الـنظم       .  وفعال لالتصاالت واإلحالة والنقل    توافر نظام كفؤ  وكذلك  

مكلف، فإنه يعود بالفائدة على مجيع املواطنني وليس على املرأة فحسب، ليوضـح بالتـايل               
  .الصحة العموميةعالقات الترابط القائمة بني التنمية وحقوق اإلنسان و

لمقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن              لاً  ووفق  -٢٤
، فإن احلق يف الصحة ميلي على الدول املتقدمـة مـسؤولية تقـدمي              الصحة البدنية والعقلية  

. املساعدة والتعاون على الصعيد الدويل ملساعدة الدول النامية على إعمال احلق يف الـصحة             
. بغي للدول املتقدمة أن تدعم جهود الدول النامية الساعية إىل احلد من الوفيات النفاسية             وين

بإقامـة  اً   من األهداف اإلمنائية لأللفية، الذي ميثل التزام       ٨وهذه املسؤولية جمسدة يف اهلدف      
، والذي يرد كذلك يف االستراتيجية العاملية لـصحة املـرأة   )٢٧(شراكة عاملية من أجل التنمية   

اً وهكذا تبدأ املساءلة عن التزامات الدول، ولكن تقع على عاتق اجملتمع العاملي أيض            . والطفل
  .مسؤولية تقدمي التعاون واملساعدة الدوليني لتعزيز النظم الصحية

  معاجلة مسألة اإلجهاض غري املأمون  -دال   
 أن اإلجهاض غـري   أشار األمني العام يف استراتيجيته العاملية لصحة املرأة والطفل إىل           -٢٥

املأمون يستأثر حبالة وفاة واحدة من أصل كل مثاين حاالت وفاة نفاسية؛ وأعلنت املفوضـة               
، عن أن على الدول التزامات مبعاجلة       ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٤السامية يف بيان أدلت به يوم       

. )٢٨(فاسيةمسألة اإلجهاض غري املأمون، الذي هو أحد األسباب الرئيسية اخلمسة للوفيات الن           
 عـدد الـاليت     امرأة ماليني   ٨,٥ و ٥ حالة وفاة، ويتراوح بني      ٤٧ ٠٠٠حنو  اً  وحتصل سنوي 

  .)٢٩(يصنب حباالت إعاقة مؤقتة أو دائمة أو بأضرار نامجة عن مضاعفات اإلجهاض
إىل القانون الدويل القائم، ناشد العديد مـن هيئـات حقـوق اإلنـسان          اً  واستناد  -٢٦

وشـّددت اللجنـة املعنيـة      . )٣٠(قوانني املقّيدة لإلجهاض وتعدهلا   احلكومات أن تستعرض ال   
 بشأن املـرأة والـصحة، علـى أن       ٢٤بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف تعليقها العام رقم          

احلواجز اليت تعترض سبيل حصول املرأة على الرعاية الصحية املناسبة تشمل القـوانني الـيت        
اجها إال املرأة واليت تعاقبـها إن هـي خـضعت لتلـك             جتّرم اإلجراءات الطبية اليت ال حتت     

اإلجراءات، وأوصت اللجنة بضرورة تعديل التشريعات اليت جترم اإلجهاض بغيـة سـحب             
__________ 

 .A/61/338 من الوثيقة ١٩الفقرة  )٢٧(
 Unsafe abortion: global and regional estimates of the incidence of unsafe“منظمة الصحة العامليـة،   )٢٨(

abortion and associated mortality in 2008”, sixth ed., pp. 1 and 5 .    متـاح علـى العنـوان التـايل :
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501118_eng.pdf. 

 . نفسه من املرجع١٤الفقرة  )٢٩(
 .CRC/C/15/Add.107 وE/C.12/PRY/CO/3 وE/C.12/1/Add.66انظر الوثائق  )٣٠(
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كمـا أعلنـت هيئـات    . األحكام التأديبية املفروضة على اللوايت جيرين عمليات إجهـاض      
دم ضـمان متكـني     عن أن القوانني املقيدة لإلجهاض وع     األخرى  معاهدات حقوق اإلنسان    

املرأة من اإلجهاض يف احلاالت القانونية أمور تتعارض مع القانون الدويل حلقوق اإلنـسان              
وترقى إىل مستوى انتهاكات، جلملة أمور منها احلق يف احلياة واحلق يف الصحة ومبدأ عـدم                

 بعـد   التمييز الناشئ عن حرمان املرأة من الوصول إىل اإلجهاض اآلمن والقانوين ورعايتـها            
اإلجهاض، مع ما ختلفه القوانني املقيدة لإلجهاض من تبعات متييزية وغـري متناسـبة علـى       

 يف ظروف معينة، أن حرمان املرأة مـن         اً،وقد ُرِئي أيض  . )٣١(الفقريات والريفيات من النساء   
للحق يف عدم التعـرض للتعـذيب       اً  اإلجهاض اآلمن أو معاقبتها على إجرائه يشكل انتهاك       

  .)٣٢( القاسية والالإنسانية واملهينةواملعاملة
نظمة الصحة العاملية، تشترك درجة احلصول على إجهاض قانوين يف حتديد           ملاً  وفقو  -٢٧

وترية الوفيات ذات الصلة باإلجهاض غري املأمون، وتبني األدلة أن النساء الـاليت يلتمـسن               
لقيود على توافر اإلجهاض    ولو قلّ عدد ا   . اإلجهاض سيطلبنه بغض النظر عن القيود القانونية      

  .اًكبرياً املأمون، الخنفضت الوفيات واألمراض اخنفاض
فإن احلظـر املطلـق     املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه،          وحسب  -٢٨

لإلجهاض هو مثال على الكيفية اليت ميكن هبا أن تؤدي اإلجراءات اليت تتخذها الدولة إىل ممارسة                
عن حـاالت      املرأة وتؤثر مباشرة يف ارتفاع معدل الوفيات واألمراض النفاسية، فضالً          العنف ضد 

وعادة ما تتعرض النساء والفتيات الاليت ُيجَبرن علـى االسـتمرار يف            . االنتحار يف سن املراهقة   
 ما يلجأن يف حاالت احلمل    اً  وغالب. حاالت محل غري مرغوبة لإليذاء ثانية على يد األسرة واجملتمع         

ـ               اً الناجم عن االغتصاب أو سفاح القرىب إىل ممارسات إجهاض غري مأمونة وسرية تتسبب أحيان
النـساء الالئـي يتعرضـن لإلجهـاض أو         اً  ويف بعض احلاالت، ُتتهم تلقائي    . يف تبعات مهلكة  

  .)٣٣(ملضاعفات والدة تودي حبياة الطفل، بالقتل وُيعاقنب مبوجب أحكام القانون اجلنائي
للغاية على حياة املرأة وصحتها عندما جيريـه          ضئيالًاً  ل اإلجهاض إال خطر   وال يشك   -٢٩

وتنطوي التزامات الدولة يف هذا املضمار      . متخّصصون متمرسون يف الشؤون الطبية يف بيئة آمنة       
. )٣٤(على ضمان أال ُتجرب الفتيات املراهقات والنساء على اللجوء إىل اإلجهاض غري املـأمون             

 إىل اللجوء هلذا النوع من اإلجهاض إذا كُِفل تزويدهن بوسائل منع احلمل             وستقل حاجة النساء  
__________ 

 .CCPR/CO/70/ARGانظر الوثيقة  )٣١(
؛ CCPR/CO/70/PER مـن الوثيقـة      ٢٠؛ والفقـرة    CCPR/C/79/Add.72 من الوثيقـة     ١٥انظر الفقرة    )٣٢(

 CCPR/CO/79/LKA من الوثيقـة     ١٢ الفقرة   وانظر أيضاً . CCPR/CO/82/MAR من الوثيقة    ٢٩ والفقرة
 .CAT/C/CR/32/5من الوثيقة ) ي(٦والفقرة 

