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 المراق

 3اللجنة المعنية بالقضداء علدى التمييدز ضدد المدرأة بموجدر الفقدرة  آراء  
 دد  البرمتوكددول اارتيددارح الملفددق باتفاقيددة القضدداء علددى  7  دد  المددا ة

 مسمف()الد رة اخل جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  شأف

 *22/2002البالغ رقم   
ت. ب. ؼ. )ميثلهػػػػك ماحلػػػػا ااقػػػػمؽ ا  ك  ػػػػ   ماحلػػػػا    املقدـ من:

 تعايا ااقمؽ اجلنس    ا  ك     الدفكع عنهك(
 ؿ. ؾ. الشخص املدعى أنو الضح  :

  ًن    الد ل  الطاؼ:
 )الاسكل  األ ىل( @900حايااف/يمن و  ?8   :تكريخ البالغ
 @900متمز/يمل ػػو  90أح لػػإ إىل الد لػػ  الطػػاؼ      :ع  المثكئق املاج

 تصدر   شكل  ث ق ( )مل
مػن اتاكي ػ   <8مبمجػ  املػكدة  ، املنشػأةإف اللجن  املعن    كلقضكء على التم  ا ضد املاأة 

 القضكء على مج ع أشككؿ التم  ا ضد املاأة،
 ،9088 تشاين األ ؿ/أحلتم ا <8   إذ اجتمعإ 
 :مك يلي تعتمد 

__________ 

أحلػػػكر، السػػػ دة مك ػػػكل    ةة عكئشػػػ  فايػػػدشػػػكرؾ أعضػػػكء اللجنػػػ  التكل ػػػ  أهػػػكؤىم   فحػػػص ىػػػ ا الػػػبالغ: السػػػ د * 
 -  ك أ ري، السػػػػ دة  ػػػػكر اا إيالػػػػٌن   لػػػػي، السػػػػ دة أ ل نػػػػدا  ػػػػكريًن   ػػػػإ تس سػػػػل، السػػػػ دة ف م  أر تشػػػػك د م ن  ػػػػ 

  - م كديك، الس دة مامي  لم همب زرداين، الس د ن كالس  ػا ف، السػ دة نكئلػ   مػد جػس، السػ دة ر ث ىػكلسين 
دي الف  ػػػك، السػػػ دة ف مل تػػػك  ممريػػػمي، السػػػ دة عصػػػمإ جهػػػكف، السػػػ دة سػػػمل داد حلػػػداري، السػػػ دة يمحلػػػم ى كشػػػ

ن م ػػك ر، السػػ دة سػػ لا ك   منت ػػل، السػػ دة مكريػػك ى النػػ  لػػم    دي ة سػػمس  ػػًنس، السػػ دة ف كتمريػػك  م سػػكم، 
 الس دة زىاة راسخ، الس دة  رتيش ك شملتا، الس دة د  اافكك س ممنمف تش،  الس دة ز  ج ك حل ك .
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    البرمتوكول اارتيارح 7   الما ة  3بموجر الفقرة  آراء  
.  تقػدـ الػبالغ ن ك ػ  ت. ب. ؼىػي  @900حايااف/يمن ػو  ?8مقدم  البالغ املؤرخ  -8

.  تػػدعي مقدمػػ  الػػبالغ :@@8ن سػػكف/أ ايل  9، مملػػمدة    ًن يػػ ، مماطنػػ  ؿ. ؾ.عػػن ا نتهػػك، 
 89  >،  :)ج(  ) (،  9،  8 هػك   املػماد لأف  ًن  يد انتهكإ حقمؽ ا نتهك املنصػم  ع

.  ميثػل مقدمػ  الػبالغ  ا نتهػػك القضػكء علػى مج ػع أشػككؿ التم  ػػا ضػد املػاأة ( مػن اتاكي ػ ى)=8 
 يػػد  ػػدأ ناػػكذ  .(1) ماحلػػا تعايػػا ااقػػمؽ اجلنسػػ    ا  ك  ػػ   الػػدفكع عنهػػكماحلػػا ااقػػمؽ ا  ك  ػػ  

متمز/يمل ػو  80الس تمحلمؿ االةت ػكري      9?@8م ا تشاين األ ؿ/أحلت :8   ًن     االتاكي  
9008. 

 الوقائع كما عرضتلا  قد ة البالغ  
 ػدأت كً، عكم 88  مقكطع  ف نتكن ك، مبحكفظ  حلكيك .  عندمك حلكف عماىك  ؿ. ؾ.تق م  9-8

 نت جػ  كً. عكمػ ;:ر.،  ىم رجل يبلغ من العمػا وػم  ؾ. تتعاض لالعتداء اجلنسي على يد خ.
فأصػػ بإ لكلػػ  مػػن االحلتاػػكب ااػػكد حك لػػإ علػػى    سػػن الثكلثػػ  عشػػاة ، أصػػبحإ حػػكمالً لػ ل 

.  إثػػػػا نقلهػػػػك إىل أحػػػػد املبػػػػكين إلقػػػػكء ناسػػػػهك مػػػػن  <900آذار/مػػػػكرس  8:إثاىػػػػك االنتحػػػػكر   
رض فقػػاي عػػكعي "املستشػػاى ااكػػممي دان ػػكؿ ألسػػ دي  حلػػكريمف، شهخ صػػإ حكلتهػػك علػػى أ ػػك 

احتمػكؿ تلػ  "  "ةطا العجػا الػدائم"مع  جمد  "اصكؿ عكعي حلكملعنقي،  اعالع عنقي،  ان
 ."نس ج اجللد  سب  الشلل البدين

 تسػػببإ األضػػاار الػػب اقػػإ  ػػكلعممد الاقػػاي، ضػػمن مشػػكحلل طب ػػ  أةػػا ،   شػػلل  9-9
 أ صػى رئػ   يسػم جااحػ   الطافٌن السال ٌن  العلميٌن، ممك استلـا إجااء عمل   جااح   عكجلػ .

ػػ ػػ األعصػػكب نت جػػ  لػػ ل ، خ الضػػار   قػػكء املصػػك   مهقعػػدة.   إجااء العمل ػػ  اجلااح ػػ  لتاػػكدي تاس 
 .<900ن سكف/أ ايل  89تقار إجااء ى ه العمل     

للمايضػػػ  ؿ. ؾ.، صػػػا حإ   كً ناسػػػ كً ن سػػكف/أ ايل، أجػػػا  املستشػػػاى تق  مػػ ;    :-9
 إىل ك السػػببكف اللػػ اف دفعكىػػكأثنكئػػو  ػػأف االعتػػداء اجلنسػػي الػػ ي عكنتػػو  ةمفهػػك مػػن اامػػل  ػػ

 ك لػػ  االنتحػػكر.    ال ػػـم التػػك ، أهجػػاي ئػػك فحػػص نسػػكئي ثبػػإ مػػن ةاللػػو  جػػمد اامػػل. 
  تشػػػػًن التقػػػػكريا ال مم ػػػػ  املتعلقػػػػ   كاكلػػػػ  الصػػػػح   للمايضػػػػ  ؿ. ؾ.،  الػػػػب أهعػػػػد ت   الاػػػػرتة

  سماء من ح ػ  ، إىل اخلطا ال ي حلكنإ تماجهو املايض<900ن سكف/أ ايل  89إىل  9 من
إمككن ػػ  حػػد ث تعانػػكت أ  عػػدـ تاػػكدي تلػػ  نسػػ جهك اجللػػدي  سػػب  حكلػػ  الػػمىن املطلػػق 

  تادي يدرهتك على اااحل .

__________ 

قإ اللجن  إحكط   صا  صديق من جلن  ااقمي ٌن الد ل    شأف سبل المصمؿ إىل انتصكؼ فعكؿ،  حل ا تعل قكت تل (1)
 من مصح  املسك اة الصح    القكنمف التك ع  لكل   القكنمف جبكمع  تمر نتم،  شأف ماهـم التم  ا املتعدد.
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 عنػػػد حلػػػمؿ ال ػػػـم املقػػػار  جػػػااء العمل ػػػ  اجلااح ػػػ ، أه ل ػػػإ مقدمػػػ  الػػػبالغ  أنػػػو تقػػػار  ;-9
. <900ن سػكف/أ ايل  :8 تعل قهك،  أف الطب   يمد عقد اجتمكع معهك   ال ػـم التػك ، أي  

 ةػػػالؿ ىػػػ ا االجتمػػػكع، أه ل ػػػإ مقدمػػػ  الػػػبالغ  ػػػأف العمل ػػػ  اجلااح ػػػ  يػػػد عهلقػػػإ  سػػػب   ػػػل 
 مصػاهك تعػكين  ؿ. ؾ.إىل تشػخ ص ااكلػ  الناسػ   للمايضػ  كً .  تشًن مقدمػ  الػبالغ أيضػؾ ؿ.

ض اسػتخداـ ىػ ا أعااض القلق  االحلتاكب املعتدؿ،  أ ك مل تتلػق أي عػالج ئػ ه األعػااض لتعػكر 
 النمع من العالج مع حكل  اامل.

، طلبػػػػػػإ مقدمػػػػػػ  الػػػػػػبالغ،  كلتشػػػػػػك ر مػػػػػػع ا نتهػػػػػػك، مػػػػػػن <900ن سػػػػػػكف/أ ايل  ?8    >-9
 أشػكرت مقدمػ   .(2)مػن يػكنمف العقم ػكت @88املستشاى إجااء إجهكض يكنمين  فقكً للمػكدة  إدارة

مػع رئػ   يسػم جااحػ   <900ايل ن سػكف/أ  :8البالغ   طلبهػك إىل ااػدي  الػ ي حلػكف ئػك   
أف  ؿ. ؾ.  سػب   لهػك.  ادعػإ  لاألعصكب ح   أ ل هك أنو ال يستط ع إجػااء العمل ػ  اجلااح ػ  

ىػػػ ا اامػػػل يعػػػاض ح ػػػكة ؿ. ؾ.  صػػػحتهك البدن ػػػ   الناسػػػ    سػػػالمتهك الشخصػػػ   خلطػػػا جسػػػ م 
 .(3)ستماار اامل دائم،  أف إجااء العمل   اجلااح   للعممد الاقاي  ًن ممكن   حكل  ا

 إزاء التػػػأةا املاػػػاا مػػػن جكنػػػ  سػػػلطكت املستشػػػاى   الػػػاد علػػػى الطلػػػ ، التمسػػػإ  =-9
ماحلػػػػا تعايػػػػا ااقػػػػمؽ اجلنسػػػػ    ا  ك  ػػػػ   الػػػػدفكع عنهػػػػك،  ىػػػػم منظمػػػػ   مسػػػػكعدةمقدمػػػػ  الػػػػبالغ 

إىل نكئبػػػ  أمػػػٌن املظػػػكمل املعن ػػػ   ،<900أيكر/مػػػكيم  >8،   حكمم ػػػ ، الػػػ ي أحػػػكؿ املسػػػأل   ػػػًن
علػى  يممػكً  9;، أي  عػد مػا ر <900أيكر/مػكيم  0:قمؽ املاأة   مكت  أمػٌن املظػكمل.    ل

تقػػدمي طلػػ  إجػػااء ا جهػػكض العالجػػي، رفػػل اسلػػ  الطػػ  للمستشػػاى الطلػػ  علػػى أسػػكس 
 عدـ  جمد ةطا على ح كة املايض .

