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اعتممهتا اللجنة دورهتا  31-7( 116آذار/مارس .)2016
شااارأ أعءاااء اللجنااة التاليااة أداااة ه دراسااة ااىلا الاابالغ :الساايم عيااا باان عاشااور والساايم لز ااار بوزياام
والس اايم س ااار كليفالن اام والس اايم أمح اام أم ااني ف اات اهلل والس اايم أوليفيي ااه دو فروفي اار والس اايم ي ااوج واس اااوا
والسيم يفانا يليتش والسيم دونكا الكا مو وماوزا والسايم فاوتيي باازارتزي ،والسار ناجيار روديل والسايم
فيكتور مانوير رودريغي - ،ريسيا والسايم فابياا عمار ساالفيويل والسايم دياروجالل سيتولسايني والسايم أنياا
سايربت  -فور والسيم يوفال شاين والسيم قسطنطني فاردزيالشفيل والسيم مارغو واترفال .وتارد تاىليير
ىله اآلراء نصوص مخسة آراء وقعها سبعة أعءاء اللجنة.
عمه مرفدقات ىلا التدقرير كما وردت وباللغة اليت قدمِّمت هبا فدقط.
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املسائر املوضوعية:

املعاملااة الدقاسااية والال نسااانية واملهينااةا احلااق احلصااول
على املعلوماتا التمييز على أساس نوع اجلن،

مواد العهم:

 )1(2و 3و 7و 17و 19و26

مواد الربوتوكول اال تيار :

ال توجم

 -1صا اااحبة الا اابالغ ا ا أمانا ااما دجا ااني ميليا اات موا نا ااة ما اان آيرلنا ااما مولا ااود  28آذار/
مارس  .1974و تامع أ المولاة الطارف انتهكات حدقوقهاا املكفولاة مبوجاب املاواد  )1(2و3
و 7و 17و 19و 26م اان العه اام .وق اام د اار الربوتوك ااول اال تي ااار حي ااز النف اااذ آيرلن ااما 8
آذار/مارس  .1990وميثر صاحبة البالغ حما .
الوقائع ما تكضتةا صاحوة الوالغ
 1-2تع اايش ص اااحبة ال اابالغ م ا زوجه ااا دبل ان ول ااي ،هم اا أوالد .وأص اابحت ح ااامالا
عا  .2011و  11و 14تشرين الثاين/نوفمرب  2011أ الل األسبوع احلاد والعشرين
مستشاافى روتونااما العاا دبلاان .وأدبلغاات باان جنينهااا
مان احلماار ءااعت لعمليااات مسا
حيمر تشو ات لدقية الدقلب ولن يدسم ها بإهناء محلهاا آيرلناما حا ولاو ثبات أ اىله
التشااو ات مميتااة .فدق ام قالاات هااا بيبااة املستشاافى "عمليااات اإلجهااا غاار متاحااة ااىلا
البلم .وبعا مان جيام نفساه وضاعخي قام لتاار السافر" .ومل توضا الطبيباة الدقصام مان كلماة
"الس اافر" واكتف اات ب ااالدقول العملي ااة ممكن ااة اخل ااار  .ومل ت ااوص الطبيب ااة ه ااة مناس اابة تت ااي
اململكة املتحم لربيطانيا العامى وآيرلنما الشمالية.
اإلجها
 2-2وأدبلغاات ص اااحبة ال اابالغ  17تش ارين الث اااين/نوفمرب  2011بع اام ج اراء فحوص ااات
ضافية املستشفى ذاته بن اجلنني حيمر التثلث الصبغ  18وأنه سيموت رمحها أو بعم
والدته بوقت وجيز .وأوضحت الدقابلة لصاحبة البالغ أهنا تستطي ماا أ تاتفجب نينهاا ىل أ
يول اام علما اا أ اجلن ااني س اايموت رمحه ااا عل ااى األرجا ا أو أ "تس ااافر" .ومل توضا ا الدقابل ااة
لص اااحبة ال اابالغ م ااا س ااي تب ع اان "الس اافر" ومل تعطه ااا أ معلوم ااات ض ااافية لك اان نص ااحتها
باالتص ااال باملنام ااة اآليرلنمي ااة لتنا اايه األس اار للحص ااول عل ااى املعلوم ااات واملش ااور ذات الص االة .
ومل دحير املستشفى صاحبة البالغ ىل أحم مدقامم اخلاممات اخلاار يسااعم ا علاى جهاا
محلهااا ألنااه ال يدساام ملدقاامم اخلااممات الصااحية آيرلنااما بن ااىل مواعياام باسااه امل ارأ احلاماار
إلهناااء محلهااا اخلااار  .و  18تشارين الثاااين/نوفمرب أبلغاات صاااحبة الاابالغ املستشاافى بدقرار ااا
الساافر ىل اخلااار إلهناااء محلهااا وأ ااىلت موعااما م ا حاامم منامااات تنااايه األساار  .وزودهتااا
املنامااة مبعلوم ااات عاان اإلج اراءات واملااو فني ال ااىلين ميكاان االتص ااال هبااه مستش اافى ليفرب ااول
للنساااء وأرساالت ملفهااا الطاايب عاان ريااق الفاااك ،ىل املستشاافى .واتصاار املستشاافى فيمااا بعاام
بصاحبة البالغ مباشر وحمد ها موعما بعم  10أيا تدقريب ا.
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 3-2وتساام قاوانني آيرلنااما للمهنيااني الطبيااني املا لني بتدقااممي الرعايااة الالحدقااة إلساادقا املارأ
محلهااا .وقباار ساافر صاااحبة الاابالغ ىل ليفربااول عااادت ىل املستشاافى اآليرلناام والتدقاات بيبهااا
اخلاص .وكا الغار مان لدقائهاا اىلا جاراء عملياات مسا للجناني ملعرفاة ماا ذا كاا قام تاو
و او مااا سااينجه عنااه مواصالة الرعايااة املستشاافى اآليرلناام  .وبعام الكشاان عاان نااب اجلنااني
اخل ااار وأص اار ب ااالدقول
ح اااول الطبي ااب ث ااي ص اااحبة الا ابالغ ع اان س ااعيها ىل اإلجه ااا
" فلت اخي ق اام ال تع اااين" احتفا اات حمل ااخي .وتش اار ص اااحبة ال اابالغ ىل أ الس اابب الرئيس ا
لسعيها ىل اإلجها كا رمحة بطفلت 
ها.
 4-2وسااافرت صاااحبة الاابالغ  28تشارين الثاااين/نوفمرب  2011بصااحبة زوجهااا بالطااائر
ىل ممينة ليفربول وتناولت مستشفى النساء اليو التايل األدوية الالزماة لبامء عملياة هنااء
احلمر  .وتناولت أدوية ضافية  1كانو األول/ديسمرب لتيسر عملياة وضا محلهاا .واساتمرت
عمليااة الوض ا  36ساااعة .و  2كااانو األول/ديساامرب وضااعت صاااحبة الاابالغ مولااود ميتااة.
وعلااى الاارغه ماان أ صاااحبة الاابالغ كاناات تناازف وتشااعر بااالو ن فدقاام اض اطدرت ىل العااود ىل
دبلن بعم مرور  12ساعة فدقط على وض محلها ألهنا وزوجها مل يكونا قادرين على تمر أعباء
البدقاء لف أ ول اململكة املتحم ( .)1فالمولة أو شركات التنمني الصح اخلاصة ال تدقم أ
مساعم مالية للنساء الالئ ينهني محلهن اخلار .
 5-2وبعاام عااود صاااحبة الاابالغ ىل دبلاان مل تتلااق أ رعايااة الحدقااة مستشاافى روتونا 
اما.
وشعرت بنهنا حاجة ىل جلساة مواساا تسااعم ا علاى مواجهاة فدقاما محلهاا والاتخلص مان
ص اممة الساافر ىل اخلااار إلهنائااه .ويدقاام املستشاافى ااىله املشااور ىل األزوا الااىلين دولاام محلهااه
ميتا بشكر تلدقائ لكنها ال تشمر األزوا الىلين لتارو هناء محلهه بسبب ما أصاب اجلناني
ماان تشااو ات مميتااة .و هنايااة املطاااف تلدقاات صاااحبة الاابالغ ماان منامااة تنااايه األساار نصااائ
خبصااوص فا مااا بعاام اإلجهااا لكنهااا مل تسااتفم ماان جلسااة مواسااا  .ومااا تازال صاااحبة الاابالغ
تشعر حز عميق وصممة يستعص جتاوز ا وتمف بنهنا كانات سيساهر عليهاا قباول ماا أصااهبا
أكثر لو مل تكابم أمل وعار السفر ىل اخلار (.)2
__________

()1
()2
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ذلاخي  2 000ياورو رساوما مدقابار عملياة

تشر صاحبة البالغ ىل أهنا أنفدقت ماا مموعاه  3 000ياورو مباا
اإلجها ىله.
تدقم صاحبة البالغ أيء ا بيان ا صمر عن جوا اللور الربوفيسور املساعم لعلاو الدقبالاة كلياة تارينييت دبلان
لصاات فيااه ىل أ "الوضا الدقااانوين احلااايل فيمااا يتعلااق حااار هناااء محاار املارأ الاايت تاهاار الفحااوص أهنااا حاماار
نني له تشو ات لدقية قم أفءى ىل معانا قاسية حالة السيم أمانما وأثر بشم على قمرهتا علاى جتااوز
حماث صممات ضافية ال داع ها تفءا ىل حاز عمياق باني النسااء
حزهنا العميق .وسيستمر ىلا الوض
آيرلناما و او حاز ال تشاعر باه النسااء الالئا يددقماان بلاما جتياز اإلجهاا " .وقاممت أيءا ا تدقريارا للطااب
علاه الانف ،السارير الامكتور باتيار أشاار فياه ىل الصاعوبات النفساية الايت عانتهاا
الشارع أعامه األ صاائ
صاحبة البالغ بسبب الصممة النامجة عن جها محلها.
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الشكوى

االدعاءات مبوجب املاد 7
آيرلن ااما ء ااعت ص اااحبة ال اابالغ ملعامل ااة قاس ااية
 1-3نتيج ااة تطبي ااق ق ااانو اإلجه ااا
وال نس ااانية ومهين ااة وانتدهك اات كرامته ااا وس ااالمتها البمني ااة والنفس ااية ألهن ااا( :أ) دحرم اات الرعاي ااة
الصااحية اإلجنابيااة وجلسااة املواسااا اللتااني كاناات حاجااة ليهماااا (ب) وأدجااربت علااى مواصاالة
ووصمت أ وصه.
محر جنني ميت رمحهاا ( ) وأدرغمت على هناء محلها اخلار ا (د) د
 2-3وبعاامما أعلناات صاااحبة الاابالغ أهنااا قااررت هناااء محلهااا رف ا مو ف او الرعايااة الصااحية
تااوفر الرعايااة والاامعه الصااحيني اللااىلين كان اات تتاجهمااا .مث توقعااات صاااحبة الاابالغ بنهن اا
ستحصاار علااى ااىله الرعايااة ألهنااا اعتااادت ارتياااد مستشاافى روتونااما ضااافة ىل الااو ن الشااميم
الااىل أصاااهبا عناامما علماات باان فلتهااا س اتموت واحتمااال أهنااا ستءااطر ىل هناااء محاار املااا
رغباات فيااه بشاام ااار بلاام ا ودو أ دعااه ماان ناااا الرعايااة الصااحية اآليرلناام أمااور تبااني
آيرلنااما وترقااى ىل
مجيعهااا مااا عاناات ماان عااىلاب نفس ا بساابب حرماهنااا ااممات اإلجهااا
مسااتوم املعاملااة الدقاسااية والال نسااانية واملهينااة .مث امتناااع املستشاافى عاان تاحااة جلسااة مواسااا
هااا قباار هناااء احلماار وبعاامه جعلهااا غاار قااادر علااى تماار الصااممة  .ومل يع ا ف املستشاافى حالااة
صاااحبة الاابالغ ومل يدات هااا دعم ا ا يساااعم ا علااى أ تتكياان نفسااي ا وتااز حزن ا ا عادي ا ا وتباامأ
عماق اجلارا واقا األمار أ املستشافى يتاي اممات املواساا للمارأ
حياهتاا مان جميام .وماا ق
اليت تمر جنينا له تشو ات مميتة لكنها ختتار االحتفاظ حملها ىل أ تلمه .ومن مث ياهر أ
املستشفى مييز ضم النساء الالئ يسافر إلجها محلهن ويعترب ن أقر استحدقاق ا لمعمه.

 3-3وبعم أ علمت صاحبة البالغ أ جنينها بمأ ميوت تنرج عىلاهبا ملام  21يوماا بعام
ذلااخي بااني تساااةها عمااا ذا كاناات فلتهااا قاام ماتاات رمحهااا وبااني وفهااا ماان أ ين ااىل ا
املخااا وتلاام ا وترا ااا تتاانمل و ااوت .وقاام كااا بإمكاهنااا أ تتفااادم مزيااما ماان الدقلااق لااو أهنااا
وقتهااا .مث ساافر ا ىل اخلااار كااا مصاامر قلااق ضااا
حصاالت علااى ااممات اإلجهااا
عرضااها لعراقياار أضاارت بسااالمتها البمنيااة والنفسااية وبكرامتهااا .وأشااارت صاااحبة الاابالغ ىل أهنااا
اضااطرت ىل تءاار ساافر اا وأهنااا دحرماات ماان دعااه أس ارهتاا وتملاات مشاادقة التندقاار والعاايش
حم اايط أجن اايب ص ااعب ليفرب ااولا وأنفدق اات مبلغا ا ا م اان امل ااال مل يك اان م اان اليس اار عليه ااا مجع ااه.
وبعاام  12ساااعة علااى هناااء محلهااا و ا تنتااار الطااائر الاايت س اتدقلها عائاام ىل منزهااا شااعرت
بالو ن والموار وبمأت تنزف .ومل يت املستشفى ليفربول لصاحبة البالغ أ يارات بشان
رفااات فلتهااا فاضااطرت ىل تركااه املستشاافى .ودو سااابق نااىلار تلدقاات رماااد فلتهااا عاارب
الربيم العاجر بعم ثالثة أسابي األمر الىل أغءبها غءب ا شميما .وقم أهنخي السفر ىل اخلار
أيءا قمرهتا على جتاوز سارهتا ىله.
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آيرلنااما صاااحبة ال ابالغ الاايت كاناات حاجااة ىل
 4-3ودف ا جتاارمي ااممات اإلجهااا
ااىله اخلااممات حينهااا ىل اإلحساااس بالعااار ووصااه أفعاهااا وشخصااها وكااا مصاامرا منفص االا
لألمل العا ف احلاد.

