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مواد الربوتوكول االختياري:

()2(3ب) و(د) و(ها)

 1-1ص اااحبا ال اابالغ ااا س .ك .وج .ب ،.اما ارأة ورج اال سم ااالط اجلنس ااية اإليطالي ااة ،م اان
مواليااد  1969و 1978علااى الت اواف .وياادفع صاااحبا الاابالغ ط الدولااة الطاارف اااد انته ا
حقواهم ا ااا ملوجا ا ا املا ا اواد  ،10و()2()1(12ج) و(د) ،و()1(15ب) و( )2و( ،)3مق ا ااروءة
كلهااا قالااماط مااع املااادة  )1()1(2ماان العهااد .ودخاال الربوتوكااول االختياااري حيااز الن اااذ قلنساابة
للدولة الطرف يف  20شباط/فرباير  .2015وصاحبا البالغ ميثلهما حمام.
__________

*
()1

اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا اخلامسة والستني ( 18شباط/فرباير  8 -آذار/مارس .)2019
استشااهد صاااحبا الاابالغ قمل اواد  ،10و()2()1(12ج) و(د) ،و()1(15ب) و( )2و( )3ماان العهااد ،مقااروءة
كلها قالاماط مع املادة  ،)1(2وذلك يف املقدمةس ول نهما مل يثريا املادة  )1(2عناد ذكار ادعاءاهتماا احملاددة يف
بقية البالغ.
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 2-1ويف ه ا اآلراء ،تااوجز اللجنااة أوالو املعلومااامل واحلجااا املقدمااة ماان الطاارفني (ال ق ارامل
م ا اان  1-2إىل  2-5أدان ) ،مث تنظ ا اار يف مقبولي ا ااة ال ا اابالغ وأسسا ا ا املوض ا ااوعية ،وأخا ا ارياو تض ا ااع
استنتاجاهتا وتصدر التوصيامل.

ألف -موجز املعلومات واحلجج اليت قام ا الطرفا
الوقائع ما قام ا صاح ا ال
 1-2يف عااام  ،2008زار صاااحبا الاابالغ عيااادة خاصااة يف إيطاليااا متخصصااة يف ت نولوجيااا
املساااعدة علااى اإلجناااب ماان أجاال التماااس املساااعدة علااى احلماال .وأجري ا أول دورة إخصاااب
أنب ااويب .وصل ا ا ص اااحبا ال اابالغ م اان العي ااادة إنت اااج س ااتة أجن ااة عل ااى األا اال م اان خ ااالل إج ا اراء
اإلخص اااب األنب ااويب ،وإخض اااع تل ااك األجن ااة لتش ااخيا جي ااي اب اال زراعته ااا م اان أج اال دي ااد
"االختالالمل اجلينية" احملتملة ،وعدم نقل األجنة اليت مل ه االختالالمل إىل رحام س .ك..
وردمل العيادة ط ه ا الطل غري جائز ملوج القانوط  2004/40وقلتاف ال مي ن ابول .
 2-2وياانظم القااانوط  2004/40اسااتخدام ت نولوجيااا املساااعدة علااى اإلجناااب يف إيطاليااا.
وسظر أي حبوث سريرية وجتريبية علاى األجناة البشارية .وكااط القاانوط  2004/40يف األصال ااد
حدد العدد األاصاى لججناة الايت ياتم إنتاجهاا خاالل دورة اإلخصااب األنباويب بثال اة أجناةس كماا
حظر التشخيا اجليي السابق للزراعة ،وأمر قلنقل اآلين جلميع األجناة إىل الارحم بصارف النظار
عاان اابليتهااا للحياااة أو االخااتالالمل اجلينيااة فيهااا ،وحظاار ح ا األجنااة قلتجميااد .ومااع ذلااك،
تقلااا نطاااق القااانوط عاارب الساانوامل بسلساالة ماان القارارامل الصااادرة عاان احمل مااة الدسااتورية ،الاايت
خلصا إىل تعااارز أجازاء منا مااع دسااتور إيطاليااا ومااع ات اايااة محايااة حقااوق اإلنساااط واحلارايمل
األساسية (االت ااية األوروبية حلقوق اإلنساط).
 3-2ورف ا ا ا ااع ص ا ا ا اااحبا ال ا ا ا اابالغ دع ا ا ا ااوا اض ا ا ا ااائية ض ا ا ا ااد العي ا ا ا ااادة أم ا ا ا ااام حم م ا ا ا ااة فلورنس ا ا ا ااا
( .)Tribunale di Firenzeويف  12متوز/يولي ا  ،2008أص اادرمل احمل م ااة ت اادابري مرات ااة ،وأم اارمل
العيااادة رج اراء تشااخيا جيااي سااابق للزراعااة ،وأحال ا املس ا لة إىل احمل مااة الدسااتورية إلصاادار
ح مهااا .وقنتظااار القارار بشا ط دسااتورية القااانوط  ،2004/40أُنااتا ال ااة أجنااة فقا  .وكشا
التشااخيا اجليااي السااابق للزراعااة عاان إصااابة األجنااة الثال ااة قلااورم العظم ا ال ضاارويف الااورا
املتعدد( ،)2ومن مث مل تُنقل إىل رحم س .ك..
 4-2ويف  8أاير/مااايو  ،2009أعلنا احمل مااة الدسااتورية أط املااادتني  2-14و 3-14ماان
القااانوط  2004/40غااري دسااتوريتني ،وذلااك بقاادر مااا ت اارز املااادة  2-14إنتاااج ال ااة أجنااة
كحد أاصى يف كل دورة من دورامل اإلخصااب األنباويب ،وواجا نقلهاا ًيعااو وآنيااو إىل الارحم،
وبقدر عدم نا املادة  3-14على أط نقل األجنة يتعني أال يضر بصحة املرأة.
__________

()2

2

يوض ااا ص اااحبا ال اابالغ أط امل اارز ،املع ااروف أيضا ااو قألعا اراط الورا ي ااة املتع ااددة ،ه ااو خل اال جي ااي ورا ا ا يس ااب
تشاوهامل عظمياة يف الشااباب واملراهقاة .وي ياداط ط اخللاال لايح مرملااو فحسا  ،وإ اا ميثال شااقاءو معناوايوكا لك
ألط التشوهامل ت وط مرئية قلعاني اراردة .وهاو اابال لالنتقاال بدرجاة كبارية ،ولا درجاة ت ل ال عالياة وآ ر قل اة
الضرر على صحة اإلنساط.
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 5-2ويف تش ارين األول/أكتااوبر  ،2009حاااول صاااحبا الاابالغ إج اراء دورة إخصاااب أنبااويب
نيااة يف ن ااح العيااادة .وأُنااتا ه ا املاارة عشاارة أجنااة .وألسااباب تقنيااة ،ف ا ط التشااخيا اجليااي
وحادد واحاد فقا مان األجناة
السابق للزراعاة ال مي ان إجاراإ إال علاى ساتة مان األجناة العشارةُ .
الستة اليت خضع للتشخيا كجنني خال مان الاورم العظما ال ضارويف الاورا املتعادد ،ول نا
صاان علااى أن ا "متوس ا اجلااودة" ،م ااع ضااع فاارص االس ااتقرار إذا نُقاال إىل الاارحم .ورفض ا
ُ
س .ك .نقل اجلنني "املتوس اجلودة" إىل رمحها .ومع ذلاك ،أصار موظ او العياادة علاى أنا وفقااو
ل همهم للقانوط  ،2004/40فا ط املوافقاة علاى نقال األجناة إىل الارحم ال مي ان إل اإهاا إال ابال
اإلخصاااب .ودفااع صاااحبا الاابالغ ط املااوظ ني هااددوا س .ك .برفااع دعااوا اضااائية إذا أصاارمل
عل ااى ع اادم نق اال اجلن ااني .وبس ااب ه ا ا التهدي ااد ،وافق ا س .ك .عل ااى نق اال اجلن ااني إىل رمحه ااا،
ول نها تعرض يف النهاية إلجهاز ع وي.
وح ظ األجنة التسعة األخرا قلتجميد .وصل صاحبا الابالغ ط تسالمهم العياادة
ُ 6-2
األجنااة احمل وظااة قلتجميااد الاايت كان ا متضااررة قلااورم العظم ا ال ضاارويف الااورا املتعاادد أو الاايت
كان غري اابلة لالختبار ليتسىن هلام التاربع ااا ألغاراز البحاع العلما  .ول ان العياادة رفضا
صل صاحيب البالغ معتربة أط املادة  13من القانوط  2004/40ظر األحباث على األجنة.
 7-2ويف  30آذار/مااارس  ،2012رفااع صاااحبا الاابالغ دعااوا اضااائية علااى العيااادة والدولااة
الطاارف ،لثلااة يف رئاايح ولااح الااوزراء ،أمااام حم مااة فلورنسااا .وصلبااا إىل احمل مااة أط عماار العيااادة
بتس االيم األجن ااة ،وأط تبا ا يف ص ااحة اا ارار س .ك .بع اادم نق اال األجن ااة إىل رمحه ااا .وصلب ااا أيضا ااو
إىل احمل مااة أط تعلاان أط الدولااة الطاارف مساارولة عاان انتهاااك دسااتورها ،وأط عماار بتعااوي ماااف
ادر  5 000يورو وتعوي غري ماف حسبما ترا احمل مة مناسباو.
 8-2ويف  7كا ااانوط األول/ديسا اامرب  ،2012أحال ا ا حم ما ااة فلورنسا ااا املس ا ا لة إىل احمل ما ااة
الدسااتورية عم االو قملااادة  700ماان اااانوط اإلج اراءامل املدنيااة .وصُل ا إىل احمل مااة الدسااتورية أط
تب يف مدا توافق املادتني ( 3-6املتعلقة رل اء املوافقاة ابال اإلخصااب) و( 13املتعلقاة حبظار
األحباث على األجنة) من القانوط  2004/40مع الدستور ،على سبيل االستعجال.
 9-2ويف  22آذار/مارس  ،2016خلص احمل مة الدستورية إىل أط صل حم ماة فلورنساا
غااري مقبااول( .)3ف ا كرمل أوالو أط االدعاااء املتعلااق بعاادم اابليااة املوافقااة لعل اااء هااو ادعاااء موضااع
جاادل ،بعااد أط وافقا س .ك .يف هنايااة املطاااف علااى نقاال اجلنااني إىل رمحهااا .وذكاارمل أيضااو أط
االدعاااء املتعلااق رم انيااة سااح س .ك .ملوافقتهااا يف سااياق عالجااامل اإلخصاااب األنبااويب يف
املستقبل هو من ابيل الت هنامل .و لثاو ،خلص احمل مة إىل أط للنزاع تبعاامل أخالاياة واضاائية
متع ااددة تتعل ااق قلتا اوازط با اني احل ااق يف التمت ااع ب وائ ااد التق اادم العلما ا وتطبيقاتا ا (وال وائ ااد ذامل
الصاالة) ،وحقااوق اجلناانيس وأط تلااك املسااائل اااد انقساام بشا هنا فقهاااء القااانوط والعلماااء وارتمااع.
وذكرمل احمل مة أط املشرعني ميثلوط السلطة املناسابة لتحقياق التاوازط باني حقاوق اجلناني واحلاق يف
التمتع ب وائد التقدم العلم وتطبيقات  ،ال احمل مة الدستورية ن ساهاس ودعا املشارعني إىل النظار
يف "اآلراء ونداءامل التحرك ...املتج رة يف أي حلظة من الزمن يف ضمري ارتمع".
__________

