المنظمة العالمية لتمكين المرأة

وقائـــع

الصحة الجنسية واإلنجابية للنساء والفتيات
ذوات اإلعاقة والحقوق الخاصة بها
Sexual and Reproductive Health and Rights of
Women and Girls with Disabilities

تشكل النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ما يقارب خمس سكان العالم من النساء . 1وتتساوى احتمالية نشاطهن الجنسي مع نظيراتهن من غير ذوات
اإلعاقة على الرغم من االراء النمطية غير الدقيقة التي تشير الى العكس .ولذلك ،فإن لهن نفس احتياجات الصحة الجنسية واإلنجابية ()SRH
كغيرهن من النساء .2إال أن الﻨﺴاء والفﺘﻴات ذوات اإلعاقة يﻮاجهﻦ عقبات فﺮيﺪة وواسعة اإلنتشار بﺴﺒﺐ اﻷشﻜال الﻤﺘعﺪدة والﻤﺘقاﻃعة للﺘﻤﻴﻴﺰ على
أساس ﻨﻮع الجنس واإلعاقة  ،مما يحول دون اإلعمال الﻜامﻞ لحقوقهن وصحتهن الﺠﻨﺴﻴة واإلنﺠابﻴة (.)SRHR

أشكال ومظاهر انتهاكات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية ( )SRHRالخاصة
بالنساء والفتيات ذوات اإلعاقة
الممارسات التمييزية في الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية
 يفتقرًمقدموًالرعايةًالصحيةًبشكلًعامًالىًالحساسيةً
واللطافةًوالدعمًللنساءًوالفتياتًذواتًاإلعاقة .10ويرجعًذلكً
بشكلًكبيرًإلىًالنقصًفيًبرامجًالتدريبًالمناسبةًلمقدميً
الرعايةًالصحيةًوًالقائمةًعلىًاألدلةًوالبراهين.
ً يحملًالعديدًمنًمقدميًالرعايةًالصحيةًآراءًنمطيةًغيردقيقةً
عنًالنساءًوالفتياتًذواتًاإلعاقةً،مثلًاإلفتراضًالمسبقً
بأنهنًالجنسياتً.
 نظراًلهذهًالتحيزاتًوالقصورًفيًالتدريب ،فإنهًمنًغيرً
المرجحًأنًيزودًمقدموًالخدماتًالصحيةًالنساءًذواتًاإلعاقةً
بمعلوماتًحولًوسائلًمنعًالحملًوالوقايةًمنًاألمراضً
المنقولةًجنسياً( بماًفيًذلكًفيروسًنقصًالمناعةًالبشرية)ً11
ً،أوأنًيقومواًبالتحريًعنًالعنفًالمنزليًأوًالجنسيً12أوً
الكشفًعنًالسرطاناتًاإلنجابيةً .

التمييز والوصمة اإلجتماعية حول الحمل واألمومة
 كثيراًماًتتلقىًالنساءًذواتًاإلعاقةًرعايةًدونًالمستوىً
المطلوبً،بماًفيًذلكًالتمييزًوالمعاملةًالسيئةًعندًحصولهنً
علىًالخدماتًالصحيةًالخاصةًباألمهاتًوالمواليد ،مماًقدً
يصدهنًعنًابتغاءًالرعايةًالصحيةًقبلًالوالدة.
ً عدمًتوفرًالموادًالمتعلقةًبصحةًاألمهاتًوالمواليدًبانتظامًفيً
أشكالًممكنةًالوصولًً.كماًأنًالصورةًالنمطيةًالمتمثلةًفيًأنً
األمومةًالتناسبًالنساءًذواتًاإلعاقةًيمكنًأنًتدفعًبمقدميً
الخدماتًالصحيةًإلىًالتغاضيًعنًحاجتهنًإلىًالمشورةًبشأنً
الحملًاآلمن.
 نادراًًماًيتمًتمكينًالنساءًذواتًاإلعاقةًالجسديةًمنًاتخاذً
القراراتًالمستقلةًوًالخاصةًبعمليةًالوالدةً.فعلىًسبيلًالمثالً،
غالباًماًتفرضًعليهنًالوالدةًبعمليةًقيصريةً،علىًالرغمًمنً
أنهاًليستًًدائماًضرورية.