املسػػتم  املعن ػػ   كلصػػح   طلبػػإ نكئبػػ  أمػػٌن املظػػكمل املعن ػػ  لقػػمؽ املػػاأة إىل اللجنػػ  الاف عػػ   <-9
ا  ك    التك ع  لنقك   األطبػكء    ػًن  إعػداد تقايػا طػ  عػن ااكلػ .   عػد تقػدمي  صػ  ل صػك كت 

، إىل مجلػ  أمػمر منهػك <900أيكر/مػكيم  <الب تعاضإ ئك البنإ، أشكرت اللجنػ    تقايػا  تػكريخ 
  أثنػػػػكء المضػػػػع أمػػػػا متميػػػػع. أنػػػػو  سػػػػب  سػػػػن ؿ. ؾ.  التلػػػػ  العصػػػػ  فػػػػإف ةطػػػػا تعق ػػػػد ااكلػػػػ  

 ةلصػػػإ اللجنػػػ  إىل " جػػػمد أسػػػبكب حلكف ػػػ  للتأحل ػػػد  ػػػأف اسػػػتماار اامػػػل يعػػػا ض الصػػػح  البدن ػػػ  
  العقل   للطال  خلطا جس م، ممك يسر إجااء إجهكض عالجي  نكء على طل  الطاؼ املعين".

اامػل،  أسبمعهك السكدس عشا مػن ؿ. ؾ.، عندمك أمتإ <900حايااف/يمن و  <    ?-9
 عػكدة النظػا   يػاار اسلػ  الطػ  للمستشػاى  شػأف إ ػكء اامػل. كً يدمإ صكحب  الػبالغ طلبػ

 أرفقإ طلبهك  تقايا نقك   األطبػكء،  شػددت علػى اخلطػا اجلسػ م  المشػ   الػ ي يتهػدد صػح  
ت القكصػػا مػػن النػػكح تٌن البدن ػػ   الناسػػ  ،  ىػػم الشػػاا المح ػػد الػػ ي يػػنص عل ػػو يػػكنمف العقم ػػك

 للسمكح  إجااء إجهكض يكنمين.
__________ 

  مبمافقػ  املػاأة ااكمػل أ  ممثلهػك القػكنمين، تنص ى ه املكدة على أنو "ال يعكي  علػى ا جهػكض الػ ي هايػو طب ػ (2)
 مىت حلكف إجااؤه السب ل المح د  نقكذ ح كة ااكمل أ  لتال  إصك   صحتهك  ضار  كلغ  دائم".

 تاد   املل  نسخ  من الطل . (3)
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 <9 جهػػػػػػػػػػػػكض تلقػػػػػػػػػػػػكئي.     ؿ. ؾ.، تعاضػػػػػػػػػػػػإ <900حايااف/يمن ػػػػػػػػػػػػو  =8    @-9
، يدـ مػديا املستشػاى رده علػى طلػ  مقدمػ  الػبالغ إعػكدة النظػا   يػاار <900حايااف/يمن و 

ك يػػاارات ال هػػمز إعػػكدة النظػػا   مثػػل تلػػ  القػػاارات أل ػػ"عػػدـ إ ػػكء اامػػل،  أشػػكر ف ػػو إىل أنػػو 
 ."اخت ىك خمتل  األةصكئ ٌن ال ين فحصما القكصا

لعمل ػػػػ  جااح ػػػػ  اسػػػػتهدفإ إصػػػػك كت  ؿ. ؾ.، ةضػػػػعإ <900متمز/يمل ػػػػو  88    9-80
العمػمد الاقػػاي،  ذلػ   عػػد مضػػي مػك يقػػاب مػن ثالثػػ  أشػػها  نصػ  الشػػها منػ  إعػػالف ضػػا رة 

من املستشاى.  أشكر التقايا الط  ، أهذف ئك  كخلا ج <900متمز/يمل و  8:.    العمل  إجااء 
لكجػػػ  إىل د رات مكثاػػػ  مػػػن العػػػالج الطب عػػػي  ؿ. ؾ.املتعلػػػق جا جهػػػك مػػػن املستشػػػاى إىل أف 

يبػػدأ   إعػػكدة التأى ػػل   املعهػػد الػػمطين للطػػ  الا ايػػكئي  إعػػكدة التأى ػػل.  ػػًن أف ىػػ ا العػػالج مل
إجػااء   ػٌن تػكريخع  أشػها .    ل  تكمف يد مضإ أر <900حلكنمف األ ؿ/ديسمس   80حىت 

.  دء عمل   إعكدة التأى ل البدين  الدعم الناسي  العمل     أ  الناسكين الالـز
 ت لػػػرتؾاضػػػطا  كلتأى ػػػل مػػػدة شػػػهاين، لكنهػػػعػػػكدة ااملعهػػػد الػػػمطين   مكثػػػإ ؿ. ؾ.    9-88

 ،سػػالاألالايبػ  إىل  مػن شػلل ميتػػد مػنكً  ىػي تعػػكين حكل ػ. ا مككن ػػكت املكديػ   سػب  نقػصالعػالج 
للتنقػػل حلاسػػي متحػػاؾ    تعتمػػد املايضػػ  علػػى. فقػػم مػػن القػػدرة علػػى هايػػ  يػػديهكاً  اسػػتعكدت جػػاء

مخػ  مػاات    هت  ػًن  يتعػٌنأنبمب  على مسكعدة ال ًن لتلب   احت كجكهتك األةػا .  ىػي ممصػمل   ػ
  مقدمػػػ تا ػػػدؤسسػػػ  تعل م ػػػ .   ممػػػك  ػػػمؿ د ف التحكيهػػػك مب،     اػػػ  نظ اػػػ   معق مػػػ   كلككمػػػلال ػػػـم 
تطلػػ  رعكيػػ  ت ألف ؿ. ؾ.تسػػتط ع العمػػل  الذلػػ  أ ػػك . مأسػػك ي كً األسػػاة اتػػكز  ا فػػأف  ػػالػػبالغ 
علػى  ثقػ الً كً عباػهػك املايضػ  تكػكل   األد يػ   املسػتلامكت الصػح   الػب هتكجحلمك تشػكل  ،مستماة

   دء العمل. دراستهمرتؾ ل  يد اضطا إةمة ؿ. ؾ.املمارد املكل   لألساة. 
 ػكء ا  لطلػ  سػكئل انتصػكؼ إداريػ   ال تمجػد   الد لػ  الطػاؼ، ملقدمػ  الػبالغكً   فق 9-89

يكاػل  إجهكض يػكنمين أ يمضح إجااءات طل  كً تمج ه  لحمل.  ل   ىنكؾ  ا تمحلمالً لالقكنمين 
طب ػ   ةدمػ   ملطكلبػ   ػكاق ا  ىي المسػكئل الكا لػ   تمكػٌنالطب  ،   اخلدمهب ه  املتعلق الاعكي  
 .ةكص   كلنسكء فقم  ضمكف المصمؿ إل هكأسكس   

أف يتػػمىل إجػػااءه إجهػػكض عالجػػي    ػػًن  يشػػرتا لػػ ذف  السػػك ق   حلػػكف يػػكنمف الصػػح  :9-8
ريػم  )القػكنمف حكل ػكً  واملعمػمؿ  ػ العػكـيكنمف الصػح     د أف. طب     ظى مبمافق  طب بٌن آةاين

إذ ال يػنص كً، يكنمن ػ فػرتؾ  ػ ل  فاا ػكً  أل ػى ىػ ا الػنص( <@@8 متمز/يمل ػو @ املؤرخ 9;?=9
على أي إجااء يػنظم سػبل المصػمؿ إىل اخلدمػ  الطب ػ  املتمثلػ    ا جهػكض العالجػي.   كلتػك ، 

  كلسلط  التقدياي  للمم اٌن املنك  ٌن.كً أصبحإ ممكرستو رىن
طل  احملكحلم للجمء إىل  كل تسمحآل   يكنمن   مالئم   تشًن مقدم  البالغ إىل عدـ  جمد  ;9-8

تمجػػد  سػػ ل    ال .القب ػػلمػػن ىػػ ا  النتهػػكؾ شػػكمالً اً أ  تكاػػل جػػس إ ػػكء اامػػل ألسػػبكب عالج ػػ ، 
انتصكؼ تتسم  كلاعكل    مك يكاي من الساع   الكاكءة لتمكٌن املاأة من مطكلب  السلطكت  ضمكف 

 .حقهك   إجهكض يكنمين، ضمن الارتة الامن   احملد دة الب تقتض هك الظا ؼ
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الػػالـز لضػػمكف فعكل ػػ   تسػػتم  الشػػاا الػػامينال  ، فإ ػػكالدسػػتمري إناػػكذ ااقػػمؽ  أمػػك دعػػم  >9-8
 809  9= يسػت اؽ استصػدار يػاار  ػكئي مػك  ػٌنى ا ا جػااء،  تنظمللقماعد الب كً مفقف. ا جااء
 ذلػ ، .   ك ضػكف  إىلالسػك ق  سػكئل االنتصػكؼ  مج ع  عد استناكد ذل  ، من أيكـ العملكً يمم

 القضػػػ  ،  ىػػػ ه أي ، السػػػك ق  تلػػػ اسػػػتناكد سػػػبل االنتصػػػكؼ مشػػػا ع   الػػػدعم  علػػػى  تتميػػػ 
اػػك زت الاػػرتة الػػػب ، ؿ. ؾ.املايضػػ    حكلػػ    .  شػػأف إ ػػكء اامػػلاملستشػػاى  مػػن رفػػلتلقػػي 

مايػػػد مػػػن  اسػػػت ايهك تلقػػػي الػػػافل املهلػػػ  الػػػب ميكػػػن    ضػػػم ك إعمػػػكؿ ااػػػق  شػػػكل فعلػػػي د ف
فعند تلقي الػافل األ ؿ  جػااء ا جهػكض، حلكنػإ املايضػ  يػد  ل ػإ . هتك  صحتهك كاملخكطاة ل

أسبمعهك السكدس عشا من اامل،  عند الاصل   استانكؼ الافل، حلكنإ يد  ل إ أسػبمعهك 
كً،  يكػػن ل جػدي ناعػػالميػإ مل مػا ر حلػػل ىػ ا عػد   كلتػك ، فػػإف إيكمػ  دعػم  دسػػتمري   العشػاين.

