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اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

التعلي ققع الع ققا رقق ق  )2016(22بش ققلح الح ققع ف ققس الص ققحة الجن ققية
واإلنجابي ققة (الم قق قادة  12مق ق قق قن العه ق ق ق ق قد ال ق قق قدولس الخق ق ق قاص بالحق ق ق ق ق قوق
االقتص قادية واالجتم قاعية والثق قافي قة)
أوالا -مقدمة
 -1احلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية جزء ال يتجزأ من احلق يف الصحة املنصوص عليه يف
املادة  12من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ( .)1ويرد هذا احلق
أيض هايف يف الصههكو الدوليههة واإلقليميههة األرخههر املتعلق هة حبقههوق اإلاسهها ( .)2وأد اعتمههاد براههام
عمهها املههالر الههدويل للسههكا والتنميههة يف عهها  1994إىل تسههليا املزيههد مههن الضههوء علهها قضههايا
الصحة اجلنسهية واإلجنابيهة يف إرهاق ققهوق اإلاسها ( .)3ومنهذ للها احلهحد قهدو تكهوق ه يف
املعههاي واالجتهههاداق القضههادية الدوليههة واإلقليميههة حلقههوق اإلاسهها فيمهها يتعلههق بههاحلق يف الصههحة

__________

()1
()2

()3

ااظر التعليق العها ققه  )2000(14للجنهة املعنيهة بهاحلقوق االقتصهادية واالجتماعيهة والثقافيهةد املتعلهق بهاحلق يف
التمتع بأعلا مستو من الصحة ميكن بلوغ د الفقراق  2و 8و 11و 16و 21و 23و 34و.36
ااظههر املههادة  12مههن اتفاقيههة القضههاء علهها تيههع أ ههكاة التمييههز وههد امل هرأة .اتفاقيههة ققههوق الكفههاد امل هواد 17
و 25-23و27؛ واتفاقي ههة قق ههوق األ ههإلاص لو اإلعاق ههةد املادت هها  23و .25ااظ ههر أيضه هايف التوع ههية العام ههة
قق  )1999(24للجنة املعنية بالقضاء علا التمييز ود املرأةد بشأ املهرأة والصهحةد الفقهراق  11و 14و18
و 23و 26و 29و(31ب)؛ والتعلي ههق الع هها قق ه  )2013(15للجن ههة قق ههوق الكف ههاد بش ههأ ق ههق الكف هها يف
التمتع بأعلا مستو من الصحة ميكن بلوغ .
تقري ههر امل ههالر ال ههدويل للس ههكا والتنمي ههةد الق ههاهرةد  13-5أيلوة/س ه ه تم ( 1994منش ههوقاق األم ه ه املتحه ههدةد
قق ه امل يههع )A.95.XIII.18د الفصهها األوةد القهراق 1د املرفههق .يقههو براههام العمهها علهها امل ههاد اخلمسههة عشههر.
جاء يف امل دأ األوة "يولد تيع الناس أقراقايف ومتساوين يف الكرامة واحلقوق".
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اجلنسهية واإلجنابيههة .ويف اآلواهة األرخه ةد تضهمنة رخكههة التنميهة املسههتدامة لعها  2030األهههدا
والغاياق املراد حتقيقها يف جماة الصحة اجلنسية واإلجنابية(.)4
 -2وهنا العديد من العق اق القااواية واإلجراديهة والعمليهة واالجتماعيهة اله تقيدهد الوعهوة
بص ههوقة امل ههة إىل مراف ههق الص ههحة اجلنس ههية واإلجنابي ههةد واخل ههدماق والس ههلع واملعلوم ههاق .ويف واق ههع
األم هرد ال ي هزاة التمت ههع الكام هها ب ههاحلق يف الص ههحة اجلنس ههية واإلجنابي ههة ه ههدفايف بعي ههد املن ههاة بالنس ه ة
ملاليههح النههاسد وال سههيما النسههاء والفتيههاق يف تيههع أملههاء العهها  .ويعهها بعهها األف هراد والف ههاق
السههكااية م ههن ليي ههز متع ههدد األ ههكاة يف الق ههااو واملماقس ههة العملي ههة ي ههاد إىل تف ههاق اإلقص ههاءد
ويشما للا املثلياق واملثليح ومزدوجي امليا اجلنسي ومغاير اهلوية اجلنسهااية وقهاملي عهفاق
اجلنسههح واأل ههإلاص لو اإلعاقههةد مهها يفههرم مزيههدايف مههن القيههود علهها التمتههع الكامهها بههاحلق يف
الصحة اجلنسية واإلجنابية(.)5
 -3ويهه ههد هه ههذا التعليه ههق العه هها إىل مسه ههاعدة اله ههدوة األر ه هرا يف تنفيه ههذ العهه ههد والوفه ههاء
بالتزاماهت هها بتق ههدا التق ههاقير اه ههددة توج ه ه  .وه ههو يتعل ههق يف املق هها األوة ب ههالتزا ال ههدوة األره هرا
بضه ههما لته ههع ه هها فه ههرد به ههاحلق يف الصه ههحة اجلنسه ههية واإلجنابيه ههةد عله هها النحه ههو املكله ههوب توج ه ه
املادة 12د ما يتعلق بأقكا أرخر من العهد.
 -4ويف التعليههق العهها ققه  )2000(14بشههأ احلههق يف التمتههع بههأعلا مسههتو مههن الصههحة
ال داي ه ههة والعقلي ه ههة ميك ه ههن بلوغه ه ه (امل ه ههادة  12م ه ههن العه ه ههد ال ه ههدويل اخل ه ههاص ب ه ههاحلقوق االقتص ه ههادية
واالجتماعيههة والثقافيههة)د تناولههة اللجنههة فعليهايف وبشههكا جزدههي مسههألة الصههحة اجلنسههية واإلجنابيههة.
ومههع للههاد واظ هرايف السههتمراق االاتها ههاق اجلسههيمة هلههذا احلههقد تههر اللجنههة أ املسههألة تسههتحق
عدوق تعليق عا منفصا.

ثانيا -ال ياق
 -5احلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية يشما جمموعة من احلرياق واالستحقاقاق .وتشما
احلرياق قق املرء يف اختال قهراقاق ورخيهاقاق قهرة ومسهاولةد دو عنه أو إ هرا أو لييهزد بشهأ
األم ههوق ال ه خت ه جس ههد وع ههحت اجلنس ههية واإلجنابي ههة .وأم هها االس ههتحقاقاقد فتش ههما الوع ههوة
__________

()4
()5

2

األم املتحدةد حتويا عاملنا :رخكة التنمية املستدامة لعا  2030ال اعتمهدهتا اجلمعيهة العامهة يف أيلوة/سه تم
 .2015اهل ههد  3م ههن رخك ههة ع هها " 2030و ههما قي ههاة ع ههحية وتعزي ههز الرف هها للجمي ههع يف تي ههع األعم ههاق"د
واهلد " 5حتقيق املساواة بح اجلنسح ولكح ا النساء والفتياق".
ألغرام هذا التعليق العها د فه اإل هاقة إىل املثليهاق واملثليهح ومزدوجهي امليها اجلنسهي ومغهاير اهلويهة اجلنسهااية
وقههاملي عههفاق اجلنسههح تشههما األ ههإلاص الههذين يواجهههو ااتها ههاق ققههوقه علهها أسههاس امليهها اجلنسههي
الفعل ههي أو املتص ههوق أو اهلوي ههة اجلنس ههااية واخلص ههاد اجلنس ههيةد ت ههن ف ههيه ال ههذين ق ههد ي ههت تع ه هريفه باس ههتإلدا
مصكلحاق أرخر  .فيما يتعلق حباملي عفاق اجلنسهحد ااظهر عهحيفة الوقهادع املتاقهة علها الهرابا fact sheet
.https://unfe.org/system/unfe-65-Intersex Factsheet ENGLISH.pdf
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دو معوقههاق إىل تيههع املرافههق الصههحية والسههلع واخلههدماق واملعلومههاقد ال ه تكفهها لتههع تيههع
األ إلاص لتعايف اماليف باحلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية.

 -6والصههحة اجلنسههية والصههحة اإلجنابيههة متميزتهها عههن بعضهههماد وإ ااههة بينهمهها عههلة
وثيقة .ف الصحة اجلنسيةد علا النحهو الهذ قددته منظمهة الصهحة العامليهةد ههي "قالهة السهالمة
ال داية والعارفية والعقلية واالجتماعية فيما يتعلق باحلياة اجلنسية"( .)6أاا الصحة اإلجنابيهةد علها
النحو امل ح يف براام عما املالر الدويل للسكا والتنميةد فتتعلق بالقهدقة علها اإلجنهاب وقريهة
اختههال ق هراقاق مسههتن ة وقههرة ومسههاولة .وتشههما أيض هايف الوعههوة إىل جمموعههة مههن املعلومههاق عههن
الص ههحة اإلجنابي ههة والس ههلع واملراف ههق واخل ههدماق لتمك ههح األفه هراد م ههن اخت ههال قه هراقاق مس ههتن ة وق ههرة
ومساولة عن السلو اإلجنايب(.)7
المحددات األساسية واالجتماعية
 -7ل هرق اللجنهة يف التعليهق العها ققه  14أ احلهق يف التمتهع بهأعلا مسهتو مهن الصهحة
ميكههن بلوغه ال يقتصههر علهها السههالمة مههن األمهرام واالعههتالة والتمتههع بههاحلق يف الرعايههة الصههحية
الوقاديههة والعالجيههة والتسههكينية فحس ه د بهها يشههما أيض هايف اهههدداق األساسههية للصههحة .وينك ههق
األمر افس علا احلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية .ويتجاوز هذا احلهق الرعايهة الصهحية اجلنسهية
واإلجنابية ليشما املقوماق األساسية للصحة اجلنسية واإلجنابيهةد تها يف للها احلصهوة علها ميها
الشههرب املأمواههةد والصههر الصههحي املالد ه د والغههذاء والتغذيههة الكههافيحد والسههكن الالدههقد وبي ههة
العما اآلمنة والصحيةد والتثقيه وتهوف املعلومهاق املتصهلة بالصهحةد وتهوف احلمايهة الفعالهة مهن
تيع أ كاة العن والتعهذي والتمييهز وااتها هاق ققهوق اإلاسها األرخهر اله هلها تهأث سهل
علا احلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية.
 -8وعالوة علا للاد فه احلهق يف الصهحة اجلنسهية واإلجنابيهة يتهأثر تهأثرايف ه ايف "باههدداق
االجتماعية للصحة" قس تعري منظمهة الصهحة العامليهة( .)8ويف تيهع ال لهدا د تعكهمن أ ها
الصحة اجلنسهية واإلجنابيهة بصهفة عامهة التفاوتهاق االجتماعيهة يف اعتمهع وعهد املسهاواة يف توزيهع
السههلكة علهها أسههاس اههوا اجلههنمن واألعهها اإلثههة والسههن واإلعاقههة وعوامهها أرخههر  .ويشههكا الفقههر
وعهد املسهاواة يف الههدرخا والتمييهز املنهجهي والتهمههي القهاد علها األسههمن اله قهددهتا اللجنههةد
حم ههدداق اجتماعي ههة للص ههحة اجلنس ههية واإلجنابي ههة ت ههاثر أيض هايف عل هها التمت ههع تجموع ههة م ههن احلق ههوق
__________

