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  الدورة الرابعة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٧١البند 

مسائل حقوق اإلنـسان،    : تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   
مبا يف ذلك النهج البديلة لتحسني التمتـع الفعلـي حبقـوق           

      اإلنسان واحلريات األساسية
  حق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية    

  
  مذكرة من األمني العام    
    

يتشرف األمني العام بـأن حييـل إىل أعـضاء اجلمعيـة العامـة تقريـر أنانـد غروفـر، املقـرر                       
اخلـاص املعـين حبـق كـل إنـسان يف التمتـع بــأعلى مـستوى ممكـن مـن الـصحة البدنيـة والعقليــة،            

  .٦/٢٩املقدم وفقا لقرار جملس حقوق اإلنسان 
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ق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن         املقرر اخلاص املعين حب    رـتقري    
  من الصحة البدنية والعقلية

  

  موجز  
مـن   لتحقيـق التمتـع بـاحلق يف الرعايـة الـصحية             اأساسـي أمرا  كفالة املوافقة الواعية    ُتعد    
 وتقريـــر املـــصري شخــصية املمارســـات والـــسياسات والبحــوث املُراعيـــة لالســـتقاللية ال خــالل  

أن تـربط   ولويـة للموافقـة الواعيـة،       األتعطـي    بيئـة متكينيـة     من شأن إجياد    و. لكرامة اإلنسانية وا
خـدمات  مـن  وهذا مـا يـستحدث سلـسلة    العالج، تقدمي االختبار وإجراء بني إسداء املشورة و 

سلـسلة خـدمات الرعايـة    املقترنـة ب املوافقـة الواعيـة   ضـمان  و. فعالـة الطوعيـة  الصحية الـ رعايـة  ال
احتـرام احلـق يف الرعايـة       الـيت تعمـل علـى       الدول واألطـراف الثالثـة      تتحمله  التزام  هذه   الصحية

مـن الـدول كفالـة أن تكـون املعلومـات متاحـة             األمـر   ويتطلب هـذا    . الصحية وتعزيزه وإعماله  
عـن طريـق    ، وذات نوعيـة جيـدة وُمبلَّغـة ومفهومـة وذلـك             ميسورة علـى حنـو كامـل      ومقبولة و 

  .وقائية مثل إسداء املشورة وإشراك شبكات اجملتمع احمللياختاذ تدابري داعمة و
 تطـرق إىل املوافقـة الواعيـة وي  مفهـوم  تطـور  يف املقـرر اخلـاص   يبحث هذا التقرير، يف  و  

دور املوافقـة الواعيـة     كال مـن    ويف الفرع الثالث يتناول     .  يف الفرع الثاين منه    مكوناهتا الرئيسية 
والواجبــات وااللتزامــات اخلاصــة املطلــوب مــن الــدول   يف إعمــال احلــق يف الــصحة واملــسائل  

ــة الــصحية   ــة يف املمارســات الــسريرية   توفريهــا لــومقــدمي الرعاي ضمان مراعــاة املوافقــة الواعي
ويعرض الفرع الرابع لضرورة أن يراعـي القـانون والـسياسات    . والصحة العامة والبحث الطيب 

 اخـتالل القـوة وحـاالت        أوجـه  سببواملمارسة ضعف بعض األفراد الذين ُتقـَوض حقـوقهم بـ          
مما ُيلقي مبسؤوليات خاصة على عاتق الـدول ومقـدمي الرعايـة            املتأصلة،  عدم التكافؤ اهليكلي    

ويؤكـد املقـرر    . الصحة الصحية واألطراف الثالثة املعنية بكفالة عدم التمييز يف إعمال احلق يف          
 ااألولوية للموافقـة الواعيـة بوصـفه      إعطاء  أمهية  الستنتاج من هذا التقرير على      فرع ا اخلاص يف   

املـشورة واالختبـار والعـالج علـى حنـو طـوعي، يف             خـدمات   من عناصر سلـسلة     حامسا  عنصرا  
 السريرية واألدلة املتعلقـة بالـصحة العامـة، وبروتوكـوالت البحـث الطـيب؛ مـع                 ةملمارساتوجيه  

  .إيالء اهتمام خاص الحتياجات الفئات الضعيفة
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  قدمةم  - أوال  
ــراره       - ١ ــسان، يف ق ــوق اإلن ــس حق ــدد جمل ــؤرخ ٦/٢٩م ــانون األول١٤ امل ــسمرب / ك دي

، فترة والية املقرر اخلاص املعـين حبـق كـل إنـسان يف التمتـع بـأعلى مـستوى ممكـن مـن           ٢٠٠٧
وعـني اجمللـس، يف دورتـه       . لـثالث سـنوات إضـافية     ) لـصحة ااحلـق يف    (الصحة البدنيـة والعقليـة      

املقـرر اخلـاص    وباشـر   . ا خاصـ  ا، أنانـد غروفـر مقـرر      ٢٠٠٨يونيـه   /السابعة املعقودة يف حزيران   
  .ول هنتلب خلفا ٢٠٠٨أغسطس / آب١مهامه يف 

وسيواصــل املقــرر اخلــاص، وفقــاً لواليتــه، زيــادة تطــوير التعــاون مــع اجلهــات الفاعلــة     - ٢
الوطنية والدولية ذات الصلة، مثـل احلكومـات واملؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان وهيئـات                  

ــربامج   ا ــاالت والـ ــسات والوكـ ــدات، واملؤسـ ــشأة مبعاهـ ــدة املُنـ ــم املتحـ ــةألمـ ــرباء  الدوليـ ، واخلـ
املــستقلني، فــضالً عــن املهنــيني الــصحيني واألكــادمييني، ومنظمــات اجملتمــع املــدين واملنظمــات   

يف  املقـرر اخلـاص كـذلك        أمـل وي. األهلية لألشخاص املتأثرين، وغريهم من أصحاب املـصلحة       
يق مع اهليئات احلكومية املعنية ملـساعدهتا علـى حتديـد الـسياسات والـربامج الـيت                 إقامة تعاون وث  

  .ةيالصحالرعاية تعزز التمتع باحلق يف 
 مناقــشات مثمــرة مــع عــدد مــن ممثلــي   املقــرر اخلــاص، أجــرى٢٠٠٩مــارس /ومنــذ آذار - ٣

ــشرية         ــة الب ــريوس نقــص املناع ــين بف ــشترك املع ــم املتحــدة امل ــامج األم ــع برن ــدول وم ــدز /ال اإلي
غريهــم مــن والــصندوق العــاملي ملكافحــة اإليــدز والــسل واملالريــا، ومنظمــات اجملتمــع املــدين و 

  .املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة
ة وشارك املقـرر اخلـاص يف العديـد مـن املـشاورات واملـؤمترات املعنيـة بـاحلق يف الـصح                - ٤
 إرامسوس املعـين بقـانون الـصحة يف روتـردام،           مرصديف  : القيام مبداخالت كما يلي   يف ذلك    مبا

املتعلقـة  هولندا؛ وكلية احلقوق الوطنية التابعـة جلامعـة اهلنـد يف بانغـالور، اهلنـد؛ واالجتماعـات        
ســيا واحملــيط اهلــادئ آل يف جنيــف ونيــودهلي؛ واملــشاورة اإلقليميــة   املعقــودةالوفيــات النفاســيةب

لـدويل املعـين باإليـدز يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ املعقـود يف                صحة األم يف بايل؛ واملـؤمتر ا      املتعلقة ب 
نا؛ واملؤمتر العـاملي بـشأن مواجهـة       يبايل؛ ومؤمتر القمة العاملي بشأن الصحة العقلية املعقود يف أث         

 املقرر اخلاص مـشاورة يف كامتانـدو        أجرىكما  . التحديات املتعلقة بالتغذية املعقود يف نيودهلي     
ة مبشاركة منظمات اجملتمع املدين يف منطقة بلدان رابطة جنـوب           ي الصح ية الرعا احلق يف ب تتعلق

  .آسيا للتعاون اإلقليمي
يف ويف هذا التقرير يبحث املقرر اخلاص الدور األساسـي الـذي تؤديـه املوافقـة الواعيـة             - ٥

إىل جمــاالت املمارســة بوجــه خــاص احتــرام احلــق يف الــصحة ومحايتــه وإعمالــه، ُمتطرقــا  تعزيــز 
  .ريرية والصحة العامة والبحث الطيبالس
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ضـرورة أن تراعـي القـوانني والـصكوك الدوليـة ضـعف بعـض        ويبحث هذا التقريـر يف      - ٦
 وحـاالت عـدم التكـافؤ اهليكلـي         ىلقـو مـوازين ا   لاخـتال   حقوقهم بسبب  قَوضاألفراد الذين تُ  

الـصحية حلمايـة    مقـدمي الرعايـة     ووهذا ما ُيلقي مبسؤوليات خاصة على عاتق الدول         املتأصلة،  
  .  الشخصيةكرامة مجيع األشخاص واستقالليتهم

علـى  الـدول   ) أ: ( اجلهات التالية على ما يلـي      التوصيات، حيث املقرر اخلاص   فرع  ويف    - ٧
ا أخذته على عاتقها من التزامات لضمان املوافقة الواعية من خالل اآلليـات التـشريعية               الوفاء مب 

  وفقا لواجبـهم بالتـصرف     ، أهنم على إدراك الرعاية الصحية   مقدمي  ) ب(والسياسية واإلدارية؛   
، فـاعلون رئيـسيون يف محايـة املوافقـة           على أفضل وجـه    ملريضايصون مصاحل   على النحو الذي    

أمهية املوافقـة الواعيـة، بوصـفها جانبـا     على التأكيد على   اهليئات الوطنية والدولية    ) ج(الواعية؛  
  . السياسات واملمارسة ذات الصلةأساسيا من جوانب احلق يف الصحة، يف

  
  معلومات أساسية  -ثانيا   

ففــي أعقــاب . الــراهناه بلــغ معنــحــىت لقــد تطــور مفهــوم املوافقــة علــى مــدى قــرون    - ٨
ازديــاد االعتــراف الــدويل حبقــوق املرضــى،   )١(ن يف القــرن العــشريتطــورحماكمــات نــورمربغ، 

، أكــدت ١٩٤٧ويف عــام . )٢(يضمــسؤوليات مقــدمي الرعايــة والــدول إزاء املــر حيــث حــدد 
. مجيـع الظـروف   يف   الزمـة مدونة نورمربغ أن املوافقة الطوعية للفرد املشارك يف البحث الطيب           

بادئ املدونة وربطهـا بالواجبـات األخالقيـة لألطبـاء علـى            مب) ١٩٦٤( إعالن هلسنكي    وارتقى
املتعلـق  تردام  إعـالن أمـس   اشـترط   ،  ١٩٩٤ويف عام   ). ١٩٤٨(حنو ما ينص عليه إعالن جنيف       

 توفر املوافقة الواعية بوصفها شـرطا أساسـيا         ،قوق املرضى الصادر عن منظمة الصحة العاملية      حب
  . )٣(األي تدخل طيب، كافال أيضا احلق يف رفض التدخالت الطبية أو وقفه

 مـستنري تـدخل طـيب فحـسب وإمنـا قـرار طـوعي و           قبـول ل  وال ُتعد املوافقة الواعية جمـرد         - ٩
مـا يـرتبط بـذلك      لقاء  يف اختاذ القرار الطيب، وإ    يف املشاركة   حق املريض   حيمي  ف،  على حنو كا  

األخالقيـة واملعياريـة    مربراهتـا   وتنبـع   .  عاتق مقدمي الرعايـة الطبيـة       على من واجبات والتزامات  

__________ 
  .Schloendorff v Society of New York Hospital, 211 NY 125 (1914) (USA (انظر على سبيل املثال  )١(  
  .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من ٧املادة   )٢(  
 ,Amsterdam Declaration on Patient’s Rightsىضـ رقـوق امل حب قـــ املتعل أمـستردام ن إعالن ــــــــ م٣ادة ــــــــــامل  )٣(  

ICP/HLE 121 (1994).  
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وتـرد  . )٤(هه وسـالمته البدنيـة ورفاهـ      صريملـ  هملريض، وتقرير اعزز استقاللية    تُ كوهناالقانونية من   
  . مناقشة للمكونات اهلامة للموافقة الواعيةأدناه

  
  احترام األهلية القانونية  - ألف  

القـدرة  باألهليـة القانونيـة الـيت تتحـدد عمومـا           بأهنا  ملوافقة حالة ُتعَرف    إلبداء ا كفاءة  ال  - ١٠
. )٥(قــرارمبــا يفــضي إىل اختــاذ علــى فهــم املعلومــات املقدمــة واســتيعاهبا وتــصديقها وترجيحهــا  

وهي ُتخّول هلم احلـق يف املوافقـة علـى          البالغني   األشخاص   لدىتوفر األهلية القانونية    وُيفترض  
 مهمــا كانــت درجــة - والقــرار الفعلــي للمــريض.  بــديل عنــهتـدخل طــيب أو رفــضه أو اختيــار 

  . القانونيةةهلياألال يؤثر على  – تعارضه مع املشورة املهنية
ــة  - ١١ ــة ب األطفــالوُينظــر إىل أهلي االســتعانة ك ،أحنــاء العــاملشــىت  يف خمتلفــةطــرق  القانوني

  .ط املوافقة الوالديةارتشااملوافقة أو إلبداء باختبار الكفاءة للتثبت من توفر النضج الكايف 
 ممارسـة   للمـساعدة علـى   ) مثل االتصال البديل واملعزز   (وقد ُيشترط توفر تدابري الدعم        - ١٢

ــة ــة القانوني ــرام رغبــات األشــخاص ا  األهلي ــذيواحت ــاتها ال يــستطيعون ممارســنل بــسبب (  مؤقت
أو بــصفة  )حــاالت عارضــة مثــل فقــدان الــوعي أو اإلحــساس بالــذعر أو اخلــوف أو االرتبــاك  

ــة ــشروع يف إجــراء     . دائم ــصحية ال ــة ال ــدم الرعاي ــاة  وال جيــوز ملق ــذ للحي احلاجــة إىل دون ُمنق
خطـر  رضـة لل  تـه ع  حياا  فيهـ  كـون إال يف حالـة طارئـة ت      للمـريض    الواعيـة    ةوافقـ املاحلصول علـى    

  .)٦(األهلية القانونيةعدم توفر على خالف يكون فيها  وال
  

  احترام االستقاللية الشخصية  - باء  
، أي  اوُمقدَّمـة طوعـ   اإلجـراء الطـيب     ال ُيؤخذ باملوافقة الواعية إال إذا كانت ُموثَّقة قبل            - ١٣

لمـريض أن ُيعّبـر ضـمنيا عـن     ل كـن ولئن كـان مي . كاذبال مربر له أو ادعاء     أو تأثري    قسردون  
، واملنطويـة علـى تـدخل جراحـي       موافقته على بعض اإلجراءات، فإن العالجات األكثر تعقيـدا          

  . موافقة صرحيةقتضيت

__________ 
  )٤(  J.W. Berg et al., Informed consent: legal theory and clinical practice (2001).  
  .Re C [1997] 2 FLR 180 (UK) املطبق أيضا يف  Re C. [1994] 1 All ER 819 (UK)نظر على سبيل املثال ا  )٥(  
  .Re T [1992] 4 All ER 649 (UK)انظر على سبيل املثال   )٦(  
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ومــن املــؤثرات الــيت  . )٧( أو اإلجهــادرهــاق القــسر حــاالت اإلكــراه مثــل اإل  يــشملو  - ١٤
 يــرتبط ابغيــضقــد يكــون  أثــرث  هلــا احلــاالت الــيت يتــصور فيهــا املــريض إمكانيــة حــدومــربر ال