سػػتكمف يػػد  ؿ. ؾ.د احملتمػػل الػػ ي حلػػكف س صػػدر ف ػػو يػػاار  ػػكئي، حلكنػػإ ذلػػ  أنػػو للػػمؿ املمعػػ
 لػان حلكنػإ القماعػد تػنص علػىمػن اامػل.  عػال ة علػى ذلػ ،   ل إ أسبمعهك الثكمن  العشػاين

ذل ،  ًن فإف المايع كً، يمم 809  9=  ٌنفرتة ترتا ح كً أف ى ا ا جااء ينب ي أف يست اؽ نظاي
   ىػػ ا . البػػإ ف هػػكسػػنمات يبػػل    العػػكدة اقػػمؽ الدسػػتمري إناػػكذ اإجػػااءات ح ػػ  تسػػت اؽ 

  ػػًن  ضػػد .ى ؿ.ف.  ؾ.يضػػ   حقػػمؽ ا نسػػكف    جلنػػ  رأي إىل مقدمػػ  الػػبالغشػػًن ت، الصػػدد
 افل إجااء إجهكض عالجي الماأة حكمل جبنٌن عدمي الدمكغ، ح ػ  ةلهصػإ كً الب تتعلق أيض

 .(4) ل  فعكل  ينب ي استناكدىكتشكل  س اللجن  إىل أف الدعم  الدستمري  ال

 الشكوى  
يشػػػػكل جهػػػػكض العالجػػػػي ا أطبػػػػكء املستشػػػػاى إجػػػػااء  الػػػػبالغ أف رفػػػػل تؤحلػػػػد مقدمػػػػ  8-:

 لتم  ػػػا   المصػػػمؿ إىلل التعػػػاض   العػػػ ش  كاامػػػ   عػػػدـ    الصػػػح ،  ؿ. ؾ.قػػػمؽ اكً انتهكحلػػػ
 سػػب  التػػػأةًن  اسػػتعكدة القػػػدرة علػػى املشػػػي إمككن ػػ  مػػػن ؿ. ؾ.فقػػػد حهامػػإ  .تلػػ  اخلػػدمكت

لتاامكهتػػك مبمجػػ     ك تعتػػس الد لػػ  الطػػاؼ خمل ػػ املػػسر لعمل ػػ  جااح ػػ  حلكنػػإ ضػػا ري  لل كيػػ .  ػػًن
ملاأة إىل ا صمؿ  حلاكل  من جااء عدـالصحي  هكنظكم الب تشمبأ جو القصمر  سب   االتاكي  

ؼ  كلتاامكهتػػك إ الد لػػ  الطػػا قػػد أةل ػػفا جهػػكض.  مػػن يب ػػل، الػػب هتكجهػػكاخلػػدمكت األسكسػػ   
ةدم  طب   يكنمن   ةكص   كلنسكء فقم،  حلكنإ تتمي  عل هػك الصػح  البدن ػ  عدـ تمفًن   سب 

تتحمػل   كعتبكرىػك يكصػااً  ؿ. ؾ.إىل  ضػع   ػكلنظانتهػكؾ االىػ ا تاداد ةطمرة .    العقل   للضح  
تػػنص علػػى  يعكتأي تشػػا  أيضػػكً الد لػػ  الطػػاؼ   مل تضػػع . كامكيػػ كً مضػػكعاكً الد لػػ  اكىهػػك  اجبػػ

 مالئم   فعكل  لضمكف  كي  ى ه ااقمؽ.  س ل  انتصكؼ

__________ 

، >900تشػػاين األ ؿ/أحلتػػم ا  ;9، آراء اعتمػػدت   ضػػد  ػػًن ى. ؾ. ف. ؿ. ، :900/:>88انظػػا الػػبالغ ريػػم  (4)
 .9-> ةالاقا 
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 >  :  9  8للمػػػماد كً أف الميػػػكئع املػػػ حلمرة أعػػػاله تشػػػكل انتهكحلػػػ ػػػ تتمسػػػ  مقدمػػػ  الػػػبالغ   9-:
 .(5)املتعلق   كملاأة  الصح  ;9ريم  التمص   العكم   االتاكي   من  =8) من املكدة  )ى8 الاقاة  89 
أف رىن ااصمؿ على عػالج طػ  مالئػم،   مقدم  البالغأفكدت  ،>ق  كملكدة  ف مك يتعل :-:

ل  ًن ما مب  إمتكـ  ،  شااكاام  الع ش    الصح   اا كة  حلكنإ تتمي  عل و ممكرس  ااق
  أ ىل ا  ك  ػػ ؿ. ؾ. اعػػل    اػػ الػػب النمط ػػ   تقػػـم علػػى الصػػمرةى إىل معكملػػ  مت  ايػػ  فضػػف ػػو أ
إجػػااء   جهػػكض العالجػػيا ، فتػػدعي مقدمػػ  الػػبالغ أف89مػػك يتعلػػق  كملػػكدة . أمػػك ف صػػحتهكمػػن 

احت كجػكت ؿ.  مث إف .البدن ػ   العقل ػ  لصػحتهكاً شكل هتديدي ؿ. ؾ. ل مبك أف  منكس   الـز
 د ف أي مت  ػاالبدن ػ   العقل ػ   إىل اخلػدمكت الصػح   الطب     جمب  كي  حقهك   المصمؿ ؾ.

 تػدعي مقدمػ  الػبالغ  .قػمؽاا تلػ  ضػمكفالب من  اجبهػك اجلهكت  نحلكنإ  ل اكىل تكـ م
األطاػػكؿ عػػدد  تقايػػاينتهػػ  ااػػق    يكنمن ػػ    ػػكء اامػػلصػػح    ةدمػػ ف رفػػل تػػمفًن أكً أيضػػ
 عػال ة  مػن االتاكي ػ . (ى)=8املػكدة الارتة الاكصل   ػٌن إ ػكب طاػل  آةػا حسػبمك تػنص عل ػو   

 سػػػ كؽ إتكحػػػ اريػػػ   يضػػػكئ   امكيػػػ  املػػػاأة مػػػن التم  ػػػا   عػػػدـ  جػػػمد آل ػػػكت إدعلػػػى ذلػػػ ، فػػػإف 
تمصػػ   العكمػػ  ريػػم للمػػن االتاكي ػػ     89  >)ج(  9 مادلمػػلكً يشػػكل انتهكحلػػا جهػػكض القػػكنمين 

مػن أجػل  كيػ   ضػمكف  إداريػ   يضػكئ    الطػاؼ تػدا ًن تشػايع   الد ل  اعتمكدعدـ . مث إف ;9
ك جهػػػكض مػػػك يتعلػػػق  املسػػػك اة ف علػػػى أسػػػكس ح   اخلػػػدمكت الصػػػ المصػػػمؿ إىل  حلاكلػػػ  ااػػػق  

  ػكب فقػد ةػم ؿ مػن االتاكي ػ .  (ى)=8  89  >  : ) ( 9 للمػمادكً يشػكل انتهكحلػالعالجي 
  ػػًن  متنكسػػ  ػػًن مكنػػتهم مػػن اختػػكذ يػػاار الصػػح   ألةصػػكئ ي سػػلط  تقديايػػ  مطلقػػ ىػػ ه التػػدا ًن 

 الئم .املاخلدمكت الطب    لامكف ؿ. ؾ. من المصمؿ إىلمشا ع 
 مػػن يب ػػلأسكسػػ   أةػػا   كً حقميػػكً أيضػػ الميػػكئع املػػ حلمرة  حسػػ  مقدمػػ  الػػبالغ، تنتهػػ  ;-:

لمعكملػػ  القكسػػ    الالإنسػػكن    امله نػػ    سػػ كؽ ل  عػػدـ التعػػاضكاامػػ     العػػ شااػػق   اا ػػكة، 
 ؿ. ؾ. يػػااراألطبػػكء     أضػػكفإ أف تػػدةلعلػػى اخلػػدمكت الطب ػػ  د ف مت  ػػا.  السػػعي للحصػػمؿ

كً  تعسػػا كً تقػػدياياً حػػكجا  فقػػد شػػكل إجػػااء التمػػكس ا جهػػكض. يػػد دمػػا مسػػتقبلهك لهػػك  إ ػػكء 
حػػػػكؿ د ف  صػػػػمئك إىل ةدمػػػػ  يكنمن ػػػػ ، ممػػػػك حلكنػػػػإ لػػػػو عمايػػػػ  ال سػػػػب ل لتػػػػدارحلهك علػػػػى ح كهتػػػػك 

حلػػ ل  شػػكل إجبكرىػػك علػػى .  صػػحتهك،  ىػػي عمايػػ  شػػكلإ  ػػد رىك معكنػػكة تضػػكىي التعػػ ي 
  الناسػػػػ   السػػػػالم  البدن ػػػػ    كاقهػػػػكً انتهكحلػػػػ مػػػػن مث إنسػػػػكن  ،  السػػػػ     يك إمتػػػػكـ اامػػػػل معكملػػػػ 

  حكلػػػ   يػػػنعك  إذ، ، يكتسػػػي الضػػػار الػػػ ي اقهػػػك طػػػك ع الػػػد اـ العقل ػػػ .  عػػػال ة علػػػى ذلػػػ 
 .الب تع شهك يمم كً   الشلل العجا  التبع  

ذلػػػ  أف كصػػا. ي ألف ؿ. ؾ. االنتهكحلػػكت املػػػ حلمرة أعػػاله تشػػتد، ملقدمػػ  الػػػبالغكً   فقػػ >-:
،  ذات مػػػػمارد  كعتبكرىػػػػك مااىقػػػػ تسػػػػتمجبهك الاعكيػػػػ  اخلكصػػػػ  الػػػػب  مل يقػػػػدمماالصػػػػح   أةصػػػػكئ ي

 . ك ضكف  إىل ذل  ايتصكدي   د دة
__________ 

األ ؿ،  (، الاصػػلA/54/38/Rev.1) ?:المثػكئق الاه ػػ  للجمع ػ  العكمػػ ، الػد رة الاا عػػ   اخلمسػمف، امللحػػق ريػم  (5)
 الااع أل .
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 طلبػػإ مقدمػػ  الػػبالغ أف تعلػػن اللجنػػ  انتهػػكؾ حقػػمؽ مقدمػػ  الػػبالغ مبمجػػ  االتاكي ػػ   =-:
لرتضػػػ    تقػػػدمي ضػػػمكنكت  عػػػدـ تكػػػاار  أف تطلػػػ  إىل الد لػػػ  الطػػػاؼ اختػػػكذ تػػػدا ًن للتعػػػميل  ا

علػػى اعتمػكد  تنا ػػ  تػػدا ًن تشػػايع  ، كً أف هػػ  الد لػػ  الطػاؼ أيضػػكً  يػػع.  ينب ػػي للجنػ  أيضػػ مػك
  إداري   يضكئ   امكي  حق املاأة   الصح  اجلنس    ا  ك     د ف مت  ا.

 البالغ الحظات الدملة الطرف بشأن  قبولية   
عػػػدـ مقبمل ػػػ   @900سػػػبتمس أيلمؿ/ ?8  رسػػػكلتهك املؤرةػػػ   أحلػػػدت الد لػػػ  الطػػػاؼ 8-;

لعػدـ اسػتناكد سػبل االنتصػكؼ  ،مػن الس تمحلػمؿ االةت ػكري ;املػكدة  مػن 8الاقاة  البالغ مبمج 
 احملل  .