()6
()7
()8

ااظ ههرد منظم ههة الص ههحة العاملي ههةد الص ههحة اجلنس ههية وقق ههوق اإلاس هها والق ههااو ()2015د تعري ه عمل ههي بش ههأ
الصحة اجلنسيةد ال اب .1-1
ااظرد براام عما املالر الدويل للسكا والتنميةد الفقرة .7
جلنة منظمهة الصهحة العامليهة املعنيهة باههدداق االجتماعيهة للصهحةد سهد الفجهوة رخهالة جيها :حتقيهق املسهاواة يف

اههدداق االجتماعيههة للصههحة مههن رخهالة العمهها  -التقريههر النهههادي للجنهة املعنيههة باهههدداق االجتماعيههة للصههحة

(.)2008
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األرخر ( .)9ور يعة هذ اهدداق االجتماعية ال ث ايف ما أُعرب عنهها يف القهوااح والسياسهاقد
حتد من اخلياقاق ال قد تكو متاقة لألفراد فيما يتعلهق بصهحته اجلنسهية واإلجنابيهة .ولهذلاد
ف ه إعم ههاة احل ههق يف الص ههحة اجلنس ههية واإلجنابي ههة ا ههت عل هها ال ههدوة األر هرا معاجل هة اه ههدداق
االجتماعيههة علهها النحههو الههذ يتجلهها يف الق هوااح واليتي ههاق املاسسههية واملماقسههاق االجتماعيههة
ال لنع األفراد من التمتع الفعاةد يف الواقع العمليد بالصحة اجلنسية واإلجنابية.
الترابط مع حقوق اإلن اح األخرى
 -9إ إعمهاة احلهق يف الصههحة اجلنسهية واإلجنابيهة يتكله أيضهايف مهن الههدوة األرهرا الوفههاء
بالتزاماهتهها توج ه أقكهها أرخههر مههن العهههد .فعلهها س ه يا املثههاةد ف ه احلههق يف الصههحة اجلنسههية
واإلجنابيةد باالقيا مع احلق يف التعلي (املادتا  13و )14واحلق يف عد التمييهز واملسهاواة بهح
الرجهها وامل هرأة (املادتهها  )2(2و)3د يسههتت ع ق هق األ ههإلاص يف احلصههوة علهها تثقي ه يف جمههاة
احليههاة اجلنسههية واإلجنههاب بكريقههة تك ههو ههاملة وغ ه لييزيههة وقادم ههة علهها األدلههة ودقيقههة علمي هايف
ومناسه ة ألعمههاقه ( .)10مهها أ احلههق يف الصههحة اجلنسههية واإلجنابيههةد إىل جااه احلههق يف العمهها
(املادة  )6ويف ظرو عما عادلة ومواتية (املادة )7د و ذلا احلق يف عد التمييز واملساواة بح
الرجهها واملهرأةد يتكل ه أيض هايف أ تههوفر الههدوة فههرص عمهها تكفهها ةايههة األمومههة واإلجههازة الوالديههة
للعماةد تن فيه العماة الضعفاءد مثها العمهاة املههاجرين أو النسهاء لواق اإلعاقهةد فضهاليف عهن
احلماي ههة م ههن التح ههرا اجلنس ههي يف مك هها العم هها وقظ ههر التميي ههز عل هها أس ههاس احلم هها وال ههوالدة
واألمومة()11د أو امليا اجلنسي أو اهلوية اجلنسااية أو ةا عفاق اجلنسح.
 -10واحل ههق يف الصه ههحة اجلنس ههية واإلجنابيه ههة غ ه ه قابه هها للتجزد ههة أيض ه هايف وم ه هرت ا حبقه ههوق اإلاسه هها
األرخههر  .ويهرت ا هههذا احلههق اقت ارهايف وثيقهايف بههاحلقوق املدايههة والسياسههية اله تقههو عليههها السههالمة ال دايههة
والعقليههة لألف هراد واسههتقالهل د مثهها احلههق يف احليههاة؛ وقريههة الشههإل وأمن ه ؛ وعههد التعههرم للتعههذي
وغه ه م ههن و ههروب املعامل ههة القاس ههية أو الالإاس ههااية أو املهين ههة؛ واخلصوع ههية واقه هيا احلي ههاة األسه هرية؛
واملسههاواة وعههد التمييههز .وعلهها سه يا املثههاةد ثه ايف مهها يههاد االفتقههاق إىل رخههدماق الرعايههة التوليديههة يف
قاالق الكواق أو احلرما مهن اإلجههام إىل وفيهاق وأمهرام افاسهيةد ممها يشهكا ااتها هايف للحهق يف
احلياة أو األمند وقد يشكا يف ظرو معينة وربايف من التعذي أو املعاملة القاسية أو املهينة(.)12
__________

( )9ااظ ههر التعلي ههق الع هها ققه ه  )2009(20للجن ههة املعني ههة ب ههاحلقوق االقتص ههادية واالجتماعي ههة والثقافي ههةد بش ههأ ع ههد
التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
(.A/65/162 )10
( )11ااظر اتفاقية القضاء علا تيع أ كاة التمييز ود املرأةد املواد ()1(2و) و.)2(11
( )12ااظهر اله الغ ققه  2003/1153للجنهة املعنيهة حبقههوق اإلاسها د ههاق اويليها ليهااتوو أوامهها وهد به ود اآلقاء
املعتم ه ههدة يف  24تشه ه هرين األوة/أ ت ه ههوبر 2005؛ اللجن ه ههة املعني ه ههة بالقض ه ههاء عل ه هها التميي ه ههز و ه ههد امله ه هرأةد اله ه ه الغ
قق ه ه ه ه 2008/17د أل ه ه ه ههح دا س ه ه ه ههيلفا بيمنت ه ه ه هها و ه ه ه ههد ال ازي ه ه ه ههاد اآلقاء املعتم ه ه ه ههدة يف  25لوز/يوليه ه ه ه ه 2011؛
CAT/C/BDI/CO/1د الفقرة  .23وCAT/C/NIC/CO/1د الفقرة .16
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ثالثا -المضموح المعياري للحع فس الصحة الجن ية واإلنجابية
ألف -عناصر الحع فس الصحة الجن ية واإلنجابية
 -11احل ههق يف الص ههحة اجلنس ههية واإلجنابي ههة ج ههزء ال يتج هزأ م ههن ق ههق اجلمي ههع يف التمت ههع ب ههأعلا
مستو من الصحة ال داية والعقلية ميكن بلوغ  .ووقد يف تعليق اللجنهة العها ققه  14أ الرعايهة
الصحية اجلنسية واإلجنابية الشاملة تتضمن العناعر امليابكة واألساسية األقبعة امل ينة أداا (.)13
التوافر
 -12ين غي توافر عدد ا من مرافهق الرعايهة الصهحية العاملهةد واخلهدماق والسهلع واله ام د
مههن أجهها العمهها قههدق اإلمكهها علهها إتاقههة تيههع رخههدماق الرعايههة الصههحية اجلنسههية واإلجنابيههة
للسكا  .ويشما للا فالة توافر املرافهق والسهلع واخلهدماق لضهما وجهود اههدداق األساسهية
إلعمههاة احلههق يف الصههحة اجلنسههية واإلجنابيههةد مثهها ميهها الشههرب املأمواههة ومرافههق الصههر الصههحي
املالدمة واملستشفياق والعياداق.
 -13ويُ ُّ
عد توافر املوظفح الك يح ومقدمي اخلهدماق املههرة املهدقبح علها تقهدا ها رخهدماق
()14
الرعاية الصهحية اجلنسهية واإلجنابيهة عنصهرايف قاسهايف يف ههذا الصهدد  .وين غهي أيضهايف تهوف األدويهة
األساسههيةد تهها يف للهها رادفههة واسههعة مههن وسههادا منههع احلمههاد مثهها الواقيههاق الذ ريههة والوسههادا
الكاقدهة ملنهع احلمهها واألدويهة الالزمههة لاجههام والرعايهة بعههد اإلجههامد واألدويههة اجلنيسهةد بغيههة
الوقاية والعالج من األمرام املنقولة جنسيايف ومن ف وس اق املناعة ال شرية(.)15
 -14إ عه ههد ت ه هوافر السه ههلع واخله ههدماق بس ه ه دوافه ههع أيديولوجيه ههة قادمه ههة عله هها سياسه ههاق
أو مماقسههاق مههن ق يهها قفهها تقههدا اخل ههدماق ألس ه اب وههم يةد ه أال يشههكا عادق هايف أم هها
الوع ههوة إىل اخل ههدماق .و ه ه ته هوافر ع ههدد هها م ههن مق ههدمي الرعاي ههة الص ههحية يكوا ههو عل هها
__________

( )13يف الفقهرة  12مههن التعليهق العهها ققه 14د عرفههة اللجنهة العناعههر املعياقيهة اللتزامههاق الدولهة فيمهها يتعلهق بضههما
احلق يف الصحة .وتنك ق هذ املعاي أيضايف علا اهدداق األساسية أو الشرو األساسهية للصهحةد تها يف للها
الوعوة إىل التثقي اجلنسهي واملعلومهاق املتعلقهة بالصهحة اجلنسهية واإلجنابيهة .ااظهر أيضهايف التعليهق العها ققه 15
للجنههة ققههوق الكفههاد الههذ ردههق تلهها القواعههد علهها امل هراهقح .وين غههي للههدوة األر هرا أ تههوفدر اخلههدماق
الصحية الضروقية لتل ية االقتياجاق اخلاعة وققوق اإلاسا املتعلقة جبميع املراهقح.
( )14ااظههر التعليههق العهها قق ه 14د الفقههرة (12أ) للجنههة املعنيههة بههاحلقوق االقتصههادية واالجتماعيههة والثقافيههة .والوثيقههة
 A/HRC/21/22و Corr.1و2د الفقرة .20
( )15تُعه دهر منظمههة الصههحة العامليههة األدويههة األساسههية علهها أ هها "تلهها اله تله االقتياجههاق لاق األولويههة يف جمههاة
الرعايههة الصههحية للسههكا " واله "تكههو متاقههة يف تيههع األوقههاق بكميههاق افيههة يف إرههاق اظ ه عههحية عاملههةد
جبرعههاق مناس ه ةد مههع وههما جودهتههاد وبأسههعاق يف متنههاوة الفههرد واعتمههع" .ااكههر التعليههق العهها قق ه  14للجنههة
احلق ههوق االقتص ههادية واالجتماعي ههة والثقافي ههة .ومنظم ههة الص ههحة العاملي ههةد القادم ههة النمولجي ههة لألدوي ههة األساس ههيةد
الك عة التاسعة عشرة (.)2015
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اسههتعداد لتقههدا هههذ اخلههدماق يف تيههع األوقههاق يف املرافههق العامههة واخلاعههة علهها السهواء ووههمن
ققعة جغرافية معقولة(.)16
إمكانية الوصول
 -15املراف ه ههق الص ه ههحية والس ه ههلع واملعلوم ه ههاق واخل ه ههدماق املتص ه ههلة بالرعاي ه ههة الص ه ههحية اجلنس ه ههية
واإلجنابيههة( )17ين غههي أ تكههو يف متنههاوة تيههع األفهراد واجلماعههاق دو لييههز أو ق هواجز .وعلهها
ملههو م هها ه ههو م ههح يف تعليههق اللجن ههة الع هها قق ه 14د يشههما الوع ههوة إمكااي ههة الوع ههوة امل ههاد د
والقدقة علا حتما التكالي وإمكااية الوعوة إىل املعلوماق.