  .)٨( إبداء املوافقة على العالجهبرفض
  

  اكتمال املعلومات  - جيم  
راء اإلجتقتــضي املوافقــة الواعيــة الكــشف عــن الفوائــد واملخــاطر والبــدائل املرتبطــة بــ     - ١٥
وكمـا أن للمـريض احلـق يف احلـصول علـى املعلومـات عنـد إعطائـه املوافقـة، فيحـق لـه                        . طيبال

، على أن يكون مفهومـا أن هـذه املعلومـات قـد         ء املوافقة  هذه املعلومات عند إعطا    أيضا رفض 
  .قُدمت على حنو مناسب

 املوضـوع بري رمـذهب كـانت  من أصوله القانونية  “املريض احلصيف”فهوم ويستمد م   - ١٦
يف الواليات املتحدة الذي يقتضي الكشف عـن كـل املعلومـات الـسابقة الـذكر للمـريض قبـل                    

، فإنـه   )٩( الـذي نـشأ يف كنـدا       “املوافقـة املوضـوعية املُعّدلـة     ” أما مفهـوم  . لى موافقته احلصول ع 
إضافة إىل ذلك ُيبّين املنظور الذايت للمريض يف ضمان أن تكون املعلومات متـوفرة ومقبولـة يف      

  .إىل احترام حقوق املريضاألكثر الظروف اخلاصة للمريض وُتفضي على 
الثقــة وعــدم التكــافؤ يف مــستويات املعرفــة ضــعف اشــئ عــن ويــؤدي اخــتالل القــوة الن  - ١٧

ســيما بــسبب تعقيــدات الطــب    وال- والتجربــة املتأصــلتني يف العالقــة بــني الطبيــب واملــريض  
ومـن أسـباب تفـاقم ذلـك حــاالت     . جعـل التواصـل الفعـال أمـرا بـالغ الـصعوبة       إىل - احلـديث 

 االجتماعيــة ونــوع اجلــنس واألصــل  ةاالخــتالل يف القــوة النامجــة عــن العوامــل املتــصلة بالطبقــ  
  .العرقي، وغريها من العوامل االجتماعية واالقتصادية

  
  احلق يف الرعاية الصحية واملوافقة الواعية  - ثالثا  

إن ضمان املوافقـة الواعيـة مسـة أساسـية الحتـرام االسـتقاللية وتقريـر املـصري والكرامـة                      - ١٨
وُتعـد  . خـدمات الرعايـة الـصحية الطوعيـة       مـن   بة   مناسـ  سلـسلة  تـوفري اإلنسانية للفـرد يف إطـار       

، املمارسـة الـسريرية والـصحة       )ال على سـبيل احلـصر     (املوافقة الواعية يف جمال الصحة، مبا فيها        
العامة والبحـث الطـيب، جـزءا ال يتجـزأ مـن احتـرام التمتـع بـاحلق يف الـصحة ومحايتـه وإعمالـه                         

يل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          مـن العهـد الـدو      ١٢ يف املادة    املُوضحعلى النحو   
__________ 

  )٧(  Beausoleil v. The Sisters of Charity (1964) 53 DLR 65 (Canada).  
  .K. Forrester and D. Griffiths, Essentials of Law for Health Professionals (2005)انظر   )٨(  
  .Reibl v. Hughes (1980) 2 S.C.R. 880 (Canada)انظر   )٩(  
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ــة واإل   ــدات والدوليــ ــن املعاهــ ــد مــ ــة يف العديــ ــة واملُكّرســ ــسان  والثقافيــ ــوق اإلنــ ــة حلقــ قليميــ
  .)١٠(ةالوطني والدساتري

تستند املوافقة الواعية إىل عدة عناصر من حقوق اإلنسان اليت ُتعد غري قابلة للتجزئـة             و  - ١٩
إىل احلــق يف الــصحة، تــشمل هــذه العناصــر احلــق يف تقريــر   اإلضــافة فب .ومترابطــة ومتــشابكة

 بــاألمن اإلنــساناملــصري، والتحــرر مــن التمييــز ومــن التجــارب الطبيــة دون موافقــة، ومتتــع         
يف جمـال  والكرامة، وباالعتراف له بالشخصية القانونية، وحبرية التفكري والتعـبري وتقريـر املـصري     

 يف العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية وتتحمــل مجيــع الــدول األطــراف. )١١(اإلجنــاب
 واالجتماعية والثقافية التزامـا قانونيـا بعـدم التـدخل يف احلقـوق املُخّولـة مبوجـب العهـد، مبـا يف                     

فكفالـة قـدرة الفـرد علـى ممارسـة املوافقـة الواعيـة يف جمـال                 . )١٢( احلق يف الرعايـة الـصحية      ذلك
أمــر )  فيهــا تلــك املرتبطــة باملمارســات التقليديــةمبــا(، ومحايــة األفــراد مــن التجــاوزات ةالــصح

  .أساسي حلماية هذه احلقوق
:  مــا يلــيذلــكيــشمل و. حلــق يف املوافقــة الواعيــةاوتــوفر عــدة صــكوك إقليميــة محايــة   - ٢٠

ــة  ــشأن  اتفاقي ــا ب ــائي   جملــس أوروب ــسان والطــب األحي ــدو (حقــوق اإلن ــة أوفيي املُعتمــدة ) اتفاقي
سلــسلة املعاهــدات  ( املتعلــق بالبحــث الطــيب البيولــوجي     اإلضــايفا وبروتوكوهلــ١٩٩٧ عــام

 توجيــهل؛ وا)١٣(؛ وميثــاق احلقــوق األساســية الــصادر عــن االحتــاد األورويب     )١٩٥األوروبيــة 
  .)١٤(والربملان األورويباألورويب لتجارب السريرية الصادر عن اجمللس ا باملتعلق
لثقافيـة ومنظمـة الـصحة العامليـة         جلنـة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة وا         أجنـزت وقد    - ٢١

 علـه ة جل يالـصح الرعايـة   واملقرر اخلاص األول، والعديـد مـن اجلهـات األخـرى حتلـيال للحـق يف                 
ــق    ــم والتطبي ــى الفه ــسر عل ــم    . )١٥(أي ــام رق ــق الع ــّين التعلي ــوق    ١٤وُيب ــة احلق ــن جلن ــصادر ع  ال

__________ 
ــادة    )١٠(   ــادة     ٢٥انظــر امل ــسان؛ وامل ــوق اإلن ــاملي حلق ــن اإلعــالن الع ــاحلقوق    ١٢ م ــدويل اخلــاص ب ــد ال ــن العه  م

والثقافيـة؛ واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، واتفاقيـة حقـوق                       ادية واالجتماعية االقتص
  .الطفل، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 ٩  و٧  و٣  و٢  و١ مــن اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان؛ واملــواد   ١٦  و٦  و٥  و٣  و٢املــواد انظــر   )١١(  
  . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٧  و٢٦ و ٢٥  و٢٤  و١٩  و١٨  و١٦  و١٠ و

 مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية ٥ مــن اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان؛ واملــادة ٣٠املــادة   )١٢(  
  .واالجتماعية والثقافية

  ).٢٠٠٠( من ميثاق احلقوق األساسية الصادر عن االحتاد األورويب ٣املادة   )١٣(  
  .٢٠٠١أبريل / نيسان٤اجمللس األورويب املؤرخ عن  الصادر عن الربملان األورويب وEC/2001/20التوجيه   )١٤(  
  )١٥(  E/CN.4/2003/58 و  A/58/427     ،حقـوق اإلنـسان والـصحة واسـتراتيجيات احلـد مـن            ؛ ومنظمة الصحة العاملية

 Deadly Delays: Maternal Mortality in ، “األطبـاء املناصـرون حلقـوق اإلنـسان    ” منظمـة ؛ )٢٠٠٥ (الفقـر 

Peru (2007).  
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ة ومحايتـه  يصحرعايـة الـ   يف ال احترام احلـق    املتطلبـات املتعلقـة بـ     االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
ــه ــضمناوإعمال ــات واالســتحقاقات ، مت ــى   احلري ــشمل هــذه االســتحقاقات  . حــد ســواء عل وت

وتـشمل احلريـات حـق الفــرد يف    . واملقبولـة وذات النوعيـة اجليـدة   واملتيـسرة  اخلـدمات املتاحـة،   
  .)١٦( يف ذلك احلق دون موافقته صحته وبدنه، والتحرر من التدخلالتحكم يف

: تشمل العناصر الرئيسية لإلطار التحليلي ذي الصلة هبـذا التقريـر، املقترحـات التاليـة     و  - ٢٢
أن مجيــع اخلــدمات الــصحية، مبــا فيهــا تــوفري املعلومــات، ينبغــي أن تكــون متاحــة ومقبولــة  ) أ(
على الدول أن تكفل استمرارية الرعاية الـصحية املقبولـة ثقافيـا            و. وذات نوعية جيدة  متيسرة  و

املشاركة يف مجيع نواحي اختاذ القرار املرتبط بالـصحة تكتـسي أمهيـة بالغـة               أن  ) ب (وأخالقيا؛
الدول ملزمة بـدعم األفـراد وشـبكات اجملتمـع احمللـي            أن  و ؛والوطين والدويل احمللي  على الصعد   

الــدول واجــب أن علــى ) ج( اخلــدمات الــصحية علــى أســاس املوافقــة الواعيــة؛ تقــدمي لكفالــة 
ويتعـاظم واجـب محايـة هـذا     . األشـخاص بـاحلق يف الـصحة ومحايتـه وإعمالـه      احترام متتع مجيع    

عهم الــــصحي واالجتمــــاعي احلــــق ملّــــا يكــــون األشــــخاص املعنيــــون ضــــعفاء بــــسبب وضــــ 
  .)١٧(والسياسي واالقتصادي

سـبيل  قـوق يف سـياق املوافقـة الواعيـة،          احلقـائم علـى     النـهج   الأن  من األمهيـة مبكـان،      و  - ٢٣
 للمـريض أو    بدنيـة  العقليـة أو ال    تنيالاحلـ افؤ اليت تؤثر على حنو كبري على         عدم التك  ملعاجلة أوجه 

 املعلومـات   إبـالغ ويتطلب التغلب على احلواجز اليت حتول دون        . قدم الرعاية على عالقته مع مُ   
ويـتعني أن  . خدمات تقدمي املـشورة وإشـراك اجملتمـع احمللـي لـدعم الفهـم الكـايف واختـاذ القـرار                   

تعلقــة بالــصحة مــن أعلــى جــودة ممكنــة، ومتاحــة جمانــا علــى أســاس غــري     تكــون املعلومــات امل
مبــا يف ذلــك  (تــصالحتياجــات اخلاصــة للفــرد فيمــا يتعلــق باال االم ئــومتيــسرة مبــا يالمتييــزي، 

ــة اخلاصــة   ــة أو الثقافي ــدى     ، وُمقدَّ)الظــروف املادي ــك ل ــا وخبــالف ذل ــة ثقافي ــة مقبول ــة بطريق م
كــون ي تفــاوت مــستويات الفهــم وأال االتــصال أن يراعــي وينبغــي. م للموافقــةالــشخص املُقــدِّ

ــة أو ســياق     ابع طــ ذا ــة أو طريق ــشكل مفــرط أو بلغ ــسرع ب ــذر تقــين أو معقــد أو مت ــى يتع عل
  .فهمه املريض

  
 لسريريةاملمارسات ا  - ألف  

 أنه جيب التعامل مع املـشورة       العياداتيعين النهج القائم على حقوق اإلنسان يف إطار           - ٢٤
ــة الــصحية   واالختبــار ــة مــن خــدمات الرعاي ــة .  والعــالج باعتبارهــا سلــسلة طوعي وتقــوم عملي
__________ 

  .٨، الفقرة ١٤جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم   )١٦(  
  .١٧  و١٢، الفقرتان ١٤جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم   )١٧(  
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 خبـدمات مماثلـة     وامليسورة وذات اجلودة  املوافقة الواعية بربط املعلومات اجليدة املتاحة واملقبولة        
 األولويـة   يـالء ل إ شكِّويُـ . لها املشورة املناسبة  سهِّيف إطار سلسلة طوعية من االختبار والعالج تُ       

ية استقاللية املريض وكرامتـه يف الوصـول إىل املوافقـة الواعيـة مـن خـالل املـشورة املناسـبة                     ألمه
اخلطــوة األوىل يف ربــط اختبــار الكــشف عــن اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية، مــثال،    

وهـذا أمـر ال بـد منـه لتحقيـق أعظـم املزايـا        . بتقدمي اخلـدمات علـى أسـاس طـوعي غـري متييـزي            
 .اد والعموم نظرا للصلة املباشرة بني ثقة املريض وتعاونه والكفاءة الطبيةالصحية لألفر

 فضال عن إدراكهم للمخـاطر      ،عترب دور مقدمي الرعاية الصحية يف توفري املعلومات       وُي  - ٢٥
إعمـال   حاسـم األمهيـة يف       ، ممكن  وتقليلها إىل أدىن حد    اليت هتدد اختاذ القرارات بصورة طوعية     

غري أن هذا الدور يف تعزيز سلسلة خدمات الرعاية الـصحية علـى أسـاس                .)١٨(احلق يف الصحة  
 .يف املوظفني واملواردعاين من نقص املوافقة الواعية كثريا ما يتضرر يف احلاالت اليت ت

واملهم هو أن النهج القائم علـى حقـوق اإلنـسان يعـاجل احلـواجز البنيويـة الـيت تعتـرض                       - ٢٦
وهـذا النـهج   . ضمن السلسلة املناسبة من خدمات الرعاية الـصحية      الوصول إىل املوافقة الواعية     

يدرك على وجه اخلصوص اختالل موازين القوى الناتج عن أوجه التفاوت يف املعرفـة واخلـربة                
ــضعيفة         ــات ال ــون إىل الفئ ــن ينتم ــيما م ــراد، وال س ــصحية واألف ــة ال ــدم الرعاي ــني مق ــة ب . والثق

، عائقني أمام أولئك املرضـى يف الـسعي إىل احلـصول            نيشكِّال والتمييز،   الوصماملهم، أن    منو
 .على قدم املساواةعلى اخلدمات وأمام مقدميها يف معاملة املرضى 

 ،وتؤدي االختبارات اليت تكون إجبارية وأحيانا روتينية إىل إضـعاف حقـوق اإلنـسان               - ٢٧
 إىل قـصور يف     وتكون تلك االختبارات قسرية وتفضي عمومـا      . يف كثري من األحيان   قوضها  وُت

توفري املعلومـات واملـشورة، ممـا يعـوق املوافقـة الواعيـة ومينـع األفـراد مـن احلـصول علـى نتـائج                         
 اجملتمـع احمللـي   تعبئـة بيئـة تنطـوي علـى    فـإن  ويف املقابـل،  . االختبارات وعلى اخلـدمات املناسـبة   

 وتقلـل يف    ،ةعلـى إجـراء االختبـارات الطوعيـ       تشجع  وتربط االختبار خبدمات العالج والرعاية      
 .)١٩( والتمييزالوصمالوقت ذاته من 

__________ 
 Dual Loyalty and Human، ١٣، املبـدأ التـوجيهي العـام    “ن حلقـوق اإلنـسان  األطباء املناصرو”انظر منظمة   )١٨(  

Rights in Health Professional Practice: Proposed Guidelines and Institutional Mechanisms (2003) .
املؤسـسية  املبـادئ التوجيهيـة واآلليـات       : الوالء املزدوج وحقوق اإلنسان يف املمارسة املهنية يف جمال الصحة         (

  )).٢٠٠٣(املقترحة 
 ،)اإليـدز (متالزمة نقـص املناعـة املكتـسب     /برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية          )١٩(  

HIV voluntary counselling and testing: gateway to prevention and care (2002).  
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بـصرف النظـر    ،)٢٠(كما يشمل احلـق يف املوافقـة علـى العـالج احلـق يف رفـض العـالج               - ٢٨
غـري أن مقـدمي الرعايـة الـصحية ينبغـي أن يثبطـوا املرضـى عـن                   .)٢١(عمليـة مـا   عن استـصواب    

