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العرض

للحقوق الجنسية واالنجابيةاآلليات الدولية و اإلقليمية •
العربيةالدول في والسياسات ذات الصلة التشريعات اداة قراءة •
ابرز النتائج•
توصيات عامة•
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جابيةللحقوق  والصحة الجنسية واالنالدولية و اإلقليمية املعايير



مالحظة أولية
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املعايير الدولية ذات الصلة

(سيداو)اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة •
د املرأةالتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ض•
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية•
ثقافيةالتوصيات العامة الصادرة عن لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية وال•
اتفاقية حقوق االشخاص ذوي االعاقة •
اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري •
والالانسانيةاتفاقية مناهضة التعذيب واملعاملة القاسية واملهينة •
نظام روما االساس ي•
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السياساتية الدوليةريعايامل

املرأةضدالعنفعلىللقضاءالعاملياالعالن•
بيجينعملمنهاج•
والسالمواالمناملرأةاجندة•
بالصحةالخاصةواملقاصدالثالثوالهدفالخامسالهدف/2030اجندة•

واالنجابيةالجنسية
الجنسيةوالحقوق للصحةالشاملةاإلتاحةتحقيق:25+نيروبيمؤتمر•

الشاملةالصحيةالتغطيةمنكجزءواإلنجابية
االنسانحقوق مجلسقرارات•
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الدوليةآليات الحماية 

هيئات املعاهدات
نظام االجراءات 

الخاصة

االستعراض 

الدوري الشامل 
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املعايير االقليمية

الشعوبو اإلنسانلحقوق األفريقيبامليثاقامللحقالبروتوكول في14املادة•
صحةالفيالحقإلىبالتحديديشيروالذي،أفريقيافياملرأةحقوق بشأن

واإلنجابيةالجنسية
اسطنبول اتفاقية•
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في والسياسات ذات الصلة لتشريعات اداة قراءة ا
الدول العربية
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:عن التشريعات وآليات التنفيذ ذات الصلة ب

الرعاية الصحية 

لالمهات

خدمات منع الحمل

التربية الجنسيةاالجهاض

فيروس نقص املناعة 

البشرية املكتسبة
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عن التشريعات وآليات التنفيذ

لرعايةاعلىوالفتياتالنساءجميعحصول تضمن(لوائح)الئحةأو(قوانين)قانون يوجدهل1.
ثالث؟طرفمنإذنودون الزوجيةالحالةعنالنظربغض،لألمهاتالصحية

دماتخعلىواملراهقاتالنساءجميعحصول تضمن(لوائح)الئحةأو(قوانين)قانون يوجدهل2.
ثالثطرفمنإذنودون الزوجيةالحالةعنالنظربغض،الحملمنع

لجميعةالطارئالحملمنعوسائلإلىالوصول تضمن(لوائح)الئحةأو(قوانين)قانون يوجدهل3.
ثالثطرفمنإذنودون الزوجيةالحالةعنالنظربغض،واملراهقاتالنساء

طرللخمعرضةالحاملاملرأةصحةأوحياةتكون عندمااألقلعلىقانونياملحرضاإلجهاض4.
أيفيهاضاإلجتجريمويتم،الجنينفيشديدةإعاقةأوالقربىسفاحأواالغتصابحاالتوفي

 عندما)تنفيذهالصحيةالرعايةمقدميوكذلكالحاملاملرأةمنلكلبالنسبةحال
 
منحت

(بالكاملاملوافقة
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وآليات التنفيذالتشريعاتعن 

(حلوائ)الئحةأو(قوانين)قانون يوجدهل،لإلجهاضالقانونيالوضععنالنظربصرف1.
الزوجيةحالتهنعنالنظربغض،اإلجهاضبعدالرعايةعلىوالفتياتالنساءحصول تضمن
ثالث؟طرفإذنوبدون 

الشاملةةالجنسيالتربيةتجعلوطنيةسياساتأو(لوائح)الئحةأو(قوانين)قانون يوجدهل2.
الوطنية؟الدراسيةاملناهجفيإلزامًيامكوًنا

خدماتعلىوالفتياتالنساءجميعحصول تضمن(لوائح)الئحةأو(قوانين)قانون يوجدهل3.
عننظرالبغض،البشريةاملناعةنقصبفيروساملتعلقةالطوعيةواالستشارةالفحص
؟ثالثطرفمنإذنودون الزوجيةالحالة

لوصول الضمانتدابيرعلىتحتوي حالًياقائمةوطنيةعملخطةأواستراتيجيةتوجدهل4.
الصحةباملتعلقةواللوازموالخدماتاملعلوماتمنالكاملةاملجموعةإلىواملتساوي الكامل

لتنفيذهاوإداريةوبشريةماليةمواردتخصيصمع،واإلنجابيةالجنسية
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ابرز النتائج
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رعاية صحة االم\األوليةبعض النتائج 

موقعنإحينفيالئحةأوقانون أيفياألمصحةرعايةإلىالوصول إلىالتطرق يتمال•
قبل،سرةاأل تنظيمذلكفيبماللنساءاملقدمةبالخدماتقائمةيتضمنالصحةوزارة

وأثناءهالحمل

التأهيليةو والعالجيةوالتشخيصيةالوقائيةالخدماتعلىنصثمةالقوانينبعضفي•
تقدمتكاناذاماواضحاليسولكنقيودأيتذكرالهي،والطفلاألمبصحةاملتعلقة

االسرةتنظيمبابفيتردالنهااملتزوجاتلغير

.املتزوجاتغيرالنساءإلىللوصول ضمانيوجدوالاملتزوجينعلىتركزالقوانينعضب•
أوإذنودون االجتماعيةالحالةعنالنظربغضالخدماتتقديمالىبوضوحتشيرقلة•

