الرسالة باسم المن ّ
ظمات [.]...
الرئيس .أو ّجه لكم هذه ّ
شكرا ،حضرة ّ
ً
في إعالن وبرنامج عمل فيينا ،وافقت الدّول حصريًّا على منح األولويّة إلحقاق حقوق النّساء واعترفت بكون جميع حقوق اإلنسان
عالميّة وغير قابلة للتّجزئة ومتآزرة ومترابطة .مع ذلك ،وبعدها بـ ٢٦عا ًما ،ال تزال حقوق النّساء والفتيات كما استقاللي ّ
ّتهن
صلة
الجسديّة تُنت َهك بانتظام ،بما في ذلك من خالل منع وتجريم ووصم إتاحة اإلجهاض اآلمن والقانوني – الّتي هي جميعها متأ ّ
في التّمييز ،واالضطهاد ،والعنف ،واإلكراه الّذين يؤثّرون على ال ّ
شروط الما ّديّة الّتي تش ّكل حياة النّاس ومقدرتهم على ممارسة
استقالليّتهم الجسديّة وحقوقهم اإلنسانيّة.
عام  ،١٩٩٤اتّحدت نساء من الحركة النّسويّة السّوداء تحت إطار "نساء من أصل أفريقي من أجل إحقاق العدالة اإلنجابيّة" كر ّد
صلة في الخطاب األوسع
والرأسماليّة الّتي الحظنها تش ّكل السّياسات اإلنجابيّة والمتأ ّ
تفوق العرق األبيض والكولونياليّة ّ
فعل على ّ
ّ
حريّة اختيار األمومة
لتحديد النّسل .ترتكز العدالة اإلنجابيّة على الحقوق في السّيادة الجسديّة والحق في تقرير المصير ،وكذلك ّ
صل هذه العدالة في تحليل متداخل ويتجاوز المفهمة الفرديّة لـ"االختيار" لترتكز
أو عدم األمومة داخل بيئات آمنة وص ّحيّة ١1.تتأ ّ
على ال ّ
شروط الما ّديّة المطلوبة من أجل ممارسة الحقوق اإلنجابيّة .تتناول العدالة اإلنجابيّة كذلك موروث تحديد النّسل والمستقى
ّ
من نهج الفوقيّة البيضاء ونظريّة االستبدال ،والتي ظهرت مج ّد ًدا كجزء من السّياسات ال ّ
شعبويّة المعاصرة.
ي
يت ّم إحقاق العدالة اإلنجابيّة عندما يستطيع جميع ال ّناس التّمتّع بح ّقهم في االستقالل الجسدي وحقّهم في تقرير مصيرهم الجنس ّ
وحريّات اقتصاديّة واجتماعيّة وثقافيّة والمقدرة على القيام باختيارات ال يقيّدها
ي .وهي تشترط تمتّع النّاس بحقوق
ّ
واإلنجاب ّ
ّ
االضطهاد أو التّمييز أو الوصم االجتماعي أو اإلكراه أو العنف أو انعدام الفرص أو العواقب المحتَ َملة .لقد ردّدت الهيئات الموقعة
بأن تحقيق حقوق النّساء اإلنجابيّة يعتمد على ال ّ
صة هذه الحاجة واعترفت ّ
ظروف الما ّديّة الّتي
على المعاهدة واإلجراءات الخا ّ
قوة وتوزيع المصادر على جميع المستويات – ٢2أي ،بكلمات أخرى،
هياكل
وعلى
وتشيخ،
وتعمل
فيها تولد وتترعرع وتعيش
ّ
والحريّة من
ص ّحة .٣3تتض ّمن هذه الموصوليّة إلى السّكن ،والموصوليّة إلى العدالة
ّ
العوامل االجتماعيّة واألخرى المحدّدة لل ّ
العنف ،ضمن عوامل أخرى ،وتؤثّر على الوكالة الفرديّة الّتي يستطيع األفراد ممارستها بما يخص صحتهم الجنسيّة واإلنجابيّة٤4.
ّ
ّ
وال يمكن لنقاشاتنا حول اإلجهاض والحقوق الجنسيّة واإلنجابيّة االستمرار في تجاهل هذه العوامل.
الحريّة من سيطرة عناصر حكوميّة وال حكوميّة،
يتطلّب تحقيق العدالة اإلنجابيّة ،منها ونحو االستقالل الجسدي والمساواة الفعليّة،
ّ
والمتبرعين ،وال ّ
بما في ذلك ال ّ
شركات متعدّدة الجنسيّات ،بما في ذلك تجريم السّلوك والقرارات الجنسيّة
صة،
ّ
شركات الخا ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
واإلنجابيّة ،والقوانين المقيّدة لإلجهاض ،والعقوبات التأديبيّة ،والتقييدات القانونيّة من أجل نظم التحكم في سيادة النساء على