 .A/HRC/17/26/Add.2 من الوثيقة ٦٨-٦٥انظر الفقرات  )٣٣(
 خدمات تنظيم األسرة، والرعاية قبل الوالدة وبعدها، وخدمات التوليـد           احلصول على بوسائل منها ضمان     )٣٤(

احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة      للجنة   ١٤ من التعليق العام رقم      ١٤ انظر الفقرة    .يف حاالت الطوارئ  
 ٢ للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة؛ والفقـرة           ٢٤ من التوصية العامة رقم      ٢٧والثقافية؛ والفقرة   

 .A/HRC/14/39 من الوثيقة ٢٥وانظر أيضا الفقرة .  من بروتوكول مابوتو١٤من املادة 
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واحلصول على السلع واخلدمات املتعلقة     .  اإلجهاض اآلمن والرعاية الالحقة له     علىصوهلن  حو
مبنع احلمل وعلى معلومات شاملة ومشفوعة بأدلة عنها من األمور الـضرورية علـى وجـه                

 إتاحـة ت محل غري مرغوبة، غري أهنا ال تـستبعد احلاجـة إىل       التحديد لتاليف الوقوع يف حاال    
 مليون حالة محل غري مقـصودة       ٣٣وُتشري التقديرات إىل حصول     . خدمات اإلجهاض املأمون  

ومن الضروري أن حتصل اللوايت يتعرضـن       . من جراء حاالت قصور وسائل منع احلمل      اً  سنوي
مة الصحة العاملية، فإن من املـرجح أن        منظحسب  و. هلذه احلاالت على خدمات مأمونة      مثالً

يستمر عدد حاالت اإلجهاض غري املأمون يف الزيادة ما مل تكن هناك سبل قائمـة ومعـززة                 
وبصرف النظـر عـن     . )٣٥(حلصول املرأة على خدمات اإلجهاض املأمون ووسائل منع احلمل        

جهاض، بوسـائل   مشروعية اإلجهاض، جيب أن ُتقدم خدمات إنسانية يف املرحلة الالحقة لإل          
  .حلصول حاالت محل غري مرغوبةاً  توجيهات بشأن طرائق منع احلمل تالفيتقدميمنها 
األخذ بنهج قائم على حقوق اإلنسان على ضرورة أن تتخذ الدول           اً  وينطوي ضمن   -٣٠

 خدمات اإلجهاض وتدفع النساء إىل توافرخطوات للقضاء على هذه احلواجز اليت حتول دون   
ليات إجهاض غري مأمونة، مبا فيها التخلص من حاالت التأخري غري املقبول يف             اللجوء إىل عم  

تقدمي العناية الطبية؛ والقوانني القائمة اليت تشترط على كادر العاملني يف اجملال الـصحي أن               
يبلّغوا عن الالئي خيضعن لعمليات إجهاض؛ واملتطلبات املفروضة بشأن احلصول على موافقة            

وجيـب علـى    .  إجهاض املرأة، حىت إن كانت حياهتا معرضة للخطر        طرف ثالث من أجل   
الدول أن تنظم اخلدمات الصحية بطريقة ال حيول فيها امتناع املتخصصني يف جمال الـصحة               

  .عن تقدميها بدافع االستنكاف الضمريي دون حصول املرأة عليها

  حتسني الرصد والتقييم  -هاء   
: جبميع حقوق اإلنسان وهلا عنصران رئيسيان مهـا       تندرج املساءلة يف صميم التمتع        -٣١

. وتصحيح الفشل املنهجي يف درء االنتهاكات يف املستقبل) ب(التصدي للمظامل املاضية؛ ) أ(
. )٣٦()حىت ميكن تعديلـه   (وما ال حيققه    ) حىت ميكن تكراره  (وُتحّدد املساءلة ما حيقق الغرض      

لوفيات واألمراض النفاسية غيـاب آليـة       ومن العقبات الكربى اليت تعترض طريق احلد من ا        
مساءلة قائمة على حقوق اإلنسان خلفض هذه الوفيات واألمراض النامجة عن قصور الـنظم              

  .التفاوت االجتماعية واالقتصادية واملمارسات االجتماعية التمييزية الصحية وأوجه
مؤشرات اً  أيض، ينبغي أن تضع     العامةوعندما تنفذ الدول استراتيجية وطنية للصحة         -٣٢

مناسبة لرصد ما حيرز من تقدم، وإلبراز اجلوانـب الـيت قـد حتتـاج إىل تعـديالت يف                   
ويساعد الرصد الدول األطراف على أن تفهم ما يواجهها مـن مـشاكل             . )٣٧(السياسات

__________ 

 .١، الصفحة )٢٨احلاشية انظر  (”Unsafe abortion“منظمة الصحة العاملية،  )٣٥(
 .A/HRC/4/28 من الوثيقة ٤٦الفقرة  )٣٦(
 .من املرجع نفسه) ه (٢٨الفقرة  )٣٧(
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وجوانب قصور يف إعمال احلقوق، ويوفر هلا اإلطار الذي ميكن أن ُتوضع ضمنه سياسـات               
قوم الدول على الصعيد الوطين بوضع آليات مساءلة ميسرة وفعالـة           وينبغي أن ت  . )٣٨(أنسب

ومستقلة وشفافة تعمل يف القطاعني العام واخلاص، وحتّسن باستمرار الربامج والـسياسات            
  .القائمة لضمان جرب األضرار ومنح التعويضات عند حدوث انتهاكات تتعلق باحلمل

 مجيع الدول بشدة أن تستحدث، بصفة وأوصى املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة        -٣٣
آخر ملراجعة عدد الوفيات النفاسية مـن أجـل         اً  ونظام  وفعاالً  عاجلة، نظام تسجيل شامالً   

وينبغي أن متثل عمليـات مراجعـة       . معرفة األسباب اليت تقف وراء حدوث تلك الوفيات       
حتديـد األسـباب    غري قضائي يتجاوز األسباب الطبية إىل       اً  الوفيات النفاسية هذه استعراض   

  .)٣٩(االجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت أدت إىل الوفاة أو سامهت يف حدوثها
ومتثل املساءلة حجر زاوية االستراتيجية العاملية لصحة املرأة والطفل اليت تدعو مجيع              -٣٤

ـ     اً  أصحاب املصلحة إىل دعم حتسني الرصد والتقييم ضمان        ا ملساءلة مجيع اجلهات الفاعلة عّم
إلجـراءات  "اً  وتقترح اللجنة املُنشأة لإلشراف على تنفيذ االستراتيجية إطار       . حتققه من نتائج  

ولكي تفي الدول بالتزاماهتا املقطوعة يف جمال حقوق . )٤٠(بشأن املساءلة" الرصد واالستعراض
، )٤١(ةاإلنسان على صعيد اجتماع اجللسة العامة الرفيع املستوى بشأن األهداف اإلمنائية لأللفي    

جيب عليها أن تكفل اتساق آلياهتا الوطنية للمساءلة مع التزاماهتا املقطوعة مبوجب معاهدات             
وال ُيستغىن يف وضع إطار مساءلة شامل عن آليات حقوق اإلنسان، مـن             . حقوق اإلنسان 

  . عاهدات واآلليات اإلقليميةقبيل االستعراض الدوري الشامل وهيئات امل

  أمثلة  -رابعاً   
نطوي األمثلة األكثر فعالية على اجلمع بني اجلهود املتواصـلة ملعاجلـة األسـباب              ت  -٣٥

األساسية اليت تقف وراء الوفيات واألمراض النفاسية، والعمل يف الوقت نفسه على تعزيـز              
التزامات احلكومة بضمان حتسني فرص احلصول على الرعاية الصحية اجليدة وتعزيز متكـني             

لة املساقة أدناه إىل حتقيق نتائج ملموسة يف خفض معـدل الوفيـات         وقد أفضت األمث  . املرأة
اً واألمراض النفاسية عن طريق تنفيذ بعض مبادئ النهج القائم على حقوق اإلنـسان تنفيـذ            

