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  جملس حقوق اإلنسان 
  احلادية والعشرونالدورة 
   من جدول العمال٣ و٢البندان 

  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
  مني العاموتقارير املفوضية السامية واأل

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية
  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

إرشادات تقنية عن تطبيق هنج قائم على أساس حقـوق اإلنـسان يف                 
تنفيذ السياسات والربامج الرامية إىل احلد من الوفيـات واألمـراض           

   ميكن الوقاية منهاالنفاسية اليت

  تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     

  موجز    
يتضمن هذا التقرير إرشادات تقنية موجزة وفقاً لطلب جملس حقوق اإلنسان يف              

واهلدف من التقرير هو مساعدة صانعي السياسات على حتسني صحة املرأة           . ١٨/٢قراره  
فيذ السياسات والربامج الرامية إىل احلد من الوفيـات         وحقوقها بتقدمي إرشادات بشأن تن    

ويسلط التقرير الضوء على اآلثار يف جمال       . واألمراض النفاسية وفقاً ملعايري حقوق اإلنسان     
وتنفيذها واستعراضها لـدى جهـات      حقوق اإلنسان النامجة عن دورة وضع السياسات        
  .ىل املساعدة والتعاون الدولينيفاعلة متعددة، وعلى احلاجة إىل آليات إنفاذ متينة وإ

  
  

 
 A/HRC/21/22  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

2 July 2012 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/21/22 

GE.12-14845 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٧-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٢٣-٨  ..............................................................املبادئ العامة  - ثانياً  
  ٩  ٥٢-٢٤  ...........................................................التخطيط وامليزنة  - ثالثاً  

  ٩  ٤٣-٢٦  ..........................................................التخطيط  - ألف     
  ١٣  ٥٢-٤٤  .............................................................امليزنة  -  باء     

  ١٥  ٦٦-٥٣  ....................................................كفالة التنفيذ يف املمارسة  - رابعاً  
  النساء الاليت يصلن متأخرات أو ال يستطعن التماس       : مثال ملشكلة حمددة    - ألف     
  ١٦  ٥٨-٥٦  ................................رعاية التوليد يف احلاالت االستعجالية         
  املراهقات يعانني من معدالت مرتفعة بصورة غـري       : مثال ملشكلة حمددة    -  باء     

  ١٧  ٦٦-٥٩  ........................متناسبة من حيث الوفيات واألمراض النفاسية
  ١٩  ٨٠-٦٧  ....................................................................املساءلة  - خامساً  

  ٢٠  ٧٣-٦٩  ............................................................الرصد  - ألف     
  ٢٢  ٧٥-٧٤  ......................................أشكال االستعراض واإلشراف  -  باء     
  ٢٤  ٨٠-٧٦  ....................................................سبل االنتصاف  - جيم     

  ٢٥  ٩٠-٨١  ..................................................املساعدة والتعاون الدوليان  - سادساً  



A/HRC/21/22 

3 GE.12-14845 

  مقدمة  -أوالً  
 إىل مفوضية األمم املتحـدة الـسامية        ١٨/٢طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -١
قوق اإلنسان أن تعد، بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة املعنية األخرى وسائر اخلـرباء،              حل

إرشادات تقنية موجزة عن تطبيق هنج قائم على أساس حقوق اإلنسان يف تنفيذ الـسياسات               
والربامج الرامية إىل احلد من الوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منها وأن تقدم هذه      

  .رشادات إىل اجمللس يف دورته احلادية والعشريناإل
، عممت املفوضية مذكرة شفوية على مجيع الـدول واملنظمـات           ٢٠١١ويف عام     -٢

الدولية تطلب فيها معلومات عن اإلرشادات التقنية القائمة املتعلقة حبقوق اإلنسان والوفيات            
م هذا التقرير باملعلومات املستمدة     وباإلضافة إىل البحث املكتيب، استله     .)١(واألمراض النفاسية 

 واألوسـاط   التعاون الوثيق مع وكاالت األمم املتحدة،     وبمن الردود على املذكرة الشفوية،      
اجلامعية، ومنظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال الوفيات واألمراض النفاسية وبالتشاور مع            

  .فريق خرباء والتشاور مع عامة اجلمهور
فيات واألمراض النفاسية تلحق أضراراً جسيمة بعدد هائل من النـساء،         وال تزال الو    -٣

 امـرأة   ٢٨٧ ٠٠٠وتوفيت قرابـة    . وال سيما الفقريات يف بلدان كثرية يف كافة أحناء العامل         
 ١٥ ماليـني و   ١٠ ويعاين أيضاً سنوياً ما بـني        ،)٢(٢٠١٠بسبب األمراض النفاسية يف عام      

وتـشري  . كة سنوياً تؤثر تأثرياً خطرياً علـى عافيتـهن        من مضاعفات منه  مليوناً من النساء    
 يف املائة مـن الوفيـات       ٩٨ و ٨٨تقديرات منظمة الصحة العاملية إىل أن نسبة تتراوح بني          

  .)٣(النفاسية ميكن الوقاية منها
 ٧٥ من األهداف اإلمنائية لأللفية إىل خفض الوفيات النفاسية بنسبة ٥ويدعو اهلدف   -٤

ويات التسعينات، وتعميم الوصول إىل خدمات الصحة اإلجنابيـة حبلـول                    يف املائة عن مست   
 ويف االجتماع العام الرفيع املستوى      .)٤( الذي ال يزال أبعد األهداف عن التحقيق       ٢٠١٥عام  

، أطلق األمني العـام     ٢٠١٠للجمعية العامة املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية املعقودة يف عام          
__________ 

 :مجيع املعلومات اليت وردت متاحة على موقع املفوضية على العنوان التايل )١(
www2.ohchr.org/english/issues/women/.  

، تقـديرات منظمـة     ٢٠١٠ إىل   ١٩٩٠: هات امللحوظة يف الوفيات النفاسية    االجتامنظمة الصحة العاملية،     )٢(
. ٢٠١٢،  منظمة األمم املتحدة للطفولة، وصندوق األمم املتحدة للسكان، والبنك الدويل         ، و الصحة العاملية 

 : املعلومات مستقاة من املوقع التايل
www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2012/Trends_in_maternal_ 

mortality_A4-1.pdf. 
وقائع منظمـة الـصحة     ،  "مساعدة النساء على النجاة من املوت     : الوفيات النفاسية "منظمة الصحة العاملية،     )٣(

 .١٨٣-١٧٥، الصفحات ١٩٨٦، ٤٠، اجمللد عامليةال
)٤( A/64/665 ٣٠، الفقرة. 
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ونتيجة لالستراتيجية العاملية، .  العاملية لصحة املرأة والطفل للتعجيل بإحراز التقدماالستراتيجية
أُنشئت جلنة للمعلومات واملساءلة أصدرت تقريراً سلّم بالدور احملوري حلقوق اإلنـسان يف             

 توصيات ميكن لتنفيذها أن يدعم اإلرشادات املتـضمنة يف هـذا   ١٠حتقيق التقدم، وتضمن    
   .)٥(التقرير

والغرض األساسي من هذا التقرير هو مساعدة صانعي السياسات يف حتسني صـحة      -٥
املرأة وحقوقها بتقدمي إرشادات بشأن وضع وتنفيذ ورصد السياسات والربامج الراميـة إىل             

  .)٦(احلد من الوفيات واألمراض النفاسية، وتعزيز املساءلة وفقاً ملعايري حقوق اإلنسان
 موجهة يف املقام األول إىل صناع القرار يف جمال الـصحة،            ولئن كانت اإلرشادات    -٦

فإهنا مالئمة أيضاً لقطاعات أخرى مبا يف ذلك الشؤون املالية والتعليم، فضالً عـن أعـضاء                
الربملان، والقضاة، والوكاالت احلكومية الدولية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان والدول          

رورية للتنفيذ الفعـال للمبـادئ التوجيهيـة، ومـساءلة          ومشاركة اجملتمع املدين ض   . املاحنة
  .احلكومات

وميكـن جمللـس حقـوق      . وتشجع املفوضية السامية تنفيذ هذه اإلرشادات التقنية        -٧
اإلنسان النظر يف تشجيع نشر اإلرشادات لدى مجيع اإلدارات احلكومية ذات الصلة، فضالً             

مها يف الربامج والسياسات الرامية إىل      عن اجلهات صاحبة املصلحة األخرى، وتعزيز استخدا      
وميكن للمجلس أيضاً تشجيع احلوار املشترك بـني     . القضاء على الوفيات واألمراض النفاسية    

اإلرشادات من  الوكاالت والتعاون داخل املؤسسات التابعة ملنظومة األمم املتحدة بشأن تنفيذ     
  .خالل سياساهتا وبراجمها ودعمها التقين

  ادئ العامةاملب  -ثانياً  
تستهدف حقوق اإلنسان متكني الناس، وكفالة استحقاقاهتم فيما يتعلـق جبوانـب              -٨

ويشمل القانون الـدويل حلقـوق      . معينة من حياهتم، مبا يف ذلك صحتهم اجلنسية واإلجنابية        
اإلنسان التزامات أساسية للدول فيما يتعلق بتمكني النساء من النجاة من الوفاة بسبب احلمل              

.  حيـاة كرميـة    العـيش دة كجزء من متتعهن حبقوق اإلنسان اجلنسية واإلجنابيـة و         والوال
__________ 

، منظمة الـصحة    الوفاء بالوعود، قياس النتائج   اللجنة املعنية باملعلومات واملساءلة عن صحة املرأة والطفل،          )٥(
 :متاح على الرابط التايل (٢٠١١العاملية، 

www.who.int/topics/millennium_development_goals/accountability_commission/Commission_

Report_advance_copy.pdf ٢، الصفحة.  
ا يتعلق باالمتثال ملعايري حقوق اإلنسان      تتطلب حاالت خاصة، مثل احلاالت الطارئة، إرشادات إضافية فيم         )٦(

انظر الفريق العامل املشترك بني     . وااللتزامات األخرى مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين         
الوكاالت املعين بالصحة اإلجنابية يف حاالت األزمات، دليل ميداين مشترك بني الوكاالت بشأن الـصحة               

 .٢٠١٠نسانية، اإلجنابية يف احلاالت اإل
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واملمارسات السليمة ملقتضيات الصحة العمومية، بالغة األمهية يف متكني الدول من تأمني هذه             
  .احلقوق األساسية، لكن ينبغي استكماهلا بتدابري أوسع نطاقاً ملعاجلة مسألة متكني املرأة

اإلرشادات التقنية على تقريرين سابقني ملفوضية األمم املتحدة السامية         وتعتمد هذه     -٩
، سبعة مبادئ أساسـية حلقـوق       (A/HRC/14/39)حددت يف األول منهما     . حلقوق اإلنسان 

اإلنسان لفهم الوفيات واألمراض النفاسية كمسألة من مساءل حقوق اإلنسان وهي املبادئ            
فية، والتمكني، واالستدامة، واملساعدة الدولية، وعـدم       املساءلة، واملشاركة، والشفا  : التايل
، فئات املمارسات اجليـدة يف      (A/HRC/18/27)يف التقرير الثاين    وعرضت املفوضية   . التمييز

تعزيز : معاجلة الوفيات واألمراض النفاسية وفقاً لاللتزامات اخلاصة حبقوق اإلنسان وتتمثل يف          
اجلنسية والصحة اإلجنابية، وتعزيز نظـم الـصحة،        وضع املرأة، وكفالة احلقوق يف الصحة       

وأُخذ عمل آليات أخـرى     . ومعاجلة مسالة اإلجهاض غري املأمون، وحتسني الرصد والتقييم       
  .)٧(حلقوق اإلنسان يف احلسبان أيضاً يف املبادئ التوجيهية

 النهج القائم على أساس حقوق اإلنسان، أصحاب احلقوق واستحقاقاهتم،          وحيدد  -١٠
يقابلهم من أصحاب مسؤولية وما عليهم من التزامات، ويشجع تعزيز قدرات كـل             وما  

