
 والفتيات للنساء واإلنجابية الجنسية الصحة
بها الخاصة والحقوق اإلعاقة ذوات  

Sexual and Reproductive Health and Rights of 

Women and Girls with Disabilities 

 المنظمة العالمية لتمكين المرأة

عـــوقائ  
تتساوى احتمالية نشاطهن الجنسي مع نظيراتهن من غير ذوات و . 1تشكل النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ما يقارب خمس سكان العالم من النساء

( SRHفإن لهن نفس احتياجات الصحة الجنسية واإلنجابية ) ،ولذلكعلى الرغم من االراء النمطية غير الدقيقة التي تشير الى العكس.  اإلعاقة

لمتقاطعة للتمييز على دة والمتعدل األشكاابسبب ة وواسعة اإلنتشار فريدعقبات جهن اإلعاقة  يوت ذوات الفتياء والنسا. إال أن ا2كغيرهن من النساء

(.SRHR) إلنجابيةوا لجنسيةالحقوقهن وصحتهن   لكامل، مما يحول دون اإلعمال ا إلعاقةواع الجنس نوس اسأ

الخاصة ( SRHR)أشكال ومظاهر انتهاكات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية 

 بالنساء والفتيات ذوات اإلعاقة

العقبات المادية والمعرفية للوصول إلى المعلومات والسلع 

 (SRH)والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية 

 ً ًبرامجًمنًاإلعاقةًذواتًوالمراهقاتًاألطفالًاستبعادًيتمًماًغالبا

ًعدمًافتراضًبسبب -إليهاًوصولهنًتيسيرًعدمًأو -ًالجنسيًالتثقيف

المعلوماتًهذهًإلىًحاجتهن
3. 

 ًالجنسيةًالصحةًحولًالمعلوماتًتتوفرًالًاألحيان،ًمنًكثيرًفي

الوصولًممكنةًبأنماطًواإلنجابية
4
ًذواتًوالفتياتًالنساءًيحرمًمماً،ً

ًوالحملًالجنسيًاإليذاءًلتجنبًالضروريةًالمعلوماتًمنًاإلعاقة
 (.STIs)ًجنسيا ًًالمنقولةًواألمراضًفيهًالمرغوبًغير

 ًالجنسيةًالصحيةًالرعايةًبيئاتًفيًوالمرافقًالمعداتًتكونًالًقد

اإلعاقةًذواتًالنساءًيالئمًبشكلًمصممةًأوًمادياًمهيئةًواإلنجابية
5.

 ًقدًالمادية،ًالناحيةًمنًمتاحةًالصحيةًالخدماتًتكونًعندماًوحتى

ًونفسيةًواجتماعيةًماليةًعقباتًاإلعاقةًذواتًوالفتياتًالنساءًتواجه

الكافيةًنجابيةاإلًالصحيةًالرعايةًعلىًالحصولًدونًتحول
6.

اتخاذ القرارات نيابة عن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة والحرمان 
من االستقاللية الشخصية

 ًوغيرًمتكافئةًبصورةغيرًاإلعاقةًذواتًالنساءًتتعرض

ًومنعًالقسري،ًالتعقيمًقبيلًمنًإكراهيةًممارساتًإلىًعادلة

واإلجهاضًالحمل،
7.

 ًاألوصياءًأوًللوالدينًمحددًنحوًعلىًالقانونًيسمحًماًغالبا

ًاإلجراءاتًهذهًبشأنًالقراراتًباتخاذًاألطباءًأوًالشرعيين

ًمنًالمحروماتًالنساءًعنًبالنيابةًاإلنجابيةًبالصحةًالمتعلقة

القانونيةًاألهلية
8.

 ًعلىًاألحيانًمنًكثيرًفيًالقسريةًالممارساتًهذهًتعتمد

ًذاتًأةللمرًالجنسيًالنشاطًحولًوتمييزيةًزائفةًافتراضات

ًالرغبةًعلىًقائمةًأوتكونًاألمومة،ًعلىًقدرتهاًأوًاإلعاقة

ونموهاًحيضهاًفترةًفيًالتحكمًفي
9
.