()3
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 10-2ويدع صاحبا البالغ أهنما استن دا كل سبل االنتصاف احمللية ،حيع إط اارار احمل ماة
الدستورية هنائ وغري اابل لالستئناف .وفيما يتعلق قلشرط املنصوص علي يف املادة ()2(3ب)
ماان الربوتوكااول االختياااري ،ياادع صاااحبا الاابالغ أن ا علااى الاارغم ماان واااوع األحااداث اباال 20
ش ااباط/فرباير  ،2015وه ااو اتري ااخ دخ ااول الربوتوك ااول االختي اااري حي ااز الن اااذ قلنس اابة للدول ااة
الطرف ،ف ط القرارامل اليت ُاُت مل بعد ذلك تُظهر استمرار انتهاك حقواهما.
ال كوى
 1-3ياادع صاااحبا الاابالغ أط الدولااة الطاارف انته ا حقهمااا ملوج ا املااادة ()1(15ب)
م اان العه ااد يف التمت ااع ب وائ ااد التق اادم العلم ا وتطبيقات ا  .فبحظ اار األحب اااث عل ااى األجن ااة ،يعرا اال
القااانوط  2004/40التقاادم العلم ا  ،حيااع يبطااال البحااع عاان عااالج لجم اراز املختل ااة ،لااا
يش ل حس زعم صاحيب البالغ انتهاكاو حلقهما يف التمتع ب وائد التقدم العلم وتطبيقات .
 2-3ويعت اارب ص اااحبا ال اابالغ أيضا ااو أط ها ا ا احلظ اار ينته ااك حقهم ااا يف املش اااركة يف البح ااع
العلم  .ويدفعاط يف ه ا الصادد ط القاانوط  2004/40ااد حاال دوط مشااركتهما يف البحاع
العلم ا ماان خااالل التااربع جنتهمااا املصااابة دلاال جيااي .ويااردي األ اار الماكم ا حلظاار األحباااث
علااى األجنااة وإلعااالط عاادم دسااتورية حظاار التشااخيا اجليااي السااابق للزراعااة إىل حالااة ال مي اان
فيها لججنة املصابة دلل جيي ،واليت لان ياتم نقلهاا ،أط تُساتخدم يف البحاع العلما وال أط ياتم
الااتخلا منهااا .ويف الدولااة الطاارف ،فا ط اسااتخدام البحااع العلما خلطااوط اخلااالاي اجل عيااة الاايت
أُنتجا يف اخلااارج ماان خااالل إتااالف األجنااة يعتاارب اانونيااو ،لااا يااردي إىل حالااة منااضااة .وياادفع
صاااحبا الاابالغ ط فعاليااة األحباااث علااى األجنااة تعتمااد علااى خصااائا األجنااة املتاحااة وعااددها
علااى الس اواء .ويعااد حظاار األحباااث علااى األجنااة تعس ا ياو ألن ا يسااتند إىل ف اارة غااري علميااة عاان
اجلنني .فوفقاو للبحع العلم  ،يتشا ل اجلناني بعاد  10أايم إىل  12يومااو مان اإلخصااب ،بينماا
يعتاارب القااانوط اإليطاااف أط اجلنااني ينش ا ماان يااوم اإلخصاااب .ويش ارأل صاااحبا الاابالغ أط األجنااة
البشارية تُسااتخدم علااى نطاااق واسااع إلنتاااج اخلااالاي اجل عيااة ،وهااو أماار ضااروري للبحااع العلم ا
املتعلق قألماراز املهاددة للحيااة مثال السا ري ،ومارز ألزهاامير ،ومارز قركنساوط ،والسارصاط،
وأم اراز القل ا  ،ماان بااني أغ اراز أخاارا عدياادة .ومل تتحقااق بعااد اإلم اااانمل ال باارية ألحباااث
اخلااالاي اجل عيااة .ويش اري صاااحبا الاابالغ إىل أن ا يف اضااية قرياّاو ضااد إيطاليااا ،اعتااربمل احمل م ااة
األوروبية حلقوق اإلنساط( )4أط ادرة مقدمة الشا وا علاى لارساة االختياار بشا ط مصاري األجناة
تش ل جانباو خصوصياو من حياهتا الشخصية وتتعلق بتقرير املصري قلنسابة هلاا .واعتُارب أط تطبياق
القااانوط  2004/40اااد أس ا ر عاان تعطياال حااق املاادع يف حرمااة احلياااة اخلاصااة .وفض االو عاان
ذلك ،ف ط اإلعالط العامل حلقوق اإلنساط ،يف نسختي اإلسبانية وال رنسية ،ينا على احلاق يف
املش اااركة (" "participarأو " )"participerيف التق اادم العلما ا وفوائ ااد ( .)5ورغ اام أط الص ااياغة يف
العهااد ُتتلا بشا ل ص يا  ،ياازعم صاااحبا الاابالغ أنا يتعااني ت سااريها يف ضااوء اإلعااالط العااامل
__________
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حلقوق اإلنساط وبش ل شامل ،أخ او يف االعتبار املادة  )2(15و( )3من العهد .ونظراو ل لك،
يعترب صاحبا البالغ أط العهد سم حق كل شخا يف املشاركة يف البحع العلم .
 3-3ويعتاارب صاااحبا الاابالغ أيض ااو أط القااانوط  2004/40ينتهااك حقهمااا يف التمتااع ب وائااد
التقادم العلما ألهنمااا عااان ماان تبعاامل إبطااء ها ا البحاع .وس .ك .مصااابة دوط أعاراز قلااورم
العظم ال ضرويف الورا املتعدد ،وتسعة من عشرة من األجنة اليت أنتجها صاحبا البالغ كان
إمااا مصااابة ا ا ا اخللاال اجليااي أو تع ا ر اختبارهااا .ومااا مل يااتم التوصاال إىل عااالج للااورم العظم ا
ال ضرويف الورا املتعدد ،ف ط احتماالمل احلمل تعترب ضئيلة قلنسبة هلما .وهناك أفاراد مان أسارة
س .ك .مصابوط قملرز أيضاو .ومع ذلك ،ف ط صاحيب البالغ حمروماط من املساا ة يف البحاع
العلم إلجياد عالج من خالل التربع قألجنة املصابة هل ا البحع.
 4-3وي اادفع ص اااحبا ال اابالغ ك ا ا لك ط حقواهم ااا ملوج ا ا امل ااادة  )2(15م اان العه ااد ا ااد
انتُه ا ا  .ويف ها ا ا الص اادد ،ف هنم ااا ي اادفعاط ط الق ااانوط  2004/40س ااول دوط وف اااء الدول ااة
الط اارف بواجا ا تط ااوير العل اام ونش اار التط ااورامل العلمي ااة .فحظ اار األحب اااث عل ااى األجن ااة البشا ارية
يصا ّاع علااى العلماااء قيااق إم اااانمل البحااع يف وااال اخلااالاي اجل عيااة ويعااوق نشاار املعااارف
والتطبيقااامل العلميااة يف الوس ا العلم ا وارتمااع ك اال .وأشااار صاااحبا الاابالغ إىل أن ا يف اضااية
أراتفيااا مورياّاو وآخارين ضااد كوسااتاري ا( ،)6اضا حم مااة البلااداط األمري يااة حلقااوق اإلنساااط ط
احلااق يف التمتااع ب وائااد التقاادم العلما يتضاامن إم انيااة االساات ادة ماان الت نولوجيااا الطبيااة الالزمااة
ملمارسة احلق يف حرمة احلياة اخلاصة واحلرية اإلجنابية لت وين أسرة.
 5-3وياادع صاااحبا الاابالغ أط املااادة  )3(15ماان العهااد اااد انتُه ا أيضااو ماان اباال الدولااة
الطرف ألط الدولة متنع األحبااث علاى األجناة دوط هادف مشاروع .وبينماا ال تعاد حرياة األحبااث
مطلقة ،يدفع صاحبا البالغ ن ال مي ن تقييدها إال حلماياة حقاوق أخارا ،وال يوجاد يف احلالاة
الراهناة حااق متعااارز حلمايتا حيااع إط األجنااة موضااع النظار لاان تنمااو أبااداو واااد تُركا إىل األبااد
ومدة إىل مصري وهول.
ّ

