سلسلة نرشات إعالمية حول الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية

اإلجهاض
قدمت هيئات حقوق اإلنسان إرشادات واضحة بشأن الحاالت التي تربز فيها الحاجة إىل نزع الصفة الجرمية عن اإلجهاض،
مشدد ّة عىل أن النفاذ إىل اإلجهاض شأن من شؤون حقوق اإلنسان .كام أن ضامن الحصول عىل هذه الخدمات متاشياً مع
معايري حقوق اإلنسان هو جزء من التزامات الدول يف القضاء عىل التمييز ضد املرأة وصون حقها يف الصحة وغريها من
حقوق اإلنسان األساسية.
تق ّر معظم الدول بحاالت معينة ال يكون فيها اإلجهاض مخالفاً للقانون 1.إال أن بضعة بلدان فرضت حظرا ً كامالً عىل
اإلجهاض .أما يف بلدان أخرى ،فيخضع اإلجهاض لقيود شديدة مع وجود بعض االستثناءات التي يكون الهدف منها إنقاذ
حياة املرأة ،أو يف حاالت االغتصاب ،وسفاح املحارم وتشوه الجنني .وتجدر اإلشارة إىل أن معظم البلدان تعتمد قوانني أكرث
تساهالً لإلجهاض ،إذ تتيح حصول عمليات مامثلة من دون فرض أي قيود البتة أو مع فرض قيود تأخذ بعني االعتبار الصحة
2
الجسدية والعقلية للمرأة ،إىل جانب األسباب االقتصادية أو االجتامعية.
وقد صنفت الهيئات الدولية لحقوق اإلنسان القوانني التي تج ّرم اإلجهاض بشكل عام عىل أنها متييزية وتشكل عائقاً أمام
وصول املرأة إىل الرعاية الصحية .وأوصت الدول بإلغاء كافة التدابري العقابية للمرأة التي تخضع لإلجهاض .كام طلبت
هذه الهيئات من الدول السامح بإجراء عمليات اإلجهاض يف حاالت محددة 3.والجدير بالذكر أن اجتهادات الهيئات املنشأة
مبوجب معاهدات قد أشارت بوضوح إىل أن منع املرأة من النفاذ إىل اإلجهاض يف الحاالت التي تكون فيها حياتها أو صحتها
مهددة ،أو التي يكون فيها الحمل نتيجة االغتصاب ،أو سفاح املحارم ،يشكل انتهاكاً للحق يف الصحة ،4والخصوصية ،5ويف
6
بعض الحاالت ،للحق يف عدم التعرض للمعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة.
ومن املواقف التي أيدتها االلتزامات السياسية التي تعهدت بها الدول خالل مؤمتر السكان والتنمية يف القاهرة يف عام 1994
رضورة أن يكون اإلجهاض املرشوع مأموناً ومتاحاً للجميع .ففي هذا املؤمتر ،أقرت الدول بأن اإلجهاض غري املأمون هو
مشكلة أساسية من مشاكل الصحة العامة ،وتعهدت بالحد من الحاجة إىل عمليات اإلجهاض من خالل توفري خدمات تنظيم
األرسة عىل نطاق أوسع وأفضل ،مع اإلقرار يف الوقت عينه برضورة أن يكون اإلجهاض مأموناً يف الحاالت التي ال يكون فيها
مخالفاً للقانون 7 .وقد أعاد منهاج عمل بيجني الذي انبثق عن املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة يف عام  1995التأكيد عىل
ذلك 8.بدورها ،خلصت الجمعية العامة لألمم املتحدة لدى استعراض وتقييم التقدم املحرز يف تنفيذ برنامج عمل املؤمتر
الدويل للسكان والتنمية لعام  1999إىل أنه:

“يف الحاالت التي ال يكون فيها اإلجهاض مخالفاً للقانون ،ينبغي لألنظمة الصحية أن تقدم التدريب والتجهيزات
الالزمة ملقدمي الخدمات الصحية وأن تتخذ تدابري أخرى لكفالة أن يكون هذا اإلجهاض مأموناً ومتاحاً .وينبغي
9
اتخاذ تدابري إضافية لحامية صحة املرأة”.

تفيد التقديرات بحصول  22مليون
عملية إجهاض غري مأمون سنوياً.

تتسبب املضاعفات الناجمة عن
اإلجهاض غري املأمون بـ  47000حالة
وفاة مرتبطة بالحمل سنويا ً.

ميكن الوقاية من الوفيات الناجمة عن
اإلجهاض غري املأمون بشكل كامل.

سجلت البلدان التي تعتمد قوانني أقل
تقييدا ً لإلجهاض بشكل عام معدالت
إجهاض أدىن من تلك التي شهدتها
البلدان التي تعتمد قوانني تقييدية
للغاية.
املصدر :منظمة الصحة العاملية ،اإلجهاض املأمون :إرشادات
تقنية وسياساتية للنظم الصحية ( ،)2012ص17.