الممارسات التمييزية في الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية

 ًالحساسيةًالىًعامًبشكلًالصحيةًالرعايةًمقدموًيفتقر

اإلعاقةًذواتًوالفتياتًللنساءًوالدعمًواللطافة
ًذلكًويرجع .10

ًلمقدميًالمناسبةًالتدريبًبرامجًفيًالنقصًإلىًكبيرًبشكل

 والبراهين.ًاألدلةًعلىًالقائمةًوًالصحيةًالرعاية

 ًًغيردقيقةًنمطيةًآراءًالصحيةًالرعايةًمقدميًمنًالعديدًيحمل

ًالمسبقًاإلفتراضًمثلًاإلعاقة،ًذواتًوالفتياتًالنساءًعن

 .ًالجنسياتًبأنهن

 ًغيرًمنًفإنه ،التدريبًفيًوالقصورًالتحيزاتًلهذهًنظرا

ًاإلعاقةًذواتًالنساءًالصحيةًالخدماتًمقدموًيزودًأنًالمرجح

ًاألمراضًمنًوالوقايةًالحملًمنعًوسائلًحولًبمعلومات

11(البشريةًالمناعةًنقصًفيروسًذلكًفيًبما )ًجنسياًالمنقولة

الجنسيًأوًالمنزليًالعنفًعنًبالتحريًيقومواًأوأنً،
12
ًأوً

.اإلنجابيةًالسرطاناتًعنًالكشف

التمييز والوصمة اإلجتماعية حول الحمل واألمومة

 ًالمستوىًدونًرعايةًاإلعاقةًذواتًالنساءًتتلقىًماًكثيرا

ًحصولهنًعندًالسيئةًوالمعاملةًالتمييزًذلكًفيًبماًالمطلوب،

ًقدًمما ،والمواليدًباألمهاتًالخاصةًالصحيةًالخدماتًعلى

 الوالدة.ًقبلًالصحيةًالرعايةًابتغاءًعنًيصدهن

 ًًفيًبانتظامًوالمواليدًاألمهاتًبصحةًالمتعلقةًالموادًتوفرًعدم

ًأنًفيًالمتمثلةًالنمطيةًالصورةًأنًكماً.ًالوصولًممكنةًأشكال

ًبمقدميًتدفعًأنًيمكنًاإلعاقةًذواتًالنساءًالتناسبًاألمومة

ًبشأنًالمشورةًإلىًحاجتهنًعنًالتغاضيًإلىًالصحيةًالخدمات

من.اآلًالحمل

 ًاتخاذًمنًالجسديةًاإلعاقةًذواتًالنساءًتمكينًيتمًماًًادران

ًالمثال،ًسبيلًفعلىًالوالدة.ًبعمليةًالخاصةًوًالمستقلةًالقرارات

ًمنًالرغمًعلىًقيصرية،ًبعمليةًالوالدةًعليهنًتفرضًماًغالبا

 ضرورية.ًدائماًًليستًأنها

١ 



واإلنجابيةالحقوق الجنسية 

 :أن لألشخاص الحق في يعني الحق في الصحة الجنسية واإلنجابية

 ًاإلنجابيًبجهازهنًالمتعلقةًاألمورًبجميعًالخاصةًالتامةًواالجتماعيةًوالعقليةًالبدنيةًالصحة.

 وًوآمنة؛ًمرضيةًجنسيةًحياة

 وتكراريتهًوزمنهًاإلنجابًقرارًاتخاذًفيًالحرية
13
ً.

ة وتدعم العديد من الحقوق األساسية ،المحمية في عدد من المعاهدات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان، حق النساء والفتيات ذوات اإلعاق

في الحصول على المعلومات والسلع والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية، بما في ذلك اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

(CRPD , ) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(CEDAW.):وتشمل هذه الحقوق مايلي 

 الحياة
14
.

 واإلنجابيةًالجنسيةًالصحةًذلكًفيًبماً،الصحة
15
.

 األطفال إنجاب بين الزمنيه والمده األطفال عدد تحديدًفيًوحقهاً،أمنهاوًحريتهاوًالشخصيةًخصوصيتها
16
.

 واإلنجابيةًالجنسيةًالصحةًبشأنًوالتثقيفًالمعلوماتًذلكًفيًبماً،لتعليماوًالمعلوماتًعلىًالحصول
17
.

 التمييز وعدمًالمساواة
18
.

 الوصول إمكانية
19
.

 العلمي التقدم بفوائد التمتعًفيًحق
20
.

 المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو أوالمعاملة التعذيب من التحررًحق
21
.