إمكااية الوعوة املاد
 -16املراف ه ههق الص ه ههحية والس ه ههلع واملعلوم ه ههاق واخل ه ههدماق املتص ه ههلة بالرعاي ه ههة الص ه ههحية اجلنس ه ههية
واإلجنابيههة ه أ تكههو متاقههة للجميههع وههمن ققعههة جغرافيههة شمنههةد حبي ه يتلقهها األ ههإلاص
اهت ههاجح اخل ههدماق واملعلوم ههاق يف الوق ههة املناسه ه  .وين غ ههي و ههما إمكااي ههة الوع ههوة امل ههاد
للجميههعد وال سههيما األ ههإلاص املنتمههح إىل الف ههاق اهرومههة واملهمشههةد تهها يف للههاد علهها سه يا
املثاة ال احلصرد األ إلاص الذين يعيشو يف املنارق الريفية والناديةد واأل إلاص لو اإلعاقةد
والالج حد واملشردين دارخليايفد واأل إلاص عدميي اجلنسية واأل إلاص اهتجزين .وعنهدما يتعهذق
تههوف اخلههدماق اجلنسههية واإلجنابيههة يف املنههارق الناديههةد فه حتقيههق املسههاواة يسههتوج اختههال تههداب
إ ابية تكفا قصوة األ إلاص اهتاجح هلذ اخلدماق وسادا اتصاالق واقا تربكه هبا.

معقولية التكالي
 -17ه أ تكههو رخههدماق الصههحة اجلنسههية واإلجنابيههة ميسههوقة التكلفههة للجميههع يف املرافههق
العامههة أو اخلاعههة علهها قههد س هواء .أمهها السههلع واخلههدماق األساسههيةد تهها يف للهها تلهها املتعلقههة
باهههدداق األساسههية للصههحة اجلنسههية واإلجنابيههةد فيج ه أ تقههد باعهها أو علهها أسههاس م ههدأ
املس ههاواة لض ههما ع ههد إثق ههاة اه هها األفه هراد واألس ههر بص ههوقة غ ه متناسه ه بالنفق ههاق الص ههحية.
واأل إلاص الهذين ال ميتلكهو مهواقد افيهة ين غهي أ اصهلوا علها الهدع الهالز لتغكيهة تكهالي
التأمح الصحي والوعوة إىل املرافق الصحية واحلصوة علها املعلومهاق املتصهلة بالصهحة اجلنسهية
واإلجنابية والسلع واخلدماق(.)18

__________

( )16االحتههاد الههدويل لتنظههي األسههرة  -الش ه كة األوقوبيههة وههد إيكاليههاد الشههكو قق ه )2014( 2012/87د الق هراق
الذ اعتمدت جلنة وزقاء جملمن أوقوبا يف  30ايسا /أبريا .2014
( )17اإل اقة يف هذ الوثيقة إىل املرافق والسلع واخلدماق الصحية تشما اهدداق األساسية.
( )18ااظر التعليق العا قق 14د الفقرة 43د للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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إمكااية الوعوة إىل املعلوماق
 -18إمكااي ههة الوع ههوة إىل املعلوم ههاق تش ههما احل ههق يف التم ههاس املعلوم ههاق واألفك ههاق املتعلق ههة
بالصحة اجلنسية واإلجنابية عمومهايف وتلقيهها واشهرهاد و هذلا إمكاايهة تلقهي األ هإلاص معلومهاق
حم ههددة ع ههن احلال ههة الص ههحية اخلاع ههة هبه ه  .وجلمي ههع األفه هراد واجلماع ههاقد ت ههن يف لل هها املراهق ههو
والش ه ابد احل ههق يف احلص ههوة عل هها معلوم ههاق قادم ههة عل هها األدل ههة بش ههأ تي ههع جواا ه الص ههحة
اجلنسية واإلجنابيةد تا يف للا الصهحة النفاسهيةد ووسهادا منهع احلمها وتنظهي األسهرةد واألمهرام
املنقول ههة جنس ههيايفد والوقاي ههة م ههن ف ه وس اق ه املناع ههة ال شه هريةد واإلجه ههام امل ههأمو والرعاي ههة بع ههد
اإلجهامد والعق واخلصوبةد وسررا األعضاء التناسلية.
 -19و أ تقد هذ املعلوماق بكريقة تتوافق مهع اقتياجهاق الفهرد واعتمهعد مهع األرخهذ
يف االعت ههاقد عل هها س ه ه يا املث ههاةد الس ههن وا ههوا اجل ههنمند والق ههدقة اللغوي ههةد واملس ههتو التعليم ههيد
واإلعاقههةد وامليهها اجلنسههيد واهلويههة اجلنسههااية وةهها عههفاق اجلنسههح( .)19وال ين غههي أ تنههتق
إتاقههة املعلومههاق مههن قههق التعامهها مههع ال يااههاق واملعلومههاق الصههحية الشإلصههية بكريقههة تكفهها
اخلصوعية والسرية.
المقبولية
 -20تيع املرافق والسلع واملعلومهاق واخلهدماق املتعلقهة بالصهحة اجلنسهية واإلجنابيهة ه أ
حتي ثقافة األفراد واألقلياق والشعوب واعتمعاق اهليةد وأ تراعي اوا اجلنمن والسن واإلعاقة
والتنوا اجلنسي ومتكل اق دوقة احليهاة .بيهد أاه ال ميكهن اسهتغالة للها لت يهر قفها تهوف مرافهق
وسلع ومعلوماق ورخدماق مالدمة لف اق حمددة.
النوعية
 -21املرافق والسلع واملعلوماق واخلدماق املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابيهة ه أ تكهو
جيههدة النوعيههةد تعههس أ تسههتند إىل األدلههة وتكههو مناسه ة مههن الناقيهة العلميههة وموا ههة .يتكله
للهها تهوافر أرخصههاديح عههحيح مههدقبح ومهههرةد وعقههاق ومعههداق ر يههة معتمههدة علميهايف وعههاحلة.
وتتأثر جودة هذ الرعاية اتيجة لعد أو قفها األرخهذ بالتقهد التكنولهوجي واالبتكهاقاق يف تهوف
رخههدماق الصههحة اجلنسههية واإلجنابيههةد مثهها األدويههة الالزمههة لاجهههام()20د وتكنولوجيهها املسههاعدة
علا اإلجناب والتقد اهرز يف معاجلة ف وس اق املناعة ال شرية واإليدز.
__________

( )19مفههوم جملههمن أوقوبهها حلقههوق اإلاسهها د "ققههوق اإلاسهها واأل ههإلاص قههاملي عههفاق اجلنسههح"د وققههة مناقشههة
(.)2015
( )20منظمههة الصههحة العامليههةد اإلجهههام املههأمو  :م ههاد توجيهيههة تقنيههة وسياسههاتية للههنظ الصههحيةد الك عههة الثاايههة
(.)2012
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باء -مواضيع خاصة تطبع على نطاق واسع
عد التمييز والم اواة
 -22تن الفقرة  2مهن املهادة  2مهن العههد علها عهد التمييهز بهح األفهراد واجلماعهاق وعلها
ل ههتعه حبق ههوق متس ههاوية .وين غ ههي أ يتمت ههع تي ههع األف هراد واجلماع ههاق باملس ههاواة يف الوع ههوة إىل
مرافق الصحة اجلنسية واإلجنابية واملعلومهاق والسهلع واخلهدماق اله تكهو علها افهمن القهدق مهن
اجلودة واملعاي د وتماقسة ققه يف الصحة اجلنسية واإلجنابية دو التعرم أل لييز.
 -23إ عههد التمييههز يف سههياق احلههق يف الصههحة اجلنسههية واإلجنابيههةد يشههما أيضهايف قههق تيههع
األ إلاصد تن فيه املثلياق واملثليو ومزدوجهو امليها اجلنسهي ومغهايرو اهلويهة اجلنسهااية وقهاملو
عهفاق اجلنسهحد يف االقهيا الكامها لووههعه مهن قيه امليهها اجلنسهي واهلويههة اجلنسهااية وةهها
عفاق اجلنسح .ويُعد جترا املماقسة اجلنسية بالياوهي بهح ال هالغح مهن افهمن اجلهنمن أو التع ه
عههن اهلويههة اجلنسههااية ااتها هايف واوههحايف حلقههوق اإلاسهها  .وباملثههاد فه اللهوادي اله تقتضههي معاملههة
املثليههاق واملثليههح ومزدوجههي امليهها اجلنسههي ومغههاير اهلويههة اجلنسههااية وقههاملي عههفاق اجلنسههح
معاملة املصابح ترم عقلي أو افسهيد أو تقتضهي "عالجهه "د لثها ااتها هايف واوهحايف حلقهه يف
الصحة اجلنسية واإلجنابيهة .والهدوة األرهرا ملزمهة أيضهايف تكافحهة راهيهة املثليهة اجلنسهية و راهيهة
مغههاير اهلويههة اجلنسههاايةد ال ه تههاد إىل التمييههزد تهها يف للهها ااتههها احلههق يف الصههحة اجلنسههية
واإلجنابية.
 -24إ ع ههد التميي ههز واملس ههاواة ال يقتض ههيا املس ههاواة الرسي ههة والقااواي ههة فحس ه د ب هها أيضه هايف
املسهاواة الفعليهة .وتسهتوج املسهاواة الفعليهة تل يههة االقتياجهاق املتميهزة املتعلقهة بالصهحة اجلنسههية
واإلجنابية للف اق اهددةد وووع قهد أل عق هاق قهد تواجه ف هاق معينهة .وين غهي إيهالء اهتمها
رخاص القتياجاق الصحة اجلنسية واإلجنابية املتصلة بف اق معينة .فعلا سه يا املثهاةد ال ين غهي
أ يههتمكن األ ههإلاص لوو اإلعاقههة مههن التمتههع بههنفمن اكههاق وجههودة اخلههدماق الصههحية اجلنسههية
واإلجنابية فحس د با أيضايف باخلدماق ال اتاجو ها حتديهدايف بسه إعهاقته ( .)21وعهالوة علها
للههاد ه ت ههوف اليتي ههاق التيس ه ية املعقولههة لتمك ههح األ ههإلاص لو اإلعاق ههة مههن الوع ههوة
الكامهها إىل رخههدماق الصههحة اجلنسههية واإلجنابيههة علهها قههد املسههاواة مههع غه ه د مثهها تههوف مرافههق
ميكههنه الوعههوة إليه هها مادي هايفد وتق ههدا املعلومههاق بأ ههكاة ميسههرة ودعمه ه يف اختههال الق هراقاقد
وين غ ههي لل ههدوة وه ههما تق ههدا الرعايه ههة بكريق ههة تتس ه ه ب ههاالقيا والكرامه ههة وال ت ههاد إىل تفه ههاق
التهمي .