املساواة وعـدم التمييـز واملـشاركة    : متباين الدرجات ومتعدد الطرائق، وهذه املبادئ هي      
وال تستعرض هذه األمثلة احلالـة     . ءلة والتعاون الدويل  والشفافية والتمكني واالستدامة واملسا   

ـ       اً العامة حلقوق اإلنسان يف كل دولة، وخاصة فيما يتعلق بالنساء والفتيات، وال جتري تقييم
__________ 

 . للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية١ من التعليق العام رقم ٨الفقرة  )٣٨(
 .A/HRC/7/11/Add.4 من الوثيقة ١٦الفقرة  )٣٩(
التقريـر  : الوفاء بـالوعود وقيـاس النتـائج      لطفل،  لجنة املعنية باملعلومات واملساءلة عن صحة املرأة وا       ال )٤٠(

 .٢٠١١ ،اخلتامي
 .٦٥/١انظر قرار اجلمعية العامة  )٤١(
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لربامج احلد من الوفيات النفاسية يف إطار حقوق اإلنسان أو تسعى إىل تقييم مـا إذا                  شامالً
ومثلمـا  . ع النهج القائم على حقـوق اإلنـسان      كانت مجيع جوانب هذه الربامج متسقة م      

الحظنا أعاله، فإن هناك معايري موضوعة بشكل راسخ من جانب اهليئات الدولية حلقـوق              
اإلنسان وبإمكان الدول كافة أن حتسن جهودها الرامية إىل تنفيذ هذه القواعد واملعايري وإىل              

وفيات واألمراض النفاسية اليت    اعتماد هنج متكامل قائم على حقوق اإلنسان خلفض معدل ال         
وُتنفّذ يف إطار األمثلة الواردة أدناه مبادئ معينة هلذا النهج، ولكنها غـري             . ميكن الوقاية منها  

ومن . مقتبسة على أهنا مثال على هنج جامع وشامل خلفض معدل الوفيات واألمراض النفاسية
النهوض هبا قلّة األمثلة املساقة على      الشواهد الدالة على الكم اإلضايف من األعمال اليت ينبغي          

ومع أنه وردت بعـض     . كيفية تطبيق مبدأي حقوق اإلنسان املتعلقني باالستدامة والشفافية       
ضرورة بـذل جهـود     اً  األمثلة املمتازة على اآلليات املطبقة يف هذا امليدان، فإهنا تثبت أيض          
نسان يف االسـتراتيجيات    مستمرة ومنهجية من أجل مواصلة إدماج مبادئ أخرى حلقوق اإل         

  .املنفذة، إذا ما أُرِيد أن ُينظر إليها على أهنا متسقة مع النهج القائم على حقوق اإلنسان

  أفريقيا  -ألف   

  اجلهود املبذولة للتخلي عن ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وبترها  -١  
ألمم املتحدة للـسكان    وصندوق ا ) اليونيسيف(تعكف منظمة األمم املتحدة للطفولة        -٣٦

على العمل مع احلكومات والشركاء يف مجيع أحناء أفريقيا من أجل التصدي ملمارسة تـشويه               
األعضاء التناسلية لإلناث وبترها، وذلك باتباع هنج ال يركز على السلوكيات الفردية، وإمنـا              

 ن؛ وتقوم مثالً  يدعم باألحرى املناقشات واملداوالت بشأن هذه املشكلة ومبادئ حقوق اإلنسا         
محلة سليمة املُشّنة يف السودان بإشراك اجملتمعات احمللية والزعماء الدينيني واألسر وحشد طاقات           
هذه اجملتمعات والزعماء واألسر باالستفادة من وسائط اإلعالم يف نشر رسالتها على أوسـع              

 كبرية يف معدالت    وقد أدى هذا النهج القائم على حقوق اإلنسان إىل حتقيق نسبة          . نطاق ممكن 
التخلي عن تشويه األعضاء التناسلية وبترها على نطاق واسع يف عدد من البلدان، ومنها إريتريا               

 . بيساو وكينيا ومصر-وأوغندا وبوركينا فاسو وجيبويت والسنغال وغامبيا وغينيا وغينيا 

ائهن ويسلّم النهج بأن األمهات ال يزمعن إحلاق الضرر ببناهتن عنـد بتـر أعـض                -٣٧
ويـسلّم النـهج    . التناسلية، وإمنا التأكد من قدرهتن على الزواج واحلفاظ على شرف العائلة          

بأن املمارسة مستمرة بسبب وجود عرف اجتماعي ترتبط مبوجبه سلوكيات األفـراد            اً  أيض
بسلوكيات اآلخرين، ويشجع النهج اجملتمعات احمللية على أن تقّرر بنفـسها إهنـاء هـذه               

 املسائل اجلوهرية املثارة يف هذا اجملال، عدم املساواة بني اجلنسني، األمر الذي             ومن. املمارسة
وقد تفضي مبادرات مماثلـة إىل     . يؤدي إىل حتقيق نتائج إجيابية أخرى فيما يتعلق بوضع املرأة         

أوىف مـن خـالل فهـم وإدراك الـديناميات      إعمال هنج قائم على حقوق اإلنسان إعماالً  
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عن اً قف وراء هذه املمارسات الضارة، ومتكني الناس من التخلي عنها عوض  االجتماعية اليت ت  
  .إصدار حكم سليب على األفراد واجملتمعات اليت تؤيد هذه املمارسات

  يف العالقات اجلنسية الصحيةاً برامج إلشراك الرجل بوصفه شريك  -٢  
عزيز املـساواة بـني     ينفّذ االحتاد الدويل لتنظيم األسرة برامج إلشراك الشباب يف ت           -٣٨

اجلنسني من خالل االعتراف بأن الرجل ميكن أن يعزز املمارسات اجلنسية املأمونة ويـدعم              
ـ اً  وتؤثر هذه الربامج تأثري   . شريكته يف أن تتمتع بالصحة أثناء احلمل وتلد بأمان         علـى  اً  قوي

شريكها مسألة فيمكن للشابة القادرة على أن تناقش مع : النتائج احملققة بشأن صحة األمهات   
استخدام الواقي الذكري أن توفر محاية أفضل هلا وله من حاالت احلمـل غـري املرغوبـة                 

ما يقدم الشركاء الـذكور     اً  وغالب. نقص املناعة البشري  وفريوس  اً  واألمراض املنقولة جنسي  
ون أفضل هلن أثناء احلمل والوالدة ويكون     اً  الذين يتباحثون يف هذه املسائل مع شريكاهتم دعم       
 .أقل عرضة ملمارسة العنف ضدهن خالل فترة احلمل

  عمليات استعراض الوفيات النفاسية  -٣  
 منظمة اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة        ٢٠٠٣تواصل منذ عام      -٣٩

الصحة العاملية وشركاء آخرون يف التنمية تقدمي الدعم لوزارات الصحة يف أفريقيا إلضـفاء              
واعُتِمدت يف هذا املضمار مخس     . على عمليات استعراض الوفيات النفاسية    الطابع املؤسسي   

التشريح الشفوي، وإجراء عمليات استعراض يف املرافق الصحية، واسـتعراض          : طرائق هي 
، وإجراء حتقيقات سرية يف الوفيات النفاسية، وعمليات        النجاة من االعتالل الشديد   حاالت  

 .)٤٢(عايرياملراجعة السريرية املبنية على امل

 أُدِخلت حتسينات كبرية على عملية وضع السياسات واملبادئ التوجيهيـة           اً،وعموم  -٤٠
يف أوغندا وجـزر القمـر      اً  الوطنية املتعلقة بعمليات استعراض الوفيات النفاسية، وخصوص      

