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مقدمة
1.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 وحديثي 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 االمهات
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 ميكــن أن يفيــد املولــود اجلديــد ،الــذي يتمتــع
أيضــا بحقــوق ويتطلــب االحتــرام واالعتــراف .معــا ،ينبغــي دعــم املــرأة
ً
مــع شــريكها وعائلتهــا 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 حيويــة .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 الرعاية قد
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 الرعاية
املبكــرة اجليــدة ،مبــا فــي ذلــك التعلــق والرضاعــة الطبيعيــة ،لهــا تأثيــر
إيجابــي دائــم علــى صحــة وســامة حديثــي الــوالدة مــدى احليــاة .تبقــى
ذكريــات النســاء عــن جتاربهــن فــي الــوالدة ومعاجلــة مواليدهــن اجلــدد
معهــم طــوال العمــر ،وغال ًبــا مــا يتــم مشــاركتها مــع نســاء أخريــات،
ممــا يســاهم فــي خلــق منــاخ مــن الثقــة أو الشــك حــول نظــام الرعايــة
الصحيــة.

2.دليل مثبت على عدم االحترام وسوء املعاملة
بــدأت الرحلــة نحــو رعايــة األمومــة احملترمــة فــي أواخــر األربعينيــات مــن
القــرن املاضــي باإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان .فــي التســعينيات مــن
القــرن املاضــي ،أصــدرت األمم املتحــدة «إعــان القضــاء علــى العنــف ضــد
املــرأة» ،واكتســبت احلركــة قــوة فــي أمريــكا الالتينيــة التــي ســميت
«إنســانية» الــوالدة .بعــض التقاريــر األولــى عــن انتهــاكات حقــوق املــرأة
أثنــاء الــوالدة جــاءت مــن مجتمــع حقــوق اإلنســان .2مبدئيــا كان التركيــز
علــى احلــد مــن وفيــات األمهــات والرضــع ،ثــم حتــول التركيــز عامليــا إلــى
تطويــر معاييــر حقــوق اإلنســان بشــأن وفيــات األمهــات واألطفــال فــي
فتــرة النفــاس .3وفــي اآلونــة األخيــرة ،أدى ذلــك إلــى اعتبــار عــدم االحترام
واإلســاءة كدليــل علــى الفشــل النظامــي فــي احتــرام معاييــر حقــوق
اإلنســان.
مــع اختتــام األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ( )GDMفــي عــام  ،2015ومــع
حتقيـ�ق ع�دـد قليـ�ل مــن ال��دول األه��داف اإلمنائي��ة لأللفيةــ رقم��ي  4و 5
املعنيــن بتخفيــض وفيــات األطفــال وحتســن صحــة األم ،قــام صنــاع
السياســات العامليــة واملناصريــن بتقييــم أكثــر جديــة للعقبــات التــي
حتــول دون بقــاء األمهــات واملواليــد اجلــدد علــئ قيــد احليــاة و فــي صحــة
جيــدة .وشــمل ذلــك احلاجــة إلــى فهــم شــامل للتأثيــرات االجتماعيــة
والثقافيــة والقائمــة علــى النــوع االجتماعــي فــي اإلعــدادات الســريرية
واألنظمــة الصحيــة وفــي النهايــة علــى النتائــج الصحيــة .خــال
حقبــة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،كان معظــم تركيــز مجتمعــات
الصحــة العامــة والتنميــة ينصــب علــى اخلبــرة الســريرية وبنــاء
القــدرات فــي التدخــات املوجهــة للحــد مــن الوفيــات .لكــن املطلــوب
االهتمــام بزيــادة الوعــي بالقضايــا التــي غالبـا ً ال يتــم التطــرق لهــا وهــي
األضــرار العاطفيــة واجلســدية والنفســية التــي تتعــرض لهــا النســاء
أثنــاء الــوالدة فــي املرافــق الصحيــة.