 6-3واااد انته ا الدولااة الطاارف حااق صاااحيب الاابالغ يف الصااحة ملوج ا املااادة  12ماان
العها ااد ،وخاصا ااة  )1(12و(()2ج) و(د) ،ألط القا ااانوط  2004/40ال مي ن ا ا تا ااوفري الصا ااحة
البدنياة والعقلياة املالئمااة .أوالو ،إط القاانوط  2004/40هااو ااانوط تعسا ويسااتحدث اياداو غااري
معقول أو مربر ،حيع إط حظر األحباث ال مييز بني األجناة القابلاة للحيااة وغاري القابلاة للحيااة.
واااد أصاابا القااانوط  2004/40غااري متسااق بش ا ل متزايااد ملاارور الساانني بعااد الق ارارامل املتعاابااة
للمح مااة الدسااتورية ،لااا أسا ر عاان عاادم وجااود فهاام واضااا لاادا العيااادامل واملمارسااني للتشاريع
املنطبااق وأدا إىل واااوع انتهاااك حلااق صاااحيب الاابالغ يف إم انيااة االصااالع علااى املعلومااامل بشا ط
حقواهما اإلجنابياة .ويف اضاية س .هاا .وآخارين ضاد النمساا ،الحظا احمل ماة األوروبياة حلقاوق
اإلنساااط( )7أط العالجااامل اإلجنابيااة االصااطناعية وااال جي ا في ا علااى الاادول املتعاااادة أط تراجااع
__________
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تشريعاهتا قساتمرار .ومل تقام إيطالياا بتطاوير وت ييا تشاريعاهتا بشا ط ها املسا لة .وااد أشاارمل
إىل ذلك أيضاو احمل مة الدستورية اإليطالية يف ح مها املررخ  22آذار/مارس .)3(2016
 7-3و ني ا ااو ،سظ ا اار الق ا ااانوط البح ا ااع العلم ا ا عل ا ااى األجن ا ااة ،ح ا ا عن ا اادما ت ا ااوط مص ا ااابة
قختالالمل جينية جتعلها غري اابلة للنقل .و لثاو ،ف ن يعوق البحع العلم بش ط الورم العظما
ال ضاارويف الااورا املتعاادد ،واخااتالالمل جينيااة أخاارا اابلااة لالنتقااال ،واخلااالاي اجل عيااة .ويشااري
صاحبا البالغ إىل أن نتيجة ل لك ،ف ط حقهما يف الصاحة ااد انتُهاك حياع ال مي نهماا حماولاة
احلمل مرة أخرا ،إال إذا ُوجد عالج للورم العظم ال ضرويف الورا املتعدد.
 8-3ورابعاو ،ف ط القانوط ال سدد ما إذا كاط من املم ن سح املوافقاة علاى نقال جناني إىل
الاارحم بعااد اإلخصاااب .ويف ه ا ا الصاادد ،يعتاارب صاااحبا الاابالغ أط حااق س .ك .يف الصااحة اااد
انتُهك عندما أُجربمل على أط تتحمل نقل جنني إىل رمحها رغم إرادهتاا ومل ُمتانا ال رصاة لساح
موافقتهااا .وإذا كاااط مااا يشا ل الدولااة الطاارف هااو أط سااح املوافقااة اااد يُسااتخدم للتحاياال علااى
حظر إنتاج األجنة للبحع العلم  ،فا ط هنااك سابالو أاال تقيياداو لتحقياق ها ال اياة ،مثال وضاع
حدود لت ارار إم انياة تاربع شاخا ماا قألجناة أو للعادد اإلًااف لججناة الايت مي ان التاربع ااا.
واد أس ر نقل اجلنني عن إجهاز ع اوي ،وهاو ماا تناتا عنا آ ر بدنياة ون ساية صويلاة األجال.
ويشري صاحبا الابالغ إىل أنا وفقااو للتعلياق العاام راام  )2000(14بشا ط احلاق يف التمتاع علاى
مسااتوا ماان الصااحة مي اان بلوغا  ،الصااادر عاان اللجنااة املعنيااة قحلقااوق االاتصااادية واالجتماعيااة
والثقافيااة ،فا ط االلتازام قحامام حااق كاال شااخا يف الصااحة يتطلا إحجااام الاادول عاان "منااع أو
تقييد إاتحاة فارص مت افئاة جلمياع األشاخاص" ،وهاو ماا يشامل اإلحجاام عان "تطبياق معاجلاامل
صبيااة اس ارية" وتعمااد "تقييااد الوصااول إىل وسااائل منااع احلماال وغريهااا ماان وسااائل احل ااا علااى
الصحة اجلنسية واإلجنابية"( .)8ويدفع صاحبا البالغ ط عادم اليقاني ها ا بشا ط ماا إذا كااط مان
املم ن سح املوافقة على النقل بعد اإلخصااب ،ااد منعهماا مان حماولاة احلمال نياة ،لاا أدا
إىل انتهاك حقهما يف الصحة ،وخاصة الصحة اإلجنابية.
 9-3وأخا ارياو ،فا ا ط الق ااانوط املنطب ااق ينته ااك االلتا ازام قُت اااذ خطا اوامل م اان أج اال "الوااي ااة م اان
األماراز الوقئيااة واملتوصنااة واملهنيااة واألماراز األخاارا وعالجهااا وم افحتهااا" واخلطاوامل الالزمااة
من أجل "هتيئة ظروف من ش هنا عمني اخلدمامل الطبية والعناية الطبية للجمياع يف حالاة املارز"
عل ا ااى النح ا ااو الص ا ااادر با ا ا ت ليا ا ا ملوجا ا ا امل ا ااادة ()2(12ج) و(د) ،لجس ا ااباب املا ا ا كورة يف
ال قرتني  3-3و 4-3أعال .
 10-3وياادع صاااحبا الاابالغ أط إيطاليااا انته ا املااادة  10ماان العهااد ألهنااا مل تااوفر أوسااع
نطاق ل ن من احلماية واملساعدة هلما ك سرة ،وكا لك لاجزواج اآلخارين يف إيطالياا الا ين مياروط
ملواا مشااة أو سيتعرضوط هلا .وياود صااحبا الابالغ أط جيارق العالجاامل قإلخصااب األنباويب
نيااة ااادف احلماال بط اال يتمتااع بصااحة جياادة ،ول اان فقا إذا أكااد التشااخيا اجليااي السااابق
للزراعااة أط األجنااة املنتجااة حااديثاو اابلااة للحياااة .وحيااع إط القااانوط  2004/40ال ي ا كر مااا إذا
كاااط ماان املم اان سااح املوافقااة علااى النقاال بعااد اإلخصاااب ،وحيااع إط احمل مااة الدسااتورية مل
تدل بدلوها يف ه املس لة ،فا ط ذلاك يصاد ا عان حماولاة احلمال نياة .ويادع صااحبا الابالغ
__________
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ك ا لك أن ا إذا مل تااتم ن ام ارأة ماان رف ا نقاال جنااني إىل رمحهااا ،اعتُاارب  -علااى أساااس معااايري
موضا ااوعية  -أط "فرص ا ا ضا ااعي ة يف النجا اااأل" ،وإذا مل ت ا اان ترغ ا ا يف أخ ا ا املخا اااصرة ال با اارية
قلتعاارز إلجهاااز ع ااوي ،فااال مي نهااا إذط أط تقاارر حبريااة عاادد أص اهلااا واملسااافة الزمنيااة بياانهم
وتوايا إجناااام .وينتهااك اساتمرار صاام الدولااة الطاارف عاان مسا لة سااح املوافقااة علااى نقاال
األجنة بعد اإلخصاب األنبويب حقوق س .ك ،.وكا لك أي امارأة يف مواا لا ال ،يف أط ُتتاار
ما إذا كان ست ّوط أسرة ،وتواي ذلك وكي يت .

 11-3وماان انحيااة أوجا اجلاارب ،يطلا صاااحبا الاابالغ أط تتخا الدولااة الطاارف تاادابري لضاماط
عدم الت رار ،ملا يف ذلاك االستعاضاة عان القاانوط  2004/40بقاانوط جدياد ذخا يف االعتباار
ًيع االلتزامامل الدولية يف وال حقوق اإلنساط اليت تعهدمل اا الدولة الطرف ،وًيع القارارامل
ذامل الصلة الصادرة عن احمل مة الدستورية اإليطالية واحمل مة األوروبية حلقوق اإلنساط واللجناة.
وكبديل ،يعترب صاحبا البالغ أط بع أح اام القاانوط  2004/40جيا تعاديلها لضاماط عادم
الت رار :فيج أط تتضمن املاداتط  13و 1-14تعري او للجنني يتايا إجاراء األحبااث والتجاارب
على ال يسة األرميية واألجنة ح  14يومااو بعاد اإلخصااب أو عنادما ت اوط مصاابة دلال جياي
أو غااري اابلااة للنقاال إىل الاارحم خالفااو لا لك .وجيا أط اادد املااادة  6أنا مي اان سااح املوافقااة
علااى نقاال جنااني إىل الاارحم .وأخارياو ،يطلا صاااحبا الاابالغ تعويضااو عاان املعاااانة البدنيااة والن سااية
ورد ما ت بدا من ت الي اانونية.
واملعنويةّ ،
م حظات الاولة الطرف

املق ولية واألسس املوضوعية

 1-4ادم الدولة الطرف مالحظاهتا بش ط مقبولية البالغ وأسسا املوضاوعية يف  12آذار/
مارس و 16نيساط/أبريل .2018
 2-4وتشااري الدولااة الطاارف إىل أط صاااحيب الاابالغ اااد رحبااا يف صعنهمااا علااى احلااد األاصااى
احملاادد بثال ااة أجنااة ل اال دورة إخصاااب أنبااويب ،حيااع أعلن ا احمل مااة الدسااتورية يف  1نيساااط/
أبريل  2009عدم دستورية املاادة  2-14مان القاانوط  2004/40بقادر ماا ت ارز إنتااج ال اة
أجنة كحد أاصى ،وعدم دستورية املادة  3-14بقدر عدم نصها على أط نقل األجنة يتعاني أال
يضر بصحة املرأة .وينبع عدم دستورية هاتني املادتني من مبدأي املعقولية واملساواة (املاادة  3مان
الدسااتور) واحلااق يف الصااحة (املااادة  32ماان الدسااتور) .وأ ر صاااحبا الاابالغ أيض ااو مس ا لة عاادم
اابلياة اإلل اااء قلنساابة للموافقااة علااى نقاال األجنااة إىل الاارحم بعااد اإلخصاااب ،ول اان ها املسا لة
ُح م بعدم مقبوليتها ل وهنا غري ذامل صلة بقضية صاحيب البالغ.

