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مت إنشاؤه بناء على القوانني الدولية واإلقليمية املعمول بها; يرتكز على حقوق اإلنسان
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األهمية املميزة للحمل
يعــد احلمــل والــوالدة فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن األحــداث
الهامــة ،ذات األهميــة الشــخصية واالجتماعيــة العميقــة فــي
حيــاة النســاء واألســر واجملتمعــات .مــن أجــل صحــة موفــورة
للنســاء وحديثــي الــوالدة ،حتتــاج النســاء إلــى الدعــم طــوال فتــرة
احلمــل والــوالدة.
إن صحــة املــرأة واملولــود مترابطتــان ،قــد يتــم تهميــش كالهمــا فــي
مرحلــة الــوالدة واألشــهر التاليــة ،ال يكفــي التركيــز علــى وقايــة
االمهــات وحديثــي الــوالدة مــن املراضيــة والوفيــات ،يجــب أن تشــمل
الرعايــة خــال هــذه الفتــرة حقــوق اإلنســان األساســية ،مبــا فــي
ذلــك حقــوق االحتــرام والكرامــة والســرية واملعلومــات واملوافقــة
املســتنيرة؛ احلــق فــي أعلــى مســتوى معيــار صحــة ميكــن بلوغــه،
والتحــرر مــن التمييــز ومــن جميــع أشــكال ســوء املعاملــة .ينبغــي
االعتــراف باســتقالل املــرأة واحترامــه ،األخــذ فــي االعتبــار صحتهــا
النفســية وخياراتهــا املفضلــة مبــا فــي ذلــك احلــق فــي اختيــار
مرافــق/ه معهــا اثنــاء اخملــاض والــوالدة .احتــرام املــرأة واالعتــراف بهــا
أيضــا بحقــوق ويتطلــب
ميكــن أن يفيــد املولــود اجلديــد ،الــذي يتمتــع ً
االحتــرام واالعتــراف .معــا ،ينبغــي دعــم املرأة مــع شــريكها وعائلتها
لرعايــة املولــود واتخــاذ أفضــل القــرارات لــه.
إن عالقــة املــرأة مبقدمــي رعايــة األمومــة ونظــام رعايــة األمومــة
أثنــاء احلمــل والــوالدة وفتــرة مــا بعــد الــوالدة أمــر دات أهميــة حيوية.
جتــارب النســاء مــع مقدمــي الرعايــة إمــا ان تــؤدي إلــى متكــن وراحــة
أو إلــى ضــرر وصدمــة عاطفيــة دائمــي األثــر تضيــف أو تنتقــص
مــن ثقــة املــرأة واحترامهــا لذاتهــا .وايضــا جتــارب املواليــد اجلــدد
مــع مقدمــي الرعايــة قــد يكــون لهــا تأثيــر كبيــر ودائــم  -املواليــد
اجلــدد يشــعرون باأللــم وعــدم الراحــة ،وميكــن أن يتعرضــوا لضغــوط
عاطفيــة ،خاصــة عنــد االنفصــال عــن عائالتهــم فــي الســاعات
األولــى مــن احليــاة .1نحــن نعلــم أن الرعايــة املبكــرة اجليــدة ،مبــا فــي
ذلــك التعلــق والرضاعــة الطبيعيــة ،لهــا تأثيــر إيجابــي دائــم علــى
صحــة وســامة حديثــي الــوالدة مــدى احليــاة .تبقــى ذكريات النســاء
عــن جتاربهــن فــي الــوالدة ومعاجلــة مواليدهــن اجلــدد معهــم طوال
العمــر ،وغال ًبــا مــا يتــم مشــاركتها مــع نســاء أخريــات ،ممــا يســاهم
فــي خلــق منــاخ مــن الثقــة أو الشــك حــول نظــام
الرعاية الصحية.
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ميثاق رعاية األمومة احملترمة
1 .لكل فرد احلق في التحرر من األذى وإساءة املعاملة
ال يُسمح ألي شخص أن يؤذيك جسديًا أو مولودك
اجلديد .يجب العناية بكليكما بطريقة لطيفة ورحيمة
وتقدمي املساعدة عند الشعور باأللم أو االنزعاج.
2 .لكل فرد احلق في احلصول على املعلومات واملوافقة
املستنيرة واحترام خياراته وتفضيالته ،مبا في ذلك احلق
في اختيار املرافق/ه أثناء رعاية األمومة ورفض اإلجراءات
الطبية.
ال يُسمح ألحد بإجبارك أو القيام بأشياء لك أو ملولودك
اجلديد دون علمك أو موافقتك .لكل امرأة احلق في
االستقالل الذاتي ،وتلقي املعلومات ،وتقدمي موافقة
مستنيرة أو رفض الرعاية .لكل ولي أمر أو ولية أمر
احلق في تلقي املعلومات وتقدمي املوافقة أو الرفض عن
علم لرعاية مولودهم اجلديد ،مبا يخدم مصلحة املولود
الفضلى ،ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
3 .لكل شخص احلق في اخلصوصية والسرية.
ال يُسمح ألحد مبشاركة معلوماتك الشخصية أو
الطبية اخلاصة بك أو مبولودك ،مبا في ذلك جميع
السجالت والصور ،دون موافقتك .يجب حماية
خصوصيتك انت ومولودك ،إال إذا كان ذلك ضروريًا
ملقدمي الرعاية الصحية لنقل املعلومات من أجل
استمرارية الرعاية.
4 .كل شخص هو شخصه من حلظة والدته وله احلق
في أن يعامل بكرامة واحترام.
