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القانون والسياسات
نتائج حقوق اإلنسان والدعاوى القضائية
املتعلقة بالصحة والصحة العامة

عامــا املاضيــة تزايــ ًدا
شــهدت اخلمســة عشــر ً
فــي اللجــوء إلــى التقاضــي فــي األمــور املتعلقــة
بحقــوق اإلنســان لترجمــة املبــادئ العامليــة إلــى
التزامــات قانونيــة مو ِجبــة إلقامــة دعــاوى .وقــد
يكــون هــذا النهــج وســيلة لتشــكيل البيئــة
القانونيــة والسياســية ،ودمــج مبــادئ احلقــوق
األساســية فــي السياســة والبرمجــة ،وتيســير
مســاءلة احلكومــات .فعلــى ســبيل املثــال ،جنحــت
إحــدى الدعــاوى عــام  2002والتــي أُقيمــت بقيــادة
اجملتمــع املدنــي أمــام احملكمــة العليــا بجنــوب
إفريقيــا فــي حتميــل حكومــة جنــوب إفريقيــا
مســؤولية توســيع نطــاق عــاج فيــروس نقــص
املناعــة البشــرية ليشــمل النســاء احلوامــل.
غيــر أن مــا يثيــر “الســخرية املأســاوية” هــو أن
يتســبب هــذا النجــاح فــي انقــاب االنتقــادات علــى
أصحابهــا بذريعــة أن مثــل هــذه األســاليب القائمة
علــى احلقــوق تر ّجــح املطالبــات الفرديــة علــى
العوامــل األساســية احملــ ِددة للصحــة ،وتضعــف
مــن ســيادة الدولــة املنوطــة بترتيــب أولويــات
الصحــة العامــة .لكــن هنــاك خطــرا جــرّاء االبتعــاد
املتزايــد عــن ال ُنهــج القائمــة علــى احلقــوق لصالــح
األطــر فعالــة التكلفــة التــي تقبــل العمــل فــي
حــدود موازنــة صحيــة منخفضــة ،وتخفــق فــي
يقيــد ذلــك
دراســة القــوى الهيكليــة ،فلســوف ّ
عمليــة صنــع القــرار علــى الصعيــد الوطنــي .يؤيــد
املؤلفــون التركيــز املتواصــل علــى حقــوق اإلنســان
فــي سياســة الصحــة ،علــى أن يســتند هــذا
التركيــز إلــى مؤشــرات الصحــة العامــة .ويدعــون
إلــى إجــراء حتليــات مقارَنــة الســتراتيجيات

ترجمة :سهير جمال محفوظ

التقاضــي القائــم علــى احلقــوق ،وكــذا إلــى إجــراء
أبحــاث جتريبيــة علــى تأثيراتهــا علــى الصحــة
1
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ROUND UP, Law and policy
Human rights, health litigation and public health
outcomes
Reproductive Health Matters 2012;20(39):225–229
Meier BM, Yamin AE. Right to health litigation and
HIV/AIDS policy. Journal of Law, Medicine & Ethics
2011;39:81–84