العقبات المادية والمعرفية للوصول إلى المعلومات والسلع
والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية ()SRH
 غالباًًماًيتمًاستبعادًاألطفالًوالمراهقاتًذواتًاإلعاقةًمنًبرامجً
التثقيفًالجنسيً -أوًعدمًتيسيرًوصولهنًإليها -بسببًافتراضًعدمً
حاجتهنًإلىًهذهًالمعلومات.3
 فيًكثيرًمنًاألحيانً،الًتتوفرًالمعلوماتًحولًالصحةًالجنسيةً
واإلنجابيةًبأنماطًممكنةًالوصولً،ً4مماًيحرمًالنساءًوالفتياتًذواتً
اإلعاقةًمنًالمعلوماتًالضروريةًلتجنبًاإليذاءًالجنسيًوالحملً
غيرًالمرغوبًفيهًواألمراضًالمنقولةًجنسياًً(.)STIs
 قدًالًتكونًالمعداتًوالمرافقًفيًبيئاتًالرعايةًالصحيةًالجنسيةً
واإلنجابيةًمهيئةًمادياًأوًمصممةًبشكلًيالئمًالنساءًذواتًاإلعاقة.5
 وحتىًعندماًتكونًالخدماتًالصحيةًمتاحةًمنًالناحيةًالماديةً،قدً
تواجهًالنساءًوالفتياتًذواتًاإلعاقةًعقباتًماليةًواجتماعيةًونفسيةً
تحولًدونًالحصولًعلىًالرعايةًالصحيةًاإلنجابيةًالكافية.6

اتخاذ القرارات نيابة عن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة والحرمان
من االستقاللية الشخصية
 تتعرضًالنساءًذواتًاإلعاقةًبصورةغيرًمتكافئةًوغيرً
عادلةًإلىًممارساتًإكراهيةًمنًقبيلًالتعقيمًالقسريً،ومنعً
الحملً،واإلجهاض.7
 غالباًماًيسمحًالقانونًعلىًنحوًمحددًللوالدينًأوًاألوصياءً
الشرعيينًأوًاألطباءًباتخاذًالقراراتًبشأنًهذهًاإلجراءاتً
المتعلقةًبالصحةًاإلنجابيةًبالنيابةًعنًالنساءًالمحروماتًمنً
األهليةًالقانونية.8
 تعتمدًهذهًالممارساتًالقسريةًفيًكثيرًمنًاألحيانًعلىً
افتراضاتًزائفةًوتمييزيةًحولًالنشاطًالجنسيًللمرأةًذاتً
اإلعاقةًأوًقدرتهاًعلىًاألمومةً،أوتكونًقائمةًعلىًالرغبةً
فيًالتحكمًفيًفترةًحيضهاًونموها.9

الوصول إلى المعلومات أثناء الحمل
تحتاج النساء والفتيات الحوامل من ذوات اإلعاقة إلى معلومات مناسبة لتعزيز الحمل الصحي واتخاذ قرارات مستنيرة لتحديد مسار
حياتهن .وتشمل المعلومات اﻷساسية خالل فترة الحمل ما يلي:
 معلوماتًحولًالحمل اآلمنًً،والمخاض والوالدةًً،واألمومة (بما في ذلك الحق في االمومة)ًً،وأنًيقدمًالدعم والخدماتًإلىً
األمهاتًمنًذواتًاإلعاقةًبأشكالًوأنماطًسهلةًالوصول.
 معلوماتًحولًالفحص التشخيصي قبل الوالدةًوإتاحتهًعلىًأساسًاختياريًومستنيرً.
 المشورة الدقيقةًحولًنتائجًاالختباراتًالسابقةًللوالدةًذاتًالمنهجًغير المتحيز أو التوجيهي أو التمييزي.
 معلوماتًموضوعيةًوغيرًتمييزيةًعن تربية الطفل ذي اإلعاقةًً،بماًفيًذلكًتوفيرًمعلوماتًعنًالخدمات المتاحة والدعمًالخاصً
باألطفالًذويًاإلعاقةًوأسرهمً؛ًباإلضافةًإلى
 معلوماتًغيرًمتحيزةًوغيرًتوجيهيةًحولًاإلجهاضًوالوصولًإليه.