. من أصحاب احلقوق على تقدمي مطالبهم، وأصحاب املسؤولية على الوفاء بالتزامـاهتم           
  .وهذه احلقوق وااللتزامات منصوص عليها يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان

ملفوضية السابقة، مبنية علـى احتـرام       واإلرشادات التقنية، شأهنا شأن تقارير ا       -١١
الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية، كما وردت يف برنامج عمل املؤمتر الـدويل املعـين              

وأُعيد تأكيدها والتوسع فيها يف وثائق األمـم املتحـدة الالحقـة             )٨(بالسكان والتنمية 
  .والقانون الدويل

. الصحة وليس بأمراض منعزلـة    وُيعىن النهج القائم على أساس حقوق اإلنسان ب         -١٢
. ويقوم على متكني املرأة من املطالبة حبقوقها وليس جمرد تفادي املوت أو املرض النفاسي             

واالعتراف الصريح باحلق يف الصحة، مبا يف ذلك الفهم الشامل للصحة اجلنسية واإلجنابية يف              
قوق يف الـصحة، أمـر      أو التشريعات، إىل جانب آليات املساءلة للدفاع عن احل        /الدساتري و 

  .أساسي لتوفري هنج قائم على احلقوق
حيتاج األمر إىل اختاذ تدابري ملعاجلة احملددات االجتماعية لصحة املرأة اليت تـؤثر               -١٣

فغالباً ما تعكس   . على متتعها باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية       
 مجيع البلدان التفاوتات يف القوى الكائنة يف اجملتمع ويف          أمناط الوفيات واألمراض النفاسية يف    

__________ 
)٧( A/HRC/17/25  ؛CEDAW/C/49/D/17/2008  ؛CEDAW/C/50/D/22/2009     ؛ جلنة البلدان األمريكية حلقوق

 ٧، منظمـة الـدول األمريكيـة،        "الوصول إىل خدمات صحة األم من منظور حقوق اإلنسان        "اإلنسان،  
 .٢٠١٠يونيه /حزيران

منشورات األمم املتحـدة،    . (١٩٩٤سبتمرب  / أيلول ١٣-٥تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة،        )٨(
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار )E.95.XIII.18رقم املبيع 
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والتمييز على أساس نوع اجلنس يف القانون واملمارسـة،         . توزيع السلطة بني الرجال والنساء    
والتهميش على أساس األصل اإلثين، أو العرق، أو الطبقة االجتماعية، أو املنشأ القومي وأي              

 يف الفقر وعدم التساوي يف الدخل، تشكل حمـددات          أسباب أخرى، اليت هي ظواهر تتجلى     
  .اجتماعية تؤثر على حقوق متعددة

ينبغي للدول اختاذ مجيع التدابري املالئمة للقضاء على التمييز ضد املرأة، مبـا يف                -١٤
ذلك العنف القائم على أساس نوع اجلنس، والزواج القـسري واملبكـر، واحملرمـات              

 .)٩(ء التناسلية لإلناث، وغريها مـن املمارسـات الـضارة         بتر األعضا /الغذائية، وتشويه 
فالوفيات واألمراض النفاسية، نتاج للتمييز ضد املرأة، وإنكار حقوقها اإلنسانية، مبا يف ذلك             

  .حقوقها يف الصحة اجلنسية واإلجنابية
. )١٠(" خاصاًاهتماماًاجملموعات الضعيفة أو املهمشة     "حقوق اإلنسان تتطلب إيالء       -١٥
األخرى، ينبغي أن يلقى اهتماماً خاصاً، املراهقون، واألقليات اإلثنيـة          ن بني اجملموعات    وم

والعرقية، ونساء الشعوب األصلية، والنساء ذوي اإلعاقة، والعـامالت يف جتـارة اجلـنس،     
بفريوس نقص املناعة البشري، واملشردات، واملتأثرات باحلرب، والنساء الـاليت          واملصابات  

ق تعاين من نقص اخلدمات، وغريهـن مـن فئـات الـسكان املوصـومة               يعشن يف مناط  
  .)١١(واملستبعدة

تطبيق هنج قائم على أساس احلقوق للحد من الوفيات واألمراض النفاسية يعتمد              -١٦
فالنظم الصحية هي أكثر من جمرد أجهزة تـدخل وتقـدمي           . على نظام صحي عادل وفعال    

 بغض النظر   -رأة الثرية واملرأة الفقرية على السواء       فاجملتمع الذي ميكن أن تعتمد يف امل      . سلع
 على النظام الـصحي     -عن العنصر أو األصل اإلثين أو الطبقة أو اإلعاقة أو أي مسة أخرى              

واملطالبات بالـسلع   . للوفاء باحتياجاهتا الصحية اجلنسية واإلجنابية هو حقاً جمتمع أكثر عدالً         
 اجلنسية واإلجنابية ينبغـي بـدورها أن تفهـم مـن     واخلدمات واملعلومات املتعلقة بالصحة  

مستخدمي النظام الصحي ومقدميه ومقرري سياساته باعتبارها حقوقاً أساسية وليست سلعاً           
  .)١٢(توزعها السوق أو مسائل خريية

يف إطار حقوق اإلنسان، تشكل النساء عناصر فعالة حيق هلا املشاركة يف اختـاذ                -١٧
 وينبغي للمشاركة، كي تكون فعالة،      .حتها اجلنسية واإلجنابية  القرارات اليت تؤثر على ص    

__________ 
؛ اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة،         ٥اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، املادة           )٩(

، ١٤تصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقـم        ؛ اللجنة املعنية باحلقوق االق    ١٤التوصية العامة رقم    
(E/C.12/2000/4) ٢١، الفقرة. 

)١٠( E/C.12/2000/4 ٤٣، الفقرة. 
)١١( A/HRC/14/39 ٢١-١٩، الفقرة. 
)١٢( Lynn Freedman, “Achieving the MDGs: health systems as core social institutions”, Development, 

vol. 48, No. 1, 2005, pp. 19-24 . ًانظر أيضاA/HRC/7/11. 
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متكني النساء من التصدي ألشكال االستبعاد السياسي وغريها من األشكال اليت متنعهن مـن              
ممارسة سلطتهن فيما يتعلق بالقرارات والعمليات اليت تؤثر على حياهتن، مبا يف ذلـك علـى      

 مشاركة هامة يف حتديـد املـشاكل، ووضـع          ويتطلب ذلك . صحتهن اجلنسية واإلجنابية  
  .السياسات، ورصد امليزانية، وتقييم الربامج وتنفيذ السياسات

واملساءلة ليست أمراً ثانوياً يف النهج القائم على أساس احلقوق وإمنا هي أساسية               -١٨
 بدءاً من حتديد الفجوات يف املساءلة اخلاصة بتحليل         -يف كل مرحلة من مراحل العملية       

لوضع اخلاص باملرأة ووصوالً إىل ضمان آليات رصد مالئمة، ووسائل عالجية يف خطـة         ا
 وختصيص املوارد هلذه اآلليات، والوسائل العالجيـة، وكفالـة احلـصول علـى              وطنية

وينبغي للدروس  . املعلومات والتعليقات من امليدان وصوالً إىل التنفيذ يف املمارسة العملية         
 املساءلة أن تلهم العملية املـستمرة لتعـديل الـربامج القائمـة             املستفادة من خالل هياكل   

  .والتخطيط للمستقبل
ينبغي االسترشاد لدى وضع مكونات النظام الصحي وتنظيمها وتنـسيقها مـع              -١٩

املساواة، والشفافية، واملشاركة /املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عدم التمييز
  .)١٣(واملساءلة

قوق النساء يف الصحة اجلنسية واإلجنابية يتطلب الوفاء باملعايري املتعلقة          ضمان ح   -٢٠
  :باملرافق والسلع واخلدمات الصحية

توافر املقومات األساسية للصحة، فضالً عن املستشفيات والعيادات وغريها           )أ(  
لى مرتبات  من املباين املرتبطة بالصحة، واملوظفني الطبيني واملهنيني املدربني الذين حيصلون ع          

  تنافسية حملياً، والعقاقري األساسية؛
االقتصادي البعد  البعد املادي و  : إمكانية الوصول بأربعة أبعاد متداخلة هي       )ب(  

  ، وعدم التمييز، واملعلومات؛)القدرة على حتمل النفقات(
املقبولية من حيث مراعاة املبادئ األخالقية الطبية واحترام ثقافات األفـراد             )ج(  

ليات والشعوب واجملتمعات ومراعاة متطلبات اجلنسني ودورة احلياة، واحترام تصميمها          واألق
  ملبدأ السرية وحتسني احلالة الصحية لألشخاص املعنيني؛

اجلودة، مبا يف ذلك توفري موظفني طبيني مـاهرين، وعقـاقري ومعـدات               )د(  
ونـة ومرافـق إصـحاح    استشفائية معتمدة علمياً ومل تنته مدة صالحيتها، ومياه شرب مأم     

__________ 
)١٣( WHO, Everybody’s Business, Strengthening Health Systems to Improve Health Outcomes (2007) .

حة تقدمي اخلدمات؛ والقوى العاملة يف جمـال الـص  : املكونات الستة اليت حددهتا منظمة الصحة العاملية هي    
 .لتكنولوجيات؛ والتمويل والقيادة واحلوكمةواللقاحات واواملعلومات؛ واملنتجات الطبية، 
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 ويشكل توفري العناية املتسمة باالحترام للنساء الاليت يـستفدن مـن اخلـدمات     ؛)١٤(مناسبة
  .ة على حد سواءياملقبولوالصحية ُبعداً بالغ األمهية للجودة 

من أجل اإلعمال " أقصى ما تسمح به مواردها املتاحة     "والدول املطالبة باستخدام      -٢١
ادية واالجتماعية والثقافية؛ وإذا كانت القيود املتعلقة بـاملوارد         التدرجيي للحقوق االقتص  

جتعل من املستحيل على الدولة إعمال حقوق املرأة يف الصحة اجلنسية واإلجنابيـة علـى               
الفور، فينبغي للدولة إثبات أهنا استخدمت مجيع املوارد اليت حتت تصرفها لتحقيق ذلـك              

امات متعددة تتعلق باحلقوق يف الـصحة اجلنـسية         وال ختضع التز   .)١٥(على سبيل األولوية  
واإلجنابية لتوافر املوارد، مبا يف ذلك االلتزامات املتعلقة خبطة العمل الوطنية، وبالقضاء علـى              

تتطلـب  " التحقيق التدرجيي   "  ل فتلك االلتزامات اليت ختضع      .)١٦(املمارسات الضارة والتمييز  
بأقصى ما تسمح به املوارد     "مدروسة وحمددة وهادفة، و   اعتماد مجيع التدابري املالئمة، بطريقة      

 وهناك اجتاه قوي منـاهض  .)١٧(، مبا يف ذلك املوارد املتاحة من خالل التعاون الدويل      "املتاحة
   .)١٨(ألي تدابري رجعية فيما يتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية

خلاصة بالـصحة   وينبغي للدول توفري احلماية من تدخل أطراف ثالثة يف احلقوق ا            -٢٢
 والدول  .اجلنسية واإلجنابية، وذلك بإنفاذ قوانني وسياسات ونظم ومبادئ توجيهية مالئمة         

مسؤولة عن بذل العناية الواجبة أو العمل لتوفري مستوى معني من الرعاية لكفالـة امتثـال                
خلاص، اجلهات الفاعلة غري احلكومية ملعايري معينة، مبا يف ذلك مقدمو اخلدمات من القطاع ا             

وشركات املستحضرات الصيدلية، وصّناع السلع واملعدات املتعلقة بالصحة، باإلضـافة إىل           
 وميكن مساءلة الدول عن األعمال اخلاصة إذا مل تتصرف باجلديـة            .)١٩(أفراد اجملتمع واألسر  