االدعاءات مبوجب املاد  17من العهم
 5-3كا على صاحبة الابالغ أ ختتاار باني الساما للمولاة باختااذ قارار اإلجنااب و او قارار
ماان صااميه صوصاايتها واالحتفاااظ حماار فاشاار اار ااروف معانااا كباار ماان جهااة وبااني
الساافر ىل اخل ااار ألغ ارا هن اااء محله ااا م اان جه ااة أ اارم .و كلت ااا احل ااالتني مل يداات لص اااحبة
البالغ حيز لك تتفجب بدقارار اإلجنااب لنفساها وتءامن راحتهاا النفساية .وملاا كانات المولاة قام
حرمته ااا م اان اخلي ااار الوحي اام ال ااىل ك ااا س اايحفجب س ااالمتها البمني ااة والنفس ااية (أ الس ااما ه ااا
بإجها محلها آيرلنما) فإ المولة تكاو قام شوشات تعساف ا علاى صااحبة الابالغ اختااذ
اخلار بان حميطهاا حمايط غار مانلوف فاشاتاقت ىل محيمياة منزهاا
قرار ا .وقم شعرت و
ودعااه أسارهتا وأصاامقائها .وبناااء علااى ذلااخي فااإ حااار اإلجهااا انتهااخي حدقهااا اختاااذ قرار ااا
فيما يتعلق بنيسر ريدقة وأفءر حميط ميكنا ا من تمر الصممة والاروف اليت واجهتها.
 6-3وميكا اان اعتبا ااار محايا ااة "حا ااق املولا ااود املدقبا اار احليا ااا " علا ااى النحا ااو املبا ااني المسا ااتور
اآليرلناام مساانلةا أ القي اةا .مث تعرياان املصاالحة األ القيااة الكامنااة محايااة حيااا اجلنااني بنهنااا
تعلااو علااى حااق صاااحبة الاابالغ الراحااة النفسااية والسااالمة النفسااية وحريااة اإلجناااب يتعااار ما
مبمأ التناسب وميثر على ىلا النحو انتهاك ا حلق صاحبة البالغ اخلصوصية مبوجب املاد .17
 7-3وقاام نااص الدقااانو علااى التاام ر حدقااوق صاااحبة الاابالغ ألنااه جييااز اإلجهااا فدقااط
ر .وم ا ذلااخي كااا التاام ر تعساافي ا .فاهاامف الااىل
طا 
عناامما تكااو حيااا امل ارأ احلاماار
ينشمه الدقانو اآليرلنم (محاية اجلنني) مل يكن مالئما أو مناسبا حالة صاحبة البالغا وهىلا
السابب كاا التام ر حدقهاا اخلصوصااية غار متناساب .وحا لااو قبلات اللجناة بان محايااة
اجلنااني ميكاان أ تااربر التاام ر حااق صوصااية امل ارأ احلاماار حاااالت معينااة فهااىلا املنطااق
ال ينطبق علاى قءاية صااحبة الابالغ .وال ميكان اعتباار تدقييام حاق صااحبة الابالغ اخلصوصاية
برف حدقها هناء محلها الفاشر جراءا معدقوالا أو متناسبا لتحدقيق مف محاية اجلنني.

االدعاءات مبوجب املاد  19من العهم
 8-3احلااق احلصااول علااى املعلومااات يشاامر املعلومااات املتعلدقااة باملسااائر الصااحية مبااا
ذلاخي املعلوماات الءارورية الختااذ ياارات مسااتنر بشان الصاحة اجلنساية واإلجنابياة لألفاراد .و
ىلا الصمد يكو حق صاحبة البالغ احلصول على املعلومات قم انتهخي.
 9-3وحيمد قانو تنايه املعلومات ( ممات هناء احلمر ار المولة) لعا ( 1995قانو
معلوم ااات اإلجه ااا ) الا ااروف ال اايت جي ااوز فيه ااا تاح ااة املعلوم ااات والنصا ا واملش ااور بش اان
ممات اإلجها الدقانونية دولة أ رم .ويتعلق ىلا الدقانو على وجه اخلصوص باملعلومات
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الاايت دحيتماار أ تطلبهااا النساااء الالئ ا ينااوين الساافر ىل اخلااار إلجهااا محلهاان وي اناه ساالوأ
مدقمم ىله املعلومات مثر املستشارين والعاملني مال الصحة .وينص أيءا علاى أ تاحاة
اخلااار ج اراء غاار قااانوين مااا مل
املعلومااات أو النص ا أو املشااور بشاان ااممات اإلجهااا
تك اان املعلوم ااات أو النص ا أو املش ااور م اان ب ااني عوام اار أ اارم ص ااادقة وموض ااوعية وتبل ااي امل ارأ
احلامر مي اخليارات املتاحة ها وال تاث علاى هنااء احلمار وال تارو لاه .وحياار الدقاانو توزيا
املعلومات املكتوبة على اجلمهور ما مل يطلبها املتلدق ا وقم فدسر ىلا احلكه على أنه يدقءا بان
تدقم املرأ احلامر لبا حممدا للحصاول علاى املعلوماات أو النصا أو املشاور بشان هنااء احلمار
قباار أ تتلدقا ااا .ومبوجااب املاااد  10فااإ الشااخص الااىل لااالن أحكااا ااىلا الدقااانو يرتكااب
جرمية ويعاقب عليها بغرامة.
 10-3وال حيااار ااىلا الدقااانو علااى مدقاامم الرعايااة الصااحية تاحااة معلومااات عاان اإلجهااا
مب ااا ذل ااخي فوائ اامه وآث اااره الء ااار اةتمل ااة وبمائل ا اها وع اان الا ااروف اة اامود ال اايت جي ااوز فيه ااا
آيرلنماا وعن ممات اإلجها الدقانونية اخلار  .ومن مث فإ صاحبة الابالغ
اإلجها
ال باام وأهنااا تلدقاات معلومااات ماان ااىلا الدقبياار .وما ذلااخي فااإ وجااود ااىلا الدقااانو حااار بالفعاار
علااى مدقاامم الرعايااة الصااحية تدقااممي ح ا املعلومااات الدقانونيااة ىل صاااحبة الاابالغ األماار الااىل
فاااقه حاام اضااطراهبا نفسااي ا وانتهااخي حدقهااا احلصااول علااى املعلومااات .و حااني أ الدقااانو
حياار علااى مدقاامم الرعاياة الصااحية الاامعو ىل هنااء احلماار أو التشااجي علياه ال أنااه ال يعطا
أ تعريان هااىلا السالوأ .وقاام كاا حلكااه الدقاانو ااىلا أثار مثاابط علاى مدقاامم الرعاياة الصااحية
الىلين يصعب علايهه التميياز باني "دعاه" املارأ احلامار الايت قاررت هنااء محلهاا وباني "دعوهتاا" ىل
اإلجها أو "تشجيعها" عليه(.)3
 11-3وتشر صاحبة الابالغ ىل أناه بعام أ أدبلغات بان فلتهاا قام ال تبدقاى علاى قيام احلياا
"اكتفت" الطبيبة "باالرد علاى سا النا عماا سايحمث ذا كاا احلمار سايولم ميتا ا  ...أ عملياات
اإلجها غر متاحة البلم .وبع مان جيام نفساه وضاعخي قام لتاار السافر" .وبعام مارور
__________

()3
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قااممت صاااحبة الاابالغ تدقريارا أعمتااه اجلمعيااة اآليرلنميااة لتنااايه األساار و ا منامااة غاار حكوميااة تتااي املشااور
بش اان الص ااحة اجلنس ااية واإلجنابي ااة  11مركا ازا عل ااى الص ااعيم ال ااو ي .ويش اار التدقري اار ىل أ "مهنيا ا الرعاي ااة
الصااحية ياامركو ام اا التااماعيات اةتملااة مبااا ذلااخي الءاارر الااىل قاام يلحااق دعااتهه وآفاااقهه املهنيااة ج اراء
شااكوم تاازعه اإلوااال أو سااوء املمارسااة أو والفااة الدقااانو أو دلياار ا لاا ،الطاايب اآليرلناام لدقواعاام ساالوأ
كثاار ماان اخلطابااات
املهنيااني وأ القيااات املهنااة  ...وياامركو أيءا ا الوصااه والعااار اللااىلين يرتبطااا باإلجهااا
السياسية واإلعالمية .ولشى األ باء العاملو املناا ق الصاغر ال سايما ا تمعاات اةلياة الريفياة دعاياة
تاربطهه باإلجهااا بطريدقااة أو باان رم وتا ثر ساالبا علااى رزقهااه ودعااتهه  ...وتفءا ىل مءااايدقتهه .ويتجنااب
كثر من مهني الرعاية الصحية التماعيات اةتملاة أو املتصاور ملخالفاة الدقاانو وال يناقشاو مسانلة اإلجهاا
م ا مرضااا ه وال يدقااممو لاايهه معلومااات ااىلا الصاامد  ...و غياااب صااكوأ ملزمااة علااى شااكر مباااد
توجيهية وبروتوكوالت وعمليات مساءلة  ...تتنثر مواقن مهني الرعاياة الصاحية مبجموعاة معدقام مان العوامار.
وتتءا اامن ا ااىله العواما اار قا اايمهه ومعتدقا ااماهته الشخصا ااية ومسا ااتوم تا اان يلهه واسا ااتيعاهبه الدقا ااانو ومعا اارفتهه
باإلجها وبن القيات وثدقافة امل سسات اليت يتمربو ويعملو فيها".
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بءااعة أيااا أكاامت الدقابلااة بعاام تلدقيهااا نتااائأل باازل السااائر األمنيوسا أ اجلنااني ساايموت دا اار
الرحه أو بعم الوالد بف وجياز وأتاحات لصااحبة الابالغ ياارين اثناني :االحتفااظ حملهاا أو
"الساافر" .وعااو أ تتااي لصاااحبة الاابالغ معلوم اات دقيدقااة تسااتنم ىل أدلااة عاان اإلجهااا
تفااادت الدقابل ااة عطاء ااا وصااف ا دقيدق ا ا إلج اراء عملي ااة اإلجهااا ذات ااه واس ااتخممت املدقاب اار
التعبر امللطن "سفر" ورفءت مناقشة اىلا اخلياار بان شاكر مان األشاكال ومل تات لصااحبة
الاابالغ معلومااات عاان ااممات اإلجهااا الدقااانوين اخلااار  .وباامالا ماان ذلااخي أحالاات الدقابلااة
صاااحبة الاابالغ ىل منامااة تنااايه األساار  .و غياااب مباااد توجيهيااة واضااحة الدقااانو بشاان
ما جيوز وما ال جيوز مل يتمكن مدقممو الرعاية الصحية الىلين تفاعلت معهه صاحبة الابالغ مان
تزوي اام ا باملعلوم ااات ذات الص االة باجلوان ااب الطبي ااة ل جه ااا املش ااروع آيرلن ااما و ااممات
اإلجها املشروع اخلار .
 12-3وت ام ق ر المولااة حريااة صاااحبة الاابالغ احلصااول علااى املعلومااات ال يناامر ضاامن
الدقيود اليت جتيز ا املاد  19بماع محاية اآلداب العامة .فدقم أفءى فهه المولة الطرف لآلداب
العام ااة عل ااى النح ااو املنص ااوص علي ااه ق ااانو معلوم ااات اإلجه ااا وكم ااا يتب ااني م اان تطبي ااق
أحكامااه ىل حرمااا صاااحبة الاابالغ فعلي ا ا ماان معلومااات ذات أويااة بالغااة وكااا فهم ا ا ييزي ا ا
ال ميكاان أ يصاامم أمااا التاامقيق مبوجااب املاااد  19ماان العهاام .وعااالو علااى ذلااخي رف ا
المولة الطرف تاحة املعلومات لصاحبة البالغ مل يكن بماع محاية "املولود املدقبر" ذ مل يكان
يدتوق أ يبدقى "املولود املدقبر" على قيم احليا .
 13-3وكان اات الدقي ااود املفروض ااة عل ااى ح ااق ص اااحبة ال اابالغ احلص ااول عل ااى املعلوم ااات غ اار
متناسبة ألهنا أضرت بصحتها ورفا ها وجعلتها تشعر ببالي الو ن والوصه حني ختلى النااا
الصح اآليرلنم عنها وقت كانت أم ،احلاجة ىل دعمه.

 14-3وعااالو علااى ذلااخي يدعتاارب احلااار املفاارو علااى تاحااة معلومااات عاان اإلجهااا علناا
ضمن قاانو معلوماات اإلجهاا
غيااب لاب حمامد للحصاول علاى اىله املعلوماات تدقيياما
غاار متناسااب حلااق صاااحبة الاابالغ احلصااول علااى معلومااات عاان الصااحة اجلنسااية واإلجنابيااة.
فصاااحبة الاابالغ مل تطلااب معلومااات مكتوباة عاان ااممات اإلجهااا الدقانونيااة اخلااار ألهنااا
مل تكاان علااى علااه مبااا ميكاان لبااه .و ا مل تكاان تعاارف مااثالا أ ماام ال ا  24أساابوعا الاايت تاامد
اإلجها الدقانوين اململكة املتحم ال تنطبق على اجلنني الىل حيمر تشاو ات مميتاة وكانات
ختش ااى حرماهن ااا م اان الرعاي ااة حا ا و س ااافرت ىل اخل ااار واعتدق اامت أهن ااا س ااوف تدء ااطر ىل
االحتفاااظ حملهااا لتاام ر دوام ااة التننيااب ومساااءلة الاانف ،ع اان املااوت اةتماار للجنااني دا اار
رمحه ااا .ومل تس ااتط ص اااحبة ال اابالغ احلص ااول عل ااى املعلوم ااات األساس ااية بش اان أنس ااب أن ا اواع
ممات اإلجها بالنسبة هاا وذلاخي باالنار ىل تدقام محلهاا .وماا كانات اىله املعاملاة ساتددقبر
أو ستدعترب ممارسة جيم أنامة صحية أ رم.
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االدعاءات مبوجب املواد  )1(2و 3و 26من العهم
 15-3تنتهاخي الدقاوانني الاايت جتاار اإلجهااا احلااق عاام التمييااز واملساااوا التمتا باااحلدقوق
األ رم على أساس اجلن ،ونوع اجلن .،والمول ملزمة مبوجب احلق املساوا واحلاق عام
التمييااز باان تتنكاام ماان أ اامماهتا الصااحية األساسااية تسااتوعب اال تالفااات البيولوجيااة بااني
الرجار واملارأ ماال اإلجنااب .و اىله الدقاوانني ييزياة أيءاا ألهناا تار املارأ مان الاوازع األ القا
امل ارتبط ارتبا ا ا وثيدق ا ا حريته ااا اإلجن اااب .وال توج اام قي ااود مماثل ااة عل ااى اخل ااممات الص ااحية ال اايت
تدقتصر على احتياجات الرجر.
 16-3وجتاارمي اإلجهااا علااى أساااس تشااو ات اجلنااني املميتااة أضار بصاااحبة الاابالغ علااى ااو
مفاار ألهنااا امارأ كاناات تتااا ىل ااىلا اإلجاراء الطاايب للحفاااظ علااى كرامتهااا وسااالمتها البمنيااة
والنفس ااية وحريته ااا اإلجن اااب و ااو م ااا يش ااكر انتهاكا اا للما اواد  )1(2و 3و 26م اان العه اام.
آيرلناما النسااء بالصاممة و"يعاقاب" النسااء الالئا يكان حاجاة
ويصيب حار اإلجهاا
إلجها محر فاشر .لكن املرضى الىلكور آيرلنما ال يعانو اةن الايت عانتهاا صااحبة الابالغ
عنمما التمست الرعاية الطبية الالزمة.
 17-3فدقم شعرت صاحبة الابالغ بنهناا قام ءاعت حلكاه مدقامم الرعاياة الصاحية .وأ ربهتاا
بيبتها أهنا لاو احتفاات حملهاا "فرمباا لان تعااين" فلتهاا و اىلا سالوأ يباني عام احا ا قرار اا
وحريتها اإلجناب وربط احتياجاهتا الصحية باملعتدقمات الشخصية ملدقمم الرعاية زاء األوياة
الدقصااوم ملعانااا اجلنااني .وال توجاام حاااالت آيرلنااما يتوق ا فيهااا ماان الرجااال أيء اا أ يءااعوا
احتياجاهته الصحية وواعز ه األ الق جانب ا فيما يتعلق بو ائفهه اإلجنابية.
 18-3وانتهكاات المولااة الطاارف حدقااوق صاااحبة الاابالغ املساااوا وعاام التمييااز ضاام ا
التمت حدقوقها مبوجاب املاواد  7و 17و 19مان العهام وانتهكات أيءا ا حدقوقهاا احلماياة مان
التمييز مبوجب املاد  26مان العهام ألهناا مل تات لصااحبة الابالغ املعلوماات املطلوباة .وانتهكات
المولااة الطاارف أيء اا حدقهااا احلصااول علااى معلومااات تتعلااق بالصااحة اجلنسااية واإلجنابيااة ألهنااا
كانت امرأ حاجة إلهناء محلها .و املدقابر ال دحيار املرضاى الرجاال آيرلناما مان املعلوماات
الصااحية احليويااة وال يرفءااهه ناااا الرعايااة الصااحية وال يتخلااى عاانهه عناامما يطلبااو معلومااات
من ىلا الدقبير.
 19-3وجتاارمي المولااة الطاارف ل جهااا حصاار صاااحبة الاابالغ قاامرهتا علااى اإلجناااب ألنااه
أعطااى األولويااة حلمايااة "املولااود املدقباار" وجعلهااا تعلااو علااى احتياجاهتااا الصااحية وقرار ااا جهااا
ووضااعت صاااحبة الاابالغ قالااب يط ا قااائه علااى نااوع اجلاان ،ياارم أنااه ينبغ ا للنساااء
محلهااا .د
االحتفاظ حملهن بغ النار عن روفهن واحتياجاهتن ورغباهتن أل دور ان األساسا او
أ يكاان أمهااات يدقااممن الرعايااة .فا تصااار صاااحبة الاابالغ ضاامن قالااب يطا ال ياارم فيهااا غاار
عرضااها للتمييااز وانتهااخي حدقهااا املساااوا بااني اجلنسااني .ومبوجااب ناااا الرعايااة
آلااة جناااب قاام َّ
الص ااحية اآليرلن اام تدعت اارب النس اااء الالئ ا ا جيهء اان مح ا االا فاش ا االا غ اار أ اار للمش ااور أو أهنا اان
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ال حيتجنهااا حااني أ النساااء الالئا ميااوت جنياانهن موتا ا بيعيا ا حيصاالن عليهااا .وتداهاار ااىله
املعاملة أ مثة فكر يطياة عماا ينبغا أ تفعلاه املارأ حاال كاا محلهاا فاشاالا أ تارأ احلياا
تن ىل مرا ا بصرف النار عن معاناهتا.
 20-3وينبغ ا فه ااه االنتهاك ااات ال اايت تعرض اات ه ااا ص اااحبة ال اابالغ ض ااوء التميي ااز اهيكلا ا
آيرلنااما واملمارسااات ذات الصاالة  .ومييااز ناااا اإلجهااا ضاام
املستشاار قااانو اإلجهااا
صاااحبة الاابالغ كفاارد وضاام النساااء كجماعااة ويغفاار أ للنساااء احتياجااات صااحية وتلفااة
مااال اإلجناااب األماار الااىل يفاااقه ضااعفهن ووضااعهن االجتماااع املتاامين .و اخلتااا انتدهكاات
حدقااوق صاااحبة الاابالغ عاام التمييااز ضاام ا و تعهااا حدقوقهااا علااى قاام املساااوا و عاام
تعرضها ملعاملة قاسية وال نسانية ومهينة واحلفااظ علاى صوصايتها وحصاوها علاى املعلوماات
اليت تكفلها املادتا  )1(2و 3باالق ا م املواد  7و 17و 19من العهما وانتدهخي أيء ا حدقها
املساوا احلماية مبوجب املاد .26

