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شارك أعضاء اللجنة ال الية أمساؤهم حبر هر ا الربالغ :السريد تانيرا ماريرا عبردو روشرول والسريد عيراب برن
**
عاشور والسيد ةلرز برانردس كيهرريس والسريد سرار كليفالنرد والسريد أمرد أمرا فر ا اي والسريد أوليفييره
فروفيل والسريد كريسر وف هراينس والسريد يروج ةواسراوا والسريد برا مررمي كوي را والسريد مارسريا ف. .
كران والسيد نكان الك موهوموزا والسيد فوتيين برازارتزيس والسريد مراورو بروليا والسريد وسريه مانويرل
سان وس باييس والسيد آنيا زايبيت  -فور والسيد يوفال شاين والسيد مارغو واترفال.
*** ترفَررق هبر ه اآلراء آراء فر ي ررة أ ىل هبررا أعض رراء اللجنررة :السرريد عيرراب بررن عاشررور والسرريد سررار كليفالنررد (رأ
موافِق) والسيد أوليفييه فروفيل (رأ موافِق) والسيد آنيا زايبيت  -فور (رأ خمالِف جزئيا).
**** تس نسخ حواش أسفل الصفحة باللغة الا قدمت هبا فقط.
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موا العهد:

 )1(2و 3و 7و 17و 19و26

موا الربوتوكول اال يار :

ال ش ء

عررام .1970
 1-1صرراحبة الرربالغ ه ر سرريوهبان ه رويالن وه ر مواطن رة آيرلندي رة مولررو
وهر تؤكررد أن الدولررة الطرررف قررد ان هكررت حقوقهررا املنصررود عليهررا املروا  )1(2و 3و7
و 17و 19و 26من العهد .وميثلها حمام .وقد ل الربوتوكول اال يار حيز النفاذ بالنسبة
ةىل آيرلندا  ٨آذار/مارس .1990

الوقائع وما عوضتها صاحرة الرالغ
 4ك ررانون الثاين/ين رراير  2010ض ررعت ص رراحبة ال رربالغ ال ررا كان ررت األس رربوع
1-2
العشررين مررن ثرراين مررل ررا لفحررص باملوجررات فرروق الصرروتية مس شررفى ويكسررفور العررام
آيرلنرردا .وكرران طبيررا الرروال يع قررد أن اجلنررا قررد تر ثر مبرررب انرردما مقرردم الرردماغ وهررو تشرروه
حالررة واحررد مررن كررل  250حالررة مررل .وال يعرريح حررت وقررت الرروال
املررخ يرد
لقر
سوى  3املائة من األجنة املصابا باندما مقدم الدماغ .وأبلغ طبيا الوال صاحبة الربالغ
وزوجها ب ن من احمل ملل أن ميوت اجلنا الررحم وأنره ةذا اسر ملر ملره حرت وقرت الروال فملرن
احمل ملررل أن ميرروت أثنرراء املخرراب أو بعررد الرروال بوقررت قصرري جرردا .وأثرريت أيضررا شرواغل بش ر ن
تش ّكل القلا والكلى وأجهز اجلنا األ رى .وذكر طبيا الوال أنه " والية قضرائية أ ررى
كانررت س ر اا ملررا دمررة ةهنرراء احلملررل ولكررن بطبيعررة احلررال ل ريس ه ر ا البلررد بسرربا القررانون
اآليرلند "( .)1ومل يقدَّم ةىل صاحبة البالغ مزيد مرن املعلومرات ومل جيرر ةحال هرا ةىل أحرد ملناقشرة
ال شخيص والرعاية الا ميكن أن ت اا ا آيرلندا أو ةمكانية السرفر ةىل اخلرار مرن أجرل ةهنراء
احلملررل .وبرردال مررن ذلر ذكررر طبيررا الرروال أن صرراحبة الرربالغ "س واصررل احلفرراى علررى احلملررل
وس حضر مواعيد الفحص السابق للروال ‘علرى النحرو املع را ‘ وسر ن ر أن جترر األمرور اراهرا
الطبيع ".
 2-2و  7كررانون الثاين/ينرراير  2010ضررعت صرراحبة الرربالغ لفحررص ةضررا باألشررعة
ولبررزل السررائل األمنيرروين (احملرريط برراجلنا) مس شررفى الرروال الرروطين بلررن .وقررد أ ّكررد أطبرراء
املس شررفى تشررخيص مرررب اجلنررا ب نرره انرردما مقرردم الرردماغ املن ه ر برراملوت ومل يقرردم هررؤالء
األطبرراء ةىل صرراحبة الرربالغ أ معلومررات بشر ن اخلرردمات االس شررارية أو اخليررارات امل احررة ررا
أو بش ن اح ملال تكرار حدو ه ه احلالرة مرل الحرق .وقردم را الطبيرا تقريررا عرن فحرص
األشعة " حالة ما ةذا كانوا يريدون السفر" .وعندما س لت عن املكران الر ميكرن أن تر ها
ةليه ةذا أرا ت "السفر" قيل ا ببسراطة ةنره توجرد تقرارير جيرد عرن مس شرفى ليفربرول للنسراء.
ومل تنرراقح صرراحبة الرربالغ مررع الطبيررا ةمكانيررة ةهنرراء احلملررل اخلررار بررالن ر ةىل أن طبيررا
مس شررفى ويكسررفور قررد أبلغهررا ب ر ن هر ا اإلجرراء غرري قررانوين آيرلنرردا .وه ر تشرري
الرروال
ةىل أهنررا "شررعرت أن مررن غرري القررانوين حررت مناقشررة ه ر ه املسر لة أو طرررا أسر لة أكثررر ررا ينبغ ر
__________

()1

2

In an affidavit dated 4 March2014,theauthorstated:“Uponhearingthatwewouldbeoffereda
terminationinanother countryweknew ourbaby’sproblem wasverysevere. Onreflection this
wasprobably the consultant’s way of informally telling us that we could travel to terminate the
”pregnancyandthattherewasnothingtheycoulddoforus.
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وف ررا م ررن ص ررفع الب رراب وجوهن ررا أو م ررن ع رردم تلق ر أ مس رراعد عل ررى اإلط ررالق" .و 12
كانون الثاين/يناير  2010تل ّقت صاحبة الربالغ ن رائ برزل السرائل األمنيروين عررب ا راتف وقيرل
ر را ةن اجلنر ررا يعر رراين أيضر ررا مر ررن م الزمر ررة ال ثلّ ر ر الصر رربغ ( 13م الزمر ررة بر رراتو) وه ر ر مر رررب
كروموسرروم م ررتبط بإعاقررة عقليررة شررديد وب شرروهات بدنيررة كثرري مررن أج رزاء اجلسررم .وقيررل
لصاحبة البالغ ةن ه ه الوضعية "ت ناىف مع احليا ".
 3-2وشررعرت صرراحبة الرربالغ ب نرره ال ميكنهررا أن تواصررل احلملررل ا ترررى طفلهررا يعرراين وميرروت
وأن االس ر ملرار احلمل ررل س رريجلا ررا معان ررا ذهني ررة رهيب ررة .وهكر ر ا فإهن ررا وزوجه ررا ق ررررا ةهن رراء
احلملر ر ررل .وقر ر ررد اتصر ر ررال بعر ر ررد وكر ر رراالت معنير ر ررة حبر ر رراالت احلملر ر ررل امل زمر ر ررة مبر ر ررا ذل ر ر ر وكالر ر ررة
‘العال ‘ ( )Curaووكالة ’اخليارات اإلجيابيرة‘ ( )Positive Optionsبغيرة ال ملراس معلومرات عرن
السفر ةىل اململلكة امل حد لربيطانيا الع ملى وآيرلندا الشرملالية( .)2بيرد أنره برالن ر ةىل كرون مع رم
الوكرراالت مل يكررن اس ر طاع ها سرروى مسرراعد النسرراء الررالي مل ي جرراوز ملهررن  13أسرربوعا
مل ت لررق صرراحبة الرربالغ أ معلومررات عررن السررفر ةىل اململلكررة امل حررد و"شررعرت بالضررياع وب نرره
عليهررا االع ملررا علررى نفسررها بالكامررل" .وحصررلت صرراحبة الرربالغ عررن طريررق أحررد األصرردقاء
علررى معلومررات االتصررال مبس شررفى ليفربررول للنسرراء وحصررلت علررى موعررد حمررد هنرراك .وطلررا
منهررا املس شررفى أن ترسررل ةليرره السررجالت الطبيررة ذات الصررلة بالفرراكس وهررو مررا ش ر ّكل عقبررة
ةضررافية لصرراحبة الرربالغ كرران عليهررا ال غلررا عليهررا بررالن ر ةىل عرردم ام الكهررا جهرراز فرراكس.
وعن رردما ع ررا ت ص رراحبة ال رربالغ ةىل املس ش ررفى ويكس ررفور م ررن أج ررل احلص ررول عل ررى الوث ررائق
املطلوبة أبدى عد موظفا عدم اكرتا جتاهها ون أ اع بار لألنباء املردمر الرا كانرت قرد
تل ّق هررا قبررل ذلر ببضررعة أيررام فقررط .ومتكنررت هنايررة املطرراف مررن اس شررار طبيررا مؤقررت كرران
م فهملا جردا .وتع َّرا علرى صراحبة الربالغ أن تطلِرع أحرد معارفهرا علرى السرجالت الطبيرة والر
ساعدها على ةرسا ا بالفاكس .وه ختشى مرن ن رر هر ا الشرخص املعرفرة را بسربا مرا قررتره
من ةهناء احلملل.
 4-2وكانررت صرراحبة الرربالغ مسر غ ِرقة الرتتيررا لرحل هملررا ةىل اململلكررة امل حررد ةىل حررد أنرره
مل يكررن لررديها وقررت ملررداوا حزهنررا .واضررطرت هر وزوجهررا ةىل ترررك ابنهملررا البررالغ مررن العملررر 20
شهرا مع أقارهبملا لبضعة أيرامو وكانرت هر ه هر املرر األوىل الرا يرتكانره فيهرا وهنملرا أثنراء الليرل.
وكرران عليهملررا أيضررا الرتتيررا للحصررول علررى ةجرراز مررن العملررل وترتيررا شررخص بررديل املزرعررة
برالن ر ةىل أن زو صرراحبة الرربالغ يعملررل مزارعررا .ووافررق مردير صرراحبة الرربالغ الر كانررت تثررق
فيرره علررى ةجرراز مرضررية ذكررر فيهررا أن صرراحبة الرربالغ قررد سررقط ملهررا .و  17كررانون الثرراين/
ينراير  2010قامررت صراحبة الرربالغ وهر تشررعر ك هنرا "شررخص اررم يغررا ر بلرده" بالسررفر ةىل
ليفرب ررول ليلح ررق هب ررا زوجه ررا بع ررد ف رررت وجي ررز  .و  1٨ك ررانون الثاين/ين رراير ض ررعت لفح ررود
باألشررعة وال بررارات مس شررفى ليفربررول للنسرراء أكرردت مررن جديررد تشررخيص حالررة اجلن ررا
املؤ ية ةىل موته .وأبلِغت صاحبة البالغ بإجراءات ةهناء احلملرل وحقنرت حبقنرة كلوريرد البوتاسريوم
ا رل قلررا اجلنرا لوقررف نبضرره .و  21كرانون الثاين/ينرراير قررام اس شرار املواسررا بإعطرراء
__________

()2
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In her affidavit, the author states that she “began to ring around to some ‘crisis’ pregnancy
agencies,includingCuraandPositiveOptions….Noneofthemwereabletohelporprovide the
information we needed as most can only help if your pregnancy is 13 weeks or less. We did get
the name of a private clinic in London whom we rang but it did not feel right to us to be going to
”oneoftheseclinicsatsuchalatestageinpregnancy.
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صراحبة الربالغ وزوجهرا معلومرات عرن رردمات املواسرا
أ معلومات عن وجو دمات اثلة آيرلندا.

اململلكرة امل حرد ولكرن مل يكرن لديرره

 5-2وقررد تعر َّرا علررى صرراحبة الرربالغ أن ترررتك رفررات طفله را مس شررفى ليفربررول ف قطعررت
نياط قلبها الضطرارها ةىل االفرتاق عنه وتركه بلد أجنيب .وأحرقت جثة الطفل ليفربول بعد
ذل بثالثة أسابيع وتل ّقت صاحبة البالغ وزوجها رمرا جث ره عرن طريرق سراع بريرد بعرد ذلر
ببضررعة أيررام .وبلغررت ال كرراليف الواقعررة علررى صرراحبة الرربالغ وزوجهررا مقابررل ةهنرراء احلملررل وحرررق
اجلثة والسفر واإلقامة ليفربول  900 2يورو.
 6-2ومل ي ر ا لص رراحبة ال رربالغ الوق ررت لك ر تعرريح حزهن ررا ةال بع ررد عو هت ررا ةىل منز ررا .وك رران
أسراها مشروبا مبشراعر الغضرا برالن ر ةىل أن جتربررة اضرطرارها قسرريا لررتك بلردها حال هرا تلر
كانررت مهينررة ررا حقررا .وعررا ت ةىل عمللهررا بعررد عو هتررا ةىل آيرلنرردا ب سرربوع ألهنررا كانررت ختشررى
مواجهة أس لة يطرحها زمالؤها وختشى فقدان عمللها .ومل يكن يرق را قانونرا احلصرول علرى أ
ةجاز أمومة .و ضعت صاحبة البالغ لفحص أجرراه طبيبهرا العرام بعرد ةجرراء ةهنراء احلملرل بسر ة
أسررابيع وفقررا الق ررتاا مس شررفى ليفربررول .ورغررم أن الطبيررا كرران م عاطفررا وال يصرردر أحكامررا
وناقح اح ملاالت حاالت احلملل مس قبال مل ت لق صاحبة البالغ أ مشور خبصود مواجهرة
األحزان .وشعرت بالعزلة البالغة أثناء الشهور ال الية وه تعاين من حزن مضاعف بسربا هر ه
ال جربة ِ
املفجعة الا شهدهتا وال يات القسرية عمللية مواجهة األحزان(.)3
حال هررا.