عشرة أعوام من اإلجهاض القانوني في
نيبال تنقذ آالف األرواح

منــذ عشــرة أعــوام ،أُتيــح اإلجهــاض بنــا ًء علــى
الطلــب خــال االثنــي عشــر أســبوعًا األولــى مــن
وســمح بــه حتــى مــدة 18
احلمــل فــي نيبــالُ ،
أســبوعًا مــن احلمــل إذا كان ميثــل خطــورة علــى
حيــاة املــرأة ،وفــي حــاالت االغتصــاب ،وســفاح
احملــارم .ويتحتــم إجــراء اإلجهــاض في مستشــفى أو
عيــادة يديرهــا أطبــاء معتمــدون مــن وزارة الصحــة.
قبــل عــام  ،2002كانــت املــرأة التــي يُشــتبه فــي
أنهــا خضعــت لعمليــة إجهــاض قــد تتعــرض
للســجن .وكان قرابــة نصــف حــاالت أمــراض
النســاء والــوالدة التــي تــودع فــي املستشــفى
تكــون ضحيــ ًة ملضاعفــات عمليــات اإلجهــاض
غيــر املشــروعة .وفقً ــا لدراســة أجرتهــا احلكومــة
ومنظمــة اليونيســيف ،قُــ ّدرت وفيــات األمهــات
الناجتــة عــن اإلجهــاض غيــر اآلمــن بنســبة  %20من
حاليــا،
إجمالــي وفيــات األمهــات عــام  .2000أمــا
ً
فقــد تلقــت  500000امــرأة خدمــات اإلجهــاض
القانونــي ،وانخفــض معــدل املضاعفــات إلــى %2
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تقري ًبــا وفقً ــا لدراســة اســتقصائية أجريــت عــام
1
 2008علــى  7000امــرأة.
أدى التخطيــط الشــامل الــذي قامــت بــه
مجموعــة مــن أصحــاب املصالــح بقيــادة وزارة
الصحــة والســكان فــي نيبــال إلــى متكــن البــاد
مــن تقــدمي خدمــات اإلجهــاض اآلمــن واالرتقــاء بهــا
خــال إطــار زمني قصيــر جـ ًدا .وكان الوجود املســبق
خلدمــات رعايــة مــا بعــد اإلجهــاض أحــد العوامــل
األساســية فــي ذلــك؛ حيــث كان مقدمــو الرعايــة
الصحيــة معتاديــن بالفعــل علــى األســاليب
الرئيســية لإلجهــاض اآلمــن .وقــد أبــدت احلكومــة
دورًا قياديًــا فــي تنســيق اإلســهامات التكميليــة
التــي قدمهــا قطــاع عريــض مــن ممثلــي القطاعــن
العــام واخلــاص ،ومبعاييــر بســيطة لترخيــص مرافــق
رعايــة مرضــى اإلجهــاض التابعــة للقطــاع العــام.
ومنحــت السياســات القائمــة علــى مؤشــرات
الصحــة العامــة مقدمــي الرعايــة الطبيــة ذوي
املســتوى املتوســط (املمرضــات واملســاعدين)
الصالحيــة للقيــام باإلجهــاض الطبــي ،وبتضمــن
اإلجهــاض فــي مبــادرات األمومــة اآلمنــة احلاليــة
وغيرهــا مــن املبــادرات الصحيــة .لكــن بعــض
التحديــات ال تــزال قائمــة؛ مثــل إمكانيــة الوصــول
احملــدودة فــي املناطــق النائيــة ،وارتفــاع التكاليــف
بالنســبة للنســاء الفقيــرات الالتــي تواجهــن
تكاليــف النفقــات الشــخصية والتكاليــف
اخملفيــة .تتوفــر خدمــة اإلجهــاض املســتحث نظيــر
أمريكيــا) ،بينمــا
رســوم بســيطة (حوالــي  14دوالرًا
ً
تُق ـ َدم الرعايــة بعــد اإلجهــاض ،والــوالدة ،والرعايــة
قبــل الــوالدة وبعدهــا ،ووســائل منــع احلمــل طويلــة
املفعــول مجانًــا .غيــر أن املؤشــرات تبــدو إيجابيــة
جــ ًدا إذ انخفــض معــدل وفيــات األمهــات حســب
2
التقديــرات مــن  539عــام  1996إلــى  229عــام ،2009
جزئيــا إلــى عمليــات
ويرجــع الفضــل فــي ذلــك
ً
اإلجهــاض اآلمنــة.
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اإلجهاض الدوائي – صراع بني األدلة
والقانون