 3-4ويف  22آذار/م ا ااارس  ،2016اض ا ا احمل م ا ااة الدس ا ااتورية بش ا ا ط ال ا اادعوا القض ا ااائية
الثاني ا ااة ال ا اايت رفعه ا ااا ص ا اااحبا ال ا اابالغ ض ا ااد العي ا ااادة والدول ا ااة الط ا اارف ،وأعلنا ا ا ع ا اادم مقبولي ا ااة
صل صاحيب البالغ بعدم دستورية املادة ( 3-6املتعلقة حبظار ساح املوافقاة بعاد اإلخصااب)
واملادة ( )3()1(13املتعلقة حبظر األحباث على األجنة إال ادف محايتها).
 4-4وتشاادد الدولااة الطاارف ك ا لك علااى أط احمل مااة الدسااتورية خلص ا إىل أط العديااد ماان
أح ااام القااانوط  2004/40تعااد غااري دسااتورية .ويف  29نيساااط/أبريل  ،2014أعلنا احمل مااة
الدسا ااتورية أط امل ا اواد  ،)3(4و )1(9و( ،)3و )1(12ما اان الق ا ااانوط تع ا ااد غا ااري دس ا ااتورية بق ا اادر
م ا ااا تس ا ااتثي اللج ا ااوء إىل اإلخص ا اااب امل ا اااير .ويف أاير/م ا ااايو  ،2015أعلنا ا ا ع ا اادم دس ا ااتورية
GE.19-05201
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املا ا ااادتني  )1(1و( )2و)1(4س ويف  21تش ا ا ارين األول/أكتا ا ااوبر  ،2015أعلن ا ا ا أيض ا ا ااو عا ا اادم
دستورية املادة ()3(13ب) و(.)4
 5-4وت ا كر الدولااة الطاارف بوضااع احمل مااة الدسااتورية قعتبارهااا أح اد أهاام ح اراس الدسااتور.
فب م اهنااا تلق ا ش ا اوا ماان الساالطامل العامااة بش ا ط دسااتورية اواعااد أو مراساايم علااى صااعيدي
األااااليم أو الدولااة .وماان مث فه ا ترصااد كي يااة اح امام الساالطامل للدسااتور وتقااوم قلتح اايم عنااد
وا ااوع خالف ااامل ب ااني الس االطامل املركزي ااة واحمللي ااة .وجي ااوز للمح اااكم أيضا ااو أط تث ااري مس ااائل تتعل ااق
قلدسااتورية أمااام احمل مااة الدسااتورية عناادما تعتمااد ا ارارامل ه ا احملاااكم علااى اااانوط مش ا وك يف
دستوريت  .وال مي ن استئناف ارارامل احمل مة الدساتورية .وعنادما تعلان أط ااانوانو أو مرساوماو يعاد
غري دستوري ،يتوا سراين يف النظام القانوين اإليطاف.
 6-4وتعتاارب الدولااة الطاارف أط واااائع اضااية صاااحيب الاابالغ ال تشااري إىل أي انتهاااك للعهااد.
ومع ذلك ،ف هنا ال تش ك يف اختصاص اللجنة يف النظر يف مقبولية البالغ وأسس املوضوعية.
رعليقات صاحيب ال

على م حظات الاولة الطرف

 1-5يف  27آذار/مارس  ،2018دفع صاحبا البالغ ط الدولة الطرف مل تقم سوا رعادة
ذكر سبل االنتصاف احمللية اليت اتبعها صااحبا الابالغ وعرضا دور احمل ماة الدساتورية دوط الارد
على مزاعمهما.
 2-5وصلبا أط تشرع اللجنة يف النظر يف البالغ من انحييت املقبولياة واألساح املوضاوعية دوط
مزيد من الت خري.

ابء -نظر اللجنة يف املق ولية
 1-6اب اال النظ اار يف أي ادع اااء ي اارد يف ب ااالغ م ااا ،جيا ا أط تق اارر اللجن ااة ،وفقا ااو للربوتوك ااول
االختياري ،ما إذا كاط البالغ مقبوالو أم ال.
 2-6و ااي اللجنااة علم ااو ط الدولااة الطاارف مل تطعاان يف مقبوليااة الاابالغ .ومااع ذلااك ،ف هنااا
تعترب أط من الضروري توضيا عناصر خمتل ة يف ه ا اخلصوص.
 3-6و ااي اللجنااة علم ااو ط صاااحيب الاابالغ رفعااا دعااوا مدنيااة ضااد مركااز املساااعدة علااى
اإلجن اااب والدول ااة الط اارف أم ااام حم م ااة فلورنس ااا ،ال اايت أحالا ا املسا ا لة إىل احمل م ااة الدس ااتورية.
واضا ا احمل م ااة الدس ااتورية يف املس ا ا لة يف  22آذار/م ااارس  .2016و ااي اللجن ااة علم ا ااو ط
اا ارارامل احمل م ااة الدس ااتورية غ ااري اابل ااة لالس ااتئناف .وُتل ااا اللجن ااة إىل أط ص اااحيب ال اابالغ ا ااد
استن دا سبل االنتصاف احمللية وفقاو للمادة  )1(3من الربوتوكول االختياري.
 4-6واد دخل الربوتوكول حيز الن اذ يف الدولاة الطارف يف  20شاباط/فرباير  .2015ووفقااو
للمااادة ()2(3ب) ماان الربوتوكااول االختياااري ،جيا علااى اللجنااة إعااالط عاادم مقبوليااة بااالغ مااا
عناادما ت ااوط الواااائع موضااوع الاابالغ اااد حااد اباال باادء ن اااذ الربوتوكااول االختياااري قلنساابة
للدولة الطرف املعنية إال إذا استمرمل تلك الواائع بعاد ذلاك التااريخ .وتتضامن معاهادامل أخارا
يف وااال حقااوق اإلنساااط بنااداو لاا الو بشا ط االختصاااص الاازمي ،لااا يااردي إىل ت ساريامل خمتل ااةس
وقلتاف ،ترا اللجنة أط من امل يد توضيا معىن ه ا الشرط املتعلق قملقبولية.
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 5-6تشري اللجنة إىل أنا مان أجال دياد ماا إذا كااط باالغ ماا يساتويف معياار املقبولياة الا ي
تاانا عليا املااادة ()2(3ب) ماان الربوتوكااول االختياااري ،يلاازم التمييااز بااني الواااائع الاايت ياازعم أهنااا
تصل إىل حد انتهاك العهد ،ونتائا أو آ ر تلك الواائع .وكما أشارمل اللجنة ،ف ط ال عل ال ي
اا ا ااد يش ا ا ا ل انتهاك ا ا ااو للعها ا ااد ال ي تس ا ا ا صا ا ااابع االسا ا ااتمرارية را ا اارد امتا ا ااداد آ ر أو نتائج ا ا ا
زمنيا ااو(.)9وقلت اااف ،فعن اادما ت ااوط الوا ااائع ال اايت تشا ا ل انتهاكا ااو للعه ااد ا ااد ح ااد اب اال دخ ااول
الربوتوكول االختياري حيز الن اذ قلنسبة للدولة الطرف املعنية ،ف ط وارد عادم انتهااء نتائجهاا أو
آ رها بعد بدء الن اذ ال يش ل سبباو كافياو إلعالط مقبولية البالغ من حيع االختصاص الزمي.
وإذا مل جياار التمييااز بااني األفعااال الاايت أدمل إىل االنتهاااك املزعااوم ونتائج ا أو آ ر املسااتمرة ،ف ا ط
معيار املقبولية من حيع االختصاص الزمي املنصوص علي يف الربوتوكول االختياري ،فيما يتعلق
قختصاص اللجنة قلنظر يف البالغامل ال ردية ،ي اد ي وط غري ذي صلة(.)10
 6-6وألغاراز املاادة ()2(3ب) مان الربوتوكاول االختياااري ،تعاي الوااائع تسلسال األحااداث
أو حاااالمل ال عاال أو االمتناااع ال اايت تُنس ا إىل الدولااة الطاارف وا ااد تااردي إىل االنتهاااك املزع ااوم
للعهد .وكما أشارمل اللجنة يف آراء سابقة ،ف ط القرارامل القضائية أو اإلدارية للسالطامل الوصنياة
تعتاارب أيضااو جاازءاو ماان الواااائع عناادما تنااتا عان إجاراءامل هلااا صاالة مباشاارة قألحااداث أو حاااالمل
ال ع اال أو االمتن اااع األص االية ال اايت أدمل إىل االنته اااك ،وك اااط رم اهن ااا ج اارب الض اارر الن اااجم ع اان
االنته اااك املزع ااوم وفق ا ااو للق ااانوط املنطب ااق حينئ ا ا  .وعن اادما تتخ ا ا ه ا ا اإلج ا اراءامل بع ااد دخ ااول
الربوتوكااول االختياااري حيااز الن اااذ قلنساابة للدولااة الطاارف املعنيااة ،ف ا ط شاارط املقبوليااة املنصااوص
علي يف املادة ()2(3ب) ال سول دوط اعتبار بالغ ما مقبوالو .ويف الوااع ،فعندما تلج الضحية
إىل سبل االنتصاف ه  ،تتاأل للسلطامل الوصنياة فرصاة وضاع حاد لالنتهااك املعاي وجارب الضارر
الناجم عن (.)11
 7-6وتشري اللجنة إىل أط ًيع االدعاءامل اليت أ رها صااحبا الابالغ تتعلاق باوااعتني :األوىل
ها نقاال جنااني صاااحيب الاابالغ إىل رحاام س .ك .ماان دوط موافقتهاااس والثانيااة ه ا رفا العيااادة
تسليم األجنة ليتسىن التربع اا لالستخدام يف البحع العلم .
 8-6وفيما يتعلق بعدم ابول سح س .ك .ملوافقتها على نقال اجلناني إىل رمحهاا ،فا ط كاوط
صاحبة البالغ ال تزال تعاين من نتاائا النقال واإلجهااز الع اوي الا ي تعرضا لا ال ياردي يف
حد ذات إىل فقداط ه ا النقل لطابع اآلين .ومع ذلك ،تشاري اللجناة إىل أط احمل ماة الدساتورية،
يف ح مها املررخ  22آذار/مارس  ،2016اد نظرمل يف الدعوا املدنية لصااحيب الابالغ بشا ط
نقاال اجلنااني إىل رحاام س .ك .رغاام إرادهتااا ،ماان خااالل تساااإل يتعلااق قلدسااتورية .ووفق ااو للح اام
املشااار إلي ا يف ال قاارة  6-6أعااال  ،تشااري اللجنااة إىل أط ا ارار احمل مااة الدسااتورية اااد صاادر بعااد
دخااول الربوتوكااول االختياااري حيااز الن اااذ يف  20شااباط/فرباير  .2015وبناااء علااى ذلااك ،ف ا ط
__________