 7-2وتؤكررد صرراحبة الرربالغ أن سرربل االن صرراف احملليررة ليسررت فعالررة وال مالئملررة
فسررهتا احملكملرة العليرا آليرلنرردا قضرية املردع العرام ضررد
فاملرا  3-)43(-40مرن الدسر ور كملررا ّ
س .وآ ر ررين تقض ر ر ب ر ر ن اإلجه رراب جرمير ررة وال يسر ررملا بر رره ةال عن رردما يَرثبر ررت علر ررى سر رربيل
االح ملررال وجررو طررر حقيق ر وجرروهر علررى حيررا احلامررل ولرريس علررى صررح ها .ووقررت وقرروع
األحرردا املعنيررة كرران قررانون اجل ررائم املرت َكبررة ضررد األشررخاد لعررام  1٨61هررو األسرراس الر
يقوم عليه ال ن يم اجلنائ لإلجهاب آيرلندا وهو يعرفرف أ حماولرة للحصرول علرى اإلجهراب
أو للقيام به ب هنا جناية يعاقَا عليها بالسجن مدى احليا ( .)5وت كر صاحبة الربالغ أن املسرائل
املعروضة الشكوى ال جير ومل جير الن ر فيها من جانا أ هي ة ولية أ رى.
الشكوى

اال عاءات املقدَّمة مبوجا املا 7
 1-3أ ّى تطبي ررق ق ررانون اإلجه رراب آيرلن رردا ةىل ة ض رراع ص رراحبة ال رربالغ ملعامل ررة قاس ررية
وال ةنسرانية ومهينرة وان هكرت كرام هرا وسرالم ها البدنيررة والنفسرية ألهنرا( :أ) حرمرت مرن الرعايررة
__________

()3

The author provides an undated affidavit from an associate professor of midwifery who
interviewed the author on 12 December 2013. According to the affiant, the author suffers from
complicated grief, “which has been compounded by a lack of supportive care around the
diagnosis, ongoing frustration at being abandoned by the maternity services when she expressed a
wish to terminate the pregnancy, and a sense of shame and feeling judged by society and her
community for the decision she made, failure to follow up by maternity services and offer post
”terminationcareandafailuretoofferappropriategriefcounselling.

(.[1992] 1 IR 1 )4
(The Protection of Life During Pregnancy Act 2013 criminalized abortion, punishable with a prison )5
.sentence of up to 14 years
4

GE.17-10463

CCPR/C/119/D/2425/2014

ومررن املعلومررات امل علقررة بالصررحة اإلجنابيررة الررا كانررت حباجررة ةليهررا وأجررربت علررى مواصررلة مررل
جنا ي ضرو و(ب) أرغملت على ةهناء ملهرا اخلرار و ( ) ووصرملت وصرملا شرديدا بسربا
ةهناء ملها.
 2-3ويرجررع الكرررب ال ر هين املكثررف الر عانررت منرره صرراحبة الرربالغ ةىل توقّرع الرعايررة الررا
كانررت تطملررع فيه ررا صرراحبة ال رربالغ بوصررفها مريضررة وةىل ض ررعفها الشررديد عن رردما علمل رت أن رره
جنينها سيملوت وةىل احلرمان الكامل من املعلومات من جانا مقدم دمات الرعاية الصرحية
وةىل اح ملاالت االضطرار ةىل القيام اخلار بإهناء احلملرل الر كانرت تريرده بشرد ظرل عردم
وجو أ عم من جانا ن ام الرعاية الصحية اآليرلند  .ف خلف ن ام الرعايرة الصرحية عرن تروفي
رردمات مش ررور أو ب ر معلوم ررات ع ررن
الرعاي ررة ررا مب ررا ذل ر ع ررن طري ررق ع رردم تزوي رردها ب ر
اخليررارات امل احررة ررا قررد جعلهررا تشررعر كملررا لررو كانررت ال تس ر حق ب اتررا ه ر ه الرعايررة كملررا أهنررا مل
تعام رل ب راحرتام علررى أسرراس الكرامررة امل صررلة شخصررها .وفضررال عررن ذل ر مل ت خ ر ترتيبررات
َ
اصررة ل قرردمي الرعايررة احلساسررة والداعملررة ةليهررا لررو كانررت قررد ا ررارت مواصررلة ملهررا مس شررفى
عا عليها أن تواصل حضور مواعيدها الطبية كملا لو كان ملها عا يا.
ويكسفور وكان سي َّ
 3-3واضررطرار صرراحبة الرربالغ ةىل السررفر ةىل اخلررار وةىل أن تكررون منفصررلة عررن أسررهتا قسررا
عرضرراها أيضررا لعقبررات معينررة تعرقررل تعافيهررا وهررو مررا أثرّرر علررى سررالم ها
بعيرردا عررن الرروطن قررد ّ
البدنية والنفسية وكرام ها .كملا أثّر ذلر علرى قردرهتا علرى احلردا علرى فقردان ملهرا .وقالرت ةن
كرهبررا العرراطف قررد طررال أمررده بسرربا اضررطرارها ةىل ترررك رفررات طفلهررا اخلررار ولر ل فإهنررا
حرمت من الطقوس الا عا ما تصاحا الفقدان واحلزن(.)6

اال عاءات املقدَّمة مبوجا املا 17
 4-3يشكل احل ر املفروب على ةهناء احلملل رقا حلرق صراحبة الربالغ اخلصوصرية ن ررا
ةىل ت ر ثيه السررليب علررى اس ر قاللي ها اإلجنابيررة وعلررى حقهررا السررالمة والصررحة النفسررية وذل ر
حبرماهنا من عم أسرهتا را أثنراء اللح رة الرا تعراين فيهرا مرن الشرد واألزمرة .وتشري آراء اللجنرة
قض ررية ك .ن .ل .ه .ض ررد ب رريو ةىل أن االس ر قاللية اإلجنابي ررة للمل ررأ ت ررد ل ض ررملن احل ررق
اخلصوص ررية وأهن ررا ق ررد ت ع رررب للخط ررر عن ررد ت ررد ّ ل الدول ررة عمللي ررة اخت رراذ امل ررأ لقراره ررا امل عل ررق
باإلجنرراب( .)7وحب ررر اإلجهرراب ومنررع صرراحبة الرربالغ مررن ارسررة اخليررار الوحيررد الر كرران مررن
شر نه احررتام سررالم ها البدنيرة والنفسررية (بالسررملاا را بإهنرراء ملهررا آيرلنردا) تكررون الدولررة قررد
اختراذ صراحبة الربالغ لقرارهرا بنفسرها .وهر ا احل رر علرى اإلجهراب
تد لت بشكل تعسرف
ال ميرنا األولويرة حليرا اجلنرا علرى حرق صراحبة الربالغ الصرحة النفسرية والسرالمة النفسرية

__________

()6

The author provides an affidavit dated 4 November 2013 from a consultant psychiatrist who
interviewed the author on 29 January 2014. The psychiatrist stated, inter alia, that the author
“appearstohavetrustedthestate,andthat the betrayal of this trust was in itself a shock to her. She
suffered unnecessary distress in relation to the absence of any response from the state services; the
trauma of separating her son from his parents for the first time; being forced to travel abroad for
the sole purpose of having a physically and psychologically difficult procedure; having to leave
herbaby’sremainsinaforeigncountryandfindingthefinancialresourcestofundthetraveland
theprocedure.”Thepsychiatristwas“oftheopinion that through the process of deliberate neglect
of her care in the Irish health service that she has suffered cruel and inhuman treatment and that
”.this has had a permanent effect on her personality

(.Communication No. 1153/2003, Views adopted on 24 October 2005 )7
GE.17-10463
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واالسر ر قاللية اإلجنابي ررة ق ررد شر ر ّكل ت ررد ال غ رري م ناس ررا بوض رروا
اخلصوصية.

ح ررق ص رراحبة ال رربالغ

 5-3وفضررال عررن ذل ر فررإن املسررافة املا يررة الررا تفصررل بينهررا وبررا حميطهررا امل ر لوف جيرردا
وأسرهتا فضال عن صدم ها العاطفية امل ملثلة الشعور ب خلّ بلدها عنها مهرا أمرران يشركالن
تد ال حياهتا اخلاصة الا تفهرم علرى أهنرا ةطرار العالقرات وأوجره الردعم الر كانرت ت مل رع
به آيرلندا .وب حديد املصلحة األ القية ماية حيا اجلنا علرى أهنرا أعلرى مكانرة مرن حرق
ص رراحبة ال رربالغ ال مل ررع باالس ر قرار ال ر هين والس ررالمة النفس ررية واالس ر قاللية اإلجنابي ررة تك ررون
آيرلنرردا قررد رقررت مبرردأ ال ناسرربية وان هكررت حررق صرراحبة الرربالغ اخلصوصررية .وحررت لررو قبلررت
خدم كملربر لل د ّ ل حق املررأ
اللجنة ب ن ماية حيا الشخص "غي املولو " ميكن أن تس َ
اخلصوصررية ظررل أوضرراع معينررة فررإن ه ر ا ال ميكررن أن ينطبررق علررى حال نررا ه ر ه .ف قييررد حررق
صاحبة البالغ اخلصوصية وذل حبرماهنا من احلق ةهناء مل لن ين عنه أبدا وال طفل
قابل للحيا هرو أمرر ال ميكرن اع براره تردبيا معقروال حلملايرة حيرا َمرن مل يولرد بعرد .وهكر ا كران
ال د ّ ل حق صاحبة البالغ اخلصوصية أمرا تعسفيا.

اال عاءات املقدَّمة مبوجا املا 19
 6-3ي ررد ق ررانون تن رريم املعلوم ررات ( رردمات ةهن رراء احلمل ررل ررار الدول ررة) لعر ررام 1995
("ق ررانون معلوم ررات اإلجه رراب") ال ررروف ال ررا جي رروز فيه ررا أن ت رراا فيه ررا آيرلن رردا املعلوم ررات
والنصررا واملش ررور بش ر ن رردمات اإلجهرراب ال ررا تك ررون قانوني ررة ولررة أ رررى .وي عل ررق ه ر ا
القررانون علررى وجرره اخلصررود باملعلومررات الررا ي ملررل أن حت ررا ةليهررا النسرراء الالئر ينرروين السررفر
ةىل اخلار إلجهاب ملهن وين م سلوك مقدم هر ه املعلومرات مثرل االس شراريا والعراملا
ا ررال الص ررحة .ويش رري ه ر ر ا الق ررانون ةىل أن تق رردمي املعلوم ررات أو النص ررا أو املش ررور بش ر ر ن
مجلرة أمرور يردعو ةىل ةهنراء
دمات اإلجهاب اخلار هو أمرر غري قرانوين ةذا كران ذلر
ررو لرره .وي ررر ه ر ا القررانون توزيررع املعلومررات اخلطي ررة علررى اجلملهررور مررا مل يطلبه ررا
احلملررل أو ير ّ
امل لقر و وقرد فسرر هر ا احلكرم علرى أنرره ي طلّرا ّأال تقردم املعلومررات أو النصرا أو املشرور بشر ن
جلسة تشاور تعقد وجها لوجه وليس على ا اتف .
ةهناء احلملل ةال
 7-3وبينمل ررا ي ررر هر ر ا الق ررانون عل ررى مق رردم الرعاي ررة الص ررحية ال رردعو ةىل ةهن رراء احلمل ررل أو
الرررتوي لرره فإنرره ال يق ردفم أ تعريررف ألن رواع اخلطرراب الررا تشرركل " عررو " ةىل ةهنرراء احلملررل أو
"تروجيررا" ل رره .و ر ا ال ررنقص أثررر س ررليب للغاي ررة عل ررى طرراب مق رردم الرعاي ررة الص ررحية .فاألطب رراء
املعاجلون لصاحبة البالغ آيرلندا قد حرموها من املعلومات الا كانت حت ا ةليهرا .ومل يقر ّدموا
ةليهررا أ نشررات أو أرقررام هواتررف كرران ميكررن أن تسررملا ررا باحلصررول علررى مزيررد مررن املعلومررات
عن تشخيص اجلنا .ومل َّ
تقدم ةليها أ معلومات عن ةهناء احلملل أو يارات السرفر .وقرد قردَّم
ِ
ِ
ةليه ررا الطبي ررا الر ر ك رران يعاجله ررا بل ررن تقرير ررا مص ررحوبا بعب ررار "ةذا كن ررت أن ررت تري رردين
السفر" ولكنه مل يد ل تفاصيل ماذا ينطو عليه السفر بش ن مس لة ةهناء احلملل .واع قا ا
من صاحبة البالغ ب ن مقدم الرعاية الصحية نوعون قانونرا مرن تزويردها مبزيرد مرن املعلومرات
فإهنررا شررعرت ب هنررا مرتوكررة لش ر هنا و شرريت مررن أن يرردان تصرررفها أو مررن ال بعررات القانونيررة ةذا
طلبت احلصول على املعلومات ذات الصلة.
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 والقيررو املفروضررة علررى املعلومررات امل علقررة بالصررحة اجلنسررية واإلجنابيررة والررا عانررت منهررا٨-3
صرراحبة الرربالغ ال ميكررن أن توصررف ب هنررا قيررو يررنص عليهررا القررانون ألغ رراب اال بررار مبوجررا
 وك ر ل فررإن تررد ّ ل الدولررة ةمكانيررة حصررول صرراحبة الرربالغ علررى املعلومررات.)3(19 املررا
امل علقررة بالصررحة اجلنسررية واإلجنابيررة لرريس قيرردا مسررملوحا بفرضرره علررى حقهررا احلصررول علررى
 ف رالقيو ت علررق.  برردواع مايررة اآل اب العامررة كملررا أنرره أمررر متييررز19 املعلومررات مبوجررا املررا
 غ رري أن.مباش ررر باحلاج ررة امل ص ر َّرور ةىل ماي ررة احل ررق احلي ررا لل ر ر "جن ررا" املكف ررول الدسر ر ور
 ولر ر ل ف ررإن حرماهن ررا م ررن. ال ر ر "جن ررا" حال ررة ص رراحبة ال رربالغ ل رريس لدي رره ةمكاني ررة احلي ررا
.)٨("املعلومات ال صلة له هبدف ماية الر "جنا