القضايا األساسية
1

إن تجريم الخدمات الصحية التي ال تحتاج إليها إال املرأة ،مبا يف ذلك اإلجهاض ،شكل من أشكال التمييز ضد املرأة

لطاملا أعربت آليات حقوق اإلنسان عن قلقها
إزاء تجريم النساء اللوايت يخضعن لإلجهاض.

أشارت اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة إىل “إنه
ملن قبيل التمييز أن ترفض الدولة الطرف أن تكفل قانوناً
10
للمرأة أداء خدمات معينة يف مجال الصحة اإلنجابية”.
وتضيف اللجنة “القوانني التي تجرم اإلجراءات الطبية
التي ال تحتاج إليها إال املرأة ،والتي تعاقب من تُجرى لهن

تلك اإلجراءات”  11هي من العقبات التي تحول دون
حصول املرأة عىل الرعاية الصحية املناسبة .ومؤخرا ً،
طلبت اللجنة إىل الدول “إلغاء التدابري العقابية للمرأة
12
التي تخضع لإلجهاض”.

سلسلة نرشات إعالمیة حول الصحة والحقوق الجنسیة واإلنجابیة
اإلجھاض

ويف بيانها حول خطة التنمية
للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية
إىل ما بعد عام  ، 2014يف شباط/
فرباير  2014ميزت اللجنة املعنية
بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة
ما بني ترشيع اإلجهاض يف بعض
الحاالت وإلغاء كافة التدابري
العقابية ،إذ أعلنت أنه “ينبغي
للدول األطراف أن تبيح اإلجهاض
يف ترشيعاتها ،عىل األقل يف حاالت
االغتصاب أو سفاح املحارم أو يف
الحاالت التي تهدد حياة األم و/أو
صحتها أو التشوه الشديد للجنني،
وأن تتيح للنساء الحصول عىل
رعاية جيدة بعد اإلجهاض ،ال سيام
يف حاالت املضاعفات الناجمة عن
اإلجهاض غري اآلمن .وينبغي أيضا
للدول األطراف أن تلغي التدابري
العقابية املسلطة عىل النساء الاليت
يخضعن لعمليات إجهاض”

كذلك ،أشار املقرر الخاص املعني بالحق يف الصحة إىل أن القوانني التي تجرم اإلجهاض “تنتهك كرامة املرأة
واستقاللها الذايت من خالل فرض قيود مشددة عىل عملية صنع القرارات ذات الصلة بصحتها الجنسية
واإلنجابية 13”.وقد دعا الدول إىل “إلغاء تجريم اإلجهاض” 14و“النظر كتدبري مؤقت ،يف أمر صياغة سياسات
15
وبروتوكوالت من قبل السلطات املسؤولة ،بغرض فرض وقف لتطبيق القوانني الجنائية املتعلقة باإلجهاض”.

العدد التقديري لعمليات اإلجهاض غري املأمون لكل  1000إمراة ترتاوح أعامرهن بني  15و 44عاماً،2008-1990 ،
بحسب املناطق األساسية
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املصدر :منظمة الصحة العاملية

تجريم األطباء الذين يؤمنون هذه الخدمات يشكل انتهاكاً لحقوق املرأة.
أعربت هيئات حقوق اإلنسان عن قلقها إزاء تجريم مقدمي خدمات الرعاية الصحية الذين يوفرون خدمات
اإلجهاض .وقد أشارت لجنة حقوق اإلنسان يف هذا السياق إىل أن فرض “ واجب قانوين عىل األطباء وغريهم من
16
العاملني الصحيني باإلبالغ عن حاالت النساء الاليت تُجرى لهن عمليات إجهاض” ينتهك حق املرأة يف الخصوصية.

 2يفرتض ضامن حقوق املرأة تأمني نفاذها إىل اإلجهاض يف الحاالت التي تهدد حياتها أو صحتها أو عندما يكون الحمل ناجامً عن
االغتصاب أو سفاح املحارم.
حثت آليات حقوق اإلنسان الدول عىل ترشيع اإلجهاض يف بعض الحاالت.
طلبت اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة
يف إطار اجتهاداتها إىل إحدى الدول م راجعة ترشيعاتها
بهدف نزع الصفة الجرمية عن اإلجهاض يف الحاالت
التي يكون فيها الحمل ناج امً عن االغتصاب أو
االستغالل الجنيس 17.كام حثت لجنة حقوق اإلنسان
الدول عىل توفري املعلومات الالزمة حول نفاذ النساء
الحوامل نتيجة تعرضهن لالغتصاب إىل خدمات
اإلجهاض املأمون 18.كذلك ،أوصت الهيئات املنشأة

مبوجب معاهدات يف مالحظاتها الختامية الدول
مب راجعة ترشيعاتها ونزع الصفة الجرمية عن اإلجهاض
يف الحاالت التي يهدد فيها الحمل حياة املرأة أو
صحتها 19،عندما يكون الحمل ناج امً عن االغتصاب أو
سفاح املحارم 20,21.وأوصت هذه الهيئات أيض اً بضامن
22
النفاذ إىل خدمات اإلجهاض يف حاالت تشوه الجنني،
مع اعتامد تدابري لضامن القضاء عىل التمييز ضد
23
األشخاص ذوي اإلعاقة.