()9

انظ اار :مريين ااو س اايريا ض ااد إس اابانيا ( ،)E/C.12/59/D/4/2014ال ق اارة 7-6س وأالرك ااوط فل ااوريح وآخ ااروط ض ااد
إك اوادور ( ،)E/C.12/62/D/14/2016ال قاارة  .7-9وانظاار أيض ااو :حوليااة جلنااة القااانوط الاادوف ،2001 ،ارلااد

الثاااين ،اجلاازء الثاااين ،مشاااريع امل اواد املتعلقااة ملساارولية الاادول عاان األفعااال غااري املشااروعة دولي ااو ،ش ارأل املااادة 14
(االمتداد الزمي خلرق االلتزام الدوف) ،ص حة  ،76ال قرة .6
( )10انظر :أالركوط فلوريح ضد إكوادور ،ال قرة .7-9
( )11املرجع ن س  ،ال قرة .8-9
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االدعاااءامل املتعلقااة بنتااائا نقاال اجلنااني إىل رحاام س .ك .رغاام أهنااا أباادمل بوضااوأل ألصباااء العيااادة
رغبتها يف سح موافقتها ،تعترب مقبولة من حيع االختصاص الزمي.
 9-6وفيما يتعلق برف العيادة تساليم األجناة ،اي اللجناة علمااو ط العياادة ال يازال لاديها
ه ا األجنااة وأط ص اااحيب الاابالغ ال ي ازاالط عااازمني علااى الت ااربع اااا ألغ اراز البحااع العلم ا .
ومي ن يف أي وا العدول عن رف تسليمها ،وقلتاف ي اوط لارف ذلاك صاابع مساتمر .ومان
مث يتع ااني اعتب ااار ًي ااع االدع اااءامل اا ا ا اخلص ااوص مندرج ااة يف إص ااار والي ااة اللجن ااة م اان حي ااع
االختصاص الزمي.
 10-6ومان مث تاارا اللجنااة أط ادعاااءامل صاااحيب الاابالغ ال مي اان اعتبارهااا غااري مقبولااة ملوجا
املادة ()2(3ب) من الربوتوكول االختياري.
 11-6و ي اللجنة علماو ط صاحيب البالغ ادما ادعاءين خمتل ني على أسح اانونية خمتل ة
لل اياة .ويتمثال االدعاااء األول يف انتهااك حقهمااا يف الصاحة ألط املارأة ااد أُجااربمل علاى أط يُنقاال
إىل رمحه ااا جن ااني ذو احتم اااالمل اس ااتقرار ض ااعي ة ،رغ اام إرادهت ااا ،وتعرضا ا يف هناي ااة األم اار إىل
إجهاز ع وي .ويدفعاط أيضاو ط عدم اليقني الا ي تساب فيا القاانوط بشا ط ماا إذا كااط مان
املم اان سااح املوافقااة علااى النقاال بعااد اإلخصاااب مينعهمااا ماان حماولااة احلماال نيااة ماان خااالل
إج اراء اإلخصاااب األنبااويب ،لااا ينتهااك حقهمااا يف الصااحة ويف ت ااوين أساارة .وفيمااا يتعلااق ا ا ا
من األدلة على احتمال واوعهما ضحية
االدعاء ،تعترب اللجنة أط صاحيب البالغ ادما ما ي
النتهاك احلقوق امل رسة يف العهد ،ملوج املادة ()2(3ها).
 12-6ويتعلااق االدعاااء الثاااين لصاااحيب الاابالغ حبظاار تااربعهم قألجنااة التسااعة املتبقيااة للبحااع
العلما  .ويادفعاط ط ها ا احلظاار ينتهاك حقواهماا يف التمتاع ب وائااد التقادم العلما ويقياد حريااة
البحع ملوج املادة  15من العهد ،وحقهما يف الصحة ملوج املادة ()2(12ج) و(د).
 13-6وتعترب اللجنة أط ه ا االدعاء الثاين غري مقبول ،ألط صاحيب البالغ مل يقدما ماا ي ا
من األدلة على أط رم اهنما االدعاء قلواوع ضحية النتهاك حقواهما امل رساة يف العهاد نتيجاة
حظر تربعهما قألجنة للبحع العلم  .وترد األسباب يف ال قرامل التالية.
 14-6تقص اار امل ااادة  2م اان الربوتوك ااول االختي اااري األهلي ااة القانوني ااة لتق اادمي البالغ ااامل عل ااى
الضااحااي احلقيقيااني أو احملتملااني النتهاااك احلقااوق ال اواردة يف العهااد .وال جيااوز للجنااة أط تنظاار يف
بااالغ مااا ماان الناحيااة ارااردة :فااال جيااوز هلااا تقياايم مااا إذا كاااط فعاال أو امتناااع ماان اباال دولااة صاارف
متوافق ا ااو م ااع العه ااد إال إذا ك اااط ه ا ا ا ال ع اال أو االمتن اااع ا ااد أض اار بص اااح ال اابالغ .وال يق اار
الربوتوكول االختياري دعوا احلسبة الايت مان شا هنا أط تتايا ألشاخاص ،غاري الا ين مي ان جادالو
اعتبارهم ضحااي ،أط يطلبوا إىل اللجنة أط لل مان الناحياة اراردة مادا توافاق ااانوط أو سياساة
ما للدولة الطرف مع العهد .ويقع على أصحاب البالغ ع ء إ بامل وضعهم كضحااي حقيقيني
أو حمتملااني النتهاااك احلقااوق موضااع النظاار .ويااردي عاادم اسااتي اء ها ا الشاارط إىل اعتبااار الاابالغ
غري مقبول.
 15-6وت اادرك اللجن ااة أط البالغ ااامل مي اان تق اادميها م اان أش ااخاص ال مي ااثلهم يف ك اال األحا اوال
حماموط أو رجال اانوط مادربوط يف واال القاانوط الادوف حلقاوق اإلنسااط .وقلتااف ،يتعاني ت ساري
شروط املقبولية بطريقة مرنة ،دوط أط يس ر ذلك عان فارز شاروط تقنياة غاري ضارورية ،مان أجال
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جتن وضع العقبامل أماام تقادمي البالغاامل إىل اللجناة .وماع ذلاك ،ول ا تبادأ اللجناة نظرهاا يف
األسح املوضوعية لبالغ ما ،ف ط من الضروري أط تُ ّّبني الواائع واالدعاءامل املقدماة ،علاى األاال
ظاهرايو ،أط أصحاب البالغ مي ان أط ي وناوا ضاحااي حقيقياني أو حمتملاني النتهااك حاق م ارس
يف العهد.
 16-6و ااي اللجن ااة علم ااو ب اازعم ص اااحيب ال اابالغ أط الق ااانوط  2004/40ينته ااك حقواهم ااا
ملوج املادتني ()2(12ج) و(د) ،و 15من العهاد ألنا ملنعهماا مان التاربع جنتهماا لجغاراز
العلمية "يبطال" من األحباث املتعلقة قلورم العظما ال ضارويف الاورا املتعادد ،وهاو املارز الا ي
مل ا س .ك .دوط أع اراز .وياادفع صاااحبا الاابالغ أيض ااو ط بع ا أف اراد عائلتهمااا يعااانوط ماان
ه ا املرز ورملا يست يدوط من إجراء األحباث علاى ها األجناة .ومان مث ،تتمثال حجاة صااحيب
الاابالغ يف أط التااربع اا األجنااة ديااداو ماان شا ن إفااادهتم بشا ل مباشاار ،ألنا اااد ياار ر بشا ل
واضا على األحباث املتعلقة قلورم العظم ال ضرويف الورا املتعدد وهو ما اد يساما قلتوصال
إىل دواء أو إىل عالج أفضل هل ا املرز أو جيعل من املم ن جتنا االنتقاال الاورا مان حاامل
املارز دوط أعاراز مثال س .ك ..ولاو كااط أصاحاب الاابالغ اادموا أدلاة كافياة علاى وجاود صاالة
ل نة ،أو على األال معقولة ،بني التربع ا األجنة ديداو وتطوير عالجامل أفضل للمارز أو
احلد من إم انية انتقال ورا ياو ،ملاا مان شا ن إفاادهتم شخصاياو ،ألضاحى ادعااءهم مقباوالو .ول ان
االلتماس ال يثب وجود ه الصلة .والبالغ م صل لل اية يف إظهار ما اد مل األحباث على
األجنااة أو اخلااالاي اجل عيااة ماان إم انيااامل للنهااوز قلعلااوم الطبيااة أو عااالج أم اراز معينااة مثاال
م اارز ألزه ااامير .ول اان االلتم اااس ال يق اادم احل ااد األدى م اان األدل ااة عل ااى أط الت ااربع ا ا األجن ااة
ديااداو ماان ش ا ن أط يس ا ر عاان أي فائاادة ملموسااة لصاااحيب الاابالغ فيمااا يتعلااق قلااورم العظم ا
ال ض اارويف ال ااورا املتع اادد .ب اال إنا ا م اان غ ااري الواض ااا عل ااى اإلص ااالق أط األجن ااة ستُس ااتخدم يف
األحباث املتعلقة اا ا املارز .ومان مث ،فا ط احلجاة املتعلقاة قل وائاد الايت سايجنيها صااحبا الابالغ
تظاال ماان قب الت هنااامل .وبناااء علااى ذلااكُ ،تلااا اللجنااة إىل أط ه ا احلجااة األوىل ليس ا
كافية ل تثب قلقدر ال ايف ادعاءهم املتعلق حبظر التربع قألجنة ألغراز البحع العلم .
 17-6وتعااد احلج ااة الثانيااة ال اايت صرحهااا ص اااحبا الاابالغ ل اادعم ادعائهمااا إا اراراو يف وااااع األم اار
برغبتهمااا يف التااربع قألجنااة للبحااع العلم ا عموم ااو ،ح ا إذا مل ي اان هل ا ا البحااع أي إم انيااة
وديااة إلفادهتمااا مباشاارة .وماان مث ،ف هنمااا ياادفعاط ط القيااد علااى إم انيااة تربعهمااا جنتهمااا،
ال ا ي ي رضا ا الق ااانوط  ،2004/40ينته ااك حقهم ااا يف املش اااركة يف البح ااع العلم ا  ،وه ااو م ااا
يعتربان جزءاو من العهد .وليح مان الضاروري أط لال اللجناة يف ها املناسابة ماا إذا كااط العهاد
يشتمل على حق ل ل شخا قملشاركة يف البحع العلم أو إىل أي مدا يشتمل العهد علاى
ه ا احلقس وعلى أية حال ،ف ط ع ء إظهار أط صاحيب البالغ يعتزماط فعالو املشاركة يف مسعى
علم  ،يقع عليهماا .وماع ذلاك ،فا ط صااحيب الابالغ مل يثبتاا ها ا االدعااء ،حياع إهنماا يادفعاط
ببساااصة هنمااا يرغباااط يف التااربع جنتهمااا يف ساابيل العلاام ،ل ا يتسااىن آلخ ارين إج اراء البحااع
العلم  .ويتضمن االلتماس ت اصيل بش ط صابع األحباث على األجنة وأ رها احملتمال علاى العلام،
ويضااع حجج ااو اانونيااة للاادفاع عاان وجااود حااق يف العهااد للمشاااركة يف العلاام .ومااع ذلااك ،ف ا ط
صاحيب البالغ ال يثبتااط ي صريقاة ودياة أط التاربع هناني هاو قل عال أحاد أشا ال املشااركة يف
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البحااع العلما  .وُتلااا اللجنااة إىل أط ها احلجااة الثانيااة أيضااو ال تثبا قلقاادر ال ااايف ادعاااء
صاحيب البالغ ط حظر التربع جنتهما انتهك حقواهما ملوج العهد.
 18-6وتتمثل احلجة الثالثة اليت سااها صااحبا الابالغ بشا ط حظار التاربع قألجناة يف أط حرياة
البحااع اااد انتُه ا ألط القيااد الا ي ي رضا القااانوط  2004/40ينتهااك التازام الاادول "قحامام
احلرية اليت ال غىن عنها للبحاع العلما " ،ملاا ينتهاك املاادة  )3(15مان العهاد .وماع ذلاك ،فا ط
ص اااحيب ال اابالغ مل ي اادعيا أب ااداو أهنم ااا يعتزم اااط إج اراء أي حب ااع علم ا بن س اايهما ،ول ا لك فهم ااا
ال يدعياط يف وااع األمر أهنما اد ي وانط ضحية النتهاك حريتهما يف البحع .ويف ه ا الصدد،
ف هنما ليسا يف وضاع الضاحااي أو الضاحااي احملتملاني ،ألط هادفهما كااط اياام اللجناة مان الناحياة
ارااردة بتقياايم مااا إذا كانا القيااود الاايت وضااعها القااانوط  2004/40متوافقااة مااع العهااد ،وهااو مااا
يتجاوز اختصاص اللجنة ملوج الربوتوكول االختياري.
 19-6ونظ اراو لجسااباب امل ا كورة أعااال ُ ،تلااا اللجنااة إىل أط صاااحيب الاابالغ مل يثبتااا قلقاادر
ال ااايف حجتيهمااا األوليااني بشا ط ادعائهمااا املتعلااق حبظاار التااربع قألجنااة .وتعتاارب اللجنااة أيضااو أط
صاااحيب الاابالغ ليسااا يف وضااع الضااحااي املشاامط ليقاادما ادعاااء يف بااالغ بش ا ط حجتهمااا الثالثااة
املتعلق ا ااة حبظ ا اار الت ا ااربع قألجن ا ااة .وم ا اان مث ،فبموجا ا ا امل ا ااادتني  2و()2(3ه) م ا اان الربوتوك ا ااول
االختي اااري ،تعل اان اللجن ااة أط ال اابالغ غ ااري مقب ااول م اان انحي ااة االدع اااء ط حظ اار الت ااربع قألجن ااة
انتهك حقوق صاحيب البالغ ملوج املادة  15من العهد.
 20-6وتشااري اللجنااة إىل اسااتي اء بقيااة الاابالغ لشااروط املقبوليااة املنصااوص عليهااا يف الربوتوكااول
االختياااري ،وتعلاان بناااء علااى ذلااك أط بقيااة االدعاااءامل ملوج ا املااادتني  10و 12ماان العهااد
مقبولة وتشرع يف النظر يف أسسها املوضوعية.