26 و3) و1(2 اال عاءات املقدَّمة مبوجا املوا
 فبملوجررا. عانررت صرراحبة الرربالغ مررن عررد ان هاكررات حلقهررا املسرراوا و عرردم ال ملييررز9-3
ق ررانون اإلجه رراب ال قيي ررد للغاي ررة البل ررد فإهن ررا حرم ررت عل ررى أس رراس ن رروع جنس ررها م ررن ةمكاني ررة
احلصررول علررى اخلرردمات الطبيررة الررا كانررت حت ررا ةليهررا مررن أجررل احلفرراى علررى اس ر قاللي ها ال اتيررة
 وعل ررى العك ررس م ررن ذلر ر ف ررإن املرض ررى الر ر كور واملرض ررى.وكرام ه ررا وس ررالم ها البدني ررة والنفس ررية
ح رراالت أ رررى آيرلن رردا ال ي وقَّررع م ررنهم أب رردا أن ي ج رراهلوا اح ياج رراهتم الص ررحية واملعنوي ررة وق رردرهتم
ال ملييزيررة األ القيررة فيملررا ي صررل برروظيف هم اإلجنابيررة أو أن يرتك روا أسرررهم وبلرردهم مررن أجررل احلصررول
ملزمرة مبوجرا احلرق املسراوا واحلرق عردم ال ملييرز بر ن تكفررل أن
َ  والردول.علرى الرعايرة الصرحية
.تس وعا دماهتا الصحية األساسية اال الفات البيولوجية با الرجل واملرأ اال اإلجناب
 وباإلض ررافة ةىل ذلر ر ف ررإن ح ررق ص رراحبة ال رربالغ املس رراوا وحقه ررا ع رردم ال مليي ررز10-3
 مرن العهرد19 و17 و7  مقروءتا باالقرتان مع املروا3) و1(2 املنصود عليهملا املا تا
قد ان هكت ألنه بسبا جنسها مل جير ةبالغهرا بالكامرل مرن جانرا مقردم ردمات الرعايرة
__________
The author provides a report issued by the Irish Family Planning Association, a non-governmental
organization that provides sexual and reproductive health consultations nationwide. The report
addresses the experiences of Irish women who have received a diagnosis of fatal fetal anomaly
and seek to terminate the pregnancy. The report states that the abortion information act, which is
interpreted conservatively, has a chilling effect on information provision by health-care
professionals, who assume or fear that they are precluded from discussing abortion with patients.
While doctors are free to engage in the normal communication of information and advice with
patients and other professionals, in reality most doctors do not discuss abortion with their patients,
perhaps out of fear of possible repercussions, including damage to their reputation and career
prospects, malpractice complaints or allegations of a breach of the law or of professional ethics
guidelines. Women who receive diagnoses of fatal fetal anomaly need information on the process
and the appropriate aftercare and associated procedural risks; on the post-abortion treatment of
fetal remains; on issues such as post-mortem examination, chaplaincy services, cremation and
funeral arrangements; and on costs and visa requirements, if applicable. Many women seeking to
terminate pregnancy feel anger at the experience of being expelled and exiled from a health
.service they trust — and pay for through taxes

)٨(

The author also provides a statement from a general practitioner physician and spokesperson for
Doctors for Choice Ireland, an alliance of medical professionals advocating for comprehensive
reproductive health services in Ireland. According to the statement, a scientific paper published in
September 2012 noted that 87 per cent of the 500 physicians surveyed in Ireland are in favour of
providing abortion services in cases of fatal fetal abnormalities. The study also indicated that the
requirement to travel overseas for an abortion causes the patient physical, psychological and social
.ill-health, an impaired doctor-patient relationship and an impaired doctor-doctor relationship
7
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الصحية اآليرلنديا باخليارات امل احة ا مبا ذل االس فا من دمات اإلجهاب القرانوين
اخلررار  .وعلررى العكررس مررن ذلر فررإن املرضررى الر كور واملرضررى حرراالت أ رررى ال يرمررون
مررن املعلومررات الصررحية احلرجررة وال ي خلّررى عررنهم ن ررام الرعايررة الصررحية هر ا الصررد  .وتل ّقرت
صاحبة البالغ معاملة متييزية من مقدم الرعاية الصحية اآليرلنديا ال ين عاملوها كملا لو كان
ملها يسي سيا طبيعيا ون أن يق ّدموا ةليها الدعم والرعاية الا كانت ت طلبهرا ظروفهرا اخلاصرة.
ومل تس ند ه ه املعاملة ةىل أساس موضوع أو معقول.
 11-3وجرررى أيضررا تع رري صرراحبة الرربالغ لل ملييررز القررائم علررى نرروع اجلررنس مررن حي ر أهنررا
عومل ررت باالس ر ر نا ةىل قوال ررا طي ررة عل ررى أهنر ررا أ ا ةجن رراب ت ر ر ي اح ياجاهت ررا املرتب ررة ال الير ررة
الح ياجات جنينها الر مل يولرد بعرد وغري القابرل للحيرا  .وتشر ّكل القروانا املقيرد لإلجهراب
شكال من أشكال ال ملييز ضرد املررأ  .فن ررا ةىل أن صرحة صراحبة الربالغ ليسرت معرضرة للخطرر
بفعررل احلملررل فقررد كرران ي وقَّررع منهررا أن تضررح بصررح ها النفسررية وبسررالم ها مررن أجررل جنينهررا
احمل ضررر ومل تعررا َ وفقررا الح ياجاهتررا الطبيررة اخلاصررة .واحلررق املسرراوا و عرردم ال ملييررز ي طلررا
مررن الرردول األط رراف أن ت خ ر ترردابي ةجيابيررة للقضرراء علررى القوالررا النملطيررة اجلنسررانية اررال
رعاية الصحة اإلجنابية.

سبل االن صاف املطلوبة
 12-3تطلررا صرراحبة الرربالغ أن تقرروم الدولررة الطرررف مبررا يل ر ( :أ) أن تق ردفم ةليهررا ال عرروي
املناسرراو (ب) أن تعيررد الن ررر األحكررام ذات الصررلة مررن الدس ر ور حسررا احلاجررة لك ر
ي ملاشررى مررع امل روا  2و 3و 7و 17و 19و 26مررن العهرردو ( ) أن تع ردفل قررانون مايررة احليررا
أثنرراء احلملررل لعررام  2013لكر ي وافررق مررع املروا  2و 3و 7و 19و 26مررن العهرردو ( ) أن
ت خ ر ال رردابي الضرررورية لضررملان أن تكررون اإلج رراءات القانونيررة إلهنرراء احلملررل آيرلنرردا م سررملة
بالفعاليررة وحسررن ال وقيررت وةمكانيررة االسر فا منهرراو (ه) أن تعردفل قررانون معلومررات اإلجهرراب
من أجل مواءم ها مع املا  19من العهد وأن تضملن تنفي ه على النحو املناسا.

الموضوعية
مالحظات الدتلة الطوف بشأن مقرولية الرالغ تأسسه
املالح ررات الررا قرردم ها الدولررة الطرررف  19كررانون الثاين/ينرراير  2015و 14
1-4
تشرين األول/أك وبر  2015ال تطعن الدولة الطرف مقبوليرة الربالغ .وهر تشررا بال فصريل
فس رررت احملكمل ررة العلي ررا امل ررا  3-3-40م ررن
قر روانا البل ررد وأن مل رره بشر ر ن ةهن رراء احلمل ررل .وق ررد ّ
الدس ور على أهنا تسملا بإهناء حيا اجلنا ال مل يولّد بعد احلاالت الا يوجد فيهرا طرر
حقيقر ر وج رروهر عل ررى حي ررا األم ول رريس عل ررى ص ررح ها( .)9وتعك ررس هر ر ه امل ررا اال ي ررارات
األ القية العمليقرة للشرعا كملرا ع َّررب عنهرا اسر ف اءات شرعبية عديرد  .ومرع ذلر فقرد سرلّم
الشررعا اآليرلنررد ب ر ن امل رواطنا ررم احلررق السررفر ةىل بلرردان أ رررى مررن أجررل ةهنرراء احلملررل
ويكفررل القررانون اآليرلنررد احلررق احلصررول علررى معلومررات عررن رردمات اإلجهرراب َّ
املقدمررة
اخلار  .وهك ا يعكس اإلطار الدس ور وال شريع هنجا قيقا وتناسبيا خبصود آراء النا با
اآليرلنديا بش ن ه ه املس لة املسيَّسة واملثي لالنقسام بدرجة كبي وامل علقة باملدى ال ينبغر
__________

(.The State party cites Attorney General v. X and Others )9
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حردو ه مايررة حررق اجلنررا احليررا واملوازنررة بينره وبرا حقرروق املررأ  .وينبغر احررتام ا يررارات
مروى فيها تقوم على اق ناع عمليق.
الشعا املرتكز على آراء َّ
 2-4ويسملا الفقه القانوين للجنة بفرب قيو واس ثناءات خبصود احلرق اخلصوصرية (
احلاالت الا تكون فيها ه ه القيو م ناسبة) وخبصرود احلرق عردم ال ملييرز ( احلراالت الرا
تكون فيها ه ه القيو معقولة وقائملة على أسباب موضوعية) .وحت الدولة الطرف اللجنة على
اتّبرراع الررنه الر سررلك ه احملكملررة األوروبيررة حلقرروق اإلنسرران كملررا جتلّررى قضررية أ .وب .و .
ضررد آيرلنرردا( .)10فهر ه احملكملررة وقررد الح ررت أن القررانون اآليرلنررد يسررملا بالسررفر ةىل اخلررار
ألغر رراب اإلجه رراب وي ررنص عل ررى ةمكاني ررة احلص ررول بش رركل مناس ررا عل ررى املعلوم ررات والرعاي ررة
الصحية قد رأت أن ح ر اإلجهراب ألسرباب ت علرق بالصرحة و/أو بالسرالمة هرو أمرر ال ي جراوز
هررامح ال قرردير اململنرروا للرردول األعضرراء .وأقامررت احملكملررة توازنررا عررا ال بررا حقرروق اخلصوصررية
ملقدفم الدعوى واحلقوق امل َّرع هبا بالنيابة عن اجلنا وه حقوق ترتكز على اآلراء األ القية
العمليقة للشعا اآليرلند بش ن طبيعة احليا  .و لصت احملكملة ةىل حدو ان هراك حلرق املدفعيرة .
اخلصوص ررية واحلي ررا األسر ررية مبوج ررا امل ررا  ٨م ررن اتفاقي ررة ماي ررة حق رروق اإلنس رران واحلري ررات
األساسية (االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسران) مرن حير عردم وجرو ةجرراءات امل نراول وفعالرة
متكنهررا م ررن حتديررد م ررا ةذا كانررت مؤهل ررة أم ال إلهن رراء ملهررا بص ررور قانونيررة .وتش رري ال حل رريالت
واملناقشررات األكا مييررة ةىل أن كث ريا مررن ق ررارات اللجنررة تكشررف عررن ا يررارات م سررقة مررع مبرردأ
هامح ال قدير(.)11
 3-4وعقا صدور احلكم امل كور أعاله اع ملد آيرلنردا قرانون مايرة احلرق احليرا أثنراء
احلملل لعام  .2013ومبوجا هر ا القرانون يس َرملا باإلجهراب احلراالت الرا يوجرد فيهرا طرر
حرراالت الط روار  .وي نرراول ه ر ا القررانون أيضررا
علررى حيررا امل ررأ نرراجم عررن مرررب برردين وك ر ل
احلاالت الا يوجد فيها طر حقيق وجوهر قوامه فقدان حيرا األم عرن طريرق االن حرار .ويؤكرد
القررانون املر كور مررن جديررد حررق الفررر السررفر ةىل ولررة أ رررى واحلررق تل ّقر وةتاحررة املعلومررات
امل علقررة باخلرردمات امل احررة بصررور قانونيررة بلررد آ ررر .ومبوجررا ه ر ا القررانون يشرركل هرردم حيررا
ةنسان مل يولَد بعد جرمية يعاقَا عليها بدفع غرامة أو بالسجن لفرت ال ت جاوز  14عاما.
 4-4وال ط ررور ال رردرجي للق ررانون اآليرلن ررد بش ر ر ن اإلجه رراب ال ر ر ج رراء ن يج ررة للعمللي ررة
الدميقراطي ررة امل ملثل ررة ال ش رراور واملناقش ررة وةج ر رراءات اإلش ر رراك املباش ررر ق ررد حاول ررت مجي ررع
األوقرات السرع ةىل ةجيرا تروازن قيرق برا احلرق الدسر ور احليرا للجنرا وةيرالء نفرس القردر
مررن االع بررار للحررق اململاثررل ل رألم .وعررالو علررى ذل ر فررإن أ ترردابي اخت ر هتا الدولررة الطرررف مل
تكررن غرري م ناسرربة مررع ا رردف املشررروع املنشررو امل ملثررل مايررة احليررا  .وبينملررا ترردفع صرراحبة
البالغ ب ن حقوق ما قبل الوال واحليا قبل الوال مس َبعدتان من احلملاية مبوجرا العهرد فرإن
املررا  )5(6حت ررر فرررب عقوبررة اإلعرردام علررى احلوامررل .وهك ر ا ال ميكررن االس ر ن ا بر ن العهررد
ال يوفر أ ماية حلق اجلنا احليا .
__________

(.Application No. 25579/05, judgment of 16 December 2010 )10
(TheStatepartycites,interalia,YuvalShany,“Towardageneralmarginofappreciationdoctrine )11
.ininternationallaw?”,The European Journal of International Law, vol. 16, No. 5 (2005), p. 929
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اال عاءات املقدَّمة مبوجا املا 7
قضية ك .ن .ل .ه .ضد بيو يدَّعى أن الدولة الطرف قد حرمرت صراحبة الربالغ
5-4
من ةمكانية احلصول على ةجهاب عالج من النوع امل اا بصور مشرروعة وذلر عنردما كانرت
حررامال ينررا عرردمي الرردماغ .و ظررل عرردم ورو مالح ررات مررن الدولررة الطرررف رأت اللجنررة أن
ه ر ا يش ر ّكل تررد ال تعسررفيا حررق صرراحبة الرربالغ اخلصوصررية .بيررد أن الدولررة الطرررف
القضررية احلاليررة مل حترررم صرراحبة الرربالغ مررن ةمكانيررة االس ر فا مررن ةج رراءات اإلجهرراب املشررروع.
ومل يكررن هر ا اإلجرراء م احررا لصرراحبة الرربالغ وقررد أبلغهررا موظفررو الدولررة املخ صررون بر ل بصررور
قض ررية ك .ن .ل .ه .ض ررد ب رريو
واض ررحة ومناس رربة .وتبع ررا لر ر ل وعل ررى عك ررس م ررا ح ررد
مل ي خ موظفو الدولة ةجرراءات وصرفت أو كران ميكرن وصرفها ب هنرا ترتكرز علرى حتيرزات شخصرية
القضرية احلاليرة أن جررى
من جانا املوظفا العراملا الن رام الصرح ( )12وهكر ا مل يرد
ال د ل تعسفيا حقوق صاحبة البالغ مبا ين عنه نشوء معاملة قاسية أو الةنسانية أو مهينة.
 6-4ووفقا للدولة الطرف فإن "أ اس ن اجات ه ه احلالة س ش ّكل ظرل عردم اختراذ
ةجر رراءات تعس ررفية م ررن جان ررا م رروظف الدول ررة ولك ررن عل ررى أس رراس تط ررور املب ررا الدسر ر ورية
والقانوني ررة ا الف ررا نوعي ررا مهمل ررا (ول رريس ا الف ررا الدرج ررة) باملقارن ررة باالج ه ررا ات الس ررابقة
للجنة ".وسي عارب ه ا االس ن ا مع الفقر  2من تعليق اللجنة العام رقم  )1992(20بشر ن
ح ر ال ع يا أو غيه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالةنسانية أو املهينة الا جاء
فيه را أن مررن واجررا الدولررة الطرررف أن ترروفر لكررل شررخص عررن طريررق مررا قررد يلررزم مررن ال رردابي
ال شريعية وال دابي األ رى احلملاية من األفعال الرا حت رهرا املرا  7سرواء أحلقهرا بره أشرخاد
يعملل ررون بص ررف هم الرمسي ررة أو ررار نط رراق ص رف هم الرمسي ررة أو بص ررف هم الشخص ررية .و ه ر ه
القضية احلالية مل حتد أ أفعال "أحلقها" أ شخص أو موظف من موظف الدولةو ولر ل
مل حتد أ معاملة قاسية أو الةنسانية أو مهينة.
 7-4وترردفع الدولررة الطرررف ب نرره مل يصرردر عنهررا أ معاملررة قاسررية أو الةنسررانية أو مهينررة
وذل لألسباب ال الية:
توجررد ا الفررات وقائعيررة مهمل ررة وذات ش ر ن بررا احل رراالت الررا تس ر ند ةليه ررا
(أ)
صاحبة البالغ وحال ها اخلاصة هباو
ظ ررل ظ ررروف مل تك ررن فيه ررا حي ررا ص رراحبة ال رربالغ معرض ررة للخط ررر ت س ررم
(ب)
ةج رراءات احلصررول علررى ةجهرراب قررانوين آيرلنرردا بالوضرروا .فاملريضررة ه ر الررا اخت ر ت الق ررار
بال شراور مررع طبيبهررا .وقررد كرران بإمكاهنررا حررال عرردم موافق هررا علررى رأ طبيبهررا أن تلر ملس
امت ررة املط رراف أن تق ردفم طلب ررا طارئ ررا ةىل احملكمل ررة العالي ررة.
رأ طبي ررا آ ررر كمل ررا ك رران ررا
عملليررة
وال توجررد أ لررة وقائعيررة تشرري ةىل أن مرروظف الدولررة مسررؤولون عررن أ تررد ل تعسررف
صنع القرار ه ه أو أهنم مسؤولون عن أ فعل من أفعال "ةحلاق الضرر"و
__________

