
ــم مــن األحــداث الهامــة، ــع أنحــاء العال ــوالدة فــي جمي  يعــد احلمــل وال

ــاء ــاة النس ــي حي ــة ف ــة العميق ــخصية واالجتماعي ــة الش  ذات األهمي

 واألســر واجملتمعــات. مــن أجــل صحــة موفــورة للنســاء   وحديثــي الــوالدة،

حتتــاج النســاء إلــى الدعــم طــوال فتــرة احلمــل والــوالدة.

ــي ــا ف ــش كالهم ــم تهمي ــد يت ــان، ق ــود مترابطت ــرأة واملول ــة امل  إن صح

 مرحلــة الــوالدة واألشــهر التاليــة، ال يكفــي التركيــز علــى وقايــة االمهــات

 وحديثــي الــوالدة مــن املراضيــة والوفيــات، يجــب أن تشــمل الرعايــة خــالل

 هــذه الفتــرة حقــوق اإلنســان األساســية، مبــا فــي ذلــك حقــوق االحتــرام

ــى ــي أعل ــق ف ــتنيرة؛ احل ــة املس ــات واملوافق ــرية واملعلوم ــة والس  والكرام

 مســتوى معيــار صحــة ميكــن بلوغــه، والتحــرر مــن التمييــز ومــن جميــع

ــه، ــرأة واحترام ــتقالل امل ــراف باس ــي االعت ــة. ينبغ ــوء املعامل ــكال س  أش

 األخــذ فــي االعتبــار صحتهــا النفســية وخياراتهــا املفضلــة مبــا فــي ذلــك

ــرأة ــرام امل ــوالدة. احت ــاض وال ــاء اخمل ــا اثن ــق/ه معه ــار مراف ــي اختي ــق ف  احل

 واالعتــراف بهــا ميكــن أن يفيــد املولــود اجلديــد، الــذي يتمتــع أيًضــا بحقــوق

ــريكها ــع ش ــرأة م ــم امل ــي دع ــا، ينبغ ــراف. مع ــرام واالعت ــب االحت  ويتطل

وعائلتهــا لرعايــة املولــود واتخــاذ أفضــل القــرارات لــه.

ــاء ــة أثن ــة األموم ــام رعاي ــة ونظ ــة األموم ــي رعاي ــرأة مبقدم ــة امل  إن عالق

ــة. جتــارب ــوالدة وفتــرة مــا بعــد الــوالدة أمــر دات أهميــة حيوي  احلمــل وال

ــى ــة أو إل ــن وراح ــى متك ــؤدي إل ــا ان ت ــة إم ــي الرعاي ــع مقدم ــاء م  النس

 ضــرر وصدمــة عاطفيــة دائمــي األثــر تضيــف أو تنتقــص مــن ثقــة املــرأة

 واحترامهــا لذاتهــا. وايضــا جتــارب املواليــد اجلــدد مــع مقدمــي الرعايــة قــد

 يكــون لهــا تأثيــر كبيــر ودائــم - املواليــد اجلــدد  يشــعرون باأللــم وعــدم

 الراحــة، وميكــن أن يتعرضــوا لضغــوط عاطفيــة، خاصــة عنــد االنفصــال

 عــن عائالتهــم فــي الســاعات األولــى مــن احليــاة1. نحــن نعلــم أن الرعايــة

 املبكــرة اجليــدة، مبــا فــي ذلــك التعلــق والرضاعــة الطبيعيــة، لهــا تأثيــر

 إيجابــي دائــم علــى صحــة وســالمة حديثــي الــوالدة مــدى احليــاة. تبقــى

ــدد ــن اجل ــة مواليده ــوالدة ومعاجل ــي ال ــن ف ــن جتاربه ــاء ع ــات النس     ذكري

ــا مــا يتــم مشــاركتها مــع نســاء أخريــات،  معهــم طــوال العمــر، وغالًب

 ممــا يســاهم فــي خلــق منــاخ مــن الثقــة أو الشــك حــول نظــام الرعايــة

ــة. الصحي

  1 Roofthooft, D.W., et al. (2014). Eight Years Later, Are We Still Hurting Newborn Infants? 
Neonatology, 105(3), 218-226
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  مجموعــة واســعة مــن االفــراد فــي اجلهــات املعنيــة ذو خلفيــات متنوعــة فــي  :األبحــاث، األبحــاث الســريرية، حقــوق اإلنســان و الدعــم واملناصــرة
اجتمعــوا لتطويــر هــذا امليثــاق. حتالــف الشــريط االبيــض لألمومــة املأمونــة يقــود حملــة تعزيــز رعايــة األمومــة احملترمــة.