فــي العقــد املاضــي ،أدى االهتمــام العاملــي املتزايــد لقطــاع الصحة
العامــة بفهــم ومعاجلــة هــذه األضــرار التــي تعانــي منهــا النســاء
أثنــاء الــوالدة فــي املرفــق الصحــي إلــى وفــرة األبحــاث واملطبوعــات
املنشــورة .قــدم حتليــل املشــاهد فــي مشــروع :TRAction 2010
استكشــاف أدلــة اثبــات علــى عــدم االحتــرام وســوء املعاملــة فــي
مرافــق الــوالدة وقــدم أول 4استكشــاف منهجــي لهــذه املســألة؛
فــي نفــس العــام ،قــام مشــروع وكالــة الواليــات املتحــدة للتنميــة
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الدوليــة  (USAID) TRActionبتمويــل مشــروعني بحثيــن تنفيذيــن،
همــا ســتاها فــي تنزانيــا وهيشــيما فــي كينيــا ،ملواصلــة بنــاء أدلــة
اثبــات علــى انتشــار ســوء املعاملــة وأنواعهــا ،واالســتجابات احملتملــة
القائمــة علــى هــذا الســياق .فــي عــام  ،2011نشــر حتالــف الشــريط
األبيــض لألمومــة املأمونــة « White Ribbon Allianceميثــاق رعايــة
األمومــة احملترمــة  :احلقــوق العامليــة للنســاء فــي ســن اإلجنــاب ،وهــي
وثيقــة تســتخدم فــي العديــد مــن البلــدان كأداة فــي برنامــج املناصــرة
 .أصــدرت منظمــة الصحــة العامليــة بيانًــا فــي عــام  2014تؤكــد فيــه
حقــوق اإلنســان األساســية للمــرأة أثنــاء الــوالدة .5مجــال الرعايــة
احملترمــة اســتمر فــي النمــو مــع زيــادة التركيــز بنائــا علــى ادلــة االثبــات
فــي العديــد مــن الدراســات واملنشــورات.

3.تأكيد احلقوق األساسية للمرأة وحديثي الوالدة
حقــوق اإلنســان هــي حقــوق متأصلــة جلميــع النــاس ،دون متييــز ،بغــض
النظــر عــن العمــر أو اجلنســية أو مــكان اإلقامــة أو النــوع االجتماعــي
أو األصــل القومــي أو اإلثنــي أو اللــون أو الديــن أو اللغــة أو أي وضــع
آخــر .غال ًبــا مــا يتــم التعبيــر عــن حقــوق اإلنســان العامليــة وضمانهــا
بواســطة الصكــوك القانونيــة ،مثــل املعاهــدات الدوليــة .يحــدد القانون
الدولــي حلقــوق اإلنســان التزامــات الــدول بالتصــرف بطــرق معينــة أو
االمتنــاع عــن بعــض األفعــال ،مــن أجــل احتــرام وحمايــة وإعمــال حقــوق
اإلنســان واحلريــات األساســية لألفــراد أو اجلماعــات.
وضــح امليثــاق حقــوق كيانــن ،املــرأة ومولودهــا اجلديــد فــي إطــار الرؤيــة
وتوفيــر إطــار لرعايــة األمومــة اخالقيــة رفيعــة املســتوى التــي تدعــم
وحتتــرم كرامــة كالهمــا .لــكل مــن اجلنــس البشــري ،حديــث الــوالدة
واملــرأة ،حقــوق يجــب احترامهــا وضمانهــا بشــكل مســتقل .ينبغــي
تزويــد النســاء باملعلومــات والدعــم الالزمــن التخــاذ القــرارات ألنفســهن
ومواليدهــن بحريــة .يتمتــع املولــود اجلديــد ،ككائــن بشــري فــردي،
بحقــوق مســتقلة ،وكل قــرار تتخــذه األم أو مقــدم رعايــة آخــر ،يجــب
أن يتــم مــع مراعــاة مصلحــة الطفــل الفضلــى فــي االعتبــار .يجــب
علــى األنظمــة الصحيــة ضمــان صحــة وســامة وكرامــة كل مــن املــرأة
وحديثــي الــوالدة ،مــع احلــرص علــى حمايــة هــذا اليــوم األكثــر أساســية
فــي حيــاة اإلنســان.
يســتند امليثــاق إلــى صكــوك حقــوق اإلنســان املقبولــة علــى نطــاق
واســع مبــا فــي ذلــك اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،واتفاقيــة القضــاء علــى
جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،والعهديــن الدوليــن اخلاصــن
باحلقــوق املدنيــة والسياســية ،واحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة ،وغيرهــا .كمــا تدعمهــا الصكــوك اإلقليميــة حلقــوق
اإلنســان ،مبــا فــي ذلــك امليثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنســان والشــعوب،
وامليثــاق األفريقــي حلقــوق الطفــل ورفاهــه ،واالتفاقيــة األمريكيــة حلقــوق
اإلنســان ،واالتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان والطــب احليــوي ،وغيرهــا.