  .)٢٠(الواجبة ملنع انتهاكات احلقوق أو للتحقيق فيها واملعاقبة عليها
 ال مركزياً، تبقى احلكومة الوطنية مسؤولة عـن االمتثـال           وحيثما يكون النظام    -٢٣

  .لاللتزامات اخلاصة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية

__________ 
)١٤( E/CN.4/2000/4 ١٢، الفقرة)د(-)أ.( 
 .٤٧املرجع نفسه، الفقرة  )١٥(
 .٦-٧، الفقرة CEDAW/C/49/D/17/2008؛ ٤٤ و٤٣املرجع نفسه، الفقرتان  )١٦(
أيضاً اتفاقية  ؛ انظر   ١٣، الفقرة   ٣اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم           )١٧(

 ).٤(٢٤حقوق الطفل، املادة 
 .٣٢، الفقرة ٣اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )١٨(
 .١٣، الفقرة ٢٨جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، التعليق العام رقم  )١٩(
، ٩، الفقـرة  ١٩التوصـية العامـة رقـم    املرجع نفسه، انظر أيضاً جلنة القضاء على التمييز ضد املـرأة،             )٢٠(

 .٨ و٥-٧، الفقرتان CEDAW/C/49/D/17/2008و
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  التخطيط وامليزنة  -ثالثاً  
يبدأ التخطيط للصحة العامة باالعتراف بوجود مشكلة الوفيات واألمراض النفاسية،            -٢٤

القـائم علـى    وميضي التخطيط   . ح كيفية معاجلتها يف اإلطار اجملتمعي الراهن      مث ميضي القترا  
 من ذلك بأن يفحص أيضاً االفتراضات السائدة اليت تـستند إليهـا             أساس احلقوق إىل أبعد   

احملددات اهليكلية للصحة النفاسية، مث يشمل استراتيجيات لتناول هذه العوامـل، وإعـادة             
وبالتايل، فإن النهج القائم على أسـاس       . وض بالصحة النفاسية  تشكيل اجملاالت املمكنة للنه   

حقوق اإلنسان يغري عمليات صنع القرار، وكذلك املسائل اليت تشملها تلـك العمليـات              
  .واجلهات الفاعلة الداخلة فيها، فضالً عن نتائجها

 ويقتضي النهج القائم على أساس حقوق اإلنسان، اتباع هنج متعدد القطاعات إزاء             -٢٥
التخطيط االقتصادي واالجتماعي وامليزنة، مبا يف ذلك، كحد أدىن، التنسيق بـني خمتلـف              
الوزارات واإلدارات احلكومية، ومع اجلهات الفاعلة الرئيسية من مثـل القطـاع اخلـاص              

وباإلضافة إىل ذلك، ال ميكن لعمليات التخطيط وامليزنة        . والشركاء اإلمنائيني واجملتمع املدين   
 عمليات صنع القرار خلرباء تقنيني؛ فالشفافية الكاملة واملشاركة اهلامة للنـاس            أن تترك كل  

املتأثرين الزمتان من أجل وضع حلول فعالة ومشروعة دميقراطياً ومستدامة للمفاضالت اليت            
  .ال بد من إجرائها فيما يتعلق بالسياسة العامة

  التخطيط  -ألف  
 وكالتزام رئيسي، اعتماد استراتيجية     ضمان احلق يف الصحة يتطلب من الدولة،        -٢٦

 وينبغي للخطة الوطنية، املنسقة مع ).خطة وطنية(وطنية يف جمال الصحة العامة وخطة عمل      
 حتدد  حتياجات الصحية لكامل السكان، وأن    اخلطط دون الوطنية، أن تغطي بشكل شامل اال       

  .ات للمساءلة خمتلف السياقات، وأن تنشئ آلييفبوضوح اجلهات الفاعلة املسؤولة 
وينبغي أن تتضمن اخلطة الوطنية استراتيجية للصحة اجلنسية واإلجنابية تـشمل             -٢٧

 وينبغي أن تعكس اخلطة األمهية احملورية للصحة اجلنسية واإلجنابية، مبـا يف             .الصحة النفاسية 
ذلك الصحة النفاسية، وأن تتبع أفضل املمارسات، مبا يف ذلك تلك اليت حـددهتا منظمـة                

 وينبغي االعتماد بشكل واضح على أوجه االرتباط القائمة بني الـصحة            .)٢١(حة العاملية الص
  .اجلنسية واإلجنابية والسياسات املتعلقة هبا، مبا يف ذلك السياسات اخلاصة بالتعليم والتغذية

وينبغي أن تستند اخلطة الوطنية والسياسات املرتبطة هبا إىل حتليل للحالة يتضمن              -٢٨
لومات املتعلقة بصحة املرأة اجلنسية واإلجنابية وحقوقهـا، ويـشتمل علـى            أحدث املع 

 . فضالً عن سجالت األحوال املدنية     معلومات وبيانات واجتاهات مصنفة تصنيفاً مناسباً،     
__________ 

منظمة الصحة العاملية، استراتيجية الصحة اإلجنابية للتعجيل بالتقدم حنو حتقيق الغايات واألهداف الدوليـة،               )٢١(
 .٥٩ الصفحة، ٢٠٠٤جنيف، 
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وتتطلب حقوق اإلنسان فهم فئات السكان احملرومة من التمتع هبـذه احلقـوق، وحتديـد               
ويتـسم  . صعيدين الوطين ودون الوطين على الـسواء      األسباب املؤدية لذلك احلرمان على ال     

بأمهية بالغة يف هذا الصدد تصنيف البيانات وفقاً ملعايري اجلنس، والسن، واإلقامة يف املنـاطق               
الريفية، واألصل اإلثين، واحلالة املدنية، والوضع من حيث اإلصابة بفريوس نقـص            /احلضرية

تعليم والـشرحية اخلمـسية للثـروة واملنطقـة          وعدد األطفال، فضالً عن ال     املناعة البشري، 
  .)٢٢(اجلغرافية

وينبغي لتحليل احلالة أن حيدد املكلفني باملهام، ويقيم القـدرات واالحتياجـات              -٢٩
املؤسسية من حيث املوارد البشرية واملالية وغريها من املوارد يف القطاعني العام واخلـاص    

 حتديد الفجوات يف املـساءلة املتعلقـة        ومن شأن هذا التحليل أن يساعد يف       .على السواء 
بالصحة اجلنسية واإلجنابية، واملساعدة يف ضمان التمويل الكايف للمرافق، وتزويدها مبا يكفي            

املوظفني، وإذكاء الوعي والتدريب، مبا يف ذلك فيما يتعلق حبقوق اإلنـسان، واحلاجـة            من  
  .احملتملة إىل إنشاء آليات للمساءلة أو تعزيزها

نبغي لتحليل احلالة أن يتضمن استعراضاً قائماً على املشاركة الواسعة، لإلطـار            ي  -٣٠
القانوين، وسن أو تعديل أو إلغاء القوانني والسياسات والنظم واملبادئ التوجيهية حسب            

واملـساواة بـني     فاالعتراف القانوين الصريح باحلقوق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية          .الطلب
صحة كحق من حقوق اإلنسان ينبغي أن تصاحبه نظـم تتـيح للمـرأة              الرجل واملرأة، وال  

وينبغي تغيري القوانني والسياسات اليت تعوق الوصول إىل اخلدمات          .)٢٣(الوصول إىل اخلدمات  
          املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك القوانني اليت جترم بعـض اخلـدمات الـيت               

القوانني والسياسات اليت تسمح باالستنكاف الـضمريي ملـوفر         ال حتتاجها سوى النساء؛ و    
خدمات يعوق وصول النساء إىل جمموعة كاملة من اخلدمات؛ والقوانني اليت تفرض احلصول             

  .على إذن من طرف ثالث حلصول النساء والفتيات على اخلدمات
دابري املالئمة  والت؛  )٢٤(والدولة ملزمة مبوجب القانون الدويل باختاذ تدابري مالئمة         -٣١

 وينبغي أن تستند مجيع التدابري إىل إرشادات موثوقـة يف جمـال             .هي تدابري واضحة بذاهتا   
األدلـة املتاحـة    من  الصحة العامة، مبا يف ذلك مبادئ توجيهية دولية تعكس أعلى مستوى            

 ولئن كانت الدولة تتمتع هبـامش       .)٢٥(وجيري حتديثها بصفة منتظمة مع ظهور أدلة جديدة       

__________ 
 .١٢، الصفحة )٥اشية انظر احل (الوفاء بالوعود، قياس النتائجمنظمة الصحة العاملية،  )٢٢(

 ).٢١انظر احلاشية (منظمة الصحة العاملية، استراتيجية الصحة اإلجنابية  )٢٣(

 .٤، الفقرة ٣اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٢٤(
)٢٥( Partnership for Maternal, Newborn and Child Health, A Global Review of the Key Interventions 

Related to Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health, Geneva, 2011; WHO, Packages of 

Interventions for Family Planning, Safe Abortion Care, Maternal, Newborn and Child Health, 

Geneva, 2010. 
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يري يف إعمال احلقوق، فينبغي للحكومة أن تكون قادرة على أن تربر علنـاً خياراهتـا                تقد
   .)٢٦(وأولوياهتا السياساتية، واألسس اليت وضعت عليها

وينبغي حتديد التدخالت واخلدمات واألدوية األساسية وفقاً لاللتزامات الرئيسية           -٣٢
وينبغي للدولـة أن     .)٢٧(ة املتاحة مبوجب القانون الدويل، وعلى حنو يتسق مع أفضل األدل        

تعترب التدخالت واخلدمات والسلع واألدوية اإلضافية املقدَّمة عرب تواصل توفري الرعاية اخلاصة        
يف إطار واليتها، طاملا أهنا تكمل تلك اليت حددت كأولويـات           " أساسية"بالصحة اإلجنابية،   

وحيث إن األدلة تتطـور، ينبغـي       . اوفقاً ألفضل األدلة يف جمال الصحة العامة وال حتل حمله         
  .حتديث اخلطة الوطنية وفقاً لذلك

 اليت -وتشمل املبادئ التوجيهية املوثوقة يف جمال الصحة العامة التدخالت التالية             -٣٣
 باعتبارها أساسـية    -ينبغي أن يكفل تعميم الوصول إليها بصورة فعالة يف اخلطة الوطنية            

قاية من أنواع العدوى املنقولة عـن       نظيم األسرة؛ والو  خدمات ت  :لتحسني الصحة النفاسية  
طريق االتصال اجلنسي، مبا فيها فريوس نقص املناعة البشري؛ ومعاجلة حاالت احلمل غـري              
املرغوب فيه، مبا يف ذلك الوصول إىل خدمات اإلجهاض املأمون حيثما تكـون قانونيـة،               

مة السابقة للوالدة؛ وكشف العنف املرتيل؛      وتوفري الرعاية بعد اإلجهاض؛ وتوفري الرعاية املالئ      
واملعاجلة قبل الوالدة ببتر األعضاء، والوالدة قبل األوان، والوالدة املستحثة نتيجـة للحمـل            

والوقاية من حدوث نزيف يف فترة ما بعد الوالدة ومعاجلته؛ وحاالت التوليد بعملية              املطول؛
وضح أفضل املمارسات أن رعاية حديثي الوالدة وت. )٢٨(قيصرية؛ والرعاية املالئمة بعد الوالدة

  .ينبغي توفريها جنباً إىل جنب مع توفري الرعاية للنساء بعد الوالدة
 اليت ينبغـي    -إىل أن األدوية التالية     العامة  وتشري األدلة املوثوقة املتعلقة بالصحة        -٣٤

؛ النفاسـية  أساسية لتحـسني الـصحة       -كفالة تعميم الوصول إليها يف اخلطة الوطنية        
؛ واملضادات احليوية؛ وعقارا ميسوبروستول وميفيربيـستون؛ وسـلفات         معجِّالت الوالدة 

ومضادات لفريوسات النسخ العكسي، وأطقم االختبار، واألدوية املضادة للمالريا         املغنسيوم؛  
يف بلدان كثرية وكذلك جمموعة كاملة من أساليب منع احلمل، مبا يف ذلك األغمدة الواقية،               

  .)٢٩(لوسائل اهلرمونية، واللوالب املغروسة يف الرحموا
وينبغي أن تتضمن اخلطة الوطنية على حنو صريح إجراءات إضـافية ضـرورية               -٣٥

لتمكني املرأة من التمتع الفعال بصحتها اجلنسية واإلجنابية اليت تشمل استحقاقاهتا يف هذه             
__________ 

انظـر أيـضاً    . ٤، الفقـرة    ٣ والثقافية، التعلق العام رقـم       اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية     )٢٦(
E/C.12/2000/4 ٥٣، الفقرة. 