الحقوق الجنسية واإلنجابية
الحق في الصحة الجنسية واإلنجابية يعني أن لألشخاص الحق في:
 الصحةًالبدنيةًوالعقليةًواالجتماعيةًالتامةًالخاصةًبجميعًاألمورًالمتعلقةًبجهازهنًاإلنجابيً.
 حياةًجنسيةًمرضيةًوآمنة؛ًو
13

 الحريةًفيًاتخاذًقرارًاإلنجابًوزمنهًوتكراريته ً.
وتدعم العديد من الحقوق اﻷساسية ،المحمية في عدد من المعاهدات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان ،حق النساء والفتيات ذوات اإلعاقة
في الحصول على المعلومات والسلع والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية ،بما في ذلك اتفاقية حقوق اﻷشخاص ذوي اإلعاقة
( , )CRPDواتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (.)CEDAWوتشمل هذه الحقوق مايلي:
 الحياة.14
 الصحةً،بماًفيًذلكًالصحةًالجنسيةًواإلنجابية.15
 خصوصيتهاًالشخصيةًوحريتهاًوأمنهاً،وحقهاًفيًتحديد عدد األطفال والمده الزمنيه بين إنجاب األطفال.16
 الحصولًعلىًالمعلوماتًوالتعليمً،بماًفيًذلكًالمعلوماتًوالتثقيفًبشأنًالصحةًالجنسيةًواإلنجابية.17
 المساواةًوعدم التمييز.18
 إمكانية الوصول.19
 حقًفيًالتمتع بفوائد التقدم العلمي.20
 حقًالتحرر من التعذيب أوالمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.21

اإللتزامات الحكومية لضمان الصحة الجنسية واإلنجابية للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة
22
والحقوق الخاصة بذلك
تقع على عاتق الحكومات التزامات محددة بموجب القانون الدولي باحترام وحماية وإعمال الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية للنساء والفتيات
ذوات اإلعاقة.

كما يتعين على الحكومات أن تلتزم بأن تكون
خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية:








متاحة :ويتطلبًذلكًمنًالدولًالتأكدًمنًتوفرًالمعلوماتً
المتعلقةًبالصحةًالجنسيةًواإلنجابيةً،والسلعً،والخدماتً
الخاصةًبهاًفيًكلًمنًالقانونًوالممارساتً،وأنًيتمًتوزيعهاً
بشكلًجيدًفيًجميعًأنحاءًالبالد.
ممكنة الوصولً:ويقتضيًذلكًمنًالدولًضمانًإمكانيةًوصولً
النساءًوالفتياتًبمختلفًأنواعًإعاقتهنًإلىًالمعلوماتًوالسلعً
والخدماتًالمتعلقةًبالصحةًالجنسيةًواإلنجابيةً.ويشملًهذاً
المطلبًإمكانيةًالوصولًالماديً،وإمكانيةًالوصولًاالقتصاديً
(القدرةًعلىًتحملًالتكاليف)ً،وإمكانيةًالوصولًالمعلوماتي.
مالئمة :وذلكًيتطلبًمنًالدولًالتأكدًمنًأنًتكونًالمعلوماتً
المتعلقةًبالصحةًالجنسيةًواإلنجابيةًوالسلعًوالخدماتًمالئمةً
للمعاييرًاألخالقيةً،وًتحترمًالقيمًالثقافيةً،وتراعيًاحتياجاتً
اإلعاقةًوالنوعًالجنسيًللفردً،وتحترمًحياةًالفردًالخاصةً
وسريته.
ذات جودة :ويعنيًذلكًأنًتتأكدًالدولًمنًأنًالمعلوماتًً،
والسلعًً،والخدماتًالخاصةًبالصحةًالجنسيةًواإلنجابيةًمالئمةً
علمياًًوطبياًًوأنًيتولىًتقديمهاًموظفونًمدربونًعلىًتوفيرً
الخدماتًللنساءًوالفتياتًذواتًاإلعاقة.

ويتعين على الحكومات ما يلي:
االحترام
ويقتضي هذا اإللتزام من الدول االمتناع عن التدخل بصورة مباشرة أو
غير مباشرة في الحصول على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية،
كتجريم بعض الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية مثل
اإلجهاض ،وعدم الكشف عن حالة اإلصابة بفيروس نقص المناعة
البشرية ،أو ممارسة النشاط الجنسي بالتراضي بين البالغين.
الحماية
ويتطلب هذا اﻷمر التزام الدول بحماية حقوق الصحة الجنسية
واإلنجابية للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة من تدخل بعض الجهات
الخاصة ،كضمان الحصول على وسائل منع الحمل أو اإلجهاض
بصرف النظر عن موافقة الوالدين أو الوصي عليهن.
التنفيذ
ويتطلب ذلك من الدول التزام باتخاذ التدابير للقضاء على
الحواجزالعملية واالجتماعية التي تحول دون اإلنفاذ الكامل لحقوق
الصحة الجنسية واإلنجابية لضمان أن "المفاهيم اإلجتماعية الخاطئة
والتحامل والمحرمات ...ال تعرقل تمتع الفرد بالحق في الصحة الجنسية
واإلنجابية" .23