4.ملاذا هناك حاجة لهذا امليثاق وكيف ميكن استخدامه
يوضــح هــذا امليثــاق احملــدث بوضــوح تــام حقــوق النســاء واملواليــد اجلــدد

فــي ســياق رعايــة األمومــة املقدمــة داخــل مرفــق الرعايــة الصحيــة.
يحــدد كيفيــة تداخــل حقــوق اإلنســان فــي ســياق احلمــل والــوالدة
ويؤكــد احلقــوق األساســية للمــرأة وحديثــي الــوالدة الغيــر قابلــة
للتصــرف فيهــا .كثيــر مــن هــذه احلقــوق راســخة فــي القانــون الدولــي
ومت تفســيرها وتطبيقهــا علــى القضايــا الناشــئة أثنــاء احلمــل والــوالدة
والرعايــة املقدمــة بعــد الــوالدة مباشــرة .ومــع ذلــك ،يتــم توضيــح هــذه
احلقــوق فــي اتفاقيــات منفصلــة حلقــوق اإلنســان ،ومــن أجــل تأكيــد
تطبيقهــا فــي ســياق احلمــل والــوالدة ،مــن املهــم جتميعهــا فــي وثيقــة
واحــدة تركــز علــى هــذه الفتــرة.
يتنــاول ميثــاق رعايــة األمومــة احملترمــة مســألة عــدم االحتــرام واالعتــداء
علــى النســاء واملواليــد اجلــدد الذيــن يســتخدمون خدمــات رعايــة األم
والوليــد ويوفــر منصــة للتحســن مــن خــال:
• زيــادة الوعــي بضمانــات حقــوق اإلنســان للمــرأة واملواليــد اجلــدد
املعتــرف بهــا فــي األمم املتحــدة املعتمــدة دولي ـا ً وغيرهــا مــن اإلعالنــات
واالتفاقيــات والعهــود املتعــددة اجلنســيات؛
• تســليط الضــوء علــى العالقــة بــن ضمانــات حقــوق اإلنســان وتقــدمي
الرعايــة الصحيــة ذات الصلــة بالرعايــة الصحيــة لألمهــات واملواليــد
اجلــدد ؛
• زيــادة بنــاء قــدرات مناصريــن صحــة األم والوليــد والطفــل علــى
املشــاركة فــي عمليــات حقــوق اإلنســان؛
• مواءمــة طلــب املــرأة للحصــول علــى رعايــة عاليــة اجلــودة لألمهــات
واملواليــد اجلــدد مــع املعاييــر الدوليــة حلقــوق اإلنســان؛ و
• توفيــر مؤسســة إلخضــاع احلكومــات ونظــام رعايــة األمومــة
واجملتمعــات للمســاءلة أمــام هــذه احلقــوق
• دعــم العاملــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة فــي توفيــر رعايــة
محترمــة للنســاء واملواليــد اجلــدد وخلــق بيئــة عمــل صحيــة.