__________

( )21ااظرد اتفاقية ققوق األ إلاص لو اإلعاقةد املادة .25
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الم اواة بين المرأة والرجل ،والمنظور الجن انس
 -25ب ههالنظر إىل رخص ههاد النس ههاء املتص ههلة باإلجن ههابد يُع ههد إعم ههاة ق ههق امل ه هرأة يف الص ههحة
اجلنسههية واإلجنابيههة أمههرايف أساسههيايف إلعمههاة تيههع ققههوق اإلاسهها اخلاعههة بالنسههاء .وقههق النسههاء يف
الصههحة اجلنسههية واإلجنابيههة أمههر ال غههس عن ه السههتقالهلن وققهههن يف اختههال ق هراقاق هادفههة بشههأ
قيههاهتن وعههحتهن .وتتكله املسههاواة بههح اجلنسههح مراعههاة االقتياجههاق الصههحية للمهرأةد املتميههزة
عن اقتياجاق الرجاد وتقدا اخلدماق املناس ة للنساء وفقايف لدوقة قياهتن.
 -26وجتههاقب النسههاء يف التعههرم لتمييههز منهجههي وعنه رهواة قيههاهتن يتكله فهمهايف ههاماليف
ملفهو املساواة بح اجلنسح يف احلهق يف الصهحة اجلنسهية واإلجنابيهة .إ عهد التمييهز علها أسهاس
اوا اجلنمند علا النحو املكفوة يف الفقرة  2من املادة  2من العهدد ومساواة املرأةد علا النحو
املكفههوة يف املههادة 3د ال يقتضههيا القضههاء علهها التمييههز امل ا ههر فحس ه د بهها أيض هايف التمييههز غ ه
امل ا رد و فالة املساواة بصوقة قسية وفعلية(.)22
 -27وهنهها ق هوااح وسياسههاق ومماقسههاق ت ههدو حمايههدة لكنههها ميكههن أ تههاد إىل اسههتدامة
أوج عد املساواة بح اجلنسح والتمييز ود املرأة القاد بالفعا .ويقتضي حتقيق املساواة الفعلية
أال تاد القوااح والسياساق واملماقسهاق إىل اسهتمراق احلرمها املتأعها الهذ تعها منه النسهاء
يف مماقسة ققهن يف الصحة اجلنسية واإلجنابيهةد بها ختفيفه  .والقواله النمكيهة القادمهة علها اهوا
اجلنمند وافيام وتوقع ت عية النساء للرجاة وقصر دوقهن يف تقدا الرعاية واألمومهةد علها وجه
اخلصوصد هي عق اق حتوة دو املساواة الفعلية بح اجلنسحد تا يف للها املسهاواة يف احلهق يف
الصههحة اجلنسههية واإلجنابيههةد وين غههي تع ههديلها أو إلغاؤهههاد و ههذلا دوق الرجههاة بوعههفه أقب ههاب
األس ههر املعيش ههية واملعيل ههح( .)23ويف الوق ههة افسه ه د فه ه الت ههداب اخلاع ههةد سه هواء أ اا ههة ماقت ههة
أو دادمةد هي تداب وروقية للتعجيا بتحقيق املساواة الفعلية للمرأة وةاية األمومة(.)24
 -28ويتكله إعمههاة ققههوق املهرأة واملسههاواة بههح اجلنسههحد يف القههااو ويف املماقسههة العمليههةد
إلغههاء أو تعههديا الق هوااح والسياسههاق واملماقسههاق التمييزيههة يف جمههاة الصههحة اجلنسههية واإلجنابيههة.
وال بد من إزالة تيع احلواجز ال تعيم وعوة املرأة إىل اخلدماق الشهاملة يف جمهاالق الصهحة
اجلنسههية واإلجنابيههة والسههلع والتعلههي واملعلومههاق .ويقتضههي رخفهها معههدالق الوفيههاق واألم هرام
النفاسههية تههوف قعايههة التوليههد يف احلههاالق الكاقدههةد و ،
الق الههة املههاهرةد تهها يف للهها يف املنههارق الريفيههة
__________

( )22التعليههق العهها قق ه  )2005(16للجنههة املعنيههة بههاحلقوق االقتصههادية واالجتماعيههة والثقافيههةد بشههأ املسههاواة بههح
الرجا واملرأة يف قق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
( )23ااظر املادة  5من اتفاقية القضاء علا تيع أ كاة التمييز ود املرأة.
( )24الفقرة  1من املادة  4من اتفاقية القضاء علا تيع أ كاة التمييز ود املرأة تتناوة "التداب اخلاعة املاقتهة اله
تس ههتهد التعجي هها باملس ههاواة الفعلي ههة ب ههح الرج هها وامله هرأة"د بينم هها تر ههز الفق ههرة  2م ههن امل ههادة  4عل هها "الت ههداب
اخلاع ههة  ...اله ه تس ههتهد ةاي ههة األموم ههة" .ااظ ههر أيضه هايف التعلي ههق الع هها ققه ه  16للجن ههة احلق ههوق االقتص ههادية
واالجتماعية والثقافيةد الفقرة .15
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والناديةد ومنع اإلجهام غ املأمو  .ما يتكل منهع قهاالق احلمها العهاقم واإلجههام غه
املههأمو أ تعتمههد الههدوة تههداب قااوايههة وسياسههاتية لضههما وعههوة تيههع األفهراد إىل وسهادا منههع
احلما امليسوقة واآلمنة والفعالة والتثقي اجلنسي الشاماد تا يف للا بالنس ة للمراهقح؛ وحتريهر
ق هوااح اإلجه ههام التقييدي ههة؛ و فال ههة وع ههوة النس ههاء والفتي ههاق إىل رخ ههدماق اإلجه ههام امل ههأمو
والرعاية اجليدة بعد اإلجههامد تها يف للها عهن رريهق تهدقي مقهدمي الرعايهة الصهحية؛ واقهيا
قق النساء يف اختال قراقاق مستقلة بشأ عحتهن اجلنسية واإلجنابية(.)25
 -29وم ههن املهه ه أيضه هايف اخت ههال إجه هراءاق وقادي ههة وترو ي ههة وعالجي ههة حلماي ههة تي ههع األفه هراد م ههن
املماقسههاق والقواعههد الضههاقة والعن ه القههاد علهها اههوا اجلههنمن ال ه حتههرمه مههن التمتههع الكامهها
بالصههحة اجلنسههية واإلجنابيههةد مثهها تشههوي األعضههاء التناسههلية لااههاود وزواج األرفههاةد والههزواج
القسر د والعن املنزيل واجلنسيد تا يف للا االغتصاب الزوجهيد مهن بهح أمهوق أرخهر  .و ه
علا الدوة األررا ووع قوااح وسياساق وبرام ترمي إىل منع ومعاجلهة ااتها هاق قهق تيهع
األف هراد يف اختههال ق هراقاق مسههتقلة بشههأ املسههادا املتعلقههة بالصههحة اجلنسههية واإلجنابيههةد تنههأ عههن
العن واإل را والتمييز.
أوجه التمييز المتعددة والمتقاطعة
 -30قد يتعرم أفراد ينتمو إىل ف اق بعينها بشكا غ متناس لتمييز متعدد اجلوااه يف
سهياق الصههحة اجلنسههية واإلجنابيهة .ووفقهايف ملهها قددته اللجنههةد هنهها تاعهاق أ ثههر تعروهايف للتمييههز
املتعه ههدد تشه ههما عله هها س ه ه يا املثه ههاة ال احلصه ههرد النسه ههاء الفق ه ه اقد واأل ه ههإلاص لو اإلعاقه ههةد
وامله ههاجريند والش ههعوب األع ههلية أو األقلي ههاق العرقي ههة األرخ ههر د وامل ه هراهقحد واملثلي ههاق واملثلي ههح
ومزدوجي امليا اجلنسي ومغاير اهلوية اجلنسااية وقاملي عفاق اجلنسحد واأل إلاص املصابح
بف ه وس اق ه املناع ههة ال ش هرية/اإليدز( .)26وتتع ههرم النس ههاء والفتي ههاق والفتي هها و ههحايا االجت ههاق
لالسههتغالة اجلنسههيد ويواجهههو العن ه والقسههر والتمييههز يف قيههاهت اليوميههةد وتتعههرم عههحته
اجلنسية واإلجنابية خلكر  .ما أ النساء والفتياق الالدهي يعشهن يف أووهاا تشههد عهراعاق
فيتعرو ههن بش ههكا غه ه متناسه ه خلك ههر ااته هها قق ههوقهند ت هها يف لل هها ع ههن رري ههق االغتص ههاب
__________

(A/69/62 )25؛ ااظههر أيض هايفد منظمههة الصههحة العامليههةد اإلجهههام املههأمو  :م ههاد توجيهيههة تقنيههة وسياسههاتية للههنظ
الصحيةد الك عة الثااية (.)2012