ــع ــى جمي ــة القضــاء عل ــة حقــوق الطفــل، اتفاقي ــل اتفاقي ــى نطــاق واســع مث ــة عل ــات حقــوق اإلنســان املقبول ــى اتفاقي ــاق عل  يعتمــد امليث
 أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
 والثقافيــة . كمــا أنــه مدعــوم مــن قبــل اتفاقيــات حقــوق اإلنســان اإلقليميــة مثــل امليثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنســان وحقــوق النــاس، واالتفاقيــة

األمريكيــة حلقــوق اإلنســان، واالتفاقيــة األوروبيــة بشــأن حقــوق اإلنســان والطــب احليــوي، وأخــرى



ــوق ــام حق ــوح ت ــدث بوض ــاق احمل ــذا امليث ــح ه  يوض
 النســاء واملواليــد اجلــدد أثنــاء تلقيهــم رعايــة

األمومــة داخــل مرفــق الرعايــة الصحيــة.
 يحــدد كيفيــة تدخــل حقــوق اإلنســان خــالل فتــرة
 احلمــل والــوالدة ويؤكــد احلقــوق األساســية املَْفــرُوغ
 ِمنْهــا للمــرأة وحديثــي الــوالدة.  العديــد مــن هــذه
 احلقــوق راســخة فــي القانــون الدولــي ومت تفســيرها
ــل ــاء احلم ــئة أثن ــا الناش ــى القضاي ــا عل  وتطبيقه
ــوالدة مباشــرة. ــة املقدمــة بعــد ال ــوالدة والرعاي  وال
 هــذه احلقــوق معروفــة وفصلــت بوضــوح فــي
ــك، ــع ذل ــان، وم ــوق اإلنس ــة حلق ــات منفصل  اتفاقي
ــل ــياق احلم ــي س ــا ف ــد تطبيقه ــل تأكي ــن أج  وم
ــي وثيقــة واحــدة ــوالدة، مــن املهــم جمعهــا ف  وال

تركز على هذه الفترة.

ــوق ــت احلق ــة: تناول ــة احملترم ــة األموم ــاق رعاي  ميث
ــرام ــدم احت ــة ع ــد قضي ــاء واملوالي ــة للنس  العاملي
 وإســاءة معاملــة االمهــات و املواليــد اجلــدد ذو
 احلقــوق املميــزة عنــد اســتخدامهم خدمــات رعايــة
 األم والوليــد الصحيــة. امليثــاق يوفــر منصــة داعمــة

ــالل: ــن خ م

H  للمرأة اإلنسان  حقوق  بضمان  الوعي  زيادة 
واإلتفاقيات  اإلعالنات  في  اجلدد   واملواليد 
األمم  قبل  من  دوليا  بها  املعترف  والعهود 
اجلنسيات؛ متعددة  آخرى  جهات  و  املتحدة 

H  ضمانات بن  العالقة  على  الضوء  تسليط 
حقوق اإلنسان وتقدمي الرعاية الصحية  ذات 
واملواليد  الصحية لألمهات  بالرعاية  الصلة 

اجلدد؛

H  االمهات لصحة  املناصرين  قدرات  تطوير 
مجال  في  للمشاركة  الطفل   و  املواليد  و 

االنسان؛ حقوق 

H  ُمواَءمة حاجة النساء لرعاية صحية عالية
طبقا  واملواليد  لألمهات  املقدمة  اجلودة 

االنسان؛  حلقوق  الدولية  للمعايير 

H  و احلكومات  ملسائلة  قاعدة  و  هيكل  توفير 
نظام رعاية األمومة واجملتمعات  فيما يخص 

احلقوق؛ هذه  تطبيق 

H  الصحية الرعاية  مجال  في  العاملن  دعم 
للنساء  ومناسبة  رعاية محترمة  توفير  في 

صحية. عمل  بيئة  وخلق  اجلدد  واملواليد 

H

لكل فرد احلق في التحرر من األذى وإساءة املعاملة.. 1
مولودك  أو  جسديًا  يؤذيك  أن  شخص  ألي  يُسمح  ال 
لطيفة  بطريقة  بكليكما  العناية  يجب  اجلديد. 
أو  باأللم  الشعور  عند  املساعدة  وتقدمي  ورحيمة 

االنزعاج.