ثمــة حجــج قويــة فــي األوســاط الطبيــة ،وأوســاط
الصحــة العامــة ،تؤيــد توســيع نطــاق توفيــر
أقــراص اإلجهــاض الدوائــي ليشــمل كل البلــدان،
لكــن دواء ميفبريســتون مرخــص بــه فــي أقــل
مــن بلــد واحــد مــن بــن كل أربعــة بلــدان .أمــا دواء
ميسوبروســتول فيتوفــر علــى نطــاق واســع لكنــه
مصــرّح بــه فقــط كعــاج وقائــي مــن اإلصابــة
بالقرحــة الهضميــة .ولــم ترخــص ســوى قلــة
قليبلــة مــن البلــدان باســتخدامه لإلجهــاض،
حتــى فــي البلــدان التــي يكــون اإلجهــاض فيهــا
قانونيــا .رغــم أن معــدل جنــاح ميسوبروســتول
ً
وحــده أقــل بكثيــر مــن معــدل جناحــه إذا مــا اقتــرن
اســتخدامه بــدواء ميفبريســتون ،فإنــه ال يــزال
طريقــة آمنــة ومقبولــة وفعالــة إلــى حــد معقــول
لإلجهــاض الطبــي فــي البلــدان التــي ال يُرخــص
فيهــا باســتخدام ميفبريســتون وبهــذا يجــب
اعتمــاده لهــذا الغــرض .وبالرغــم مــن ذلــك يظــل
قيــام املــرأة بإجهــاض نفســها جرميــة كبيــرة فــي
أغلــب البلــدان ،رغــم أن أدويــة اإلجهــاض الطبــي
ميكــن احلصــول عليهــا عبــر اإلنترنــت أو عــن طريــق
االســتيراد مــن أجــل االســتعمال الشــخصي .وقــد
انتهــت الدعــاوى القليلــة التــي وصلــت للمحاكــم
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إلــى حــد كبيــر لصالــح املــرأة حتــى اآلن؛ لكــن
علــى اجلانــب اآلخــر ،يكــون املصيــر شــبه احملتــوم
للرجــال الذيــن يحاولــون إجهــاض شــريكاتهم
باســتخدام األدويــة هو الســجن .بالنســبة للنســاء
الالتــي يضطــررن إلــى االعتمــاد علــى الشــراء غيــر
القانونــي غال ًبــا ألدويــة اإلجهــاض الدوائــي عبــر
اإلنترنــت أو مــن الصيدليــات ،تكمــن املشــكلة فــي
أن مواقــع اإلنترنــت والصيدليــات تختلــف فيمــا
بينهــا؛ فبعضهــا يخضــع لقوانــن تنظيميــة
جيــدة ويســعى علنًــا إلــى تعزيــز إمكانيــة احلصــول
علــى اإلجهــاض املبكــر اآلمــن ،والبعــض اآلخــر
يبيــع أدويــة مزيفــة أو غيــر فعالــة مــن أجــل الربــح
فقــط .إن قانــون اإلجهــاض فــي أغلــب البلــدان ال
يواكــب التطــورات العلميــة .وفــي ســبيل حمايــة
النســاء الالتــي يقعــن فــي مشــكلة حــاالت احلمــل
غيــر املرغــوب ومــن يســاعدونهم مــن الوقــوع حتــت
طائلــة القانــون ،والتعــرض خلطــر احلبــس ،حتتــاج
هــذه القوانــن إلــى التحديــث؛ بحيــث تراعــي اإلدارة
الذاتيــة لإلجهــاض قبــل مــرور تســعة أســابيع مــن
1
احلمــل.
ROUND UP, Law and policy
Medical abortion – conflict between
evidence and the law
Reproductive Health Matters 2012;20(39):225–229
?1. Sam Rowlands. Abortion pills: under whose control
Journal of Family Planning and Reproductive Health
Care 2012;38:117–22.

إجهاض احلمل الناجت عن االغتصاب
مشروع في األرجنتني جلميع النساء

أصــدرت احملكمــة العليــا فــي األرجنتــن فــي مــارس
حكمــا يوضــح نطــاق قانــون اإلجهــاض
2012
ً
احلالــي للقضــاة واألطبــاء ووزراء الصحــة ،حيــث
قضــت بأنــه مبوجــب قانــون العقوبــات األرجنتينــي،