 ).٢٥انظر احلاشية (منظمة الصحة العاملية، جمموعة تدخالت  )٢٧(
 ).٢٥انظر احلاشية (الشراكة من أجل صحة األم واملولود والطفل، استعراض عاملي  )٢٨(
األدوية األساسية للـصحة     "،(UNFPA)تحدة للسكان   ، منظمة الصحة العاملية وصندوق األمم امل      "الشراكة" )٢٩(

 .٢٠٠٦، "مبادئ توجيهية إلدراجها يف قوائم األدوية الوطنية: اإلجنابية
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املثال، ينبغي هلا تناول مـسألة      وعلى سبيل    .)٣٠(التدخالت واألدوية، لكن ال تقتصر عليها     
حتسني حصول املراهقات على تربية جنسية شاملة، ومعلومات عن الصحة اجلنسية واإلجنابية            

وينبغي هلا أيضاً تناول إلغـاء القـوانني        . )٣١(والرعاية املتعلقة هبما، مبا يف ذلك تنظيم األسرة       
ري مباشـرة ومباشـرة أمـام       والسياسات التمييزية واملمارسات الضارة اليت تشكل عوائق غ       

استخدام املرأة هلذه اخلدمات األساسية، ومن أجل متتعها الفعال حبقوقها يف جمـال الـصحة               
  .اجلنسية واإلجنابية

للخطة الوطنية، ينبغي تقييم عناصرها الرئيسية مـن         وقبل وضع الصيغة النهائية     -٣٦
 ةشرائح اخلمس العلى  ن،  حيث تأثريها املرجح على الصحة النفاسية ملختلف فئات السكا        

 التأثري على فئات الـسكان      وينبغي هلذا التقييم املسبق للتأثري أن يبحث بوجه خاص        . للثروة
الضعيفة واملستبعدة اليت تشمل النساء ذوات اإلعاقة، واألقليات العرقية واإلثنيـة، والنـساء             

مشة لكن دون يقتـصر  املتأثرات بالرتاعات، واملشردات، واملراهقات وغريهن من الفئات امله   
  . عليهن، وفقاً للسياق الوطين

والنهج القائم على أساس احلقوق إزاء الصحة هنج شامل ومتكامل بالنسبة لـنظم               -٣٧
وينبغي للخطة الوطنية إدراك أن التوفري الفعال لرعاية التوليد يف احلاالت االستعجالية،            . الصحة

التصال اجلنسي ومعاجلتـها، يتطلـب تكامـل        والوقاية من أنواع العدوى املنقولة عن طريق ا       
اخلدمات وجودة أداء نظم اإلحالة، مبا يف ذلك االتصال والنقل املالئمـان، وتواصـل تـوافر                

  .)٣٢(من املرتل إىل املستشفى عرب مراحل تفاعل النساء مع النظام الصحي الرعاية
ولية، واجلودة يف إطار    واملراعاة الصرحية ملتطلبات التوافر، وإمكانية الوصول، واملقب        -٣٨

القانون الدويل، من شأهنا املساعدة على كفالة أن يتناول التخطيط على حنو مالئـم كـل                
تقدمي اخلدمات، والقوى العاملة يف جمال الـصحة،        : مكون من مكونات النظام الصحي وهي     

  .وكمةواملعلومات، واملنتجات الطبية، واللقاحات والتكنولوجيات، والتمويل، والقيادة واحل
وينبغي للخطة الوطنية أن حتدد تدابري لتعزيز القدرات بالنـسبة للقـوى العاملـة          -٣٩
اجملال الصحي، وحتديد املتطلبات بالنسبة لعدد وتوزيع العاملني يف اجملال الـصحي مـع               يف

وحيثما تكون ظـروف  . كفالة احترام حقوق هؤالء العاملني، مبا يف ذلك حقوقهم يف العمل    
  . يف اجملال الصحي تثري القلق ينبغي للخطة أن حتدد تدابري لتحسني هذه الظروفعمل العاملني

__________ 
 ).٢٥انظر احلاشية (منظمة الصحة العاملية، جمموعة من التدخالت اخلاصة بتنظيم األسرة  )٣٠(
هنج قـائم علـى     : ة بشأن التربية اجلنسية   منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، إرشادات تقنية دولي         )٣١(

انظـر أيـضاً    . ٢٠٠٩ديسمرب  /الشواهد موجه إىل املدارس واملعلمني واملرشدين الصحيني، كانون األول        
 .٩ للجنة وضع املرأة، الفقرة ٥٦/٣ القرار

)٣٢( E/CN.4/2000/4 ١٢؛ جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم ٤٤، الفقرة. 
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وينبغي للخطة الوطنية أن حتدد خطوات مدروسة لتحقيق هدف تعميم الوصول             -٤٠
إىل اخلدمات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية، من حيث التمويل، والتغطية الـسكانية،         

  .وتوسيع نطاق اخلدمات
بغي للخطة الوطنية أن تعاجل التفاوتات يف التمتـع املوضـوعي بـاحلقوق يف        وين  -٤١

الصحة اجلنسية واإلجنابية مبنع أسباب التمييز، فضالً عن أوجه انعدام املساواة يف الثروة              
  .)٣٣(أو يف مستوى التعليم أو يف منطقة اإلقامة

لوصول إىل اخلدمات   وميكن أن تتطلب معاجلة التمييز حبكم الواقع، فيما يتعلق با           -٤٢
املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية، تدابري خاصة لكفالة اإلنفـاق والتوزيـع املنـصفني             
للمرافق والسلع واخلدمات الصحية، مبا يف ذلك حيثما تكون أعداد الـسكان املطلقـة              

ابري  وهذه التد  .البيانات املتعلقة بفعالية التكاليف ال تسوغ عادةً اختاذ هذه اإلجراءات          أو
  .)٣٤(اخلاصة ال ُتعترب متييزاً مبوجب قانون حقوق اإلنسان

وينبغي أن توضع اخلطة الوطنية وأن ُيستعرض تنفيذها بالتـشاور مـع الـسكان                -٤٣
 وينبغي للمعايري واألدلة املتعلقة بتحديد األولويات أن تكون شفافة وختضع للرقابة            .املتأثرين هبا 

الوضـع   النامجة عن معرفة القراءة والكتابـة أو اللغـة، أو         وأوجه التفاوت يف السلطة     . العامة
االجتماعي أو عوامل أخرى ميكن أن تؤدي إىل استبعاد النساء والفتيات الاليت يتـأثرن أشـد                

  .بالقرارات املتخذة، لذا ينبغي معاجلتها وتصحيحها لتعزيز مشاركتهن على حنو فعال تأثر

  امليزنة  -باء  
 فعلى  امليزانية مشاركة جمموعة من الوزارات واإلدارات؛يتطلب حتديد احتياجات  -٤٤

سبيل املثال، محل املراهقات ينبغي معاجلته باالشتراك مع وزارة التربية والتعلـيم، ويتطلـب              
  .ميزانيات كافية لكال القطاعني الصحي والتعليمي

ينبغي للدولة أن ختصص أقصى ما ميكن من املوارد املتاحـة للـصحة اجلنـسية                 -٤٥
 وإنشاء حافظة مالية كافية واستدامتها لتوفري أقصى قدر من املوارد املتاحة أمر بالغ .اإلجنابيةو

األمهية للنهج القائم على أساس احلقوق؛ وحيثما توجد اختالالت هيكلية بني املـصروفات             
واإليرادات، ينبغي القيام جبهد معزز ورشيد جلمع اإليرادات قبل أي ختفيضات يف اجملـاالت              

  .صحية البالغة األمهية، مبا يف ذلك جمال الصحة اجلنسية واإلجنابيةال

__________ 
)٣٣( E/CN.4/2000/4 ١٩، الفقرة. 
؛ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال         ٤اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، املادة           )٣٤(

 .٥؛ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة ١التمييز العنصري، املادة 
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. ينبغي للميزانية أن تكفل عدم حتمل الفقراء عبء التمويل على حنو غري متناسب          -٤٦
والتكاليف اليت يتكبدها األفراد ال ميكن أن تعوق إمكانية الوصول إىل الرعاية، بغض النظـر               

  .)٣٥(مرافق عامة أو خاصةعما إذا كانت اخلدمات مقدمة من 
صحة النفاسية كمسألة حقوق إنسان لدى وضع امليزانية مينح محايـة           إن تناول ال    -٤٧

إضافية للموارد املخصصة للربامج املتعلقة هبذه الصحة على املـستويني الـوطين ودون             
  :الوطين على السواء

 املوارد املخصـصة    إذا زادت امليزانية العامة املتاحة، ينبغي تبعاً لذلك زيادة          )أ(  
وبوجه خـاص يف حالـة   . للصحة النفاسية طاملا ظلت احتياجات هامة قائمة يف ذلك اجملال      

البلدان املثقلة باألعباء، يعين مبدأ التوفري التدرجيي للخدمات مبوجب القانون الدويل حلقـوق             
اك مسوغ عـام  اإلنسان توقع زيادة امليزانية املخصصة لربامج الصحة النفاسية إال إذا كان هن          

  يربر العكس؛
يف إطار القانون الدويل، املوارد     " أقصى ما تسمح به املوارد املتاحة     "يشمل    )ب(  

، إالًّ أن زيادة املوارد من مصادر خارجية        )٣٦(اليت تتاح عن طريق التعاون واملساعدة الدوليني      
           مل تـربر علنـاً      ينبغي أال حتل حمل التمويل احلكومي لربامج الصحة اجلنسية واإلجنابية مـا           

  تستند إىل تقييم لألثر املترتب عليها؛ وما مل
إذا تناقصت امليزانية العامة للدولة، ينبغي أال تنقص املوارد املخصصة لربامج             )ج(  

الصحة اجلنسية واإلجنابية ما مل تثبت احلكومة أهنا اختذت مجيع التدابري املعقولة لتفادي إجراء              
  هذه التخفيضات؛ 

مبا أن خفض ميزانية الربامج املوجهة إىل النساء ذوات الـدخل املـنخفض            )د(  
واملهمشات تشكل تراجعاً يف إطار القانون الدويل، تتحمل احلكومات عبئاً خاصاً إلثبـات             

  .ضرورة إجراء هذه التخفيضات
ينبغي للحكومات الوطنية ودون الوطنية على السواء إنشاء عمليات تشاركية، مثل             -٤٨
 وينبغي أن يكون يف إمكان املواطنني، ومنظمات اجملتمـع          .لسات العلنية أثناء وضع امليزانية    اجل

املدين، واألكادمييني، ومقدمي اخلدمات املتعلقة بالصحة، اإلسهام بصورة فعالـة يف مناقـشات             
  . امليزنة، مما يف ذلك من خالل حتديد االحتياجات، وأن يكونوا مدركني ملعايري صنع القرار

ينبغي أال ُيعاد ختصيص امليزانيات املوجودة للصحة اجلنسية واإلجنابية، أو حتويلها،   -٤٩
وينبغي يف النظم الالمركزية اخلاصـة بالـصحة،        . أو خفض إنفاقها منها أثناء السنة املالية      