استنفاد سبر االنتصاف اةلية
ا ا ق ااممت التماس ا ا ا ىل
 21-3مل يك اان لص اااحبة ال اابالغ أ احتم ااال معدقا ااول بالنج ااا
اةكمااة اآليرلنميااة إلهناااء محلهااا .و حااني أ آليرلنااما ساالطة قءااائية عاملااة ومسااتدقلة وكااا ماان
املمكن لصاحبة البالغ ممارسة سبر انتصاف حملية فإ ىله السبر غر فعالة وغر 
كافية.
 22-3فف ا وقاات ااىله الوقااائ و ىل غايااة عااا  2013كاناات املاااد  58ماان قااانو اجل ارائه
املرتكبا ااة ضا اام األشا ااخاص (قا ااانو  )1861جتا اار اإلجها ااا بالنسا اابة للم ا ارأ احلاما اار ومدقا اامم
ااممات اإلجهااا ولااو تعلااق األماار باحلاااالت الاايت تسااتمع ندقاااذ حيااا امل ارأ احلاماار .فدقاام
نصاات ااىله املاااد علااى عدقوبااة السااجن امل باام علااى كاار ام ارأ حاولاات هناااء محلهااا وأ بيااب
حاول مسااعمهتا علاى ذلاخي .وعاالو علاى ذلاخي تانص املااد  3-3-40مان المساتور الايت بامأ
العماار هباا عااا  1983علااى مااا يلا " :تعا ف المولااة حااق املولااود املدقباار احليااا ما يااالء
االعتبار الواجب ملساواته حق األ احليا وتءمن قوانينها بالدقامر املمكان عمليا ا احا ا
ىلا احلق والامفاع عناه" .وتانص املااد  22مان قاانو محاياة احلياا أثنااء احلمار لعاا 2013
علااى أ "( )1الدقءاااء علااى حيااا اجلنااني عمااما جرميااةا ( )2وكاار شااخص يااما بارتكاااب جرمياة
مبوجب ىله املاد يدعاقب بغرامة مالية أو بالسجن ملم ال تتجاوز  14سنة أو بكليهما".
 23-3و قارار قءااية النائااب العااا ضاام فااال وآ اارين الصااادر عااا  1992رأت اةكمااة
العليا أ املاد  3-3-40جتياز اإلجهاا فدقاط عنامما "يثبات احتماال وجاود طار حدقيدقا وكبار
علااى حيااا األ احلاماار ولااي ،علااى صااحتها ويكااو طاارا ال ميكاان درةه ال بإجهااا محلهااا".
وأصا اامرت اةكما ااة العليا ااا عا ااا  2009توضا اايحات ضا ااافية بشا اان مع ا ا احلمايا ااة المسا ااتورية
لا "املولود املدقبر" .فف قءية روش ضم روش قءت اةكمة بان زرع دمءاغة رحاه املارأ يدنشا
ص االة ب اااملرأ احلام اار وأ املء ااغة تص ااب ح ااال "مول ااود مدقب اار" .ويع ااي ااىلا الدقا ارار أ احلماي ااة
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المستورية لا "املولود املدقبار" تشامر اجلناني الاىل حيمار تشاو ات مميتاة ماا دا حيقا ا عارب صالته بااملرأ
احلامر ويوجم احتمال بننه سايولم .و اىلا ماا ينطباق علاى حالاة صااحبة الابالغ الايت دزرعات مءاغة
رمحها وأصبحت من مث حال "املولود املدقبر" الىل تميه صراحةا املاد .3-3-40
 24-3وماا دا جنااني صاااحبة الاابالغ حياا فإنااه مل تكاان هااا فرصاة معدقولااة إلقناااع اةكمااة العليااا
س اانة واح اام فدق ااط بع اام قرار ااا قء ااية روش ض اام روش ب اان جنينه ااا مل يك اان حممي ا اا مبوج ااب
املاد  3-3-40ألنه كا من الواض أ للجنني "احتمال بن يولم والدقمر على أ يولام" وأ
حياته ها صلة حياا صااحبة الابالغ .وأكام قارار قءاية روش ضام روش أيءا ا أ املااد 3-3-40
تدقاايه موازنااة بااني حيااا امل ارأ احلاماار وبااني حيااا جنينهااا وال تدع ا بصااحة امل ارأ أو رفا هااا .و ااالل
مناقشة قانو محاياة احلياا أثنااء احلمار لعاا  2013رفءات اهيةاة التشاريعية عاالو علاى ذلاخي
درا تشو ات اجلنني املميتة أساس ا قانوني ا جييز اإلجها .
 25-3وحا لااو ارتاانت اةكمااة و اىلا احتمااال مسااتبعم أ جنااني صاااحبة الاابالغ ال يشااكر
"حيق ا غر مولود" فإ من املستبعم جما أ تستخلص أ لصاحبة البالغ حدق ا دستوري ا هناء
محلهااا .وكاناات صاااحبة الاابالغ ستءااطر ىل االحتجااا بنحكااا دسااتورية أ اارم للمطالبااة هبااىلا
احلااق ال ساايما املاااد  3-40الاايت تما حدقوقاا غاار ماىلكور لألشااخاص .وما ذلااخي ميكاان أ
تنطبااق ااىله احلدقااوق أيءاا علااى اجلنااني وميكاان التااىلرع هبااا نيابااة عنااه .وعااالو علااى ذلااخي كاناات
صاحبة البالغ أسبوعها الا  21من احلمر عنمما علمت أ جلنينها تشو ات مميتاة .وحا
حااال صصاات اةاااكه أولويااة لدقءااية صاااحبة الاابالغ فماان غاار املاارج أ تكااو ااىله اةاااكه
ر ىله الاروف.
قادر على صمار قرار بنسرع ما يلز
 26-3وفيمااا يتعلااق حااق صاااحبة الاابالغ احلصااول علااى املعلومااات أكاامت اةكمااة العليااا أ
الدقااانو الن ااا ه ملعلوم ااات اإلجه ااا دس ااتور ووضااعته م اان مث من اانم ع اان الطع ااو المس ااتورية
اةتملة .ويستتب ذلخي أنه ال يوجم أ احتمال معدقول بن تطعن صاحبة البالغ ىلا الدقانو  .
 27-3وماا كااا أل التماااس توجهاه صاااحبة الاابالغ ىل اةكمااة إلهنااء محلهااا أ يكااو فعاااالا
وكافي اا .وح ا ل ااو ارت اانت اةكم ااة أ لص اااحبة ال اابالغ حدق اا قانوني اا احلص ااول عل ااى ااممات
آيرلنما و و احتماال مساتبعم جاما ماا كانات هاا الدقامر علاى هنااء محلهاا نااأ.
اإلجها
فمن أجر جها محلها كا عليها احلصول على أمار امتثاال إلجباار المولاة علاى أداء واجاب
قانوين ذ اب عا و و أمر ينبغ أ يكو واضحا وال لب ،فيه .وعالو على ذلخي كانات
اةاااكه ساات دد كثاارا بشاان توجيااه أماار للساالطة التنفيىليااة بإتاحااة ااممات هناااء احلماار لصاااحبة
البالغ أل ذلخي يتعار م مبمأ الفصر بني السلطات .ومل يكن لسبر االنتصاف املتاحة أ
تك ااو كافي ااة ألهن ااا كان اات سا اتفاقه معان ااا ص اااحبة ال اابالغ نفس ااي ا بإجبار ااا عل ااى ال اام ول
منازعات عامة األمر الىل كا سيعرضها لعماء اجلمهور.
 28-3و األ ر كا بإمكاا صااحبة الابالغ أ تطعان احلاار املفارو علاى اإلجهاا
بتدقااممي التماااس مبوجااب قااانو االتفاقيااة األوروبيااة حلمايااة حدقااوق اإلنسااا  .وما ذلااخي ومبوجااب
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ىلا الدقانو ما كا لصاحبة البالغ غار الساع ىل عاال عام التطاابق والتعاوي عان الءارر
ذ الصلة .وما كا أيءا مبدقمور ا التماس أمر االمتثاال لءاما هنااء محلهاا نا ياخي أ يكاو
ذلخي الوقت املناسب.
 29-3ومل تدا ات لص اااحبة ال اابالغ س اابر انتص اااف حملي ااة فعال ااة ومناس اابة بع اام أ أهن اات محله ااا
اخل ااار  .وك ااا س اايكو ه ااا ي ااارا اف اض اايا للطع اان حا اار اإلجه ااا اآليرلن اام  .أوالا ك ااا
بإمكاهنا تدقممي التماس ىل حمم اةاكه اآليرلنمية إلجراء استعرا ماوجز بشان دساتورية احلاار.
وكانت اةكمة س ف على األرج البات دعوا اا لعام جاموا ا وأل صااحبة الابالغ مل تعام
حاجاة ىل جهاا  .وثانياا كاا بإمكاهناا أ تدقام شاكوم مبوجاب قاانو حدقاوق اإلنساا وتاامف
بن أحكا اإلجها انتهكت حدقوقها .وعلى النحو املبني أعاله كا من املمكن أ يسافر اىلا
االساتعرا علاى أبعاام تدقامير عاان عاال عاام التطاابق والتعاوي عاان الءارر ذ الصاالة لكناه لاان
يكو سبير انتصاف فعاالا أو مناسب ا.
مالحظات الجولة الطكف بشأن مقوولية الوالغ وأسسه الموضوتي ة



 1-4قاممت المولاة الطارف مالحااهتاا  10وز/يولياه  2014و  21وز/يولياه .2015
وأشارت ىل أهنا ال تع على مدقبولية شكوم صاحبة البالغ.
 2-4وت كاام المولااة الطاارف أ املاااد  3-3-40ماان المسااتور يااار أ القا راسااخ للشااعب
الوق اات نفس ااه حا اق املا اوا نني الس اافر ىل
اآليرلن اام  .وما ا ذل ااخي أق اار الش ااعب اآليرلن اام
الواليااات الدقءااائية األ اارم ماان أجاار هناااء احلماار .واإل ااار التش اريع يكفاار حااق امل اوا نني
احلصااول علااى معلومااات عاان ااممات اإلجهااا املتاحااة اخلااار  .وماان مث يعكاا ،اإل ااار
المسااتور والتشاريع الاانهأل الاامقيق واملتناسااب املتبا زاء اآلراء املتننيااة للنا ااب اآليرلناام بشاان
مسنلة أ القية راسخة تتعلق بالنطاق الىل ينبغ ضمنه محاية حق اجلنني احليا باملوازناة باني
حق اجلنني ىلا وبني حدقوق املرأ .
 3-4وقااممت المولااة الطاارف استعراض اا مفص االا عاان اإل ااار التش اريع والتنايم ا اآليرلناام
فيمااا يتعلااق باإلجهااا و هناااء احلماار .وأشااارت أيءاا ىل احلكااه الصااادر عاان اةكمااة األوروبيااة
حلدقوق اإلنسا قءية أ .وب .و  .ضم آيرلنما( .)4فدقم أ ىلت اةكمة األوروبية اعتبار اا
أ الدقانو اآليرلنم يسم بالسفر ىل اخلار ألغرا اإلجها وأنه أتا املعلومات والرعاية
الصااحية علااى النحااو الواجااب وأشااارت ىل أهنااا ال تعتاارب أ احلااار املفاارو علااى اإلجهااا
ألسااباب صااحية و/أو ألغارا الرفاااه يتجااوز ااامش التدقاامير املمنااو للاامول األعءاااء .و كناات
اةكمة من قامة تواز عادل بني حدقوق ألن وبااء اخلصوصاية وباني احلدقاوق املعتام هباا باساه
اجلنني و حدقوق تستنم ىل اآلراء األ القية الراسخة للشاعب اآليرلنام بشان بيعاة احلياا .
ورأت اةكمااة أ حااق املمعياة احليااا اخلاصااة واحليااا األسارية انتدهااخي وأ ذلااخي يتعااار ما
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املاد  8من االتفاقية األوروبية قءية مدقممة الطلب جيه ألنه مل تكن ناأ جراءات ميسر
وفعالة كنها من تميم ما ذا كانت م لة للحصول على جها قانوين.
 4-4وعدقااب ذلااخي احلكااه اعتدماام قااانو محايااة احليااا أثناااء احلماار لعااا  .2013ويتناااول
مجلااة أمااور احلاااالت الاايت جيااوز فيهااا هناااء حيااا اجلنااني مثلمااا ااو احلااال عناامما
ااىلا الدقااانو
يشااكر احلماار طاارا علااى حيااا امل ارأ احلاماار بساابب ماار باامين و احل ااالت الطارئااة و
احلاااالت الاايت يشااكر االنتحااار طاارا حدقيدقيا ا وكباارا علااى حيااا املارأ احلاماار .وي كاام الدقااانو ماان
جمي اام ح ااق الش ااخص الس اافر ىل دول ااة أ اارم وحدق ااه أ حيص اار عل ااى املعلوم ااات املتعلدق ااة
باخلممات املتاحة قانونا دولة أ رم .وجير الدقانو الدقءاء علاى حياا اجلناني عماما ويعاقاب
على ذلخي بغرامة أو بالسجن ملم ال تتجاوز  14
سنة.
 5-4ويعكاا ،الناااا اآليرلناام الشاواغر الاايت تتناوهااا املاااد  6ماان العهاام .فهااىله املاااد ميكاان
أ ينشن عنها حق احليا للجنني و و حق يساتحق احلماياة .وال ميكان اجلاز هنائياا بان لاي،
للجن ا ااني أ نص ا اايب محاي ا ااة حدق ا ااه احلي ا ااا و ال فدق ا اامت امل ا اااد  )5(6معنا ا ااا وموجبه ا ااا
ومءموهنا .وعلى عكا ،رأ صااحبة الابالغ ال يوجام الوقات الارا ن أ قارار بشان تطبياق
العهاام علااى حدقااوق مااا قباار الااوالد حيااث مل يدعاار بعاام علااى اللجنااة سااياق ماااد ذو ص االة
أو وقائ مادية ذات صلة للنار فيهم ا.