 ١1العدالة اإلنجابيّة :مقدّمة Loretta J. Ross and Rickie Solinger, page 65. /
2
صحّة واألمانU.N. Doc .
 ٢تقرير عن المجموعة العاملة على موضوع التّمييز ض ّد النّساء ضمن القانون والممارسة ،والتّمييز ض ّد النّساء بما يخصّ ال ّ
A/HRC/32/44, para.76, available at https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/072/19/PDF/G1607219.pdf?OpenElement

 ٣3انظر/ي ً
مثالCEDAW Committee & CRC Committee, Joint General Recommendation No. 31 & General Comment No. ،
18: On harmful practices, (2014), paras. 68-9, U.N. Doc. CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18 (2014) [hereinafter
CEDAW Committee & CRC Committee, Joint Gen. Recommendation No. 31 & Gen. Comment No. 18]. See also CRC
Committee, Concluding Observations: Mongolia, para. 51(a), U.N. Doc. CRC/C/MNG/CO/3-4; ESCR Committee,
Concluding Observations: Australia, para. 28, U.N. Doc. E/C.12/AUS/CO/4 (2009) and ESCR Committee, General
.8-7.Comment 22 on the right to sexual and reproductive health, paras
ESCR Committee, Concluding Observations: Australia, para. 28, U.N. Doc. E/C.12/AUS/CO/4(2009); WHO, About 4
social determinants of health, supra note 2,
وانظر/ي كذلك .8-7 .ESCR Committee, General Comment 22 on the right to sexual and reproductive health, paras

٤

ّ
الملونات ،ونساء الجنوب العالمي ،والنّساء
صة ٥5.تستهدف هذه القوانين والسّياسات والممارسات بشكل عام النّساء
أجسادهن الخا ّ
ّ
ذوات اإلعاقة ،والنّساء الّتي تعيش في ظ ّل الفقر ،والنّساء المهاجرات ،واألقلّيّات العرقيّة ،والنّساء األصالنيّات ،والنّساء الّتي
تحمل ڤيروس اإليدز ،وال ّ
شابّات والمراهقات ،والعامالت في الجنس ،وغير المنصاعات/ين لتقييم الهويّات الجندريّة النّمطي
ضمن صور نمطيّة عرقيّة أو طبقيّة أو جندريّة٦6.
ّ
نحث الدّول على احترام وحماية وإحقاق حقوق النّساء والفتيات
اليوم ،الموافق لـ ٢٩أيلول ،اليوم العالمي لإلجهاض اآلمن،
وتحقيق العدالة اإلنجابيّة للجميع .ننادي الدّول من أجل:
●

●
●
●
●

ص ّحيّة ال ّ
شموليّة،
ص ّحيّة واألنظمة ال ّ
ص ّحيّة الجنسيّة واإلنجابيّة كجزء من التّغطية ال ّ
تأمين الموصوليّة إلى الخدمات ال ّ
ممولة بشك ٍل الئق من خالل
وبعده،
اإلجهاض
خالل
شاملة
وعناية
المعاصرة،
الحمل
وبما في ذلك توفير الخيارات لمنع
ّ
الضّرائب وخالية من سيطرة الحكومات األخرى واالتّفاقيّات متعدّدة األطراف ،وال ّ
شركات متعدّدة الجنسيّات.
ّ
ً
إزالة جميع العوائق القانونيّة واالجتماعيّة من أمام اإلجهاض اآلمن ،بما في ذلك تجريمه ،األمر األوسع نطاقا والذي
يتض ّمن جميع أنظمة الجزاء وغيرها ،وااللتزام بتوفير خدمات إجهاض آمنة بحسب ال ّ
طلب.
ص ّحة الموجودة في القانون والممارسات من وجهة نظر متعدّدة الجوانب من أجل
تناول العوامل المحدّدة االجتماعيّة لل ّ
ن الجنسيّة واإلنجابيّة٧7.
ي بحقوقهمّ /
ضمان تمكين جميع األفراد من التّمتّع الفعل ّ
تحميل جميع ال ّ
صة ومتعدّدة الجنسيّات مسؤوليّة الممارسات البحثيّة غير األخالقيّة ،وانتهاكات واستباحة
شركات الخا ّ
حقوق النّساء والفتيات في اإلنجاب والسّيادة الجسديّة.
منح األولويّة للمشاركة الجادّة للحركات المحلّيّة والمدافعات عن حقوق اإلنسان والنّسويات الّتي تطالب بتحميل
ّ
ّ
وتوصياتهن على إحقاق العدالة اإلنجابيّة.
مطالبهن
ص ّحة الجنسيّة واإلنجابيّة ومركزة
المسؤوليّة على انتهاكات حقوق ال ّ
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