()12

10
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( ) األس ررس ال ررا ت ررربر اإلجه رراب املش ررروع معروف ررة جي رردا آيرلن رردا وهر ر تطبَّ ررق
مبوجررا املررا  3-3-40مررن الدس ر ور وه ر ه األسررس قررد أوضررح ها احملكملررة العليررا قضررية
النائررا العررام ضررد س .وآ ررين واملبررا ال وجيهيررة للملجلررس الطرريب واملبررا ال وجيهيررة للوكالررة
املعنية حباالت احلملل امل زمةو
( ) بينملررا ت ر كر صرراحبة الرربالغ أهنررا كانررت ترردرك أن اإلجهرراب حم ررور فإهنررا مل
تكرن لرديها أ فكرر عرن أن ةهنراء احلملرل ألسرباب طبيرة مشرملول أيضرا هبر ا احل ررو وكران ذلر
هو فهملها الشخص للقانونو
(هر) كرران موظف ررو املس شررفى واض ررحا م ررن حي ر أن ةهن رراء احلملررل غ رري ك ررن
آيرلنداو ول ل ال ميكن احلدي عن ةجراءات تعسرفية بشر ن اختراذ القررار أو عرن أفعرال قوامهرا
ةحلاق الضرر قد تسببت أو أسهملت نشوء معاملة قاسية أو ال ةنسانية أو مهينةو
(و) موقف الدولة الطرف واجتاهها فيملا ي صرل بقانوهنرا يعكسران سرعيها ةىل حتقيرق
توازن معقول و قيق وصعا با حقوق م نافسة ه حقوق اجلنا وحقوق املرأ و
(ز)

سعت الدولة الطرف ةىل ةقامة ه ا ال وازن وفقا للملا  25من العهد.

اال عاءات املقدَّمة مبوجا املا 17
 ٨-4مل تن هر الدولررة الطرررف حقرروق صرراحبة الرربالغ اخلصوصررية أو السررالمة مبوجررا
صوصرري ها .فلررم يكررن ذلر تعسررفيا
املررا  17مررن العهررد .وةذا كرران قررد حررد أ تررد ّ ل
وال غرري قررانوين .بررل كرران برراألحرى م ناسرربا مررع األهررداف املشررروعة للعهررد وي ر احلسرربان
ضرور ةقامة توازن قيق با حق اجلنا احليا وةيالء االع بار الواجا حلق صاحبة البالغ
احليررا  .كانررت املش ررور املقدمررة م ررن املس شررفى ةىل صرراحبة ال رربالغ قررد ق رردمت بشرركل ص ررحيا
وبصفة قانونية .وقدمت املشرور مرن املس شرفى ةىل صراحبة الربالغ بشركل سرليم وقرانوين .وجيروز
للدولة الطرف ه ا الصد أن تسن قوانا وفقا للملرا  25مرن العهرد وهبرد مرن روا هر ه
املا الا تسملا باملوازنة با حقوق م نافسة.
 9-4و قض ررية أ .وب .و  .الس ررالفة ال ر ر كر رأت احملكمل ررة األوروبي ررة حلق رروق اإلنس رران أن
"احل ر املطعون فيه املوجو آيرلندا يقيم توازنا عا ال با حق املدفعية األوىل واملدفعية الثانية
ضملان احرتام حياهتملا اخلاصة واحلقوق امل َّرع هبا بالنيابة عن اجلنا" .وكان ال وازن ال ينبغر
حتقيقه موضع ن ر النا با اآليرلنديا مناسبات عديد .
 10-4أم ر ررا قض ر ررية ك .ن .ل .ه .ض ر ررد ب ر رريو وقض ر ررية ل .م .ر .ض ر ررد األرجن ر ررا الل ر ررا
اس ر ن جت فيهملررا اللجنررة حرردو ان هاكررات للملررا  17فررإن ال ش رريع القررائم جييررز ةهنرراء احلملررل
ألغراب العرال  .وقرد أبلغرت البدايرة صراحب ا البالغرا هراتا القضري ا بر ن ملرا احلرق
ةهنرراء احلملررل بشرركل مشررروع ولكررن الرردول ا املعني ررا مل تقومررا عندئر ه حبملايررة هر ا احلررق .أمررا
القضية احلالية فلم ينش نزاع مرن هر ا القبيرل ألن املس شرفى أعطرى رأيرا واضرحا مفرا ه أن ةهنراء
القضرري ا
احلملررل لررن يكررون م احررا آيرلنرردا .ول ر ل فررإن ال ررد ل ال عسررف ال ر حررد
القضية احلالية.
امل كورتا أوال مل يد
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اال عاءات املقدَّمة مبوجا املا 19
 11-4مل ت ردعم صرراحبة الرربالغ ا عاءهررا القائررل بر ن حقهررا تلق ر املعلومررات مبوجررا املررا
 19ق ررد ان ه ر  .فاملعلوم ررات غ رري ال وجيهي رة بش ر ن ةهن رراء اخل رردمات البل رردان األ رررى م اح ررة
مبوجا القانون اآليرلند وفقا ألحكرام قرانون معلومرات اإلجهراب .وتر كر صراحبة الربالغ أن
املالح ة الا أبرداها االس شرار مس شرفى ويكسرفور (الرا ذكرر فيهرا أنره سري اا را بلرد
آ ررر ةهنرراء احلملررل حررا أن ه ر ا األمررر غرري كررن آيرلنرردا) كانررت ه ر طريقررة غرري رمسيررة
املس شرفى
إلبالغها ه وزوجهرا ب نره ميكنهملرا السرفر مرن أجرل ةهنراء احلملرل .كر ل حرد
بلررن أن صرراحبة الرربالغ قررد أبلِغررت باس ررم أحررد املس شررفيات اململلكررة امل حررد  .وت ر كر
صاحبة البالغ أيضا أهنا شعرت ب نه ال ميكنها ةثرار مسر لة ةهنراء احلملرل ألهنرا غري قانونيرة .وهر
ك ل ت كر أهنا هاتفت العديرد مرن الوكراالت املعنيرة حبراالت احلملرل امل زمرة ولكرن مل يكرن أ
منها قا را على تقدمي املساعد ألن عملر ملها كان أكثر من  13أسبوعا .وه ت كر أيضا أهنا
حصلت على اسم عيا اصة لندن ولكنهرا مل تشرعر باالرتيراا ملهاتف هرا .والطبيعرة الكاملرة
للملناقشررات الررا ارت بررا صرراحبة الرربالغ و وائررر اخلرردمات ه ر ه وسررياق ه ر ه املناقشررات غرري
واضحا على اإلطالق ول ل فإن اللجنة ليست وضع مي ّكنها من تقييم املسرائل الوقائعيرة.
وك رران اإلط ررار ال ش رريع الق ررائم مي ررنا ص رراحبة ال رربالغ احل ررق احلص ررول عل ررى معلوم ررات معين ررة.
وال حتد صاحبة البالغ على وجه الدقة املدى ال مل جير حدو ه عدم احرتام ه ا اإلطرار.
ويبدو أن عدم ال ح ّقق من املعلومات الا كان يق ا بوضوا احلصول عليها بصرور قانونيرة ة را
يرجع ةىل سروء فهرم مرن جانرا صراحبة الربالغ لألثرر املرتترا علرى القرانون اآليرلنرد  .وال ميكرن
القررول ب نرره توجررد رقابررة ظررل ةتاحررة املعلومررات ال ن يمليررة ذات الصررلة لصرراحبة الرربالغ بصررور
علنية والا ميكن ا على أساسها أن ت ح ّقق من مجيع املعلومات ذات الصرلة الرا حت را ةليهرا.
وفضال عن ذلر فرإن برنرام حراالت احلملرل امل زمرة ال رابع للهي رة ال نفي يرة للخردمات الصرحية
ي يا للجملهور مصدرا ثريا للملعلومات اجملانية على شبكة اإلنرتنت بش ن حراالت احلملرل امل زمرة
واإلجهاب .فعلى سبيل املثال ترر علرى املوقرع الشربك لوكالرة "اخليرارات اإلجيابيرة" شرروا تب ّرا
أنرره ميكررن ظررل بع ر الشررروط احملررد ةعطرراء امل ررأ معلومررات عررن كيفيررة االتصررال خبرردمات
اإلجهاب ار آيرلندا( .)13وكانت ه ه املعلومات م احة لصاحبة البالغ الوقت املعين.
 12-4أمررا اإلفررا اخلطيررة املشررفوعة بيملررا الررا قرردمها ثررل الرابطررة اآليرلندي رة ل ن رريم األسررر
ف شي ةىل آراء معينة ال تدعملها األ لة ال جريبية .وه ه تشملل أقواال مفا ها أن كثيا من املهنيا
العرراملا اررال الرعايررة الصررحية يفرتضررون أهنررم مسر َبعدون مررن املناقشررات امل علقررة باإلجهرراب
أو خيرافون مررن أن يكونروا مسر َبعدينو وأهنررم ي جنبرون اسر خدام كلملررة "ةجهراب" ويفضررلون برردال
منهررا اس ر خدام تعب ريات تلطيفيررة تكررون غرري مناسرربة وغرري مراعيررة ب اتررا سررياق ال واصررل بررا
الطبيا واملريضة بش ن حاالت احلملل امل زمة .وباملثل فف اإلفرا اخلطيرة َّ
املقدمرة مرن اململرارس
الط رريب العر ررام تق رردَّم أق ر روال ةض ررافية تعر رررب ع ررن ال ر ررأ الشخص ر ر ون اإلشر ررار ةىل أ ل ررة جتريبير ررة
(خبصررود مررا ي ر َّدعى أنرره عرردم ترري ّقن األطبرراء اآليرلنررديا بش ر ن مقرردار املعلومررات والرردعم ال ر
ميكن أن يق ّدموه ةىل املريضة الا تريد اإلجهاب).