جيم -نظر اللجنة يف األسس املوضوعية
الوقائع واملسائل القانونية
 1-7نظاارمل اللجنااة يف ه ا ا الاابالغ آخ ا ة يف االعتبااار ًيااع املعلومااامل املقدمااة إليهااا ،وفق ااو
ألح ام املادة  8من الربوتوكول االختياري.
 2-7ياادفع صاااحبا الاابالغ هنمااا أج اراي دورب إخصاااب أنبااويب :األوىل بثال ااة أجنااة ،كان ا
كلها مصابة قلورم العظم ال ضرويف الورا املتعدد ،ولا لك مل تُنقال إىل رحام س .ك.س والثانياة
بعشرة أجنة ،ب أط واحاداو منهاا فقا كااط خاليااو مان الاورم العظما ال ضارويف الاورا املتعادد،
صان علاى أنا "متوسا اجلااودة" ،أي أط فرصاة اساتقرار ضاعي ة .ورفضا س .ك .نقاال
ول نا ُ
اجلناني "املتوسا اجلااودة" إىل رمحهااا ول نهاا أُخااربمل نا لاايح رم اهناا إل اااء موافقتهااا علااى نقاال
وهااددمل باادعوا اضااائية إذا رفضا القيااام با لك .ونظاراو للتهديااد قملقاضاااة،
اجلنااني إىل رمحهاااُ ،
شااعرمل س .ك .أهنااا و ااربة علااى املوافق ااة علااى نقاال اجلن ااني ،ول نهااا تعرض ا الحق ااو إلجه اااز
وح ظ ا ا األجن ا ااة التس ا ااعة األخ ا اارا قلتجمي ا ااد .وتالح ا ا اللجن ا ااة أط الدول ا ااة الط ا اارف
ع ا ااويُ .
ال تعمز على رواية صاحبة البالغ للواائع على النحو املقدم.
 3-7وي اادفع ص اااحبا ال اابالغ ط نق اال اجلن ااني إىل رح اام س .ك .رغ اام إرادهت ااا يش ا ل انتهاك ااو
حلقها يف أعلى مستوا من الصحة مي ان بلوغا  .ويادفعاط كا لك ط عادم اليقاني الا ي تساب
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في عدم وضوأل األح ام الراهنة املتعلقة حبق النساء يف إل ااء ماوافقتهن علاى نقال األجناة ينتهاك
حقواهمااا ملوجا املااادتني  10و 12ماان العهااد ألنا مينعهمااا ماان حماولااة احلماال نيااة ماان خااالل
إجراء اإلخصاب األنبويب.
 4-7ويف ض ااوء اس ااتنتاج اللجن ااة بش ا ط الوا ااائع ذامل الص االة وبش ا ط االدع اااءامل ال اايت ا اادمها
صاحبا البالغ ،ف ط البالغ يثاري مسا لتني حماوريتني :ماا إذا كااط نقال جناني إىل رحام س .ك .مان
دوط موافقتها يعد انتهاكااو حلقهاا يف الصاحةس وماا إذا كااط عادم اليقاني الا ي تساب فيا القاانوط
بشا ط مااا إذا كاااط ماان املم اان سااح املوافقااة علاى نقاال األجنااة بعااد اإلخصاااب يشا ل انتهاكااو
حلااق صاااحيب الاابالغ يف أعلااى مسااتوا ماان الص احة مي اان بلوغ ا ملوج ا املااادة  12وحقهمااا يف
محايااة أس ارهتما ملوج ا امل ااادة  .10وتسااتلزم ه ا املسااائل القانوني ااة األساسااية النظاار املس اابق يف
مسا لتني أخاريني( :أ) نطاااق احلااق يف أعلااى مسااتوا ماان الصااحة مي اان بلوغ ا وعالات ا قملساااواة
اجلنسانيةس (ب) وماهية القيود املسموأل اا قلنسبة للمادة .12
إمكانية احلصو على هامات الص ة اإلجنا ية ،وال