( )26يشههما لل هها اجلماع ههاق ال ه تتع ههرم للتميي ههز عل هها أس ههاس الع ههرق أو الل ههو أو ا ههوا اجل ههنمن أو اللغ ههة أو ال ههدين
أو ال هرأ السياسههي أو غ ه أو األعهها الههورة أو االجتمههاعيد أو امللكيههة أو املههيالد أو أ ووههع شرخههرد تهها يف
للهها االاتمههاء اإلثههة والسههن أو اجلنسههية أو احلالههة االجتماعيههة واألس هرية أو اإلعاقههة أو امليهها اجلنسههي أو اهلويههة
اجلنس ههااية أو ة هها ع ههفاق اجلنس ههح أو احلال ههة الص ههحية أو مك هها اإلقام ههة أو الوو ههع االقتص ههاد واالجتم ههاعي
أو أ ووههع شرخههرد واجلماعههاق ال ه تواج ه أ ههكااليف متعههددة مههن التمييههز .ااكههر التعلي ههق العهها قق ه  20للجنههة
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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املنهجههي واالسههيقاق اجلنسههي واحلمهها القسههر والتعقههي القسههر ( .)27والتههداب الراميههة إىل وههما
عد التمييز واملساواة الفعلية ين غي أ تضع يف احلس ا أثر التمييز املتعدد اجلوااه علها إعمهاة
احلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية الذ غال ايف ما يكو ايفد وأ تسعا إىل التغل علي .
 -31ومثههة قاجههة إىل ق هوااح وسياسههاق وب هرام د تشههما التههداب اخلاعههة املاقتههةد ملنههع وإ ههاء
التمييههز والوع ه والقوال ه النمكيههة السههل ية ال ه تعههوق الوعههوة إىل الصههحة اجلنسههية واإلجنابيههة.
مهها يشههكا السههجناء والالج هو وعههدميو اجلنسههية وملتمس هو اللجههوء واملهههاجرو غ ه املههوثقحد
بالنظر إىل قالة الضع اإلوايف بس اقتجازه أو ووعه القااو د ف اق لاق اقتياجاق
حمددة تتكله مهن الدولهة اختهال رخكهواق رخاعهة لضهما وعهوهل إىل املعلومهاق والسهلع والرعايهة
الصحية املتصلة بالصحة اجلنسية واإلجنابية .و أ تكفا الدوة عد تعرم األفهراد للتحهرا
بسه ه مماقس ههة ققهه ه يف الص ههحة اجلنس ههية واإلجنابي ههة .م هها أ القض ههاء عل هها التميي ههز املنهج ههي
()28
سههيتكل يف ث ه مههن األقيهها ختصههي قههدق أ ه مههن امل هواقد إىل الف ههاق املهملههة تقليههديايف
والتأ د من أ قوااح وسياساق مكافحهة التمييهز هر تنفيهذها يف املماقسهة الفعليهة مهن جااه
املساولح وغ ه .
 -32وين غي للدوة األررا أ تتإلهذ تهداب لتهوف احلمايهة الكاملهة لأل هإلاص العهاملح يف
عههناعة اجلههنمن مههن تيههع أ ههكاة العنه واإل هرا والتمييههز .وين غههي أ تكفهها هلههاالء األ ههإلاص
إمكااية الوعوة إىل تيع رخدماق الرعاية املتصلة بالصحة اجلنسية واإلجنابية.

رابع ا -التزامات الدول األطراف
ألف -التزامات قانونية عامة
 -33علا ملو مها ههو منصهوص عليه يف املهادة  2مهن العههدد ه علها الهدوة األرهرا أ
تتإلهذ رخكهواقد إىل أقصهها قههد تسههمي به املهواقد املتاقههة هلههاد بغيههة التوعهها تههدق يايف إىل اإلعمههاة
الكاما للحق يف الصحة اجلنسية واإلجنابيهة .و ه عليهها التحهر بأسهرا وأجنهع مها ميكهن عهوب
اإلعمههاة الكامهها ألعلهها مسههتو مههن الصههحة اجلنسههية واإلجنابيههة ميكههن بلوغ ه  .ويعههة للهها أ
اختال رخكواق يف س يا
باإلمكا حتقيق هذا اهلد بصوقة املة علا ملو تدق يد ولكن
حتقيق علا الفوق أو يف غضو فية زمنية قص ة بصوقة معقولة .وين غي أ تكو هذ اخلكواق
مدقوسههة وملموسههة وهادفههةد باسههتإلدا تيههع الوسههادا املناسه ة اله تشههما بشههكا رخههاصد علهها
س يا املثاة ال احلصرد اعتماد تداب تشريعية وتداب تتعلق بامليزااية.
__________

( )27ااظهر إعههال وبراههام عمهها فيينهها لعها )A/CONF.157/23( 1993د الفقههرة 38؛ وإعههال ومنهههاج عمهها بيجههح
لعا )A/CONF.177/20( 1995د الفقرة .135
( )28ااظر تعليق اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قق 20د الفقرة .39

GE.16-05356

11

E/C.12/GC/22

 -34وعل هها ال ههدوة األره هرا الته هزا ف ههوق بالقض ههاء عل هها التميي ههز و ههد األفه هراد واجلماع ههاق
ووه ههما املسه ههاواة يف احله ههق يف الصه ههحة اجلنسه ههية واإلجنابيه ههة .ويتكل ه ه لله هها مه ههن اله ههدوة إلغه ههاء
أو إعههالا القهوااح والسياسههاق اله لنههع أو تعههوق قههدقة بعهها األفهراد واجلماعههاق علهها التمتههع
حبقه يف الصحة اجلنسية واإلجنابية .وتوجهد رادفهة واسهعة مهن القهوااح والسياسهاق واملماقسهاق
تقوم االسهتقالة الهذاو واحلهق يف املسهاواة وعهد التمييهز فيمها يتعلهق بهالتمتع الكامها بهاحلق
ال د
يف الصحة اجلنسية واإلجنابيةد ويشما للا علا س يا املثاة جترا اإلجهام أو القوااح املقيدهدة
لاجهههام .مهها ين غههي للههدوة األر هرا أ تكفهها وعههوة تيههع األف هراد واجلماعههاق علهها قههد
املساواة إىل تيع املعلوماق املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابيهةد والسهلع واخلهدماقد تها يف للها
عن رريق تذليا تيع العق اق ال قد تواجهها ف اق معينة.
 -35و علا الدوة أ تعتمد التداب الالزمة لووع قد لألوواا ال تدا عد املساواة
والتمييزد وملكافحة السلو ياق ال تفضي إىل للاد وال سيما تلا ال تقو علا اهوا اجلهنمند
بغية لكح تيهع األفهراد واجلماعهاق مهن التمتهع بالصهحة اجلنسهية واإلجنابيهة بصهوقة متسهاوية(.)29
و ه اعههيا الههدوة بههأ مثههة قواعههد اجتماعيههة قاسههإلة وهيا هها سههلكة تعههوق حتقيههق املسههاواة يف
مماقس ههة ه ههذا احل ههقد مث هها األدواق القادم ههة عل هها ا ههوا اجل ههنمند وت ههاثر عل هها اه ههدداق االجتماعي ههة
للصحةد وين غي للدوة أ تتإلذ التداب الالزمهة لتصهحيي للها .وين غهي أ تهاد ههذ التهداب
إىل معاجل ههة وإزال ههة القواله ه النمكي ههة التمييزي ههةد واالفياو ههاق والقواع ههد املتعلق ههة باحلي ههاة اجلنس ههية
وتقوم حتقيق التمتع بالصحة اجلنسية واإلجنابية.
واإلجناب ال تقو عليها القوااح التقييديةد د

 -36وقس ه ما تقتضههي احلاجههةد ين غههي للههدوة أ تنفههذ التههداب اخلاعههة املاقتههة للتغل ه علهها
التميي ههز املس ههتمر من ههذ أم ههد بعي ههد والقوال ه النمكي ههة املتج ههذقة و ههد ف ههاق معين ههةد والقض ههاء عل هها
األوواا ال تدا التمييز .وين غي للدوة أ تر ز علا وما لتع تيع األفراد واجلماعاق لتعهايف
فعليايف حبقه يف الصحة اجلنسية واإلجنابية علا أساس املساواة الفعلية.
 -37ومههن اج ه أ دولههة رههر العمهها علهها تههوف أقصهها قههدق مههن امل هواقدد تهها فيههها تلهها
املتاقة عن رريق املساعدة والتعاو الدوليحد بغية الوفاء بالتزاماهتا توج العهد.
 -38وين غي تفهاد اختهال تهداب تراجعيهةد ويقهع علها العه ء علها عهاتق الدولهة الكهر فيمها
يتصهها ب ث ههاق وههروقة هههذ التههداب يف قههاة اختالههها( .)30وينك ههق للهها بالقههدق افس ه يف سههياق
الصحة اجلنسية واإلجنابية .ومن األمثلة علها التهداب الياجعيهةد سهح األدويهة املتعلقهة بالصهحة
اجلنسههية واإلجنابيههة مههن السههجالق الورنيههة للعقههاق ؛ وسههن ق هوااح أو ووههع سياسههاق تههاد إىل
وق لويا قكاا الصحة العامة خلدماق الصحة اجلنسية واإلجنابية؛ وفرم قيود علا املعلوماق
والسه ههلع واخله ههدماق املتعلقه ههة بالصه ههحة اجلنسه ههية واإلجنابيه ههة؛ وسه ههن ق ه هوااح جته ههر بعه هها األعمه ههاة
__________

( )29ااظر الفقراق  9-6من التعليق قق  16للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
( )30ااظر الفقرة  32من التعليق قق  14للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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والقهراقاق املتصهلة بالصهحة اجلنسهية واإلجنابيهة؛ واعتمهاد تعهديالق قااوايهة وسياسهاتية تقلها مراق هة
الههدوة اللت هزا اجلهههاق الفاعلههة اخلاعههة بههاقيا ق هق األف هراد يف احلصههوة علهها رخههدماق الصههحة
اجلنسهية واإلجنابيههة .ويف الظههرو القصهو اله تسههتوج اختهال تههداب تراجعيههة قهد يكههو ال مفههر
منه ههاد عل هها ال ههدوة فال ههة أ تك ههو ه ههذ الت ههداب ماقت ههةد وال ت ههاثر بش ههكا غ ه متناس ه عل هها
الضعفاء واملهمشح من أفراد وتاعاقد وال تُك ق بكريقة لييزية.

باء -التزامات قانونية محددة
 -39يقع علا عاتق الدوة األررا التزا بهاقيا قهق تيهع األ هإلاص يف الصهحة اجلنسهية
واإلجنابيةد وةاية هذا احلق وإعمال .
االلتزا باحترا الحع فس الصحة الجن ية واإلنجابية
 -40يتكل ه االلت هزا بههاقيا هههذا احلههق أ لتنههع الههدوة عههن التههدرخا بصههوقة م ا ههرة أو غ ه
م ا رة يف مماقسة األفراد للحق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية .و علا الدوة أال تقيدد أو لنهع
وعوة أ إل إىل الصحة اجلنسهية واإلجنابيهةد تها يف للها مهن رخهالة قهوااح جتهر اخلهدماق
واملعلومههاق املتصههلة بالصههحة اجلنسههية واإلجنابيههةد وين غههي اهافظههة علهها س هرية ال يااههاق الصههحية.
و علا الدوة تعديا القوااح ال تعوق مماقسة احلهق يف الصهحة اجلنسهية واإلجنابيهة .وتشهما
األمثلههة الق هوااح ال ه جتههر اإلجهههامد وعههد الكشه عههن قالههة اإلعههابة بف ه وس اق ه املناعههة
ال شريةد والتعرم لف وس اق املناعة ال شرية واقل د واألاشكة اجلنسية بالياوهي بهح ال هالغحد
وحتديد هوية مغاير اهلوية اجلنسااية أو التع عن تلا اهلوية(.)31
 -41ويتكل هذا االلتزا أيضايف أ تلغي الهدوة القهوااح والسياسهاق اله تضهع عق هاق أمها
الوعههوة إىل رخههدماق الصههحة اجلنسههية واإلجنابيههةد وأ لتنههع عههن سههن ق هوااح مههن هههذا الق يهها.
ويشما للا ا يا احلصوة علا إل من رر ثال د مثا األبوين أو الزوج أو إل قضهاديد
مههن أجهها الوعههوة إىل اخلههدماق واملعلومههاق املتعلقههة بالصههحة اجلنسههية واإلجنابيههةد تهها يف للهها
اإلجهام ومنهع احلمها؛ مها يشهما التحامها لهد تقهدا املشهوقةد وحتديهد فهياق ااتظهاق إلزاميهة
مه ههن أجه هها احلصه ههوة عله هها الكه ههالق واله ههزواج مه ههن جديه ههد أو الوعه ههوة إىل رخه ههدماق اإلجهه ههام؛
والفح ه اإللزام ههي لاع ههابة بف ه وس اق ه املناع ههة ال ش هرية؛ واس ههت عاد بع هها رخ ههدماق الص ههحة
اجلنسية واإلجنابية من التمويا العا أو املساعداق اخلاقجية .ويُعد اشر املعلوماق املضللة وفرم
قيود علا قق األفراد يف الوعوة إىل املعلوماق املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابيهة ااتها هايف أيضهايف
لواجه اقهيا ققههوق اإلاسهها  .و ه علهها اجلهههاق الورنيههة والههدوة املاملههة االمتنههاا عههن فههرم
ققاب ههة عل هها ت ههوف املعلوم ههاق ع ههن الص ههحة اجلنس ههية واإلجنابي ههة أو قج ه هها أو تش ههويهها أو جت ههرا
__________