االدعاءات مبوجب املاد 7
ل .ضم
 6-4مل تتعر صاحبة البالغ ملعاملة قاسية أو ال نسانية أو مهينة .فف قءية أ .
برو تبني أ جراءات معيناة ملاو ف المولاة كانات سابب ا مباشارا النتهااأ حدقاوق صااحبة الابالغ

تعسف ا األمر الىل حرمهاا مان احلصاول علاى جهاا عالجا قاانوين( .)5أماا قءاية صااحبة
الابالغ فإهناا مل تار مان احلصاول علاى جهاا قاانوين .فها مل تغتانه اإلجاراء الاىل أبلغهاا باه
مو فو المولة املعنيو بكر وضو وعلى و سليه .مث هناا أدحيلات وفاق اإلجاراءات الواجباة ىل
منامة تنايه األسار ملمارساة حدقهاا اخلياارات الدقانونياة الدقائماة .وبنااء علاى ذلاخي و الفا ا ملاا
حمث قءية أ .ل .ضم برو مل يتخىل مو فو المولة أ جاراءات كانات أو ميكان وصافها
بنهنااا تسااتنم ىل تيااز شخصا ماان مااو ف الناااا الصااح ( .)6وماان مث ال ميكاان الدقااول حااموث
أ حاق ماان حدقااوق صااحبة الاابالغ وأ ااىلا التام ر أفءااى ىل معاملااة
أ تام ر تعسااف
قاسية وال نسانية ومهينة أو سبقب مثر ىله املعاملة .
__________

()5
()6

12

انار البالغ رقه  2003/1153أ .ل .ضم برو اآلراء املعتمم  24تشرين األول/أكتوبر .2005
ووفدقا ا للمولاة الطاارف تنطباق احلجااة نفساها علااى آراء اللجناة املعنياة بالدقءاااء علاى التمييااز ضام املارأ الابالغ رقااه
 2009/22ل .س .ض اام ب اارو اآلراء املعتم اام  17تش ا ارين األول/أكت ااوبر  2011واللجن ااة املعني ااة حدقا ااوق
اإلنسا البالغ رقه  2007/1608ل . .ر .ضم األرجنتني اآلراء املعتمم  29آذار/مارس .2011
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ااىله احلالااة
 7-4و غياااب جاراءات فعليااة ماان جانااب مااو ف المولااة فااإ أ اسااتنتا
س اايدمثر ض ااوء م ااا اس ااتجم م اان مب اااد دس ااتورية وقانوني ااة ا تالفا اا نوعيا اا مهما اا ( مدقاب اار
ا ااتالف المرج اة) مدقارن اةا باالجتهااادات السااابدقة للجنااة .وساايتعار االسااتنتا ما الفدقاار 2
ماان تعليااق اللجنااة العااا رقااه  )1992(20بشاان حااار التعااىليب أو غااره ماان ضااروب املعاملااة
أو العدقوبة الدقاسية أو الال نسانية أو املهينة الىل جاء فيه أ من واجب المولة الطرف أ تاوفر
لكر شخص عن ريق ما قم يلز من التمابر التشريعية والتمابر األ ارم احلماياة مان األفعاال
اليت تار ا املاد  7سواء أحلدقها به أشخاص يعملو بصفتهه الردية أو ار نطاق صفتهه
الردية أو بصفتهه الشخصية .وال تكشن اىله احلالاة عان أ فعار مان أفعاال " حلااق الءارر"
من جانب أ شخص أو مو ن المولةا ومان مث ال توجام أ معاملاة قاساية أو ال نساانية
أو مهينة.
 8-4وتمف المولة الطرف بنهنا مل ترتكب أ فعر مان أفعاال املعاملاة الدقاساية أو الال نساانية
أو املهينة لألسباب التالية:
(أ)

البالغا
صاحبة

الاابالغ لتلاان ماان حيااث املءاامو والوقااائ عاان احلاااالت الاايت اسااتنمت ليهااا

(ب) م ااامل تك اان حي ااا ص اااحبة ال اابالغ معرض ااة للخط اار ف ااإ جا اراء احلص ااول عل ااى
جها قانوين آيرلنما واض  .فاملريءة اختىلت قرار اا بالتشااور ما بيبهاا .وقام كاا بإمكاهناا
حاال رفءاها رأ بيبهااا التمااس رأ بيااب آ ار وتدقااممي لاب ااار ىل اةكماة العليااا
آ ر املطاف .وال توجم أدلة وقائعية تشر ىل أ مو ف المولاة مسا ولو عان أ تام ر تعساف
عملية صن الدقرار ىلا أو أهنه مس ولو عن أ فعر من أفعال " حلاق الءرر"ا
( ) موجبااات اإلجهااا الدقااانوين معروفااة جيااما وتنطبااق مبوجااب املاااد 3-3-40
من المساتور واألسا ،الايت أوضاحتها اةكماة العلياا قءاية النائاب العاا ضام فاال وآ ارين
واملباد التوجيهية ل ،األ باء واملباد التوجيهية املتعلدقة حاالت احلمر املتنزمة ا
(د) تاامف صاااحبة الاابالغ بنهنااا كاناات تاامرأ أ اإلجهااا حماااور لكاان مل تكاان
لااميها أ فكاار عاان أ هناااء احلماار ألسااباب بيااة مشاامول أيء اا باااحلارا ااىلا ياامل علااى أ
فهمها الدقانو كا فهما ذاتياا
( ا) ك ااا رأ املستش اافى ومو في ااه واض ااحا و ااو أ هن اااء احلم اار غ اار ممك اان
آيرلنماا وبالتايل ال ميكن احلميث عن قرارات تعسفية أو عن عمر من أعماال حلااق الءارر قام
تسببت أو أسهمت معاملة قاسية أو ال نسانية أو مهينةا
(و) موقاان المولااة الطاارف وموقعهااا فيمااا يتعلااق بدقانوهنااا يعكاا ،سااعيها ىل تدقيااق
حدقوق اجلنني وحدقوق املرأ ا
تواز معدقول ومتن وصعب بني حدقوق متنافسة
(ز)
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االدعاءات مبوجب املاد 17
 9-4مل تدنتهخي حدقوق صاحبة البالغ اخلصوصية مبوجب املااد  17مان العهام .و ذا كاا
صوصاايتها فهااو تاام ر قااانوين وغاار تعسااف  .و ااو باااألحرم متناسااب م ا
مثااة أ تاام ر
األ اماف املشاروعة للعهاام ويراعا ضاارور قاماة تاواز دقياق بااني حاق اجلنااني احلياا واالعتبااار
الواجاب حليااا صااحبة الاابالغ .وكانات املشااور الاايت قاممها املستشاافى ىل صااحبة الاابالغ سااليمة
وقانونية .وجيوز للمولاة الطارف سان قاوانني اىلا الصامد وفدقا ا لارو املااد  25مان العهام الايت

تسم باملوازنة بني حدقوق متنافسة.
 10-4و قءااية أ .وب .و  .ضاام آيرلنااما رأت اةكمااة األوروبيااة حلدقااوق اإلنسااا مااا يل ا :
"با ااالنار ىل احل ا ااق الس ا اافر ىل اخلا ااار بص ا ااور قانوني ا ااة لغا اار اإلجه ا ااا واحلص ا ااول عل ا ااى
املعلومااات املناساابة والرعايااة الطبيااة الالزمااة آيرلنااما ال تاارم اةكمااة أ حااار اإلجهااا
آيرلناما ألساباب تتعلاق بالصاحة والرفاااه و او حاار يساتنم ىل وجهااة ناار أ القياة راساخة لامم
الشعب اآليرلنام زاء بيعاة احلياا  ...وماا ي تاب علاى ذلاخي مان احلماياة املمنوحاة حلاق اجلناني
احليااا حااار يتجاااوز ااامش التدقاامير املمنااو ىل المولااة اآليرلنميااة ااىلا الصاامد .و ااىله
الاروف ترم اةكمة أ احلار املطعاو فياه آيرلناما ياا حدقاق توازناا عاادالا باني حاق صااحيب
الطلااب األول والث اااين اح ا ا حياهتمااا اخلاص ااة واحلدق ااوق املعتاام هب ااا باس ااه اجلنااني" .وق اام ق ااال
النا ب اآليرلنم كلمته خبصوص التواز الىل ينبغ تدقيدقه مناسبات عميم .
ل .ضم بارو ول . .ر .ضام األرجنتاني حياث اساتنتجت اللجناة أ
 11-4أما قءية أ .
مثة انتهاك ا للماد  17فالدقانو الىل جييز هناء احلمر ألغرا العال موجود أصالا .وقم أدبلي
أصحاب البالغ البماية أ هه احلق هناء احلمر لكن جرم التم ر اىلا احلاق بصاور
تعسفية ومل تعمر المول املعنية على محايته .أما احلالة الرا نة فله ينشن نازاع مان اىلا الدقبيار
أل املستشاافى أعطااى رأيااه بوضااو عناامما قااال هناااء احلماار غاار متااا آيرلنااما .وماان مث
فالتم ر التعسف الىل حمث ىله احلاالت مل حيمث البالغ احلايل.

االدعاءات مبوجب املاد 19



 12-4مل تددقا ا َّم معلوم ااات كافي ااة إلثب ااات ااىله االدع اااءات .فص اااحبة ال اابالغ ق ااممت بع ا ا
االدعاءات اليت ال سنم ها منها ماا يتعلاق بالدقابلاة ماثالا .مث ادعااء صااحبة الابالغ أ الدقابلاة
"رفءت مناقشة" اخليارات املتاحة هاا ياا ياوح بان الدقابلاة تعمامت ذلاخي دو أ تدقام للجناة
أ معلومات ضافية .وملا كانت الدقابلة قم أحالت صاحبة البالغ ىل اهيةة املناسابة الايت ميكنهاا
احلصااول منهااا علااى املعلومااات املطلوبااة فااإ الدقابلااة مل اارس أ شااكر ماان أشااكال احلااار.
ااىله الا ااروف ذ ا ااىله اإلحال ااة دح اات لص اااحبة ال اابالغ بتلدق ا ا
ومل تدنته ااخي امل ا ااد 19
مجي ا املعلومااات املساامو هبااا تنفيااىلا للماااد  .)2(19وملااا كااا املستشاافى قاام نص ا صاااحبة
البالغ بالتماس املشور من أحام املستشاارين ماا مكنهاا مان مناقشاة مجيا اخلياارات املتاحاة هاا
خي .وعالو علاى ذلاخي يتاي برناامأل حااالت احلمار املتنزماة الاىل وضاعته
فإ املاد  19مل تدنته 
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اهيةة التنفيىلية للخممات الصحية مصمرا ائالا للمعلومات املتاحة لعامة اجلمهور تتعلق حاالت
احلمر املتنزمة وشرو اإلجها  .وقم أتي ىلا املصمر ا اين لصاحبة البالغ.

االدعاءات مبوجب املواد  )1(2و 3و26
 13-4تمف المولة الطرف بننه مل يكن مثة أ ييز لكان ذا حامث يياز ماا فينبغا اعتبااره
تفريدقا ا معدقااوالا وموضااوعي ا يرما ىل تدقيااق غاار مشااروع مبوجااب العهاام .وال ميكاان احلااميث عاان
" ييز محن" ضم املرأ احلامر أل قمراهتا البمنية أو روفها امارأ حاامالا ختتلان بطبيعتهاا عان
حالة الرجر .و ىلا التفريق أمر واق وميكن اعتباره أمرا بميهيا.
 14-4وال يوجاام أ أساااس للدقااول اإل ااار الدقااانوين موضااوع الشااكوم واملاااد 3-3-40
ماان المسااتور واألحكااا ذات الصاالة ماان قااانو اجل ارائه ضاام األشااخاص لعااا  1861تنطااو
مجيعها على ييز ضم املرأ على أساس نوع اجلن .،فاإل ار حمايم فيما يتعلق بنوع اجلن .،فإذا
ااروف ال ياانص عليهااا المسااتور يكااو قاام
أتااا رجار اإلجهااا أو قااا بعمليااة اإلجهااا
ارتكب جرمية.وح ذا ميز اإل ار الدقانوين فعالا علاى أسااس ناوع اجلان ،فاإ اىلا التميياز ياا
يرم ىل تدقيق مف مشروع و محاية اجلنني ويتناسب م ىلا اهمف .واإلجاراءات موضاوع
الس ال متناسبة ألهناا حدقدقات توازناا عاادالا باني حرياات الفارد وحدقوقاه وباني املصالحة العاماة .و
ااىلا ا ااال أيء ا ا ووفدق ا ا للحكااه الصااادر عاان اةكمااة األوروبيااة حلدقااوق اإلنسااا تتمت ا المولااة
الطرف هبامش للتدقمير .ومن مث فالتفريق معدقول وموضوع ويءمن مف ا مشروع ا.
 15-4وتاارف المولااة الطاارف االدعاااء الااىل مفاااده أ قوانينهااا وضااعت صاااحبة الاابالغ ضاامن
يوذ يط واعتربهتا آلاة جنابياة وميازت ضام ا علاى أسااس ناوع اجلان .،فاملماايز املتنصالة باني
الرجر واملرأ احلامار تساتلز بااألحرم تدقياق تاواز دقياق باني حدقاوق اجلناني الاىل دميكان أ يولام
حيا وبني حدقوق املرأ احلامر.
نعليقات صاحوة الوالغ تلى مالحظات الجولة الطكف
 1-5قااممت صاااحبة الاابالغ تعليدقاهتااا علااى مالحاااات المولااة الطاارف  12كااانو األول/
ديسمرب  .2014وعارضت الصور اليت قممتها المولة الطرف عن رأ الشعب اآليرلنم بشن
آيرلنااما.
اإلجهاا و"اخليااار" الااىل ارتءاااه فيمااا يتعلااق بااالاروف الاايت جيااوز فيهااا اإلجهااا
فدقاام أشااارت اسااتطالعات الارأ منااىل ساانوات عمياام ىل أ أغلبيااة كباار ماان الشااعب اآليرلناام
حاالت احلمر الفاشار وتشاو ات اجلناني املميتاة .وتامعه أغلبياة كبار
تمعه باحة اإلجها
أيء ا باحة اإلجهاا عنامما يكاو احلمار نتيجاة اعتاماء جنسا أو يشاكر طارا علاى صاحة
امل ارأ احلاماار .وعااالو علااى ذلااخي ال تاامعه االسااتفتاءات المسااتورية مااا تسااميه المولااة الطاارف
"اخليار األ الق " الراسخ للشعب اآليرلنم ذ مل تدات للنا اب اآليرلنام قاط فرصاة التصاويت
على أ اق ا يمعو ىل توسي نطاق احلاالت اليت ميكان فيهاا احلصاول علاى اإلجهاا بصاور
أ وقاات ماان األوقااات فرصااة التعباار عاان رأيااه خبصااوص
قانونيااة .ومل يدات للشااعب اآليرلناام
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ااروف أ اارم غاار تلااخي الاايت تع اقر حيااا امل ارأ
مساانلة مااا ذا كااا ينبغ ا باحااة اإلجهااا
للخط اار .و الواق ا ا رف ا ا النا ااب اآليرلن اام اق احا ااني دعرض ا اا للتص ااويت عا ااام 1992
و 2002كانااا يرميااا ىل وضا قيااود ضااافية علااى الوصااول ىل اإلجهااا وذلااخي حاااره عناامما
يتهمد طر االنتحار املرأ احلامر .وعالو على ذلخي أعرب أقر من  35املائة من الناا بني
ال ااىلين حي ااق ه ااه التص ااويت ع اان تنيي اام ه ه ااىله الدقي ااود االس ااتفتاءات المس ااتورية الثالث ااة بش اان
مسنلة اإلجها .
 2-5وال يا ثر قااانو محايااة احليااا أثناااء احلماار لعااا  2013علااى شااكوم صاااحبة الاابالغ
ألنه ال ينطبق ال على تنايه اإلجراءات اليت يتعني اتباعهاا عنامما تلاتم ،املارأ احلامار جهاا
محلها وتواجه طرا حدقيدقيا وكبرا على حياهتا.