 حلػػػػكف  إمكك ػػػػك إيكمػػػػ  دعػػػػم   ناػػػػكذ املارتضػػػػ أف الضػػػػح    إىلالد لػػػػ  الطػػػػاؼ   تشػػػػًن 9-;
أثكرهتػػك مقدمػػ  الػػبالغ  شػػأف الػػب  الشػػكمؾدسػػتمري .  تسػػتند أمػػكـ احملكمػػ  الحقميهػػك الدسػػتمري  

الارتة الامن   الب  إذ هكجج  أف، املتميع    املستقبلاألحداث  إىل استطالع ى ا ا جااء فعكل  
تلقػكء  أجاتػو مػناسػكب كً ) فقػكً يممػ 809  9=رتا ح  ػٌن  ػكئي تػ ياار على يست ايهك ااصمؿ
ال    ػػد أف مقدمػػ  الػػبالغمف ا جػػااءات الدسػػتمري (. لقػػكن اعػػد ا جاائ ػػ القم إىل اً ناسػػهك، اسػػتنكد

 اللتػػٌن يتعػػٌن اللجػػمء إل همػػك يبػػلالثكن ػػ  الدرجػػ  الدرجػػ  األ ىل     جػػمد  كمػػبتأةػػ    االعتبػػكر 
املػدعي أمػكـ إحػد   الطػاؼ لصػكح أف البػإ   القضػ    احملكم  الدسػتمري ، علىالقض    عاض

، فإنػػػو لػػػم حلكنػػػإ أهي مػػػإ دعػػػم   ناػػػكذ   نػػػكء علػػػى ذلػػػ كً. عػػػل ااكػػػم  كئ ػػػىػػكتٌن احملكمتػػػٌن ه
مبمجػػ  حكػػم مػػن يكضػػي  كمػػ  الدرجػػ  األ ىل. كً ااقػػمؽ الدسػػتمري ، ألمكػػن البػػإ ف هػػك  كئ ػػ

ااكػم  جػمب صػد ر  ا جااءات الدسػتمري  علػىمن يكنمف  :>املكدة  تنص،  عال ة على ذل 
مػن اً اعتبػكر تتجػك ز مخسػ  أيػكـ  ة اسػتثنكئ  ،    ضػمف فػرتة الأ ،  صمر ذاهتك   جلس  االستمكع 

   ضمف مخسػ   االستانكؼكم ح أف يصدر، ينب ي    حكل  االستانكؼ. اةتتكـ اجللس  تكريخ
 النظا   القض  . من تكريخ  دءاً اعتبكر أيكـ 
الػب تػنص ، ا جػااءات الدسػتمري مػن يػكنمف  =;كملػكدة  كً الد لػ  الطػاؼ أيضػ  تستظها :-;

السػك ق    حكلػ  إيكمػػ  دعػم  إناػػكذ اسػػتناكد سػبل االنتصػػكؼ مػن يكعػدة اسػػتثنكءات  علػى  جػمد
السػػبل اسػػتناكد  إذا حلػػكف ىنػػكؾ احتمػػكؿ أف يػػؤديىػػ ه االسػػتثنكءات  تنطبػػق . ااقػػمؽ الدسػػتمري 

أ جلػ السك ق  إىل  يمع ضػار ال سػب ل لتدارحلػو، أ  إذا حلكنػإ تلػ  السػبل  ػًن ةكضػع  للتنظػ م أ 
نشػػمء  علػػى أنػػو   حكلػػ  >;املػػكدة  تػػنص عػػال ة علػػى ذلػػ ،  إل هػػك الطػػاؼ املتضػػار د .ػػك داع.

 .الدستمري  يهاضل مبكشاة إجااءات طل  إناكذ ااقمؽ، السبل السك ق استناكد  ش   شأف
، املػدينمػن القػكنمف  @=@8 ملكدةا تطب قف مك يتعلق  تالحظ الد ل  الطاؼ أنو اً،  أةًن  ;-;

الػػب اقتهػػك  للمطكلبػػ   ػػكلتعميل عػػن األضػػاار إيكمػػ  دعػػم  يضػػكئ  الػػبالغ  مكػػكف مقدمػػ حلػػكف  إ
   الميإ املنكس . للعمل   اجلااح   املارتض الضح    سب  عدـ إةضكع 
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  الحظات الدملة الطرف بشأن المقبولية علىالبالغ   قد ةتعليقات   
إىل االجتهػػػػػػكد  9080سايا شػػػػػػبكا/ف 8تشػػػػػػًن مقدمػػػػػػ  الطلػػػػػػ    تعل قكهتػػػػػػك املؤرةػػػػػػ   8->

دعػم   إل و أف فعكل   أياً القضكئي الد     جمكؿ استناكد سبل االنتصكؼ احملل  ،  تؤحلد استنكد
تتميػ  علػى مػػد  تنكسػبهك مػػع حكلػ  الضػػع  الػب تعػػكين منهػك الضػػح  ،  الظػا ؼ الػػب مت ػا حلػػل 

 حكل  مع ن   ائدؼ املتمةى هق قو حس  ااق املنته .
ينب ػي  من يكنمف ا جااءات الدسػتمري ، ال :>للقماعد التنظ م   الماردة   املكدة  كً   فق 9->

مػػػن تػػػكريخ يبػػػمؿ اً أيػػػكـ عمػػػل اعتبػػػكر  80أف تتجػػػك ز إجػػػااءات دعػػػم  إناػػػكذ ااقػػػمؽ الدسػػػتمري  
الػػػػدعم .   ػػػػد أف ىنػػػػكؾ العديػػػػد مػػػػن املشػػػػكحلل ا جاائ ػػػػ  الػػػػب تقػػػػمض السػػػػاع  املتمةػػػػكة   ىػػػػ ا 

ينب ػػي للقكضػػي يبػػمؿ الػػدعم     ضػػمنو.  نت جػػ  لػػ ل ،  ، ال  ػػدد القػػكنمف أجػػالً ا جػػااء. أ الً 
مبػػد  األ  ػػ  الػػب يمل هػػك القكضػػي للقضػػ   مػػن منطلػػق رأيػػو الشخصػػي، كً يظػػل ذلػػ  األجػػل رىنػػ

، حلػػكف نظػػكـ ا ةطػػكر القػػكئم   الاػػرتة الامن ػػ   ك ضػػكف  إىل عػػ ء القضػػكيك املعا ضػػ  عل ػػو.  ثكن ػػكً 
كئع القضػ   يقػـم علػى تع ػٌن فػاد أ  مؤسسػ  مػن القطػكع اخلػك   جػااء التسػل م الب شػهدت  يػ

الشخصػػػي جلم ػػػع مسػػػتندات الػػػدعم .  يػػػد ثبػػػإ أف ىػػػ ا النظػػػكـ ينطػػػمي علػػػى مشػػػكحلل مجػػػ ، 
لتسػايع عمل ػػ  ا ةطػػكر.  ?900مػػن عػػكـ اً ا  كلد لػػ  إىل اعتمػكد  انػػكمج إصػػالحي اعتبػكر دحػػ ممػك

 :> تنص املكدةكً،  ،  لإ املشكل  يكئم   صا  عكم .  ثكلث ر م إحااز  عل التقدـ نت ج  ذل
لطلػػ  عقػػد تلػػ  اجللسػػ ، أ    ػػدداً  علػػى إمككن ػػ  عقػػد جلسػػ  اسػػتمكع، لكنهػػك ال هػػدد أجػػالً 

 ل مافق القكضي على عقدىك، أ  ل قار ممعدىك من تلقكء ناسو.
، ?900سػػػط   آب/أ  :900 تا ػػد مقدمػػ  الػػػبالغ أنػػو   الاػػػرتة مػػك  ػػػٌن أيكر/مػػكيم  :->
تستعاض احملكم  الدستمري  سم  سإ دعػك   دسػتمري  تتعلػق لمكيػ  ااػق   الصػح .  أسػاع  مل

يممكً،   حٌن است ايإ القض   الػب  =8يض    ت إ ف هك  كم  الدرج  األ ىل است ايإ شهاين  
ع مػك ال يقػل منك  مػن تمي ػ تأةا البإ ف هك أحلثا، فرتة عكـ  احد.    ضمء ى ه السما ق، حلكف ال

مػػن اً رداً ؾ. أةػػًن  عػن شػػهاين للحصػمؿ علػػى حكػم مػػن  كمػػ  الدرجػ  األ ىل.  عنػػدمك تلقػإ ؿ.
يممػػكً منػ   ك لتهػػك االنتحػكر.  مل يكػػن  => املستشػاى  ػافل إ ػػكء اامػل، حلكنػػإ يػد انقضػػإ فػرتة

ملستشػاى للحصػمؿ علػى حكػم مػن احملكمػ  يهلػـا اكً يممػ 0@  0=االنتظكر لارتة أةا  ترتا ح  ػٌن 
 ػػػػإجااء ا جهػػػػكض مث العمل ػػػػ  اجلااح ػػػػ  علػػػػى العمػػػػمد الاقػػػػاي سػػػػ ؤدي سػػػػم  إىل تاػػػػكيم حكلتهػػػػك 

تػػػػػدارؾ الضػػػػػار الػػػػػ ي  يػػػػػع.   عػػػػػد تعػػػػػا ض ؿ. ؾ.    منػػػػػع أ كً السػػػػػاياي ،  مل يكػػػػػن ل جػػػػػدي ناعػػػػػ
يقػػار املستشػػػاى إجػػااء العمل ػػػ  إال  عػػػد  (، مل<900يمن ػػػو  حايػػااف/ =8ل جهػػكض التلقػػػكئي )  

(.  ر ػػم تميػػ  انتهػػكؾ حقهػػك   إجػػااء العمل ػػ  اجلااح ػػ  <900متمز/يمل ػػو  88ياا ػػ  شػػها )مػػا ر 
ميكن تدارحلػو.  لػ ل ، حلػكف اللجػمء   عد ى ا التكريخ، حلكف الضار ال ي اقهك يد همؿ إىل ضار ال

معىن لػو ألف احملكمػ  حلكنػإ سػتقار، عػن حػق،  الاً إىل دعم  إناكذ ااقمؽ الدستمري  يد  دا ة كر 
تشػػكل  كلتػػك   سػػ ل   عػػدـ  جكىػػ  الػػدعم .  ختلهػػص مقدمػػ  الػػبالغ إىل أف الػػدعم  الدسػػتمري  ال

 انتصكؼ فعكل    مثل ى ه ااكالت.
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إىل أف سػػبل االنتصػػكؼ السػػك ق  الػػب اسػػتهخدمإ   ىػػ ه كً  تشػػًن مقدمػػ  الػػبالغ أيضػػ ;->
 ى اػ  الػدفكع عػن حقػمؽ القض  ، أي ا جااء ا داري الداةلي   املستشاى  تقػدمي شػكم  إىل

مػن اً آل   منكسب ، ذل  أ ك  ًن منظم   مصاهك عمل   إداري  تتضمن إطكر كً املاأة، ال تشكل أيض
 ا جااءات القكنمن   الماجب  ملعكجل  طلبكت ا جهكض القكنمين.