ميثــاق رعايــة األمومــة احملترمــة :احلقــوق العاملية
للنســاء واملواليــد اجلدد
1.لكل فرد احلق في التحرر من األذى وإساءة املعاملة.
ال يُســمح ألي شــخص أن يؤذيــك جســديًا أو مولــودك اجلديــد .يجــب
العنايــة بكليكمــا بطريقــة لطيفــة ورحيمــة وتقــدمي املســاعدة عنــد
الشــعور باأللــم أو االنزعــاج.
السلطة القانونية:
العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،1966 ،املادة 7
اتفاقية حقوق الطفل ،1990 ،املادة 19، 37
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،2006 ،املادة 15، 16
السلطة القانونية اإلقليمية:
امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ،1998 ،املادة 6
امليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل ،1990 ،املادة 16
االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ،1969 ،املادة 5
االتفاقيــة األمريكيــة حلقــوق اإلنســان فــي مجــال احلقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة ،1988 ،املــادة 19
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اتفاقية بيليم دو بارا ،1994 ،املادة 2، 3، 4
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،1950 ،املادة 3

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 يُســمح ألحــد بإجبــارك أو القيــام بأشــياء لــك أو ملولــودك اجلديــد دون
علمــك أو موافقتــك .لــكل امــرأة احلــق فــي االســتقالل الذاتــي ،وتلقــي
املعلومــات ،وتقــدمي موافقــة مســتنيرة أو رفــض الرعايــة .لــكل ولــي أمــر أو
وليــة أمــر احلــق فــي تلقــي املعلومــات وتقــدمي املوافقــة أو الرفض عــن علم
لرعايــة مولودهــم اجلديــد ،مبــا يخــدم مصلحــة املولــود الفضلــى ،مــا لــم
ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك.
السلطة القانونية:
العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،1966 ،املادة 7، 19
اتفاقية حقوق الطفل ،1990 ،املادة 5، 13
السلطة القانونية اإلقليمية:
امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ،1998 ،املادة 9
االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ،1969 ،املادة 13
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان والطب احليوي ،1997 ،املادة 5 ، 6

3.لكل شخص احلق في اخلصوصية والسرية.
ال يُســمح ألحــد مبشــاركة معلوماتــك الشــخصية أو الطبيــة اخلاصــة
بــك أو مبولــودك ،مبــا فــي ذلــك جميــع الســجالت والصــور ،دون موافقتــك.
يجــب حمايــة خصوصيتــك انــت ومولــودك ،إال إذا كان ذلــك ضروريًــا
ملقدمــي الرعايــة الصحيــة لنقــل املعلومــات مــن أجــل اســتمرارية
الرعايــة.
السلطة القانونية:
العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،1966 ،املادة 17
اتفاقية حقوق الطفل ،1990 ،املادة 16
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،2006 ،املادة 22
السلطة القانونية اإلقليمية:
امليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل ،1990 ،املادة 10
االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ،1969 ،املادة 11
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،1950 ،املادة 8
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان والطب احليوي،1997 ،املادة 10

اتفاقية حقوق الطفل ،1990 ،املادة 16، 23
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،2006 ،املادة 17
السلطة القانونية اإلقليمية:
امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ،1998 ،املادة 6
امليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل ،1990 ،املادة 13
االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ،1969 ،املادة 11 ،5
اتفاقية بيليم دو بارا ،1994 ،املادة 4
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،1950 ،املادة 8