اجلنساين

 1-8تشري اللجنة إىل أط احلق يف الصحة اجلنساية واإلجنابياة هاو أيضااو غاري اابال لل صال عان
حق ااوق اإلنس اااط األخ اارا وم ا اماب معه ااا" .وي ا ارتب ه ا ا ا احل ااق ارتباص ا ااو و يق ا ااو قحلق ااوق املدني ااة
والسياسااية الاايت تق اوم عليهااا السااالمة البدنيااة والعقليااة لجف اراد واسااتقالهلم ،مثاال احلااق يف احلياااةس
وحرية الشخا وأمن س وعدم التعرز للتع ي وغري من ضاروب املعاملاة القاساية أو الالإنساانية
أو املهينااة"( .)12وتشااري اللجنااة أيض ااو إىل أط "احلااق يف الصااحة اجلنسااية واإلجنابيااة يشاامل وموعااة
من احلرايمل واالستحقااامل .وتشمل احلرايمل حق املرء يف اُتاذ ارارامل وخيارامل حرة ومسرولة،
دوط عنا أو إكارا أو متييااز ،بشا ط األمااور الاايت ُتااا جسااد وصااحت اجلنسااية واإلجنابيااة"(.)13
وقإلضااافة إىل ذلااك ،تقااع انتهاكااامل االلتازام قحامام "احلااق يف الصااحة اجلنسااية واإلجنابيااة عناادما
تق ّوز الدولة إعمال بواسطة اوانني أو سياسامل أو إجراءامل .وتشامل ها االنتهاكاامل تادخل
الدولااة يف حريااة ال اارد يف التصاارف يف جسااد أو تقييااد ادرت ا علااى اُتاااذ ا ارارامل حاارة ومسااتنرية
ومسرولة يف ه ا الصدد" .كما أط القوانني والسياسامل اليت تنا على تدخالمل صبياة اسارية أو
إجباريااة أو غااري صوعيااة ،ملااا يف ذلااك التعقاايم القسااري أو ال حااا اإللزاما ل ااريوس نقااا املناعااة
البشرية/اإليدز أو للع رية أو احلمل ،تنتهك االلتزام قحمام ه ا احلق(.)14
 2-8وتعترب اللجنة فعالو أط من الضاروري النظار بشا ل من صال يف املازاعم احملاددة الايت أ رهاا
صاحبا البالغ واملتعلقة قحلق يف الصحة اإلجنابية والسالمة البدنياة ل ا س .ك ..ويف ها ا الصادد،
تشااري اللجنااة إىل أط جتااارب النساااء يف التعاارز لتمييااز وعن ا منهجي اني ص اوال حياااهتن "يتطل ا
فهماو شامالو مل هوم املساواة بني اجلنسني يف احلاق يف الصاحة اجلنساية واإلجنابياة .إط عادم التميياز
علااى أساااس نااوع اجلاانح ،علااى النحااو امل ااول يف ال قاارة  2ماان املااادة  2ماان العهااد ،ومساااواة
املارأة ،علااى النحااو امل ااول يف املااادة  ،3ال يقتضااياط القضاااء علااى التمييااز املباشاار فحسا  ،باال
أيضا ااو التميي ااز غ ااري املباش اار ،وك ال ااة املس اااواة بص ااورة ر ي ااة وفعلي ااة" .وهن اااك اا اوانني وسياس ااامل

__________

( )12انظر تعليق اللجنة العام رام  )2016(22بش ط احلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية ،ال قرة .10
( )13املرجع ن س  ،ال قرة .5
( )14املرجع ن س  ،ال قراتط  56و.57
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ولارسااامل تباادو حمايادة ل نهااا مي اان أط تااردي إىل اسااتدامة مااا هااو اااائم قل عاال ماان أوجا عاادم
املساااواة بااني اجلنسااني والتمييااز ضااد امل ارأة .و"يقتض ا قيااق املساااواة ال عليااة أال تااردي الق اوانني
والسياساامل واملمارساامل إىل اساتمرار احلرمااط املت صال الا ي تعااين منا النسااء يف لارساة حقهان
يف الصحة اجلنسية واإلجنابية ،بل ُت ي "(.)15
 3-8وتشااري اللجنااة إىل أنا يف إصااار التزامااامل الدولااة الطاارف ملوجا املااادة " ،3يتحااتم علااى
الادول األصاراف أط عخا يف االعتباار التا ري الا ي د ا القاوانني ،والسياساامل العاماة ،والارباما
اليت يبدو أهنا حمايدة من حيع نوع اجلنح ،وأط تنظر يف احتمال أط تاردي إىل ع اري ساليب علاى
ادرة الرجل واملرأة على التمتع حبقوق اإلنساط املتصلة اما على أساس املساواة"(.)16
القيود املسموح هبا على احل يف التمتع أبعلى مستوى من الص ة ميكن لوغه
 -9إط املااادة  12ماان العهااد ليس ا مطلقااة ومي اان أط ُتضااع لقيااود حس ا مااا تسااما ب ا
املادة  4من العهد .وتشري اللجنة إىل أط البند املتعلق قلقيود يف العهد ،املادة  ،4يهدف أساسااو
إىل محايااة حقااوق األفاراد ولاايح للسااماأل للاادول ب اارز ايااود .وقلتاااف ،يقااع علااى الدولااة الطاارف
اليت ت رز ايداو على التمتاع حباق ماا ملوجا العهاد عا ء تربيار ها التادابري اخلطارية فيماا يتعلاق
ب ال عنصار مان العناصار احملاددة يف املاادة  .4وجيا أط ت اوط ها القياود وفقااو للقاانوط ،ملااا يف
ذلااك املعااايري الدوليااة حلقااوق اإلنساااط ،ومتوافقااة مااع صااابع احلقااوق الاايت سميهااا العهااد ،ولصااا
األهداف الشرعية املتوخاة ،وضرورية متاماو للنهوز قلرفا العام يف وتمع دميقراص (.)17
انعاام املوافقة وانت اك احل يف الص ة
 1-10ااي اللجنااة علمااو قالدعاااء األول املقاادم ماان صاااحيب الاابالغ ملوجا املااادة  ،12وهااو
ديااداو انتهاااك حااق س .ك .يف الصااحة عناادما أُجااربمل علااى نقاال جنااني إىل رمحهااا رغاام إرادهتااا.
و ي اللجنة علماو ط ه ا النقل أدا إىل إجهاز ع وي ،وهاو ماا اعتربتا صااحبة الابالغ أماراو
صادماو .وتشري اللجنة إىل أط احلق يف الصحة يشامل احلاق يف اُتااذ اارارامل حارة ومساتنرية بشا ط
أي ع ااالج ص اايب ا ااد شض ااع ل ا الش ااخا .وم اان مث ،ف ا ط الق اوانني والسياس ااامل ال اايت ت اانا عل ااى
تدخالمل صبية غري صوعية أو اسرية أو إجبارية تنتهك مسرولية الدولة قحمام احلاق يف الصاحة.
وتالحا اللجنااة كا لك أط إرغااام ام ارأة علااى نقاال جنااني إىل رمحهااا يشا ل بوضااوأل تاادخالو صبي ااو
إجبارايو .وُتلاا اللجناة إىل أنا يف ظاروف ها القضاية ،تشا ل الوااائع املعروضاة عليهاا انتهاكااو
حلق س .ك .يف الصحة على النحو امل رس يف املادة  12من العهد.
 2-10وتعترب اللجنة أنا عنادما تشاري املعلوماامل ذامل الصالة املقدماة يف باالغ ماا ،ظااهرايو ،إىل
أط اانوانو مر راو يف النساء بش ل غري متناس ينتهك التزام الدولة الطرف بضماط احلاق املت اافال
بني الرجال والنساء يف التمتع قحلق املزعوم انتهاك  ،ي وط على الدولة الطرف إظهار أهناا أوفا
قلتزاماهتا ملوج املادة  3من العهد.
__________

( )15املرجع ن س  ،ال قراتط  26و.27
( )16انظ اار تعلي ااق اللجن ااة الع ااام را اام  )2005(16بش ا ط املس اااواة ب ااني الرج اال واملا ارأة يف ح ااق التمت ااع همي ااع احلق ااوق
االاتصادية واالجتماعية والثقافية ،ال قرة .18
( )17انظر تعليق اللجنة العام رام  )2000(14بش ط احلق يف التمتع على مستوا من الصحة مي ن بلوغ  ،ال قرة .28
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 3-10وتش ااري اللجن ااة إىل أط ش اارط املس اااواة ب ااني النس اااء والرج ااال ،عل ااى النح ااو ال ا ي ت لا ا
املااادة  3ماان العهااد ،يقتض ا أال تااردي الق اوانني والسياسااامل واملمارسااامل إىل اسااتمرار احلرماااط
املت صل ال ي تعاين من النساء يف لارسة حقهن يف الصحة اجلنسية واإلجنابية ،بال ُت ي ا  ،وإىل
أط هناااك ااوانني تباادو حماياادة ل نهااا مي اان أط تااردي إىل اسااتدامة مااا هااو اااائم قل عاال ماان أوج ا
عدم املسااواة باني اجلنساني والتميياز ضاد املارأة .وتشاري اللجناة إىل أط القاانوط  ،2004/40علاى
النحو امل سر يف اضية صاحيب البالغ ،يقيد حق النساء اخلاضاعامل للعاالج يف إل ااء ماوافقتهن،
لا يردي إىل احتمال إجراء تدخالمل صبية إجبارية أو ح حااالمل محال إجبااري جلمياع النسااء
اخلاض ااعامل للعالج ااامل قإلخص اااب األنب ااويب .وتعت اارب أنا ا ح ا ل ااو ك اااط ه ا ا التقيي ااد للح ااق يف
سااح موافقااة شااخا مااا ياار ر علااى اجلنسااني ساواء بساواء ،ظاااهرايو ،ف نا يضااع عبئااو قل ااو علااى
النساء .وتشري اللجنة إىل أط التبعامل احملتملة على النساء قل ة اخلطورة ،وتش ل انتهاكااو مباشاراو
حلقها اان يف الصا ااحة والسا ااالمة البدنيا ااة .وُتلا ااا إىل أط نقا اال جنا ااني إىل رحا اام س.ك .ما اان دوط
موافقتها السليمة يش ل انتهاكاو حلقها يف التمتع على مستوا من الصاحة مي ان بلوغا وحلقهاا
يف املساواة اجلنسانية يف سياق متتعها حبقها يف الصحة ،يصل إىل حد انتهاك املادة  ،12مقاروءة
بش ل من رد وقالاماط مع املادة  3من العهد.
عام اليقني القانوين