 .بشكل قاطع  حياهتم وذلك بإبراز النتائج الطبيةذرفض اإلجراءات اليت تنق

يقـدم  بـأن    أن يأذن لوكيل بالرعاية الصحية       ، أو ملمثله القانوين الدائم    ،وجيوز للمريض   - ٢٩
بـشكل قـاطع   ن وكيـل، وعنـدما يتبـيّ   الويف غيـاب  . موافقته عندما يعجز املريض عن فعـل ذلـك    

 أن الشخص قـد فقـد األهليـة القانونيـة مـن جـراء حالـة جـسدية أو عقليـة انتقاليـة مثـل فقـدان                          
 ،)٢٢( حياتــه ذإىل إجــراء طــارئ إلنقــا  إالّ جيــوز ملقــدم الرعايــة الــصحية أن يلجــأ     ال الــوعي، 

ــرف       وأالّ ــة إىل ال ــسبقة أو فوري ــارة واضــحة م ــاب إش ــك إال يف غي ــل ذل وال ميكــن  .)٢٣(ضيفع
ألقــرب األقربــاء، مــا مل يــسبق اإلذن لــه كوكيــل، أن يوافــق نيابــة عــن املــريض غــري أنــه ينبغــي   

 ميكنـــها أن توضـــح ،وإن مل تكـــن ملزمـــة،  علـــى معلومـــات ذات صـــلةاستـــشارته للحـــصول
، مثل اشـتراط احلـصول علـى        سوء التصرف وينبغي وضع ضمانات ضد      .)٢٤(له املريض فضُِّي ما

  .رأي طيب من طرف ثالث
  

 الصحة العامة   - باء  
ينبغــي أن تــسعى تــدابري الــصحة العامــة دائمــا إىل أن تكــون املــشاركة الطوعيــة فعالــة     - ٣٠

 الـشخص يف محايـة خـصوصياته    وقمـن تقـويض حقـ    ممكن  إىل أدىن حد    بشكل تام، وأن تقلل     
تقييـد للحقـوق    ، جيـب أن يكـون أي        ١٩٨٥ووفقا ملبـادئ سـرياكوزا لعـام        . ويف تقرير مصريه  

العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية غــري متييــزي؛ ومطابقــا   املنــصوص عليهــا يف 
واملهـم هـو    .)٢٥(بديل متاح بشكل معقـول قيد ا؛ وأن يكون أخف    للقانون ومشروعا وضروري  

ــرم الكرامــة وحقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية احترامــا تامــا      .)٢٦(أن القيــود جيــب أن حتت

__________ 
  .Malette v. Shulman et al., (1990) 67 D.L.R. (4th) 321 (Canada)انظر على سبيل املثال،   )٢٠(  
  .CEDAW/C/36/D/4/2004انظر   )٢١(  
  )٢٢(  Moore v. Webb,  345 S.W.2d 239 (Mo.App. 1961) (US).  
  )٢٣(  Public Health Trust of Dade County v. Wons, 541So. 2d 96 (Fla. 1989) (US); Re T [1992] 4 All ER 649 

(UK).  
  )٢٤(  Re T [1992] 4 All ER 649 (UK).  
  .E/CN.4/1984/4انظر   )٢٥(  
  ).٢٠٠٥( من اللوائح الصحية الدولية ملنظمة الصحة العاملية٣املادة   )٢٦(  



A/64/272  
 

09-45085 11 
 

عندما ال ميكن على حنو معقـول توقـع جنـاح            ،)٢٧(ينبغي إعاقة حرية التنقل إال كمالذ أخري       وال
ا املتالزمة التنفسية احلـادة الوخيمـة وفـريوس اإلنفلـونزا           وقد أثارت جائحت   .)٢٨(التدابري الطوعية 

ــوع   ــن الن ــؤخراً A (H1N1)م ــدابري احلجــر       م ــراد بت ــوق األف ــويض حق شــواغل إزاء نطــاق تق
  .)٢٩(الصحي

كـل  ويتطلب النهج القائم على حقوق اإلنسان فيما يتعلـق بالـصحة العامـة بـأن تـويل                    - ٣١
 واالختبــار والعــالج ضــمن بيئــة مــن املــشورةصــلة قيــود أكــرب قــدر مــن االهتمــام لعمليــة متواال

ذ يف إطـار    نفَّـ كون أي تقييـد للموافقـة الواعيـة معـززا بأدلـة علميـة ويُ              يوال بد أن    . مثلىصحية  
 .)٣٠(املشاركة والشفافية واملساءلة بناء على مبدأي التدرج والتناسب

أن واعيـة و  الوافقـة   املأي بروتوكوالت تتعلق باالختبارات الروتينيـة       شترط  وينبغي أن ت    - ٣٢
ستخدم  ُتــوجيــب أالّ. وصــم لتفــادي زيــادة ظــروف التــهميشالتكــون مــشفوعة بالتوعيــة ضــد 

كوسيلة ملراقبة السلوك الشخصي ما مل تربرهـا مقتـضيات           االختبارات اإلجبارية على اإلطالق   
 حتقيـق سلـسلة خـدمات     إىل إعاقـة    جتـرمي الـسلوك الـضار بـصحة الفـرد           ؤدي  ويـ . الصحة العامة 

 .املشورة واالختبار والعالج الطوعية

اإليـدز  /ويرتكز االختبار الناجح للكشف عـن اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                 - ٣٣
وتوصــي املبــادئ التوجيهيــة الدوليــة بــأن  .)٣١(علــى شــروط املــشورة واملوافقــة الواعيــة والــسرية

اإليـدز  /صـابة بـالفريوس  جـرى اختبـار الكـشف عـن اإل       يُ تطالب تـشريعات الـصحة العامـة بـأالّ        

__________ 
 WHO Guidance on human rights and involuntary detention for xdr-tb controlمنظمـة الـصحة العامليـة،     )٢٧(  

(2007).  
 Ethical considerations in developing a public health response to pandemicمنظمــة الــصحة العامليــة،  )٢٨(  

influenza. Ethics, equity, trade and human rights (2007).  
 G.L. Burci and R. Koskenmaki, “Human Rights Implications of Governance Responses to Publicانظــــــر   )٢٩(  

Health Emergencies: The Case of Major Infectious Disease Outbreaks,” Realizing the Right to Health 

(2009), pp. 346-358.  
 .L.O. Gostin, “Public Health Strategies for Pandemic Influenza: Ethics and the Law,” JAMA, volرـــــــ انظ  )٣٠(  

295, issue 14 (2006), pp. 1700-1704; S. Gruskin and B. Loff, “Do Human Rights have a Role in Public 

Health Work?” The Lancet, vol. 360 (2002), p. 1880.  
متالزمـة نقــص املناعــة املكتــسب  /برنــامج األمــم املتحـدة املــشترك املعــين بفــريوس نقـص املناعــة البــشرية  انظـر    )٣١(  

  ).UNAIDS/WHO Policy Statement on HIV Testing” (2004)“(، منظمة الصحة العاملية)/اإليدز(
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غـري أن   .)٣٣(وأن يـستند إىل هنـج حيمـي حقـوق اإلنـسان      )٣٢(بناء على موافقة الفـرد الواعيـة    إالّ
املبادئ التوجيهية احلالية املتعلقة باالختبار واملشورة مببادرة من مقـدمي خـدمات الرعايـة، الـيت                

والعــالج والوقايــة علــى ال جتعــل االختبــار مــشروطا بتــوافر العــالج، تقــوض سلــسلة االختبــار   
 الـيت يوصـي هبـا مبـدأ االختبـار        “املعلومات املبـسطة الـسابقة لالختبـار      ”وتبطل  . املدى الطويل 

اإليـدز،  /واملشورة مببادرة من مقدمي خدمات الرعاية أحـد أهـم التـدخالت املتعلقـة بـالفريوس           
ليــة بـذلك عــن فرصــة  املتمثـل يف املــشورة واملعلومـات الفرديــة الــشاملة الـسابقة لالختبــار، متخ   

ــدمي   ــة لتق ــات واملهام ــة  دمات اخلــعلوم ــة بالوقاي ــن ُتاملتعلق ــارات  مل ــت االختب ــدم ثب إصــابتهم ع
ــالفريوس ــدز/ب ــد أ . اإلي ــك، فق ــيت تعــرض    وصــيوإضــافة إىل ذل ــة ال  باعتمــاد املمارســة الروتيني

االختبــار واملــشورة فيمــا يتعلــق بــالفريوس مببــادرة مــن مقــدمي خــدمات الرعايــة علــى أســاس    
بــدال مــن الــسعي إىل ( بنــاء علــى اســتنتاج املوافقــة يف غيــاب الــرفض الــصريح  -“ اختيــاري”

 يف األوســاط الــيت تــشهد انتــشار وبــاء  -) احلــصول علــى املوافقــة الناجتــة عــن مبــادرة طوعيــة  
ومع ذلك، كثريا ما يشعر األشـخاص اخلاضـعون للفحـص يف إطـار مبـدأ                 .)٣٤(اإليدز/الفريوس

 وال سـيما عنـدما      ،ما يتعلق بالفريوس مببادرة من مقدمي خدمات الرعايـة        االختبار واملشورة في  
وميكــن أن يفــضي توســيع  .)٣٦(بــأهنم مــضطرون إىل القبــول ،)٣٥(يكونــون مــن الفئــات املهمــشة

نطاق خدمات االختبار دون مشورة سابقة له إىل زيادة هتميش تلك الفئـات وإجهـاض تـدابري       
 .عادة النظر فيهالوقاية الطويلة األمد، وال بد من إ

__________ 
برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة                انظر مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان و            )٣٢(  

 International Guidelines on HIV/AIDS and Human، )اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب     /البـشرية 

Rights (2006) .  
 Sexual and Reproductive Health of Womenندوق األمم املتحدة للـسكان ومنظمـة الـصحة العامليـة،     انظر ص  )٣٣(  

Living with HIV/AIDS: Guidelines on care, treatment and support for women living with HIV/AIDS and 

their children in resource-constrained settings (2006) ٩، الفقرة.  
متالزمـة نقـص   /برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البـشرية      /انظر منظمة الصحة العاملية     )٣٤(  

 Guidance on provider-initiated HIV testing and counselling in health facilities، )اإليـدز (املناعة املكتسب 

(2007).  
 ,S. Weiser et al., “Routine HIV testing in Botswana: a population-based study on attitudes, practicesانظـر   )٣٥(  

and human rights concerns,” PLoS Medicine, vol. 3, issue 7 (2006), p. 395.  
 Physicians for Human.خلـص تقريـر مـن بوتـسوانا إىل أن ثلثـي النـساء يـشعرن بعـدم القـدرة علـى الـرفض             )٣٦(  

Rights, Epidemic of Inequality: Women’s Rights and HIV/AIDS in Botswana & Swaziland (2007) .
 ,S. Weiser et al., “Routine HIV testing in Botswana: a population-based study on attitudesأيـضا  انظـر 

practices, and human rights concerns,” PLoS Medicine, vol. 3, issue 7 (2006)و؛ A. Welbourn, “Into the 

Firing Line: Placing young women and girls at greater risk” AIDS Legal Network (2008).  



A/64/272  
 

09-45085 13 
 

ن مـن   ومثلما أن ربط املشورة والعالج املناسبني باالختبار الطوعي هو مبثابة حافز ميكِِّ             - ٣٤
سياسـات احلجـز    فـإن    ،ولذلك. إجراء االختبار، فتدابري العالج اإللزامية هي عائق أمام إجرائه        

ز املـريض يف مكـان      اإللزامي كثريا ما تكون غري سليمة مـن الناحيـة الطبيـة، وال تقـر بـأن حجـ                  
ى يؤدي إىل انتقال األمراض املنقولة بـاهلواء؛ بينمـا تـؤدي منـاذج الرعايـة اجملتمعيـة القائمـة                هّوُم

ال يـزال األفـراد املـصابون    ومـع ذلـك،     .)٣٧(على التراضي إىل نتائج أفضل فيمـا يتعلـق بـالعالج          
وفقـا ملبـدأي التناسـب    و .)٣٨(يف السجن أحيانـا بداء السل غري املعدي حيتجزون عنوة، بل حىت     

والتدرج، ينبغي أن يكون أي إجراء من إجراءات احلجز على أقل قدر ممكن من التقييـد، وأن                 
وينبغـي تطبيـق املوافقـة       .)٣٩(يفضل على سبيل املثال احلجز يف البيت على احلجـز يف املستـشفى            

يع إكمـال    العزل واحلجر الصحي، بـدعم وتـشج       منهجيالواعية على العالج املقدم يف أي من        
  .)٤٠(العالج على أساس طوعي

  
  البحث الطيب  -جيم   

عترب موافقة املشاركني الواعيـة أمـرا ضـروريا إلجـراء البحـوث الطبيـة، ولـذلك تـنص                   ُت  - ٣٥
وجيب أن يتلقـى كـل مـن ميكـن أن خيـضع للبحـث معلومـات كافيـة                    .)٤١(عليها املعايري الدولية  

وميكـن  .  منه واألخطار اليت ميكن أن تترتب عليه       عن أهداف البحث وأساليبه والفوائد املتوقعة     
 مـستمرة، وأن    فإن عملية املوافقة الواعية جيب أن تكون       ،سحب املوافقة يف أي وقت، ولذلك     
ضعف وال ميكـن للـشواغل مـن أن ذلـك الـسحب سيُـ              .)٤٢(تشمل ما يطرأ من تطـورات سـلبية       

الفكــرة اخلاطئــة عــن  ”ون كــشف املعلومــات، وال بــد أن يــدرك البــاحث عــدم النتــائج أن تــربر 
، الــيت تــدفع املــريض إىل توقــع جــين منــافع طبيــة بــالرغم مــن احتمــال إعطائــه أدويــة    “العــالج
 .)٤٣(ومهية

__________ 
  .٢٠٠٩مارس /إعالن جمتمعات ريو يف املنتدى الثالث لشركاء وقف السل، آذارانظر   )٣٧(  
 .R. Coker, “Detention and mandatory treatment for tuberculosis patients in Russia” The Lancet, volانظـر   )٣٨(  

358, issue 9279, (2001), pp. 349-350.  
 A. Boggio et al., “Limitations on human rights: Are they justifiable to reduce the burden of TB inانظـر   )٣٩(  

the era of MDR- and XDR-TB?” Health and Human Rights, vol. 10, issue 2 (2008), pp. 121-126.  
 Good Practice in Legislation and Regulations for TB Control: An Indicatorانظـر منظمـة الـصحة العامليـة،       )٤٠(  

of Political Will (2001).  
  . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٧املادة انظر   )٤١(  
  .١٩٥عاهدات األوروبية، ، جمموعة امل٢٤انظر املادة   )٤٢(  
 ”,P.S. Appelbaum, et al., “The therapeutic misconception: informed consent in psychiatric research انظـر   )٤٣(  

International Journal of Law and Psychiatry, vol. 5 (1982), pp. 319–329.  
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ويعين النهج القائم على حقوق اإلنسان فيمـا يتعلـق بـالبحوث الطبيـة أنـه يـتعني اختـاذ                      - ٣٦
حملـتملني، وال سـيما مـن    اسـتقاللية املـشاركني ا    لكفالة عـدم املـساس ب     إجراءات خاصة للحماية    

الفئات الضعيفة، نتيجة اختالل موازين القـوى الكـامن يف العالقـات بـني البـاحثني واخلاضـعني                  
اإلملــام معــدل ويتطلــب البحــث الــذي ُيجــرى يف األوســاط الــسكانية الــيت يقــل فيهــا  . للبحــث

ي أن يسعى البحـث     وينبغ. بالقراءة والكتابة بذل جهود إضافية لتيسري استيعاب املفاهيم التقنية        
يكـون يف   إحـدى املنظمـات التمثيليـة الـيت          ة من الفئات الضعيفة إىل مشارك     اًأفرادشمل  الذي ي 

