
  لكل فرد احلق في التحرر من
األذى وإساءة املعاملة

  ال يُسمح لأي خشص �أن يؤذيك جسدًي �أو مولودك
 اجلديد. جيب العناية بلكيكام بطريقة لطيفة ورحمية

وتقدمي املساعدة عند الشعور ابلأمل �أو الانزعاج.

  لكل فرد احلق في احلصول

 على املعلومات واملوافقة
 املستنيرة واحترام خياراته

 وتفضيالته، مبا في ذلك احلق
 في اختيار املرافق/ه أثناء رعاية

 األمومة ورفض اإلجراءات
الطبية.

جبارك �أو القيام ب�أ�شياء كل  ال يُسمح لأحد ابإ
 �أو ملولودك اجلديد دون علمك �أو موافقتك.

 للك امر�أة احلق يف الا�شتقالل اذلايت، وتلقي
 املعلومات، وتقدمي موافقة مسشتنرية �أو رفض

 الرعاية. للك ويل �أمر �أو ولية �أمر احلق يف تلقي
 املعلومات وتقدمي املوافقة �أو الرفض عن عمل

 لرعاية مولودمه اجلديد، مبا خيدم مصلحة املولود
الفضىل، ما مل ينص القانون عىل خالف ذكل.

  لكل شخص احلق في

اخلصوصية والسرية.

 ال يُسمح لأحد مبشاركة معلوماتك الشخصية �أو
 الطبية اخلاصة بك �أو مبولودك، مبا يف ذكل مجيع
 السجالت والصور، دون موافقتك. جيب حامية

 خصوصيتك انت ومولودك، اإال اإذا اكن ذكل
 رضورًي ملقديم الرعاية الصحية لنقل املعلومات

من �أجل ا�شمترارية الرعاية.

 كل شخص هو شخصه من
 حلظة والدته وله احلق في أن

يعامل بكرامة واحترام.

ذالكل �أو تعنيفك لفظيا �أو  ال يُسمح لأحد ابإ
 التحدث عنك �أو ملسك انت �أو مولودك بطريقة
 همينة �أو غري حمرتمة. جيب العناية بك ومبولودك

ابحرتام وترامح.

 لكل فرد احلق في املساواة،

 والتحرر من التمييز
والرعاية املنصفة.

و  ال يُســمح لأي خشــص ابلمتيــز ضــدك �أ
و ال  ضــد مولــودك بســبب يشء يظنــوه �أ
ن  حيبونــه يف لكيكــام. تتطلــب املســاواة �أ

 تمتتــع  النســاء احلوامــل بنفــس امحلايــة
 املنصــوص علهيــا يف القانــون عندمــا تكــون

 غــري حامــل، مبــا يف ذكل احلــق يف اختاذ
القــرارات بشــ�أن مــا حيدث جلســمهن.

 
 لكل فرد احلق في الرعاية

 الصحية وأعلى مستوى ممكن
من الصحة.

 ال جيوز لأحد �أن مينعك �أنت �أو مولودك
 اجلديد من احلصول عىل الرعاية الصحية الالزمة �أو

 رفض �أو جحب الرعاية من �أحدكام. حيق كل �أنت
 ومولودك اجلديد احلصول عىل رعاية عالية اجلودة،

 يمت توفريها يف الوقت املنا�ب، يف بيئة نظيفة
آمنة، من قبل مقديم اخلدمات الذلين مت تدريهبم  و�

عىل �أفضل املامر�ات احلالية.

 لكل فرد احلق في احلرية

 واالستقالل الذاتي وتقرير
 املصير والتحرر من االحتجاز

التعسفي.

 ال يُسمح لأحد ابحتجازك �أو مبولودك اجلديد
ذا مل تمتكين  يف مرفق الرعاية الصحية، حىت اإ

من ادلفع مقابل اخلدمات املسشتلمة.

 لكل طفل احلق في أن يكون

مع والديه أو ولي أمره.

حد بفصكل عن مولودك اجلديد  ال يُسمح لأ
 دون موافقتك. حيق كل �أنت ومولودك اجلديد

 �أن تبقيا معا يف مجيع الأوقات، حىت لو اكن
 املولود اجلديد صغرًيا �أو مبترسا �أو يعاين من

ظروف طبية تتطلب رعاية اإضافية.

 لكل طفل احلق في الهوية
واجلنسية منذ الوالدة.

 ال يُسمح لأحد برفض تسجيل مولودك
ذا توىف بعد الوالدة بفرتة  اجلديد، حىت اإ

 قصرية، �أو حُيرم من اجلنسشية اليت يسشتحقها
املولود اجلديد قانونًيا.

 لكل فرد احلق في التغذية
الكافية واملياه النقية.

 ال يُسمح لأحد مبنعك �أنت ومولودك اجلديد
 من احلصول عىل التغذية الاكفية �أو املياه

 النظيفة �أو بيئة حصية. دليك احلق يف
 احلصول عىل املعلومات وادلمع بش�أن تغذية

الطفل ومزاي الرضاعة الطبيعية.

ملزيد من املعلومات ، يرجى زيارة:

ميثاق رعاية األمومة احملترمة

احلقوق العاملية للنساء واألطفال حديثي الوالدة
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 تستند جميع احلقوق على االتفاقيات الدولية  حلقوق اإلنسان، مبا في ذلك اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ اإلعالن العاملي للبيولوجيا األخالقية وحقوق اإلنسان؛  العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية
 و احلقوق السياسية؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛  إعالن القضاء على العنف ضد املرأة؛ تقرير  مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق مبراضة و وفيات األمهات التي ميكن الوقاية منها؛ ومؤمتر األمم املتحدة العاملي الرابع

للمرأة، بيجني. يتم الرجوع إلى االتفاقيات الوطنية أيضا إذا ذكرت النساء احلوامل بالتحديد.