يحــق لــكل امــرأة تعرضــت لالغتصــاب إجــراء
اإلجهــاض بطريقــة مشــروعة .هــذا احلكــم
غيــر مســبوق؛ فعلــى مــدى قــرن كامــل تقري ًبــا،
كانــت احلالــة الوحيــدة للمــرأة احلامــل ضحيــة
االغتصــاب واملســتحقة لإلجهــاض القانونــي هــي
املــرأة املصابــة بالعتــه أو اجلنــون .واآلن ،بعــد مــرور
عامــا علــى حتــول قانــون العقوبــات إلــى قانــون
ً 91
معمــول بــه ،أكــدت أعلــى محكمــة فــي األرجنتــن
إتاحــة اإلجهــاض لــكل ضحايــا االغتصــاب.
كان لهــذا احلكــم عالقــة بقضيــة فتــاة فــي
اخلامســة عشــرة مــن عمرهــا حملــت نتيجــة
تعرضهــا لالعتــداء اجلنســي مــن ِقبــل زوج أمهــا،
قضائيــا مــن قاضــي
فطلبــت أســرتها إذنًــا
ً
محكمــة األســرة إلجــراء اإلجهــاض ،رغــم أن مثــل
هــذا التصريــح ال يقتضيــه القانــون .لكــن احملكمــة
ذهنيــا.
رفضــت الطلــب ألن الفتــاة غيــر معاقــة
ً
فاســتأنفت أســرة الفتــاة احلكــم أمــام احملكمــة
العليــا ملقاطعــة تشــوبوت التــي ألغــت قــرار قاضي
محكمــة األســرة وقــررت جــواز حصــول الفتــاة على
إجهــاض قانونــي .غيــر أن احملامــي العــام ملقاطعــة
تشــوبوت اســتأنف ذلــك القــرار أمــام احملكمــة
الوطنيــة العليــا بالنيابــة عــن اجلنــن .لكــن خطتــه
أخفقــت؛ فقــد رفضــت احملكمــة الوطنيــة العليــا
باإلجمــاع االســتئناف وأكــدت علــى دعمهــا لقــرار
محكمــة تشــوبوت.
فــي ظــل قــرار احملكمــة العليــا ،أصبــح مــن
الصعــب وضــع العوائــق القانونيــة ،مثــل طلــب
حصــول املــرأة علــى تصريــح قضائــي أو التقــدم
بشــكوى رســمية للشــرطة لإلبــاغ عــن االغتصاب،
ويفيــد احلكــم بــأن كال اإلجراءيــن غيــر مطلــوب.
فإفــادة املــرأة بحقيقــة تعرضهــا لالغتصــاب تفــي
بالغــرض .رغــم أن العقبــات القانونيــة والطبيــة
أمــام اإلجهــاض ســتظل قائمــة بالنســبة ألغلــب
تقدمــا هائـا ً فــي مجــال
النســاء ،إال أن هــذا يظــل
ً
1
حقــوق املــرأة فــي األرجنتــن.
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قانون التقييد العاملي األمريكي بشأن
اإلجهاض يؤدي إلى ارتفاع معدالت اإلجهاض
في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

كشــفت مراجعــة لبيانــات اســتقصائية خاصــة
بالســكان والصحــة حــول مســتويات اإلجهــاض
املســتحث فــي  20مــن بلــدان إفريقيــا جنــوب
الصحــراء الكبــرى فــي الفتــرة بــن عامــي 1994
و 2008عــن ارتفــاع معــدالت اإلجهــاض فــي البلــدان
األكثــر تأثــرًا “بقانــون التقييــد العاملــي األمريكــي”.

أوقــف “قانــون التقييــد “ تقــدمي املســاعدات
األمريكيــة ألي منظمــة معنيــة بتنظيــم األســرة
تقــدم خدمــات اإلجهــاض أو معلومــات عنــه أو
استشــارات خاصــة بــه .وترتــب علــى هــذا انخفاض
فــي متويــل تنظيــم األســرة ،وتراجــع نســبي فــي
اســتخدام وســائل منــع احلمــل احلديثــة .ويتضــح
أن ذلــك تســبب فــي ارتفــاع مســتويات اإلجهــاض.
وقــد ُطبــق قانــون “التكميــم العاملــي” منــذ 1984
وحتــى  ،1993ثــم عــاد إلــى الوجــود عــام  2001حتــى
1
اليــوم الــذي تولــى فيــه أوبامــا الرئاســة.
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1. Bendavid E, Avilab P, Millera G. United States aid policy and induced abortion in sub-Saharan Africa. Bulletin
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