أثناء الحمل الوصول إلى المعلومات

تحتاج النساء والفتيات الحوامل من ذوات اإلعاقة إلى معلومات مناسبة لتعزيز الحمل الصحي واتخاذ قرارات مستنيرة لتحديد مسار 

 حياتهن. وتشمل المعلومات األساسية خالل فترة الحمل ما يلي:

 ًإلىًوالخدمات الدعمًيقدمًوأنً،ًاالمومة( في الحق ذلك في )بما واألمومةً،ًوالوالدة والمخاضً،ًاآلمن الحملًحولًمعلومات

الوصول.ًسهلةًوأنماطًبأشكالًاإلعاقةًذواتًمنًاألمهات

 ًومستنير.ًاختياريًأساسًعلىًوإتاحتهًالوالدة قبل التشخيصي الفحصًحولًمعلومات 

 تمييزيال أو يهيتوجال أو متحيزال غيرًمنهجالًذاتًللوالدةًالسابقةًاالختباراتًنتائجًحولًالدقيقة المشورة.

 ًالخاصًوالدعم المتاحة الخدماتًعنًمعلوماتًتوفيرًذلكًفيًبماً،ًعاقةاإل ذي طفلال تربية عنًتمييزيةًوغيرًموضوعيةًمعلومات

إلىًباإلضافةً؛ًوأسرهمًاإلعاقةًذويًباألطفال

 إليه.ًوالوصولًاإلجهاضًحولًتوجيهيةًوغيرًمتحيزةًغيرًمعلومات

٢



اإللتزامات الحكومية لضمان الصحة الجنسية واإلنجابية للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة 

والحقوق الخاصة بذلك
22

يات تقع على عاتق الحكومات التزامات محددة بموجب القانون الدولي باحترام وحماية وإعمال الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية للنساء والفت

 . ذوات اإلعاقة

:ويتعين على الحكومات ما يلي

االحترام

عن التدخل بصورة مباشرة أو لتزام من الدول االمتناع ويقتضي هذا اإل
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

ايةالحم

ويتطلب هذا األمر 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

اذ التدابير للقضاء على ويتطلب ذلك من الدول التزام باتخ
الحواجزالعملية واالجتماعية التي تحول دون اإلنفاذ الكامل لحقوق 

المفاهيم اإلجتماعية الخاطئة "الصحة الجنسية واإلنجابية لضمان أن 

ال تعرقل تمتع الفرد بالحق في الصحة الجنسية ... والتحامل والمحرمات

.23" واإلنجابية

تلتزم بأن تكون كما يتعين على الحكومات أن 

 :خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية

 ًالمعلوماتًتوفرًمنًالتأكدًالدولًمنًذلكًويتطلب :متاحة

ًوالخدماتًوالسلع،ًواإلنجابية،ًالجنسيةًبالصحةًالمتعلقة

ًتوزيعهاًيتمًوأنًوالممارسات،ًالقانونًمنًكلًفيًبهاًالخاصة

 .البالدًأنحاءًجميعًفيًجيدًبشكل

 ًوصولًإمكانيةًضمانًالدولًمنًذلكًويقتضيً:الوصول ممكنة

ًوالسلعًالمعلوماتًإلىًإعاقتهنًأنواعًبمختلفًوالفتياتًالنساء

ًهذاً.ويشملًواإلنجابيةًالجنسيةًبالصحةًالمتعلقةًوالخدمات

ًاالقتصاديًالوصولًوإمكانيةًالمادي،ًالوصولًإمكانيةًالمطلب

وماتي.المعلًالوصولًوإمكانيةًالتكاليف(،ًتحملًعلىً)القدرة

 ًالمعلوماتًتكونًأنًمنًالتأكدًالدولًمنًيتطلبًوذلك :مالئمة

ًمالئمةًوالخدماتًوالسلعًواإلنجابيةًالجنسيةًبالصحةًالمتعلقة

ًاحتياجاتًوتراعيًالثقافية،ًالقيمًتحترمًوًاألخالقية،ًللمعايير

ًالخاصةًالفردًحياةًوتحترمًللفرد،ًالجنسيًوالنوعًاإلعاقة

 .وسريته

 ًالمعلوماتًأنًمنًالدولًتتأكدًأنًذلكًويعني :جودة ذات،ً

ًمالئمةًواإلنجابيةًالجنسيةًبالصحةًالخاصةًوالخدماتً،ًوالسلع

ًتوفيرًعلىًمدربونًموظفونًتقديمهاًيتولىًوأنًوطبيا ًًعلميا ً

.اإلعاقةًذواتًوالفتياتًللنساءًالخدمات

واإلنجابية الخاصة بالنساء والفتيات ذوات اإلعاقة إنفاذ حقوق الصحة الجنسية

 ًلهنًالدعمًتقديمًمعًبأنفسهن،ًواإلنجابيةًالجنسيةًحياتهنًقراراتًاتخاذًعلىًقادراتًاإلعاقةًذواتًوالفتياتًالنساءًتكونًأنًيجب