س ا املوافقة ،وانت اك احل يف الص ة

 1-11ي اللجنة علماو قالدعاء الثاين املقدم من صاحيب البالغ ملوج املادة  :12وهو أط
عادم اليقااني الا ي تسااب فيا القااانوط بشا ط ماا إذا كاااط ماان املم اان سااح املوافقااة علااى النقاال
بعد اإلخصاب ،مينعهما من حماولاة احلمال نياة ،ومان مث ينتهاك حقهماا يف الصاحة .ويتمثال ماا
ماار ب ا صاااحبا الاابالغ يف أط س .ك .مل تااتم ن ماان سااح موافقتهااا بعااد اإلخصاااب ،ولااديهما
أسباب تدعو إىل اخلوف من احتمال تعرضهما ملوا لا ل إذا حاوال إجراء اإلخصاب األنباويب
ماارة أخاارا .وبناااء علااى ذلااك ،تساالم اللجنااة ط صاااحيب الاابالغ حمروماااط ماان إم انيااة احلصااول
على عالجامل اإلخصاب األنبويب .وتعترب اللجنة أن يمتا علاى ذلاك أط القاانوط 2004/40
ي اارز ايااداو علااى حااق صاااحيب الاابالغ يف الصااحة ،حيااع سرمهمااا ماان إم انيااة احلصااول علااى
عالج صيب متاأل يف الدولة الطرف بطريقة أخرا.
 2-11وجي أط متتثل القيود على احلقوق الايت سميهاا العهاد للحادود الاواردة يف املاادة  4منا .
وتشري اللجنة إىل أن وفقاو للمادة  ،4جي أط تتوافق القيود "مع صبيعة ه احلقوق" .وخلصا
اللجنااة إىل أط منااع شااخا مااا ماان سااح موافقت ا علااى نقاال جنااني يش ا ل انتهاك ااو للحااق يف
الصحة ،حيع مي ن أط يردي إىل تدخالمل صبية إجبارية أو حا حااالمل محال إجبااري .وها ا
احلظر يتعلق هاوهر احلاق يف الصاحة ويتجااوز ناوع القياود الايت مي ان تربيرهاا ملوجا املاادة  4مان
العهد .وه ا احلظر ،أو على األال ال موز املتعلق بوجود ه ا احلظر ،هو مصدر عجز صااحبة
الاابالغ عاان االساات ادة ماان عالجااامل اإلخصاااب األنبااويب .وبناااء علااى ذلااكُ ،تلااا اللجنااة إىل
عدم توافق القياد ماع صبيعاة احلاق يف الصاحة وإىل أط الوااائع املعروضاة عليهاا ت شا عان وجاود
انتهاك للمادة  12من العهد إزاء صاحيب البالغ كليهما.
 3-11وإذ ُتل ااا اللجن ااة إىل أط القي ااد عل ااى إم اني ااة حص ااول ص اااحيب ال اابالغ عل ااى ع ااالج
اإلخصاب األنبويب ينتهك حقواهما ملوج املادة  12من العهد ،ف هنا ال ترا ضارورة للنظار يف
ادعاءاهتما ملوج املادة .10
GE.19-05201

15

E/C.12/65/D/22/2017

 4-11وأخ ارياو ،تالح ا اللجنااة أط معظاام املشاااكل الاايت أ رهااا صاااحيب الاابالغ يف التماسااهما
مرتبط ااة وجا ا ال م ااوز ،ب اال ورمل ااا التنااض ااامل ،يف لا اوائا الدول ااة الط اارف املتعلق ااة قإلخص اااب
األنبويب واألحباث املم نة على األجنة واخلالاي اجل عية .وترجع أوجا ال ماوز ها  ،جزئيااو ،إىل
ك ااوط الق ااانوط  ،2004/40الص ااادر يف ع ااام  ،2004ا ااد خض ااع لتع ااديالمل هام ااة  -ول اان
تدرجيية  -ملوج عدة ارارامل للمح مة الدستورية .وقإلضافة إىل ذلاك ،تادرك اللجناة أط ها ا
ارااال اااد شااهد تطااوراو هامااو يف آراء ارتمااع ،وأط العلاام والتقنيااامل يف حالااة تطااور مسااتمر .وهل ا
األسباب ،وكما شددمل هيئاامل أخارا حلقاوق اإلنسااط( ،)18يتعاني علاى الادول اديع لوائحهاا
قنتظااام ل ا تتسااق مااع التزاماهتااا يف وااال حقااوق اإلنساااط ومااع تطااور ارتمااع والتقاادم العلم ا .
ويبدو أط ذلك يعد أكثر إحلاحاو يف الدولة الطرف.

دا  -االستنتاج والتوصيات
 1-12يف ضااوء املعلومااامل املقدمااة والظااروف اخلاصااة للقضااية ،تعتاارب اللجنااة أط حظاار سااح
موافقاة س .ك .علاى نقاال جناني إىل رمحهااا وتقيياد إم انياة حصااول صااحيب الاابالغ كليهماا علااى
احلقااوق اإلجنابيااة يش ا الط انتهاك ااو للمااادة  12ماان العهااد فيمااا يتعلااق بصاااحيب الاابالغ كليهمااا،
وللمادة  12مقروءة قالاماط مع املادة  3من العهد فيما يتعلق با س .ك..
 2-12واللجنااة ،إذ تتصاارف ملوج ا املااادة  )1(9ماان الربوتوكااول االختياااري ،تاارا أط الدولااة
الطرف اد انته املادة  ،12واملاادة  12مقاروءة قالااماط ماع املاادة  ،3مان العهاد .ويف ضاوء
اآلراء الواردة يف ه ا البالغ ،تقدم اللجنة التوصيامل التالية إىل الدولة الطرف.
روصيات

صاحيب ال

 -13يقع علاى الدولاة الطارف التازام بتاوفري سابيل انتصااف فعاال لصااحيب الابالغ ،بطارق مان
بينها( :أ) هتيئة الظروف املالئمة إلعمال حقهما يف احلصول على عالجامل اإلخصااب األنباويب
مع الثقة يف احمام حقهما يف سح موافقتهما على العالجاامل الطبياةس (ب) ضاماط أط ظاى
س .ك .قحلمايااة ماان أي تاادخل صاايب غااري مرغااوب وأط ُساامم حقهااا يف اُتاااذ اارارامل حاارة بشا ط
جساادهاس (ج) تقاادمي التعااوي ال ااايف ل ا س .ك .عمااا عانتا ماان أضارار بدنيااة ون سااية ومعنويااةس
رد الت الي القانونية اليت ت بدها صاحبا البالغ بقدر معقول يف جتهيز ه ا البالغ.
(د) ّ
روصيات عامة
 -14ترا اللجنة أط سبل االنتصاف املوصى اا يف سياق البالغامل ال ردية مي ن أط تشتمل
علاى ضااماانمل بعادم الت ارار ،وتا كر ط الدولااة الطاارف ملزماة ملنااع حادوث انتهاكااامل لا لااة يف
املستقبل .وترا اللجنة أط على الدولة الطرف ضماط اتساق تشريعاهتا وإن اذ ه التشريعامل مع
االلتزامامل املنصوص عليها يف العهد .وعلى وج اخلصوص ،ف ط الدولة الطرف ملزمة ملا يل :
اعتمااد تاادابري تشاريعية و/أو إداريااة مناساابة لضااماط حااق ًيااع النساااء يف اُتاااذ
(أ)
ا ارارامل حاارة بش ا ط التاادخالمل الطبيااة الاايت ت ار ر علااى أجسااادهن ،وال ساايما ضااماط حقهاان يف
سح موافقتهن على نقل أجنة إىل أرحامهنس

__________

( )18انظر :س .ها .وآخروط ضد النمسا ،ال قراتط  117و.118
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(ب) اعتما اااد تا اادابري تش ا اريعية و/أو إداريا ااة لضا ااماط إم انيا ااة احلصا ااول علا ااى ًيا ااع
العالجامل اإلجنابية املتاحة بش ل عام وللسماأل جلميع األشاخاص بساح ماوافقتهم علاى نقال
األجنااة لعجناااب ،مااع ض ااماط امتثااال ًيااع القي ااود امل روضااة علااى إم اني ااة احلصااول علااى ه ا
العالجامل للمعايري الواردة يف املادة  4من العهد.
 -15ووفقا ااو للم ااادة  )2(9م اان الربوتوك ااول االختي اااري وامل ااادة  )1(18م اان النظ ااام ال ااداخل
املرا املتعلق قلربوتوكول االختياري ،يُطل إىل الدولة الطارف أط تقادم إىل اللجناة ،يف غضاوط
س ااتة أش ااهر ،رداو خطي ااو يتض اامن معلوم ااامل ع اان الت اادابري املتخ ا ة ملتابع ااة آراء اللجن ااة وتوص ااياهتا.
ويُطل ا إىل الدولااة الطاارف أيض ااو أط تنشاار آراء اللجنااة وتعممهااا علااى نطاااق واسااع ،يف ش ا ل
يسهل االصالع علي  ،ل تصل إىل ًيع اطاعامل الس اط.

GE.19-05201

17