.(املختصالطبيبأوالوص يأوالزوجأي)ثالثطرفمنإذن
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خدمات منع الحمل\األوليةبعض النتائج 

منناولهتيتمال،الطارئةالحملمنعوسائلذلكفيبماالحملمنعخدماتإلىالوصول •
.واللوائحالقوانينمنكبيرعددفيالئحةأوقانون أيقبل

قةاملوافالزوجية،الحالةالسن،اساسعلىالقيودحول كافيةبياناتهناكليس•

.الدينالو أوالزوجموافقةيتطلبالالحملمنعوسائلإلىالوصول إنالىتشيرقلة•

النظربغضالنساءلجميعمتاحالحملمنعخدماتإلىالوصول انتعتبرتذكرالقلة•
وسائلإلىالوصول تناول يتمال.ثالثطرفمنإذًنايتطلبوالاالجتماعيةحالتهنعن
.(البحرينتونس،)الئحةأوقانون أيفيالطارئةالحملمنع
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ةفيروس نقص املناعة البشرية املكتسب\األوليةبعض النتائج 

بماريةالبشاملناعةنقصفيروسمنبالوقايةصلةذاتسياساتوضعتالدول بعض•
منلكن،لهواالستجابةالبشريةاملناعةنقصلفيروسالذاتيلالختبارخططذلكفي

اصواألشخوالفتياتالنساءلجميعمضمونةالخدماتهذهكانتإذاماالواضحغير
.الختباراالىللوصول للمراهقينالوالدينموافقةتتطلبمنهاوالبعضاملتزوجينغير

افحةمكقانون اطارضمنوضعهاوالبعضسياساتاوتشريعاتتضعلمالدول بعض•
وطنيبرنامجاطارضمناواملعديةاألمراض

بشأنوعيةالطواالستشارةالفحصخدماتإلىالوصول القانون يكفلالبلدانبعضفي•
الجتماعيةاوالحالةالجنسنوععنالنظربغض،للجميعالبشريةاملناعةنقصفيروس

(البحرين)ثالثطرفمنإذنودون 
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ةالتثقيف حول الصحة الجنسية واالنجابي\األوليةبعض النتائج 

حةالصمجالفيللتثقيفمدرس يمنهجإلدخالالدول بعضفيالجهودبعضثمة•
لتخطيطاطور فيزالماوالبعضبالتنفيذبدأالبعض،االجتماعيوالنوعاإلنجابية

الجهودهذهحول معلوماتأيمنهناكليسالدول بعضفي•

متعليتوفيريتمالبلدانبعضفي،الدورية25+بكينملراجعةالوطنيةللتقاريروفًقا•
فيمذكور رغيهذا،ذلكومع.املجتمعيةواملراكزاملدارسفيواإلنجابيةالجنسيةالصحة

الئحةأي
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االجهاض\األوليةبعض النتائج 

لةالعائضمنتحدثالتيالجرائمأواالغتصابحاالتذلكفيبمامحظور اإلجهاض•

يوف.الشرفموضوعالىاضافةوالنفس يالجسدي\الصحياملرأةوضعاالستثناء•
ونيالقانالوص يموافقةطبيب،مناكثراذنالصكوكبعضتطلب،االستثناءات

.اإلجهاضبعدماخدماتالقانونياإلطاريعالجال•

ياناتبتوجدال،ضاإلجهابعدوماالوالدةبعدمابرعايةالخاصةلإلرشاداتبالنسبة•
جهاضإعملياتتتضمنأنهاأوفقطالقانونيلإلجهاضتوفيرهايتمكانإذاماحول 

«قانونيةغير»
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امليول والهويات الجنسية \األوليةبعض النتائج 

للعنفيةالجنسانالهويةومغايري الجنس يامليلالعقوباتقانون يجرمالدول بعضفي•
.
جريمةالخاصةاألماكنفيالبالغينبيناملثليالسلوكيعتبرالالدول بعضقوانينفي•

 املتحولينالرجالأوللنساءيمكن.جنائية
ً
تغييرلتعكسةالقانونيهويتهمتغييرجنسيا

.معهميتسامحاملدنيالقانون وأن.الجنس

،جنسالأساسعلىالتمييزأوالكراهيةجرائممنالناستحميمحددةقوانينتوجدال•
.الجنسثنائيةحالةأوالجنسيةالهويةأوالتوجه
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االستراتيجيات\األوليةبعض النتائج 

الدول بعضفياألسرةلتنظيماستراتيجياتتوجد•

يتملمولكنةواإلنجابيالجنسيةللحقوق استراتيجياتبتطويرقامتالتيالدول قليلة•
لتنفيذهاامليزانيةفيمواردأيتخصيص
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االستخالصات

الحقوق 

النص

املقاربة

الحياد

التجزئة
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توصيات عامة



23

:  العمل على الحقوق والصحة الجنسية واالنجابية من ضمن

ة، الصحة االنجابية، الصحة الجنسية، الحقوق االنجابي: التعريفات•
الحقوق الجنسية

ةمواكبة تطور مراحل التعامل مع الحقوق والصحة الجنسية واالنجابي•
وجود سياق تشريعي داعم للخدمات املقدمة اهمية •
االنجابيةو هام جدا في قضايا الحقوق والصحة الجنسية السياساتيالسياق •
التشريع ووضع السياسات املتوائمة مع املعايير الدولية•
جابيةواالننهج حقوق االنسان في مقاربة قضايا الحقوق الجنسية اعتماد •
توفير البيانات •
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ي عالقتها ب
 
:قراءة الحقوق والصحة الجنسية واالنجابية ف

التمييز 

والعنف ضد 

النساء في 

الحيز الخاص
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شكرا 