  .ختصيص امليزانيات وتوزيع األموال على األقاليم واملناطق، بطريقة مناسبة التوقيت ومنصفة
__________ 

)٣٥( E/CN.4/2000/4   متويل النظم الصحية  : ٢٠١٠عامل  تقرير الصحة يف ال   ؛ منظمة الصحة العاملية،     ١٢، الفقرة :
 ).٢٠١٠جنيف،  (الطريق إىل التغطية الشاملة

)٣٦( E/C.12/2007/1 ٥، الفقرة. 
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بغية تنفيذ امليزانية تنفيذاً فعاالً وكفالة إنفاقها على حنو سليم، ينبغي تنفيذ خطط               -٥٠
  .عمل سنوية توزع املسؤوليات توزيعاً واضحاً على مجيع مستويات احلكومة

وتتطلب مبادئ حقوق اإلنسان اخلاصة بالشفافية واملساءلة من ميزانيات الصحة            -٥١
قة على السواء أن ُتوزَّع حسب التصنيفات الوظيفيـة         اجلنسية واإلجنابية املخصصة واملنف   

وينبغي أن يكون يف اإلمكان حتديد اإلنفـاق        . والربناجمية، وعلى أساس اإلبالغ اإلقليمي    
على الصحة اجلنسية واإلجنابية بوضوح يف امليزانية العامة، وأن يتاح يف نسق يسهل وصـول               

  .عامة الناس إليه
من أحكاماً لكفالة املساءلة الفعالة، مبا يف ذلك املراقبة، وينبغي للميزانيات أن تتض  -٥٢

ووصول الفقراء إىل العدالة، وآليات للمساءلة القضائية وغري القضائية علـى الـسواء             
  .اإلنصاف يف الوقت املناسبحتقيق لتيسري 

  كفالة التنفيذ يف املمارسة  -رابعاً  
ة احملكمة، فإن التقصري يف احترام      على الرغم من التخطيط الوطين والسياسات الوطني        -٥٣

. حقوق املرأة يف الصحة النفاسية ومحايتها وإعماهلا غالباً ما يالحظ أو يبدو واضحاً يف التنفيذ
ويتطلب حتديد أي عائق أمام التنفيذ الفعال، عمليات تشخيص حملية دورية من القاعـدة إىل          

هذا الصدد؛ ملـاذا      معلومات يف  القمة للتحقق مما حيدث، وملن حيدث، وأين حيدث، وتقدمي        
وما هي العوامل اليت متنع النساء، أو بعضهن، من محل ووالدة األطفال علـى حنـو                (حيدث  

؛ ومن هو املسؤول    )مأمون، والتمتع حبقوقهن يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية بوجه عام؟         
يف ينبغـي اختـاذ     أو ما هي املؤسسة املسؤولة عن هذه العوامل، وعن معاجلة املشكلة؛ وك           

وما الذي يتعني على خمتلف أصحاب املسؤولية أن يفعلوه إلصالح كل عامـل             (اإلجراءات  
  ).من العوامل؟

تتطلب املساءلة بشأن حقوق اإلنسان، متابعة للمشاكل املشخَّصة واالسـتجابات            -٥٤
ت ولذلك ينبغي أن تتـاح قنـوا      . العالجية املقترحة من جانب أصحاب الواجبات احملددين      

مالئمة على مستوى املرفق أو املنطقة أو املستوى اإلقليمي أو الـوطين، وعـرب القطاعـات               
والفروع احلكومية من أجل استعراض عمليات التمويل، واختاذ اإلجراءات املالئمة ملعاجلـة            

  . املشاكل احملددة
 الفعال لنهج فالتطبيق. واملثالن املقدمان يف الفرع الوارد أدناه، جمرد مثلني توضيحيني     -٥٥

قائم على أساس احلقوق يتطلب فهماً مقترناً بالسياقات للمسائل والتحديات اخلاصة، مبا يف             
ذلك توافر السلع واخلدمات والتسهيالت وإمكانية الوصول إليها ومقبوليتها وجودهتا، فضالً           

  .عن األسباب األساسية للوفيات واألمراض النفاسية
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ساء الاليت يصلن متأخرات أو ال يستطعن التماس رعاية  الن: مثال ملشكلة حمددة    -ألف  
  التوليد يف احلاالت االستعجالية

تتمثل اخلطوة األوىل يف حتليل سبب حاالت التأخري وعدم التماس الرعاية، وحيمِّل   -٥٦
النهج القائم على أساس حقوق اإلنسان الدولة املسؤولية عن كفالة التسهيالت والسلع            

 واليت ميكن الوصول إليها، واملقبولة، واجليدة، لتاليف حاالت التـأخري           واخلدمات املتاحة، 
وتعاجل حاالت التأخري يف تقرير التماس الرعاية، أو حالة العزوف عن النظام            . املهددة للحياة 

الصحي كلية، ال كاختيارات شخصية غري اعتيادية أو كأفـضليات ثقافيـة ثابتـة وإمنـا                
وتتأثر هذه احلاالت بالتوزيع غري املنـصف، وأحيانـاً         . انكإخفاقات يف جمال حقوق اإلنس    

التمييزي ملرافق الرعاية الصحية وسلعها وخدماهتا، اليت جتعل رعايـة التوليـد يف احلـاالت               
االستعجالية غري متاحة وال ميكن الوصول إليها مادياً، على السواء، كما تتأثر بقلة وعي أفراد        

احلالة الطارئة، وعدم متكني املرأة من اختاذ القرارات اخلاصة         األسرة واجملتمع احمللي مبؤشرات     
برفاههن وميكن أن يعود التأخري يف الوصول أيضاً إىل دفع التكاليف من املال اخلاص لألفراد،               

كما أن االفتقـار إىل     . أو ضعف البنية األساسية   /وعدم وجود وسائل النقل أو االتصاالت و      
ة الرعاية يف املرافق، مبا يف ذلك مشكلة معرفة اللغة واالعتمـاد            احلساسية الثقافية وإىل مقبولي   

وإذا كانـت   . على أعراف التوليد التقليدية يؤدي أيضاً إىل اإلحجام عن التمـاس الرعايـة            
القوانني املتعلقة باإلجهاض تقييدية بصورة مفرطة، فإن االستجابات من جانـب مقـدمي             

لفاعلة ميكن أن يثين احملتاجـات عـن التمـاس    اخلدمات أو الشرطة أو غريهم من اجلهات ا     
 حىت وإن مل تكن هلا صـلة        -وأخرياً، عندما يدرك السكان أن نوعية الرعاية متدنية         . الرعاية

 مبا يف ذلك عدم املعاملة باحترام يف املرافق، يؤثر أيـضاً            -مباشرة بالصحة اجلنسية واإلجنابية     
  .وض النظام الصحي كمؤسسة اجتماعية رئيسيةعلى القرارات املتعلقة بالتماس الرعاية ويق

وتتمثل اخلطوة الثانية يف حتديد مسؤولية كل عامل حمـدد يـؤدي إىل التـأخري                 -٥٧
على سبيل املثال، إذا تبّين أن عدم االستمرار يف توريد األدويـة أو             . عدم التماس الرعاية   أو

حي، فيمكن أن يعزى ذلك     اإلمدادات يقوض جودة الرعاية ويسبب االختالل يف النظام الص        
إىل طائفة متنوعة من األسباب تشمل عدم االحتفاظ بسجالت كافية يف املرفـق، أو علـى                

أو الوطين على حنو ال يتيح صيغ ختصيص للمدخالت تعكس االحتياجات /الصعيد اإلقليمي و  
الفعلية؛ وعدم وجود خمازن حملية لكفالة وجود خمزونات لألدوية علـى مـستوى املنطقـة               

تتيح التوزيع املنصف واملناسـب      املستوى اإلقليمي؛ وعملية مشتريات وطنية معيبة ال       أو/و
التوقيت لألدوية اجليدة؛ والفساد على أي مستوى؛ وممارسات التسعري غري املشروع أو املتسم 
بانعدام الضمري من جانب أرباب الصناعات اخلاصة؛ أو احتاد هذه العوامل املذكورة أعـاله              

تع املرأة الفعال حبقوقها يف     وهذه املسائل ليست جمرد مسائل تقنية؛ ألهنا تؤثر على مت         . جمتمعة
  .الصحة اجلنسية واإلجنابية
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وتتمثل اخلطوة الثالثة يف اقتراح وحتديد أولويات اإلجـراءات الـيت جيـب أن                -٥٨
على . يتخذها خمتلف أصحاب املسؤولية الالزمة لكل عامل من العوامل املسببة للمشكلة          

وية معيبة، فقد يتعني على وزارة الصحة       سبيل املثال، إذا كانت عملية املشتريات الوطنية لألد       
فحص اإلجراءات املتبعة يف منح العقود ومراقبة اجلودة؛ والسياسات غري الفعالة أو القائمـة              

وباإلضافة إىل  . على أساس إيديولوجي فيما يتعلق باختيار األدوية، مبا يف ذلك موانع احلمل           
ـ         تراك مـع وزارات أخـرى لتلبيـة        ذلك، قد يتعني على الوزارة تعديل امليزانيات، باالش

االحتياجات الفعلية ومعاجلة التفاوتات القائمة من قَْبل، أو استبعاد بعض اجلماعات الفرعيـة    
من السكان؛ وقد يتعني تعزيز اإلشراف املؤسسي يف املرفق أو املنطقـة أو علـى الـصعيد                 

وقد يتعني  . من الفساد اإلقليمي أو الوطين لتعزيز التحديد الدقيق حلجم االحتياجات، واحلد          
تأمني التمويل من اجلهات املاحنة إلدماج تكنولوجيات املعلومات يف النظام الصحي؛ أو حتقيق        

  . جمموع العوامل املذكورة أعاله جمتمعة

املراهقات يعانني من معدالت مرتفعة بصورة غري متناسبة        : مثال ملشكلة حمددة    -باء  
  من حيث الوفيات واألمراض النفاسية

ال تتمثل اخلطوة األوىل فقط يف حتليل سبب معاناة املراهقات من ارتفاع معـدالت          -٥٩
وحيدد النهج القـائم    . األمراض والوفيات النفاسية، وإمنا تتمثل أيضاً يف حتليل سبب محلهن         

على أساس حقوق اإلنسان املشكلة، ويعاجلها من حيث األسـباب املباشـرة واألساسـية              
 .اسية، ألهنا حتدد إمكانيات حل مشاكل حمددة على املستوى احمللي         للوفيات واألمراض النف  

ومن بني عوامل أخرى كثرية، قد يعزى محل املراهقة إىل غياب التربية اجلنـسية الـشاملة؛                
واألعراف اجلنسانية اليت تعزز احلمل املبكر؛ والزواج املبكر؛ وارتفاع مـستويات العنـف             

اء توفري مبالغ مالية أو خدمات؛ وعدم وجود خدمات         أو إقامة عالقات جنسية لق    /اجلنسي و 
صحية مالئمة للشباب؛ وعدم توافر موانع احلمل بتكلفة معقولة ويف املتناول؛ أو مزيج مـن               

وارتفاع معدالت األمراض والوفيات النفاسية بصورة غري متناسـبة         . العوامل املذكورة آنفاً  
 إىل املرافق الصحية أو عـدم التمـاس         ميكن أن يعزى، ضمن مجلة أمور، إىل تأخر الوصول        

وميكن أن حتـدث أيـضاً بـني        . الرعاية ألي سبب من األسباب املذكورة يف املثل السابق        
املراهقات نسبة مرتفعة بصورة غري متناسبة من عمليات اإلجهاض املـستحث ذاتيـاً وإىل              

الوالدة؛ وعـدم   اخلوف من العقوبات اجلنائية؛ والنقص الواضح يف إدراك إشارات اإلنذار ب          
  . اإلحساس املتوقع والفعلي بالشباب يف املرافق؛ أو كل العوامل املذكورة آنفاً جمتمعة