كمـا ينبغـي مراعـاة اعتبـارات خاصـة فيمـا يتعلـق              . مقدورها مساعدة املشاركني طوال العملية    
املعـــايري ازدواج بـــاحلوافز غـــري املناســـبة والـــضعف اإلكلينيكـــي واحلـــواجز اللغويـــة والثقافيـــة و

 .واملخاطر اليت ال داعي هلا ومجع عينات األنسجة

وجيب أن تقتصر احلوافز املعروضة مقابـل املـشاركة يف البحـث علـى تعـويض مناسـب           - ٣٧
ــذول فيهــا واآل       ــى الوقــت املــستغرق يف املــشاركة واجلهــد املب . ثــار الــسلبية املترتبــة عليهــا   عل

ح احلــصول علــى املــوارد املاليــة  كــثريا مــا يــصبالــيت تكــون فيهــا املــوارد حمــدودة،احلــاالت  ويف
ــة      أو ــة أو مثبطــا عــن ســحب املوافق ــم للموافق ــة حــافزا غــري مالئ وينبغــي أن يكــون   .)٤٤(الطبي

 . بتلك الظروفتامالباحثون وجمالس االستعراض على وعي 

وينبغي توفري محايـة خاصـة لألفـراد الـضعفاء، مثـل األشـخاص ذوي اإلعاقـة الـشديدة                     - ٣٨
ــاة  ضــني حلــاملعّرمــل واملرضــعات واألطفــال واألشــخاص  واحلوا االت الطــوارئ الــيت هتــدد احلي

التمـاس املوافقـة علـى املـشاركة يف البحـوث الطبيـة مـن أولئـك األفـراد                   عـدم   وجيـب   . واملسنني
ف خفَّـ عنـدما تُ  إالّ  فئة سكانية بديلـة علـى نفـس القـدر مـن الفعاليـة، و              حال عدم وجود    يف   إالّ

مــنح  ُيب أالّوجيــ. )٤٥(فــراد هــذه الفئــة وُتمــنح الفوائــد ألممكــنحــد أدىن ىل خمــاطر املــشاركة إ
دلون باملوافقـة نيابـة عـن أفـراد ال ميكنـهم ممارسـة األهليـة القانونيـة                  الوكالء املأذون هلم الذين يُ    

ــى الوقــت واجلهــد   حــوافَز ــى   .  تتجــاوز التعــويض املناســب عل ــإجراء البحــث عل ــسمح ب وال ُي
عليهم ممارسة األهلية القانونية أو غري القـادرين علـى املوافقـة ألسـباب              األشخاص الذين يتعذر    

ــة مســة      إالّ”أخــرى  ــداء موافقــة واعي ــة الــيت حتــول دون إب ــة اجلــسدية أو العقلي  إذا كانــت احلال
وإذا لـزم إجـراء جتـارب طبيـة للوصـول إىل       .)٤٦(“ضرورية يف الفئة الـسكانية اخلاضـعة للبحـث       

__________ 
 F. van Loggerenberg et al., “Ethical challenges in undertaking HIV/AIDS Research in resourceانظـر   )٤٤(  

constrained settings: Experiences with sex workers at trade stops in South Africa,” International 

Conference on AIDS (2002), p. 14.  
  .١٩٥، جمموعة املعاهدات األوروبية، ٢٠ و ١٩ و ١٨انظر املواد   )٤٥(  
  . من إعالن هلسنكي٢٩ و ٢٨ و ٢٧ الفقرات انظر  )٤٦(  
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 غري قادر على تقدمي موافقتـه، وجـب التمـاس موافقـة ممثـل مـرخص       عترب حياة فرد يُ   ذعالج ينق 
  .)٤٧(ر عنه املريض من إقرار أو اعتراضعّبله قانونيا، واحترام كل ما ُي

 .)٤٨(من التواصـل وفهـم املعلومـات   إىل احلد احلواجز اللغوية والثقافية تؤدي وكثريا ما     - ٣٩
مثـل  (من الباحث توفري خدمات إضـافية       وجيب تقدمي املعلومات بشكل مفهوم، مما قد يتطلب         

قـة  ويـسمح إعـالن هلـسنكي، مـىت كـان أنـسب، باملوافقـة املوثَّ              . )٤٩()االستعانة مبترجم شـفوي   
 .رمسيا واملوافقة غري املكتوبة املقدمة أمام شهود

جريـه بـاحثون مـن البلـدان املتقدمـة النمـو يف البلـدان الناميـة                 ويستدعي البحث الذي يُ     - ٤٠
جريــت جتــارب ســريرية غــري مأمونــة يف البلــدان الناميــة مــن جــراء فقــد أُ .)٥٠(فيةضــمانات إضــا

عما إذا كـان    مطروحا  وال يزال السؤال     .)٥١(قبول املعايري املزدوجة فيما يتعلق باملوافقة الواعية      
عتـرب يف أي ظـرف مـن الظـروف مـسألة            إجراء التجارب السريرية يف البلدان الناميـة ميكـن أن يُ          

ــن ال  ــة م ــن وجــود        مقبول ــالرغم م ــومهي ب ــدواء ال ــد اســتخدام ال ــة، وخباصــة عن ــة األخالقي ناحي
وجيــب علــى جمــالس اســتعراض املــسائل      .)٥٢(التــدخالت املناســبة مــن غــري األدويــة الومهيــة     

األخالقية أن تلغـي املعـايري املزدوجـة الـيت تطبـق علـى البلـدان الناميـة، ألن ظـروف احلرمـان ال                    
وعنــدما تفــضي البحــوث . طــوعي الــذي مييــز املوافقــة الواعيــةتقلــل مــن أمهيــة ضــمان الطــابع ال

الدولية إىل متطلبات متباينة فيما يتعلـق باملوافقـة الواعيـة، جيـب تطبيـق املعـايري الـيت تـوفر أكـرب                        
حتمــل خــضوعهم للبحــث هــم وبغيــة ضــمان كــون األشــخاص الــذين ُي .)٥٣(قــدر مــن احلمايــة

ع املـشاركني يف التجـارب الـسريرية علـى الفوائـد      املستفيدين الرئيسيني منه، ينبغي دائمـا إطـال     
 .املتوقعة من البحث واملستفيدين املرتقبني منه

عـدم  ، ينبغي    ممكن إىل أدىن حد  لسريرية   ختفيف املخاطر املرتبطة بالبحوث ا     وسعيا إىل   - ٤١
 التماس املوافقة علـى التجـارب الـسريرية غـري الـضرورية مـن الناحيـة الطبيـة، مثلمـا هـو احلـال                        

__________ 
  . من إعالن هلسنكي٢٩انظر الفقرة   )٤٧(  
 P.A. Marshall, Ethical challenges in study design and informed consent for health research inانظـر   )٤٨(  

resource-poor settings, WHO (2007).  
  .Indigenous peoples & participatory health research (2009)انظر منظمة الصحة العاملية،   )٤٩(  
جملـس املنظمـات الدوليـة للعلـوم        أصدر املبادئ التوجيهية املتعلقة بتطبيـق إعـالن هلـسنكي يف البلـدان الناميـة                  )٥٠(  

  ).٢٠٠٢ و١٩٨٢( الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية
  ).١٩٩٦(حالة كانو تروفان يف نيجرييا انظر   )٥١(  
  .R. Macklin, Double Standards in Medical Research in Developing Countries (2004)انظر   )٥٢(  
  )٥٣(  J. Leaning, “Ethics of research in refugee populations,” The Lancet, vol. 357, issue 9266 (2001), 

pp. 1432-1433.  
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 الــسالمة والكفــاءة عــن احلاجــة إىل إجــراء حبــوث بــشأن مــسبقة غــين وجــود معلومــاتعنــدما ُي
مـن حـصر   الـيت ال حتمـل امسـا جتاريـا       وينبغي أن حتمي األنظمة الدولية منتجي األدويـة         . إضافية

البيانات لـدى جهـة واحـدة دون مـربر علمـي، وهـو مـا يـؤدي إىل حجـب معلومـات معروفـة                        
 .ئد احملتملة عن املرضى، مما يغين عن املوافقة الواعيةبشأن املخاطر والفوا

وجيب على الباحثني الذين يسعون إىل احلصول على إذن بـأن يـستخدموا يف املـستقبل              - ٤٢
 .)٥٤(االســتخدام املمكنــةأوجــه طلعــوا األفــراد علــى مجيــع عينــات حمــددة مــن نــسيج الــدنا أن ُي

 بـإجراء   ،ة بإقرار متطلبـات معدَّلـة للموافقـة الواعيـة          املتعلق ، تسمح املبادئ التوجيهية   الّينبغي أ و
أدلـة علميـة واضـحة      علـى   فصح عن هوية أصحاهبا إال بنـاء        أي اختبار على عينات أنسجة ال يُ      

  .)٥٥(بشأن الفوائد اليت تعود على الصحة العامة
  

  واعيةالفئات الضعيفة واملوافقة ال  - رابعا  
ــة ال    - ٤٣ ــةجيــب أن تكــون املوافق ــصحة،     ، باعواعي ــن احلــق يف ال ــزءاً ال يتجــزأ م ــا ج تباره

تمييز على أي أساس كـان، وعلـى النحـو املنـصوص            الوصم أو   المضمونة مع كل احلماية ضد      
 العهـد الـدويل   ٢املـادة   مـن  ٢الفقـرة   مـن اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان، و     ٢عليه يف املادة    

 مــن اإلعــالن العــاملي ١١عــزز باملــادة واملُاخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، 
ــة      ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ــة األم ــسكو(ملنظم ــات علــ  ) اليون ــشأن أخالقي ــاء ب م األحي

  ).٢٠٠٥(وحقوق اإلنسان 
وقد أعادت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف اآلونـة األخـرية التأكيـد              - ٤٤

 بـاع ، مع التعـبري بـصورة خاصـة عـن أمهيـة ات     )٥٦(٢٠ العام على ضرورة عدم التمييز يف تعليقها   
راعي جتربـة الفئـات االجتماعيـة    ي “حالة أخرى”هنج مرن يف معاجلة التمييز القائم على أساس       

علـى أمهيـة دور التـدابري الداعمـة، بـل والدائمـة عنـد الـضرورة،                 كـذلك   ؤكـد    وهي ت  .املهمشة
  .لكفالة عدم التمييز

 يف العالقة بـني الطبيـب   تأصل القوى، ويف اخلربة والثقة امل   الل موازين ختباإلضافة إىل ا    - ٤٥
واملريض، فإنَّ عدم املساواة اهليكلية ميكن أن ُيـؤدي إىل إضـرار بـالغ وخطـري بالطـابع الطـوعي                  

__________ 
 P.A. Marshall, Ethical challenges in study design and informed consent for health research inانظـر   )٥٤(  

resource-poor settings, WHO (2007).  
 L.M. Kopelman, “Informed consent and anonymous tissue samples: The case ofانظـر، علـى سـبيل املثـال،      )٥٥(  

HIV seroprevalence studies,” Journal of Medicine and Philosophy, vol. 19, issue 6 (1994), pp. 525-552.  
 .E/C.12/GC/20انظر   )٥٦(  
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 آليــات الــدعم املناســبة للمــساعدة يف التغلــب علــى      ضطلعوتــ .واعيــةللموافقــة أو املوافقــة ال 
 مبـا يف ذلـك إشـراك اجملتمعـات وتقـدمي املـشورة              -واعيـة   ق املوافقـة ال   التحديات الالحقة لتحقيـ   

  .دور حاسم يف محاية حقوق الفئات الضعيفةبلرعاية الصحية، سلسلة االشاملة على 
 نتيجـة   واعيـة وهناك فئات معينة تـستحق اهتمامـاً خاصـاً فيمـا يتعلـق حبمايـة املوافقـة ال                   - ٤٦

علـى سـبيل املثـال،       .تـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     حلاالت الضعف الناشـئة عـن الظـروف االق        
 من مبـادئ يوغياكارتـا، ُيـسلِّطان الـضوء علـى أمهيـة احلفـاظ علـى املوافقـة          ١٨ و ١٧ن  آفاملبد

وجيـب علـى ُمقـدمي الرعايـة الـصحية أن يـدركوا االحتياجـات                . من األقليـات اجلنـسية     واعيةال
ملثلـيني ومزدوجـي امليـول اجلنـسية وذوي امليـول          احملددة لألشخاص املنتمني جملموعـة املثليـات وا       

وتـؤدي عناصـر الـضعف هـذه إىل التـداخل            .املغايرة هلوياهتم اجلنسية واخلُنـاثى والتكيـف معهـا        
اجملموعـات بـشكل   ومـع ذلـك، فقـد مت حبـث بعـض         ؛   وإىل تفاقمهـا   حـاالت عـدم املـساواة     بني  

  .منفصل أدناه ألغراض هذا التقرير
  

  األطفال  - ألف  
يــالء االعتبــار  إُتطالــب اتفاقيــة حقــوق الطفــل بــاحترام قــدرات الطفــل املتطــورة، و         - ٤٧

ــضج     ــسن ودرجــة الن ــاً لل ــل وفق ــاٍف     .)٥٧(الواجــب آلراء الطف ــشكلٍ ك ــل ب ــه الطف وجيــب تنبي
للمخــاطر واملنــافع الــيت تنطــوي عليهــا التــدخالت الطبيــة، وينبغــي الــسعي إىل احلــصول علــى     

ويـنص التعليـق العـام علـى         .)٥٨(درجـة كافيـة مـن النـضج        بـشرط وجـود      واعيـة موافقة الطفل ال  
الـدول األطـراف   ضرورة قيام  ” من اتفاقية حقوق الطفل، الذي اعُتِمد مؤخراً، على  ١٢املادة  

 تشريعات أو وضع لوائح لكفالة حصول األطفال على املشورة والنـصيحة الطبيـة الـسرية          سْنب
ذا كانـت هنـاك حاجـة إىل ذلـك مـن          إل،  بدون موافقة الوالدين، وبصرف النظر عن سن الطفـ        

وخيتلف احلق يف احلصول على املشورة والنصيحة عن احلـق          ...  أجل سالمة الطفل أو رفاهيته    
  . “)٥٩(يف إعطاء املوافقة الطبية، وينبغي أال خيضع ألية حدود للسن

  يف نظـر القـانون إىل وصـي قـانوين، ممـا يـضر         “قـصراً ”كوهنم  لُتنقل حقوق األطفال    و  - ٤٨
ــؤدي تفــاوت  ؛ والســتقالليةمبمارســتهم ل ــيم ا إىل جعــل مــستويات النــضج  ي ــة تقي ــةعملي  ألهلي

 األطفال يف اجملتمعـات املهمـشة وأُولئـك         يعاينو. القانونية بصورٍة ُمناسبة أمراً يف غاية الصعوبة      
 معرضـني بـصفة خاصـة للخـضوع إىل تـدخالت طبيـة بـدون                اتاملؤسسيف  املشمولني بالرعاية   

__________ 
  .، من اتفاقية حقوق الطفل)١ (١٢ و ٥املواد انظر   )٥٧(  
  .٢٠، الفقرة ٣، من اتفاقية حقوق الطفل، والتعليق العام ١٧  و١٣ و ٣املواد انظر   )٥٨(  
  .١٠١، الفقرة ١٢اتفاقية حقوق الطفل، التعليق العام انظر   )٥٩(  
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وميكـن أن تقـف املفـاهيم االجتماعيـة املـسبقة الـسائدة بـني البـالغني حـائالً أمـام                      .)٦٠(موافقتهم
حق األطفال يف احلصول على اخلدمات واملعلومـات املتعلقـة بالـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، ويف                 

يف  فــإن اشــتراط احلــصول علــى موافقــة الوالــدين ،)٦١(حــني أن بعــض البلــدان حتمــي هــذا احلــق
ــدان كــثرية،   ــه عــوقيبل ــة    .)٦٢( الوصــول إلي ــدول كفال لــى عصول املــراهقني حــوجيــب علــى ال