ال يُسمح ألحد بإذاللك أو تعنيفك لفظيا أو التحدث
عنك أو ملسك انت أو مولودك بطريقة مهينة أو غير
محترمة .يجب العناية بك ومبولودك باحترام وتراحم.

5 .لكل فرد احلق في املساواة ،والتحرر من التمييز
والرعاية املنصفة.
ال يُسمح ألي شخص بالتمييز ضدك أو ضد مولودك
بسبب شيء يظنوه أو ال يحبونه في كليكما .تتطلب
املساواة أن تتمتع النساء احلوامل بنفس احلماية
املنصوص عليها في القانون عندما تكون غير حامل،
مبا في ذلك احلق في اتخاذ القرارات بشأن ما يحدث
جلسمهن .
6 .لكل فرد احلق في الرعاية الصحية وأعلى مستوى
ممكن من الصحة.
ال يجوز ألحد أن مينعك أنت أو مولودك اجلديد من احلصول
على الرعاية الصحية الالزمة أو رفض أو حجب الرعاية
من أحدكما .يحق لك أنت ومولودك اجلديد احلصول على
رعاية عالية اجلودة ،يتم توفيرها في الوقت املناسب ،في
بيئة نظيفة وآمنة ،من قبل مقدمي اخلدمات اللذين مت
تدريبهم على أفضل املمارسات احلالية.
7 .لكل فرد احلق في احلرية واالستقالل الذاتي وتقرير
املصير والتحرر من االحتجاز التعسفي.
ال يُسمح ألحد باحتجازك أو مبولودك اجلديد في مرفق
الرعاية الصحية ،حتى إذا لم تتمكني من الدفع مقابل
اخلدمات املستلمة.
8 .لكل طفل احلق في أن يكون مع والديه أو ولي أمره.
ال يُسمح ألحد بفصلك عن مولودك اجلديد دون
موافقتك .يحق لك أنت ومولودك اجلديد أن تبقيا معا
في جميع األوقات ،حتى لو كان املولود اجلديد صغيرًا
أو مبتسرا أو يعاني من ظروف طبية تتطلب رعاية
إضافية.
9 .لكل طفل احلق في الهوية واجلنسية منذ الوالدة.
ال يُسمح ألحد برفض تسجيل مولودك اجلديد ،حتى إذا
توفى بعد الوالدة بفترة قصيرة ،أو يُحرم من اجلنسية
التي يستحقها املولود اجلديد قانونًيا.
10.لكل فرد احلق في التغذية الكافية واملياه النقية.
ال يُسمح ألحد مبنعك أنت ومولودك اجلديد من احلصول
على التغذية الكافية أو املياه النظيفة أو بيئة صحية.
لديك احلق في احلصول على املعلومات والدعم بشأن
تغذية الطفل ومزايا الرضاعة الطبيعية.
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يوضــح هــذا امليثــاق احملــدث بوضــوح تــام حقــوق
النســاء واملواليــد اجلــدد أثنــاء تلقيهــم رعايــة
األمومــة داخــل مرفــق الرعايــة الصحيــة.
يحــدد كيفيــة تدخــل حقــوق اإلنســان خــال فتــرة
احلمــل والــوالدة ويؤكــد احلقــوق األساســية امل َ ْفــرُوغ
ِمنْهــا للمــرأة وحديثــي الــوالدة .العديــد مــن هــذه
احلقــوق راســخة فــي القانــون الدولــي ومت تفســيرها
وتطبيقهــا علــى القضايــا الناشــئة أثنــاء احلمــل
والــوالدة والرعايــة املقدمــة بعــد الــوالدة مباشــرة.
هــذه احلقــوق معروفــة وفصلــت بوضــوح فــي
اتفاقيــات منفصلــة حلقــوق اإلنســان ،ومــع ذلــك،
ومــن أجــل تأكيــد تطبيقهــا فــي ســياق احلمــل
والــوالدة ،مــن املهــم جمعهــا فــي وثيقــة واحــدة
تركز على هذه الفترة.

ميثــاق رعايــة األمومــة احملترمــة :تناولــت احلقــوق
العامليــة للنســاء واملواليــد قضيــة عــدم احتــرام
وإســاءة معاملــة االمهــات و املواليــد اجلــدد ذو احلقوق
املميــزة عنــد اســتخدامهم خدمــات رعايــة األم
والوليــد الصحيــة .امليثــاق يوفــر منصــة داعمــة مــن
خــال:
+زيادة الوعي بضمان حقوق اإلنسان للمرأة
واملواليد اجلدد في اإلعالنات واإلتفاقيات والعهود
املعترف بها دوليا من قبل األمم املتحدة و جهات
آخرى متعددة اجلنسيات؛
+تسليط الضوء على العالقة بني ضمانات حقوق
اإلنسان وتقدمي الرعاية الصحية ذات الصلة
بالرعاية الصحية لألمهات واملواليد اجلدد؛
+تطوير قدرات املناصرين لصحة االمهات و املواليد
و الطفل للمشاركة في مجال حقوق االنسان؛
واءمة حاجة النساء لرعاية صحية عالية اجلودة
ُ +م َ
املقدمة لألمهات واملواليد طبقا للمعايير الدولية
حلقوق االنسان؛
+توفير هيكل و قاعدة ملسائلة احلكومات و نظام
رعاية األمومة واجملتمعات فيما يخص تطبيق
هذه احلقوق؛
+دعم العاملني في مجال الرعاية الصحية في
توفير رعاية محترمة ومناسبة للنساء واملواليد
اجلدد وخلق بيئة عمل صحية.
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