وتتمثل اخلطوة الثانية يف حتديد املسؤولية بالنسبة لكل عامل، مما يتجاوز القطاع              -٦٠
هنـاك   على سبيل املثال، إذا كانت املعايري اجلنسانية تعزز احلمل املبكر فقد يكون              .الصحي

نقص يف إدراك أفراد األسرة حلقوق الفتيات يف التعليم واملساواة، ويف إدراك املخاطر الصحية              
للحمل بالنسبة للمراهقات؛ وعدم وجود دور قيادي إجيايب من جانب املـسنني يف اجملتمـع               
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لتثقيف احمللي، واملعلمني احملليني، والقادة السياسيني فيما يتعلق بأدوار كل من اجلنسني؛ وقلة ا            
املتعلق حبقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني يف املناهج الدراسية للمدارس الوطنيـة املقتـرن               
باختبارات احلمل اإلجبارية يف املدارس أو غريها من السياسات اليت تعزز املعايري اجلنـسانية؛           

أثري ضار هبـن    والتشريعات الوطنية اليت متيز بصورة مباشرة ضد النساء والفتيات أو اليت هلا ت            
بصورة غري متناسبة؛ والضغوط االقتصادية اليت تسهم يف الزواج واحلمل املبكرين؛ أو جتمـع              

  .كل العوامل املذكورة أعاله معاً
وتتمثل اخلطوة الثالثة يف اقتراح خمتلف أصحاب املسؤولية لإلجـراءات الالزمـة              -٦١
ثال، ينبغي تغيري التشريعات الوطنية      على سبيل امل   .عامل يسبب املشكلة، وحتديد أولوياهتا     لكل

اليت متيز بشكل مباشر ضد النساء والفتيات أو تؤثر تأثرياً ضاراً بصورة غري متناسبة هبن، مبا يف                 
ذلك تلك املتعلقة بسن الزواج، أو التعليم، أو ملكية األرض ووراثتها أو العمالة، باإلضافة إىل               

ت والنظم اليت تؤثر مباشرة على القطاع الـصحي،         وينبغي تغيري التشريعات والسياسا   . الصحة
يف ذلك التجرمي التقييدي بصورة مفرطة للخدمات اليت تستخدمها النساء، أو احلصول على              مبا

أذن من طرف ثالث، أو االستنكاف الضمريي غري املنظم، وينبغي تعميم التزامـات مقـدمي               
نبغي للحكومات، ضمن أمور أخرى،     وي. اخلدمات املنشأة حديثاً، وحقوق فرادى املستخدمني     

القيام حبمالت إعالمية وغريها إلذكاء الوعي موجهة إىل املراهقات والبالغات والفئات احملرومة،            
فضالً عن اجلهات صاحبة املصلحة الرئيسية من مثل قادة اجملتمع احمللـي ومعلمـي املـدارس،      

شريعات اليت قد تتطلب متـويالً مـن        رسائل تعزز املساواة بني اجلنسني، والتغريات يف الت        لنشر
  .جهات ماحنة خارجية، باإلضافة إىل التعاون مع اجملتمع املدين

كلما كان حتديد املشكلة وأسباهبا أكثر وضوحاً كلما كان من األرجـح اعتبـار                -٦٢
أصحاب املسؤولية املسؤولني فعلياً؛ وهو أمر ال ميكن حتقيقه بشكل فعال إال على املـستوى               

  .احمللي
إن عملية املداوالت ذاهتا بالغة األمهية لفهم تعقيدات معاجلة الوفيات واألمـراض              -٦٣

النفاسية، ومسؤوليات أصحاب املسؤولية، فضالً عن وضع حلول فعالة ومستدامة تكـون            
 وستجري عمليات التشخيص احمللي على أيدي جمموعة مـن اجلهـات            .مشروعة للجمهور 

وعلـى  .  ولن تشمل مجيعها، كافة اجلهات صاحبة املـصلحة   الفاعلة على حنو يقترن بالسياق،    
الرغم من ذلك، فإن املشاركة الفعالة للمجتمعات احمللية املتأثرة، أساسية، ال سيما مـشاركة              
النساء املهمشات والفئات الضعيفة والعاملني يف اجملال الصحي يف اجلهود املبذولـة لتحديـد              

  .  ويف حتديد أولويات اإلجراءات، واحللول العالجيةاملشاكل، واألسباب، وأصحاب املسؤولية،
يتطلب تقييم العوامل اليت ميكن أن تشكل عقبات يف املمارسة، فحص التسلسل              -٦٤

  :والتنسيق داخل النظم وفيما بينها، مبا يف ذلك املواءمة املناسبة ملا يلي
حة على سبيل املثال، كفالـة إصـدار وزارة الـص         (القوانني والسياسات     )أ(  

  ؛ )لربوتوكوالت مالئمة ونشرها إلتاحة اإلجهاض حيثما كان قانونياً
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على سبيل املثال، حتويل اعتمادات امليزانية حنو تلبية        (السياسات وامليزانيات     )ب(  
  ؛ )أو الفئات املهمشة/احتياجات أفقر الشرائح اخلمسية من السكان و

 أالّ تشكل التكاليف عائقاً أمام      على سبيل املثال، كفالة   (امليزانيات والربامج     )ج(  
  ؛ )الوصول إىل الرعاية األساسية املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية

على سبيل املثال، كفالة أن تؤدي مجيع مـستويات         (السياسات والربامج     )د(  
  ؛ )املوردين الوظائف احملددة يف السياسات الوطنية واإلقليمية، فعلياً

على سبيل املثال، كفالة توظيف عدد كاف من مقدمي         (التدريب والربامج     )ه(  
اخلدمات املتوسطي املستوى، وتدريبهم لتلبية احتياجات السكان املتعلقة بالصحة اجلنـسية           

  ).واإلجنابية
ويتطلب النهج القائم على أساس احلقوق، إيالء عناية متزامنة للتدخالت الصحية   -٦٥

.  الالزم للحد من الوفيات واألمراض النفاسية      الفورية والتحول االجتماعي األطول أجالً    
فالتغلب على العقبات احملددة اليت تواجه مجيع التدخالت واإلمدادات واألدوية األساسـية يف      

إال أنه تلزم يف الوقت نفسه أيضاً جهود        . سياق تعزيز النظام الصحي ينبغي أن حيدَّد كأولوية       
أو فئات معينة منهن تؤثر على الوفيـات        /لنساء و ملعاجلة أي أمناط أوسع نطاقاً للتمييز ضد ا       

  .واألمراض النفاسية
واالحترام الكامل حلقوق مستخدمي النظام الصحي والعاملني يف جمال الـصحة             -٦٦

 فأي شكل من أشـكال االعتـداء        .على السواء أساسي للنهج القائم على أساس احلقوق       
ويتعني تنظيم  .  يقوض إعمال حقوقهم   اإلمهال أو عدم االحترام ملستخدمي النظام الصحي       أو

املؤسسات وإدارهتا لتيسري االحترام حلقوق النساء يف الصحة اجلنسية واإلجنابية، من مثل توفري   
والتثقيف املنهجي الزم لصانعي السياسات، والقـائمني بـالتخطيط،         . اخلصوصية والسرية 

رأة إىل الرعايـة كحـق،   ومديري النظم الصحية ومقدمي خدماهتا، لكفالة معاملة وصول امل     
وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن       . وفهم مجيع أصحاب الواجبات اللتزاماهتم السلوكية املناسبة      

 شأهنم يف ذلك شأن أصحاب      ،العاملني يف اجملال الصحي أصحاب حقوق، يف النظام الصحي        
 يف ذلك   وكفالة ظروف عمل ومعاملة الئقة للعاملني يف اجملال الصحي، مبا         . املسؤولية الواجبة 

يتعلق باألجور واالستحقاقات، وعمليات التأديب وإبداء الرأي، ضـرورية الحتـرام            فيما
  . حقوقهم و، بالتايل لتعزيز فعالية النظام الصحي يف معاجلة الوفيات واألمراض النفاسية

  املساءلة  -خامساً  
 يف كل مرحلـة  املساءلة حسبما مت التأكيد عليها يف كافة أجزاء هذا التقرير، حمورية       -٦٧

وهي ال تتطلب جمرد الـشفافية وإمنـا        . من مراحل النهج القائم على أساس حقوق اإلنسان       
وتتطلب املساءلة الفعالة أيـضاً     . املشاركة الفعالة للسكان املتأثرين وفئات اجملتمع املدين       أيضاً
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يفة أن يكون األفراد، واألسر واجملموعات، مبن يف ذلك النساء من فئـات الـسكان الـضع               
املهمشة، مدركني الستحقاقاهتم فيما يتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية، وأن يتمكنوا مـن     أو

  . تقدمي مطالبات تستند إىل هذه االستحقاقات
وقد مت التشديد يف الفروع الواردة أعاله على أمهية تقييم الفجوات يف املساءلة داخل             -٦٨

تها من خالل التخطيط وامليزنة، وعمليـات       القطاع الصحي وخارجه يف حتليل احلالة ومعاجل      
ويـشكل  . بغية كفالة التنفيذ يف املمارسة    التشخيص واملتابعة املنتظمني من القاعدة إىل القمة        

الرصد، وُبعدا االستعراض واإلشراف، والوسائل العالجية، عناصر بالغة األمهية أيضاً لـدائرة         
  .)٣٧(احنةاملساءلة، شأن ذلك شأن إقرار مساءلة اجلهة امل

  الرصد  -ألف  
  يتطلب الرصد يف إطار حقوق اإلنسان استخدام مؤشرات ليست مجيعها كميـة             -٦٩

 تتبعـاً  ،ويتطلب النهج القائم على أسـاس احلقـوق       . )٣٨(أو ال تتعلق كلها بقطاع الصحة     
  :ما يلي لوتقييماً منتظمني 

أن يقتـصر   التغريات يف العوامل اهليكلية مبضي الزمن؛ ويشمل هذا، دون            )أ(  
عليه، فحص ما إذا كانت القوانني املعتمدة تعترف صراحة باحلقوق يف الـصحة اجلنـسية               
واإلجنابية؛ واعتماد خطة وطنية، وتعديل القوانني اليت متيز ضد النساء، وكذلك املؤسسات،            

  وإنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان؛ 
حيـث  .  الصحي وخارجه  اجلهود اخلاصة بالسياسة وامليزانية داخل القطاع       )ب(  

تشمل اجلهود اخلاصة بالسياسة، على سبيل املثال، التدابري اخلاصة بتحديد التكاليف، وتوفري            
ووجوب تتبع املـوارد واملـصروفات املتعلقـة        . املوارد، والتنفيذ فيما يتعلق باخلطة الوطنية     

اف وااللتزامـات   بالصحة اجلنسية واإلجنابية وأيضاً تتبع القدرة على ربط اإلنفاق باألهـد          
  املتعلقة حبقوق اإلنسان، من مثل إزالة احلواجز املالية أمام توفري الرعاية؛ 

النتائج احملددة من حيث الصحة اجلنسية واإلجنابيـة للمـرأة، والوفيـات              )ج(  
واألمراض النفاسية بوجه خاص؛ ويشمل ذلك النواتج، واحملصالت، والتأثري يف النظم الصحية 

سـواء مـن خـالل      (خلدمات، وإمكانية الوصول إليها، ومقبوليتها وجودهتا،       بدءاً بتوافر ا  
مؤشرات موضوعية، مثلما يف معدالت الوفيات، أو من خالل تدابري ذاتية تتمثل يف مـدى               

__________ 
 .٨. ، ص)٥انظر احلاشية  (الوفاء بالوعود، قياس النتائجمنظمة الصحة العاملية،  )٣٧(
 .HRI/MC/2008/3انظر  )٣٨(
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من املرافق والسلع واخلدمات الصحية وصوالً إىل اآلثار النهائية مـن           ) شعور النساء بالرضا  
   .)٣٩(راهقات ونسب وفيات املرأة بسبب النفاسمثل اخلصوبة ومعدالت والدة امل