سـيما تلـك    وال ،)٦٣(املعلومات واخلدمات الصحية املالئمة بصرف النظر عـن موافقـة الوالـدين          
 بــشرط وجــود درجــة كافيــة مــن ،جيــوز للمــراهقني و.)٦٤(املتعلقــة بالــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة

  .)٦٦(ةومعلومات سري )٦٥(النضج، طلب خدمات صحية
لجهات اليت ُتقدم الرعاية الصحية السعي إىل تأجيل التدخالت اجلراحيـة غـري      لوينبغي    - ٤٩

حبيـث يـستطيع    حـدا كافيـا مـن الُنـضج         الطارئة واليت ال ميكـن عكـس أثرهـا حـىت يبلـغ الطفـل                
وينبغي وضع ضـمانات تكفـل محايـة األطفـال ضـد امتنـاع الوالـدين          .)٦٧(واعيةتقدمي موافقته ال  

  . يف حاالت الطوارئتدخل الالزموافقة على إجراء العن امل
__________ 

 جلنوب شـرق آسـيا التـابع    اإلقليمي؛ املكتب A/61/299دراسة لألمم املتحدة حول العنف ضد األطفال،  انظر    )٦٠(  
أوجه التشابه، واالختالفات، والدروس    : خالصة التجارب واخلربات من بلدان املنطقة     ”ملنظمة الصحة العاملية،    

ريوس نقص املناعـة البـشرية والـصحة اجلنـسية     زيادة حصول املراهقني على خدمات صحية بشأن ف،  “املستفادة
  .)٢٠٠٦(واإلجنابية للمراهقني 

)) ١٩٤٦( من قـانون الواليـات املتحـدة         ٤٢باب  (ويف الواليات املتحدة، يطالب قانون اخلدمة الصحية العامة           )٦١(  
ومـع ذلـك،    .  الوالـدين  عيادات تنظيم األسرة املمولة احتادياً بتقدمي خدمات سرية إىل مجيع القُصَّرِ بدون موافقة            

املسائل القانونية يف موضـوع     ”فالفانو،  . جيه.يت. تزال حتد من الوصول إىل ذلك      فإنَّ قوانني بعض الواليات ال    
ــة للمــراهقني    ــسية واإلجنابي ــصحية اجلن ــة ال ــج    “الرعاي ــة، م ــال اإلكلينيكي ، )٢٠٠٩ (١٠، طــوارئ طــب األطف

  .٦٥-٦٠الصفحات 
 للـسكان وآخـرون، بطاقـة تقريـر، الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية بـني                صـندوق األمـم املتحـدة     انظر    )٦٢(  

، وبـريو   )٢٠٠٦( ، تايلنـد  )٢٠٠٧(، سـوازيلند    )٢٠٠٨(، كينيـا    )٢٠٠٧(اهلند  : الفتيات والسيدات الشابات  
احلاجـة إىل خـدمات     . ريدنر، العدوى املنتقلة عـن طريـق اجلـنس بـني الـشباب            . ِدهنه و غي  . ا. ؛ كيه )٢٠٠٦(

قـوانني املوافقـة املُـؤثرة      ”مـاهري،   . يب): ٢٠٠٥(صحية كافية، منظمة الـصحة العامليـة صـحة الطفـل واملراهـق              
، الــصفحات )٢٠٠٦(، ســاوث أفريكــان هيلــث ريفيــو “علــى وصــول األطفــال إىل خــدمات الرعايــة الــصحية

  .)٢٠٠٠(بية ؛ مجعية الطب النفسي األمريكية، موافقى الوالدين وصحة املراهقني اإلجنا١٨٠-١٦٧
  .٧ الفقرة A/CONF.171/13، ٤اتفاقية حقوق الطفل، التعليق العام انظر   )٦٣(  
  .٤٩، الفقرة CRC/C/KEN/CO/2انظر   )٦٤(  
  .٤اتفاقية حقوق الطفل، التعليق العام انظر   )٦٥(  
  .، اتفاقية حقوق الطفل١٦املادة انظر   )٦٦(  
حــة لألعــضاء التناســلية عنــد اخلنــاثى، والــيت تكــون مؤملــة  وُتمثــل هــذه إشــكالية خــصوصاً يف حالــة إجــراء جرا   )٦٧(  

انظر، على سبيل املثال، احملكمة الدستورية الكولومبية، احلكـم      . وشديدة اخلطورة وليس هلا أية فائدة طبية ثابتة       
  .T-551/99 واحلكم الصادر SU-337/99الصادر 
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ــل           - ٥٠ ــاملني يف احلق ــدريب املناســب للع ــدة، يظــل الت ــوانني مؤي ــدما تكــون الق وحــىت عن
الصحي ضرورياً من أجل جتنب استمرار حرمـان املـراهقني مـن احلـصول علـى اخلـدمات دون                   

 مالئمـة دمات  اخلـ علومـات و  ملا كونبذل مزيد من اجلهود لضمان      تعني  وي .)٦٨(موافقة الوالدين 
إيـالء  للطفل ومالئمة لعمره عن طريق ساعات العمل املناسبة، وتدريب املوظفني وتوعيتـهم، و     

، مثــل هنــج التوعيــة الــصحية عــن طريــق   طــرق تقــدميها املعلومــات وصادراعتبــارات خاصــة ملــ 
  .)٦٩(األقران

  
  األشخاص املسنون  - باء  

 مجيــع أحنــاء العــامل، إال أنَّ الــسياسات وهياكــل   رغــم اســتمرار منــو أعــداد املــسنني يف    - ٥١
 .)٧٠(اإلطــالق غــري كافيــة علــى  ال تــزالالــدعم الراميــة إىل محايــة حقــوق األشــخاص املــسنني   

يتعرض املـسنون لالسـتغالل بـسبب النظـرة النمطيـة إلـيهم الـيت تـرميهم باجلهـل وقلـة احليلـة،                       و
ثــل تلــك الــيت تــنجم عــن األمــراض  وكــذلك بــسبب حالــة الــضعف الفعلــي بــدنياً أو عقليــاً، م 

وبــشكل خــاص، يكــون . الواعيــةوافقــة املالتنكــسية وُتــؤدى إىل تراجــع يف القــدرة علــى تقــدمي 
بـسبب غيــاب   )٧١( عرضـة للحرمـان مـن االسـتقاللية والكرامـة     اخلرييـة  الرعايـة  يف دوراملـسنون  

  .)٧٢(موافقةسيما يف حاالت العالج بالعقاقري املُخدرة بدون  الرقابة املالئمة، وال
وجيب على الدول أن تكفل للمـسنني احلـق يف الرعايـة الـصحية، مبـا يف ذلـك املوافقـة                       - ٥٢

 ١٢علـى النحـو الـذي تكفلـه املـادة       و.)٧٣(، وعلى نفس املستوى مثل أي شخص آخـر   الواعية
إلعاقـة يف حـد ذاهتـا،       ا جيوز أن تكـون   من االتفاقية املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ال         

وجيـب أن تكـون األحبـاث الـيت      . هليـة القانونيـة   لحـد مـن األ    ل مـربرا ا يف تلك املتعلقة بـالعمر،       مب
ُتجرى على أشخاص يعانون من أمراض تنكـسية ُمـستوفيةً ملتطلبـات إعـالن هلـسنكي الالزمـة         

  .)٧٤(إلجراء مثل هذه البحوث
__________ 

  .٧٣، انظر مالحظة )٢٠٠٦(ا منظمة الصحة العاملية اإلقليمي جلنوب شرقي آسيمكتب انظر   )٦٨(  
  ).١٩٩٩(األسرة الدولية، جعل خدمات الصحة اإلجنابية مالئمة للشباب انظر   )٦٩(  
آراء أشـخاص كبـار     : أصـوات مفقـودة   منظمة الصحة العاملية والشبكة الدولية ملنع إساءة معاملة املـسنني،           انظر    )٧٠(  

  ).٢٠٠٢ (السن يف مسألة إساءة معاملة املسنني
  ).٢٠٠٢ (التقرير العاملي حول العنف والصحة، “إساءة معاملة املسنني”العاملية  منظمة الصحة  انظر  )٧١(  
  ).٢٠٠٤ (إساءة معاملة املسننيجلنة الصحة مبجلس العموم باململكة املتحدة، انظر   )٧٢(  
قـوق االقتـصادية   ؛ التعليـق العـام للجنـة احل   ٣٥ و   ٣٤، الفقـرات    ٦اتفاقية حقوق الطفـل، التعليـق العـام         انظر    )٧٣(  

  .٢٩واالجتماعية والثقافية، الفقرة 
  .٢٨ و ٢٧إعالن هلسنكي، الفقرات انظر   )٧٤(  
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 حـصول ة لتحـسني  ويف هذا الصدد، ينبغي تنفيذ إجراءات داعمة، مثل املبادرات العام           - ٥٣
 املعلومـات ذات الـصلة يف أشـكال سـهلة الفهـم وعـن طريـق قنـوات اتـصال ثابتـة             علىاملسنني  

وينبغي وضع مبادئ توجيهية دولية ونظـم وطنيـة ترمـي إىل       . مثل شبكات الضمان االجتماعي   
 لـضمان أن يتـوفر للمـسنني الـدعم لـدى       اخلرييـة  املـسنني  الرعايـة    دورتنظيم ومراقبـة ممارسـات      

 تتعلق بالرعاية الصحية الـيت يتلقوهنـا، ولكفالـة عـدم إهـدار كرامتـهم أو         واعيةختاذهم قرارات   ا
  .جتاهل استقالليتهم بسبب ضعفهم

  
  املرأة  - جيم  

تؤدي أوجه عـدم املـساواة بـني اجلنـسني ومـا يعززهـا مـن هياكـل سياسـية واقتـصادية                        - ٥٤
 املعلومـات   احلصول على  من   وُتحرم للقسر   ادةاملرأة تتعرض ع  واجتماعية إىل نتيجٍة ُمفادها أنَّ      

وتتطلب حقـوق املـرأة يف الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة            . واالستقاللية يف جماالت الرعاية الصحية    
سلــسلة ال طــوالحــق املوافقــة مــن إيالءهــا اعتبــارات خاصــة؛ فالنــساء احلوامــل ُيحــرمن أحيانــاً 

  .اة مصلحة الطفل الذي مل يولد بعدتصلة من الرعاية الصحية املالئمة تعلالً مبراعامل
ــصحة         - ٥٥ ــة إىل خــدمات ال ــرأة حبري ــن وصــول امل ــة م ــة والقانوني ــايري االجتماعي وحتــد املع

 متامــاً مــن عمليــة صــنع تــستبعد غالبــاً مــا املــرأةأنَّ  )٧٦(األدلــة وتكــشف .)٧٥(اجلنــسية واإلجنابيــة
 “روتينيـة ” ات اخلـضوع الختبـار     علـى  املـرأة وغالبـا مـا ُتجـرب       . القرار يف جمال الرعاية الـصحية     

 يف مؤسـسات الرعايـة ملـا قبـل الـوالدة بـدون أيـة                اإليـدز /لفحص فريوس نقص املناعـة البـشرية      
 يـؤثر زال التعقيم القسري أو وسائل منـع احلمـل       يوال   .)٧٧( جبهات تقدمي املشورة والعالج    صلة

 يف حريـة  اىل انتـهاك حقوقهـ  دنيـة والعقليـة وإ     الب اإلضرار بـصحتها  مما ُيؤدي إىل     ،)٧٨(املرأةعلى  
__________ 

، إنـديان جورنـال    “موافقـة الـزوج علـى اإلجهـاض والتعقـيم         : احلد من حقوق اإلجنـاب    ” راجالكشميانظر    )٧٥(  
ت تقـدمي اخلـدمات     تواجـه جهـا   ”؛ فاميلي هيلـث إنترناشـيونال،       )٢٠٠٧ (٣أوف ميديكال إيثيكس، اجمللد     

، ٢١، اجمللـد  شـبكة  ،“الصحية قضايا أخالقية بصورة روتينية، مبا يف ذلك تلك املنطوية على مبادئ ُمتناقضة       
القضايا اجلنـسانية   ؛ مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي لشرق البحر األبيض املتوسط،           )٢٠٠٢ (٢العدد  

  ).٢٠٠٧ (طالشاملة يف جمال صحة املرأة يف منطقة شرق املتوس
آشيا باسـيفيك جورنـال     ،  “استقاللية املرأة يف جمال اختاذ القرار يف منطقة جنوب آسيا         ”سيناراث،  . يوانظر    )٧٦(  

شـيخ،  . يت.قريـشي و يب   . ؛ إن ١٤٣-١٣٧، الصفخات   )٢٠٠٩ (٢، العدد   ٢١، اجمللد   أوف بابليك هيلث  
، ن مــديترانيان هيلــث جورنــال  إيــستر، “دور مؤســسات الــسلطة يف باكــستان  : متكــني املــرأة وصــحتها  ”

  ).٢٠٠٧ (٦، العدد ١٣ اجمللد
مـن  ) بفريوس نقص املناعة البـشرية (االنتقال من مرحلة منع انتقال اإلصابة ”إياكوزي وآخرون،    .سيانظر    )٧٧(  

ديفلـوبينج  ،  “حتول ملح بـشدة   : األم إىل الطفل إىل استجابة أكثر مشوالً ملكافحة مرض اإليدز بالنسبة للمرأة           
  .٤٢-٣٣، الصفحات )٢٠٠٨ (١، العدد ٨، اجمللد د بيوإيثيكسورل

  .E/CN.4/1999/68/Add.4انظر الوثيقة   )٧٨(  
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 وقـت   للمـرأة ويف أغلـب األحيـان ُيتـاح         .)٨٠(مـان والـسالمة البدنيـة والـشعور باأل       ،)٧٩(اإلجناب
 املوافقة على إجراءات التعقـيم،     الكي يتسىن هل   )٨٢( معلومات غري وافية   اوُتقدم هل  )٨١(غري كافٍ 

ومل تتخـذ  .  للتعقـيم تتعرضـ  أهنـا  يف وقـٍت الحـق      تكتـشف  أهنـا خرب أبـداً بـذلك أو       ُت ال   أهناأو  
بلدان عديدة إجراءات كافية ضد األفراد الذين يقومون بإجراء عمليات التعقيم بـدون موافقـة               

ــدان ذهبــت إىل    ــل إن بعــض البل ــام املــرأة، ب ــسماح بالقي  مبثــل هــذه اإلجــراءات يف مبادراهتــا   ال
قــوم علــى التمييــز  بلهجــٍة ُمبطنــٍة بنغمـات مناهــضة اإلجنــاب ت “تنظــيم األســرة”الوطنيـة ألجــل  

وقد جعل الوصم بالعار والتمييز ضد املرأة يف اجملتمعات احملليـة املهمـشة،             . العنصري أو العرقي  
 املـصابات  والنـساء  عاقـة ، والنساء ذوو اإلالاليت ينتمني إىل الشعوب األصلية  مبا يف ذلك النساء     

اجملتمعـات عرضـة بـصورٍة      ، كلُّ ذلك جعل املـرأة يف تلـك          اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   ب
  .)٨٣(خاصة ملثل هذه االنتهاكات

 ُتجـرى يف     ال تـزال    عمليات بتر أجزاء من األعضاء التناسلية لألنثـى        ومما يؤسف له أن     - ٥٦
ــات يف ســن عــامني     ــى بن ــامل، حــىت عل ــع أحنــاء الع ــدنياً     .)٨٤(مجي ــة ب ــة ضــارة ومؤذي فهــي عملي

اكا للــسالمة اجلــسدية واالســتقاللية   وليــست هلــا فوائــد صــحية، وُتــشكل انتــه      ،)٨٥(وعقليــاً
ومل تكن عمليات بتر أجزاء من األعضاء التناسلية لألنثـى يف أي وقـت              . املرأة/الشخصية للفتاة 