االدعاءات مبوجب املاد 7
 3-5ال جيااوز للمولااة الطاارف نتيجااة الطاااب املطلااق للحااق املنصااوص عليااه املاااد  7تربياار
سا االوكها باإلشا ااار ىل ضا اارور تدقيا ااق ت ا اواز با ااني احلدقا ااوق اةميا ااة مبوجا ااب ا ااىله املا اااد و"حدقا ااوق
اآل ارين" .وعاالو علاى ذلاخي فمااا تمعياه المولاة الطارف ماان أ عناصار املعاملاة السايةة ال تكتماار
ال بثبوت تم ر تعسف من جانب مو ف المولة ال أساس له صيغة املاد  .7فمسانلة ماا ذا
كااا ساالوأ المولااة الطاارف اجناار عنااه سااوء معاملااة بساابب ج اراءات تعساافية أو باان ريدقااة أ ارم
ال ت بصلة ىل احلماية اليت تتيحهاا املااد  .7فعنامما تددقا َّم دعاوم بشان انتهااأ املااد  7ينبغا
أ يركااز التحدقيااق علااى تمياام مااا ذا كاناات األضارار املتكباام قاام بلغاات حاام سااوء املعاملااة ومااا ذا
كااا الساالوأ الااىل ترتااب عليااه الءاارر ساالوأ يدعاازم ىل المولااة .وال حاجااة ىل تمياام مااا ذا كااا
ىلا السلوأ تعسفيا أ ال.
 4-5مث المول ااة الط اارف أك اامت كث ارا عل ااى عنص اار "اإلج اراءات التعس اافية" و ا ب ااىللخي
توح ضمنا أ عم شرعية اإلجها مبوجب الدقانو اةل الىل أسست عليه صاحبة البالغ
شااكوا ا ااو بطبيعتااه و حاام ذاتااه ساابب حاسااه لاارف ادعاءاهتااا مبوجااب املاااد  .7وملااا كااا
اإلجها الىل سعت ليه صاحبة البالغ غر قانوين مبوجب الدقانو اةل فإ المولة الطرف
ترم أنه ال ميكن اعتبار رفءها اإلجراء الطيب مبثابة سوء معاملاة .اىلا املنطاق يدقاو املبامأ الاىل
مفاااده أنااه ال ميكاان التااىلرع أبااما بالدقااانو اةل ا لتربياار عاام الوفاااء بااللتزامااات مبوجااب العهاام
ويتناق م الطاب املطلق للحماية اليت تتيحها املاد  .7ويعي الدقباول هباىلا املنطاق ضامني ا قباول
الدقااول الااىل يفياام أ المولااة الاايت جتاار أو تااار حكااه الدقااانو بعا اإلجاراءات الطبيااة تسااتطي
التنصاار ماان مس ا وليتها مبوجااب املاااد  7ح ا عناامما ي تااب علااى حااار ااىله اإلج اراءات أمل
ومعان ااا ش ااميما  .وعن اامما مل يدس اام لص اااحبة ال اابالغ باإلجه ااا مل يك اان ملعرفته ااا ب اان ااىلا
واقا األمار مان
الرف مطابق للدقانو اةل أ لفن من معاناهتا .فدقام زاد جتارمي اإلجهاا
حم معاناهتا عو أ يدقلصها.
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 5-5وتاارف صاااحبة الاابالغ تكيياان المولااة الطاارف للوقااائ أهنااا ال تنطااو علااى ساالوأ ماان
جان ااب المول ااة الط اارف يتن ااا ما ا حا اار س ااوء املعامل ااة .ف ااالفريق الط اايب املك ااو م اان م ااو فني
عموميني مل يت ها اإلجها الىل كانت تلتم .،وحرمها مو فو المولة الىلين تصارفوا وفدقاا
لدقوانني المولة وسياساهتا مان فرصاة جهاا محلهاا .وعانات صااحبة الابالغ جاراء ذلاخي معاناا
نفسية شميم  .وقم جتاوز أملها ومعاناهتا العتبة اليت حمدهتا املاد .7

االدعاءات مبوجب املاد 17
 6-5ميثر حرما المولة الطرف صاحبة البالغ من جها
حدقها اخلصوصية لألسباب التالية:

محلها تام الا تعسافي ا ممارساة

ميااز ااىلا التاام ر ضاام ا ألهنااا ام ارأ وتعااار ماان مث م ا حااار التمييااز علااى
(أ)
أساس اجلن ،املنصوص عليه املادتني  2و 3من العهما
شروع .ومل تدقم المولة الطرف
(ب) مل يكن التم ر ضروري ا أو متناسب ا م مف م 
حججاا تتعلااق بااروف صاااحبة الاابالغ مان شاانهنا أ تداهار ماامم ضاارور وتناساب ساالوأ المولااة
الطرف جتا هاا
( ) مل تثب اات المول ااة الط اارف أ الت اام ر ح ااق ص اااحبة ال اابالغ اخلصوص ااية
ضرور لتحدقياق اهامف املشاروع الاىل تاتأل باه .وعلاى النحاو املشاار لياه أعااله فاإ ماا تمعياه
المولااة الطاارف ماان " يااارات أ القيااة راسااخة" للشااعب اآليرلناام ال ميثاار آراء غالبيااة الشااعب
اآليرلنم ا
(د) مل تثب اات المول ااة الط اارف أ ت اام لها ح ااق ص اااحبة ال اابالغ اخلصوص ااية
تاام ر مناسااب أو فعااال لتحدقيااق الغاار الااىل دوضا ماان أجلااه  .فالناااا الدقااانوين اجلنااائ الااىل
حيااار علااى النساااء مجي ا الاااروف جهااا محلهاان دا اار البلاام وحيصااره حاااالت وجااود
طر حدقيدق وكبر على حياهتن ويهمد ن بنحكا سجن ويلة باساه محاياة ياارات أ القياة
مزعومااة تتعلااق ب ا "حااق املولااود املدقباار احليااا " والااىل يتءاامن الوقاات نفسااه حكما ا صاارحي ا
ينص على احلق السفر ار المولاة ل جهاا لاي ،وسايلة لتحدقياق غاياةا بار او تءاارب
املصطلحات جيعر الطبيعة احلدقيدقية الدعاءات المولة الطرف موض الشخي ا
( ا) ومل تثباات المولااة الطاارف أ تاام لها كااا متناسااب ا .ومااا عانتااه صاااحبة الاابالغ
من صممة ووصه نتيجة االعتماء على سالمتها البمنية والنفساية وكرامتهاا وحريتهاا اإلجنااب
تءااافرت مجيعهااا لت تااب عليه اا آال ومعانااا نفسااية طاار  .و ااىلا السااياق ال ميكاان وصاان
قوانني المولة الطرف بنهنا متناسبة أو أهناا تدقاق "توازنا ا دقيدقا ا باني حدقاوق متنافساة ا حدقاوق
الطفلة اليت مل تولم بعم وأمها" .وبمالا مان ذلاخي أولات المولاة الطارف ا تمامهاا حلماياة "املولاود
ة .و الواقا كانات صااحبة الاابالغ
املدقبار" ومل تات أ محاياة حلاق صااحبة الابالغ اخلصوصاي 
ستواجه عدقوبة جنائية مشمد لو أهنا أجهءت محلها آيرلنما.
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 7-5وينطب ااق مب اامأ ااامش التدق اامير ال ااىل ت ااىلرعت ب ااه المول ااة الط اارف حص اارا عل ااى الس اوابق
الدقءاائية للمحكمااة األوروبيااة حلدقااوق اإلنساا ومل تدقباار بااه أ آليااة مان آليااات حدقااوق اإلنسااا
المولية أو اإلقليمية األ رم .وعالو على ذلخي مل تناار اةكماة القاا تطبياق مبامأ اامش
التدقمير على مموعة وقائ مماثلة لتلخي اليت عايشتها صاحبة البالغ.

االدعاءات مبوجب املاد 19
 8-5ميكان وصاان قااانو معلومااات اإلجهاا بننااه ناااا رقابااة صاارمة ارسااها المولااة حيكااه
الطريدقااة الاايت يتعااني هبااا تاحااة املعلومااات .فهااىلا الدقااانو حيااار علااى األ باااء حالااة مرضااا ه ىل
اخلار ويدعترب عم االمتثال ألحكامه جرمية يعاقب عليها بغراماة .ونتيجاة
مدقمم اإلجها
لااىللخي ال يعتاارب احلااق احلصااول علااى املعلومااات حدقاا جيابياا يسااا ه تدقيااق املنفعااة العامااة
وبالتااايل تسااتلز ممارسااته اختاااذ جاراءات ماان جانااب المولااة الطاارف لرفا احلاواجز الاايت تااول دو
التمتا بااه .وناااا العدقوبااات املعمااول بااه المولااة الطاارف جاراء توسااي نطاااق جتاارمي اإلجهااا
ومااا يتصاار بااىللخي ماان غمااو فيمااا يتعلااق باااإلجراء الااىل جيياازه الدقااانو ردع الطبيب اة والدقابلااة
كليهما عن تاحة املعلومات اليت التمستها صاحبة البالغ.
 9-5وتطعن صاحبة البالغ االدعاء الىل مفاده أ حالتها ىل اجلمعية اآليرلنمية لتناايه
األسر يعي أ المولة الطرف وفت بالتزاماهتا مبوجاب املااد  .19فدقام شاكلت النصايحة املهىلباة
اليت قممها مو فو المولة لالتصال باجلمعية قطع ا الستمرارية عالقة الرعاية باني الطبياب واملاري
ومل تسااتنم النصاايحة ىل االحتياجااات الصااحية لصاااحبة الاابالغ باار كان ات اتدقاااءا لكاار أشااكال
الوصه والنتائأل غر املعروفة اليت ميكن أ ت تب على تاحة املعلومات مباشرا .
 10-5وفيماا يتعلااق بربنااامأل حاااالت احلماار املتنزمااة ال تتااي المولااة الطاارف حسااب مااا ياارد
موقعها الشبك املشور أو اخلممات الطبية مباشرا ىل اجلمهور .بر على العك ،اول المولاة
ها .ويرم ا
الطاارف منامااات أ اارم لتدقااممي املشااور أو اخلااممات الطبيااة الاايت تتماشااى م ا أ ااماف 
برنامها ىلا ىل "احلم من عمد النساء الالئ ل اإلجها بسبب حالة محر متنزماة وذلاخي
بإتاحة ممات وأشكال دعه جتعر اخليارات األ رم أكثر جاذبية".
 11-5ومل تثار الدقياود املفروضاة علاى حاق صااحبة الابالغ احلصاول علاى املعلوماات أحكاا
املاااد  )3(19ماان العهاام .ومل تااربر المولااة الطاارف ااىله الدقيااود .فها غاار حماامد بانص الدقااانو
أل ق ا ااانو معلوم ا ااات اإلجه ا ااا ال يس ا ااتو ش ا اار العه ا اام ال ا ااىل ي ا اانص عل ا ااى أ أ تدقيي ا اام
للماد  19ينبغ "صياغته بمقاة كافياة لكا يتسا للفارد ضابط سالوكه وفدقاا لاىللخي"( .)7وعاالو
على ذلخي مل تكن الدقيود ضرورية أو متناسابة ما اهامف املشاروع .ومل يكان مثاة أ غار آ ار
اخلاار و ااو
غار عاقاة تا صااحبة الابالغ حدقهاا املعلوماات املتعلدقاة خباممات اإلجهاا
مف غر متناسب ضوء األثر الءار على كرامتها ورفا ها.

__________

()7
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االدعاءات مبوجب املواد  2و 3و26
 12-5ال تدق ايه املاااد  3-3-40ماان المسااتور "موازنااة" بااني حااق الرجاار احليااا وبااني تع اه
حدقوق ااه األ اارم .وهب ااىله الطريدق ااة ل ااي ،لتنكي اام المول ااة الط اارف أ ااىلا احلك ااه حماي اام جنس اااني ا
م ااا يمعم ااه .وع ااالو عل ااى ذل ااخي ينطب ااق اجل اازء األول م اان الف اارع  58م اان ق ااانو اجلا ارائه ض اام
األشاخاص علاى النسااء فدقاطا وماان مث فهاو لاي ،حماياما جنسااانيا .واإل اار الدقاانوين املعماول بااه
ينطو على أثر مميز وحممد على املرأ وله عواقب شميم على التشريعات ذات الصالة بساالمتها
الشخصية وكرامتها وصحتها البمنية والنفسية ورفا ها.
 13-5وال ميكاان للاامول األ اراف العهاام االحتج ااا باخلصوصاايات البيولوجي ااة للم ارأ ال اايت
يز ا عان الرجار وبدقامرهتا علاى اإلجنااب أساسا ا لتدقييام حدقوقهاا .فآيرلناما مل تساتط أ تامح
ال اامعوم الا ااا ر الوجا ااة مبمارس ااتها التميي ااز عل ااى أس اااس ن ااوع اجل اان ،وأ ت ااربر أ معاملته ااا
تتناساب ما اامف مشااروع .ومل توضا كياان أ قارار عاام تاحااة ااممات اإلجهاا لصاااحبة
الاابالغ ااروف تشااو ات اجلنااني املميتااة وآثاااره الساالبية عليهااا ااو قارار متناسااب ما اامف
محايااة "املولااود املدقباار" .وأدعط ا امف "محايااة حدقااوق الطفاار الااىل مل يولاام بعاام" أولويااة علااى
حساب صاحبة البالغ وكرامتها ورفا ها .فدقم عوملات معاملاة دونياة و ءاعت لتنمايط جنسااين
حاااالت تشااو ات اجلنااني املميتااة واحلماار الفاشاار
ر .وال ميكاان اعتبااار حااار اإلجهااا
جااائ 
متناسب ا م مف محاية اجلنني.
المسائل واإل كاءات المعكوضة تلى اللجنة

النار املدقبولية
 1-6قبر النار أ ادعاء يرد بالغ ما يتعني على اللجنة وفدقا ا للمااد  93مان ناامهاا
الما ل أ تددقرر ما ذا كا البالغ مدقبوالا أو غر مدقبول مبوجب الربوتوكول اال تيار .
 2-6وقم تنكمت اللجنة وفدق ا ملا تدقتءيه املاد ()2(5أ) من الربوتوكول اال تياار مان أ
ار أ جراء دويل آ ر للتحدقيق أو التسوية.
املسنلة نفسها ليست قيم البحث
 3-6وتالحجب اللجنة أ المولة الطارف مل تطعان مدقبولياة الابالغ .وملاا كانات مجيا معااير
املدقبولية قم استوفيت تعلن اللجنة مدقبولية البالغ و ء ىل النار أسسه املوضوعية.