 الحاجة.ًعندًالمستنيرةًوالموافقةًالرضىًطواعيةًلضمان

 ًعلىًتقدمًوأنًالحتياجاتهن،ًمالئمًبشكلًاإلعاقة،ًبذواتًالخاصةًوالخدماتًوالسلعًالمعلوماتًإلىًالوصولًسهولةًضمانًمنًالبد

 الحاجة.ًحسبًالمعقولةًالتيسيريةًتوفيرالترتيباتًمعًالتمييز،ًوعدمًالمساواةًمنًأساس

 ًالجنسيةًوالحقوقًالصحةًمعلوماتًإلىًباإلضافةًالجنسية،ًالتربيةًمجالًفيًالشاملةًالتعليميةًوالموادًالدوراتًتكونًأنًيجب

.ًالوصول.ًسهلةًبديلةًبصيغًمتاحةًعام،ًبوجهًواإلنجابية

 ًالمرافقًهذهًوإلىًمنًالنقلًوخدماتً،ًالطبيةًوالمعداتً،ًالصحيةًالرعايةًخدماتًتوفيرًفيهاًيتمًالتيًالماديةًاألماكنًتكونًأنًيجب

 اإلعاقة.ًذواتًوالفتياتًللنساءًالوصولًوممكنةًمتاحة

 ًحفظًعلىًقائمةًخدماتًوتوفيرًاإلعاقة،ًذواتًوالفتياتًالنساءًمعًالعملًعلىًالصحيةًالرعايةًمجالًفيًالعاملينًبتدريًيجب

ًاستقالليتهن.ًواحترامًكرامتهن

الدعم في اتخاذ القرار

اتخاذ القرارات بشكل  يمكن لنماذج الدعم في اتخاذ القرار أن تساعد في تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة ممن يحتاجون إلى المساعدة عند

و يستوجب الدعم في اتخاذ القرارات توفرخيارات متنوعة من المساعدة من شأنها .مستقل مع االحتفاظ بأهليتهم القانونية في اتخاذ القرارات

لفرد وما يفضله ،كما أن تيسر قدرة الفرد على اتخاذ قراراته الخاصة بشؤون حياته. وتمنح  نماذج الدعم في اتخاذ القراراألولوية إلرادة ا

.24أنها تحمي حقوقه اإلنسانية األساسية، بما في ذلك الحقوق المتعلقة باالستقاللية الشخصية واألهلية القانونية والمساواة أمام القانون

٣
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Disabilities: A Qualitative Inquiry, 14 Health & social care in the community 284 (2006).
  Fact Sheet: HIV and Disability 8 (2012)هيومن رايتس ووتش :انظر على سبيل المثال   11  
  12   Frohmader & Ortoleva  7في   6، الحاشية أعاله رقم. 
ق اإلنجابية حقوق إنسان: دليل صندوق األمم المتحدة للسكان، المعهد الدانمركي لحقوق اإلنسان، ومكتب األمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق اإلنسان، الحقو   13  

 2014.لعام  HR/PUB/14/6 الوثيقة رقم من 18, 16انظر ,للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

الطفل حقوق  اتفاقيةمن  6(، ؛ المادة CRPDاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) من 10 ؛ المادة لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمن ا 6المادة  نظرا   14  

(CRC ؛ المادة)بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق من  4 الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب )الميثاق األفريقي( ؛ المادة من  4

.( ECHRاالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان،) من 2 دة؛ الما االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان )االتفاقية األمريكية(من  4)بروتوكول مابوتو(؛ المادة  المرأة

من  12 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ؛ المادة من  25؛ المادة  (ICESCRلعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )من ا 12المادة  نظرا   15  

بروتوكول مابوتو؛ من  14 المادة   الميثاق األفريقي؛من  16 ؛ المادة   حقوق الطفل تفاقيةمن ا 24 المادة ؛(التمييز ضد المرأة )سيداو اتفاقية القضاء على جميع أشكال

 من 11 المادة ؛ لإلتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )بروتوكول سان سلفادور( بروتوكول إضافي  من 10 المادة

الميثاق االجتماعي األوروبي.