__________

(.The State party refers to www.positiveoptions.ie/abortion-the-law/ )13

12

GE.17-10463

CCPR/C/119/D/2425/2014

اال عاءات املقدَّمة مبوجا املوا  )1(2و 3و26

 13-4مل خت ِ
ضررع الدولررة الطرررف صرراحبة الرربالغ لل ملييررز .وترردفع الدولررة الطرررف ب نرره لررو كرران قررد
حررد أ متييررز فينبغ ر اع برراره تفرقررة معقول رة وموضرروعية ترم ر ةىل حتقيررق غرررب مشررروع مبوجررا
العهد .وال ميكن احلدي عن "متييز احف" ضد املرأ احلامل بالن ر ةىل أن وضعها البدين خي لرف
بطبيع ه عن الوضع البدين للرجل .وه ه ال فرقة أمر واقع وال ميكن ةال قبو ا باع بارها أمرا بديهيا.
 14-4واإلطار القانوين املطعون فيه أ املا  3-3-40من الدس ور واألحكرام ذات الصرلة
مررن قررانون اجلررائم ضررد األشررخاد ال ينطررو علررى ال ملييررز ضررد املررأ علررى أسرراس نرروع اجلررنس.
فاإلطررار حمايررد مررن حير نرروع اجلررنس .فررإذا أترراا رجررل اإلجهرراب أو قررام بعملليررة اإلجهرراب
ظررروف غرري م و ررا الدس ر ور فإنرره قررد يكررون م ر نبا بارتكرراب جرميررة .وحررت ةذا ميررز اإلطررار
القرانوين فعرال علرى أسراس نروع اجلرنس فرإن هر ا ال ملييرز ة را يرمر ةىل حتقيرق هردف مشرروع هررو
ماية اجلنا ويكون م ناسبا مرع هر ا ا ردف .واإلجرراءات املعنيرة هنرا م ناسربة ألهنرا حتقرق توازنرا
عا ال با حقوق الفر وحرياته من ناحيرة واملصرلحة العامرة مرن الناحيرة األ ررى .و هر ا اجملرال
أيضا ووفقا للحكم الصا ر عن احملكملة األوروبية حلقوق اإلنسان ت مل ع الدولة الطررف هبرامح
لل قدير .ول ل فال فرقة معقولة وموضوعية وتضملن حتقيق هدف مشروع.
 15-4وتعرررتب الدولررة الطرررف علررى القررول بر ن قوانينهررا وضررعت صرراحبة الرربالغ ضررملن قوالررا
طيررة باع بارهررا أ ا لإلجنرراب وميررزت ضرردها علررى أسرراس نرروع اجلررنس .فاململررايز امل صررلة بررا
الرجل واملرأ احلامل ت طلا باألحرى حتقيق توازن قيق با حقروق اجلنرا الر ميكرن أن يولرد
حيا وحقوق املرأ احلامل .
تعليقات صاحرة الرالغ على مالحظات الدتلة الطوف
 1-5تعملد صاحبة البالغ تعليقاهتا املؤر ة  22أيار/مايو  2015ةىل الطعن تصروير
الدولررة الطرررف آلراء الشررعا اآليرلنررد بش ر ن اإلجهرراب .فاس ر طالعات ال ررأ قررد ظلررت تشرري
ط ر روال سر ررنوات عدير ررد ةىل أن أغلبير ررة كبر رري مر ررن الشر ررعا اآليرلنر ررد تؤير ررد اإلباحر ررة القانونير ررة
لإلجهرراب حرراالت احلملررل املنطويررة علررى عرردم قابليررة اجلنررا للحيررا وعلررى تشرروهات اجلنررا
اململي ة .وتوجد باملثل أغلبية مرتفعة تدعم اإلباحة القانونية لإلجهاب عندما يكرون احلملرل ناجترا
عن اع داء جنس أو عندما يشكل طرا على صحة املرأ احلامل .كملرا أن ن رائ االسر ف اءات
الدس ر ورية البلررد ال تؤكررد الوصررف الر قدم رره الدولررة الطرررف ل ر"اال يار األ الق ر " العمليررق
للشررعا اآليرلنررد ألن النررا با اآليرلنررديا مل يصرروتوا قررط بش ر ن مقرررتا يرم ر ةىل زيررا عررد
احلاالت الرا تكرون فيهرا ةمكانيرة اللجروء ةىل اإلجهراب قانونيرة .و الواقرع مل تر ا الفرصرة قرط
للش ررعا اآليرلن ررد لإلعر رراب ع ررن الر ررأ القائ ررل ب ن رره ينبغر ر ةتاح ررة اإلجه رراب للنس رراء غ رري
مقرتحرا كران
ال روف الا يوجد فيها طر على حيا املرأ  .و حقيقة األمرر رفر النرا بون َ
مررن ش ر هنملا جعررل اإلجهرراب غرري قررانوين احلرراالت الررا يوجررد فيهررا طررر ةقرردام امل ررأ علررى
ثالثررة اس ر ف اءات س ر ورية بش ر ن اإلجه رراب أن
االن حررار .وفضررال ع ررن ذل ر فقررد ح ررد
النسبة امل وية للنا با املؤهلا لل صويت املؤيدين للقيو كانت أقل من  35املائة.
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 2-5وال صلة لقانون ماية احليا أثناء احلملل لعام  2013بشكوى صراحبة الربالغ ن ررا ةىل
أن ه ا القانون ين ّم فحسا اإلجراءات الواجا اتباعها عندما تواجه املرأ طرا حقيقيا وكبريا
على حياهتا ف سعى ةىل اإلجهاب.

اال عاءات املقدَّمة مبوجا املا 7
 3-5بالن ر ةىل أن ح ر املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالةنسانية أو املهينة هو حرق مطلرق
فال جيوز عدم ال قيد به وال جيوز للدولة الطرف أن تسعى ةىل تربير تصرفها عن طريق املوازنة برا
حقوق الفر املنصود عليها املا  7مع "حقروق اآل ررين" .كملرا أن مفهروم هرامح ال قردير
ال ر رفض ر ه اللجنررة ص رراحة هررو غرري ذ موضرروع سررياق تقيرريم أوجرره احلملايررة الررا ت يحهررا
املا  .)14(7و ا ال صلة له باملوضوع أيضا حتديد ما ةذا كران تصررف الدولرة الطررف قرد تسربا
ةسرراء املعامل ررة بفع ررل اخت رراذ ةج رراء تعس ررف  .فاملس ر لة احلامس ررة سررياق امل ررا  7ه ر م ررا ةذا
كرران الضرررر امل كبَّرد قررد بلررغ حررد ةسرراء املعاملررة ومررا ةذا كرران السررلوك الر ترتررا عليرره الضرررر
يعزى ةىل الدولة.
 4-5ون را ةىل كون اإلجهراب الر سرعت ةليره صراحبة الربالغ غري قرانوين مبوجرا القرانون
احملل حسبملا ترى الدولة الطرف ترى هر ه األ ري أنره ال ميكرن اع برار أن رفر هر ا اإلجرراء
الطيب يرقى ةىل حد ةساء املعاملة .بيد أنه لكون احلملاية املنصود عليها املرا  7هر مايرة
مطلقة فال جيوز أبدا االح جا بالقانون احملل ل ربير عدم الوفاء باالل زامات امل عهد هبا مبوجرا
العهد .وعندما رف ةجراء اإلجهاب لصاحبة البالغ فرإن معاناهترا قرد تفاقملرت ومل خترف ملرا
َعلِمل ه من أن اإلجهاب يشكل جرمية آيرلندا.
 5-5وقررد يش ر ّكل عرردم القيررام بالفعررل ةسرراء معاملررة ةذ أن املرروظفا العملرروميا ال ر ين زو وا
صاحبة البالغ بالرعاية الصحية مل يقوموا برإجراء اإلجهراب الر كانرت تل ملسره .وألن صراحبة
البالغ قد حرمرت مرن اإلجهراب علرى أيرد مروظف الدولرة الر ين تصررفوا وفقرا لقروانا الدولرة
وسياساهتا فإهنا عانت من آالم شديد ومن معانرا تصرل ةىل حرد الع برة الرا ت طلبهرا املرا .7
وعلى الرغم من أن بع املهنيا العاملا اال الرعاية الصحية قد تعاملوا بطيبرة معهرا فإهنرا
على وجه اإلمجال قد شعرت ب هنا مهجور ومنبوذ من جانا ن ام الرعاية الصحية اآليرلند .

اال عاءات املقدَّمة مبوجا املا 17
 6-5حبرمرران صرراحبة الرربالغ مررن ةمكانيررة احلصررول علررى ةجه راب تكررون الدولررة الطرررف قررد
حقها اخلصوصرية بطريقرة غري مسرملوا هبرا مبوجرا العهرد وذلر
تد لت بشكل تعسف
لألسباب ال الية:
ب جرمي الدولة الطرف لإلجهاب وحب ره تكون قد ميّزت ضد صراحبة الربالغ
(أ)
لكوهنررا ام ررأ وبال رراي تكررون قررد الفررت ح ررر ال ملييررز علررى أسرراس اجلررنس املنصررود عليرره
املا تا  2و 3من العهدو
(ب) ال د ل حق صراحبة الربالغ اخلصوصرية مل يكرن ضرروريا ل حقيرق هردف
مش ررروع ومل يك ررن م ناس رربا م ررع ه ر ا ا رردف .ةذ مل تق رردم الدول ررة الط رررف حجج ررا ت عل ررق حتدي رردا
ب روف صاحبة البالغ وتربهن على ضرور وتناسبية سلوك الدولة الطرف جتاههاو
__________

(.The author cites general comment No. 34 (2011) on the freedoms of opinion and expression, para. 36 )14
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( ) مل تثبت الدولة الطرف أن ال د ل حرق صراحبة الربالغ اخلصوصرية كران
ضروريا ل حقيق ا دف املشروع ال اح جت به .وعلى النحو املشار ةليه أعاله فإن ما تصرفه
الدولررة الطرررف ب نرره "اال يررارات األ القيررة العمليقررة" للشررعا اآليرلنررد ال ميثررل آراء أغلبيررة هر ا
الشعا .
( ) مل تربهن الدولة الطرف على أن تد ّ لها حق صاحبة البالغ اخلصوصرية
كان مناسبا أو فعاال حتقيق هردفها .فالن رام القرانوين اجلنرائ الر ي رر علرى املررأ مجيرع
ال روف احلصول على اإلجهاب ا ل الوالية القضائية ةال حال وجو طر حقيق وكبري
على حياهتا وال يهرد ها مبرد سرجن كبري باسرم مايرة اال يرارات األ القيرة املردَّعا بشر ن
"احلررق احليررا للجنررا" ولكررن ي ضررملن الوقررت نفسرره حكملررا صررريا يررنص علررى احلررق
السررفر ررار الدولررة مررن أجررل احلصررول علررى اإلجهرراب لرريس وسرريلة ل حقيررق غاي هررا .بررل هررو
الطبيعة احلقيقية ال عاءات الدولة الطرفو
باألحرى يشكل تناقضا أحكامه ويش ّك
(ه) مل تررربهن الدولررة الطرررف علررى أن ال ررد ّ ل كرران م ناسرربا .فالصرردمة والوصررملة
الل رران عان رت منهمل را ص رراحبة ال رربالغ ن يج ررة للهج رروم عل ررى س ررالم ها البدني ررة والنفس ررية وكرام ه ررا
واس قاللي ها ال اتية قد تسبّبا آالم ومعانا ذهنية .و ه ا السياق فإن قوانا الدولة الطرف
ال ميكررن أن توصررف ب هن را م ناس رربة أو ب هنررا حتقررق "توازن را قيق ررا بررا احلقرروق امل عارضررة للجن ررا
ووالدته" .وبدال من ذل أولت الدولة الطررف أولويرة اله ملامهرا حبملايرة "اجلنرا الر مل يولَرد"
ومل ترروفر أ ماي ررة حل رق ص رراحبة الرربالغ اخلصوص ررية .وكرران ميك ررن أن تواجرره ص رراحبة ال رربالغ
عقوبة جنائية مشد لو كانت قد حصلت على ةجهاب آيرلندا.
 7-5ومب رردأ ه ررامح ال ق رردير ال ر ت ر رعت ب رره الدول ررة الط رررف ينطب ررق حص ررا عل ررى الس روابق
القضرائية للملحكملررة األوروبيررة حلقرروق اإلنسران ومل تقبررل برره أ آليررة مرن آليررات حقرروق اإلنسرران
الدوليرة أو اإلقليمليرة األ ررى .وفضرال عرن ذلر مل تن رر احملكملرة ةطالقرا تطبيرق مبردأ هرامح
ال قدير على املوعة وقائع اثلة ل ل الا واجه ها صاحبة البالغ.

اال عاءات املقدَّمة مبوجا املا 19
 ٨-5ترف صاحبة البالغ ا عاء الدولة الطرف القائل ب هنا احرتمت حقها احلصول علرى
املعلومات مبوجا املا  19وذل بإصردار قروانا بشر ن اإلجهراب حراالت احلملرل امل زمرة
وةنشاء املواقع الشبكية والوكاالت وبرإيرا ةشرارات غري مباشرر ومبهملرة ةىل ردمات اإلجهراب
اخلررار أثنرراء اس شرراراهتا الطبيررة .فرراملهنيون الطبيررون الشرراغلون لوظررائف عملوميررة الر ين عرراجلوا
صاحبة البالغ مل يقدفموا ةليها معلومات طبية واضحة تس ند ةىل أ لة بش ن كيفية احلصرول علرى
ةجهرراب ق ررانوين والي ررة قضررائية أ رررى .والدول ررة الطرررف مس ررؤولة ع ررن تقرردمي ه ر ه املعلوم ررات
وال جي رروز ررا أن تنق ررل ه ر ا الع رراء ةىل ص رراحبة ال رربالغ أو أن ت ِ
قص ررر وفاءه ررا بال زاماهت ررا ه ر ا
الصد على ار ةنشاء مواقع شبكية ت ضملن معلومات م احة للجملهور.
 9-5وميثّل قانون معلومات اإلجهاب ن اما للرقابة الصارمة من جانا الدولرة يرن ّم الطريقرة
الررا جيررا هبررا تقرردمي املعلومررات .ومبوجررا ه ر ا القررانون ال جيرروز أن ييررل األطبرراء املرضررى ةىل
مق ر فدم رردمات ةجه رراب اخل ررار  .وع رردم االم ث ررال ر ا الق ررانون ه ررو جرمي ررة يعاقَررا عليه ررا
بالغرامة .وقد حال ه ا اإلطار القانوين العقرا ون قيرام األطبراء معراجل صراحبة الربالغ ب قردمي
املعلومات الا كانت تل ملسها وجعلها تشعر كملا لو كانت شخصا ارما.
GE.17-10463
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 10-5وترررف صرراحبة الرربالغ ا عرراء الدولررة الطرررف القائررل ب هن را (صرراحبة الرربالغ) مل ترردعم
ا عاءاهت ررا بشر ر ن احل ررق احلص ررول عل ررى معلوم ررات .وذك رررت ص رراحبة ال رربالغ ةف ررا طي ررة
يزو وهرا باملعلومرات الطبيرة الرا
مشفوعة بيملا أن العاملا الطبيا املس شفيات آيرلندا مل ّ
كانررت حت ررا ةليهررا .وأضررافت أن الشررها الررا قرردم ها قررد أكرردها العديررد مررن املهنيررا الطبيررا
اآل رين ال ين أشاروا ةىل األثر املثبفط اخلطري لقرانون معلومرات اإلجهراب علرى املهنيرا العراملا
اال الرعاية الصحية آيرلندا.
 11-5ومل ت ررربر الدول ررة الط رررف القي ررو املفروض ررة عل ررى ح ررق ص رراحبة ال رربالغ احلص ررول عل ررى
املعلومررات .فهر ه القيررو غرري منصررود عليهررا القررانون وال مت ثررل ألحكررام املررا  )3( 19مررن
العهررد ن ررا ةىل أنرره مل جيررر صررياغ ها بدقررة كافيررة جتعررل مررن اململكررن للفررر أن يررن ّم سررلوكه تبعررا
لر ل ( .)15ولرريس ر ه القيررو مررن غرررب غرري اإلضررار ب مل ررع صرراحبة الرربالغ حبقهررا احلصررول
علررى معلومررات عررن رردمات اإلجهرراب اخلررار  .وكانررت ه ر ه القيررو أيضررا غرري م ناسرربة
ضوء ت ثيها الضار على كرامة صاحبة البالغ وسالم ها.