__________ 
  .١٩، توصية عامة CEDAWانظر   )٧٩(  
 عنـدما تـضر الثقافـة     : أفريقيـا الشبكة اإلقليمية املتكاملة للمعلومات، مكتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية،            انظر    )٨٠(  

  ).٢٠٠٥ (ن العضو التناسلي لألنثى عوملة بتر جزء م‐بالفتيات 
  .٢٠٠٠، ١٢,١٩١، حالة بريو. ماريا مامرييتا ميستانزا تشافيز يف ،Inter-Am. C.H.Rانظر   )٨١(  
التعقــيم القــسري والتعــديات   : اجلــسد والــروح ؛ مركــز حقــوق اإلجنــاب،   CEDAW/C/36/D/4/2004انظــر   )٨٢(  

  ).٢٠٠٣ (األخرى على روما للحرية اإلجنابية
، احملكمة األوروبية حلقـوق  Appl. No. 32881/04سلوفاكيا، . v وآخرون. إتش .ظر، على سبيل املثال، كيهان  )٨٣(  

ــسان،  ــشرية    ٢٠٠٩اإلن ــة للمــصابات بفــريوس نقــص املناعــة الب ــيم القــسري  /؛ اجلماعــة الدولي ــدز، التعق اإلي
املـضي قـدما    , داوسـه .  إل ؛)٢٠٠٩(واإلجباري للنساء املـصابات بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية يف ناميبيـا                

التقهقر؟ تعقيم النـساء والفتيـات ذوي اإلعاقـة يف أسـتراليا، ورقـة ُمقدمـة لقمـة العـامل الدوليـة لألشـخاص                        أم
  .٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٠-٨ذوي اإلعاقة، وينيبيغ، 

ويف مــصر، ويف وُتــشري التقــديرات إىل أنَّ ثالثــة ماليــني فتــاة يف منطقــة جنــوب الــصحراء الكــربى بأفريقيــا،     )٨٤(  
منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة؛       . السودان يتعرضن لعمليات بتر أجزاء من األعضاء التناسلية لألنثى كل عام          

، سلـسلة  “قطع أجزاء مـن األعـضاء التناسـلية لألنثـى     /عمليات بتر : تغيري عادة اجتماعية ضارة   ”اليونيسيف،  
  ).٢٢٠٥ (١٢، اجمللد إنوسنيت داجيست

الصحة العاملية، بتر أجزاء من األعضاء التناسلية لألنثى وممارسـات ضـارة أخـرى، ورقـة حقـائق                  منظمة  انظر    )٨٥(  
  ،)٢٠٠٨(، ٢٤١رقم 
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ــة       ــها الثقافي ــرأة وذلــك نظــراً ألمهيت ــراراً مــستقالً تتخــذه امل ــق  مــن األوقــات ق البالغــة فيمــا يتعل
  .)٨٦(جتماعياالركز املهلية للزواج، وأ، وبالعذرية

وافقـة  امل إجراءات محاية خاصة لضمان حـق املـرأة يف إعطـاء        اختاذ وتعززت احلاجة إىل    - ٥٧
مبـا يف ذلـك   (فللمرأة احلق يف حرية قبول أو رفض اخلدمات        .)٨٧( بإصدار إعالن بيجني   الواعية

وأن  ؛)٨٨(اليت تكون غري قسرية وحتترم اسـتقالليتها، وخـصوصيتها، وسـريتها        ) خدمات التعقيم 
وُيعـدُّ أي شـرط للحـصول علـى          .)٨٩(ومات بواسطة موظفني مـدربني تـدريبا مالئمـا        ُتقدم املعل 

جيــب أن تكــون خــدمات  و.)٩٠(تــصريح أويل مــن قبــل طــرف ثالــث انتــهاكاً الســتقاللية املــرأة
وجيـب أن    .)٩١(الصحة اجلنسية واإلجنابية خاليةً من القسر، أو التمييـز، أو نقـص يف املعلومـات              

 جهـات تقـدمي خـدمات الـصحة اإلجنابيـة،           يفل من أشكال القسر     تكفل الدول انعدام أي شك    
مبا يف ذلك إجراءات الفحص للكشف عن األمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنـسي أو                

وُيـسلِّط منـهاج عمـل بـيجني الـضوء علـى حـق املـرأة يف          .)٩٢(احلمل كـشرٍط ُمـسبق للتوظيـف      
 برنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل         يـنص  والعنـف؛ و   اهاإلكراختاذ قرارات إجنابية خالية من التمييز، و      

 املـرأة يف أن تقـرر حبريـة ومبـسؤولية عـدد أطفاهلـا والفتـرات        علـى محايـة حـق     للسكان والتنميـة    
ارُتكـب ضـمن     وُيعـد التعقـيم القـسري، إذا مـا         .)٩٣(الزمنية اليت تفصل بني الوالدات واألطفال     

  .)٩٤(ةاإلنساني، جرمية ضد منهجية واسعة النطاق أو محلة
وسـيلة    بوصـفها احلريـة اإلجنابيـة   يسمح لألفراد أو الدول باحلـد مـن        ينبغي أبدا أن   الو  - ٥٨
 خطـة ، أو أي    اإليـدز / وسائل تنظـيم األسـرة، أو للوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                  من

ية لدول كفالة أن حتترم القوانني حـق املـرأة يف االسـتقالل           لوينبغي  . تعلق بالصحة العامة  ت أخرى
__________ 

 الربملــان الكـــيين الــيت عــارض منافــسوها ترشــحها أثنــاء انتخابـــات       يفوجيــدر بنــا أن نــذكر قــضية النائبــة        )٨٦(  
، )٢٠٠٥(ملتكاملـــة للمعلومـــات  الـــشبكة اإلقليميـــة ا .  علـــى أســـاس أنَّهـــا مل تكـــن خمتونـــة    ٢٠٠٢ عـــام
  .٧٩مالحظة  انظر

  .٨٩، الفقرات A/CONF.177/20انظر   )٨٧(  
ضـد   وآخرون. إتش.كيه؛  CEDAW/C/36/D/4/2004آراء اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة،         انظر    )٨٨(  

  .٢٠٠٩، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، Appl. No. 32881/04، سلوفاكيا
  .٣١ و ٢٠، الفقرات A/54/38نظر ا  )٨٩(  
  .٢١، الفقرات A/54/38انظر   )٩٠(  
  .A/CONF.203/13انظر   )٩١(  
  .٢٢، الفقرات A/54/38انظر   )٩٢(  
  .A/CONF.203/13انظر   )٩٣(  
  .A/CONF.183/9، نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، )٦( )١( ٧املادة انظر   )٩٤(  
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واختاذ القرارات وأال تـدعم حلـول موافقـة الـزوج حمـل موافقـة الزوجـة وأن يـتم القـضاء علـى                        
املمارسات التقليدية الضارة مثل عمليـات بتـر أجـزاء مـن األعـضاء التناسـلية لألنثـى باعتبارهـا                     

  .)٩٥(مسألة ملحة
رأة مبعلومـات    تزويـد املـ    كفالـة  يف   طرفا فاعال هاما  ُتعد جهات تقدمي الرعاية الصحية      و  - ٥٩

 ،)٩٦(كافية، وخصوصاً تلك املعلومات املتعلقة خبيارات تنظيم األسرة اليت ميكن الرجـوع عنـها             
وينبغـي أن   . وجيب أن يكون املوظفون ُمدربني بقدرٍ كاٍف ولديهم وعي كاف يف هذا الصدد            

م علـى   قدمي الرعاية الصحية إىل التعاون مع اجلماعات النسائية الـيت تقـدم الـدع             تتسعى جهات   
املــشورة، والــتمكني والتوعيــة االجتماعيــة  إســداء  يف جمــال تــوفري املعلومــات، و الــصعيد احمللــي

  .باملساواة بني اجلنسني
وينبغــي للتوجيهــات املُتعلقــة باحلــاالت الــيت تتــضارب فيهــا مــصلحة األم مــع مــصلحة    - ٦٠

شورة السليمة والـدعم    اجلنني أن تستفيد من اإلمكانات الكبرية للجهات اليت ُتقدم خدمات امل          
الشامل عن طريق شبكات نـسائية هبـدف ختفيـف القيـود املفروضـة علـى حريـة املـرأة يف اختـاذ                       

  .)٩٧(القرار بشكل ُمستقل، وتاليف أية آثار ضارة حمتملة على الطفل
  

  األقليات العرقية  -دال   
يـل مـن ممارسـتها      ميكن لألقليات العرقية، باإلضافة إىل املهاجرين، أن تتعرض خلطـر الن            - ٦١

ونظـرا ألن الالجـئني وطـاليب اللجـوء قـد           . الستقالهلا الـذايت بـسبب احلـواجز اللغويـة والثقافيـة          
  . فقدوا احلماية اليت توفرها دولة بلدهم األصلي يعتربون ضعفاء للغاية

اإليــدز /وبعــد الفحــص اإلجبــاري أو االعتيــادي بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية    - ٦٢
ء والالجئني واملشردين داخليـا وغريهـم مـن األشـخاص موضـع االهتمـام انتـهاكا                 لطاليب اللجو 

 وأي فحـص مـن هـذه        )٩٨(حلقوق اإلنسان وال جيوز تـسويغه مـن خـالل معـايري الـصحة العامـة               
ــة الــصحية واملالءمــة ويف الوقــت املناســب      الفحــوص ال يــشجع املهــاجرين علــى طلــب الرعاي

__________ 
القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة؛ اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز  ، اتفاقيــة ٥املــادة انظــر   )٩٥(  

  .١٤املرأة، توصيات عامة  ضد
جلنة االحتاد الدويل لطب النـساء والتوليـد املعنيـة بدراسـة اجلوانـب األخالقيـة للتناسـل البـشري وصـحة                      انظر    )٩٦(  

 ت حـول مـسائل أخالقيـة يف طـب النـساء والتوليـد             توصـيا ،  “اعتبارات أخالقية يف موضوع التعقـيم     ”املرأة،  
  .٧٤، صفحة )٢٠٠٦(

  .OSI, Women, Harm Reduction and HIV (2007)انظر على سبيل املثال   )٩٧(  
 UNHCR, 10 Key Points on HIV/AIDS and the Protection of Refugees, IDP,. And Other Persons ofانظـر    )٩٨(  

Concern .  
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ملثل يـشكل حتـصني املهـاجرات اإللزامـي ضـد فـريوس             وبا. بسبب اخلوف من الترحيل والتمييز    
ــورم اجليلمــي البــشري  ــة )٩٩(ال وال جيــوز تطبيــق أي مــن هــذه اإلجــراءات علــى    .  ممارســة متيزي

  . املهاجرين إال وفق املعايري املنطبقة على املواطنني اجملنسني وبطريقة غري متييزية
املهـاجرون، باحلمايـة مـن التمييـز        وتتمتع مجيع األقليات، مبن فيهم الالجئون والعمـال           - ٦٣

  . )١٠٠(يف جمال الرعاية الصحية
ويتعني على الدول أن تتخـذ إجـراءات لتـوفري املعلومـات واخلـدمات املتعلقـة بالرعايـة                    - ٦٤

 مجيــع األقليــات بالتحديــد عــن طريــق خــدمات الترمجــة، الــصحية وجعلــها مقبولــة ويف متنــاول
  . )١٠١(واخلدمات املالئمة ثقافيا والتوعية بشأن مناهضة التمييز

  
  الشعوب األصلية  -هاء   

ــضال عــن احلــواجز اللغويــة           - ٦٥ ــشأن اســتقاللية اجلماعــة، ف ــضي القواعــد التقليديــة ب تقت
بشأن املوافقة الواعيـة مـن جانـب الـشعوب       والثقافية اليت جرى تناوهلا أعاله، اعتبارات إضافية        

والشعوب األصلية عرضة بشكل خـاص إلجـراء البحـوث الطبيـة املتعلقـة مبجتمعـاهتم         . األصلية
  . نظرا للحوافز غري املناسبة واالختالل الكبري يف موازين القوى

 وجتري محاية املوافقة الواعية للـشعوب األصـلية مبوجـب حقهـا يف الـصحة املكـرس يف                - ٦٦
ــرة        ــضا يف الفق ــذي ورد صــراحة أي ــصلة وال ــسان ذات ال ــوق اإلن ــدات حق ــع معاه ــن ٢مجي  م

  .  من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية٢٤ املادة
ويف اجملتمعات احمللية اليت يؤدي فيها تشجيع موافقـة الفـرد مقابـل موافقـة اجلماعـة إىل                    - ٦٧

جيـب مراعـاة احتـرام املمارسـات التقليديـة، شـريطة            اإلضرار بتوفري خدمات الرعايـة الـصحية،        
ويف اجملتمعـات الـيت فيهـا قيمـة         . احلصول بشكل صريح على موافقة الفرد علـى هـذه املمارسـة           

كبرية لوضع الثقة يف جهة واحدة لتقدمي خـدمات الرعايـة الـصحية، فـإن التقليـل إىل أدىن حـد           
  . بغي أن حيظى باألولويةمن تغري اجلهات املقدمة خلدمات الرعاية الصحية ين

__________ 
 US Citizenship and Immigration Services, 1-693, Report of Medical Examination and Vaccinationانظـر    )٩٩(  

Record .  
 الدوليـة   ١٩٩٠، واتفاقيـة عـام      ١٩٦٧ املتعلقـة مبركـز الالجـئني وبروتوكوهلـا لعـام            ١٩٥١انظر اتفاقية عـام      )١٠٠(

االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، الفقـرة     حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم جلنة احلقوق        
  . ٢٠ من التعليق العام ١٥

 European Centre of Social Welfare Policy and Research, Access to health careانظـر علـى سـبيل املثـال،      )١٠١(

for migrants, ethnic minoritie,s and asylum seekers in Europe (2009) .  
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وألغراض البحوث الطبية، تشترط مبادئ منظمة الصحة العاملية احلصول على موافقـة              - ٦٨
 وفقـا لربوتوكـوالت قيـادة    - وإعادة التأكيد عليهـا دوريـا    -املمثلني املعترف هبم للمجتمعات     

 وتعد ثانوية بالنـسبة     ومع ذلك فإن هذه املوافقة ختتلف عن موافقة الفرد        . )١٠٢(اجملتمعات احمللية 
وينبغـي الـسعي إىل     . )١٠٤(وجيـب تنـاول أي مـشاكل تنـشأ علـى كـل مـن املـستويني                . )١٠٣(إليها

طلب املساعدة من منظمة جامعة ينتمي إليها اجملتمع احمللـي انتمـاء حـرا، يف حالـة وجـود هـذه                     
  . املنظمة وبدون تنازع املصاحل

  
  املعوقون   -واو   

 املفهــوم غــري املــسوغ القائــل بــأهنم ال تتــوفر فــيهم الكفــاءة   يعــاين املعوقــون عــادة مــن   - ٦٩
ويــشكلون خطــرا علــى أنفــسهم وعلــى اآلخــرين، ومثــل هــذا التعــصب، إىل جانــب القــوانني    
ــهم          ــل مــن موافقت ــا إىل الني ــؤدي غالب ــة، ت ــة القانوني ــن األهلي ــيت حتــد م واملمارســات القائمــة ال

  . )١٠٥(الواعية
ــا     - ٧٠ ــدول، بن ــسماح باحتجــاز    ويواصــل الكــثري مــن ال ــه، ال ــانوين وبدون ــى أســاس ق ء عل

  . )١٠٦(املعوقني املطول يف مؤسسات بدون موافقتهم احلرة والواعية
 )١٠٨( والنـساء  )١٠٧(ولقد جرى، على الصعيد الـدويل، توثيـق التعقـيم القـسري للفتيـات               - ٧١

طفـال،  وال يـزال املعوقـون، مبـن فـيهم األ         . )١٠٩(املعوقات، وهو اقتراح مطروح حاليا يف رواندا      
  . )١١٠(يتعرضون للتجارب الطبية بدون موافقتهم