( )31ااظر علا س يا املثاة  E/C.12/1/Add.105وCorr.1د الفقرة 53؛ والفقهرتح  24و(31ج) مهن التوعهية العامهة
قق  24للجنة املعنية بالقضاء علا التمييز ود املرأة؛ A/66/254؛ و.A/HRC/14/20
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تق ههدميهاد س ه هواء أ هها لله هها لعام ههة اجلمهه ههوق أو األف ه هراد( .)32فهه ههذ القي ههود تعه ههوق الوعه ههوة إىل
املعلوماق واخلدماقد وميكن أ تاد إىل ااتشاق الوع والتمييز(.)33
االلتزا بتوفير الحماية
 -42يتكل ه االلت هزا بههاقيا هههذا احلههق أ لتنههع الههدوة عههن التههدرخا بصههوقة م ا ههرة أو غ ه
م ا رة يف مماقسة األفهراد للحهق يف الصهحة اجلنسهية واإلجنابيهة .ويتكله واجه احلمايهة أ تضهع
الدوة وتنفذ قوااح وسياساق حتظر تصرفاق األررا الثالثهة اله تلحهق وهرقايف بالسهالمة ال دايهة
والعقليههة أو تقه دهوم التمتههع الكامهها بههاحلق يف الصههحة اجلنسههية واإلجنابيههةد تهها يف للهها تصههرفاق
مرافق الرعايهة الصهحية اخلاعهةد و هر اق التهأمحد و هر اق املستحضهراق الصهيدالايةد و هر اق
تصنيع السلع واملعداق لاق الصلة بالصهحة .ويشهما للها قظهر العنه واملماقسهاق التمييزيهةد
مثا است عاد أفراد أو جمموعاق بعينها من تقدا رخدماق الصحة اجلنسية واإلجنابية.
 -43و ه علهها الههدوة أ حتظههر ولنههع اجلهههاق الفاعلههة اخلاعههة مههن ووههع عق ههاق عمليههة
أو إجراديههة أمهها اخلههدماق الصههحيةد مثهها عرقلههة عمهها املرافههقد واشههر املعلومههاق املضههللةد وفههرم
قس ههو غ ه ه قسي ههة ورل ه ه اإلل م ههن ر ههر ثال ه ه  .وقيثمه هها يُس ههمي ملق ههدمي الرعاي ههة الصه ههحية
علا الهدوة أ تهنظ ههذ املماقسهة علها النحهو املالده
االقتجاج باالستنكا الضم د
للتأ د من أ ا ال تعيق قصوة أ إل علا الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابيةد تا يف للا
مههن رخههالة ا هيا إقالههة األ ههإلاص إىل جهههة قههادقة علهها تقههدا اخلههدماق املكلوبههةد وأال حتههوة
دو توف اخلدماق يف احلاالق العاجلة أو الكاقدة(.)34
 -44والدوة ملزمة بأ تكفها وعهوة املهراهقح الكامها إىل املعلومهاق املناسه ة بشهأ الصهحة
اجلنسية واإلجنابيةد تا يف للا تنظي األسهرة ووسهادا منهع احلمهاد و هارر احلمها امل كهر والوقايهة
مههن األم هرام املنقولههة عههن رريههق االتصههاة اجلنسههي وعالجهههاد تهها يف للهها ف ه وس اق ه املناعههة
ال شرية/اإليدزد بغا النظهر عهن قهالته الزوجيهة وموافقهة اآلبهاء أو األوعهياء علهيه د مهع اقهيا
ققه يف اخلصوعية والسرية(.)35
االلتزا بإعمال الحع
 -45يتكل ه االلت هزا ب عم ههاة ه ههذا احل ههق أ تعتم ههد ال ههدوة الت ههداب التش هريعية واإلداقي ههة واملالي ههة
والقض ههادية واليو ي ههة وغ ه هها م ههن الته هداب الرامي ههة إىل و ههما اإلعم ههاة الكام هها للح ههق يف الص ههحة

__________

()32
()33
()34
()35
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التعليههق العهها ققه  14للجنههة املعنيههة بههاحلقوق االقتصههادية واالجتماعيههة والثقافيههة .والتعليههق العهها ققه )2003(4
للجنة ققوق الكفا بشأ عحة املراهقح و وه يف سياق اتفاقية ققوق الكفا.
منظمة العفو الدوليةد ااعدا اخلياقاق :احلواجز ال تعيم الصحة اإلجنابية يف إادوايسيا (.)2010
ااظه ه ههر E/C.12/POL/CO/5د الفقه ه ههرة 28؛ وA/66/254د والفق ه ه هرتح  24و) (65؛ والفقه ه ههرة  11مه ه ههن التوعه ه ههية
العامة  24للجنة املعنية بالقضاء علا التمييز ود املرأة.
ااظر الفقرتح  28و 33من التعليق العا قق  4للجنة ققوق الكفا.
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اجلنسية واإلجنابية( .)36وين غي أ تسعا الدوة إىل وما قصوة اجلميهع دو لييهزد تهن يف للها
أفراد الف اق اهرومهة واملهمشهةد علها تيهع رخهدماق الرعايهة اجلنسهية واإلجنابيهة اجليهدةد تها يف للها
الرعايههة الصههحية النفاسههية؛ وعلهها املعلومههاق واخلههدماق املتصههلة بوسههادا منههع احلمهها؛ واإلجهههام
املههأمو ؛ وتههوف الوقايههة والتشههإلي فيمهها يتصهها بههالعق وسههرراااق األعضههاء التناسههلية واألم هرام
املنقولههة عههن رريههق االتصههاة اجلنسههي وف ه وس اق ه املناعههة ال ش هرية/اإليدز وعالجهههاد تهها يف للهها
باسههتإلدا العقههاق اجلنيس هة .و ه علهها الههدوة أ تكفهها تههوف الرعايههة الصههحية ال دايههة والعقليههة
للناجح من العن اجلنسهي والعنه املنهزيل يف تيهع احلهاالقد تها يف للها الوعهوة إىل الوقايهة بعهد
التعرم هلذا العن د والوسادا الكاقدة ملنع احلما ورخدماق اإلجهام املأمو .
 -46مهها يتكل ه االلت هزا ب عمههاة ه هذا احلههق أ تتإلههذ الههدوة تههداب للقضههاء علهها احل هواجز
العملية ال حتوة دو إعمال بصوقة املةد مثا التكالي غ املتناس ةد وعد إمكااية الوعوة
إىل الرعاي ههة الص ههحية اجلنس ههية واإلجنابي ههة ألسه ه اب مادي ههة أو جغرافي ههة .و ه ه أ تكف هها ال ههدوة
قصوة مقدمي الرعاية الصحية علا التدقي املالد علا توف رخدماق جيدة يف جماة الصهحة
اجلنسية واإلجنابيةد وأ تضمن املساواة يف توزيع هذ اخلدماق يف تيع أملاء الدولة.
 -47و ه علهها الههدوة ووههع وإافههال معههاي وم ههاد توجيهيههة قادمههة علهها األدلههة مههن أجهها
توف وتقدا رخدماق الصحة اجلنسية واإلجنابيةد وين غي حتدي ههذ التوجيههاق بصهوقة قوتينيهة
من أجا األرخذ بالتكوقاق الك يهة .ويف الوقهة افسه د يتعهح علها الهدوة تهوف التثقيه يف جمهاة
الص ههحة اجلنس ههية واإلجنابي ههة بكريق ههة تناسه ه تل ه األعم ههاق وتس ههتند إىل األدل ههة وتتسه ه بالدق ههة
العلمية و املة(.)37
 -48و ه علها الهدوة أيضهايف أ تتإلهذ تههداب إ ابيهة للقضهاء علها احلهواجز االجتماعيهة مههن
قي املعاي أو املعتقداق ال لنع األفراد مهن تله األعمهاق والنسهاء والفتيهاق واملهراهقح مهن
التمته ههع تلقادي ه هايف حبقه ه ه يف الصه ههحة اجلنسه ههية واإلجنابيه ههة .و ه ه أ يك ه هرأ تعه ههديا عله هها املفه ههاهي
االجتماعيههة اخلار ههة والتحام هها واهرمههاق فيم هها يتعلههق ب ههاحليا واحلمهها وال ههوالدة والعههادة الس هرية
واالسهتحال وقكههع القنهواق املنويههة واخلصههوبةد ههي ال تعهوق لتههع الفههرد بههاحلق يف الصههحة اجلنسههية
واإلجنابية.