اال عاءات املقدَّمة مبوجا املوا  2و 3و26
 12-5ختط ر ر الدولر ررة الطر رررف ت كير رردها أن املر ررا  3-3-40مر ررن الدس ر ر ور ال متير ررز ب ر ررا
اجلنسررا .بيررد أن ه ر ا احلكررم ال "ي روازن" احلررق احليررا للرجررال أو حقهررم ال مل ررع برراحلقوق
األ رى .وفضال عن ذل فإن اجلزء األول من املا  5٨مرن قرانون اجلررائم ضرد األشرخاد ال
ينطبررق ةال عل ررى النس رراء .ولإلط ررار الق ررانوين ت ر ثي م مليررز وغ رري م ناس ررا متام ررا عل ررى النس رراء مث ررل
صاحبة البالغ.
 13-5وال جيوز للردول األطرراف أن حتر برالفروق البيولوجيرة للملررأ الرا متيّزهرا عرن الرجرل مرن
حي ر قرردرهتا اإلجنابيررة ك سرراس ل قييررد حقوقه را .وح ررر اإلجهرراب حرراالت العاهررات اململي ررة
لألجنة و حاالت احلملل الفاشل ال ي ناسا مع هدف ماية اجلنرا .كملرا أن صراحبة الربالغ
الررا وجرردت نفسررها متررر هبر ه ال ررروف قررد عوملررت علررى أهنررا أ ز منزلررة مررن األجنررة وأ ضررعِت
لقوالا طية قائملة على نوع اجلنس (جنسانية).
المسائل تاإلجواءات المعوتضة على اللجنة

الن ر املقبولية
 1-6قبل الن ر أ ا عاءات تر
وفق ررا للمل ررا  93م ررن ن امه ررا ال رردا ل
الربوتوكول اال يار .

برالغ مرا جيرا علرى اللجنرة املعنيرة حبقروق اإلنسران
أن تق ر ّررر م ررا ةذا ك رران اال ع رراء مقب رروال أم ال مبوج ررا

 2-6وتشرري اللجنررة وه ر ت ر فكر باملررا ()2(5أ) مررن الربوتوكررول اال يررار ةىل أن املس ر لة
نفسررها ال جيررر ومل جيررر حبثهررا مبوجررا أ ةجرراء آ ررر مررن ةجرراءات ال حقيررق الرردوي أو ال سرروية
الدولية.
__________

(.Ibid., para. 25 )15
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 3-6وحتيط اللجنرة علملرا با ّعراء صراحبة الربالغ أهنرا اسر نفدت مجيرع سربل االن صراف احملليرة
الفعالة امل احة ا .و ظل غياب أ اعرتاب من الدولة الطرف ه ا الصد ترى اللجنة أن
م طلبررات املررا ()2(5ب) مررن الربوتوكررول اال يررار قررد اس ر وفيت .وتالح ر اللجنررة أيضررا أن
الدولة الطرف مل تعرتب على مقبولية الربالغ باالسر نا ةىل أ أسرباب أ ررى .وملرا كانرت مجيرع
معررايي املقبوليررة قررد اس ر وفِيت تعلررن اللجنررة مقبوليررة الرربالغ ول ر ل تن قررل ةىل الن ررر أسسرره
املوضوعية.

الن ر األسس املوضوعية للبالغ
 1-7ن رت اللجنة البالغ ضوء مجيع املعلومات الا أتاحها ا الطرفان وفقا ملا تنص
عليه املا  )1(5من الربوتوكول اال يار .
 2-7ويفيررد ه ر ا الرربالغ ب ر ن مهنيررا طبيررا عرراما قررد أبلغ روا صرراحبة الرربالغ أثنرراء األسرربوع
العشرين من ملها ب ن جنينها لديه مشكلة ي رة وأنره مجيرع االح ملراالت سريملوت رمهرا
تعا على صاحبة
أو بعد وال ته بفرت وجيز  .وبسبا احل ر القانوين على اإلجهاب آيرلندا َّ
البالغ ةما أن حتاف على احلملل حت هناي ه وه تعلم أن من املررجا مروت اجلنرا ا لهرا أو
أن تنه ر احلملررل طوعررا اخلررار  .وتررنص املررا  3-3-40مررن س ر ور آيرلنرردا ه ر ا الصررد
علرى أن "الدولرة تعررتف براحلق احليررا للجنرا الر مل يولَرد مررع ةيرالء االع برار الواجرا حلررق
احليررا وتضررملن قوانينهررا بالقرردر اململكررن عملليررا اح ررتام قوانينهررا ر ا احلررق
األم امل سرراو
والدفاع عنه واحلفراى عليره" .وتشري الدولرة الطررف أيضرا ةىل أن املرا  3-3-40مرن الدسر ور
كملرا فسررهتا احملكملررة العليرا اآليرلنديرة تررنص علرى أنره جيروز ةهنراء احلملرل آيرلنرردا ةذا ثبرت علررى
سرربيل االح ملررال وجررو طررر حقيقر وكبرري علررى حيررا املررأ احلامررل (ال علررى صررح ها) .وترردفع
الدولة الطرف ب ن ةطارها الدس ور وال شريع ( )16الر ي رو علرى اسر ثناء وحيرد مرن احل رر
القانوين على اإلجهاب (وجو طر على احليا ) هو والرتتيبات امل علقة ب وفي املعلومات بش ن
احلص ررول عل ررى اإلجه رراب ررار البل ررد ظ ررروف أ رررى يعكسر ران ال ررنه ال رردقيق وامل ناس ررا
خبصررود اآلراء القائملررة علررى اق نرراع عمليررق لرردى النررا با اآليرلنررديا بش ر ن املس ر لة األ القيررة
حدو ه ماية مصاحل اجلنا وموازن ها مع حقوق املرأ .
العمليقة امل علقة باملدى ال ينبغ
 3-7وتر ّدع صرراحبة الرربالغ أن احل ررر القررانوين لإلجهرراب قررد سرربا ررا املعانررا مررن معاملررة
قاسية وال ةنسانية ومهينة من حي أهنا حرمت ا كانت حت ا ةليه آيرلندا من رعاية صحية
ومررن عررم ملواجهررة أحزاهنرراو وأهنررا شررعرت بوقرروع ضررغط كبرري عليهررا لكر تسر ملر حررت النهايررة
احلملل ينا حم ضرو وأهنا اضطرت ةىل ةهناء ملها اخلار ون عم عاطف من أسرهتاو وأهنا
تعرضرت لوصررم شرديد وفقرردان للكرامرة .وتطعررن الدولرة الطرررف ا عراءات صرراحبة الربالغ بر ن
سرراقت مجلررة أم ررور حججررا مفا ه ررا أن احل ررر املف ررروب علررى اإلجه رراب يرم ر ةىل حتقي ررق
ال روازن بررا احلقرروق امل نافسررة للجنررا واملررأ و وأنرره ال توجررد أيررة ةجرراءات تعسررفية اخترراذ القررار
أو أفعررال "ةحلرراق الضرررر" مررن جانررا أ شررخص أو أ موظررف مررن مرروظف الدولررة تسررببت
أو أسررهملت حرردو معاملررة قاسررية أو ال ةنسررانية أو مهينررة .وتؤكررد الدولررة الطرررف أيضررا أن

__________
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قوانينهررا تكفررل الوصررول ةىل املعلومررات امل علقررة خبردمات اإلجهرراب الررا تقرردَّم
يشكل جزءا من ال وازن ال حتققه ه ه القوانا با احلقوق امل نافسة.

اخلررار وهررو مررا

تصرف ما أو ةجراء معا مبوجا القانون احملل ال تعرين أن
 4-7وت ّكر اللجنة ب ن مشروعية ّ
()17
ه ر ا ال صرررف أو اإلج رراء ال ميكررن أن ين ه ر املررا  7مررن العهررد  .وتالح ر اللجنررة ه ر ه
القضية أن ا عاءات صاحبة البالغ ت علّق باملعاملة الا تل ّق هرا املرافرق الصرحية ال ابعرة للدولرة
والا كانت ن يجة مباشر لل شريعات السارية آيرلندا .فوجو تشريعات من هر ا القبيرل ينشر
مسؤولية الدولة الطررف عرن املعاملرة الرا تل ّق هرا صراحبة الربالغ وهر تشرريعات ال ميكرن ال ر رع
هبا ل ربير عدم االل زام مب طلّبات املا  7من العهد.
 5-7وتررى اللجنررة أن مررن الثابررت جيرردا أن صرراحبة الرربالغ موقررف ضررعيف للغايررة بعررد أن
علملررت أن ملهررا املرغرروب فيرره بشررد هررو مررل لرريس لرره مقومررات احليررا  .وحسرربملا هررو موثرَّرق
ال قارير النفسية املقدمة ةىل اللجنة فإن احلالة البدنية وال هنية قد تفاقملت بفعل ال رروف ال اليرة
الناش ر ة عررن اإلطررار ال ش رريع السررائد آيرلنرردا وبفعررل املعاملررة الررا تل ّق هررا صرراحبة الرربالغ مررن
جانررا بعر مقرردم رردمات الرعايررة الصررحية آيرلنرردا :عرردم مت ّكنهررا مررن االسر ملرار تلقر
الرعاي ررة الطبي ررة و رردمات تغطي ررة ال ر ما الص ررح م ررن أج ررل عالجه ررا م ررن جان ررا ن ررام الرعاي ررة
الصحية اآليرلند و وشعورها برا جر مرن جانرا ن رام الرعايرة الصرحية اآليرلنرد واضرطرارها ةىل
أن جتملع مبفر ها املعلومات عن اخليارات الطبية امل احرة راو وةجبارهرا علرى أن خت رار ةمرا مواصرلة
ملها احملكوم عليه بالفشل أو السفر ةىل بلد آ ر بينملا حتملل رمها جنينا حالة اح ضار
وذل على نفق ها الشخصية و ون عم من أسرهتاو ومعاناهتا من العار والوصم املرتبطا ب جرمي
ةجهرراب جنررا ين ه ر ملرره برراملوتو واضررطرارها ةىل ترررك رفررات جنينهررا بلررد أجنرريبو وعرردم
تلقيها آيرلندا املشور الالزمة واملناسبة ملواجهة أحزان الرحيل .وكان من اململكرن ال خفيرف مرن
قرردر كبرري مررن املعانررا الررا تكبّرردهتا صرراحبة الرربالغ لررو كرران قررد مسررا ررا بإهنرراء ملهررا البي ررة
امل لوفرة را بلردها وحترت رعايررة مهنيرا صرحيا تعررفهم و را ثقررة فريهم ولرو كانرت قرد تل ّقررت
االس حقاقات الصحية الا كانت حت را ةليهرا والرا كانرت م احرة آيرلنردا وكانرت سر مل ع هبرا
لو اس ملرت االح فاى حبمللها غي القابل للحيا لك تلد طفلة مي ة آيرلندا.
 6-7وترى اللجنرة أن معانرا صراحبة الربالغ قرد از ا ت تفاقملرا بفعرل العقبرات الرا واجه هرا
احلصررول علررى املعلومررات الررا كانررت حت ررا ةليهررا بش ر ن ياراهتررا الطبيررة املناسرربة الررا ي يحهررا
مقر رردمو اخلر رردمات الطبير ررة ال ر ر ين تعر رررفهم وتثر ررق فر رريهم .وتالح ر ر اللجنر ررة أن قر ررانون معلومر ررات
اإلجهاب يقيّد بشكل قانوين ال روف الا جيوز فيها أل فرر أن يقردفم معلومرات عرن ردمات
اإلجهرراب امل اح ررة بص ررور مش ررروعة آيرلن رردا أو اخل ررار وجي رفرم ال رردعو ةىل ةهن رراء احلمل ررل أو
ال ش ررجيع عل ررى ذلر ر  .وتالحر ر اللجن ررة كر ر ل أن أقر روال ص رراحبة ال رربالغ ال ررا مل جي ررر تفني رردها
ومفا ه ررا أن املهني ررا الع رراملا ا ررال الص ررحة آيرلن رردا مل يق رردموا ةليه ررا معلوم ررات واض ررحة
ومفص ررلة بش ر ن كيفي ررة ةهن رراء مله ررا والي ررة قض ررائية أ رررى أو بش ر ن حتدي ررد مق رردم رردمات
الرعايررة الصررحية اآل ررين الررا ميكررن أن حتصررل مررنهم علررى هر ه املعلومررات مبررا أ ى ةىل انقطرراع
تقدمي الرعاية واملشور الطبي ا الا كانت حت ا ةليهملا وةىل زيا تفاقم حمن ها.
__________

()17

18

See communication No. 2324/2013, Mellet v. Ireland, Views adopted on 31 March 2016, para.
.7.4. See also the Vienna Convention on the Law of Treaties, art. 27
GE.17-10463

CCPR/C/119/D/2425/2014

 7-7وترررى اللجنررة أن الوقررائع املبينررة الفقررتا  5-7و 6-7أعرراله تثبررت ا ملعررة وجررو
مس ر وى مرتفررع مررن الكرررب ال ر هين الر حررد لصرراحبة الرربالغ ن يجررة مل رزي مررن األفعررال الررا
قام ررت هب ررا أو مل تق ررم هب ررا الدول ررة الط رررف وال ررا تش رركل ان هاك ررا للح ررر املف ررروب عل ررى املعامل ررة
القاسرية أو الالةنسررانية أو املهينررة الروار املررا  7مررن العهررد .وتالحر اللجنررة هر ا الصررد
على النحرو املر كور الفقرر  3مرن تعليقهرا العرام رقرم  20أن نرص املرا  7ال جيروز ة ضراعه
أل تقييد وأنه ال جيوز ال ر ّرع بر مرربرات أو ظرروف خمففرة مرن أجرل تسرويغ ان هراك املرا 7
أل سرربا مررن األسررباب .وتبعررا ل ر ل ال ميكررن للجنررة أن تقبررل كملررربرات أو ك ررروف خمففررة
توضرريحات الدولررة الطرررف بشر ن املوازنررة بررا االع بررارات األ القيررة والسياسررية الررا يرتكررز عليهررا
اإلطار القانوين القائم آيرلندا.
 ٨-7وت ر ّدع ك ر ل صرراحبة الرربالغ أن الدولررة الطرررف برفضررها منحهررا اخليررار الوحيررد ال ر
كان ميكن أن يرتم سالم ها البدنية والنفسية واس قاللي ها اإلجنابية ةطار ظروف ه ه القضية
حقه ررا
(وه ررو ي ررار يس ررملا ررا بإهن رراء مله ررا آيرلن رردا) ق ررد ت ررد لت بش رركل تعس ررف
اخلصوصية مبوجا املا  17من العهد .وت ّكر اللجنة باج ها اهتا القانونية الا تفيد بر ن نطراق
املا  17يشملل قرار املرأ أن تطلا ةهناء احلملل( .)1٨و ه ه القضية تد لت الدولرة الطررف
ق ررار صرراحبة الرربالغ عرردم مواصررلة ملهررا غرري القابررل للحيررا عملررال باملررا  3-3-40مررن
الدس ر ور وقررانون اجل ررائم ضررد األشررخاد .و ظررل ه ر ه ال ررروف فررإن املس ر لة املعروضررة علررى
اللجنة ليس ه ما ةذا كان ه ا ال د ل له أساس قانوين القانون احملل بل ه باألحرى مرا
ةذا كرران تطبيررق القررانون احملل ر قررد اتسررم بالطررابع ال عسررف مبوجررا العهررد بررالن ر ةىل أنرره حررت
ال د ل املنصود عليه القانون ينبغ أن يكون م فقرا مرع أحكرام العهرد ومراميره وأهدافره وأن
يكررون علررى أيررة حررال معقرروال ال ررروف املعينررة( .)19وترردفع الدولررة الطرررف ه ر ا الصررد ب ر ن
ال ررد ّ ل مل يكررن تعسررفيا ن ررا ةىل أن ره كرران م ناسرربا مررع األهررداف املشررروعة للعهررد وي ر
احلسبان حتقيق ال وازن املدروس بدقّة با ماية اجلنا وحقوق املرأ .
 9-7وتررى اللجنررة أنرره ال ميكررن تربيررر ال روازن الر ا ررارت الدولررة الطرررف حتقيقرره بررا مايررة
اجلنا وحقوق املرأ ه ه احلالة .وتشي اللجنة ه ا الصد ةىل آرائها قضية ميليت ضرد
آيرلنردا الررا ت نرراول مسر لة اثلرة ت علررق بررف السررملاا بإهنرراء احلملرل حالررة يعرراين فيهررا اجلنررا
من عاهة ي ة( .)20وتالح اللجنة أنه على غررار قضرية ميليرت ضرد آيرلنردا كران منرع صراحبة
الربالغ مرن ةهنراء ملهرا آيرلنرردا السربا معاناهترا مرن الكررب الر هين كملرا أنره ش َّركل تررد ال
عمليقررا قراراهررا بش ر ن كيررف ت عامررل علررى أفضررل حنررو مررع ملهررا علررى الرررغم مررن عرردم قابليررة
اجلنا للحيا  .وعلى ه ا األساس ترى اللجنة أن تد ل الدولرة الطررف قررار صراحبة الربالغ
غي معقول وأنه ب ل يشكل تد ال تعسرفيا حرق صراحبة الربالغ اخلصوصرية مبرا يشركل
ان هاكا للملا  17من العهد.
__________