وفيام يتعلق باالستثناءات عىل حظر اإلجهاض من
أجل حامية حياة املرأة أو صحتها ،تجدر اإلشارة إىل أن
مفهوم صحة املرأة متعارف عليه عاملي اً عىل أنه يشتمل

أيض اً عىل الصحة العقلية .ففي حالة فتاة قارص تعاين
من إعاقة ذهنية حملت نتيجة تعرضها لالغتصاب من
ِق بل عمها/خالها ،ارتأت لجنة حقوق اإلنسان أن املعاناة
النفسية التي متر بها الضحية نتيجة إجبارها عىل
مواصلة حمل غري مرغوب فيه هو مبثابة معاملة قاسية
والإنسانية 24.ويف حالة أخرى ،خلصت اللجنة أيض اً إىل
أن منع املرأة من اإلجهاض عىل الرغم من معرفة أن
الجنني سيموت بعد فرتة وجيزة من الوالدة تسبب
لها مبعاناة نفسية ،ما يشكل أيض اً رضب اً من رضوب
25
املعاملة القاسية والالإنسانية.

يدعو بروتوكول مابوتو حول حقوق املرأة يف أفريقيا الدول األطراف إىل
اتخاذ كافة اإلجراءات املناسبة لـ “حامية الحقوق اإلنجابية للمرأة
وخاصة الترصيح باإلجهاض الطبي يف حاالت االعتداء الجنيس،
واالغتصاب وسفاح املحارم ،حيث يشكل استمرار الحمل خطرا ً عىل
الصحة العقلية والبدنية لألم ،أو يشكل تهديدا ُ لحياتها وحياة الجنني”.
(املادة )14

3

بروتوكول مابوتو هو امليثاق األول بشأن حقوق اإلنسان الذي يدعو الدول بشكل رصيح إىل
ضامن النفاذ إىل اإلجهاض يف حاالت محددة.

 3يجب أن تكون خدمات اإلجهاض املرشوع مأمونة ،وسهلة الوصول ،وميسورة الكلفة وذات نوعية جيدة.
عىل الدول التي تجيز اإلجهاض وضع
اإلجراءات الالزمة لضامن توفري خدمات مأمونة،
وسهلة الوصول للمرأة من دون أي متييز.
أشارت اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية ،واالجتامعية
والثقافية إىل أن الحق يف الصحة الذي يشتمل عىل
الصحة اإلنجابية والجنسية يستوجب توافر الخدمات
الصحية ،مبا فيها خدمات اإلجهاض املرشوع ،وسهولة
الوصول إليها ،ومقبوليتها ،وجودة نوعها 26.بدورها،
أوصت لجنة حقوق الطفل برضورة أن تضمن الدول
النفاذ إىل خدمات اإلجهاض املأمون والرعاية الالحقة
27
لإلجهاض برصف النظر عن مرشوعية اإلجهاض.
يف العديد من البلدان ،تم تحرير القوانني املرتبطة
باإلجهاض من دون أن ي رتافق ذلك مع نظم واضحة
إلنفاذ هذه القوانني .ويف ظل هذا الواقع ،يرفض
مقدمو خدمات الرعاية الصحية أحيان اً توفري الخدمات
القانونية .بالتايل ،ال تكفي اإلصالحات القانونية
وحدها لإليفاء بالتزامات حقوق اإلنسان .وقد أوضحت
اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة أن

اإلطار القانوين للنفاذ إىل اإلجهاض يجب أن يتضمن
آلية لصنع الق رار بهدف الحد من املخاطر املحتملة
عىل صحة املرأة الحامل إىل أقىص حد ممكن ،عىل أن
يؤخذ رأيها بعني االعتبار ويكون الق رار قامئ اً عىل أسس
28
سليمة ،ويكون حقها يف االستئناف مضمون اً.