 يف املائة من البلدان ٦٥، أبلغت نسبة ٢٠١٠وحبلول عام . ورواندا وليسوتو ومالوي وناميبيا
  .)٤٣(فريقية عن أهنا استعرضت حاالت الوفيات النفاسية وحلّلتهااأل
وقد تفضي مبادرات مماثلة إلضفاء الطابع املؤسسي على عمليات استعراض الوفيـات              -٤١

أوىف عن طريق إشراك اجملتمعات احمللية        النفاسية إىل إعمال هنج قائم على حقوق اإلنسان إعماالً        
 نفيذ والرصد والتقييم بغية إطالع اجملتمعات على التـصاميم        يف أنشطة التخطيط والتصميم والت    

مبـستوى  اً  من املستوى التجرييب ومـرور    اً  وضمان ملكيتها هلا؛ وتوسيع نطاق التغطية انطالق      
إىل املستوى الوطين، وضمان نشر املبادئ التوجيهية ودعم الـربامج علـى       املقاطعات ووصوالً 

اً ريق ناشط معين بالدعوة على الصعيد الـوطين ضـمان         صعيدي األقاليم واملقاطعات؛ وإنشاء ف    
__________ 

 .Beyond the Numbers, Geneva, 2004منظمة الصحة العاملية،  )٤٢(
 .وثيقة مقدمة من صندوق األمم املتحدة للسكان )٤٣(
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ويساعد ختصيص ميزانية حمددة يف القطاع الصحي       . إلشراك فئات اجملتمع املدين وبناء القدرات     
  .ألغراض االستعراض على ضمان عدم ضياع هذا اجلانب بني األولويات املتنافسة

م األسرة، وحتديث املرافـق     وقامت مصر بتوحيد الربامج املعنية بصحة الطفل وتنظي         -٤٢
لربامج األمومة اآلمنة، ودمج برامج اإلماهة الفموية مع توسيع شبكات املياه والصرف            اً  تعزيز

الصحي، وتدريب العاملني يف جمال الرعاية الصحية بالتوازي مع برامج توعية اجملتمع من أجل       
  .األهداف اإلمنائية لأللفية من ٥ و٤أن تسري على الطريق الصحيح لبلوغ اهلدفني اإلمنائيني 

وتبّين اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كينيا الدور الذي ميكن أن تؤديه هيئات شبه   -٤٣
يف جمال  اً  علنياً  وقد استهلت اللجنة حتقيق   . قضائية يف ضمان مساءلة احلكومة عن صحة األم       

ية لتوفر منتدى ملناقشة خدمات الصحة اإلجنابية؛ من أجـل حتديـد            الرعاية الصحية اإلجناب  
األسباب اجلذرية اليت تقف وراء تدهور جودة اخلدمات وقصورها؛ وحتديد دواعي ارتفـاع             
معدل الوفيات النفاسية وإجياد حلول عملية هلا؛ وإتاحة الفرصة أمام الضحايا للتعـبري عـن               

  .)٤٤(يع إجراء املناقشات العامة؛ وتقدمي توصياتآرائهم؛ ورفع مستوى الوعي العام، وتشج
ولدى حكومة مالوي وشركاؤها آلية متويل مبنية على هنج قطاعي ُيضطلع مبوجبها              -٤٤

الزدواجية اجلهـود وتقليـل     اً  بأنشطة التخطيط السنوي مع مجيع أصحاب املصلحة، تالفي       
 يف املائة يف    ٤٤فيض نسبته   االعتماد على جهة ماحنة واحدة، األمر الذي ساعد على حتقيق خت          

  .٢٠٠٨ و١٩٩٠معدل الوفيات النفاسية يف الفترة الواقعة بني عامي 
ويضطلع املوظفون املساعدون العاملون لدى وزارة الصحة يف جمال الرقابة الصحية             -٤٥

يف اجملتمعات احمللية واملدّربون على يد الوزارة بأنشطة التوعية يف صفوف هذه اجملتمعـات،              
 حاالت احلمل، وإجراء عمليات مراجعة لصحة األمهات والتـشريح الـشفوي،            وتسجيل

وتركز التدخالت املنفـذة علـى   . ومعاجلة قضايا الشباب املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية 
صعيد اجملتمعات احمللية على رصد الوفيات النفاسية وتعزيز مشاركة اجملتمعات عـن طريـق              

من خالل عقـد اجتماعـات      (ودعوة السلطات احمللية ملناصرهتا     إنشاء جلان معنية باملراجعة     
  ).لزعماء اجملتمعات احمللية وقادهتا وإقامة عروض مسرحية شعبية

، اعتمدت احلكومة   ٢٠٠٨ففي عام   . يف رواندا اً  أساسياً  وأدى حتسني املساءلة دور     -٤٦
ليات اسـتعراض   بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان استراتيجية تنطوي على إجراء عم          

للوفيات النفاسية، وذلك باالستفادة من عمليات مراجعة ألعداد هذه الوفيـات يف املرافـق              
وتتوىل الوفـود   . الصحية واالضطالع بتحقيقات سرية فيها، وتنفيذ عمليات تشريح شفوي        
وجـرى  . بعدئـذٍ املرسلة من زعماء اجملتمعات احمللية إجراء حتقيقات ختضع لرصد احلكومة           

 األولويات فيما يتعلق بالصحة اإلجنابية، مبا فيها تنظيم األسرة، ومن الضروري أن تضع حتديد
__________ 

 Failure to Deliver: Violations of Women’s Humanاحتاد حماميات كينيا ومركز احلقـوق اإلجنابيـة،    )٤٤(

Rights in Kenyan Health Facilities (2007)) وثيقة مقدمة من مركز احلقوق اإلجنابية.( 
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. وزارات احلكومة خطط عمل حمورها املرأة وختصص ميزانية تراعـي املنظـور اجلنـساين             
ويتواصل تعزيز النظام الصحي من خالل برامج مبتكرة لتدريب العاملني الـصحيني اجلـدد              

وأفضى الدعم املشترك بني منظمة اليونيـسيف       . لى مساعدة دولية  واستبقائهم، واحلصول ع  
وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة الصحة العاملية إىل تعبئة املوارد احملليـة وحتـسني              
خدمات تنظيم األسرة على مستوى اجملتمعات احمللية وتوفري سيارات اإلسـعاف وإطـالق             

يعة، متكّن بفضلها العاملون يف اجملال الصحي خدمة على سبيل التجربة لبعث رسائل نصية سر 
  .)٤٥(يف اجملتمع احمللي بإحدى املقاطعات من احلصول على هاتف يتيح هلم الرد بسرعة

ـ            -٤٧ مـن  اً  ويهدف مشروع خدمات الرعاية الصحية اجملانية يف سرياليون املُمّول أساس
 امرأة من احلوامل على     ٢٣٠ ٠٠٠وزارة التنمية الدولية الربيطانية، إىل زيادة فرص حصول         

الرعاية الصحية عن طريق إلغاء ما يدفعنه من رسوم والتدرج يف حتسني جـودة اخلـدمات                
ويقدم برنامج األغذية العاملي الدعم لبعض العيادات يف جمال تغذيـة احلوامـل،             . )٤٦(املقدمة

رة إىل  ولدى وزارة الصحة متخصصون يف شؤون التغذية يف كل مقاطعة يتولون إسداء املشو            
  .احلوامل واملرضعات من األمهات

وتعكف اليونيسيف ومدرسة ليفربول لشؤون الطب االستوائي على تنفيذ برنـامج             -٤٨
علـى أسـاس الكفـاءة باسـتخدام        اً  قائماً  مبتكر لتدريب كادر املوظفني الصحيني تدريب     

ـ    بدالً(العارضات لتدريب املهنيني الصحيني يف غضون أربعة أيام فقط           رة املعتـادة   من الفت
وهذا النهج مثايل بالنسبة للبلدان اليت توجد فيها حاجة ماسة إىل تعـويض             ).  أيام ١٠ البالغة