جي  -االلتزامات األساسية
 -49يقع علا عاتق الدوة األرهرا التهزا أساسهي بهأ تكفهاد علها أقها تقهديرد املسهتوياق
األساس ههية ال ههدايا م ههن الوف ههاء ب ههاحلق يف الص ههحة اجلنس ههية واإلجنابي ههة .وين غ ههي يف ه ههذا الص ههدد أ
__________

( )36ااظر الفقرتح  37-36من التعليق قق  14للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
( )37اكر التعليق العا ققه  14للجنهة احلقهوق االقتصهادية واالجتماعيهة والثقافيهة .الفقهرة (52ج) مهن التوعهية العامهة
قق ه  30للجنههة املعنيههة بالقضههاء علهها التمييههز وههد امل هرأةد املتعلقههة بووههع املهرأة يف جمههاة منههع اشههوب الص هراعاقد
ويف قاالق النزاا وما بعد ااتهاء النزاا؛ والتعليق العا قق  15للجنة ققوق الكفاد الفقرة .60
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تسي د الدوة األررا بالصكو واالجتهاداق القااواية املعاعرة يف جماة ققوق اإلاسا ()38د
فضاليف عن أقدو امل اد التوجيهية وال وتو والق الدوليهة اله ووهعتها و هاالق األمه املتحهدةد
وال سههيما منظمههة الصههحة العامليههة وعههندوق األم ه املتحههدة للسههكا ( .)39وااللتزامههاق األساسههية
تشما علا أقا تقدير ما يلي:
إبكاة أو إلغاء القوااح والسياساق واملماقساق ال جتهر أو تعرقها أو تق دهوم
(أ)
وع ههوة األفه هراد أو جمموع ههة معين ههة م ههن األفه هراد إىل مراف ههق الص ههحة اجلنس ههية واإلجنابي ههة واخل ههدماق
والسلع واملعلوماق؛
(ب) اعتماد وتنفيذ اسياتيجية ورخكة عما ورنية بشأ الصحة اجلنسية واإلجنابيهةد
ترعد هلا صصاق افية يف امليزااية ويهت ووهعها واستعراوهها وقعهدها دوقيهايف مهن رخهالة عمليهة
تشاق ية و فافةد وتكو مصنفة قس أس اب التمييز اهظوقة؛
(ج) وه ههما الوعه ههوة الشه ههاما واملنص ه ه إىل اخله ههدماق والسه ههلع واملرافه ههق اخلاعه ههة
بالص ههحة اجلنس ههية واإلجنابي ههةد واله ه تك ههو ميس ههوقة التكلف ههة ومق ول ههة وجي ههدة النوعي ههةد وال س ههيما
بالنس ة للنساء والف اق اهرومة واملهمشة؛
(د) فرم وإافال قظر قااو للمماقساق الضاقة والعن القاد علا اوا اجلنمند
تا يف للا تشهوي األعضهاء التناسهلية لااهاود وزواج األرفهاةد والهزواج القسهر د والعنه املنهزيل
واجلنسههيد تهها يف للهها االغتصههاب الزوجههيد ووههما اخلصوعههية والسهرية واختههال القهراقاق بصههوقة
قههرة ومسههتن ة ومسههاولةد دو إ هرا أو لييههز أو رخههو مههن العن ه د فيمهها يتعلههق باالقتياجههاق
اجلنسية واإلجنابية وسلو األفراد؛
(ه) اختال التداب الالزمة ملنع اإلجهام غ املهأمو وتهوف الرعايهة بعهد اإلجههام
وتقدا املشوقة ملن اتاجو ا؛
(و) وههما تههوف التثقيه واملعلومههاق الشههاملة يف جمههاة الصههحة اجلنسههية واإلجنابيههة
جلميههع األفهراد واجلماعههاق بكريقههة غ ه لييزيههة وغه متحيههزة تسههتند إىل األدلههة وتضههع يف االعت ههاق
القدقاق املتكوقة لألرفاة واملراهقح؛
__________

( )38ااظرد علها سه يا املثهاةد الهرابا www.icpdbeyond2014.org؛ اللجنهة املعنيهة بالقضهاء علها التمييهز وهد املهرأةد
ال ه ه الغ قق ه ه 2008/17د وقق ه ه 2009/22د أة .سه ههي .وه ههد ب ه ه ود اآلقاء املعتمه ههدة يف  17تش ه هرين األوة/
أ تههوبر 2011؛ والتعليقههاق العامههة والتوعههياق الصههادقة عههن جلنههة ققههوق الكفهها واللجنههة املعنيههة بالقضههاء علهها
التمييز ود املرأة.
( )39ااظهرد علها سه يا املثهاةد الههدليا امليهدا املشههي بهح الو هاالق للصههحة اإلجنابيهة يف األووههاا اإلاسهااية (الفريههق
العام هها املش ههي ب ههح الو ههاالق املع ههة بالص ههحة اإلجنابي ههة يف ق ههاالق األزم ههاقد )2010د مت ههاا عل هها اله هرابا:
_www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/field_manual_rh_humanitarian

settings.pdf؛ ومنشوقاق عندوق األم املتحدة للسكا بشأ الصحة اجلنسهية واإلجنابيهةد متهاا علها الهرابا
.www.unfpa.org/sexual-reproductive-health
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(ز) تههوف األدويههة واملعههداق والتكنولوجيههاق الضههروقية للصههحة اجلنسههية واإلجنابيههةد
وفقايف لقادمة منظمة الصحة العاملية النمولجية لألدوية األساسية()40؛
(ا) و ههما الوع ههوة إىل سه ه ا االاتص هها الفعال ههة والش ههفافة واجله ه د ت هها يف لل هها
اإلداقية والقضاديةد فيما يتعلق بااتها اق احلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية.

دال -االلتزامات الدولية
 -50يشههكا التعههاو واملسههاعدة علهها الصههعيد الههدويل عنص هرين قديسههيح مههن املههادة  )1(2مههن
العهههدد و هها جوهريهها إلعمههاة احلههق يف الصههحة اجلنسههية واإلجنابيههة .ووفق هايف للفقههرة  1مههن املههادة 2د
فه الههدوة اله ال تسههتكيع الوفههاء بالتزاماهتهها وال ميكنههها إعمههاة احلههق يف الصههحة اجلنسههية واإلجنابيههة
بسه ه االفتق ههاق إىل امل ه هواقد عليه هها أ تل ههتممن التع ههاو واملس ههاعدة ال ههدوليح .و ه ه عل هها ال ههدوة
االسههتجابة هلههذ الكل ههاق حبسههن ايههة إلا ااههة يف ووههع ميكنههها مههن للههاد وفق هايف لاللت هزا الههدويل
بتإلصي اس ة  0.7يف املادة حد أدىن من درخلها القومي اإلتايل للتعاو واملساعدة الدوليح.
 -51وين غههي لل ههدوة األر هرا أ تكف ههاد وفق هايف اللتزاماهتهها توج ه العهههدد أ االتفاق ههاق الثنادي ههة
واإلقليميههة والدوليههة املتعلقههة بامللكيههة الفكريههة أو الت ههادة التجههاق واالقتصههاد ال تعيههق احلصههوة علهها
األدوي ههةد وأدواق التش ههإلي أو التكنولوجي ههاق لاق الص ههلة املكلوب ههة للوقاي ههة أو الع ههالج م ههن فه ه وس
اق ه املناع ههة ال ش هرية/اإليدز أو غ ه مههن األم هرام املتصههلة بالص ههحة اجلنسههية واإلجنابي ههة .وين غ ههي أ
تكفهها الههدوة تضههمح االتفاقههاق الدوليههة والتش هريعاق اهليههةد إىل أقصهها قههد ممكههند أ وههماااق
وأوج مرواة ميكن اسهتإلدامها لتعزيهز ووهما قصهوة اجلميهع علها األدويهة والرعايهة الصهحية .وين غهي
للههدوة األر هرا أ تسههتعرم اتفاقاهتهها الدوليههةد تهها يف للهها املتعلقههة بالتجههاقة واالسههتثماقد مههن أجهها
فالة توافقها مع ةاية احلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابيةد وين غي أ تعدهلا قس االقتضاء.
 -52والههدوة املاملههة واجلهههاق الفاعلههة الدوليههة ملزمههة باالمتثههاة ملعههاي ققههوق اإلاسهها د ال ه
تنك ق أيضهايف علها الصهحة اجلنسهية واإلجنابيهة .وحتقيقهايف هلهذ الغايهةد ال ين غهي أ تفهرم املسهاعدة
الدولية قيودايف علها املعلومهاق أو اخلهدماق القادمهة يف الهدوة املاملهةد أو سهح العهاملح املهدقبح
يف جم ههاة الرعاي ههة الص ههحة اإلجنابي ههة م ههن ال ل ههدا املتلقي ههة أو دف ههع ه ههذ ال ل ههدا إىل اعتم ههاد ههالج
اخلصإلصههة .مهها ين غههي للههدوة املاملههة جتن ه مفاقمههة العق ههاق القااوايههة أو اإلجراديههة أو العمليههة
أو االجتماعيههة اله تعههوق التمتههع الكامهها بههاحلقوق الصههحة اجلنسههية واإلجنابيههة يف ال لههدا املتلقيههة
وأال تتقاوا عنها.
 -53ويتع ههح عل هها املنظم ههاق احلكومي ههة الدولي ههةد و اع ههة األمه ه املتح ههدة والو ههاالق املتإلصص ههة
واله ام واهلي ههاق التابعههة هلههاد االوههكالا بههدوق قاسه واملسهها ة يف إعمههاة احلههق يف الصههحة اجلنسههية
واإلجنابيههة علهها الصههعيد العههاملي .وتقههد منظمههة الصههحة العامليههةد وعههندوق األم ه املتحههدة للسههكا د
__________

( )40ااظرد منظمة الصحة العامليةد القادمة النمولجية لألدوية األساسيةد الفقرة .3-18
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وهي ة األم املتحدة للمساواة بهح اجلنسهح ولكهح املهرأة (هي هة األمه املتحهدة للمهرأة) ومفووهية األمه
املتحههدة السههامية حلقههوق اإلاسهها وغ ههها مههن يااههاق األمه املتحههدةد اإلق ههاداق واملعلومههاق التقنيههةد
فض هاليف عههن بنههاء وتعزيههز القههدقاق .وين غههي أ تتعههاو بصههوقة فعالههة مههع الههدوة األر هرا د ااكالق هايف مههن
اخل ة اخلاعة بكا منها فيما يتعلهق ب عمهاة احلهق يف الصهحة اجلنسهية واإلجنابيهة علها الصهعيد الهورةد
مع االقيا الواج لوالية ا من هذ املنظماقد بالتعاو مع اعتمع املد (.)41