النار األس ،املوضوعية
 1-7نااارت اللجنااة الاابالغ ضااوء مجي ا املعلومااات الاايت أتاحه اا هااا الطرفااا حساابما
تدقتءيه املاد  )1(5من الربوتوكول اال تيار .
 2-7ياهاار ماان ااىلا الاابالغ أ مهنيااني بيااني عااامني أبلغ اوا صاااحبة الاابالغ و ا حاماار
أساابوعها احلاااد والعش ارين أ جنينهااا حيماار تشااو ات لدقيااة وأنااه ساايموت رمحهااا أو بعاام
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والدتااه بفا وجيااز  .وملااا كااا الدقااانو اآليرلناام حيااار اإلجهااا فدقاام واجهاات صاااحبة الاابالغ
يارين :االحتفاظ نينها ىل حني والدتاه علماا أناه سايموت رمحهاا علاى األرجا أو هنااء
محلها وعا بلام أجنايب .وتانص املااد  3-3-40مان دساتور آيرلناما اىلا الصامد علاى أ
"المولااة تع ا ف باااحلق احليااا للمول اود املدقباار م ا يااالء االعتبااار الواجااب حلااق األ احليااا
أيء ا وتءمن قوانينها وبالدقمر املمكن عملي ا اح ا ىلا احلق والمفاع عنه" .وتمف المولاة
الطا اارف با اان ار ا ااا المسا ااتور والتش ا اريع يعكا اا ،هنج ا اا دقيدق ا اا ومتناسا اابا زاء آراء النا ا ااب
اآليرلناام املمروسااة بشاان مساانلة أ القيااة راسااخة تتعلااق مباامم احلمايااة الاايت ميكاان أ تاااى هبااا
مصاحل اجلنني واملوازنة بني ىله املصاحل وباني حدقاوق املارأ( .)8وتشار المولاة الطارف أيءا ا ىل أ
املااد  3-3-40مان المسااتور كماا فسارهتا اةكماة العليااا تانص علااى أناه ال جيااوز هنااء احلماار
آيرلنااما مااا مل يثباات علااى ساابير االحتمااال وجااود طاار حدقيدقا وكباار علااى حيااا املارأ احلاماار
(ال على صحتها) ال ميكن درةه ال بإهناء احلمر.
 3-7وتاامع صاااحبة الاابالغ أهنااا تعرضاات ملعاملااة قاسااية وال نسااانية ومهينااة نتيجااة احلااار
الدقااانوين علااى اإلجهااا وذلااخي ألهنااا دحرماات مجلااة أمااور ماان الرعايااة الصااحية وماان جلسااة
املواسااا الاايت كاناات تتاجهااا آيرلنااماا وأهنااا اضااطرت ىل اال تيااار بااني االحتفاااظ حماار علااى
ريدقااه ىل املااوت وبااني هنائااه اخلااار ا وأهنااا ءااعت لوصااه شااميم .وتاارف المولااة الطاارف
مجلااة أمااور باان احلااار يسااعى ىل تدقيااق ت اواز بااني حدقااوق
ادعاااء صاااحبة الاابالغ وتاامف
طارا وبنهناا مل ختءا أل
حدقوق اجلناني وحدقاوق املارأ ا وبان حياهتاا مل تكان
متنافسة
ق ارارات تعس اافية أو أفع ااال اامفها " حل اااق الء اارر" أو أعم ااال تس ااببت أو أس ااهمت معامل ااة
ص اااحبة ال اابالغ معامل ااة قاس ااية أو ال نس ااانية أو مهين ااة م اان جان ااب ش ااخص م ااا أو مو اان
المولة  .وتامف المولاة الطارف أيءاا بان اإل اار التشاريع يكفار حاق املاوا نني احلصاول علاى
اخلار .
املعلومات املتعلدقة خبممات اإلجها
 4-7وتاارم اللجنااة أ كااو ساالوأ أو جاراء معااني قانونياا مبوجااب التشاري اةلا ال يعااي أنااه
ال ميك اان أ ينته ااخي امل اااد  7م اان العه ام .ومبوج ااب اإل ااار التش اريع الدق ااائه أ ء ااعت المول ااة
الطاارف صاااحبة الاابالغ ملعانااا بمنيااة ونفسااية شااميم  .وكاناات صاااحبة الاابالغ حالااة ضااعن
شااميم بعاام أ علماات أ محلهااا الااىل ابتغتااه لوقاات وياار محاار فاشاار وذلااخي حساابما ياارد
مجلة أمور تدقارير قممتها ىل اللجنة عن حالتها النفسيةا وتشر ىله التدقاارير ىل أ معاناهتاا
البمنيااة والنفسااية تفاقماات بساابب اسااتحالة مواصاالة احلصااول علااى الرعايااة الطبيااة واالسااتفاد ماان
العال الىل يتيحه التنمني الصح لناا الرعاية الصحية اآليرلنم ا وجرب ا على اال تياار باني
االحتفاظ حملها الفاشر أو السفر على حساهبا الشخص ىل بلم آ ر و حامر نني على
ريق املوت ودو دعه أسرهتا والعود ىل بلم ا و مل تس د بعم عافيتهاا بالكامارا واخلاز
__________

()8
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والوصااه املارتبطني رميااة جهااا جنااني حيماار تشااو ات مميتااةا وضاارور تاارأ رفااا فلتهااا لتدفاجاان
فيمااا بعاام باسااتالمها عاان ريااق الربياام العاجاارا ورف ا المولااة الطاارف تاحااة الرعايااة الءاارورية
واملالئمة لف ما بعم اإلجها و كينها من جلسات املواسا  .وكا من املمكن تفاد العميم
ماان التجااارب الساالبية الاايت وصاافتها صاااحبة الاابالغ لااو مل د نا ماان هناااء محلهااا بيةااة منلوفااة
بلا اام ا وتا اات رعايا ااة مهنيا ااني صا ااحيني تعا اارفهه وها ااا ثدقا ااة فا اايهه ولا ااو كانا اات قا اام أتيحا اات ها ااا
االسااتحدقاقات الصااحية الاايت كاناات تتاجهااا وكاناات متاحااة آيرلنااما ويتمت ا هبااا آ اارو والاايت
كانت ستناها لو أهنا احتفات حملها الفاشر لوالد فلة ميتة آيرلنما.
 5-7وترم اللجنة أ معانا صاحبة البالغ تفاقمت بفعر العدقبات اليت واجهتها احلصول
على املعلومات الالزمة بشن ياراهتا الطبية املناسابة الايت يتيحهاا مدقاممو اخلاممات الطبياة الاىلين
تعرفهه وتثق فيهه .وتالحجب اللجنة أ قانو معلومات اإلجها يدقيم الاروف اليت ميكان فيهاا
أل فرد تدقممي معلومات عن ممات اإلجها املتاحة بصور قانونياة آيرلناما أو اخلاار
وجير المعو أو التشجي على هناء احلمر .وتالحجب اللجنة كاىللخي ادعااء صااحبة الابالغ الاىل
مل تمحءااه المولااة الطاارف ومفاااده أ املهنيااني الصااحيني مل يتيح اوا هااا ااىله املعلومااات وأهنااا مل
اخلاار وأنساب
تتلق معلومات بية أساسية بشن الدقيود املفروضة على عملياات اإلجهاا
أنواع هناء احلمر باالنار ىل فا محلهاا األمار الاىل أفءاى ىل اندقطااع الرعاياة واملشاور الطبياة
اليت كانت صاحبة البالغ تتاجها وسا ه اشتماد حمنتها .
 6-7وباإلضاافة ىل ذلاخي تالحاجب اللجناة علاى النحاو الاوارد الفدقار  3مان تعليدقهاا العاا
رقه  20أ نص املاد  7ال يسام بان تدقييام وأ ماربرات أو اروف وففاة ميكان التاىلرع هباا
لتسااويي انتهاااأ املاااد  7أل ساابب ماان األسااباب .وبناااء علااى ذلااخي تاارم اللجنااة أ الوقااائ
املااىلكور أعاااله متمعااة بلغاات حاام املعاملااة الدقاسااية أو الال نسااانية أو املهينااة انتهااأ للماااد 7
من العهم.
 7-7وتمع صااحبة الابالغ أ المولاة الطارف مان االل رفا منحهاا اخلياار الوحيام الاىل
كااا ميكاان أ حيا سااالمتها البمنيااة والنفسااية وحريتهااا اإلجناااب ضاامن ااروف ااىله الدقءااية
حدقهاا اخلصوصاية
( يار يسم ها بإهنااء محلهاا آيرلناما) قام تام لت بشاكر تعساف
مبوجب املاد  17من العهم .وتدىل قكر اللجنة باجتهاداهتا السابدقة ومفاد اا أ قارار امارأ ماا لاب
هناء محلهاا مسانلة تنامر ضامن نطااق اىلا احلكاه( .)9و الدقءاية الرا ناة فدقام تام لت المولاة
الطاارف ق ارار صاااحبة الاابالغ عاام االحتفاااظ حملهااا الفاشاار .وياارد التاام ر اىله احلالااة
ضاامن املاااد  3-3-40ماان المسااتورا وماان مث فهااو لااي ،بغاار قااانوين مبوجااب التش اري اةل ا
للمولااة الطاارف .بياام أ الس ا ال املعاارو علااى اللجنااة او مااا ذا كااا ااىلا التاام ر غاار قااانوين
__________

()9
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أو تعسف مبوجب العهم .وتمف المولاة الطارف بنناه مل يكان مثاة أ تعسان أل التام ر كاا
متناساابا م ا األ ااماف املشااروعة الاايت ينشاام ا العهاام وراعااى بكاار عنايااة ضاارور تدقيااق موازنااة
ممروسة بني محاية اجلنني وحدقوق املرأ .
 8-7وتارم اللجنااة أنااه ال ميكاان تربياار التاواز الااىل ا تااارت المولااة الطاارف تدقيدقااه بااني محايااة
ىله احلالة .وتىل قكر اللجنة بتعليدقهاا العاا رقاه  )1988(16املتعلاق بااحلق
اجلنني وحدقوق املرأ
اخلصوصاية الاىل مفااده أ مفهاو التعسان يرما ىل ضاما أناه حا التام ر الاىل يساام
بااه الدقااانو ينبغا أ ياته وفدقا ا ألحكااا العهاام وأ مافااه ومدقاصاامه وأ يكااو مجيا احلاااالت
معدقوالا الاروف املعينة اليت حيمث فيهاا .وتالحاجب اللجناة أ محار صااحبة الابالغ الاىل املاا
ابتغتاه كااا محاالا فاشاالا وأ اخليااارات املتاحااة هاا كاناات مصاامر معاناا شااميم وأ ساافر ا ىل
اخلار إلهناء محلها كانت له عواقب سلبية كبر على النحو املباني أعااله وأناه كاا مان املمكان
تفاديها لو دد ها بإهناء محلها آيرلنما األمر الىل أسفر عن أضرار منافية للمااد  .7وعلاى
ااىلا األساااس تاارم اللجنااة أ التاام ر قارار صاااحبة الاابالغ بشاان أفءاار ريدقااة للتعاماار ما
محلها الفاشر كا تم الا غر معدقول وتعسفيا وشكر انتهاكا للماد  17من العهم.
 9-7وت اامع ص اااحبة ال اابالغ أ جت اارمي اإلجه ااا بس اابب تشا او ات اجلن ااني املميت ااة انته ااخي
حدقوقهااا املساااوا وعاام التمييااز مبدقتءااى امل اواد  )1(2و 3و . 26أمااا المولااة الطاارف ف ا ف
ىلا االدعاء وت كم أ ار ا الدقانوين الىل يناه هناء احلمر غر ييز .
 10-7وتالحااجب اللجنااة أنااه مبوجااب الناااا الدقااانوين للمولااة الطاارف تصاار النساااء الالئا هاان
جنااني حيماار تشااو ات مميتااة والالئا يدقاارر ما ذلااخي االحتفاااظ حملهاان ىل حااني والدتااه علااى
احلماية الكاملة من ناا الرعاية الصحية العامة .حيث يواصر التنمني الصح تلبية احتياجااهتن
الطبية وتستمر الرعاية واملشور العامة اليت يدقممها هن املهنياو الطبياو اوال فا محلهان .و ذا
ساادقط اجلنااني أو دولاام ميتاا فااإهنن يتلدقااني كاار العنايااة الطبيااة ويسااتفم ماان جلسااات املواسااا الاايت
حيااتجن لف ا مااا بعاام الااوالد  .وعلااى الندقااي ماان ذلااخي يتعااني علااى النساااء الالئ ا ل ا هناااء
احلمر الفاشر االعتمااد كليا ا علاى ماوارد ن املالياة اخلاصاة اار نااا الرعاياة الصاحية العاماة .و
ىله احلالة دحيرمن مان تغطياة التانمني الصاح هاىلا الساببا ويتعاني علايهن السافر ىل اخلاار علاى
نفدقااتهن اخلاصااة لتاانمني ج اراء عمليااة اإلجهااا ويااتحملن األعباااء املاليااة والنفسااية والبمنيااة الاايت
وحيرمن من الرعاية الطبية ومن جلسات املواسا لف ماا بعام هنااء احلمار الايت
يفرضها ىلا السفر د
حيتجن .وتالحجب اللجنة كىللخي ادعااءات صااحبة الابالغ الايت مل تدامح ومفاد اا أهناا اضاطدقرت

ىل الساافر ىل اخلااار لتاانمني هناااء محلهااا الفاشاار وأ ذلااخي كلفهااا مبااالي ماليااة كااا ماان الصااعب
عليها مجعها .وقم اضطرت أيءا ىل العود ىل دبلن بعم مرور  12ساعة فدقط على وضا محلهاا
ألهنا وزوجها مل يكونا قادرين على تمر تكالين البدقاء لف أ ول اململكة املتحم .
 11-7ويرد الفدقر  13من تعليق اللجنة العاا رقاه  )2000(28بشان املسااوا احلدقاوق
باني الرجار واملارأ ماا يلا " :ال يشا قكر كار تفرياق املعاملااة ييازا ذا كانات معااير ذاأ التفريااق
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معدقولة وموضوعية و ذا كا الغر منها تدقيق مف مشروع مبوجب العهم" .وتالحجب اللجنة
ادعاء صاحبة البالغ بن جترمي المولة الطرف اإلجها أ ءعها لدقوالب يطية قائماة علاى ناوع
اجلن ،تصر دور املرأ املدقاا األول اإلجنااب كوهناا والام وأ اعتبار اا آلاة جنااب يشاكر
ييزا ضم ا .وترم اللجنة أ املعاملة التمييزية ضم صاحبة البالغ مدقارناةا بنسااء أ رياات كان
نفاا ،احلالااة معاملااة مل تن ااىل االعتبااار بشااكر كاااف احتياجاهتااا الطبيااة و روفهااا االجتماعيااة
واالقتص ااادية ومل تس ااتوف ش اارو معدقولي ااة اه امف وموض ااوعيته ومش ااروعيته .وبن اااء عل ااى ذل ااخي
ختلااص اللجنااة ىل أ عاام تاحااة المولااة الطاارف لصاااحبة الاابالغ مااا كاناات تتااا ماان ااممات
يشكر ييزا انتهخي حدقوقها مبوجب املاد  26من العهم.
 12-7و ض ااوء م ااا تدق اام م اان اس ااتنتاجات ل اان تنا اار اللجن ااة بش ااكر منفص اار
صاحبة البالغ مبوجب املواد  )1(2و 3و 19من العهم.