النقص احلاصل يف املهارات بني العاملني يف اجملال الصحي، يف احلاالت اليت يكون فيها عبء               
دريب القـائم   لدعم أنشطة الت  اً  احلاالت غري كاف أو قد ال تتوفر فيها املوارد البشرية عموم          

  .على أساس الكفاءة
بتنفيذ ) Marie Stopes(وهيئة ماري ستوبس ) Action Aid(وتقوم هيئة أعمال املعونة   -٤٩

برنامج يستند إىل هنج قائم على حقوق اإلنسان يركّز على املرأة الريفية من خالل متكينها من        
يات على أنـشطة العـاملني يف       التمتع باحلقوق اجلنسية واإلجنابية؛ وتدريب القابالت التقليد      

اجملال الصحي باجملتمع ودعم العيادات املتنقلة املعنية بشؤون التوعية؛ واسـتخدام وسـائط             
اإلعالم لزيادة الوعي مبشروع الرعاية الصحية اجملانية احلكومي؛ وإنشاء منتديات للمـرأة يف             

ة على اخلدمات الصحية    يف رصد سبل حصول املرأ    اً  ناشطاً  اجملتمعات احمللية لكي تؤدي دور    
  .وحاالت العنف املمارسة ضدها

أما يف املنطقة الغربية النائية من مجهورية ترتانيا املتحدة، فقد عملت هيئة باثفاينـدر                -٥٠
واللجنة املعنية بالالجئات على احلد من الوفيات النفاسية النامجة عـن           ) Pathfinder(الدولية  

ـ    . لرتيف عقب الوالدة  والالجئات ل اً  تعرض املشردات داخلي   اً ووضعت هاتان اجلهتان منوذج
__________ 

 .وثيقة مقدمة من صندوق األمم املتحدة للسكان )٤٥(
 .http://projects.dfid.gov.uk/project.aspx?Project=201853انظر العنوان  )٤٦(
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يسترشد به أصحاب املصلحة على الصعيد الوطين وعلى صعيدي املرافق واجملتمعـات      اً  مبتكر
وهو منوذج جيمع بني إشـراك      . احمللية يف معاجلة األسباب اليت يرتكز إليها تعرضهن للرتيف        

وتطبق . ومة إىل تقدمي الدعم يف هذا الصدد      اجملتمع احمللي يف التدخالت السريرية ودعوة احلك      
هيئة باثفايندر الدولية، على سبيل التجربة، تكنولوجيات جديدة إلنقاذ األرواح، مـن            اً  أيض

قبيل تزويد النساء مبالبس مضادة للصدمات غري مملوءة باهلواء تؤمن استقرارهن ونقلهن عرب             
للنساء يف املناطق الفقرية والريفيـة غـري        مسافات طويلة، لُتقدَّم بالتايل اخلدمات األساسية       

  .احلاصلة على هذه اخلدمات مبستوى كاف

  آسيا  -باء   
تناولت السياسات الوطنية يف بنغالديش املسائل املتعلقة بوضـع املـرأة والوفيـات        -٥١

؛ ومنـذ   )٤٧(واألمراض النفاسية بوصفها من حقوق اإلنسان وحّددت أولوياهتا يف التسعينات         
أساسية لتحـسني صـحة     اً  ُيسلّم بأدوار الزوج واألسرة واجملتمع بوصفها أدوار      ذلك احلني،   

وتعمـل  . )٤٨(األمهات، وبناء على ذلك، ُوِضعت استراتيجيات لتحسني مشاركة اجملتمـع         
املبادرة اخلاصة بنظم دعم اجملتمعات احمللية على حشد طاقات املرأة ومتكينـها مـن خـالل       

 إطار النظم طرائق عدة لتقليص أوقات التأخري املستغرقة يف          وقد ُحدِّدت يف  . تثقيفها وأسرهتا 
وقد ارتفعت معدالت   . الوصول إىل اخلدمات اليت تقدم الرعاية التوليدية يف حاالت الطوارئ         

إجراء الفحوصات قبل الوالدة وتنفيذ عمليات الوالدة على يد قابالت متمرسات وإحالـة             
  .الوالدات املنطوية على مضاعفات

 من  ٥حرِز يف منطقة التاميل نادو الواقعة جبنوب اهلند تقدم كبري حنو بلوغ اهلدف              وأُ  -٥٢
األهداف اإلمنائية لأللفية بفضل حتسن مستويات القراءة والكتابة واخنفاض حاالت الـزواج            

. واحلمل املبكرين وحاالت احلمل املتكرر، وزيادة الوعي العام بتنظيم األسرة والتغذية اجليدة           
هذه التطورات نتيجة اإلصالح االجتماعي وااللتزام السياسي بتحسني صـحة        اً  وجاءت أيض 

  .)٤٩(األمهات واألطفال حديثي الوالدة ووضع سياسات صحية حمورها املرأة
وحتققت ختفيضات يف معدل الوفيات النفاسية باتباع استراتيجية ثالثية الشعب علـى              -٥٣

وإتاحة رعاية عالية اجلودة قبل     ) ب(غوبة وإهناؤها؛   منع حاالت احلمل غري املر    ) أ: (النحو التايل 
الوالدة وإجراء عمليات الوالدة يف املؤسسات الصحية، بالتالزم مع تقدمي رعاية أساسية روتينية             

__________ 

 .وثيقة مقدمة من اليونيسيف )٤٧(
 .املرجع نفسه )٤٨(
 Safer Pregnancy in Tamil Nadu: from vision to reality, New Delhi, WHOمنظمة الصحة العامليـة،   )٤٩(

Regional Office for South-East Asia, 2009; Office of the Registrar General, India. Special bulletin 

on maternal mortality in India 2004-06: sample registration system. 
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يف جمال التوليد وتقدمي اإلسعافات األولية يف حاالت التوليد الطارئة علـى املـستوى األويل؛               
  .)٥٠( حاالت التوليد الطارئة على مستوى اإلحالة األويلوإتاحة رعاية عالية اجلودة يف )ج(

وتناولت موضوع جودة اخلدمات مبادرات رامية إىل هتيئة بيئة أكثر حفاوة، بوسائل              -٥٤
منها إجراء جوالت يف املرافق الصحية؛ ووضع برنامج ملرافقة املرأة أثناء الوالدة بغية تشجيعها 

 يف مراكز الرعايـة     Valaikappusدة؛ وإقامة احتفاالت    وتزويدها بالدعم أثناء املخاض والوال    
وُجِمع بني زعماء   . الصحية األولية لدمج التقاليد واألعراف الثقافية يف عملية تقدمي اخلدمات         

. اجملتمعات احمللية واملسؤولني يف القرى للمشاركة يف ختطيط الـربامج الـصحية وتنفيـذها             
قامة يف الشوارع من أجل تقصي القضايا املتعلقة باملهور         واسُتِعني يف هناية املطاف باملسارح امل     

والزواج املبكر والعنف ضد املرأة والوفيات واألمراض النفاسية واملساواة بـني اجلنـسني يف              
  .عملية صنع القرار

وقد أفلح احملـامون يف     . وضمان املساءلة استراتيجية أخرى مهمة ُتستخدم يف اهلند         -٥٥
ستناد إىل القانون اخلاص باحلقوق الدستورية وحقوق اإلنسان يف الـدفع           احملاكم احمللية يف اال   

بالقول إن الدولة ال تفي بالتزاماهتا القانونية املقطوعة بـشأن منـع الوفيـات واألمـراض                
 بشأن  ٢٠١٠حمكمة دهلي العليا يف القرار الذي أصدرته يف عام            واعترفت مثالً . )٥١(النفاسية
بـأن حـق األم يف      فى دين دايال هاري ناغر وآخرين،       الكسمي ماندال ضد مستش   قضية  

 وأمرت بدفع تعويـضات عـن       اً،احلصول على الرعاية الصحية من احلقوق احملمية دستوري       
واعترفت احملكمة  . انتهاكات حلقوق اإلنسان تعرضت هلا امرأتان فقريتان توفيتا أثناء الوالدة         