()1٨

See Mellet v. Ireland, para. 7.7; K.N.L.H. v. Peru, para 6.4; and 1608/2007, para 9.3. See also
.general comment No. 28 (2000) on the equality of rights between men and women, para. 10

(.See general comment No. 16 (1988) on the right to privacy, para. 4 )19
(.See Mellet v. Ireland, para. 7.8 )20
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 10-7وتر ّدع صرراحبة الرربالغ أنره ب جرررمي اإلجهرراب علررى أسرراس تشرروهات اجلنررا اململي ررة عررن
طريق تشريعات تقيد حقوق املررأ تكرون الدولرة الطررف قرد ان هكرت حقوقهرا صراحبة الربالغ
املساوا وعدم ال ملييز املنصرود عليهرا املروا  )1(2و 3و .26وتؤكرد الدولرة الطررف أن
قوانينها امل علقة بإهناء احلملل حمايد فيملا با اجلنسا وغي متييزية.
 11-7وتالح اللجنة أنه مبوجا قوانا الدولة الطرف تس ملر النساء احلوامرل الالئر لرديهن
جنررا يملررل تشرروهات ي ررة والالئ ر يقررررن مررع ذل ر االح فرراى حبمللهررن ةىل حررا وال ترره
احلصول على احلملاية الكاملة من ن رام الرعايرة الصرحية العامرة .ةذ يواصرل ال ر ما الصرح تلبيرة
اح ياجراهتن الطبيرة وتسر ملر اسر فا هتم مرن الرعايرة واملشرور الرا يقردمها ةلريهن املهنيرون الطبيرون
العرامون طروال فرررت ملهرن .وةذا سررقط اجلنرا أو ولررد مي را فرإهنن ي لقررا عندئر ه كررل عنايرة طبيررة
ويس فدن من جلسات املواسا  .وعلى العكس مرن ذلر ي ع َّرا علرى النسراء الالئر خيررتن ةهنراء
احلملل غي القابل للحيا االع ملا كليا على موار هن املالية اخلاصة ار ن رام الرعايرة الصرحية
العامة متاما .وهن يرمن من ال غطية بال ما الصح ل لبية ه ه األغرابو ويكون عليهن السفر
ةىل اخلار على نفق هن اخلاصة لضرملان ةجرراء ةجهراب وير حمللن األعبراء املاليرة والنفسرية والبدنيرة
الا يفرضها ه ا السفر ويرمن من الرعاية الطبية ومن جلسات املواسرا ملرا بعرد ةهنراء احلملرل والرا
طعرن فيهرا ومفا هرا أهنرا
ي جن ةليها .وتالحر اللجنرة كر ل ا عراءات صراحبة الربالغ الرا مل ي َ
اضطرت ةىل السفر ةىل اخلار على نفق ها اخلاصة من أجل ةهناء ملها غي القابل للحيا .
ّ

 12-7وت ّكر اللجنة بالفقر  13من تعليقها العام رقم  )19٨9(1٨بشر ن عردم ال ملييرز والرا
جاء فيها مرا يلر " :ال يشر ّكل كرل تفريرق املعاملرة متييرزا ةذا كانرت معرايي ذاك ال فريرق معقولرة
وموضرروعية وةذا كرران الغرررب منهررا حتقيررق هرردف مشررروع مبوجررا العهررد" .وحترريط اللجنررة علملررا
با عرراء صرراحبة الرربالغ أهنررا قررد حرمررت علررى أسرراس جنسررها مررن احلصررول علررى اخلرردمات الطبيررة
الا كانت حت ا ةليها بغية احلفاى على اسر قاللي ها وكرام هرا وسرالم ها البدنيرة والنفسريةو وعلرى
العكس من ذل فإن املرضى ال كور واملرضرى حراالت أ ررى آيرلنردا ال ي وقَّرع مرنهم أبردا
أن ي جرراهلوا اح ياجرراهتم الصررحية والسررفر ةىل اخلررار فيملررا ي صررل برروظيف هم اإلجنابيررةو وأن جترررمي
عامل باالس نا ةىل قوالا طية على أساس نوع اجلنس ووفقرا
الدولة الطرف لإلجهاب جعلها ت َ
ررا يكررون الرردور الرئيس ر للمل ررأ هررو اإلجنرراب واألمومررة .وترررى اللجنررة أن املعاملررة املخ لفررة الررا
عوملت هبا صاحبة البالغ باملقارنة بنساء أ ريات قرررن االسر ملرار ملهرن غري القابرل للحيرا
ةىل أجله قد أ ّت ةىل ال ملييز قانونا با النساء الالي لديهن وضع م ملاثل وه معاملرة مل ت ر
احلس ر رربان عل ر ررى حن ر ررو و ه
اف االح ياج ر ررات الطبي ر ررة لص ر رراحبة ال ر رربالغ وظروفه ر ررا االج ملاعي ر ررة -
االق صا ية ومل تس وف الشرروط امل علقرة باملعقوليرة واملوضروعية ومشرروعية ا ردف .وتبعرا لر ل
ختلص اللجنة ةىل أن عدم ةتاحة الدولة الطرف لصاحبة الربالغ ةمكانيرة احلصرول علرى مرا كانرت
حت ا ةليه من دمات يشكل متييزا وك ل ان هاكا حلقوقها مبوجا املا  26من العهد.
 13-7و ضرروء االس ر ن اجات ال روار أعرراله لررن تن ررر اللجنررة بشرركل منفصررل
صاحبة البالغ مبوجا املوا  )1(2و 3و 19من العهد.

ا عرراءات

 -٨وترى اللجنة وه ت صرف مبوجا املرا  )4(5مرن الربوتوكرول اال يرار أن الوقرائع
املعروضة عليها تكشف عن حدو ان هاك حلقوق صاحبة الربالغ املنصرود عليهرا املروا 7
و 17و 26من العهد.
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 -9ووفقا للملا ()3(2أ) من العهد ترى اللجنة أنره يقرع علرى الدولرة الطررف ال رزام ب روفي
سرربيل ان صرراف فعررال لصرراحبة الرربالغ .وه ر ا ي طلّررا منهررا تقرردمي جرررب كامررل ةىل األف ررا ال ر ين
ت عررب حقروقهم املكفولرة مبوجرا العهررد لالن هراك .وتبعرا لر ل يقررع علرى الدولرة الطررف ال رزام
ي ملثل مجلة أمور تقدمي تعوي و ه
اف لصاحبة البالغ وتزويدها بر عرال نفسر حت را
ةليرره .كملررا أن الدولررة الطرررف م َلزمررة باخترراذ طروات ملنررع حرردو ان هاكررات اثلررة املس ر قبل.
وحتقيقا ه الغاية ينبغ أن تعدفل الدولة الطرف قانوهنا امل علق باإلهناء الطوع للحملل مبا
ذل تعديل س ورها ةذا كان ذل ضروريا لضملان االم ثرال للعهرد مبرا يكفرل ةتاحرة ةجرراءات
فعالة إلهناء احلملرل آيرلنردا تكرون حسرنة ال وقيرت ويسرهل االسر فا منهرا وأن ت خر مرا يلرزم
م ررن ت رردابي لض ررملان أن يك ررون وس ررع مق رردم الرعاي ررة الص ررحية تق رردمي معلوم ررات كامل ررة ع ررن
دمات اإلجهاب امل مون ون اخلوف مرن ال ع ّررب لعقوبرات جنائيرة( )21علرى النحرو املبرا
آراء اللجنة ه ه.
 -10وةذ تضررع اللجنررة اع بارهررا أن الدولررة الطرررف قررد اعرتفررت عنرردما أصرربحت طرفررا
الربوتوكول اال يار با صاد اللجنة حتديد ما ةذا كان قد وقرع ان هراك للعهرد أم ال وأن
الدولررة الطرررف قررد تعهرردت عملررال باملررا  2مررن العهررد بضررملان مت ررع مجيررع األف ررا املوجررو ين
ةقليمله ر ررا أو اخلاض ر ررعا لوالي ه ر ررا القض ر ررائية ب ر رراحلقوق املع ر رررتف هب ر ررا العه ر ررد وبإتاح ر ررة س ر رربل
ان صرراف فعالررة حررال حتديررد وقرروع ان هرراك فررإن اللجنررة تررو أن ت لقررى مررن الدولررة الطرررف
غضون  1٨0يوما معلومات عملا اخت ته من تدابي لوضع آرائهرا موضرع ال نفير  .وباإلضرافة ةىل
تطلا اللجنة ةىل الدولة الطرف أن تنشر ه ه اآلراء .
ذل

__________

(.See also CCPR/C/IRL/CO/4, para. 9 )21
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الموفق األت
األصل :بالفرنسية