ادع اااءات

 -8واللجن ااة ذ تتص اارف مبوج ااب امل اااد  )4(5م اان الربوتوك ااول اال تي ااار ت اارم أ الوق ااائ
املعروضة عليها تكشن عن انتهاأ حلدقوق صاحبة البالغ مبوجب املواد  7و 17و 26من العهم.
 -9و بدقاا للماااد ()3(2أ) ماان العهاام تاارم اللجنااة أنااه يتوجااب علااى المولااة الطاارف تااوفر
سبير انتصاف فعال لصاحبة الابالغ .و اىلا يدقتءا منهاا أ جتارب جاربا كاامالا الءارر الاىل حلاق
بااألفراد الاىلين انتدهكاات حدقاوقهه الايت يكفلهااا العهام .وبناااءا علياه فاإ المولااة الطارف ملزمااة
مجلااة أمااور بتدقااممي تعااوي كا و
ااف لصاااحبة الاابالغ و تاحااة أ عااال نفس ا تتاجااه .والمولااة
الطرف ملزمة أيءا بءما من حموث انتهاكات مماثلة املستدقبر .وتدقيدقا هىله الغاية ينبغ
للمولااة الطاارف أ تعاامل قانوهنااا املتعلااق باإلهناااء الطااوع للحماار مبااا ذلااخي دسااتور ا ذا كااا
ذلخي ضروري ا لءما االمتثال للعهم مبا يكفر فعالية اإلجاراءات املتاحاة إلهنااء احلمار آيرلناما
وحساان توقيتهااا ويساار احلصااول عليهااا وأ تتخااىل مااا يلااز ماان تاامابر جتيااز ملدقاامم الرعايااة الصااحية
تاحااة معلومااات كاملااة عاان ااممات اإلجهااا املاانمو دو اخلااوف ماان عدقوبااات جنائيااة علااى
النحو املبني آراء اللجنة(.)10
 -10و ذ تء اللجنة اعتبار ا أ المولة الطرف بانءامامها ىل الربوتوكاول اال تياار قام
اع فاات با تصاااص اللجنااة بتحمياام مااا ذا كااا قاام حاامث انتهاااأ للعهاام أو ال وأهنااا تعهاامت
عم االا باملاااد  2ماان العهاام بءااما ت ا مجي ا األف اراد املوجااودين أراضاايها واخلاضااعني لواليتهااا
الدقءائية باحلدقوق املعا ف هباا العهام وتاوفر سابير انتصااف فعاال حالاة ثباوت وقاوع انتهااأ
فإهنا تود أ تتلدقى من المولة الطرف غءو  180يوما معلومات عن التمابر املتخاىل لوضا
آرائها موض التنفيىل .وباإلضافة ىل ذلخي تطلب اللجنة ىل المولة الطرف نشر ىله اآلراء .

__________

( )10انار أيءا الوثيدقة
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Annex I
Opinion individuelle (concurrente) du membre du Comité
Yadh Ben Achour
1.
J’adhère totalement aux conclusions du comité des droits de l’homme qui constate
que les faits de l’espèce Amanda Jane Mellet (Communication 2324/2013), font apparaître
une violation des articles 7, 17 et 26 du pacte. Le comité a cependant décidé de ne pas
examiner séparémentlesallégationsdel’auteureautitredesarticles2(par. 1) et 3 du pacte.
2.
Je considère que le comité aurait dû recevoir et accepter sur le fond l’argument
défendu par l’auteure de la communication (voir paragraphes 3.15 à 3.19 des constatations)
selon lequel la loi irlandaise érigeant l’avortement en infraction pénale contrevient
également aux articles 2 (par. 1) et 3 du pacte.
3.
Déniant aux femmes leur liberté sur une question qui touche leur fonction
procréative, ce type de législation est contraire au droit de ne pas faire l’objet de
discrimination sur le fondement du sexe, parce qu’il dénie aux femmes leur libre arbitre
dans ce domaine. Aucunerestrictionsimilairenes’imposeauxhommes.
4.
L’interdiction de l’avortement en Irlande, par son effet contraignant, indirectement
punitif et stigmatisant, vise les femmes en tant que telles et les place dans une situation
spécifique de vulnérabilité, discriminatoire par rapport aux personnes de sexe masculin. En
applicationdecettelégislation,l’auteureaeffectivementétévictimedustéréotypesexiste,
selon lequel la grossesse des femmes devrait, sauf en cas de danger mortel pour la mère, se
poursuivre, quelles que soient les circonstances, car leur rôle se limite exclusivement à celui
demèresprocréatrices.Lefaitderéduirel’auteureàuninstrument procréatif constitue une
discrimination et porte atteinte à lafoisàsalibertédedisposerd’elle-même et à son droit à
l’égalitédessexes.
5.
Sur le fondement des considérations qui précèdent, j’estime par conséquent que le
fait pour l’État, en application de sa législation interne, de ne pas permettre à l’auteure de
procéder à l’interruption de sa grossesse constitue une discrimination de genre (qui est l’une
des formes de discrimination à raison du sexe prévue par les articles 2 §1 et 3 du pacte).
6.
Laloidel’Étatpartieporte ainsi atteinte aux droits que l’auteure tient des articles 2
§ 1 et 3 du pacte, lus conjointement avec l’article 26.
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Annex II
Individual opinion of Committee member Sarah Cleveland
(concurring)
1.
I concur in the Committee’s Views in this case. I also agree with the separate
opinion of my colleagues that the Committee should have found a violation of article 19 of
the Covenant and articulated a comprehensive finding of gender discrimination under
articles 2(1), 3 and 26. I write separately to set forth my views on the finding of a violation
of article 26.
2.
In paragraphs 7.10 and 7.11, the Committee notes the disproportionate socioeconomic burdens that the Irish legal system imposes on women who decide not to carry a
fetus to term, including those imposed on the author in particular. Italsonotestheauthor’s
claim that Ireland’s criminalization of abortion discriminatorily subjected her to genderbased stereotypes. The Committee concludes that the distinctions drawn by the State party
“failed to adequately take into account her medical needs and socio-economic
circumstances and did not meet the requirements of reasonableness, objectivity and
legitimacy of purpose” under article 26. The Committee thus identifies two prohibited
grounds for finding a violation of article 26: discrimination on grounds of socio-economic
status and gender discrimination.
3.
With respect to socio-economic status, the Committee previously has expressed
specific concern in relation to article 26 regarding the highly restrictive Irish legal regime,
which requires women to travel to a foreign jurisdiction to obtain a lawful termination of
pregnancy in mostcontexts, andtheresulting “discriminatory impactoftheProtection of
a
Life During Pregnancy Act on women who are unabletotravelabroadtoseekabortions” .
Article 26, of course, “guarantee[s] to all persons equal and effective protection against
b
discrimination”onthegroundsofboth“property”and“otherstatus.” It therefore prohibits
the unequal access to reproductive health care for low-income and vulnerable populations
thatresultsfromIreland’slegalrestrictionsonreproductivehealthservices.
4.
The author furthercontendsthatIreland’scriminalizationofabortionstereotypedher
as a reproductive instrument and thus subjected her to discrimination. She explains that by
prioritizing protection of the “unborn” over a woman’s health and personal autonomy,
Ireland subjected her to a gender-based stereotype that women should continue their
pregnancies regardless of circumstances, because their primary role is to be mothers and
caregivers, thus infringing on her right to gender equality. In particular, the author contends
thatIreland’sdifferentialtreatmentofwomenwhodecidetocarryapregnancywithafatal
impairment to term, versus women who terminate such pregnancies, reflects a stereotypical
idea that a pregnant woman should let nature run its course, regardless of the suffering
involved for her (para. 3.19).

__________
a

b
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CCPR/C/IRL/CO/4, concluding observations adopted by the Committee at its 111th session
(7-25 July 2014), para. 9. See also E/C.12/IRL/CO/3, CESCR, Concluding observations on the third
periodicreportofIreland(July2015),para.30(expressingconcernat“thediscriminatoryimpacton
women who cannot afford to obtain an abortion abroad or accesstothenecessaryinformation”).
Cf. Communication No. 1306/04, Haraldsson and Sveinsson v. Iceland (Views adopted 24 Oct. 2007),
para. 10.3 (distinction between groups of fishermen was “based on grounds equivalent to property”
under article 26); CESCR General Comment No. 20: Non-discrimination in economic, social and
cultural rights (2009), para. 35 (recognizing “other status” as including differential treatment on
grounds of economic and social situation, which can lead to unequal access to health care services). Cf.
Artavia Murillo, et al. v. Costa Rica, IACHR (2012), paras. 303-304 (ban on in vitro fertilization
discriminated against persons who lacked financial resources to seek IVF treatment abroad).
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5.
The State party in turn contends that the criminalization of abortion cannot
discriminate against women, per se, because any differential treatment is based on factual
biological differences between men and women. It argues alternatively that any genderbased differential treatment of woman pursues the legitimate aim of protecting the foetus, is
proportionate to that aim, and thus is not discrimination (paras. 4.13-4.15).
6.
The view that differences in treatment that are based on biological differences
unique to either men or women cannot be sex discrimination is inconsistent with
contemporary international human rights law and the positions of this Committee. Under
such an approach, apparently it would be perfectly acceptable for a State to deny health
care coverage for essential medical care uniquely required by one sex, such as cervical
cancer, even if all other forms of cancer (including prostate cancer for men) were covered.
Such a distinction would not, under this view, treat men and women differently, because
only women contract cervical cancer, as a result of biological differences unique to women.
Thus there would be no comparable way in which men were treated differently.
7.
Modern gender discrimination law is not so limited. The right to sex and gender
equality and non-discrimination obligates States to ensure that State regulations, including
with respect to access to health services, accommodate the fundamental biological
differences between men and women in reproduction and do not directly or indirectly
discriminate on the basis of sex. They thus require States to protect on an equal basis, in
law and in practice, the unique needs of each sex. In particular, as this Committee has
recognized, nondiscrimination on the basis of sex and gender obligates States to adopt
c
measures to achievethe“effective and equal empowerment of women” .
8.
Article 26 requires “equal and effective” protection against discrimination on
grounds of sex. The Committee has drawn upon the Race Convention and CEDAW to
define discrimination as prohibiting “any distinction, exclusion, restriction or preference
which is based on any ground such as … sex…, and which has the purpose or effect of
nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise by all persons, on an equal
d
footing, of all rights and freedoms” . Article 26 prohibits discrimination in law or in fact in
e
any field regulated and protected by public authorities , and does not require an intent to
discriminate. Violationscan“resultfromthediscriminatoryeffectofaruleormeasurethat
f
is neutralatface valueorwithoutintenttodiscriminate” .Thus,“indirectdiscrimination”
contravenes the Covenant “if the detrimental effects of a rule or decision exclusively or
disproportionatelyaffectpersons”withaprotectedcharacteristicandthe“rules or decisions
g
withsuchanimpact”arenot“basedonobjectiveandreasonablegrounds” .
9.
State policies that treat or impact men and women differently as a result of biological
h
differences are obviously “based on … sex” . Such distinctions necessarily constitute

__________
c
d
e
f

g
h
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General Comment No. 28, Equality of rights between men and women (article 3) (2000), para. 8.
General Comment No. 18, Non-discrimination (1994), paras. 6-7 (emphasis added).
Id., para. 12.
Communication No. 998/2001, Althammer v. Austria (Views adopted 8 August 2003), para. 10.2;
see also Communication No. 172/1984, Broeks v. The Netherlands (Views adopted 9 April 1987),
paras. 15-16 (finding a violation of article 26 although the “the State party had not intended to
discriminateagainstwomen”).
Ibid.
Cf. Dekker v. Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassensen (VJV-Centrum) Plus, [1990]
1 E.C.R.3941,[1991]I.R.L.R.27(“[O]nlywomencanberefusedemploymentonthegroundsof
pregnancy and such a refusal therefore constitutes direct discrimination on grounds of sex”);
Brooks v. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 S.C.R. 1219 (“Discrimination on the basis of pregnancy
is discriminationonthebasisofsex.”).
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discrimination unless they are supported by reasonable and objective criteria and a
i
legitimate purpose .
10. This Committee has long recognized that the enjoyment of rights and freedoms on
an equal footing does not mean identical treatment of men and women in every instance
and may require differential treatment in order to overcome conditions that cause or help to
j
perpetuate discrimination . The Committee accordingly has recognized that interference
withwomen’saccesstoreproductivehealth services can violate their rights to equality and
k
non-discrimination . Protection of sex and gender equality obligates States parties to
respect women’s privacy in relation to their reproductive functions, including prohibiting
States from imposing restrictions on women’s access to sterilization and from requiring
health personnel to report women who have undergone abortion. It also prohibits employers
l
from requesting pregnancy tests before hiring women . Gender equality requires that
pregnant women in State custody receive appropriate care, obligates States to afford access
to safe abortion services to women who have become pregnant as a result of rape, and
obligates them to ensure that women are able to access information necessary for equal
m
enjoyment of their rights .
11. This approach comports with that of the CEDAW Committee, which has emphasized
that a State’s failure or refusal to provide reproductive health services that only women
n
need constitutes gender discrimination . Even facially identical treatment of men and
o
womenmaydiscriminateifitfailstotakeintoaccountwomen’sdifferentneeds .
12. Women’s unique reproductive biology traditionally has been one of the primary
grounds for de jure and de facto discrimination against women. This is true when women
are treated differently from men based on stereotyped assumptions about their biology and
social roles, such as the claim that women are less able to take full time or demanding jobs
p
than men. It is equally true when apparently gender-neutral laws disproportionately or
exclusively burden women because they fail to take into account the unique circumstances
of women. Both types of laws subject women to discrimination.