إنفاذ حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية الخاصة بالنساء والفتيات ذوات اإلعاقة






يجبًأنًتكونًالنساءًوالفتياتًذواتًاإلعاقةًقادراتًعلىًاتخاذًقراراتًحياتهنًالجنسيةًواإلنجابيةًبأنفسهنً،معًتقديمًالدعمًلهنً
لضمانًطواعيةًالرضىًوالموافقةًالمستنيرةًعندًالحاجة.
البدًمنًضمانًسهولةًالوصولًإلىًالمعلوماتًوالسلعًوالخدماتًالخاصةًبذواتًاإلعاقةً،بشكلًمالئمًالحتياجاتهنً،وأنًتقدمًعلىً
أساسًمنًالمساواةًوعدمًالتمييزً،معًتوفيرالترتيباتًالتيسيريةًالمعقولةًحسبًالحاجة.
يجبًأنًتكونًالدوراتًوالموادًالتعليميةًالشاملةًفيًمجالًالتربيةًالجنسيةً،باإلضافةًإلىًمعلوماتًالصحةًوالحقوقًالجنسيةً
واإلنجابيةًبوجهًعامً،متاحةًبصيغًبديلةًسهلةًالوصول.ً.
يجبًأنًتكونًاألماكنًالماديةًالتيًيتمًفيهاًتوفيرًخدماتًالرعايةًالصحيةًً،والمعداتًالطبيةًً،وخدماتًالنقلًمنًوإلىًهذهًالمرافقً
متاحةًوممكنةًالوصولًللنساءًوالفتياتًذواتًاإلعاقة.
يجبًتدريبًالعاملينًفيًمجالًالرعايةًالصحيةًعلىًالعملًمعًالنساءًوالفتياتًذواتًاإلعاقةً،وتوفيرًخدماتًقائمةًعلىًحفظً
كرامتهنًواحترامًاستقالليتهنً.

الدعم في اتخاذ القرار
يمكن لنماذج الدعم في اتخاذ القرار أن تساعد في تمكين اﻷشخاص ذوي اإلعاقة ممن يحتاجون إلى المساعدة عند اتخاذ القرارات بشكل
مستقل مع االحتفاظ بأهليتهم القانونية في اتخاذ القرارات.و يستوجب الدعم في اتخاذ القرارات توفرخيارات متنوعة من المساعدة من شأنها
أن تيسر قدرة الفرد على اتخاذ قراراته الخاصة بشؤون حياته .وتمنح نماذج الدعم في اتخاذ القراراﻷولوية إلرادة الفرد وما يفضله ،كما
أنها تحمي حقوقه اإلنسانية اﻷساسية ،بما في ذلك الحقوق المتعلقة باالستقاللية الشخصية واﻷهلية القانونية والمساواة أمام القانون.24
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تعمل المنظمة العالمية لتمكين المرأة ( Women Enabled International (WEIفي المجال الذي تتداخل فيه حقوق المرأة وحقوق اإلعاقة من
أجل النهوض بحقوق النساء والفتيات ذوات اإلعاقة حول العالم .حيث تسهم المنظمة عن طريق المناصرة والتعليم في زيادة االهتمام الدولي -وتقوية
معايير حقوق اإلنسان الدولية الخاصة  -بقضايا مثل العنف ضد المرأة ،والصحة ،والحقوق الجنسية واإلنجابية ،والوصول إلى العدالة ،والتعليم ،واﻷهلية
القانونية ،وحاالت الطوارئ اإلنسانية .كما تسعى منظمة  ،WEIبالتعاون مع هيئات حقوق المرأة ذات اإلعاقة ومنظمات حقوق المرأة حول العالم ،إلى
تعزيز تضافر الجهود بين الحركات في سبيل زيادة المعرفة ورسم استراتيجيات مناصرة شاملة إلعمال حقوق جميع النساء والفتيات.