املعلومات . 	 على  احلصول  في  احلق  فرد  لكل 
مبا  وتفضيالته،  خياراته  واحترام  املستنيرة  واملوافقة 
في ذلك احلق في اختيار املرافق/ه أثناء رعاية األمومة 

الطبية. اإلجراءات  ورفض 
ال يُسمح ألحد بإجبارك أو القيام بأشياء لك أو ملولودك 
في  احلق  امرأة  لكل  موافقتك.  أو  علمك  دون  اجلديد 
موافقة  وتقدمي  املعلومات،  وتلقي  الذاتي،  االستقالل 
أمر  ولية  أو  أمر  ولي  لكل  الرعاية.  رفض  أو  مستنيرة 
الرفض  أو  املوافقة  وتقدمي  املعلومات  تلقي  في  احلق 
لرعاية مولودهم اجلديد، مبا يخدم مصلحة  عن علم 
القانون على خالف ذلك. الفضلى، ما لم ينص  املولود 

لكل شخص احلق في اخلصوصية والسرية.. 	
الشخصية  معلوماتك  مبشاركة  ألحد  يُسمح  ال 
ذلك جميع  في  مبا  مبولودك،  أو  بك  اخلاصة  الطبية  أو 
حماية  يجب  موافقتك.  دون  والصور،  السجالت 
ضروريًا  ذلك  كان  إذا  إال  ومولودك،  انت  خصوصيتك 
أجل  من  املعلومات  لنقل  الصحية  الرعاية  ملقدمي 

الرعاية. استمرارية 

كل شخص هو شخصه من حلظة والدته وله احلق . 	
في أن يعامل بكرامة واحترام.

ال يُسمح ألحد بإذاللك أو تعنيفك لفظيا أو التحدث 
عنك أو ملسك انت أو مولودك بطريقة مهينة أو غير 
محترمة. يجب العناية بك ومبولودك باحترام وتراحم.

التمييز . 	 من  والتحرر  املساواة،  في  احلق  فرد  لكل 
املنصفة. والرعاية 

ال يُسمح ألي شخص بالتمييز ضدك أو ضد مولودك 
بسبب شيء يظنوه أو ال يحبونه في كليكما. تتطلب 
احلماية  بنفس  احلوامل  النساء  تتمتع   أن  املساواة 
املنصوص عليها في القانون عندما تكون غير حامل، 
يحدث  ما  بشأن  القرارات  اتخاذ  في  احلق  ذلك  في  مبا 

. جلسمهن 

لكل فرد احلق في الرعاية الصحية وأعلى مستوى . 	
ممكن من الصحة.

من  اجلديد  مولودك  أو  أنت  مينعك  أن  ألحد  يجوز  ال 
أو  رفض  أو  الالزمة  الصحية  الرعاية  على  احلصول 
ومولودك  أنت  لك  يحق  أحدكما.  من  الرعاية  حجب 
اجلديد احلصول على رعاية عالية اجلودة، يتم توفيرها 
في الوقت املناسب، في بيئة نظيفة وآمنة، من قبل 
أفضل  على  تدريبهم  مت  اللذين  اخلدمات  مقدمي 

احلالية. املمارسات 

لكل فرد احلق في احلرية واالستقالل الذاتي وتقرير . 	
املصير والتحرر من االحتجاز التعسفي.

ال يُسمح ألحد باحتجازك أو مبولودك اجلديد في مرفق 
الدفع  من  تتمكني  لم  إذا  حتى  الصحية،  الرعاية 

املستلمة. اخلدمات  مقابل 

لكل طفل احلق في أن يكون مع والديه أو ولي أمره.. 	
دون  اجلديد  عن مولودك  بفصلك  ألحد  يُسمح  ال 
موافقتك. يحق لك أنت ومولودك اجلديد أن تبقيا معا 
في جميع األوقات، حتى لو كان املولود اجلديد صغيرًا 
رعاية  تتطلب  طبية  ظروف  من  يعاني  أو  مبتسرا  أو 

إضافية.

لكل طفل احلق في الهوية واجلنسية منذ الوالدة.. 	
اجلديد،  مولودك  تسجيل  برفض  ألحد  يُسمح  ال 
حتى إذا توفى بعد الوالدة بفترة قصيرة، أو يُحرم من 

قانونًيا. اجلديد  املولود  يستحقها  التي  اجلنسية 

لكل فرد احلق في التغذية الكافية واملياه النقية.. 	1
ال يُسمح ألحد مبنعك أنت ومولودك اجلديد من احلصول 
على التغذية الكافية أو املياه النظيفة أو بيئة صحية. 
لديك احلق في احلصول على املعلومات والدعم بشأن 

تغذية الطفل ومزايا الرضاعة الطبيعية.

  ميثاق رعاية األمومة احملترمة
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