وفيات األمهات والرضع، وأعطت توجيهاهتا     العليا بأن الدولة مل تنفذ برامج خمتلفة للحد من          
  .إليها بأن تعاجل أوجه القصور اليت تعتري برامج الصحة العمومية وحتّسن عمليه رصدها

هي أول قـضية    " سالينتا سينغ ضد والية أوتار براديش وآخرين       "وقضية سنيهيالتا يف    -٥٦
.  احلمل ُرِفعت أمام حمكمة عليا     معروفة من قضايا املصلحة العامة املعنية حبالة مرضية نامجة عن         

فقد كانت سالينتا سينغ تعاين من إصابات مقعدة بعد أن ذهبت إىل إحدى املستشفيات العامة               
. يف والية أوتار براديش من أجل الوالدة، وُترِكت هناك لوحدها بينما كانت يف طور املخاض              

لعدم اً  ت إليها، وتدهورت حالتها نظر    وأُِصيبت بناسور الوالدة من جراء الرعاية السيئة اليت قُدِّم        
وُيزعم يف الدعوى القضائية أن اإلصابات املتـصلة        . تشخيصها وتركها دون عالج ملدة شهور     

باحلمل واألمراض النامجة عن اإلمهال الطيب تنتهك حق املرأة يف العيش بكرامـة وحقهـا يف                
الدولية حلقـوق اإلنـسان    ومها حقان ُمعترف هبما يف كل من الدستور واملعاهدات        -الصحة  

وهذا مثاالن اثنان على سبل االنتـصاف القانونيـة للمـساعدة يف            . )٥٢(صّدقت عليها اهلند   اليت
  .املساءلة عّما ُيرتكب من انتهاكات حلقوق اإلنسان يف سياق الوفيات واألمراض النفاسية ضمان

__________ 

 .وثيقة مقدمة من منظمة الصحة العاملية )٥٠(
اشترك مركز احلقوق اإلجنابية مع شبكة قانون حقوق اإلنسان، وهي منظمة هندية غري حكومية، يف وضع                 )٥١(

 .مراض النفاسية يف اهلنداستراتيجية لرفع الدعاوى القضائية بشأن الوفيات واأل
 .http://reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/Salenta_v_UP.pdf العنوان انظر ) ٥٢(
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قراطية الشعبية برغم   وال تزال معدالت الوفيات النفاسية عالية يف مجهورية الو الدمي           -٥٧
، ومعدالت وفيات الرضع واألمهات بني األقليات العرقية هي         )٥٣(اجلهود الكبرية املبذولة فيها   
، قدم صندوق األمم املتحدة للـسكان الـدعم        ٢٠٠٧ويف عام   . أعلى من املعدالت الوطنية   

لدراسة حبثية عن جودة اخلدمات باستخدام النهج التـشاركي لتقيـيم وحبـث العوامـل               
جلمع البيانات من األفراد غري املـتعلمني       اً  اإلثنوغرافية، وهو عبارة عن منهجية مالئمة حتديد      

 الدراسة مستوى الصحة اإلجنابية فيمـا بـني         استكشفتوقد  . ّممن يصعب الوصول إليهم   
 اخلطـر أوساط الطوائف العرقية الضعيفة وقّدمت بيانات مفصلة وعالية اجلودة عن عوامـل            

وبناء على ذلك، يتكفل    . األم واحلواجز اليت حتول دون وصوهلا إىل اخلدمات       املتعلقة بصحة   
املمثلون عن أوساط الطوائف العرقية، من بني مبادرات أخرى، باملسؤولية عن تزويد مقدمي             

  .اخلدمات بتغذية مرتدة وتقدمي املساعدة يف جمال معاجلة حاالت سوء الفهم اللغوي والثقايف
 مدرسة ثانوية ١٠٠يف أكثر من اً توعوياً فييتنامية لتنظيم األسرة مشروعوتدير الرابطة ال  -٥٨

وتقـدم هـذه اخلـدمات      . ُتقّدم مبوجبه خدمات مالئمة للشباب جلميع من يطلبها من الطلبة         
معلومات عن اجلنس والصحة اجلنسية واإلجنابية، واملشورة يف هذا املضمار، ووسـائل منـع              

اً وتتوىل الرابطة أيض  .  وعمليات اإلحالة  اً،األمراض املنقولة جنسي  احلمل، واالختبارات املتعلقة ب   
وُيمكّن الشباب وُتحّسن معارفهم بفضل حصوهلم علـى        . تدريب الشباب على تثقيف أقراهنم    

وقد جرى تبادل خربات الرابطة مع سائر املنظمات . اخلدمات واضطالعهم مبهمة مثقفي األقران
  . حتسني خدماهتا املالئمة للشباب ومبادراهتا التوعويةاملشاركة ملساعدة جهات أخرى على

  أوروبا الشرقية  -جيم   
ُيدرج جانب التثقيف بشؤون الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة يف املنـهج الدراسـي                -٥٩

من دورة دراسية تعين بأسلوب     اً  للمرحلتني الثامنة والتاسعة يف املدارس األرمينية بوصفه جزء       
جانـب  اً   من لدن صندوق األمم املتحدة للسكان، أُدرِج أيض        احلياة الصحي؛ وبفضل دعم   

.  يف املنهج الدراسي للمرحلتني العاشرة واحلاديـة عـشرة         ٢٠١٠التثقيف املذكور منذ عام     
  . أية وفاة نفاسية نامجة عن إجهاض غري مأمون٢٠٠٥حتصل يف أرمينيا منذ عام  ومل
ء فرق معنية مبعاجلـة األمـراض       إلنشااً  وقدم صندوق األمم املتحدة للسكان دعم       -٦٠

النسائية وتقدمي الرعاية يف حاالت التوليد الطارئة جتوب املناطق اليت يصعب الوصول إليهـا              
، ألن الفقر وجغرافية املناطق هي من احلواجز اليت تعترض يف املقام األول             )٥٤(واملناطق الفقرية 

__________ 

وثيقة مقدمـة مـن صـندوق األمـم          (٢٠٠٥ مولود حي يف عام      ١٠٠ ٠٠٠ حاالت وفاة لكل     ٤٠٥ )٥٣(
 ).للسكان املتحدة

 .وثيقة مقدمة من صندوق األمم املتحدة للسكان )٥٤(
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نساء الاليت يواجهن حتـديات  سبيل احلصول على الرعاية الصحية، مع وجود الكثريات من ال 
  .ترتبط بتكاليف احلصول على الرعاية الصحية وتوافر وسائل النقل الالزمة للوصول إليها

يف مجهورية مولدوفا على ) ما وراء األرقام" (Beyond the Numbers"ويركز برنامج   -٦١
رافـق  عمليات استعراض حاالت الوفيات واألمراض الوشيكة احلدوث الـيت ُتحـال إىل امل            

وقد ساعد هـذا    . الصحية وعلى التحقيقات السرية يف الوفيات النفاسية على الصعيد الوطين         
إىل جنب مع عمليات املراجعة اجلارية ملعدل الوفيات النفاسية علـى حتديـد             اً  الربنامج جنب 

األسباب اليت تقف وراء الوفيات واألمراض النفاسية، مبا فيها عوامل اجتماعية واقتصادية من             
  .قبيل أسلوب احلياة يف إطار اهلجرة واإلقامة يف الريف

، كشف تقييم استراتيجي للسياسات وجودة اخلـدمات املقدمـة          ٢٠٠٥ويف عام     -٦٢
بشأن وسائل منع احلمل والرعاية يف حاالت اإلجهاض، النقاب عن وجـود فـوارق بـني              

دمات املقدمـة    تغطية تكاليف اخل   ٢٠٠٩وتتواصل منذ عام    . املؤسسات ومقدمي اخلدمات  
للنساء اللوايت ليس بوسعهن أن حيصلن على هذه اخلدمات هبذا الشكل أو ذاك، وقد ُوِضعت               