عىل الدول أن تتخذ الخطوات الالزمة إلزالة
الحواجز التي تعرتض توفري خدمات اإلجهاض.
غالباً ما ترتبط باإلجهاض أحكام تقيض برضورة موافقة
طرف ثالث ،وكذلك األمر بالنسبة لخدمات الصحة الجنسية
واإلنجابية األخرى .وقد شددت لجنة حقوق الطفل بشكل
خاص عىل حق الطفل ،كل بحسب قدراته ،باالستفادة من
الخدمات االستشارية التي تراعي الخصوصية والنفاذ إىل
املعلومات من دون موافقة األهل أو ويل األمر .كام أوصت
الدول بإعادة النظر يف مسألة السامح للطفل باملوافقة
عىل بعض العالجات والعمليات الطبية من دون إذن
األهل أو مقدمي الرعاية أو أولياء األمر ،مثل إج راء فحص
فريوس نقص املناعة البرشية ،وخدمات الصحة الجنسية
واإلنجابية ،مبا يف ذلك توفري الثقافة واإلرشادات املتعلقة

بالصحة الجنسية ،وأساليب منع الحمل ،واإلجهاض
29
املأمون.

ال ميكن لالمتناع بدافع االستنكاف
الضمريي أن يحول دون حصول النساء
وامل راهقات عىل الخدمات الصحية
يجب عىل الدول أن تنظم الخدمات الصحية بطريقة
ال يحول فيها “امتناع املتخصصني يف مجال الصحة عن
تقدميها بدافع االستنكاف الضمريي دون حصول املرأة
عليها” . 30ويف هذا السياق ،أشارت اللجنة املعنية
بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة إىل أنه يف حال “رفض
مقدمو الخدمات الصحية أداء تلك الخدمات بدافع
االستنكاف الضمريي ،تعني اتخاذ التدابري الكفيلة
31
بإحالة املرأة إىل جهات بديلة توفر تلك الخدمات”.
كذلك ،طلبت لجنة حقوق الطفل إىل الدول ضامن عدم
حرمان امل راهقني من أي معلومات أو خدمات خاصة
بالصحة الجنسية واإلنجابية بسبب امتناع مقدمي
32
الخدمات عن ذلك بدافع االستنكاف الضمريي.

 4يتوجب عىل الدول دامئاً توفري الخدمات الصحية يف املرحلة الالحقة لإلجهاض
يجب أن تكون الخدمات الطبية الالحقة
لإلجهاض متاحة ومأمونة وسهلة الوصول
بشكل دائم.
أوضح املفوض السامي أنه “برصف النظر عن مرشوعية
اإلجهاض ،يجب أن تُقدم خدمات إنسانية يف املرحلة
الالحقة لإلجهاض ،بوسائل منها تقديم توجيهات بشأن

طرائق منع الحمل تالفياً لحصول حاالت حمل غري
مرغوبة 33”.كام أهاب املقرر الخاص املعني بالتعذيب
بالدول “أن تكفل للمرأة الحصول عىل الرعاية الطبية يف
حاالت الطوارئ ،مبا يف ذلك الرعاية التالية لإلجهاض ،دون
34
خوف من العقوبات الجنائية أو األعامل االنتقامية”.
ويف خطوة تحمل دالالت كبرية ،دعت اللجنة املعنية

بالتعذيب يف مالحظاتها الختامية إحدى الدول إىل القضاء
عىل مامرسة انتزاع االعرتافات لغايات مرتبطة باملحاكامت
من النساء اللوايت تستدعي حالتهن الحصول عىل الرعاية
35
الطبية الطارئة نتيجة لإلجهاض غري املرشوع.

سلسلة نرشات إعالمية حول الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية

اإلجھاض

“يتوجب عىل الدول احرتام ،وحامية وإنفاذ حقوق املرأة املرتبطة بخدمات اإلجهاض.
اإلحرتام عىل الدول إزالة األحكام القانونية التي تفرض عقوبات عىل النساء اللوايت يخضعن لعمليات إجهاض أو عىل األطباء الذي يقدمون
مثل هذه الخدمات.
الحامية عىل الدول تصميم نظمها الصحية عىل نحو ال يعيق وصول املرأة إىل الخدمات الصحية املرجوة بسبب امتناع املتخصصني يف مجال الصحة العتبارات
ميليها عليهم ضمريهم .فعىل سبيل املثال ،يف الحاالت التي ال يكون فيها اإلجهاض مخالف اُ للقانون ،يجب عىل النظام الصحي أن يتيح إحالة املرأة إىل مزود بديل للرعاية
الصحية إذا رفض الطبيب إج راء العملية لها.
اإلنفاذ عىل الدول اتخاذ التدابري املناسبة لضامن حصول املرأة عىل خدمات الرعاية الصحية املالمئة و”القضاء عىل الحواجز التي تحول دون توافر خدمات اإلجهاض وتدفع
36
النساء إىل اللجوء إىل عمليات إجهاض غري مأمونة ،مبا فيها التخلص من حاالت التأخري غري املقبول يف تقديم العناية الطبية”.
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