، طلبػػإ جلنػػ  حقػػمؽ ا نسػػكف مػػن الد لػػ  اختػػكذ (6)ضػػد  ػػًن  .ى ؿ. ف. ؾ.   يضػػ    >->
ملقدمػػػ  الػػػبالغ، هػػػ  أف يشػػػمل جػػػاء مػػػن ىػػػ ه كً ضػػػمكف عػػػدـ تكػػػاار مػػػك حػػػدث.   فقػػػتػػػدا ًن ل

التدا ًن إصدار مبكدئ تمج ه    شأف إ كء اامل  صمرة يكنمن ػ    ااػكالت املنصػم  عل هػك   
 سػػػ ل  فعكلػػػ  لالنتصػػػكؼ القضػػػكئي   حكلػػػ  عػػػدـ االمتثػػػكؿ التػػػكـ ئػػػ ه املبػػػكدئ  القػػػكنمف،  إنشػػػكء
أعا ػػػإ اللجنػػػ  املعن ػػػ   كلقضػػػكء علػػػى التم  ػػػا ضػػػد املػػػاأة   مالحظكهتػػػك اخلتكم ػػػ   التمج ه ػػػ .  يػػػد

املمجهػػ  إىل  ػػًن  عػػن يلقهػػك إزاء عػػدـ  ضػػع تػػدا ًن لتنا ػػ  تمصػػ كت جلنػػ  حقػػمؽ  <900 لعػػكـ
(.  ال تػػػػػػااؿ ىػػػػػػ ه التػػػػػػدا ًن ;9، الاقػػػػػػاة CEDAW/C/PER/CO/6ا نسػػػػػػكف   تلػػػػػػ  القضػػػػػػ   )

 ممجمدة.  ًن
 كاكم الصكدر عن احملكم  األ ر     اقػمؽ ا نسػكف كً م  البالغ أيض استشهدت مقد =->
. إذ يضػإ احملكمػ   ميػمع انتهػكؾ (7)ات س كتش ضد  ملنػد  يض    <900آذار/مكرس  90  

لالتاكي ػػػ  األ ر   ػػػ  امكيػػػ  حقػػػمؽ ا نسػػػكف  ااايػػػكت األسكسػػػ     سػػػ كؽ إجػػػااءات اختػػػكذ يػػػاار 
 أنو مىت يارت السػلط  التشػايع   ا ذف  ػإجااء ا جهػكض،  شأف إجهكض عالجي،  أشكرت إىل

فإنػػػو ال ينب ػػػي حصػػػا إطػػػكره القػػػكنمين علػػػى وػػػم  ػػػد مػػػن ا مككن ػػػكت ااق ق ػػػ  للحصػػػمؿ عل ػػػو. 
يتعلػق  ضػمكنكت ااػق   أضكفإ احملكم  أنو ينب ي تسمي  املنكزعكت عن طايق ى اػ  مسػتقل  ف مػك

ر يسػتند إىل أسػ   مػسرات صػح ح   يصػدر علػى  جػو   ا دالء  كأليماؿ،  ااصمؿ علػى يػاا
 الساع   كلنظا إىل األ    ااكه  لعكمل الميإ.

ؾ.  ؿ.     ػػًن ، ال يمجػػد أي إجػػااء إداري أ  يضػػكئي حلػػكف ميكػػن أف يضػػمن للضػػح   <->
إذا حلكنػإ تا ػ     أف تعاب عن رأيهك على وم يسمح ئػك  ػكلتعبًن عػن إرادهتػك  هديػد مػك ااق
إ ػػكء اامػػل،  ااػػق   ااصػػمؿ علػػى رد سػػايع  ممضػػمعي،  إمككن ػػ  اللجػػمء إىل  سػػ ل  مػػن   

  سكئل االنتصكؼ القضكئ   تكال تنا    اج  تمفًن اخلدمكت الطب   الب حلكنإ هتكجهك.
 ف مػػػك يتعلػػػق  كلػػػدعم  املدن ػػػ  للتعػػػميل عػػػن األضػػػاار الػػػب أشػػػكرت إل هػػػك الد لػػػ ، فإنػػػو  ?->
 .ؾ ؿ.  س ل  انتصػكؼ حلكف ػ  أل ػك ال ميكػن أف اػس الضػار الػ ي اػق  صػح  ميكن اعتبكرىك ال

، ممك يتع ر معو هق ق ائدؼ املتمثػل   متكػٌن رجع كً    ك ضكف  إىل ذل ، يكتسي الضار طك عكً 
 من إ كء اامل  اخلضمع للعمل   اجلااح   على عممدىك الاقاي. ؿ. ؾ.

__________ 

 أعاله. ;انظا ااكش    (6)
 .<900آذار/مكرس  90(، ااكم الصكدر   :80/0;>، )الطل  ريم ت س كتش ضد  ملندا (7)
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 الموضوعية الحظات الدملة الطرف بشأن ا سس   
، يػػػػػدمإ الد لػػػػػ  الطػػػػػاؼ مالحظكهتػػػػػك  شػػػػػأف 9080حلػػػػػكنمف الثكين/ينػػػػػكيا   90   8-=

مػػػػن أحكػػػػكـ ًك األسػػػ  املمضػػػػمع   للػػػػبالغ أحلػػػػدت ف هػػػػك أ ػػػػك مل تنتهػػػ    ىػػػػ ه القضػػػػ   أيػػػػ
دعى انتهكحلهك.

ه
 االتاكي   امل

ء فقػػػم،  تػػػ حل ا الد لػػػ  الطػػػاؼ  ػػػأف النظػػػكـ القػػػكنمين    ػػػًن  هػػػاـ  ا جهػػػكض.  حلكسػػػتثنك 9-=
مػن يػكنمف العقم ػكت  @88يهعكي  ا جهكض إذا اجتمعإ الشا ا املنصم  عل هك   املكدة  ال

 لتسيا ا جهكض العالجي.
 للحػق من االتاكي   ال تتضمن سم  تعايػ  للتم  ػا ال 8املكدة   تا  الد ل  الطاؼ أف :-=

تكاػػػػل  الد لػػػ  ملعلػػػى أسػػػكس أف  =8  89  >  :  9  حػػػد ذاتػػػو.  يهػػػدعى انتهػػػكؾ املػػػػماد 
المصػػمؿ،   الميػػإ املنكسػػ   د ف مت  ػػا، إىل اخلػػدمكت الصػػح   املتمثلػػ    إ ػػكء اامػػل  صػػمرة 

علػػى  ؿ. ؾ.يكنمن ػػ   إجػػااء عمل ػػ  جااح ػػ  علػػى العمػػمد الاقػػاي مػػن أجػػل إعػػكدة تأى ػػل املايضػػ  
 النحم املنكس .

يػد تلقػإ، منػ  نقلهػك إىل  .ؿ. ؾ يتبٌن من المثكئق املتكحػ  عػن طايػق  زارة الصػح  أف  ;-=
، رعكي  طب   فمري ،  ةضعإ لاحم  طب   متعددة، مبػك <900آذار/مكرس  8:املستشاى   

 كلعمػل الػ ي اً مبكشػا كً   ذل  الاحص الناسي  العص .  تاتبم ةطمرة حكلتهك الصػح   ارتبكطػ
ر الاسػػ ملمج   يكمػػإ  ػػو  ناسػػهك )أي  ك لػػ  االنتحػػكر(،  ل سػػإ نكمجػػ   شػػكل مبكشػػا عػػن اآلثػػك

 الب حلكف ميكن أف تتكبدىك  سب  اامل.
 يد  صلإ ؿ. ؾ. إىل املستشاى  ىػي تعػكين مػن شػلل نصػاي نت جػ  حػكدث سػقمطهك،  >-=

  كلتػػػك ، يكػػػمف مػػػن اخلطػػػأ القػػػمؿ  ػػػأف حكلتهػػػك الصػػػح   يػػػد سػػػكءت  كلضػػػا رة نت جػػػ  عػػػدـ إجػػػااء 
مل يكػػن  ك مكػػكف إةضػػكع ؿ. ؾ. ا جهػػكض.  عػػال ة علػػى ذلػػ ، أفػػكدت السػػلطكت الطب ػػ   أنػػو 

 لعمل   جااح   مك مل يتحسن اجلاح املتكةم للمنطق  الب تقار ف هك ختط م الش ق اجلااحي.
 لػػغ عػػددىك ثػػالث تق  مػػكت  ؿ. ؾ. أجػػا  اسلػػ  الطػػ  للمستشػػاى تق  مػػكت اكلػػ   =-=

تاػػػكء حكلػػػ  (، ممػػػك يػػػدؿ علػػػى ان<900أيكر/مػػػكيم  @8أيكر/مػػػكيم،   <ن سػػػكف/أ ايل،   ;9)  
   تل  التق  مكت، أ صى اسل   إجااء تق  مكت ناس    عصب  ،  .(8)العالجا  كؿ أ  عدـ 

 ارتػػأ  ةبػػًن جااحػػ  األعصػػكب أنػػو ينب ػػي إجػػااء العمل ػػ  اجلااح ػػ  حكملػػك يتحسػػن اجلػػاح العنقػػي، 
 املقار لتخط م الشق اجلااحي.  كعتبكره املككف

__________ 

ن سػكف/أ ايل  ;9 الطػ .  يتبػٌن مػن التقايػا األ ؿ الػ ي أعػد    أرفقإ الد ل  الطاؼ نسخ  من تقكريا اسلػ  (8)
أف األطبػػكء ياتػػأ ف ف مػػك يتعلػػق لكلػػ  اامػػل أنػػو "  ضػػمء تشػػخ ص حكلػػ  املايضػػ ،  سػػنهك،  إجػػااءات  <900

جطػػا شػػديد، ممػػك يايػػد مػػن احتمػػكؿ اعػػتالؿ األـ،  التمػػايل االيتحكم ػػ ،  مالزمتهػػك السػػايا، يعتػػس اامػػل  امفػػكً 
إىل تعػ ر  ىم احتمكؿ ميكن ختا ضو  تمفًن العػالج الطػ  املنكسػ   املتعػدد التخصصػكت".  يشػًن التقايػا أيضػكً   

 الاقاي. ضمكف سالم  اجلنٌن من أي  عقك  ل نكمج  عن العمل   اجلااح   على العممد
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، أشًن إىل: <900أيكر/مكيم  @8  الط  املعقمد    ةالؿ االجتمكع الثكل  للمجل <-=
أف العمل ػ  املطلػمب إجااؤىػك للمايضػ  ل سػإ طكرئػ ،  ػل ىػي اةت كريػ  ...  ال ميكػن أف  ضػػع "

للتثب إ اجلااحي املقار طكملك استمات حكل  التعان   املككف املتكةم  C6  C7الكسا االعالعي 
يسػػم أمػػااض النسػػكء  التمل ػػد أف اامػػل  اػػمؼ جطػػا ملميػػع ختطػػ م الشػػق اجلااحػػي ...  يؤحلػػد 

يتعلػق  كجلكنػ   شديد، إال أف ااكل  الااىن  للمايضػ  مسػتقاة علػى املسػتم  العصػ   ممات ػ  ف مػك
 جػػمد مػػك يػػدعم   ػػكء  مػػع األحكػػكـ القكنمن ػػ  السػػكري ، نقػػار  كأل لب ػػ  عػػدـ  متشػػ كً  الناسػػي ...