__________ 
  . WHO, Indigenous peoples & participatory health research (2009)انظر  )١٠٢(
 Canadian Institutes for Health Research, CIHR Guidelines for Health Research Involvingانظــر  )١٠٣(

Aboriginal people (2007) .  
 WHO, Indigenous peoples & participatory health research (2009)انظر  )١٠٤(

  . A/58/181انظر  )١٠٥(
  . A/63/175انظر  )١٠٦(
انظر اخلبري املستقل املعين بإجراء دراسة األمني العام بشأن العنف ضـد األطفـال، التقريـر العـاملي عـن العنـف                       )١٠٧(

  ). ٢٠٠٩(ضد األطفال 
  . UN Enable, Factsheet on Persons with disabilities (2009)انظر  )١٠٨(
 Human Rights Watch, “Compulsory HIV testing, sterilization of disabled violate rights”, Humanانظـر   )١٠٩(

Rights Press Release (2009) .  
  . ٤٠، الفقرة A/63/175انظر  )١١٠(
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وتكــرر اتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة التأكيـــد علـــى أن وجـــود اإلعاقـــة    - ٧٢
وجيـب  . )١١١(يشكل مسوغا قانونيا للحرمان من احلرية، مبـا يف ذلـك إنكـار املوافقـة الواعيـة                 ال

اواة مـع اآلخـرين أمـام القـانون         على الدول االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة علـى قـدم املـس           
وأن توفر هلم الرعاية على أساس املوافقة الواعية، واحلمايـة مـن التجـارب بـدون موافقـة فـضال            

علـى أسـاس دائـم      (والـدول ملزمـة     . )١١٢(عن خطر االستغالل واحترام السالمة البدنية والعقلية      
لمعـاقني ملمارسـة أهليتـهم      بتوفري أي دعـم مناسـب، مبـا يف ذلـك الـدعم التـام، ل               ) عند االقتضاء 

ــصى حــد ممكــن   ــة إىل أق ــوفري املعلومــات     . )١١٣(القانوني ــة خاصــة يف جمــال ت ــذا بأمهي وحيظــى ه
وفهمها، حسبما أكدت عليه جلنة احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف تعليقهـا العـام          

  . )١١٤(، الذي يشدد على أمهية تنفيذ تدابري داعمة لألشخاص ذوي العاهات احلسية٢٠
وتؤدي الـسياسات والتـشريعات الـيت جتيـز العـالج بـدون موافقـة والـذي لـيس لـه أي                        - ٧٣

 مبا يف ذلـك التعقـيم واإلجهـاض         -غرض عالجي أو يرمي إىل تقومي اإلعاقة أو التخفيف منها           
 إىل  -والعالج بواسطة الصدمات الكهربائية والعالج غـري الـالزم والـدخيل بـاملؤثرات العقليـة                

  . )١١٥(احلق يف السالمة البدنية والعقلية وقد يشكل تعذيبا وسوء معاملةانتهاك 
وجيــب معاملــة املعــاقني غــري القــادرين علــى ممارســة أهليتــهم القانونيــة، وفقــا للمعــايري     - ٧٤

وال جيـب تطبيـق اآلليـات اخلاصـة بالـدعم           . املقبولة بالنسبة لذوي اإلعاقـة يف ظـروف متـساوية         
إال عنـدما حيـدد     ) كما هو احلال يف مجيـع احلـاالت األخـرى         (واملوافقة  التام لعملية صنع القرار     

  . بصورة موثوقة أنه حباجة إليها من أجل ممارسة األهلية القانونية
  

  اإليدز/املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية  -زاي   
ــا يكتــشف املــصابون بفــريوس نقــص املناعــة         - ٧٥ ــا م ــا، غالب ــوقش يف اجلــزء ثالث حــسبما ن
وبالتـايل فهـم يتعرضـون لوصـمة        . اإليـدز حالتـهم نتيجـة عمليـات فحـص غـري طوعيـة             /ريةالبش

العار وقـد مينعـون مـن احلـصول علـى اخلـدمات املناسـبة ممـا يـؤدي إىل تقـويض جهـود الوقايـة                          
 ويؤدي االفتقـار إىل املعلومـات والعجـز النـسيب للمجتمعـات احملليـة        )١١٦(والعالج طويلة األجل  

__________ 
  .  من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة٢٥ و ١٤انظر املادتان  )١١١(
  . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من ٢٥ و ١٧ و ١٦ و ١٥ و ١٢انظر املواد  )١١٢(
  . ٤٣، الفقرة A/HRC/10/48انظر  )١١٣(
  . E/C.12/GC/20انظر  )١١٤(
  . ٤٨ و ٤٠، الفقرتان A/63/175انظر  )١١٥(
 .e.g., P. Nieburg et al., Expanded HIV Testing, Center for Strategic and International Studies (2005); Aانظر  )١١٦(

Welbourn, “Into the Firing Line: Placing young women and girls at greater risk”, AIDS Legal Network 

(2008); S. Maman et al., “High rates and positive outcomes of HIV-serostatus disclosure to sexual partners 

in Dar es Salaam, Tanzania”, AIDS and Behavior, vol. 7, issue 4 (2003), pp. 373-382 .  



A/64/272  
 

09-45085 27 
 

ــة املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  املــشاركة يف التجــارب وخاصــة عنــد (اإليــدز / الطبي
  . إىل زيادة النيل من املوافقة الواعية) استهداف الفئات الضعيفة

وتشمل أمثلة االنتهاكات حاالت الفحص والتعقيم واإلجهاض بدون موافقة، والنيـل              - ٧٦
ولقــد أثــارت . )١١٧(اإليــدز/مــن خــصوصيات النــساء املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

اإليـدز الـيت جتـري فيمـا بـني احلوامـل            /التجارب السريرية املتصلة بفريوس نقص املناعة البـشرية       
 املتـصلة، ضـمن     )١١٨(واملشتغلني باجلنس وأولئك الذي يتعاطون املخدرات عـددا مـن الـشواغل           

  . أمور أخرى، بتوفري املعلومات بشكل غري مالئم
اإليـدز وحقـوق    /يهية الدولية بشأن فريوس نقـص املناعـة البـشرية         وتشدد املبادئ التوج    - ٧٧

اإلنــسان علــى احلاجــة إىل محايــة املوافقــة الواعيــة مــن جانــب املــصابني بفــريوس نقــص املناعــة    
وتـــشترط املبـــادئ . )١١٩(اإليـــدز، وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالــصحة اجلنـــسية واإلجنابيـــة /البــشرية 

وس نقص املناعة البشرية اشتراطا جليـا املوافقـة الواعيـة           التوجيهية اخلاصة باألحباث املتعلقة بفري    
  . )١٢٠(السليمة مبا يف ذلك أي فحص يف هذا الشأن

ويشمل توفري املعلومات علـى حنـو مناسـب للحـصول علـى املوافقـة مـن أجـل العـالج                       - ٧٨
ة اإليدز إسداء املشورة الداعمة من أجل تيسري فهم أمهيـ         /الطوعي لفريوس نقص املناعة البشرية    

/ وينبغي إشراك شبكات املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية     . التقيد بالعالج طويل األجل 
  . اإليدز إشراكا جمديا يف ختطيط اخلدمات وتقدميها ويف تيسري احلصول على املوافقة الواعية

  
  احملرومون من احلرية   -حاء   

ا يتجــاوز النطــاق الــالزم  احملرومــون مــن احلريــة يتعرضــون غالبــا النتــهاك حقــوقهم مبــ    - ٧٩
ألغراض االحتجاز، وتتفاقم هذه املخاطر بسبب كثرة تفشي األمراض العقليـة واإلدمـان علـى               

وميكــن أن تــؤدي ظــروف احلرمــان واخــتالل تــوازن القــوى الكــامن بــني مــوظفي  . املخــدرات
__________ 

 International Community of Women living with HIV/AIDS, The forced and coerced sterilization ofانظـر   )١١٧(

HIV positive woman in Namibia (2009); Center for Reproductive Rights, Forcibly sterilized woman files 

international case against Chile (2009) .  
 UNAIDS, “Meeting ethical concerns over HIV trials,” (2007); E.J. Mills et al., “Designingانظــر  )١١٨(

research in vulnerable populations: Lessons from HIV prevention trials stopped early”, BMJ, vol. 33 

(2005), pp. 1403-1406 .  
 مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة               انظر )١١٩(

) ٢٠٠٦(اإليـدز وحقـوق اإلنـسان       /اإليدز، املبـادئ التوجيهيـة بـشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية              /البشرية
(OHCHR and UNAIDS, International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights (2006)) .  

  . UNAIDS/WHO, Ethical considerations in HIV prevention trials (2007)انظر  )١٢٠(
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ء ولقـد كـان جـواز إجـرا       . السجون والسجناء إىل تأثريات غري مشروعة يف عملية صـنع القـرار           
التجــارب الطبيــة علــى املــساجني مــسألة تبعــث علــى شــديد القلــق منــذ حماكمــات نــورمربغ،    

ويتطلب سجناء الضمري محاية إضـافية، حيـث قـد         . سيما فيما يتعلق بعروض العفو كحافز      وال
  . يرغبون يف التنازل عن حقوقهم كشكل مشروع من أشكال االحتجاج

 مـا يتجـاوز مـا تقتـضيه ظـروف االعتقـال،             وال جيوز أن تقتصر حقوق املساجني علـى         - ٨٠
مبـــا يف ذلـــك احلـــق يف الـــصحة الـــيت يتمتـــع هبـــا األحـــرار، وعـــدم التعـــرض لألحبـــاث الطبيـــة    

وتــصل إىل املوافقــة “ ضــمانات الــصحة والــسالمة”وباملثــل ميــنح أســرى احلــرب . )١٢١(الـضارة 
  . )١٢٣(ربوال ُيسمح مطلقا بإجراء جتارب غري مسوغة طبيا على أسرى احل. )١٢٢(الواعية
ورغم االمتثال للتشريعات، تواصل معظم البلدان السماح بـإجراء فحوصـات قـسرية،        - ٨١

وال تـــرتبط هـــذه . )١٢٤(مثـــل جتريـــب العقـــاقري مبوجـــب قـــانون الـــسجون يف اململكـــة املتحـــدة
الفحوصــات عــادة بــالعالج وجيــب علــى الــدول الرجــوع عــن هــذه التــدابري وكفالــة االمتثــال    

  .  حقوق السجناءللتشريعات اليت حتمي
ويتعرض السجناء الذين يشاركون يف جتـارب األحبـاث املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة             - ٨٢

  . )١٢٥(اإليدز خلطر وصمة العار والتمييز بسبب انعدام السرية يف السجون/البشرية
وحيظــر إعــالن . )١٢٦(ويتعــرض املــضربون عــن الطعــام غالبــا للتغذيــة القــسرية والتقييــد    - ٨٣

 اسـتخدام   ١٩٩١ الصادر عن اجلمعية الطبيـة العامليـة وإعـالن مالطـة لعـام               ١٩٧٥م  طوكيو لعا 
  . التغذية القسرية بدون موافقة املضربني عن الطعام، مبن فيهم السجناء

وتــتم يف بعــض األحيــان إزالــة أعــضاء الــسجناء الــذين أعــدموا بــدون موافقــة مــسبقة      - ٨٤
ــالترب   وال ــة بـ ــراض املوافقـ ــتم افتـ ــا يـ ــيما حينمـ ــرة   سـ ــسلم األسـ ــضاء البـــشرية إذا مل تتـ ع باألعـ

__________ 
، وقـرار اجلمعيـة     ٤٥/١١١ من املبادئ األساسية ملعاملة السجناء، قرار اجلمعية العامة          ٩ واملبدأ   ٥انظر املبدأ    )١٢١(

  . ٤٣/١٧٣العامة 
  ). ١٩٤٩(ثة  من اتفاقية جنيف الثال٢٢انظر املادة  )١٢٢(
  . ٦١/٣٠، قرار اجلمعية العامة )١٩٤٩( من اتفاقية جنيف الثالثة ١٣٠انظر املادة  )١٢٣(
  . UK Prisons Act (1994)انظر  )١٢٤(
 ”,N.N. Dubler and V.W. Sidel, “On research on HIV infection and AIDS in correctional institutionsانظـر   )١٢٥(

The Milbank Quarterly, Vol. 67, issue 2 (1989), PP. 171-207 .  
 ,D.J. Nicholl et al., “Forcefeeding and restraint of Guantanamo Bay hunger Strikers.”. The lanceانظـر   )١٢٦(

vol. 367 (2006) p. 811 .  
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، ويـتعني علـى الـدول اختـاذ         )١٢٨(ولقد أدانت اجلمعية الطبية العاملية هذه املمارسة      . )١٢٧(اجلثمان
  .إجراء عاجل إلهناء هذه املمارسة

  
 املشتغلون باجلنس  -طاء   

 وخيـضعون  كثريا ما ُيحرم املشتغلون بـاجلنس وعـائالهتم مـن احلقـوق املدنيـة األساسـية         - ٨٥
ــز       ــان نتيجــة لوصــمة العــار والتميي للفحــص والعــالج قــسرا ويكــون ذلــك يف كــثري مــن األحي

ــاقلون لألمــراض    ــة الــيت تــسمهم بــأهنم ن ــة  .والقوالــب النمطي ــة واإلجباروهــذه النــهج اإللزامي  ي
 تـأثري وصـمة العـار والتمييـز والعنـف      ال تعـاجل  ،يف الفحص والعالج، اليت تتبع   وأحيانا الروتينية 

اختالل موازين القوى على قدرة املشتغل باجلنس علـى التفـاوض حلمايـة نفـسه أثنـاء ممارسـة                   و
وبــدال مــن تغــيري أو حتــدي مركــز الــضعف الــذي  .اجلــنس أو علــى التمــاس اخلــدمات الــصحية

يوجد فيه املشتغلون باجلنس، ميكن أن يـؤدي الفحـص والعـالج اإللزاميـان إىل تـشديد وصـمة                   
 .العار امللصقة هبم

فحـوص ومعاجلـات    إلجـراء    مـربرات الـصحة العامـة        اسـتخدمت ويف بعض احلـاالت،       - ٨٦
ــس       ــصال اجلنـ ــق االتـ ــن طريـ ــة عـ ــراض املنقولـ ــشأن األمـ ــة بـ ــة   إلزاميـ ــص املناعـ ــريوس نقـ ي وفـ

وقـد أبلـغ عـدد مــن    . )١٢٩(يـدز، مـصحوبة بتـدابري عقابيـة إذا كانــت النتيجـة إجيابيـة      اإل/البـشرية 
ــدان   ــاجلنس مــن بعــض البل ــرفض تقــدمي اخلــدمات الــصحية هلــم إذا مل جيــروا    املــشتغلني ب ــه ُي  أن

وهـذه الظـروف قـد تـؤدي غالبـا         . )١٣٠(يـدز اإل/ي لفريوس نقص املناعـة البـشرية      الفحص اإللزام 
دورا مثبطــــا حيــــول دون اســــتخدام الفحــــوص واخلــــدمات الــــصحية كمــــدخل إىل العــــالج 

 .)١٣١(والرعاية

__________ 
 Human Rights Watch-Asia, “Transplant organs removed without executed prisoners' consent” 20انظـر   )١٢٧(

April 2006; T. Diflo, “Use of organs from executed prisoners” the lancel. Vol. 364 (2004), PP. 30-31 .  
 WMA Resolution on physicians' Conduct Concerning Human Organ Transplantation, adopted byانظـر   )١٢٨(

the 46th WMA General Assembly (1994) .  
 ,Transvestite Sex Workers suffer Arbitrary Arrestاللجنة الدولية حلقـوق اإلنـسان للمـثلني واملثليـات،     : انظر )١٢٩(