 5.لكل فرد احلق في املساواة ،والتحرر من التمييز
والرعاية املنصفة.
ال يُســمح ألي شــخص بالتمييــز ضــدك أو ضــد مولــودك بســبب شــيء
يظنــوه أو ال يحبونــه فــي كليكمــا .تتطلــب املســاواة أن تتمتــع النســاء
احلوامــل بنفــس احلمايــة املنصــوص عليهــا فــي القانــون عندمــا تكــون
غيــر حامــل ،مبــا فــي ذلــك احلــق فــي اتخــاذ القــرارات بشــأن مــا يحــدث
جلســمهن .
السلطة القانونية:
العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية ،1966 ،املــادة 24
(1)، 26
العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة،
 ،1966املــادة )2، 10 (3
اتفاقية حقوق الطفل ،1990 ،املادة 2
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،1979 ،املــادة
)ب( )1، 12، 14 (2
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،2006 ،املواد5، 6، 7
اتفاقيــة حمايــة حقــوق جميــع العمــال املهاجريــن وأفــراد أســرهم،
 ،1990املــادة 14
االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري،
الفــن ،2 .الفــن5 .
منظمــة العمــل الدوليــة ،اتفاقيــة الشــعوب األصليــة والقبليــة1989 ،
(رقــم  ،)169املــادة3 .
السلطة القانونية اإلقليمية:
امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ،1998 ،املادة 2
امليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل ،1990 ،املادة 3
االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ،1969 ،املادة 1
اتفاقية بيليم دو بارا ، 1994،املادة 6
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،1950 ،املادة 14

4.كل شخص هو شخصه من حلظة والدته وله احلق في 6.لكل فرد احلق في الرعاية الصحية وأعلى مستوى
ممكن من الصحة.
أن يعامل بكرامة واحترام.
ال يُســمح ألحــد بإذاللــك أو تعنيفــك لفظيــا أو التحــدث عنــك أو ملســك
انــت أو مولــودك بطريقــة مهينــة أو غيــر محترمــة .يجــب العنايــة بــك
ومبولــودك باحتــرام وتراحــم.
السلطة القانونية:
االتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية ،1966 ،املادة 17

ال يجــوز ألحــد أن مينعــك أنــت أو مولــودك اجلديــد مــن احلصــول علــى
الرعايــة الصحيــة الالزمــة أو رفــض أو حجــب الرعايــة مــن أحدكمــا.
يحــق لــك أنــت ومولــودك اجلديــد احلصــول علــى رعايــة عاليــة اجلــودة،
يتــم توفيرهــا فــي الوقــت املناســب ،فــي بيئــة نظيفــة وآمنــة ،مــن قبــل
مقدمــي اخلدمــات اللذيــن مت تدريبهــم علــى أفضــل املمارســات احلاليــة.
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السلطة القانونية اإلقليمية:
االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ،1969 ،املادة 11
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،1950 ،املادة 8

السلطة القانونية:
العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة،
 ،1966املــادة 12
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،1979 ،املــادة
5، 12
اتفاقية حقوق الطفل ،1990 ،املادة 23، 24
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،6002 ،املادة 25
منظمــة العمــل الدوليــة ،اتفاقيــة الشــعوب األصليــة والقبليــة1989 ،
(رقــم  ،)169املــادة25 .
السلطة القانونية اإلقليمية:
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان والطب احليوي،1997 ،
املادة 3
امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ،1998 ،املادة 16
امليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل ،1990 ،املادة 14
البروتوكــول اإلضافــي لالتفاقيــة األمريكيــة حلقــوق اإلنســان فــي مجــال
احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة،1988 ،
املادة 10

ال يُســمح ألحــد برفــض تســجيل مولــودك اجلديــد ،حتــى إذا توفــى بعــد
الــوالدة بفتــرة قصيــرة ،أو يُحــرم مــن اجلنســية التــي يســتحقها املولــود
اجلديــد قانون ًيــا.
السلطة القانونية:
العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،1966 ،املادة 24
اتفاقية حقوق الطفل ،1990 ،املادة 7

7.لكل فرد احلق في احلرية واالستقالل الذاتي وتقرير
املصير والتحرر من االحتجاز التعسفي.

10.لكل فرد احلق في التغذية الكافية واملياه النقية.

9.لكل طفل احلق في الهوية واجلنسية منذ الوالدة.