طلبػػػإ إ ػػػكء اامػػػل.  الػػػب حلكنػػػإ يػػػدؿ. ؾ. إىل  الػػػدة .  يػػػد جػػػا  تبل ػػػغ ىػػػ ا القػػػاار "اامػػػل
 عػػكدة النظػػا   القػػاار جػػكء الػػاد عل ػػو  ػػنا  احملتػػم .   كلتػػك ، فقػػد كً  يػػدمإ ىػػ ه األةػػًنة طلبػػ

أت حػإ ئػك  كلاعػل إمككن ػ  اللجػمء إىل السػػلطكت املختصػ  للتمسػ   طلبهػك،  صػاؼ النظػا عػػن 
 .عدـ تمصلهك إىل النت ج  الب حلكنإ تاجمىك

 ف مػػك يتعلػػق  ػػكاق   تقايػػا عػػدد األطاػػكؿ  الاكصػػل الػػامين  ػػٌن الػػمالدات، فػػإف ذلػػ   ?-=
أنػو  ينب ي تق  مو   إطكر مك ىم متمافا من  اامج   سكئل تنظ م األساة الب تقػدمهك الد لػ .   ػد
مػػك ال    ىػػ ه ااكلػػ ، تتػػمةى مقدمػػ  الػػبالغ ر ػػم ىػػ ا ااػػق  ػػإجااء ا جهػػكض العالجػػي،  ىػػم

استثنكء   حػكالت  النمين حلقكعدة عكم ،  ال يهسمح  و إبلو الد ل  الطاؼ. فك جهكض  ًن يكتق
ا جهػػكض العالجػػي، ممػػك يتعػػٌن معػػو مااعػػكة القػػمانٌن الداةل ػػ .  اسػػت اكء مج ػػع شػػا ا ا جهػػكض 
   العالجػػي مسػػأل  ال هػػددىك ااكمػػل  شػػكل اناػػاادي  إ.ػػك  ػػددىك األطبػػكء، حلمػػك حػػدث فعػػالً 

 استهنتج مػن ذلػ   ػأف حكلتهػك  ؿ. ؾ.على اً القض  ، ح   تقار أف اامل ال يشكل ةطا ى ه 
يتعلق  ك جهكض القػكنمين املشػكر  الصح   لن تتحسن  لن تسمء إذا أهجاي ئك ا جهكض.  ف مك

علػػى املػػاأة ااكمػػل، فإنػػو ال يكػػمف ىنػػكؾ،  ػػكملعىن الػػدي ق، اً إل ػػو، فبمػػك أف القػػاار ال يتميػػ  حصػػا 
املقصمد، عال ة على عدـ  جػمد صػل   ػٌن ىػ ا القػاار  االسػتقالؿ الػ ا    جمػكؿ  "للحق" كً ةاي

ا  ػػكب. حلػػ ل  ال ميكػػن ر ػػم عػػدـ ااصػػمؿ علػػى ا جهػػكض العالجػػي  ػػكفرتاض  جػػمد تنمػػ م 
 معٌن ضد املاأة.

   لاايػػ  العمػػل التك عػػ  للمديايػػ  العكمػػ  لتعايػػا الصػػح   ػػمزارة الصػػح ، مػػن املهػػمكً   فقػػ @-=
كً عكم 88من  حلكف عماىك  ؿ. ؾ.ى ه ااكل  النظا إىل الب ا  األساي ،  املخكطا الب تعاضإ ئك 

) ىم السن ال ي  دأت تتعاض ف ػو لالعتػداءات اجلنسػ  (،  حل ػ  تسػب  ذلػ    إاػكؽ ضػار 
ةطػػًن  صػػحتهك الناسػػ    البدن ػػ .  تشػػكل ىػػ ه العنكصػػا نقطػػ  االنطػػالؽ   املبػػكدرات اجلديػػدة 

 لتدةل لد  الااكت املعاض  للخطا.ل
 يد  ضعإ  زارة الصح   اامج للاعكيػ  الشػكمل  لألطاػكؿ املعاضػٌن لسػمء املعكملػ  علػى  80-=

املستم  المطين تكال تػمفًن الاعكيػ  لألطاػكؿ  أسػاىم املتضػارين مػن العنػ ، مبػك   ذلػ  العنػ  
مكػػن تات ػػ  عػػالج مػػن شػػأنو اجلنسػػي.  لػػم أف األسػػاة التمسػػإ الػػدعم   الميػػإ املنكسػػ ، أل

ا سػػػهكـ إىل حػػػد مػػػك   تنم ػػػ   تعايػػػا القػػػدرات االجتمكع ػػػ   العكطا ػػػ  للطالػػػ   كعتبكرىػػػك عمامػػػل 
ااػػػد مػػػن اآلثػػػكر السػػػلب   للعنػػػ    للحمكيػػػ  مػػػن االعتػػػداء اجلنسػػػي   ػػػًنه مػػػن أشػػػككؿ االعتػػػداء، 

 .الاصد العالجي لألفككر االنتحكري كً  ألمكن أيض
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الطاؼ إىل العديد من السامج الػب  ضػعتهك  زارة الصػح  ملككفحػ  العنػ   تشًن الد ل   88-=
، تالحػظ الد لػ  الطػاؼ ;9 ف مػك يتعلػق  كدعػكء انتهػكؾ التمصػ   العكمػ  ريػم اً، ضد املػاأة.  أةػًن 

أنػػػػو ال ميكػػػػن البػػػػإ،   إطػػػػكر إجػػػػااءات البال ػػػػكت الااديػػػػ ،   انتهػػػػكؾ أ  عػػػػدـ امتثػػػػكؿ مبكشػػػػا 
 تصدرىك اللجن . للتمص كت العكم  الب

 تعليقات  قد ة البالغ على  الحظات الدملة الطرف بشأن ا سس الموضوعية  
عػػػػن رفضػػػػػهك  9080ن سػػػػػكف/أ ايل  >8أعا ػػػػإ مقدمػػػػػ  الػػػػبالغ   تعل قكهتػػػػػك املؤرةػػػػ   8-<

 أسػاهتك املسػؤ ل   لعػدـ التمػكس الػدعم الػ ي   ؿ. ؾ.لتعل قكت الد ل  الطاؼ الب تتػمةى هم ػل 
مػػك ضػػد االعتػػداء اجلنسػػي الػػ ي تعاضػػإ لػػو الضػػح  .  مقدمػػ  كً أف يتػػ ح عالجػػحلػػكف مػػن شػػأنو 

نت جػ   ؾ. ؿ.البالغ مل همل الد ل  املسؤ ل   عن االعتداء اجلنسي أ  ا صك   الب تعاضإ ئػك 
 ك لتهػك االنتحػكر.  عػال ة علػػى ذلػ ، تنطػمي مثػػل تلػ  التعل قػكت علػػى مؤشػاات التم  ػا علػػى 

 أسكس نمع اجلن .
 تا  مقدم  البالغ أف تمي ع أف يكمف  إمككف طالػ  أف تت لػ  علػى الصػدم  العكطا ػ   9-<

الػػب حلكنػػإ تتخػػبم ف هػػك  تلػػتم  املسػػكعدة إ.ػػك ىػػم إيػػ اء ئػػك للمػػاة الثكن ػػ .  مػػن القسػػك ة تمل ػػد 
عػػػن سػػػ طاهتك، مػػػن يب ػػػل كً أفكػػػكر ا حسػػػكس  كلػػػ ن  لػػػد  يكصػػػا نت جػػػ  أحػػػداث ةكرجػػػ  متكمػػػ

تاكيم عندمك علمإ أ ك حكمػل.   ك ضػكف  إىل كً عقل كً نسي سب  ئك اضطاا التعاض العتداء ج
ذل ، فإف ى ا األسلمب ينم عن ممي  مت  اي يعك  التنم م اجلنسكين ال ي ينحم إىل هم ػل 

 النسكء الالئي  يعن ضحكيك العن  مسؤ ل   عماي  مثل تل  الميكئع.

 أسبكب رفل إجااء جااح  العممد الاقاي  
. <900آذار/مػػػكرس  8:أهدةلػػإ املستشػػػاى    ؿ. ؾ.تشػػًن مقدمػػػ  الػػػبالغ إىل أف  :-<

ةطػػػا تلػػػ  " حلػػػ ل   "خلطػػػا العجػػػا الػػػدائم"   ال ػػػـم التػػػك ، شهخصػػػإ حكلتهػػػك  أ ػػػك معاضػػػ  
 ن سػػػػكف/89.  نت جػػػػ  لػػػػ ل ، تقػػػػار إجػػػػااء عمل ػػػػ  جااح ػػػػ    " سػػػػب  الشػػػػلل البػػػػدين جلػػػػدىك
، تبػػٌن أ ػػك حكمػػل  أ ػػك معاضػػ  خلطػػا ا جهػػكض. <900 ن سػػكف/أ ايل >.    <900 أ ايػػل

 شػكل  <900ن سػكف/أ ايل  88إىل  9 تشًن التقكريا ال مم    شأف تطمر حكلتهك   الارتة من 
ا ضػػاار  سػػالم   متكػػار إىل اخلطػػا الػػ ي حلػػكف يتهػػددىك، سػػماء ف مػػك يتعلػػق لػػد ث تعانػػكت أ 

عػػن تااجػػع يػػدرهتك  مجػػد ف ػػو، فضػػالً املطلػػق الػػ ي حلكنػػإ ت الشػػللنسػػ جهك اجللػػدي  سػػب  حكلػػ  
 ن سكف/أ ايل،  ىم التكريخ املقار  جااء العمل  ، مل يسجل املستشػاى 89.  حىت (9)على اااحل 

 89 أي  اؼ آةا  مؿ د ف إجااء ى ه العمل ػ .     الأي نمع من التعان ؿ. ؾ. تعكين  أف
 أه ل ػػإ   ال ػػـم التػػك   ػػأف سػػب  العمل ػػ ،   تأج ػػلأهةطػػات مقدمػػ  الػػبالغ كً، أيضػػ ن سػػكف/أ ايل

ن سػكف/أ ايل، أشػًن  مضػمح  89 الصػكدر  تػكريختطمر ااكل   تقاياىم حكل  اامل.     التأج ل
__________ 

م  النسػػػ ج إىل "تػػدىمر سػػػال <900ن سػػػكف/أ ايل  88تمجػػد نسػػػخ مػػػن ىػػ ه التقػػػكريا   امللػػػ .  يشػػًن تقايػػػا  (9)
 إىل "ت ًن   سالم  النس ج اجللدي". <900ن سكف/أ ايل  89اجللدي"   نمك يشًن تقايا 
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املمال  ،   تاكدي إاكؽ ضار  كجلنٌن.    األيكـ اخلمس العمل   ىم لتأج لإىل أف السب  المح د 
سػالم   تػدىمرإىل  تشػًن  جػمد ةطػا مػك،  إ.ػك جمػاد إىل تشػًنتق  م ااكل  الصح    مل تعد تقكريا

عػػن حكلػػ  القلػػق الػػب حلكنػػإ تعػػكين   يػػدرهتك علػػى اااحلػػ ، فضػػالً  ؿ. ؾ.النسػػ ج اجللػػدي للمايضػػ  
 ىػم التػكريخ الػ ي التمسػإ ف ػو مقدمػ   ،<900ن سػكف/أ ايل  ?8   األيكـ الب تلإ يـم منهك. 