رأ ،منفصل للسيد عياض ب عاشور عضو اللجنة
 -1أضم صوي ةىل اس ن اجات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الرا جراء فيهرا أن وقرائع هر ه
القضررية (الرربالغ رقررم  )2014/2425تكشررف عررن وقرروع ان هرراك للمل روا  7و 17و 26مررن
العهد .بيد أن اللجنة قد قرررت الفقرر  13-7مرن اسر ن اجاهتا عردم الن رر بشركل منفصرل
ا عاءات صاحبة البالغ مبوجا املا تا  )1(2و 3من العهد.
عا على اللجنة أن تس جيا من حي املوضوع للحجة الا ساق ها
 -2وأرى أنه كان ي َّ
صرراحبة الرربالغ ومفا هررا أن ال شرريع امل علررق باإلجهرراب آيرلنرردا حبكررم طابعرره ال قييررد هررو
شرركل مررن أشرركال ال ملييررز ضررد امل ررأ  .ةذ تؤّكررد الواقررع صرراحبة الرربالغ علررى أنرره علررى سرربيل
املقارن ررة ال ي وقَّررع حب ررال م ررن األح روال م ررن املرض ررى م ررن ال ر كور آيرلن رردا أن جيعل روا مق ض رريات
ح ررال هم الص ررحية وا ي ررارهم احل ررر ي تي رران املرتب ررة الثاني ررة بع ررد وظيفر ر هم اإلجنابي ررة أو أن يرتكر روا
أسرهتم وبلدهم من أجل تل ّق الرعاية الطبية اخلار  .فاحلق املساوا أمام القانون هو واحلق
عرردم ال ملييررز يق ضرريان مررن الرردول احلرررد علررى أن تؤ ر احلسرربان اخلرردمات الصررحية
َّ
املقدمررة اال الفررات البيولوجيررة اجلوهريررة بررا الرجررل واملررأ مسررائل اإلجنرراب (ان ررر الفقررر -3
 .)9فملررن وجهررة ن ررر صرراحبة الرربالغ فررإن القررانون اآليرلنرد الر جيعررل مررن اإلجهرراب جرميررة
جنائية ة ا خيالف أحكام املا تا  )1(2و 3من العهد.
 -3و الفق ررر  12-7م ررن مالح ررات اللجن ررة تب رردأ هر ر ه األ رري بإث ررار هر ر ه املش رركلة
بنفس ال عابي الا اس خدم ها صاحبة البالغ وذل مبا ذكرته من أن املرضرى الر كور آيرلنردا
ال ي وقَّع منهم أبدا أن يعطوا األولويرة لروظيف هم اإلجنابيرة علرى حسراب اح ياجراهتم الصرحية وأن
يسررافروا ةىل اخل ررار فيملررا ي ص ررل هب ر ه االح ياجرراتو وأن جت رررمي اإلجه رراب آيرلنرردا ق ررد جع ررل
عامل باالس نا ةىل قوالا طيرة علرى أسراس نروع اجلرنس ووفقرا را يكرون الردور
صاحبة البالغ ت َ
الرئيس للملرأ هو اإلجناب واألمومة.
 -4ولكررن اللجنررة ختليررا منهررا عررن هر ا املنطررق وجترراهال منهررا ر ا املن ررور تررر علررى احلجررة
الا ساق ها صاحبة البالغ بال رع ب ساس آ رر مرن نروع خم لرف ولريس مرن ذات طرابع األسراس
ال طرح ه صاحبة البالغ .فف حقيقة األمر فإن ال ملييز ال ذكرته اللجنة مل يعد متييزا قرائم
على نوع اجلنس با الرجل واملرأ بل هو متييز ذو طرابع اق صرا برا النسراء أنفسرهن .وتررى
اللجنة أن املعاملة املخ لفة الا ِ
عوملت هبا صاحبة البالغ قد أ ّت ةىل ال ملييز قانونرا برا النسراء
الررالي لررديهن وضررع اثررل .وه ر ترررى أيضررا أن الوضررع القررائم علررى الصررعيد القررانوين الدولررة
الط رررف الر ر جيي ررز للنس رراء أن يص ررلن عل ررى رردمات ةهن رراء احلمل ررل اخل ررار عل ررى نفقر ر هن
الشخصررية يلقر ب عبرراء غرري عا يررة علررى النسرراء الررالي يعشررن وضررعا اج ملاعيررا-اق صررا يا هشررا
بالقياس ةىل النساء الالي ي مل عن مبوار مالية أكرب.
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 -5وبينملررا أوافررق علررى وجهررة الن ررر ه ر ه املرتكررز علررى املررا  26فررإنين أرى مررع ذل ر أن
صرراحبة الرربالغ كانررت علررى حررق اع قا هررا بر ن ال شرريع اآليرلنررد مررن حير آثرراره ين ه ر
أيضا املا تا  )1( 2و 3من العهد .فه ا النوع من ال شريعات الر يررم املررأ مرن حري هرا
مس ر لة ت علررق بوظيف هررا اإلجنابيررة ي عررارب مررع احلررق عرردم ال عرررب لل ملييررز علررى أسرراس نرروع
اجلنس ألنه يرم املرأ من ةرا هترا احلرر هر ا اجملرال .وال تفررب قيرو اثلرة علرى الرجرال .وهر ا
النوع من ال شريعات جيعل املرأ بصرف ها هر ه ت حملرل عب را وجو يرا غري م ناسرا وغري طبيعر
وغي عا ل.
 -6وح ررر اإلجهرراب آيرلنرردا بر ثره امللررزم والعقررا  -بصررور غرري مباشررر  -والوصررمل
يسر هدف املررأ بصررف ها هر ه ويضررعها حالررة ضررعف ومتييررز حمررد بالقيرراس مررع وضررع الرجررل.
وعملال هب ا ال شرريع كانرت صراحبة الربالغ الواقرع ضرحية للقوالرا النملطيرة القائملرة علرى نروع
اجلررنس والررا ينبغ ر وفقررا ررا أن يس ر ملر مررل امل ررأ أيررا كانررت ال ررروف ةال حرراالت اخلطررر
اململيررت علررى األم وذلر ألن ور املررأ يق صررر حصررا علررى ور األم ِ
املنجبررة .وا رزال شررخص
صاحبة البالغ ةىل ار أ ا لإلجنراب ة را يشركل متييرزا ويقروب حري هرا تقريرر مصريها وحقهرا
املساوا با اجلنسا و االس قاللية الشخصية.
 -7وبنرراء علررى االع بررارات السررالفة ال ر كر فررإنين أرى بال رراي أن عرردم قيررام الدولررة تطبيقررا
برم هرا ة را
ل شريعها الدا ل بالسملاا لصاحبة البالغ بإهناء ملها وفقا ل قييملهرا احلرر حلال هرا ّ
يشر ّكل متييرزا علررى أسراس نروع اجلررنس وهرو أحرد أشرركال ال ملييرز القائملرة علررى اجلرنس واملنصررود
عليها املا تا  )1(2و 3من العهد.
 -٨وهكر ا خيررل قررانون الدولررة الطرررف حبقرروق صرراحبة الرربالغ مبوجررا املررا تا  )1(2و3
مقروءتا باالقرتان مع املا  26من العهد.
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الموفق الثاني
رأ ،فوة ،لعضو اللجنة السيد سار وليفالند (رأ ،موافق)
أتفق مع قرار اللجنة وذل لألسباب الا عرض ها اللجنة آرائها وك ل لألسباب
الررا ذكرهتررا أنررا رأي ر املنفصررل قضررية ميليررت ضررد آيرلنرردا الرربالغ رقررم 2013/2324
اآلراء املع ملد  31آذار/مارس .2016
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الموفق الثالث
رأ ،فوة ،لعضو اللجنة السيد أتليفييه ة ،فوتفيل (رأ ،موافق)
بينملررا أتفررق مررع اس ر ن اجات اللجنررة ه ر ا الرربالغ فررإنين أو اإلشررار مررن جديررد ةىل
املوقف ال اخت ته أنا باالشررتاك مرع زميلر ّ السريد فابيران سرالفيوي والسريد فيك رور رو ريغريس
ريس رريا اآلراء املع مل ررد  31آذار/م ررارس  2016قض ررية ميلي ررت ض ررد آيرلن رردا ال رربالغ
رقم .2013/2324
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الموفق الوابع
رأ ،فوة ،لعضو اللجنة السيد آنيا زايريوت  -فور (رأ ،مخالف جزئياً)
 -1ال ت علق آراء اللجنرة حب رر اإلجهراب بصرور عامرة ولكنهرا ت صرل بالوقرائع احملرد ر ه
القض ررية .ول ر ل ال تس ررر ه ر ه ال وص رريات ةال عل ررى احلال ررة ال ررا يك ررون فيه ررا اجلن ررا غ رري قاب ررل
(أ)
نازع فيها.
للحيا حسبملا قدم ه صاحبة البالغ من حج مل ي َ
 -2واحلرمرران مررن الرعايررة الطبيررة بعررد الرروال فضررال عررن عرردم تزويررد صرراحبة الرربالغ بالرعايررة
امل علقة مبواجهرة أحزاهنرا والرا ت راا للنسراء الرالي يمللرن جنينرا غري قابرل للحيرا حرت هنايرة احلملرل
مها أمرران أسرهملا حردو مجلرة أمرور منهرا معانرا صراحبة الربالغ األمرر الر حردا باللجنرة ةىل
اخللررود ةىل وقرروع ان هرراك للملررا  7حالررة صرراحبة الرربالغ (ان ررر الفقرررات  5-7ةىل  7-7مررن
اآلراء) .وبينملررا أتفررق مررع ه ر ا ال كييررف القررانوين فررإنين ال أس ر طيع ة راك السرربا أنرره كرران مررن
الضرور واملناسا أن ختلص اللجنرة لألسرباب ذاهترا أيضرا ةىل حردو ان هراك للملرا  26بعرد أن
س ر رربق ر ررا بالفع ر ررل أن لص ر ررت ةىل أن امل ر ررا تا  7و 17ق ر ررد ان ه َك ر ررا .وال يق ص ر ررر األم ر ررر عل ر ررى
أن املطالب ر ررات ال ر ررا اسر ر ر ند ةليه ر ررا أغلبي ر ررة أعض ر رراء اللجن ر ررة اخلل ر ررود ةىل الن ر ررائ ال ر ررا توص ر ررلت
ةليها مبوجا املا  26ا لة بالفعل ضملن القضية األوسع نطاقا الا بت فيها مبوجا املرا تا 7
و 17مثل عدم وجو غرب قانوين مفيد ميكرن حتقيقره ببحر هر ه املطالبرات ةطرار املرا 26
(ان ر الفقر  12-7من اآلراء)(ب) ولكنها أيضا ال تكف ل كيد حدو ان هاك للملا .26
 -3وأرى أن اللجنة قرد اق صررت تكييفهرا القرانوين علرى اال ر الف املعاملرة "باملقارنرة
بنساء أ ريات قررن االس ملرار ملهن غي القابل للحيا ةىل أجلره" (ان رر الفقرر  12-7مرن
ه ه اآلراء) ومل ختلرص ةىل وجرو متييرز قرائم علرى اجلرنس ونروع اجلرنس .ومرع ذلر ال ميكنرين أن
لصت ةليه األغلبية ةطار املا  26وذل لألسباب ال الية.
أوافق على االس ن ا ال
 -4فوفقا لالج هرا القرانوين القرائم للجنرة فرإن مصرطلا "ال ملييرز" كملرا هرو مسر خدم العهرد
ينبغ أن يفهم على أنه يعين أ تفر هقة أو اسر بعا ه أو تقيي هرد أو تفض ه
ريل أل سربا مرن األسرباب مثرل
العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغرة أو الردين أو الررأ السياسر أو أ رأ ه آ رر أو األصرل القروم أو
االج مل رراع أو امللكي ررة أو املول ررد أو أ وض ررع آ ررر ويك ررون غرض رره أو أث ررره ه ررو ةلغ رراء أو ةض ررعاف
االعرتاف يمليع احلقوق واحلريات وال مل ع هبا و ارس ها من جانا مجيرع النراس علرى قردم املسراوا ( ).
واال الف املعاملة ي طلا أوضاعا قابلة للملقارنة لك ميكن الكالم عن وقوع متييز( ).
 -5وفيمل ررا ي عل ررق باإلجه رراب ف ررإن االح ياج ررات الطبي ررة لص رراحبة ال رربالغ واخل رردمات ال ررا
ال ملس ها خت لف عن ال وليد .وهك ا فرإن النسراء فيملرا ي علرق بإهنراء احلملرل لسرن وضرع طريب
قاب ررل للملقارن ررة م ررع النس رراء ال ررالي يواص ررلن مله ررن ةىل أجل رره .و ر ا الس رربا ال توج ررد أس ررباب
للخلود ةىل اس ن ا مفا ه أن احلرمان من دمات اإلجهاب يشكل متييزا.

__________

(أ)

(ب)

Seethereferencesto“asindicatedinpresentViews”and“similarviolations”inparagraph9ofthe
.Views
See also European Court of Human Rights, Dudgeon v. United Kingdom, application No. 7525/76,
.judgment of 22 October 1981, paras. 67-69

( ) .See general comment No. 18 (1989) on non-discrimination, para. 7
( ) See communication No. 1062/2002, Šmídek v. Czech Republic, decision of inadmissibility adopted
.on 25 July 2006, para. 11.5
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 -6وخي لف األمر فيملا ي علق بالرعاية الالحقرة للروال  .وةنرين أ رك أن حالرة مرا بعرد احلملرل
للنساء الالي كن يمللن جنينا غي قابرل للحيرا وفقدنره جتعرل مرن اململكرن املقارنرة بيرنهن بصررف
كن قد واصلن ملهن ةىل هناي ه .وهن يعانا من فقدان جنا مرري مرضرا ي را.
الن ر عملا ةذا ّ
ومن القسو أن ت َرتك بال عم ألغراب املواسا النساء الالئ ضعن لعملليرات ةجهراب بسربا
حرا أن هر ا الردعم م راا للنسراء الرا واصرلن ملهرن ةىل هناي ره.
عدم قابلية أجن هن للحيا
ولكررن سررياق املررا  26ت ررل املسر لة هر مررا ةذا كرران هر ا اال ر الف املعاملررة يسر ند ةىل
ه ه املا وه العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الردين أو
أ من األسباب احملد
ال ررأ السياس ر أو أ رأ آ ررر أو األصررل القرروم أو االج ملرراع أو امللكيررة أو املولررد أو
أ وضررع آ ررر .وه ر ا أمررر مشرركوك فيرره ه ر ه القضررية ألن اإلطررار ال ن يمل ر للدولررة الطرررف
ال يس ند منش ه ةىل حالة املرأ الا جت از عمللية ةجهاب بل يس ند ةىل اآلراء األ القية الرا
يؤمن هبا السكان اآليرلنديون وامل علقة بطبيعة احليا  .وميكن للملرء أن خي لف مع ةمكانية مواصلة
ماية جنا مري مرضا ي ا .ولكن هر ا ال يلقر ب رالل الشر علرى عرزم الدولرة الطررف علرى
ماية حيا أ جنا حت موتره .و هنايرة املطراف فإننرا لرن نقبرل أبردا تنفير عقوبرة اإلعردام
امرأ حامل بصرف الن رر عملرا ةذا كران احلملرل لره مقومرات احليرا أم ال(ه) .وعلرى الررغم مرن أن
الن ررائ ال ررا توص ررلت ةليه ررا اللجنررة ةط ررار امل ررا  17ال ت ف ررق مررع ن ررائ قي ررام الدول ررة الط رررف
باملوازنة با احلق احليا للجنا وحقوق املرأ لكون اجلنا مريضا مرضا ي را هر ه القضرية
ف ررإن ذل ر ال ي ررربر االس ر ن ا ب ر ن اال ر الف املعامل ررة ب ررا النس رراء ال ررالي جت رررى ررن عمللي رة
ةجهرراب والنسرراء الررالي يواصررلن ملهررن ةىل أجلرره يس ر ند ةىل صيصررة شخصررية للمل ررأ املعنيررة.
وهك ا مل تشرا اللجنة السبا جعل اال الف املعاملة يقوم على أساس غي مسملوا به.
 -7وحررت لررو افرتضررنا أن احلرمرران مررن الرردعم املقرردَّم ألغ رراب املواسررا قررد اس ر ند ةىل أسرراس
غرري مسررملوا برره فررإن صرراحبة الرربالغ مل تؤّكررد أهن را اس ر نفدت سرربل االن صرراف احملليررة ه ر ا
الصرد كملرا ال يوجرد بشركل موضروع اح ملررال للنجراا حالرة الطعرن رفر تقردمي الرردعم
للملواسررا هررو والرعايررة الطبيررة مرحلررة مررا بعررد اإلجهرراب ةطررار الرردعاوى احملليررة(و) .ول ر ل
فعملررال باملررا ()2(5ب) مررن الربوتوكررول اال يررار ال جيرروز للجنررة أن ختلررص ةىل وقرروع ان هرراك
للملا  26ه ا الصد .
 -٨وأ يا ولألسباب الوار رأي املنفصل املعروب قضية ميليت ضد آيرلندا فإنين
ال أتفررق مررع األعضرراء ال ر ين كررانوا يفضررلون أن ختلررص اللجنررة ةىل حرردو ان هرراك علررى أسرراس
اجلررنس ونرروع اجلررنس .وأك ف ر باإلحالررة ةىل رأي ر السررابق(ز) .وأكرررر أيضررا أنرره ينبغ ر أن حترراف
اللجنرة علرى املعر املسر قل ذاتيررا للملرا  26بر ن ت ر احلسرربان علرى النحرو الواجرا مفهرروم
ال ملييز وأسباب ال ملييز احمل ور فيها بدال من أن تفرتب وقوع ان هاك ا احلكرم كلملرا اك شرف
حرردو ان هرراك ألحررد احلقرروق األ رررى احململيررة مبوجررا العهررد .فررالقراء الفضفاضررة ال لررزوم ررا
مبوجا العهد(ا) ةذ أن من ش هنا أن تف ِرغ املا  26من قيمل ها اململيز ا.
__________

(ه) .See article 6 (5) of the Covenant
(و)

The author only submitted that she had no reasonable prospect of success had she petitioned an
.Irish court for a termination of her pregnancy

(ز) .See communication No. 2324/2013, Mellet v. Ireland, Views adopted on 31 March 2016
(ا) The Covenant provides not only for non-discrimination but also for substantive rights. The Committee,
.therefore, can deal with violations irrespective of whether they involve discrimination
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