اتفاقيــة حمايــة حقــوق جميــع العمــال املهاجريــن وأفــراد أســرهم،
 ،1990املــادة 29
السلطة القانونية اإلقليمية:
امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ،1998 ،املادة 5
االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ،1969 ،املادة 3

ال يُســمح ألحــد مبنعــك أنــت ومولــودك اجلديــد مــن احلصــول علــى
ال يُســمح ألحــد باحتجــازك أو مبولــودك اجلديــد فــي مرفــق الرعايــة التغذيــة الكافيــة أو امليــاه النظيفــة أو بيئــة صحيــة .لديــك احلــق
الصحيــة ،حتــى إذا لــم تتمكنــي مــن الدفــع مقابــل اخلدمات املســتلمة .فــي احلصــول علــى املعلومــات والدعــم بشــأن تغذيــة الطفــل
السلطة القانونية:
ومزايــا الرضاعــة الطبيعيــة.

العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة،
 ،1966املــادة 1
العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية ،1966 ،املــادة 1، 9.1،
18.1
اتفاقية حقوق الطفل ،1990 ،املادة 37
منظمــة العمــل الدوليــة ،اتفاقيــة الشــعوب األصليــة والقبليــة1989 ،
(رقــم  ،)169املــادة ،2 .الفــن5 .
السلطة القانونية اإلقليمية:
امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ،1998 ،املادة 6، 20
امليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل ،1990 ،املادة 03
االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ،1966 ،املادة 7
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،1950 ،املادة 5

السلطة القانونية:

اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة،1979 ،
املــادة 12
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة،9791 ،
املــادة )2( 14
اتفاقية حقوق الطفل ،1990 ،املادة ( )2( 24ج)( )2( ،هـ)
العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة ،املــادة )1( 11
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،2006 ،املادة )1( 25
الهيئة القانونية اإلقليمية:

امليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل ،1990 ،املادة )2( 14
بروتوكــول امليثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنســان والشــعوب واملــرأة فــي
8.لكل طفل احلق في أن يكون مع والديه أو ولي أمره .
أفريقيــا ،2005 ،املــادة ( 15أ)
ال يُســمح ألحــد بفصلــك عــن مولــودك اجلديــد دون موافقتــك .يحــق لــك البروتوكــول اإلضافــي لالتفاقيــة األمريكيــة حلقــوق اإلنســان فــي
أنــت ومولــودك اجلديــد أن تبقيــا معــا فــي جميــع األوقــات ،حتــى لــو كان ميــدان احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،1999 ،املــادة
املولــود اجلديــد صغيــرًا أو مبتســرا أو يعانــي مــن ظــروف طبيــة تتطلــب )1( 12
رعايــة إضافيــة.
السلطة القانونية:
االتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية ،1966 ،املادة 17
اتفاقية حقوق الطفل ،1990 ،املادة 9، 16
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،2006 ،املادة 22

ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة whiteribbonalliance.org/rmcresources :

مجموعــة واســعة مــن االفــراد فــي اجلهــات املعنيــة ذو خلفيــات متنوعــة فــي :األبحــاث ،األبحــاث الســريرية ،حقــوق اإلنســان و الدعــم واملناصــرة
اجتمعــوا لتطويــر هــذا امليثــاق .حتالــف الشــريط االبيــض لألمومــة املأمونــة يقــود حملــة تعزيــز رعايــة األمومــة احملترمــة.
يعتمــد امليثــاق علــى اتفاقيــات حقــوق اإلنســان املقبولــة علــى نطــاق واســع مثــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة  .كمــا أنــه مدعــوم مــن قبــل اتفاقيــات حقــوق اإلنســان اإلقليميــة مثــل امليثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنســان وحقــوق النــاس ،واالتفاقيــة
األمريكيــة حلقــوق اإلنســان ،واالتفاقيــة األوروبيــة بشــأن حقــوق اإلنســان والطــب احليــوي ،وأخــرى

صورة الغالف :حقوق النشر محفوظة لهيئة انقاذ الطفولة.