ن سػكف/أ ايل،  :9  اً، اػ  األعػااض.  أةػًن البالغ إ كء اامل،  لإ التقكريا الطب   تسجل ن
 العظم الق ا . منطق  الط   جمد ياح  مع جلد متعان   تقاياىك ها   

  ضػػمء الميػػكئع املشػػكر إل هػػك، تػػافل مقدمػػ  الػػبالغ ادعػػكء الد لػػ   ػػأف الػػتعان اجللػػدي    ;-<
حػػػ  مل يكػػػن ئػػػك طػػػك ع االدعػػػكء  ػػػأف اجلااكً ىػػػم السػػػب    تػػػأةًن العمل ػػػ  اجلااح ػػػ .  تػػػافل أيضػػػ

االستعجكؿ  إ.ك حلكنإ اةت كري . ذل  أف التعج ػل  ػإجااء ىػ ا النػمع مػن اجلااحػ  يتػ ح للمػايل 
 :9 فاصػػػ  أحلػػػس للتعػػػك .  يػػػد حلػػػكف األطبػػػكء يػػػدرحلمف ذلػػػ ، لكػػػنهم مل يهتمػػػما هبػػػ ا األمػػػا يبػػػل

ء العالج الط   عكدة ضا ري  لبد"يقا ف و  أف العمل   اً أيكر/مكيم، عندمك أصدر املستشاى تقايا 
التأى ػػل  تاػػكدي حػػد ث التحػػكـ مع ػػ ،  حلػػ ل  انػػ  التعانػػكت النكمجػػ  عػػن ا يكمػػ  املطم لػػ    

فكلتعانكت مل تكن لتحدث لم أهجايإ اجلااح    ػدأت عمل ػ  التعػك    الميػإ  .(10)"املستشاى
مكت الصػح   الػب حلكنػإ هتكجهػك يد حهامإ من تلقي اخلػد ؿ. ؾ.املنكس .   كلتك ، يتبٌن أف 

 على  جو الساع .

  دائم رفل إجااء ا جهكض العالجي  كعتبكره ةدم  صح   ضا ري  لتجن   يمع ضار  كلغ  
تقػػار إعطػػكء األ لميػػ  لعػػدـ تعػػايل اجلنػػٌن للضػػار نت جػػ  العمل ػػ  اجلااح ػػ  علػػى حسػػكب  >-<

د ف   السػػجل الطػػ  ح ػػ   يتجلػػى ذلػػ    حلػػل مػػن السػػب  الصػػايح املػػ ؿ. ؾ.فػػا  تأى ػػل 
تقار إل كء العمل   اجلااح  ،    تقكريا اسكل  الطب   ح   حلكف ينب ي منكيش  مك إذا حلكف فاض 

فاػي أ ؿ جملػ  طػ ، أ صػي  ؿ. ؾ. استماار اامل س ؤدي إىل إاكؽ ضار  كلغ  دائػم  صػح 
عاضػػ  للخطػػا،  ػػكلا م مػػن   تأج ػػل العمل ػػ  إىل الا ػػع الثػػكين مػػن اامػػل عنػػدمك يصػػبح اجلنػػٌن أيػػل

 االعرتاؼ  أف اامل  امؼ جطا شديد.
 شػػكل حلكمػػل   التق ػػ م املتعلػػق مبشػػا ع    ؿ. ؾ. مت اكىػػل الصػػح  الناسػػ   للمايضػػ   =-<

إجػػااء ا جهػػكض العالجػػي.  مل يبحػػ  أي مػػن التق  مػػكت الطب ػػ  املتعلقػػ  لكلػػ  صػػحتهك الناسػػ   
، أجػػػاي تق ػػػ م <900/مػػػكيم أيكر =8  د ر األـ.    عمايػػػ  إجبكرىػػػك علػػػى إمتػػػكـ اامػػػل  تػػػم 
الصػػل  سػػم    فقػػاة  ج ػػاة إىل االضػػطااب العقلػػي الػػ ي   ناسػػي للمايضػػ .  ال يشػػًن التقايػػا ذ

عنػدمك تثػكر مسػأل  اامػل، تضػطاب حكلتهػك "عندمك أشكر إىل أنو  ؿ. ؾ.ةل او اامل   ناس   
ملمد أل ك تدرؾ إعكيتهك  ألف  الدهتك مسن   ال ميكنهك  تافل اامل يكئل  إ ك ال تستط ع تا    امل

مػن أف يبحػ  التقايػا العمايػ  اخلطػًنة  الدائمػ  الػب ميكػن أف ترتتػ   .   ػدالً "تم  رعكي  طالهػك
إذا مػػك أهجػػست علػػى مماصػػل  اامػػل، ايتصػػا علػػى  صػػ  تقن ػػكت لالسػػرتةكء  ؿ. ؾ.  ناسػػ   

__________ 

 .تمجد نسخ  من ى ا التقايا   املل  (10)
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.  ميكن استخال  اسػتنتكجكت ممكثلػ  مػن التقايػا "ثاعكدة تلقٌن أفككر  معتقدات صح   أحل"إ 
الثكلػ  للمجلػ  الطػػ .  تشػًن مقدمػ  الػػبالغ إىل أف الصػح  العقل ػ  جػػاء أسكسػي مػن ااػػق   

حلكنػإ متلػ    ؿ. ؾ.الصح ، على وم مك أياتػو احملكمػ  الدسػتمري  البًن يػ  ذاهتػك.  تصػا علػى أف 
اار اجلسػػػ م   الدائمػػػ  الػػػب حلػػػكف ميكػػػن أف ااػػػق   اخلضػػػمع  جهػػػكض عالجػػػي  نػػػكء علػػػى األضػػػ

 الً ترتت  على صحتهك العقل   نت ج  إر كمهك على إمتكـ  ل نكجم عن ا تصكب سػب  ئػك اةػتال
  لغ هبك حد  ك ل  االنتحكر.

 اآلثكر القكنمن   املرتتب  على رفل تقدمي ةدمكت صح   أسكس    
حقهػػك   المصػػمؿ إىل اخلػػدمكت ضػػح   اسػػتثنكءات  ي ػػمد فهاضػػإ علػػى  ؿ. ؾ. يعػػإ  <-<

.  الد لػ   عػدـ  لػ   حقػكً كً الصح    نكء على تنمػ م جنسػكين يعتػس القػدرة ا  ك  ػ  للمػاأة  اجبػ
)مبك   ذلػ  ةػدمكت الصػح   ؿ. ؾ.امتثكئك لماجبهك القكنمين  تمفًن اخلدمكت الصح   للمايض  
عػن  ضػع الضػح   حلػكماأة، ح ػ  اعتػست ا  ك   (  استنكدىك   ذل  إىل مسرات مت  اي  نكشػا  

مػػػن  89  8يػػػدرهتك ا  ك  ػػػ  أىػػػم ممػػػك ئػػػك مػػػن حقػػػمؽ ا نسػػػكف، تكػػػمف يػػػد انتهكػػػإ املػػػكدتٌن 
 االتاكي  .

. ى ؿ. ف. ؾ.  تشًن مقدم  البالغ إىل الاأي الصكدر عن جلن  حقػمؽ ا نسػكف   يضػ   ?-<
العهد الد   اخلك   ػكاقمؽ املدن ػ   من <،  ال ي ةلهصإ ف و إىل  جمد انتهكؾ للمكدة ضد  ًن 

  الس كس  .

 عدـ  جمد سبل انتصكؼ فعكل  للمطكلب   تمفًن ةدمكت يكنمن     كء اامل   
مل يطل  مديا املستشاى   ا ةطكر ال ي دعك ف و إىل عقد أ ؿ جمل  طػ  مػن ىػ ا  @-<

ؿ. ار ةطػًنة  دائمػ   صػح  اسل  أف  دد مك إذا حلكف استماار اامل س تسب    إاػكؽ أضػا 
 ػ  للعمػمد الاقػاي د ف هتديػد حمك إذا حلكف  ك مككف إجااء العمل ػ  اجلااع: )أ( تسكءؿ،  إ.ك ؾ.

اً صح  اجلنػٌن   )ب( مػك إذا حلػكف  ػل املايضػ    ضػمء التشػخ ص الطػ  اكلتهػك يشػكل هتديػد
  ةطػًنة ىػ ه الظػا ؼ،  عل ػ ا كة األـ   )ج( مك إذا حلكف ىنكؾ احتمكؿ أف يملػد اجلنػٌن،    ػل
مػن يػكنمف العقم ػكت أف  @88أ  دائم .  مع ذلػ ، يتبػٌن مػن طلػ  مقدمػ  الػبالغ  مػن املػكدة 

 كألضػاار اخلطػًنة  الدائمػ  الػب ينطػمي عل هػك اسػتماار اامػل.  ػًن كً طل  ا جهكض حلكف ماتبطػ
كػن أف تلحػق  ػكجلنٌن،  ىػم أف األسال  املطا ح  على اسل  رحلات املنكيش  على األضاار الػب مي

، يتعػػػكرض مػػػع ضػػػا رة إجػػػااء إجهػػػكض عالجػػػي.  مل ينظػػػا أحػػػد   مسػػػبقكً كً معا فػػػكً مػػػك أم ػػػن رأيػػػ
نت جػػ  اسػػتماار تأج ػػل جااحػػ   ؿ. ؾ.العمايػػ  الػػب ميكػػن أف ترتتػػ  ف مػػك يتعلػػق  اػػا  شػػاكء 

لػ  الطػ  الثكلػ  العممد الاقاي، أ    األضاار الب ميكن أف تلحق  صػحتهك العقل ػ .  حلػكف اس
ىػم المح ػد الػ ي انعقػد هبػدؼ هديػد مػك إذا حلكنػإ الظػا ؼ  <900أيكر/مػكيم  @8املعقػمد   