__________
i
j
k
l
m
n

o

p

27

General Comment No. 18, para. 13.
General Comment No. 18, paras. 8, 10.
General Comment No. 28, paras. 10, 11, 20.
Id., para. 20.
Id., paras. 11, 15, 22.
CEDAW Committee, General Recommendation No. 24, Article 12: Women and health (1999),
paras. 11-12. The CEDAW Committee has recognized that it is discriminatory for a State party to
refuse to legally provide for the performance of certain reproductive health services for women, and
that health care policies must addresses distinctive factors which differ for women in comparison to
men, including biological factors and psychosocial factors such as post-partum depression. Ibid. See
also CEDAW Communication No. 22/2009, L.C. v. Peru (Views adopted 17 Oct. 2011), para. 8.15
(State’s failure to provide a minor rape victim with a therapeutic abortion denied her “access to
medical services that her physical and mental conditionrequired”,inviolationofherrightstonondiscrimination and equal access to health care).
CEDAW Committee, General Recommendation No. 28 on the core obligations of States parties
underarticle2(2010),para.5(“[I]denticalorneutraltreatment of women and men might constitute
discrimination against women if such treatment resulted in or had the effect of women being denied
the exercise of a right because there was no recognition of the pre-existing gender-based
disadvantage and inequality thatwomenface.”).
CESCR, General Comment No. 20, supra, para. 20. Cf. Muller v. Oregon, 208 U.S. 412 (1908)
(upholding restrictions on working hours of women based on gender stereotypes).
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13. Ireland’s near-comprehensive criminalization of abortion services denies access to
reproductive medical services that only women need, and imposes no equivalent burden on
men’saccesstoreproductivehealthcare.Itthusclearlytreatsmenandwomendifferently
on the basis of sex for purposes of article 26. Such differential treatment constitutes
invidious sex and gender discrimination unless it reasonable and objective to a legitimate
purpose under the Covenant – requirements that the Committee found were not satisfied
here.
14. The author also articulates an alternative basis for a finding of gender discrimination
– thatIreland’slegalregimeisbasedontraditionalstereotypesregardingthereproductive
role of women, by placing the woman’s reproductive function above her physical and
mental health and autonomy. The fact that the State party may have pointed to a facially
nondiscriminatory purpose for its legal regime does not mean that its laws may not also be
informedbysuchstereotypes.Indeed,theState’slawsappeartotakesuchstereotypestoan
extreme degree where, as here, the author’s pregnancy was nonviable and any claimed
purpose of protecting a foetus could have no purchase. Requiring the author to carry a
fatally impaired pregnancy to term only underscores the extent to which the State party has
prioritized (whether intentionally or unintentionally) the reproductive role of women as
mothers, and exposes its claimed justification in this context as a reductio ad absurdum.
15. The Committee has recognized that “[i]nequality in the enjoyment of rights by
women throughout the world is deeply embedded in tradition, history and culture, including
religiousattitudes”andhasadmonishedStatespartiestoensurethatsuchattitudesarenot
q
usedtojustifyviolationsofwomen’srights . In numerous prior cases, the Committee has
invalidated as discriminatory both legislation and practices that reflected gendered
stereotypesofwomen’ssocialandbiologicalrole.Forexample,theCommitteefoundthata
law that imposed greater obstacles to choosing the wife’snameasthefamilynamecould
r
notbejustifiedbasedonargumentsof“long-standingtradition”andviolatedarticle26 , as
did a law that required married women, but not married men, to establish that they were the
s
“breadwinner”toreceiveunemployment benefits . More directly relevant here, in L.N.P. v.
Argentina, the Committee found that the conduct of police, medical, and judicial personnel
aimed at casting doubt on the morality of an indigenous minor rape victim based on
t
stereotypes of virginity and sexual morality violated article 26 . And in V.D.A (L.M.R.) v.
Argentina, the Committee concluded that failure to provide a legally available abortion to a
u
mentally impaired minor constituted gender discrimination . Similarly, in L.C. v. Peru the
CEDAWCommitteefoundthatahospital’sdecisiontodeferneededsurgeryinpreference
forpreservingarapevictim’spregnancy“wasinfluencedbythestereotypethatprotection
v
of the foetus should prevail over the health of the mother” and thus violated CEDAW.

__________
q
r

s
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General Comment No. 28, para. 5.
Communication No. 919/2000, Müller and Engelhard v. Namibia (Views adopted 26 March 2002),
para. 6.8.
Communication No. 172/1984, Broeks v. The Netherlands (Views adopted 9 April 1987), para. 15;
accord Communication No. 182/1984, F. H. Zwaan-de Vries v. The Netherlands (Views adopted
9 April 1987), paras. 14-15(“a differentiation which appears on one level to be one of status is in
fact one of sex, placing married women at a disadvantage compared with married men”).Seealso
Communication No. 415/1990, Pauger v. Austria (Views adopted 26 March 1992), para. 7.4
(pension law imposing an income requirement on widowers but not widows unreasonably
differentiated on the basis of sex in violation of article 26).
Communication No. 1610/2007 (Views adopted 18 July 2011), para. 13.3.
Communication No. 1608/2007 (Views adopted 29 March 2011), para. 9.4 (finding a violation of
article 2(3) in relation to articles 3, 7, and 17).
L.C. v. Peru, supra, para. 8.15 (finding violations of CEDAW articles 5 and 12).
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Recognition that differential treatment of women based on gender stereotypes can give rise
w
to gender discrimination is also in accord with the approach of other human rights bodies.
16. TheCommittee’sfindingofaviolationofarticle26in theauthor’scaseisconsistent
with these decisions and is fully justified on grounds of discrimination arising from gender
stereotyping.

__________
w
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See CESCR, General Comment No. 16: The equal right of men and women to the enjoyment of all
economic, social and cultural rights (Art. 3) (2005), para. 5 (women often experience discrimination
resulting from the subordinate status ascribed to them by tradition and custom). The ESCR
Committee has further explained as follows:
Thenotionoftheprohibitedground“sex”…cover[s]notonlyphysiologicalcharacteristicsbutalso
the social construction of gender stereotypes, prejudices and expected roles, which have created
obstacles to theequalfulfillmentof…rights.Thus,therefusaltohireawoman,onthegroundthat
she might become pregnant, or the allocation of low-level or part-time jobs to women based on the
stereotypical assumption that, for example, they are unwilling to commit as much time to their work
as men, constitutes discrimination. Refusal to grant paternity leave may also amount to
discrimination against men.
CESCR, General Comment No. 20, supra, para. 20. Cf. Artavia Murillo et al v. Costa Rica, IACHR
(2012), paras. 294-301 (ban on in vitro fertilization constituted gender discrimination as a result of
stereotypes regarding fertility).
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Annex III
Individual opinion of Committee member Sir Nigel Rodley (concurring)
1.
I entirely support the findings of the Committee in this sad case. I wish, however, to
underline that the refusal of the State party to allow for terminations even in the case of
fatal foetal abnormality cannot even be justified as being for the protection of the
(potential) life of the foetus. In addition, not only has article 7 been violated cumulatively
(see paragraph 7.6), but by the very requirement that a pregnant woman carrying a doomed
foetus is subjected to the anguish of having to carry the pregnancy to term.
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Annex IV
Voto separado parcialmente disidente de los miembros
Víctor Rodríguez Rescia, Olivier de Frouville y Fabian Salvioli
1.
Aún cuando estamos de acuerdo con el resultado de la admisibilidad y del fondo de
la comunicación No. 2324/2013, en relación con la violación a los artículos 7, 17 y 26 del
Pacto en perjuicio de la autora, consideramos que debió haberse analizado si existía
también una violación separada del artículo 19 y no haberse soslayado esa discusión en la
forma en que quedó indicado en el párrafo 7.12 de la comunicación.
2.
La autora señaló que, debido al régimen jurídico vigente por el que se prohíbe el
aborto, los profesionales de la salud que se ocuparon de ella en el Hospital Rotunda no le
proporcionaron información esencial sobre los aspectos médicos del aborto y los servicios
de aborto legal existentes en el extranjero, lo que vulneró su derecho a recabar y recibir
información conforme lo establece el artículo 19 del Pacto. Haber remitido a la autora a una
orientadora privada para recibir la información pertinente no eximía al Estado de esa
obligación positiva.
3.
Consideramos que en materia de salud, incluyendo temas como derechos sexuales y
reproductivos, donde además podría estar en riesgo la vida e integridad de las personas, el
acceso a la información debe ser de carácter público y debe ser parte de una política pública
de Estado que permita estandarizar criterios que faciliten a las personas usuarias tomar
decisiones personales, en relación con un tema tan complejo como el aborto, el cual está
además prohibido en Irlanda.
4.
Toda la información que recibió la autora de parte de los profesionales de la salud
que la atendieron fue tímida y opaca. Cuando se confirmó la malformación del feto
incompatible con la vida, su médico le indicó que “en esta jurisdicción no se pueden
practicar abortos. Algunas personas en su situación puedenoptarporviajar”.Lamatronale
comunicó que en ese caso la autora podía continuar con su embarazo y se negó a hablarle
delasegundaopción(“viajar”).
5.
Está claro para los suscritos que la Ley de Información sobre el Aborto restringe
legalmente las circunstancias en las que los funcionarios pueden proporcionar información
sobre los servicios lícitos de aborto disponibles en Irlanda o en el extranjero, y prohíbe que
se propugne o promueva la interrupción del embarazo; todo lo cual tiene un efecto
disuasorio en el personal de salud para no verse inmiscuido en alguna conducta que pudiera
interpretarse como contraria a la ley, o peor aún, que pudieran temer ser acusados
penalmentede“promover”elaborto.
6.
Por lo anterior somos de la opinión de que el marco legal vigente promueve
prácticas de omisión de información clara y oportuna para que las personas que podrían
optar a practicarse un aborto legal fuera de Irlanda, puedan tomar las decisiones personales
sobre su salud reproductiva. Esa normativa y la falta de información fidedigna y
transparente, no es proporcionada para justificar alguno de los límites que establece el
artículo 19.3 del Pacto, por lo cual, consideramos que la comunición también debió de
haber declarado que el Estado infrinjió una violación del derecho de la autora a recabar y
recibir información en virtud del artículo 19.2 del Pacto.
7.
Violación del artículo 26 del Pacto. Compartimos la conclusión del Comité del
párrafo 7.11 respecto de la violación del artículo 26 sobre la base de que hubo una
discriminación en relación con otras mujeres embarazadas con mejores condiciones
socioeconómicas, así como a la luz del argumento de la autora respecto de estereotipos de
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género. Sin embargo, consideramos que el abordaje debió ampliarse no sólo a que hubo una
discriminación respecto de otras mujeres embarazadas que podrían estar en mejores
condiciones sociales y económicas para abortar en el extranjero. Somos de la opinión que
también se presentó una discriminación respecto de la autora y el tratamiento que la
normativa y la práctica otorgan en el tema de la penalización del aborto, en relación con los
hombres (discriminación por sexo y género). Por lo tanto, no compartimos el argumento
reduccionista del Estado de que no existe discriminación debido a que existe una
diferenciación biológica entre un hombre y una mujer embarazada como una cuestión de
hecho.
8.
La tipificación de la prohibición del aborto en la forma en que lo hace la normativa
de Irlanda es en sí misma discriminatoria porque redirecciona toda la responsabilidad penal
a la mujer embarazada.
9.
El hecho de que un hombre no pueda concebir por razones biológicas, no implica
que ello permita una diferenciación razonable y objetiva repecto de la mujer embarazada
que queda prácticamente aislada y desamparada respecto de la información y de los
servicios limitados que la obligan a tomar una decisión compleja que oscila entre la
comisión de un delito o de tener que ir a abortar en el extranjero cuando ello sea legalmente
permitido.
10.
Por otra parte, en las conclusiones del Comité en el párrafo 7.11 se toma nota de la
afirmación de la autora “de que la penalización del aborto en Irlanda la sometió a un
estereotipo basado en el género sobre la función reproductiva de la mujer principalmente
como madre, y que al estereotiparla como instrumento reproductivo se la sometió a
discriminación”.Sobreestabase,elComitédebióhaberdeterminadounaviolaciónexpresa
del párrafo 1 del artículo 2 y el artículo 3, en relación con los artículos 7, 17 y 19 del Pacto.
Como lo ha señalado la autora, esas violaciones deben ser analizadas a la luz de la
discriminación estructural y sistemática que caracteriza a la legislación irlandesa y la
práctica del aborto en violación de la obligación del Estado parte de respetar y garantizar
los derechos en virtud del Pacto, sin distinción de sexo, y el derecho de las mujeres a
disfrutar, al igual que los hombres, de sus derechos civiles y políticos.
11. Por lo anterior, nuestro razonamiento nos conlleva a ampliar la violación del
artículo 26 debido a una discriminación por sexo y género en perjuicio de la autora, así
como a una violación de párrafo 1 del artículo 2 y del artículo 3 en relación con los
artículos 7, 17 y 19 del Pacto.
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Annex V
Individual opinion of Committee member Anja Seibert-Fohr
(partly dissenting)
1.
I am writing separately because I do not agree with the finding of a violation of
article 26 and the reasoning in paragraphs 7.10-7.11.
2.
I appreciate that the Views apply only to the particular facts of the present case in
which the foetus according to the uncontested submission by the author was not viable.
Accordingly the recommendation in paragraph 9 is confined to fatal foetal impairment.a But
I fail to recognize why it was necessary and appropriate to find a violation of article 26 after
the Committee concluded that articles 7 and 17 were violated.
3.
The central issue in the present case resides in the prohibition on abortion in Irish
law in situations where a foetus is fatally ill. The grounds which are outlined in paragraph
7.4 leading to the finding of an article 7 violation are substantially the same as those on
which the Committee finds a violation of article 26 and which are again outlined in
paragraph 7.4: the author’s denial of health care and bereavement support which is
available to women who carry the foetus to term and the need to travel abroad at personal
expense. These claims were already absorbed by the wider issue decided under articles 7
and 17 and there was no useful legal purpose served in examining them under article 26. b
4.
Furthermore I cannot agree with the conclusion under article 26. According to the
Committee’s standing jurisprudence “the term ‘discrimination’ as used in the Covenant
should be understood to imply any distinction, exclusion, restriction or preference which is
based on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion,
national or social origin, property, birth or other status, and which has the purpose or effect
of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise by all persons, on an equal
footing, of all rights and freedoms.c Difference in treatment requires comparable situations
in order to give rise to discrimination.d But the Committee has failed to explain in the
present case where the difference in treatment resides and to what extent such difference
was based on a ground which is impermissible under article 26.
5.
With respect to the concrete medical treatment the medical needs of a woman
pregnant with a foetus with a fatal impairment who undergoes abortion is substantially
different in comparison to the situation of women who decide to carry a fatally-ill foetus to
term. Therefore, in order to find a discrimination of a woman who undergoes abortion in
comparison to those carrying the foetus to term it is insufficient to refer, as the Committee
does in paragraph 7.10,tothedenialof“healthinsurancecoveragefor these purposes”. The
subject of the treatment for which health insurance is sought in case of abortion is
fundamentally different from obstetrics.
6.
I recognize that the author also claims a difference in treatment with respect to
subsequent medical care and bereavement counselling. Though such a difference
constitutes a distinction which is relevant for a non-discrimination analysis, the author has
neither submitted that local remedies have been exhausted in this respect nor that there is

__________
a

b
c
d
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See mutatis mutandis ECtHR, Dudgeon v. United Kingdom (1981), paras. 67-69.
General Comment No. 18, para. 7.
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objectively no prospect of success to challenge the denial of bereavement support and
needed post-abortion medical care in domestic proceedings.e Pursuant to article 5 2 (b)
Optional Protocol the Committee is therefore prevented from finding a violation of article
26 on this ground.
7.
ThereisanotheraspectintheCommittee’sreasoningwhichIcannotagreewith.The
Committee has failed to specify the grounds for the alleged discrimination. In order to
support a finding of an article 26 violation a distinction must relate to one of the personal
characteristics which are specified in article 26. That the author was adversely affected by
the prohibition on abortion in Ireland by virtue of her financial situation is insufficient to
ground a claim under article 26. Neither can the State party’s prohibition on abortion be
described as a discrimination based on gender. While it is true that it only affects women,
the distinction is explained with a biological difference between women and men that
objectively excludes men from the applicability of the law and does not amount to
discrimination.
8.
The author claims that the prohibition is based on a gender-based stereotype which
considers women’s “primary role … to be mothers and self-sacrificing caregivers” and
stereotypes the author “as a reproductive instrument“(3.19). She also claims that the
abortion regime was “reinforcing women’s … inferior social status” (3.20’). But these
allegations which are contested by the State party are not supported by any relevant facts.
According to the State party the legal framework is the result of a balancing of the right to
life of the unborn and the rights of the woman. Though the Committee disagrees in its
findings under article 17 with the outcome of the balancing in the case of a fatally-ill foetus,
this finding does not warrant the conclusion that the prohibition on abortion is based on
gender stereotypes. It is rather grounded on moral views on the nature of life which are held
by the Irish population.
9.
I appreciate that the Committee does not rely on the allegation of gender stereotypes
initsfindingunderarticle26.Insteaditrefersonlyto“differential treatment to which the
author was subjected in relation to other similarly situated women”. Nevertheless, the
Committee has failed to specify on which other status the distinction is grounded.
10. Unless the Committee wants to find a violation of article 26 every time it finds a
violation of one of the rights and freedoms protected under the Covenant and deprive this
provision of any autonomous meaning and value, the Committee would be well advised to
engage with such claims in a more meaningful way giving due account to the notion of
discrimination and the prohibited grounds in the future.

__________
e
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The author only submitted that she would not have had any reasonable prospect of success had she
petitioned an Irish court for a termination of her pregnancy.
34