، ُسجِّلت يف القائمة الوطنية لألدوية      ٢٠٠٠ويف عام   . معايري وطنية بشأن اإلجهاض املأمون    
  .األساسية العقاقري املأخوذة يف حاالت اإلجهاض الطيب

  أمريكا الالتينية  -دال   
بروتوكوالت ثقافية بشأن رعاية األمومـة      ) دولة متعددة القوميات  (وضعت بوليفيا     -٦٣

 بقصد إعادة إحياء استخدام العقاقري      ٢٠٠٨يوليه  /يف متوز اً  واألطفال حديثي الوالدة، ومنوذج   
. اخلاصة بالشعوب األصلية يف املناطق الريفية وضمان ارتباطها بالطب الغريب وتكميلها لـه            

موذج هو تقدمي خدمات صحية تراعي الفرد واألسرة واجملتمع من خالل قبول            والقصد من الن  
املعارف الصحية التقليدية وشؤون الطب احليوي للسكان األصليني يف املناطق الريفية واحترام            

ومن شروط النموذج األساسية العمل مع اجلهات الفاعلة . معارفهم هذه وتقييمها وتوضيحها   
  .)٥٥(ثلي اجملتمعات احملليةاحمللية والتفاعل مع مم

بـالتحقيق يف الوفيـات     اً  وأُنِشئت يف الربازيل جلنة حتقيقات تشريعية معنية حتديـد          -٦٤
وتشري اللجنة صراحة إىل مبادئ ومعايري حقوق اإلنـسان واملـؤمترات الدوليـة             . النفاسية

ءهـا بـالفقر    وتسلّم بأن تقليل قدر املرأة يف اجملتمع وابتال       . )٥٦(ومعاهدات حقوق اإلنسان  
وانعدام سبل وصوهلا إىل التعليم والعدالة من العوامل األساسية اليت تسهم يف ارتفاع معـدل               

وقد وضعت اللجنة توصيات عديدة، ومنها ما قدمته إىل وزارة الصحة من            . الوفيات النفاسية 

__________ 

 .املرجع نفسه )٥٥(

 .وثيقة مقدمة من هيئة إيباس للدفاع عن صحة املرأة يف الربازيل )٥٦(
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ـ                اً أجل إنشاء جلان معنية بالوفيات النفاسية وإعطاء األولوية لـربامج تنظـيم األسـرة منع
  .لإلجهاض غري املأمون

ألني دا سيلفا بيمينتال ضد الربازيـل       وقد ُسِعي إىل تعزيز املساءلة القانونية يف قضية           -٦٥
وزعم مقدمو الطلـب أن     . )٥٧(اليت ُرِفعت أمام اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         

وطُِلب إىل  . التزاماهتا الدولية عدم تزويد الربازيل لألمهات بالرعاية الصحية انتهاك للعديد من          
اللجنة أن تقدم توجيهات إىل الربازيل لكي تعطي األولوية للحد من الوفيـات النفاسـية،               
بوسائل منها تدريب مقدمي اخلدمات ووضع وتنفيذ بروتوكوالت يف هذا اخلصوص وحتسني     

ليت ال تزال معلقـة  وهذه القضية ا . الرعاية الصحية املقدمة للمجتمعات احمللية املعرضة للخطر      
، وهي  ع أمام هيئة معاهدة تابعة لألمم املتحدة      هي أول بالغ فردي عن الوفيات النفاسية ُيرف       

من استراتيجية رامية إىل ضمان وصول أصحاب احلقوق إىل اآلليات الدوليـة            اً  تشكل جزء 
  .جمدية عندما ال تكون سبل االنتصاف احمللية

بالتشارك مع ) Growing together ("اًننمو مع"يف املعنون وأُِعّد يف تشيلي دليل اليونيس  -٦٦
أصحاب املصلحة احملليني ملساعدة نساء طائفة املابوتشي من السكان األصليني أثنـاء احلمـل              

ويسلّط الدليل  . )٥٨(والوالدة، ّممن يتعرضن لإلجحاف والتمييز يف احلصول على الرعاية الصحية         
يما يتصل بصحة األم، ويتضمن معلومات ذات صلة مبـا          الضوء على عادات طائفة املابوتشي ف     

  .تزاوله احلوامل وأسرهن من ممارسات يومية
اثنتان غري حكوميتني مع ناشطني      ، تشاركت منظمتان  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ويف عامي     -٦٧

يف الدفاع عن احلقوق الصحية يف وضع إطار قائم على هذه احلقوق بشأن مساءلة احلكومة،               
ارتفاع معدل الوفيات النفاسية وعدم اسـتخدام احلكومـة ملواردهـا           عن مجلة أمور، منها     

وهتدف االسـتراتيجية إىل حتقيـق       .)٥٩(ألغراض التدّرج يف إعمال احلق يف الصحة اإلجنابية       
توضيح التزامات حقوق اإلنسان اليت ينبغي أن ُيسترشد هبا يف اجلهود الرامية إىل             ) أ: (يلي ما

وبيان الكيفية اليت ال تفي هبا تدخالت الدولة وسياسـاهتا      ) ب (الوقاية من الوفيات النفاسية؛   
وتسليط ضغوط راميـة إىل اختـاذ       ) ج(املالية املتعلقة بصحة األم بالوقاية من هذه الوفيات؛         

تدابري حمددة ملواءمة السياسات املتعلقة بالصحة وامليزانية والشؤون الضريبية مع معايري حقوق            
ت اليت جتريها احلكومة باستمرار يف اجملـال الـصحي وعمليـة          اإلنسان يف سياق اإلصالحا   

وقد ظهرت صورة مقنعة بشأن عدم امتثال احلكومة وقُـدِّمت      . ٢٠١٠ختصيص ميزانية عام    
إليها توصيات مفصلة فيما خيص احلاجة إىل رفع مستوى اإلنفاق على صحة األمهات بشكل              

__________ 

 .مركز احلقوق اإلجنابية وهيئة الدفاع عن حقوق اإلنسان اخلاصة باملواطنني )٥٧(
 .وثيقة مقدمة من اليونيسيف )٥٨(
 ?Rights or Privilegesمركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية ومركز الدراسات املالية يف أمريكا الوسطى،  )٥٩(

Fiscal commitment to the rights to health, food and education in Guatemala, 2009. 
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عن تعزيـز     مليزانية والضرائب، فضالً  بإجراء إصالحات حمددة بشأن ا    اً  وأُوِصي أيض . منصف
  .مشاركة املواطنني يف عملية صنع القرار

وقد أجرب هذا املشروع املؤسسات العاملة يف غواتيماال على األخذ بنهج قائم على                -٦٨
حقوق اإلنسان يف جمال رسم السياسات والرصد، وجنح يف إقامة روابط بني السياسات املالية            

املعاهـدات  هيئـات   ميكن الوقاية منها ولفت انتباه       النفاسية اليت    ومعدل الوفيات واألمراض  
التابعة لألمم املتحدة إىل املسألة، ومنها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنـة               

ورّوج املشروع لاللتزام بزيادة اإلنفاق علـى       . حقوق الطفل واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     
وأتـاح  . ، وتنفيذ ما يلزم من إصالحات ضريبية متكّن من حتقيق ذلك          صحة األم يف اجملتمع   

اجملال أمام وضع آلية مشتركة ملساءلة أوساط الكونغرس وفئات اجملتمع املدين           اً  املشروع أيض 
على حقوق اإلنسان بشأن دورها يف رصد الـسياسات علـى   اً قائماً  من أجل أن تطّبق هنج    

ّب بإطار الرصد املاحنون ووكاالت متخصصة تابعة لألمم        كما رح . املستويني الوطين واحمللي  
  . من األهداف اإلمنائية لأللفية٥املتحدة يف سياق رصد التقدم احملرز يف بلوغ اهلدف 