ويتطلب الرصد الفعال نظم معلومات صحية عملية، ونظم تسجيل مدين وبيانات   -٧٠
الريفيـة، أو   / وتصنيف املعلومات على أساس اجلنس، أو السن، أو اإلقامة احلضرية          .مصنفة

نطقة اجلغرافية كلما كان ذلك األصل اإلثين، فضالً عن التعليم، والشرحية اخلُمسية للثروة، وامل  
ممكناً، أمور أساسية لكفالة عدم التمييز واإلنصاف، وتوفري احلماية الواجبة للفئات الـضعيفة         

  .)٤٠(واملهمشة
ينبغي للمؤشرات الكمية أن تيسر استخالص استنتاجات فيما يتعلق باالمتثـال             -٧١

باإلضـافة إىل   و.)٤١(إلجنابيـة لاللتزامات الدولية املتعلقة باحلقوق يف الصحة اجلنـسية وا    
قابلـة بـصفة     )أ(التصنيف على النحو املذكور أعاله، ينبغي أن تكون املؤشرات الكميـة            

مستمرة أو، بصفة غالبة، للقياس حبيث ميكن بطريقة مناسبة التوقيت، قياس اإلجراءات اليت             
أو األقـاليم   /دان و موضوعية إلتاحة إمكانية املقارنة عرب الزمن والبل       )ب(تتخذها أي إدارة؛    

مالئمة برناجمياً للتمكني من حتديد األولويات وحتديد الفجوات يف املـساءلة؛            )ج(الفرعية؛  
أن ختضع للتدقيق احمللي لتعزيز املساءلة أمام السكان الذين تتم خدمتهم،            )د(والوضع األمثل   

ين والدويل، ال متتثل    علماً بأن مؤشرات الصحة النفاسية املستخدمة حالياً على الصعيدين الوط         
مجيعها هلذه املعايري؛ إال أنه ينبغي للحكومات والشركاء اإلمنائيني على حد سـواء تعزيـز               

مثلما يف  (املساءلة لكفالة الوفاء بأكرب عدد ممكن من املعايري، مبا يف ذلك موضوعية البيانات              
  ).التدابري اخلاصة بقابالت التوليد املاهرات

 .ري تعزيز النظام الصحي، مبا يف ذلك نظام املعلومات الصحية         وينبغي للرصد تيس    -٧٢
التزام رئيسي مبوجب القانون الدويل، وهي التـدخل        االستعجالية   ورعاية التوليد يف احلاالت   

. صحي فاعل ومنـسق   أكرب اعتماد على نظام     الرئيسي يف جمال الصحة النفاسية الذي يعتمد        
 ،إتاحة استخدام رعاية التوليد يف احلاالت الطارئة      جتميع املعلومات على نطاق أوسع بشأن       و

 ميكـن أن يعـزز نظـم        ،الذي يعتمد على بيانات الدراسات االستقصائية للمرافق الصحية       
وينبغي لنظم املعلومات الصحية أيضاً معاجلة التحيزات يف البيانـات          . )٤٢(املعلومات الصحية 

__________ 
واألمراض النفاسية واألطفال، منظمة     مؤشراً لتشجيع تعزيز املساءلة بشأن الوفيات        ١١أقرت جلنة املساءلة     )٣٩(

 .١٣. ، ص)٥انظر احلاشية ( قياس النتائج -الوفاء بالوعود الصحة العاملية، 
 .١٣ و١٢املرجع نفسه، الصفحتان  )٤٠(
)٤١( Alicia Ely Yamin and Kathryn L Falb. “Counting what we know; knowing what to count: Sexual 

and reproductive rights, maternal health, and the Millennium Development Goals”, Nordic Journal 
of Human Rights ،)حمفوظ لدى األمانة العامة.( 

، وبرنامج  )اليونيسف(منظمة الصحة العاملية، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة             ) ٤٢(
   ؛ انظـر أيـضاً     )٢٠٠٩ (لتوليد يف احلـاالت االسـتعجالية     ورصد رعاية ا  تفادي الوفيات واإلعاقة النفاسية،     

 ).٢٠٠٥جنيف،  ("فلنجعل قيمة لكل أم وطفل: "٢٠٠٥تقرير الصحة يف العامل منظمة الصحية العاملية، 
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ى الفئات الضعيفة واملهمشة، وذلـك مـن   الدميغرافية والصحية الراهنة اليت ميكن أن تؤثر عل       
  .خالل استبعاد فئات السكان غري املستقلني واملهاجرين والنساء الاليت ال ينجنب مواليد أحياء

وينبغي للرصد أن يشمل اجلهات الفاعلة من غري الدولة، مبا يف ذلك اجلهـات                -٧٣
ردي اخلـدمات   صانعة املنتجات الصيدلية، والسلع واألجهزة، وشركات التأمني ومـو        

  . اخلاصني، دون أن يقتصر على هؤالء

  أشكال االستعراض واإلشراف  -باء  
تتطلب املساءلة بشأن حقوق اإلنسان أشكاالً متعددة من أشكال االسـتعراض             -٧٤

  :واإلشراف، تشمل ما يلي
املساءلة اإلدارية فيما يتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية اليت تتطلب قواعـد             )أ(  
مـسؤولية  و ،داخلية يف املرافق الصحية وداخل وزارات الصحة، حتدد معايري للسلوك ومعايري  

  تضارب يف املصاحل؛بدون املرؤوسني أمام رؤسائهم، ويرصدها شخص أو جلنة 
املساءلة االجتماعية اليت تتطلب مشاركة اجملتمع املدين واجلمهور على مجيع            )ب(  

. اإلجنابيـة، وطـوال دورة املـشروع      نسية و مستويات صنع القرار فيما يتعلق بالصحة اجل      
 فيـه   ة ونوعية الرعاية املقدم   ،إلشراف على موظفي املرفق، وشؤونه املالية     وبإمكان كل من ا   

واإلدارة احمللية املعتمـدة    "،  "بطاقات التقييم اجملتمعية  "باالعتماد على اجملتمع احمللي، من مثل       
، اإلسـهام يف  للمـرأة  وأفراد اجملتمع احمللـي    ومرافقة األسرة  ؛للمرافق الصحية " على اجملتمع 

   وفقاً للسياق؛، وينبغي تنفيذ هذه األموراملساءلة االجتماعية
املساءلة السياسية اليت تتطلب أن يكون يف استطاعة احلكومـات الوطنيـة              )ج(  
ة  الوطنية على السواء أن تربر للمشّرعني املعايري والقرارات املتخذة فيما يتعلق بالـصح          ودون

تقاسـم   ،ولكي يكون اإلشراف التشريعي فعاالً، ينبغي للسلطة التنفيذية       . اجلنسية واإلجنابية 
ما يكفي مـن الوقـت    ري وتوف ،، وكذلك النتائج، على حنو شفاف     وثائق امليزانية والتخطيط  

  جراء مداوالت مفيدة؛إلألعضاء الربملان وأعضاء اهليئات التشريعية احمللية واملعلومات 
وطنية واجب الدولة يف ضمان التمتـع الفعـال         القانونية  الساءلة  ل امل تشم  )د(  

، اليت  )٤٣(فعالة للضحايا القانونية  النتصاف  االحبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك واجب توفري سبل         
 كأن تكون من خـالل مؤسـسة وطنيـة حلقـوق       ،غري قضائية  وأميكن أن تكون قضائية     

  ؛ )٤٤(اإلنسان
__________ 

 .٥، الفقرة ٣اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٤٣(
 Kenya National Commission on Human Rights, “Realizing sexual andانظر علـى سـبيل املثـال     )٤٤(

reproductive health rights in Kenya: a myth or reality?”, 2012    متاحـة علـى الـرابط التـايل ،: 
www.knchr.org/reproductivehealth.aspx. 
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عن اجلهـود املبذولـة     ة اإلدماج املنتظم للمعلومات     املساءلة الدولي تشمل    )ه(  
واحلد منها يف التقارير املقدمـة إىل آليـات حقـوق           نفاسية  أمراض  للحيلولة دون وفيات و   

اإلنسان الدولية، مبا يف ذلك اهليئات اإلقليمية املعنية حبقـوق اإلنـسان، وهيئـات رصـد                
 ريه جملـس حقـوق اإلنـسان،       ومن أجل االستعراض الدوري الشامل الذي جي       ،املعاهدات

  .تنفيذ التوصيات النامجة عنهباإلضافة إىل 
يعتمد النهج القائم على أساس حقوق اإلنسان على تعزيز مساءلة جهات فاعلة              -٧٥

متعددة وعلى مستويات شىت، داخل القطاع الصحي وخارجه، مبا يف ذلك على سـبيل              
  : املثال ال احلصر

 أن العاملني الصحيني يف اخلـط األمـامي         غم من على الر  .املساءلة املهنية   )أ(  
 ينبغي وضع معايري فعالة لكفالـة        فإنه ينبغي أال يعاملوا ككباش فداء لإلخفاقات املؤسسية،      

أو هيئات  /ينبغي تطبيق عقوبات من قبل الرابطات املهنية، واجملالس الطبية و         وجودة الرعاية،   
ممارسة، بغض النظر عمـا إذا       أو سوء    أو تعد إمهال،  يف حالة ثبوت حدوث     منح التراخيص   

  ذلك؛كانت اجلهات املوردة هي املسؤولة عن 
 تتطلب املساءلة على مستوى املرفق إشـرافاً مـستمراً          .املساءلة املؤسسية   )ب(  

 يف مجيع املرافـق     وينبغي وضع إجراءات للشكاوى   . ينهاومتابعة منتظمة ألية فجوات يتم تب     
لقرارات الـيت تتخـذها اإلدارة      الطعن يف ا   ذلك إجراءات     النظام الصحي، مبا يف    ملستخدمي

الوصول إىل أي شكل من أشكال الرعايـة        متنع  اللجان املعنية باألخالقيات اليت     املؤسسية أو   
داخلية ألمني  إجراءات  حتديد  وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي     . اخلاصة بالصحة اجلنسية واإلجنابية   

، مـع إتاحـة إمكانيـة       يف كل مرفق  ال الصحي   يف اجمل  العاملني   مظامل الستعراض شكاوى  
  ؛ القراراتاستئناف
 باإلضافة إىل الرصد املنهجي املستمر وعمليـات        .مساءلة النظام الصحي    )ج(  

التشخيص املنتظمة للعقبات، ينبغي استعراض مجيع وفيات النفاس بشكل روتيين حبيث ميكن            
بدءاً من سـلوك األفـراد      : لصحياالستفادة من تلك الدروس على مجيع مستويات النظام ا        

وممارساهتم وصوالً إىل السياسات الوطنية، وعرب سلسلة الرعاية املتوصـلة مـن املـرتل إىل               
وينبغي إجراء استعراضات وفيات النفاس بروح تقاسم املسؤولية وليس بتوجيـه           . املستشفى

  اس يف املستقبل؛وفيات النفمبنع اختاذ اإلجراءات الكفيلة واللوم، 
 تقع على عاتق الشركات وغريهـا مـن         .مساءلة اجلهة الفاعلة اخلاصة     )د(  

اجلهات الفاعلة من غري الدولة مسؤولية احترام حقوق املرأة يف الصحة اجلنسية واإلجنابيـة،              
عمال  تقدم الرعاية املالئمة لتفادي إعاقة إ      أو" بالعناية الواجبة " أهنا ينبغي أن تعمل      يعينالذي  
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 وضع قوانني وسياسات ونظم ومبادئ توجيهية       ،ينبغي يف املقابل  و. )٤٥(حقوق اإلنسان هذه  
  فيما يتعلق هبذه التجاوزات؛الدولة  وإنفاذها من جانب ،مالئمة