إتفاقية من  16 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ؛ المادةمن  23-22، 14؛ المواد  والسياسيةلعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ا من 17، 9 لمادتانا نظرا   16  
و 7 بروتوكول مابوتو ؛ المادتانمن  14, 4 الميثاق األفريقي ؛ المادتانمن  6ة الماد ؛ حقوق الطفل تفاقيةمن ا 16؛ المادة  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

.االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسانمن من  8, 5 ؛ المادتان االتفاقية األمريكيةمن  11
إتفاقية من  10المادة ؛  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةمن  24-23لعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ المواد امن  13نظر المادة ا   17  

بروتوكول مابوتو ؛ من  14المادة  األفريقي ؛ الميثاق من 9،17؛ المادتان  حقوق الطفل تفاقيةمن ا 28، 13،17المواد  ؛ القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

.االجتماعي األوروبي الميثاقمن  11سلفادور؛ المادة  بروتوكول سانمن  10،13المادتان 

من  7-5؛ المواد   العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةمن  2المادة و؛ والسياسية لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية امن  2انظر المادة    18  

 3-2 ؛ المادتان حقوق الطفل تفاقيةمن ا 5، 2 ؛  المادتان إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من 1،3؛  المادتان  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

بية االتفاقية األورومن  14 المادةبروتوكول سان سلفادور؛ من  3 ؛ المادة األمريكية االتفاقيةمن  24, 1بروتوكول مابوتو؛ المادتان من  8 المادةالميثاق األفريقي؛ من 
.لحقوق اإلنسان

 بروتوكول مابوتو.من  14 المادةو؛  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةمن  9 المادةانظر   19  
 بروتوكول سان سلفادور. من 14 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ المادةمن  15 المادة   20  
؛ الميثاق  37حقوق الطفل المادة  ؛ اتفاقية 15المادة  CRPD؛  2،16؛ اتفاقية مناهضة التعذيب، المواد 7المادة  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،   21  

 .3المادة  االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان؛  5؛ االتفاقية األمريكية المادة 5األفريقي المادة 
وثيقة األمم  ،48-39، 21-12 الفقراتبشأن الحق في الصحة الجنسية واإلنجابية،  22اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم    22  

.2016لعام  E/C.12/GC/22المتحدة رقم 

 .48 الفقرة انظر المرجع السابق،   23  
)االعتراف المتساوي أمام القانون( االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم المساواة مع  12: المادة 1العام رقم  لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، التعليق   24  

.2014لعام   CRPD/C/GC/1االمم المتحدة رقم  ، الوثيقة29 الفقرةاآلخرين أمام القانون 

المنظمة العالمية لتمكين المرأة

Women Enabled International
1875 Connecticut Ave NW, 10th Floor, Washington, D.C. 20009 

info@womenenabled.org: اإللكتروني البريد                womenenabled.org:   اإللكتروني الموقع

 من اإلعاقة وحقوق المرأة حقوق فيه تتداخل الذي المجال في  Women Enabled International (WEI) المرأة لتمكين العالمية المنظمة تعمل
 وتقوية -الدولي االهتمام زيادة في والتعليم المناصرة طريق عن المنظمة تسهم حيث .العالم حول اإلعاقة ذوات والفتيات النساء بحقوق النهوض أجل

 واألهلية والتعليم، العدالة، إلى والوصول واإلنجابية، الجنسية والحقوق والصحة، المرأة، ضد العنف مثل بقضايا - الخاصة الدولية اإلنسان حقوق معايير
 إلى العالم، حول المرأة حقوق ومنظمات اإلعاقة ذات المرأة حقوق هيئات مع بالتعاون ،WEI منظمة تسعى كما .اإلنسانية الطوارئ وحاالت القانونية،

 .والفتيات النساء جميع حقوق إلعمال شاملة مناصرة استراتيجيات ورسم المعرفة زيادة سبيل في الحركات بين الجهود تضافر تعزيز

٤