وبفضل مشروع أمسكت بزمامه حكومة هاييت ودعمته الوكالة الكنديـة للتنميـة              -٦٩
مة بني اجلماعـة األوروبيـة ودول       الدولية ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية والشراكة القائ      

اتفاق ثالثي وقعته اجلماعـة     (أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ ومنظمة الصحة العاملية         
األوروبية ودول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ ومنظمة الصحة العامليـة، وكـذلك             

 من األهـداف اإلمنائيـة      ٥دف  وزارات وطنية يف مثانية بلدان، منها هاييت، لدعم بلوغ اهل         
 ما يلزم من أموال خلمسني مؤسسة صحية لكي حتتضن املرأة بالرعاية أثنـاء              توافر،  )لأللفية

وُتسّدد أيضاً إىل املرأة التكاليف اليت تتكبدها عن النقـل،          . احلمل والوالدة وما بعد الوالدة    
. ظام لرصـد مـستوى األداء     كما ُيستخدم هذا الن   . وُتدفع األجور إىل القابالت التقليديات    

ويقدم املشروع الدعم يف جمال إعادة تأهيل املؤسسات الصحية وشراء املعـدات وتـدريب              
وُيوظّف يف بعض املناطق وكالء من      .  اإلمدادات واألدوية األساسية   وإتاحةمقدمي اخلدمات   

 إطـار اللجـان   اجملتمع احمللي وُيدّربون على تقدمي الدعم للنساء، ّممن ينهضون أيضاً مبهام يف      
املعنية برصد معدل الوفيات النفاسية، وإحالة النساء الاليت ُيحتمل أن يتعرضن ملضاعفات إىل             

وأُِفيد على هذا األساس حبصول     . املستشفى ويزّودون املستشفيات بتغذية مرتدة عن حالتهن      
رعاية السابقة اخنفاض يف معدل الوفيات النفاسية، وحدوث زيادة مبقدار ستة أمثال يف تقدمي ال

  . يف املائة يف معدل الوالدات داخل املؤسسات الصحية٦٢للوالدة، وارتفاع نسبته 
، عّدلت مقاطعة مكسيكو سييت االحتادية قانوهنا اجلنائي على حنـو           ٢٠٠٧ويف عام     -٧٠

ومع أن املراهقات والبالغات    . يسمح باإلجهاض القانوين يف األشهر الثالثة األوىل من احلمل        
 السابق يلجأن إىل إجراء عمليات إجهاض سري مكلفة يف املقاطعة، فإن املستشفيات             كّن يف 

والعيادات احلكومية تزّود اليوم النساء املقيمات يف املقاطعة خبدمات رعاية جمانيـة إلجـراء              
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اً إجهاض قانوين مأمون؛ ومبقدور النساء الوافدات من مناطق أخرى من البلد أن حيصلن أيض             
  .)٦٠(جلدول سداد تدرجيياً مات وفقعلى هذه اخلد

ورأت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف القضية اليت ُعرِضت عليهـا يف               -٧١
، أن القـضية   للسكان األصليني ضد بـاراغواي Xákmok Kásekمجاعة  بشأن ٢٠٠٩ عام

ماية انطوت على ارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان أودى فيها غياب اختاذ تدابري خاصة حل            
وألقت احملكمة باللوم علـى     . احلوامل حبياة عدد من نساء السكان األصليني من جراء احلمل         

 وتقـدمي باراغواي ألهنا مل تنفذ سياسات رامية إىل تدريب قابالت متمرسات على التوليـد              
وأمرت احملكمة دولة باراغواي باختاذ   . الرعاية يف فترة احلمل وتوثيق حاالت الوفيات النفاسية       

تدابري فورية الحتضان احلوامل بالرعاية الصحية، وأعطتها توجيهات بإجراء دراسة تـشرك            
فيها اجملتمعات احمللية بشأن حتديد الوسائل الكفيلة بتكييف رعاية األمهات على حنـو يلـيب               

بإشراك طائفة واسعة من أصحاب     اً  ملزماً  وأصدرت احملكمة أمر  . احتياجات اجملتمعات احمللية  
  .يف رسم سياسات رامية إىل مكافحة الوفيات النفاسيةاملصلحة 

الوالدة يف بريو املدعوم مـن      /ويهدف املشروع الرأسي لتقدمي الرعاية أثناء املخاض        -٧٢
 إىل زيادة فرص حصول احلوامل من نساء السكان األصليني على خـدمات             فاليونيسيلدن  

قبات املالية واجلغرافية والثقافية اليت     وُوِضعت استراتيجية متكاملة تتناول الع    . مؤسسية الطابع 
حتول منذ زمن دون وصول اجملتمعات الريفية ومجاعات السكان األصـليني إىل خـدمات              

وقد ذُلّلت العقبات املالية عن طريق وضع استراتيجية للتأمني الـصحي           . )٦١(الرعاية الصحية 
الفئات املستهدفة مـن     سنة واحلوامل و   ١٨وتقدمي إعانات لألفراد الذين تقل أعمارهم عن        

وملعاجلة مسألة املسافات اجلغرافية، ُشيِّدت دور خمصصة النتظار األمهات وجـرى           . البالغني
  .تكييف اخلدمات مبا يناسب أفضليات املستخدم الثقافية بشأن الوالدة

 مبادرات مماثلة أن تفّعل النهج القائم على حقوق اإلنسان على وجه أكمل عن              وبإمكان  -٧٣
ستهداف النساء والفتيات األكثر عرضة للخطر وإشراك الزعماء احملليني جلماعات السكان           اطريق  

األصليني ومقدمي خدمات الرعاية التقليدية واملنظمات النسائية للمجتمعات احملليـة يف حتديـد             
عن ضـمان تقـدمي رعايـة     يلزم من تدخالت لزيادة االستفادة من اخلدمات الصحية، فضالً     ما

  .ينبغي ثقافة مجاعات السكان األصليني، والسعي إىل وضع منوذج بديل وأكثر قبوالًكما  تراعي
كما أن لدى أمني املظامل يف بريو وحدة خمصصة حلقوق املرأة تعـىن بـالتحقيق يف                  -٧٤

الشكاوى املرفوعة ضد خمالفات مراكز الرعاية الـصحية واملستـشفيات وبتوثيـق هـذه              
يف انتهاكات للحق يف احلصول على خدمات وسـائل          الشكاوى؛ فقد حققت الوحدة مثالً    

  .)٦٢(من دون إكراهاً منع احلمل جمان

__________ 

 .مريكيةوثيقة مقدمة من هيئة إيباس يف الواليات املتحدة األ )٦٠(
 .وثيقة مقدمة من اليونيسيف )٦١(
 .وثيقة مقدمة من مركز حقوق اإلنسان )٦٢(
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 االستنتاجات  -خامساً  

حّدد هذا التقرير التدخالت الرئيسية املعروفة على أهنـا حتـد مـن الوفيـات                 -٧٥
وتثبت األمثلة املُساقة فيه أن فعالية هذه التدخالت تـزداد عنـدما            . واألمراض النفاسية 

ق أصحاب املصلحة مبادئ األخذ بنهج قائم على حقوق اإلنسان لتلبية احتياجـات             يطب
كما تثبت األمثلة ضرورة اختـاذ إجـراءات       . يف جمتمعاهتم اً  وهتميشاً  الشرائح األكثر فقر  

متسقة ومنهجية من أجل دمج هنج قائم على حقوق اإلنسان أكثر عمومية ومشولية يتناول        
. راتيجيات متكاملة ملكافحة الوفيات واألمـراض النفاسـية       مجيع املبادئ السبعة يف است    

وتؤدي اجلهود الرصينة اليت تبذهلا اجملتمعات احمللية إىل مساءلة احلكومات وغريهـا مـن         
األطراف الفاعلة عن الوفاء بالتزاماهتا وضمان االستفادة بطريقة شفافة ومـستدامة مـن         

  .هاتاألموال املستثمرة يف القطاع املعين بصحة األم
        