Forced HIV testing and other Indignities (2000)     ،؛ مركـز التوعيـة إىل الوصـم والتـهميشRights-based sex 

worker empowerment guidelines? An Alternative HIV/AIDS Intervention Approach to the 100% 

Condom Use Programme (2008).  
 Violence against sex workers and HIV، عاملي املعين باملرأة واإليـدز منظمة الصحة العاملية والتحالف ال: انظر )١٣٠(

prevention (2005).  
ــة  : انظــر )١٣١( ــز التوعي ــهميش،  بامرك  Rights-based sex worker empowerment guidelines? Anلوصــم والت

Alternative HIV/AIDS Intervention Approach to the 100% Condom Use Programme (2008).  
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ــر يف الربوتوكـــوالت واملمار   - ٨٧ ــادة النظـ ــصلة لـــضمان  وينبغـــي إعـ ــدميســـات ذات الـ  تقـ
املعلومات واخلدمات الصحية للمشتغلني باجلنس وذلك عن طريـق شـبكات الـدعم وشـبكات               
األقــران الــيت بوســعها أن تكفــل الــسرية واملوافقــة الواعيــة وأن تعــزز شــبكات جمتمــع املــشتغلني 

  .)١٣٢(باجلنس من أجل محاية التمتع باحلق يف الصحة
  

 اطون املخدراتاألشخاص الذين يتع  -ياء   
غالبا ما ُينظر إىل األشخاص الذين يتعاطون املخدرات على أهنم يشكلون خطرا علـى                - ٨٨

احلظــر املفــروض علــى  يــؤدي و. “الــصحيح”م غــري قــادرين علــى اختــاذ القــرار   أنفــسهم وأهنــ
وجيـري جتـاوز املوافقـة      .  قدرهتم على رفض اخلضوع إىل الفحـص والعـالج         إىل هتديد سلوكهم  

 فرض فحص إلزامي بشأن املخدرات والكحول حينمـا يكـون هـذا الفحـص      عن طريق الواعية  
 .غري الرضائيةمرتبطا بنتائج املعاجلة 

 علـــى املخـــدرات غـــري فعـــال  االعتمـــادوباإلضـــافة إىل كـــون العـــالج اإللزامـــي مـــن    - ٨٩
، فإنــه كــثريا مــا يــرتبط )١٣٥(، ويــسبب اإلحبــاط)١٣٤(، ويــؤدي غالبــا إىل االنتكــاس)١٣٣(عمومــا

، وبتــسجيالت احلكومــة )١٣٧(، وباالحتجــاز دون إشــراف قــضائي )١٣٦(عزل لفتــرات طويلــةبــال
ويف بعــض البلــدان، خيــضع األشــخاص الــذين . )١٣٧(الــيت تــشكل انتــهاكا للحــق يف اخلــصوصية

__________ 
 Violence against sex workers and HIVمنظمة الصحة العاملية والتحالف العاملي املعين باملرأة واإليـدز،  : انظر )١٣٢(

prevention Programme (2005).  
 The Effectiveness of Compulsory, Residential Treatment“ الـصحية،  اخلـدمات  لتقيـيم  التعاون مركز: انظر )١٣٣(

of Chronic Alcohol or Drug Addiction in Non-Offenders” ، INAHTA Briefs ، ٢٠٠٨ (٣٨ العدد(.  
 M.-L. Brecht et al., “Coerced treatment for methamphetamine abuse: differential patient:انظــر )١٣٤(

characteristics and outcomes,” The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, vol. 3 (2005), pp. 

337–356.  
 T. Wild et al., “Perceived coercion among clients entering substance abuse:انظـر علـى سـبيل املثـال     )١٣٥(

treatment: structural and psychological determinants,” Addictive Behaviours, vol. 23, issue 1(1998), pp. 

81–95; J. Platt et al., “The prospects and limitations of compulsory treatment of drug addiction,” 

Journal of Drug Issues, vol. 18, issue 4 (1988), pp. 505–525; A. Stevens et al., “Quasicompulsory 

treatment of drug dependent offenders: an international literature review”, Substance Use and Misuse, 

vol. 40 (2005), pp. 269–283.  
 Assessment of compulsory treatment of peopleمنظمة الصحة العامليـة، منطقـة غـرب احملـيط اهلـادئ،      : انظر )١٣٦(

who use drugs in Cambodia, China, Malaysia and Viet Nam: An application of selected human rights 

principles (2009).  
 Open Society Institute, Human right abuses in the name of drug treatment: Reports from the field:انظـر  )١٣٧(

(2009).  
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يــدز علــى حنــو اإل/ص املناعــة البــشريةفحــص فــريوس نقــإىل يتعــاطون املخــدرات إىل العــالج و
قرهـا علـى   تة قاسية أو الإنسانية أو مهينة،     عاملة أو عقوب   تشكل م  “معاجلة”ىل  إ، و )١٣٨(إلزامي

واألشـخاص الـذين خيـضعون للعـالج        . )١٣٩(قانونية ملكافحـة املخـدرات    الطر  األالصعيد الوطين   
كمـا  . )١٤٠(مدتـه، أو مـا إذا كـان جتريبيـا     وأمن االعتماد على املخدرات جيهلون غالبا طبيعته،     

لزامــي تنطــوي يف كــثري مــن األحيــان علــى خمــاطر   أن الظــروف الــسائدة يف مراكــز العــالج اإل 
، ونقـص املـوظفني املـؤهلني القـادرين علـى      )١٤١(صحية إضافية بسبب التعرض لألمراض املعدية  

  .)١٤٢(مواجهة حاالت الطوارئ أو تقدمي عالج طيب لإلدمان على املخدرات
ائج عكـسية   تؤدي معاملة األشخاص الذين يتعاطون املخدرات معاملة اجملرمني إىل نت         و  - ٩٠

 تغيري التـشريعات الـيت تـدعم التجـرمي           أن تعمل على   لدوللوينبغي   .من منظور احلق يف الصحة    
فحـص روتـيين للكـشف عـن املخـدرات           أي   أن يكـون  وينبغـي   . بناء على فحوص غري رضائية    

 الظروف املالئمة لالستشارة والعالج، وأن ينفذ بطريقة غـري          هتيئةالكحول رضائيا لتشجيع     أو
ــة وشــفافة وشــاملة متييز بروتوكــوالت الفحــص والعــالج االعتمــاد علــى    أن تعامــلينبغــي و. ي

 .)١٤٣(املخدرات مثل أي عارض صحي آخر

لمبادئ التوجيهية لعالج االعتماد على املخدرات أال تقّر إال العالج الطـوعي        لوينبغي    - ٩١
وأن تـوفر التـدريب     ) يونـات مثل العـالج بـاملواد البديلـة ألثـر األف         (املستند إىل أدلة تثبت جناعته      

وجيب أال يستخدم أبـدا أي عـالج مل تثبـت جناعتـه، كمـا ينبغـي االرتقـاء                   . املناسب للموظفني 
  .خبدمات العالج الطوعي وجعلها متاحة للمجموعات املهمشة

__________ 
 J.E. Cohen and J.J. Amon, “Health and Human Rights Concerns of Drug Users in Detention in: رانظـ  )١٣٨(

Guangxi Province, China,” PLoS Med, vol. 5, issue 12 (2008), p. 234..  
 R. Pearshouse, “Patients, not criminals? An assessment of Thailand’s compulsory drug dependence:انظـر  )١٣٩(

treatment system,” HIV/AIDS Policy and Law Review, vol. 14, issue 1 (2009).  
 Open Society Institute, Human right abuses in the name of drug treatment: Reports from the Field: انظـر  )١٤٠(

(2009).  
 R. Pearshouse, “Patients, not criminals? An assessment of Thailand’s compulsory drug dependence:ظـر ان )١٤١(

treatment system,” HIV/AIDS Policy and Law Review, vol. 14, issue 1 (2009).  
 Assessment of compulsory treatment of peopleمنظمة الصحة العاملية، منطقة غـرب احملـيط اهلـادئ ،    : انظر )١٤٢(

who use drugs in Cambodia, China, Malaysia and Viet Nam: An application of selected human rights 

principles (2009)..  
  .A/HRC/10/44: انظر )١٤٣(
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 االستنتاجات والتوصيات  - خامسا 

نوين علـى الـصعيد      يف اإلطار القا   عمومان املوافقة الواعية راسخة     على الرغم من أ     - ٩٢
 يف جمـال الرعايـة الـصحية، وتتهـدد بالتـايل            مهـددة الوطين، لكنها يف نفس الوقت ال تـزال         

  الناشـئ عـن    ىن القـو  وازيخـتالل مـ   اللرعايـة الـصحية الطوعيـة، نتيجـة         ل السلسلة املتصلة 
 الثقة وتفاوت مستويات املعرفة واخلربات، وهو أمر متأصل يف العالقات اليت تربط  ضعف
وتــؤدي أوجــه عــدم التكــافؤ اهليكليــة الــيت . يــب بــاملريض والباحــث مبوضــوع البحــثالطب

تتفاقم بسبب وصمة العار والتمييز إىل إضعاف بعـض األفـراد مـن مجاعـات معينـة إضـعافا                   
 .شديدا إىل درجة تتهدد قدرهتم على إعطاء املوافقة الواعية

احلــق يف الــصحة ويتطلــب  مــن أبعــاد يا أساســاضــمان املوافقــة الواعيــة بعــد يعــد و  - ٩٣
ــصريه        ــره مل ــسان وتقري ــرم اســتقالل اإلن ــاد سياســات وممارســات وبروتوكــوالت حتت اعتم

والبيئــة املواتيــة الــيت متــنح األولويــة للموافقــة الواعيــة تــربط بــني تقــدمي املــشورة  . وكرامتــه
وهـذه االسـتمرارية    .  فعالـة للرعايـة الـصحية      سلـسلة متـصلة   والفحوص والعـالج يف إطـار       

وبالتـايل فـإن محايـة      . رها، هي ميزة أساسية للنهج القائم على احلقوق يف جمـال الـصحة            بدو
لرعاية الصحية هو واجب على الدول واألطراف ل السلسلة املتصلةاملوافقة الواعية طوال 

ويقتـضي ذلـك مـن الـدول        . األخرى املشاركة يف احترام وتعزيز وإعمال احلق يف الـصحة         
، وسـهلة املنـال   متـوفرة بالكامـل، ومقبولـة،       ) أ(ملتعلقة بالـصحة    أن تكفل كون املعلومات ا    

معروفة ومفهومة عن طريـق تـدابري مـساندة ووقائيـة مثـل تقـدمي        ) ب (؛وذات نوعية جيدة  
 . املشورة واملشاركة يف شبكات اجملتمع احمللي

املقـرر اخلـاص يوصـي بـأن تنظـر الـدول فيمـا إذا كانـت تفـي بالتزاماهتـا                     فـإن    ،لذا  - ٩٤
ماية املوافقة الواعية باعتبارها عنصرا حامسا للحـق يف الـصحة وذلـك مـن خـالل أطرهـا                   حب

القانونية وآلياهتا القضائية واإلدارية، مبـا فيهـا الـسياسات واملمارسـات اهلادفـة إىل احلمايـة                 
 محايـة الفئـات الـضعيفة       تعمل بوجه خـاص علـى كفالـة       وينبغي للدول أن    . من االنتهاكات 

تفاقية جنيف، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال            حسبما تقتضيه ا  
ــة حقــوق األشــخاص ذوي    ــرأة، واتفاقي ــز ضــد امل ــة، وغريهــا مــن الــصكوك  التميي .  اإلعاق

مايــة حقــوق املعــوقني فيمــا يتعلــق بــاالعتراف باألهليــة  حلينبغــي إيــالء اهتمــام خــاص  كمــا
 .القانونية

ذ ومراقبـة األطـر والـسياسات واملمارسـات القانونيـة           وينبغي للدول أن تكفل تنفيـ       - ٩٥
ــة الــصحية، ومؤســسات      ــاء القــدرات املالئمــة للجهــات الــيت تقــدم الرعاي ــة، وبن واإلداري
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ويــشمل ذلــك معاجلــة عوائــق .  يف هــذا الــصددأصــحاب املــصلحةالبحــوث، وغريهــا مــن 
ارسـات االجتماعيـة    التنفيذ على صعيد اجملتمع احمللـي والعوائـق الراسـخة يف القواعـد واملم             

 .والثقافية، وخباصة أوجه الالمساواة بني اجلنسني

أن ُتدرس أي قيود تفرض على املوافقة الواعية وما يـرتبط هبـا مـن عناصـر         ينبغي  و  - ٩٦
لرعاية الصحية الالزمة للصحة العامـة دراسـة نقديـة للتأكـد مـن              ل بالسلسلة املتصلة تتعلق  
تويل أقصى درجـة مـن االهتمـام لـدعم          ) ب(د وحرياهتم؛   حتترم متاما حقوق األفرا   ) أ: (أهنا

 .استمرار عملية املشورة والفحص والعالج

لموافقـة الواعيـة يف البحـوث الطبيـة، مـع       ل األولويـة إيالءينبغي للدول أن تكفل  و  - ٩٧
 آليات لدعم استمرار تقدمي املعلومات وفهمها،        وجود بروتوكوالت مناسبة تتطلب  وضع  

ــةوكــذلك ســحب املوا  ــب      . فق ــسؤولة عــن اســتعراض اجلوان ــى اجملــالس امل ــا جيــب عل كم
مزيـد مـن الـضمانات ملنـع ازدواجيـة املعـايري الـيت              بوضـع   ، دون تـأخري،     تقوماألخالقية أن   

 .ميكن أن تتهدد املوافقة الواعية يف البلدان النامية

علومـات   إيالء انتباه بالغ لالحتياجات اخلاصة للفئات الـضعيفة وتكييـف امل     وينبغي  - ٩٨
واملبادرات وفقا لذلك عن طريق املشاركة اهلادفة من املعنيني باألمر واملنظمات املمثلة هلم             

أن تعمـل بنـشاط علـى       ) أ: (ولضمان عدم التمييـز، جيـب علـى الـدول         . يف مجيع العمليات  
مث أن تعـّد وتقـّدم      ) ب (؛حتديد مصادر الضعف اهليكلي والوصم والتمييـز وتتغلـب عليهـا          

ويف هذا الصدد، يوجـه املقـرر اخلـاص    . واآلليات الالزمة حلماية الفئات الضعيفة   األدوات  
 .النظر إىل التوصيات الواردة يف التقرير

  املتــصلة الرعايــة الــصحيةسلــسلةاعتبــار محايــة املوافقــة الواعيــة يف إطــار   وينبغــي   - ٩٩
 يف جمـال تقـدمي   الـسياسات واملمارسـات   إلرشـاد   عنصرا أساسيا يف تقييم األدلة املستخدمة       

 .خدمات الرعاية الصحية وإجناز أهداف الصحة العامة

وينبغي جلميع السياسات اليت توجه توزيـع التمويـل واملـساعدة التقنيـة يف اجملـال                  - ١٠٠
 تـشدد علـى  الصحي على الصعيد العاملي يف سـياق التعـاون الثنـائي واملتعـدد األطـراف أن            

 الرعايــة الــصحية السلــسلة املتــصلة خلــدماتيف إطــار أمهيــة املوافقــة الواعيــة وأن تفرضــها 
 .تدعم إنشاء اآلليات املناسبة حلمايتها وأن

وهناك حاجة إىل إنشاء آليات رصد لتحديد احلاالت اليت تتهدد املوافقة الواعية              - ١٠١
كما ينبغي توفري آليات لإلنـصاف علـى الـصعد     .  الرعاية الصحية  سلسلة خدمات يف إطار   

قليمي والدويل للتأكد من أن أولئك الذين يرتكبون أفعاال هتدد كرامة اإلنـسان       احمللي واإل 
واستقالله يف جماالت الرعاية الصحية خيضعون للمساءلة عـن أفعـاهلم، وملنـع وقـوع املزيـد                 

  .من االنتهاكات