 تقع على عاتق اجلهات املاحنة التزامـات باملـساعدة       .مساءلة اجلهة املاحنة    )ه(  
ية، مبا يف ذلـك التزامـات   والتعاون الدوليني فيما يتعلق باحلقوق يف الصحة اجلنسية واإلجناب       

  .مالية وغري مالية على السواء، على النحو املبني أدناه

  سبل االنتصاف  -جيم  
 وميكن أن تتخذ هذه السبل شكل العودة        .عمال احلقوق سبل االنتصاف أساسية إل     -٧٦

وميكن أن تكـون    . )٤٦(إىل وضع سابق، أو التعويض، أو الترضية، أو ضمانات بعدم التكرار          
نتصاف إدارية لكن كثرياً ما يكون الطعن قضائياً يف اإلجـراءات اإلداريـة أمـراً               سبل اال 
 ويف ،وجيوز توفري سبيل االنتصاف أيضاً عن طريق مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان      . )٤٧(مناسباً

متـوفرة يف   وومعقولة التكلفـة    ميسرة  مجيع احلاالت ينبغي أن تكون سبل االنتصاف هذه         
  . كافية  مما يتطلب متويالً وقدرات وواليات، وفعالة،الوقت املناسب

سبل االنتصاف القضائية دور رئيسي تؤديه فيما يتعلق بـاحلقوق يف الـصحة             ل  -٧٧
  :اجلنسية واإلجنابية، يشمل ما يلي

  ات القائمة؛كفالة تنفيذ القوانني والسياس  )أ(  
ة احلقوق  إصالح القوانني والسياسات وامليزانيات اليت ال حتمي بصورة كافي          )ب(  

  يف الصحة اجلنسية واإلجنابية؛
تقدمي الرعاية املتعلقة بالـصحة اجلنـسية   اليت تعوق  العوائق التمييزية  حتّدي  )ج(  
  واإلجنابية؛
 االنتصاف من انتهاكات احلقوق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية يف     توفري سبل   )د(  
  .املمارسة

ساءلة فيمـا يتعلـق بـاحلقوق يف        وينبغي ملؤسسة حقوق اإلنسان أيضاً تعزيز امل        -٧٨
الصحة اجلنسية واإلجنابية عن طريق مجلة إجراءات من بينها التحقيق يف انتهاكات حقوق             

 ومراقبة تنفيذ التشريعات، وأداء مؤسـسات خمتـارة،         املرأة يف الصحة اجلنسية واإلجنابية؛    
تنظـيم  ووق اإلنـسان؛    وأحكام احملاكم، والتوصيات اليت تقدمها اهليئات الدولية املعنية حبق        

  . وحقوق اإلنسانيةمراض النفاساألوفيات والجلسات علنية ومحالت تثقيفية بشأن 
__________ 

 .A/HRC/17/31انظر  )٤٥(
)٤٦( E/C.12/2000/4 ٥٩، الفقرة. 
)٤٧( E/C.12/1998/24 ٩، الفقرة. 
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وينبغي للدول، لكفالة االستخدام الفعال لسبل االنتصاف، إذكاء وعي احملـامني             -٧٩
والقضاة واجلمهور بصفة منتظمة بشأن وجوب تطبيق املطالبات املتعلقة حبقوق املـرأة يف             

  .نسية واإلجنابية، وتوفري متويل كاف آلليات املساءلةالصحة اجل
نظم سبل االنتصاف الفعالة تعتمد على أعضاء الربملان الذين يعـززون حتـسني               -٨٠

 مبا يف ذلك من خـالل       املساءلة عن انتهاكات حقوق املرأة يف الصحة اجلنسية واإلجنابية،        
جز اليت تعترض نظم سبل االنتصاف،      التصدي للحواجز املادية واالقتصادية وغريها من احلوا      

سيما بالنسبة للفئات الضعيفة أو املهمشة؛ وعدم حتقيق اإلغاثة يف الوقت املناسب؛ وقلـة               ال
جلرب الضرر؛ وأوجه القـصور يف      سبل التظلم القائمة    الوعي بسبل االنتصاف؛ وعدم كفاية      

  .واختصاصاهتامتويل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ووالياهتا، واستقالهلا، 

  املساعدة والتعاون الدوليان  -سادساً  
ـ                -٨١  هينبغي أن يسهم مجيع الشركاء اإلمنائيون يف إقامة نظام اجتماعي ودويل يـتم في

وتتطلـب  . )٤٨(إعمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق املرأة يف الصحة اجلنسية واإلجنابية           
 العاملية، مبا يف ذلك الصحة اجلنـسية        التزامات حقوق اإلنسان فيما يتعلق بالنهوض بالصحة      

برنامج إمنائي عاملي يعكس بصفة     إىل جانب    ،واإلجنابية، تقاسم هنج ونظم املسؤولية اجلماعية     
. عمال حقوق اإلنـسان   االجتماعية والبيئية واملساواة واالحترام، وإ    رئيسية مسائل االستدامة    

، من مثـل املـساواة بـني        ية النفاس مراضواألوفيات  الوتشكل املسائل األساسية املتعلقة ب    
أياً كانت  البلدان  مجيع   حتديات تواجه    ،نظام صحي فعال ومنصف   وكفالة استمرار    ،اجلنسني

  .الدخل لديهامستويات 
يف وضع يسمح   هي   من الدول اليت     زامات باملساعدة والتعاون الدوليني   وتتطلب االلت   -٨٢
الدول اليت ميكن أن تثبت افتقارها ملـوارد        املساعدة، أن تفعل ذلك، وتتطلب من       بتقدمي  هلا  

 يف جمال حقوق اإلنسان التصدي لنقص املوارد، املالية والبشرية على           امتاحة للوفاء بالتزاماهت  
  .)٤٩(السواء، والتماس التعاون الدويل

وهناك إدراك متزايد ملسؤوليات الشركاء اإلمنائيني من غري الدول لكفالة عدم انتهاك              -٨٣
  .)٥٠(ان فيما يقومون به من أنشطةحقوق اإلنس

__________ 
) ٢٠٠٥(انظر أيضاً إعالن باريس بـشأن فعاليـة املعونـات           . ٢٨اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة       )٤٨(

متاح علـى الـرابط التـايل       ( والتنمية يف امليدان االقتصادي      ملنظمة التعاون ) ٢٠٠٨(وبرنامج عمل أكرا    
www.oecd.org/dataoecd/30/63/43911948.pdf( ١٣، الفقرة)ج.( 

 .٢يل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املادة العهد الدو )٤٩(
 .A/HRC/17/31انظر  )٥٠(
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وااللتزامات بتوفري املساعدة والتعاون الدوليني تستكمل التزامات احلكومات الوطنية           -٨٤
  .لكن ال حتل حملها

وينبغي جلميع الشركاء اإلمنائيني كفالة أن تكون سياساهتم اخلاصة بالتنمية قائمة             -٨٥
ن إحلاق الضرر بالـصحة اجلنـسية       على أساس احلقوق، األمر الذي يشمل االمتناع ع       

 وعلى سبيل املثال، القيود املفروضة على املعونة، مثل تلك املفروضة على            .واإلجنابية للمرأة 
املعلومات املتعلقة باخلدمات البالغة األمهية للصحة اإلجنابية، أو نظم امللكية الفكرية اليت تضع             

رات احلكومات على إعمال حقـوق      حواجز أمام الوصول إىل األدوية األساسية، تعوق قد       
  .)٥١(املرأة يف الصحة اجلنسية واإلجنابية

ينبغي أن يرمي التعاون الدويل إىل تعزيز قدرة النظم الـصحية الوطنيـة علـى                 -٨٦
وينبغي للشركاء اإلمنائيني االمتناع . الصحة اجلنسية واإلجنابيةجمال النهوض حبقوق املرأة يف 

أو استخدام أنظمة أخـرى غـري األنظمـة         /ة وزارة الصحة و   عن إنشاء إدارة موازية إلدار    
  .احلكومية

وينبغي للدول املاحنة محاية حقوق املرأة يف الصحة اجلنسية واإلجنابيـة بـالتنظيم               -٨٧
وتـشمل هـذه اجلهـات      . )٥٢(الفعال للجهات الفاعلة اخلاصة اليت متارس الرقابة عليها       

السلع واألجهزة، وغريها من الشركات اليت      شركات املنتجات الصيدالنية، واجلهات صانعة      
  .تؤثر على تقدمي اخلدمات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية يف اخلارج

على سبيل املثال،   .  يف الشراكة العاملية من أجل التنمية      واتساق السياسات أساسي    -٨٨
ارد البشرية منها عن   ينبغي للدول املاحنة أال تستثمر يف تعزيز النظم الصحية، بينما تسحب املو           

 .)٥٣(طريق سياسات اهلجرة أو تسمح للجهات الفاعلة اخلاصة ضمن والياهتا بأن تفعل ذلك            
وينبغي للدول املاحنة القيام أيضاً، سواء فردياً أو بصورة مجاعيـة، بتقيـيم مـدى اتـساق                 

ملـرأة يف   السياسات التجارية واالقتصادية واملالية واملتعلقة بالديون هبدف النهوض حبقـوق ا          
  .الصحة اجلنسية واإلجنابية

  

__________ 
)٥١( E/C.12/1997/8. ؛ و٤، الفقرةE/C.12/2000/4 ٤١، الفقرة. 
)٥٢( E/C.12/2000/4. ؛ و٣٩، الفقرةA/60/348 ٦٢، الفقرة. 
سة بشأن توظيف العاملني    أنظر أيضاً مدونة منظمة الصحة العاملية لقواعد املمار       . ٦١ااملرجع نفسه، الفقرة     )٥٣(

ــدويل،    ــستوى ال ــى امل ــصحيني عل ــايل   ٢٠١٠ال ــرابط الت ــى ال ــة عل ــي متاح  :، وه
www.who.int/hrh/migration/code/WHO_global_code_of_practice_EN.pdf. 
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وينبغي للشركاء اإلمنائيني كفالة مساعدة اقتصادية ميكن التنبؤ هبـا، ومنـسقة              -٨٩
وينبغي الوصول إىل اتفاق مع احلكومات الوطنية بشأن تقـدمي دعـم معـزز              . )٥٤(وشفافة

حتسني نظـام   نبغي  وي )٥٥("النفقات املمولة من اخلارج   "للميزانية، فضالً عن تقدمي تقارير عن       
وضع تقارير الدائنني يف جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان                
االقتصادي حبيث يتمكن من رصد كامل اتفاق الشركاء يف التنمية على الـصحة اجلنـسية               

 أشكال يسهل   ، وينبغي أن يتاح هذا االتفاق وُينشر علناً يف        )٥٦(واإلجنابية يف الوقت املناسب   
  .االطالع عليها

كفل تصميم وتقييم مجيع جوانب املـساعدة والتعـاون الـدوليني           وينبغي أن ي    -٩٠
وينبغي أن يعمـل الـشركاء      . مشاركة اجملتمع املدين واملستفيدين املستهدفني من الربامج      

 قراءهتا،  اإلمنائيون على جعل تقييماهتم للربامج علنية وتقدمي التقارير بانتظام، بأشكال تسهل          
إىل فئات اجملتمع املدين، والربملانات الوطنية، وغريها من هيئات اإلشراف الوطنيـة، وتلـك              

  .التابعة لألمم املتحدة

        

__________ 
           انظـر ( أكـرا،     عمـل  ، اتفاق باريس وبرنـامج    .OECDمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،        )٥٤(

انظر أيضاً شراكة بوسان لتعاون إمنائي فعال، نتيجة املنتدى الرابع رفيع املستوى حول فعالية              ). ٤٨ية  احلاش
 :متاح على الرابط التايل. ٢٠١١املساعدات، 

 www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/OUTCOME_DOCUMENT_-_FINAL_EN.pdf. 
 .٢، الصفحة )٥انظر احلاشية  (الوعود، قياس النتائجالوفاء بمنظمة الصحة العاملية،  )٥٥(
 .٩املرجع نفسه، التوصية  )٥٦(