خام ا -االنتهاكات
 -54ااتها اق احلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابيهة ميكهن أ حتهدو مهن رخهالة أفعهاة م ا هرة
تقو هبا دوة أو جهاق أرخر غ منظمة تنظيمايف افيايف من جاا الدولة .واالاتها هاق بسه
األفعاة أو التقص تشهما اعتمهاد تشهريعاق أو لهوادي أو سياسهاق أو بهرام تعهوق إعمهاة احلهق
يف الصحة اجلنسية واإلجنابية يف الدولة الكر أو يف بلدا ثالثةد أو القيا قسيايف ب لغهاء أو تعليهق
التشه هريعاق أو األاظم ههة أو السياس ههاق أو اله ه ام الالزم ههة الس ههتمراق التمت ههع ب ههاحلق يف الص ههحة
اجلنسية واإلجنابية.
 -55واالاتها ههاق ال ه تقههع بسه األفعههاة أو التقص ه تشههما عههد اختههال رخك هواق مناس ه ة
لاعماة الكاما حلق ا إل يف الصحة اجلنسية واإلجنابيةد وعد سن وإافال القوااح لاق
الصلة .وعد فالة املساواة الرسية والفعلية يف التمتع باحلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية يشكا
ااتها ايف هلذا احلق .وال بهد مهن القضهاء علها التمييهز حبكه القهااو وحبكه الواقهع مهن أجها حتقيهق
املساواة يف التمتع باحلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية(.)42
 -56وتقههع ااتها ههاق عههد اق هيا احلههق يف الصههحة اجلنسههية واإلجنابيههة عنههدما تقه دهوم الدولههة
إعمال ه بواسههكة ق هوااح أو سياسههاق أو إج هراءاق .وتشههما هههذ االاتها ههاق تههدرخا الدولههة يف
قرية الفهرد يف التصهر يف جسهد أو تقييهد قدقته علها اختهال قهراقاق قهرة ومسهتن ة ومسهاولة يف
هذا الصدد .وحتدو أيضايف عندما تلغي الدولة أو تعلق القوااح والسياساق الالزمة للتمتع بهاحلق
يف الصحة اجلنسية واإلجنابية.
 -57واألمثل ههة عل هها ااته هها االلت هزا ب ههاقيا ه ههذا احل ههق تش ههما وو ههع عق ههاق قااواي ههة تع ههوق
وعوة األفراد إىل رخدماق الصحة اجلنسية واإلجنابيةد مثا جترا اإلجهام وجترا مماقسة اجلهنمن
بالياوي بح ال الغح .وقظر أو منهع الوعهوة إىل رخهدماق الصهحة اجلنسهية واإلجنابيهة واألدويهةد
مثها وسههادا منهع احلمهها يف احلهاالق الكاقدههةد يشهكا ااتها هايف أيضهايف لاللتهزا بهاالقيا هههذا احلههق.
ما أ القوااح والسياساق ال تن علا تدرخالق قسرية أو غ روعيةد تا يف للا التعقي
__________

( )41ااظر الفقراق  65-63من التعليق قق  14للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
( )42ااظر الفقرة  41من التعليق قق  16للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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القسههر أو الفحه اإللزامههي لفه وس اقه
تنتها االلتزا باقيا هذا احلق.

املناعههة ال شهرية/اإليدزد وارخت ههاق العذقيههة أو احلمههاد

 -58ومثة تشكا ااتها هاق إوهافية لاللتهزا بهاقيا ههذا احلهق تتمثها يف القهوااح والسياسهاق اله
تاد بصوقة غ م ا رة إىل استمراق املماقساق الك ية القسريةد تها يف للها السياسهاق القادمهة علها
التحفيههز واحلص ه يف تههوف وسههادا منههع احلمهها والعالجههاق اهلرموايههةد فض هاليف عههن ا هيا اخلضههوا
للجراق ههة أو التعق ههي م ههن أج هها االع ه هيا الق ههااو باهلوي ههة اجلنس ههااية للش ههإل  .وهن هها املزي ههد م ههن
االاتها ههاق ال ه تشههما مماقسههاق وسياسههاق الههدوة املتمثلههة يف فههرم الرقابههة أو قج ه املعلومههاقد
أو تقدا معلوماق غ دقيقة أو مضللة أو لييزية فيما يتصا بالصحة اجلنسية واإلجنابية.
 -59وحتههدو ااتها ههاق االلتهزا باحلمايههة عنههدما ال تتإلههذ الدولههة رخكهواق فعالههة ملنههع أرهرا
ثالثههة مههن تقههويا التمتههع بههاحلق يف الصههحة اجلنسههية واإلجنابيههة .ويشههما للهها عههد قظههر اختههال
التداب الالزمة ملنع تيع أ كاة العن واإل را ال يرتك ها أفراد و ياااق رخاعهةد تها يف للها
العن ه ه املنه ههزيل واالغتصه ههاب (ته هها يف لل ه هها االغتصه ههاب الزوجه ههي) واالعته ههداء اجلنسه ههي واإلي ه ههذاء
والتحههراد تهها يف للهها أثنههاء الصهراا ومهها بعههد ااتهههاء الصهراا واحلههاالق االاتقاليههة؛ والعنه الههذ
يسههتهد املثليههاق واملثليههح ومزدوجههي امليهها اجلنسههي ومغههاير اهلويههة اجلنسههااية وقههاملي عههفاق
اجلنسحد أو النساء الالو يسعح إىل اإلجهام أو الرعايهة بعهد اإلجههام؛ واملماقسهاق الضهاقة
مثهها تشههوي األعضههاء التناسههلية لااههاود وزواج األرفههاة واإل هرا علهها الههزواجد والتعقههي القسههر
واإلجه ههام القس ههر واحلم هها القس ههر ؛ وإرخض ههاا املوالي ههد واألرف ههاة ق ههاملي ع ههفاق اجلنس ههح
لتدرخا جراقي غ روعي ال قاجة إلي من الناقية الك ية وبصوقة ال قجعة فيها.
 -60و ه ه عل هها ال ههدوة قع ههد قكاع ههاق حم ههددة وتنظيمه هها بفعالي ههةد مث هها مق ههدمي الرعاي ههة
الصههحية يف القكههاا اخلههاصد و ههر اق التههأمح الصههحيد وماسسههاق التعلههي وقعايههة األرفههاةد
ومرافق الرعاية املاسسيةد و يماق الالج حد والسجو ومرا ز االقتجهاز األرخهر د بغيهة التأ هد
مههن أ هها ال تقه دهوم أو تنتههها لتههع األف هراد بههاحلق يف الصههحة اجلنسههية واإلجنابيههة .والههدوة ملزمههة
بضما أ ر اق التأمح الصحي اخلاعة ال ترفا تغكية رخدماق الصحة اجلنسية واإلجنابية.
وعههالوة علهها للههاد يقههع علهها عههاتق الههدوة أيض هايف الت هزا رخههاقج إقليمههها الههورة بالتأ ههد مههن أ
الشههر اق ع ه الورنيههةد مث هها ههر اق املستحض هراق الصههيدالاية العامل ههة علهها الص ههعيد الع ههامليد
ال تنته هها احل ههق يف الص ههحة اجلنس ههية واإلجنابي ههة لأل ههإلاص يف بل ههدا أرخ ههر د م ههثاليف ع ههن رري ههق
إرخضاعه الرخت اق وسادا منع احلما أو جتاقب ر ية(.)43
 -61وحت ههدو ااتها ههاق الوف ههاء ب عم ههاة ه ههذا احل ههق عن ههدما ال تتإل ههذ ال ههدوة تي ههع اخلكه هواق
الضههروقية لتيس ه وتعزي ههز احلههق يف الص ههحة اجلنسههية واإلجنابي ههة وتههوف يف ق ههدود امل هواقد القص ههو
املتاقة .وتنشأ هذ االاتها اق عندما ال تقو الدوة باعتماد وتنفيذ سياسهة عهحية ورنيهة ليهة

__________

( )43م ههاد ماس ههيرخة بشههأ التزام ههاق الههدوة رخ ههاقج ق ههدودها الورنيههة يف جم ههاة احلق ههوق االقتص ههادية واالجتماعي ههة
والثقافية.
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و ههاملة للجميههع تنههدقج يف إراقههها الصههحة اجلنسههية واإلجنابيههةد أو عنههدما ال تل ه هههذ السياسههة
علا النحو املالد اقتياجاق الف اق اهرومة واملهمشة.
 -62ما اهدو ااتهها االلتهزا بالوفهاء هبهذا احلهق عنهدما ال تكفها الهدوة علها ملهو تهدق ي
أ تكو مرافق الصحة اجلنسية واإلجنابية والسلع واخلدماق متاقهة بصهوقة يسهها الوعهوة إليهها
ومق ولههة ولاق اوعيههة جيههدة .واألمثلههة علهها هههذ االاتها ههاق تشههما عههد وههما الوعههوة إىل
تي ههع رخي ههاقاق من ههع احلم ههاد لك ههي يتس ههس جلمي ههع األف هراد اس ههتإلدا الوس ههيلة املناس ه ة ال ه تالد ه
ووعه واقتياجاهت اخلاعة.
 -63وباإلوافة إىل للاد حتدو ااتها اق االلتزا بالوفهاء هبهذا احلهق عنهدما ال تتإلهذ الهدوة
تهداب إ ابيههة للقضهاء علهها العق هاق القااوايههة واإلجراديهة والعمليههة واالجتماعيهة اله تعهوق التمتههع
باحلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابيهةد ووهما تعامها مقهدمي الرعايهة الصهحية بهاقيا ودو لييهز
مع تيع األفراد الذين يلتمسو الرعايهة الصهحية اجلنسهية واإلجنابيهة .واهدو ههذا االاتهها أيضهايف
عندما ال تتإلذ الدوة التداب الالزمة لكفالهة تهوافر معلومهاق حم ددثهة ودقيقهة عهن الصهحة اجلنسهية
واإلجنابية وإتاقتهها بصهوقة عامهة جلميهع األفهرادد وللها باللغهاق واأل هكاة املالدمهةد ووهما أ
تقههو تيههع املاسسههاق التعليميههة بتضههمح مناهجههها الدقاسههية التثقي ه الشههاما بالصههحة اجلنسههية
واإلجنابية بكريقة غ متحيزةد ودقيقة علميايفد ومستندة إىل األدلةد ومالدمة ملإلتل األعماق.

سادسا -وسائل االنتصاف
علا الدوة أ تضمن وعهوة تيهع األفهراد إىل العدالهة ووسهادا االاتصها اعديهة
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والفعالههة يف قههاالق ااتههها احلههق يف الصههحة اجلنسههية واإلجنابيههة .وتشههما سه ا االاتصهها د علهها
س ه يا املثههاة ال احلصههرد اجل ه الفعههاة والفههوق املتمثهها يف قد احلقههوق والتعههويا وإعههادة التأهيهها
واليوية ووماااق عد التكراقد قس االقتضاء .واملماقسة الفعالة للحهق يف سه ا االاتصها
تقتضي لويا الوعوة إىل العدالة وتوف املعلومهاق عهن وجهود سه ا االاتصها ههذ  .ومهن املهه
مكرسه هايف يف القه هوااح والسياس ههاقد وق ههاباليف
أيضه هايف أ يك ههو احل ههق يف الص ههحة اجلنس ههية واإلجنابي ههة د
للتقاوههي بشههأا علهها املسههتو الههورةد وأ يكههو القضههاة واملههدعو واهههامو مههدق ح إلمكاايههة
إاف ههال ه ههذا احل ههق .وعن ههدما يتع ههاقم وج ههود أره هرا ثالث ههة م ههع إعم ههاة احل ههق يف الص ههحة اجلنس ههية
واإلجنابيه ههةد ه ه عله هها اله ههدوة أ تكفه هها التحقيه ههق يف هه ههذ االاتها ه ههاق ومقاوه ههاة مرتك يهه ههاد
ومساءلة اجلناةد وتوف س ا االاتصا لضحايا هذ االاتها اق.
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