يهعلَػػػن صػػػااح   أنػػػو ينب ػػػي تق ػػػ م  تسػػػتدعي إ ػػػكء اامػػػل.  مػػػع ذلػػػ ، مل ؿ. ؾ.الطب ػػػ  للمايضػػػ  
جػااء  مػن للمايضػ  ؿ. ؾ.طل  ا جهػكض   ضػمء األضػاار الػب هتػدد الصػح  البدن ػ   العقل ػ  
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،   ػػػكلا م مػػػن عػػػدـ تأج ػػػل العمل ػػػ  اجلااح ػػػ  ألجػػػل  ػػػًن مسػػػمى  فػػػاض األمممػػػ  عل هػػػك.  أةػػػًناً 
اسلػػ  عػدـ  جػػمد أسػػكس  منكيشػ  األسػػبكب الػب طهلػػ  علػػى أسكسػهك ا جهػػكض العالجػي، يػػار

مػػن  يممػػكً  9;أي  عػػد كً يممػػ 88 عػػد مػػا ر    ػكء اامػػل.  مل يهبلػػغ ىػػ ا القػػاار ملقدمػػ  الػػبالغ إال
 قدمي الطل .ت
 تكار مقدم  البالغ تأحل د حججهك  شأف عدـ  جمد إجااءات يضػكئ    إداريػ  فعكلػ     80-<

الد ل  الطاؼ للنظا   طلبكت إ كء اامل.  تنطبػق ىػ ه ااجػج لػ   فقػم حلأسػكس للمقبمل ػ    
 االتاكي  . من >  :)ج(  ) (  9حلدل ل على انتهكؾ املماد كً  ى ه القض  ،  إ.ك أيض

 ال تمجػػػػد    ػػػػًن  أحكػػػػكـ يكنمن ػػػػ  أ  تنظ م ػػػػ   شػػػػأف المصػػػػمؿ إىل ةدمػػػػ  ا جهػػػػكض  88-<
نػػػػمع الشػػػػا ا الماجػػػػ  اسػػػػت اكؤىك، كً العالجػػػػي، ممػػػػك يسػػػػمح لكػػػػل مستشػػػػاى  ػػػػأف  ػػػػدد تعسػػػػا

 ا جػػػااءات الػػػب هػػػاي   إطكرىػػػك هديػػػد املسػػػكئل الميكئع ػػػ  الػػػب تسػػػتدعي تػػػمفًن تلػػػ  اخلدمػػػ ، 
  ضم ك القاار  مػد  األ  ػ  الػب تػمىل لػاأي املػاأة ااكمػل  شػأف األةطػكر  اآلجكؿ الب يهتخ   

الصػكدرة  ;9 الصح   الب لديهك استعداد لتحم لهك.  تشًن مقدم  البالغ إىل التمص   العكم  ريم
عػػػن اللجنػػػ   الػػػب تا ػػػد  ػػػأف رفػػػل د لػػػ  طػػػاؼ تػػػمفًن إطػػػكر يػػػكنمين اصػػػمؿ النسػػػكء علػػػى  عػػػل 

 ، الد لػأف ،   (88 )الاقػاة مػن ضػا ب التم  ػاكً ح  ا  ك  ػ  يشػكل ضػا اخلدمكت   جمكؿ الص
للتصػدي ألي حكلػ  مػن ىػ ا التم  ػا )الاقػاة   إنشكء آل   تكال فعكل   ا جااءات القضكئ   ملام 
8:). 
  سب  عدـ  جمد تدا ًن تشايع    إداري  تنظم المصػمؿ إىل ةدمػ  ا جهػكض العالجػي،  89-<

كلتخبم   فػااغ يػكنمين هعػل احػرتاـ حقػميهن   كيتهػك رى نػكً  كألحكػكـ املسػبق  حهكم على النسكء  
 الصمر النمط   للجنسػٌن، حلمػك ىػم الشػأف   ىػ ه ااكلػ . فقػد اسرتشػد القػاار الطػ  الػ ي حلكنػإ 
تتميػػ  عل ػػو السػػالم  البدن ػػ   الناسػػ   للمايضػػ  ؿ. ؾ.  قكلػػ  اجتمػػكعي ثقػػك  يسػػتند إىل الػػد ر 

ضدىك  مضعهك   مستم   ًن متككفئ مع الاجػل اً اأة  يدرهتك ا  ك   ، ممك يشكل مت  ا النمطي للم
مػػن ح ػػ  التمتػػع مبػػك ئػػك مػػن حقػػمؽ ا نسػػكف.  يػػد أد  السػػلمؾ التقصػػًني  املتهػػك ف الػػ ي اتبعتػػو 
الد لػػ  ف مػػك يتعلػػق  تنظػػ م المصػػمؿ إىل ةدمػػ  ا جهػػكض العالجػػي إىل هت اػػ  الظػػا ؼ الػػب مك نػػإ 

الد ل  من التم  ا ضػد ؿ. ؾ.  منعهك من المصمؿ إىل العالجكت الػب حلكنػإ هتكجهػك، ممػك  مم اي
 من االتاكي  . 89  8للمكدتٌن كً انتهكحلكً يشكل أيض

 العالجي اكىل ااق   اختكذ القاار  شأف القدرة ا  ك     التحكم ف هك   حكالت ا جهكض  
،  لػان حلكنػإ التشخ صػكت أسكس كً اً تعلق  كستماار اامل عنصا يهعد رأي املاأة  إرادهتك ف مك ي :8-<

الطب   ىي الب تتضمن العنكصا التقن   ملعاف  مك إذا حلكف اامل  ػًن متمافػق  شػكل مػك مػع صػح  املػاأة 
ااكمل، فإف هديد ةطمرة الضار ال ي ميكن أف ينجم عن اسػتماار اامػل ينطػمي علػى جكنػ  ذا  

  العػػ ء الشخصػػي الػػ ي تكػػمف املػػاأة مسػػتعدة ألف تتحملػػو   صػػحتهك.  ال ميكػػن اكىلػػو  يتمثػػل
 عال ة على ذل ،  حلمك ىػم الشػأف   أي حكلػ  أةػا  تتػدةل ف هػك الد لػ    يػاار شخصػي، ينب ػي 
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كً ل ػػ  تتػػكح للشػػخص املتضػػار فاصػػ  التعبػػًن عػػن رأيػػو تمة ػػكً  منظمػػكً أف يكػػمف ذلػػ  التػػدةل يكنمن ػػ
ب ىػػ ه الضػػمكنكت ىػػم انتهػػكؾ للحػػق   عػػدـ التعػػاض لتػػدةالت تعسػػا   لسػػالم  ا جػػااءات.    ػػك
 جصمص   حلل فاد  استقالل تو.كً   ياارات تتعلق عممم

 شػػأف  ؿ. ؾ.   ىػػ ه القضػػ  ، حلػػكف ىنػػكؾ تػػدةل  ػػًن مشػػا ع   ػػًن منطقػػي   يػػاار  ;8-<
ض العالجػػي، لعػػدـ  جػػمد يماعػػد تنظ م ػػ   شػػأف المصػػمؿ إىل ةدمػػ  ا جهػػكاً إ ػػكء اامػػل. فنظػػا 

اقهػك   أف تقػار لايػ   مسػػؤ ل   كً لتعسػ  مػم اي الد لػ ، ممػك يشػػكل انتهكحلػ ؿ. ؾ.ةضػعإ 
د لػػ  الطػػاؼ اللتاامػػكت ال عػػدد األطاػػكؿ الػػ ين تػػمد إ ػػكهبم.   ػػ ل  يكػػمف ىػػ ا التػػدةل انتهكحلػػكً 

 من االتاكي  . =8( من املكدة ى)8ف مك يتعلق  كلاقاة 

 درة عن اللجن أ    التمص كت العكم  الصك  
تتضػػػمن التمصػػػ كت العكمػػػ  الصػػػكدرة عػػػن اللجنػػػ  التاسػػػًن املاجعػػػي لالتاكي ػػػ   اللتاامػػػكت  >8-<

الػػد ؿ مبمجبهػػك، ل ػػ  متثػػل أفضػػل أداة تسرتشػػد هبػػك ىػػ ه الػػد ؿ   االمتثػػكؿ لتلػػ  االلتاامػػكت. 
 ؿ املنصػم    كلتك ، فإنو من الطب عي   حكل  تقدمي  ػالغ عػن  يػمع انتهكحلػكت اللتاامػكت الػد

عل هك   االتاكي  ، أف تشمل معكيًن االمتثكؿ الب يهقػ  م   ضػمئهك سػلمؾ الد لػ  لػ   فقػم نػص 
. أيضػػكً  اللجنػػ  املكلاػػ   ك شػػااؼ عل هػػك التاسػػًنات الػػب أهعط ػػإ ألحككمهػػك مػػناالتاكي ػػ ،  إ.ػػك 

إذ أ ػػك تشػػكل  ىػػ ا ىػػم السػػب  الػػ ي دفػػع مقدمػػ  الػػبالغ إىل ا شػػكرة إىل التمصػػ كت العكمػػ ، 
 االتاكي  . لتق  م مد  امتثكؿ الد ؿ،    ى ه ااكل  د ل   ًن ، ألحككـاً مع كر 
  نػػػكء علػػػى مػػػك تقػػػدـ، تطلػػػ  مقدمػػػ  الػػػبالغ إىل اللجنػػػ  أف تقػػػار  جػػػمد انتهػػػكؾ ملػػػماد  =8-<

تػػػأما  كختػػػكذ تػػػػدا ًن اجلػػػس  الرتضػػػ    تقػػػػدمي ضػػػمكنكت  عػػػدـ تكػػػػاار أف االتاكي ػػػ  املشػػػكر إل هػػػػك،   
حػػدث   أف هػػ  الد لػػ  علػػى اعتمػػكد  تنا ػػ  التػػدا ًن التشػػايع    ا داريػػ   القضػػكئ   الالزمػػ   مػػك

لضػػػمكف االلتػػػااـ  تػػػمفًن ااػػػػق   الصػػػح  اجلنسػػػ    ا  ك  ػػػ  للمػػػػاأة د ف مت  ػػػا،  الق ػػػكـ حسػػػػ  
 االيتضكء مبسكءل  مم اي الد ل .

عػن  صػكدراً  يكنمن كً  لجن  رأيكً ،  جهإ مقدم  البالغ إىل ال9088آذار/مكرس  8:    <8-<
اللجن  الد ل ػ  للحقػمي ٌن،  ىػي منظمػ   ػًن حكمم ػ .  يتنػك ؿ ىػ ا الػاأي مماضػ ع تتعلػق  ػكلتااـ 
الػػد ؿ األطػػااؼ، مبمجػػ  االتاكي ػػ   القػػكنمف الػػد   اقػػمؽ ا نسػػكف  صػػا  عكمػػ ،  تػػمفًن سػػبل 

املػػاأة، علػػى يػػدـ املسػػك اة مػػع انتصػػكؼ فعكلػػ   تعميضػػكت منكسػػب ،  ال سػػ مك ف مػػك يتعلػػق  تمتػػع 
الالإنسػكن   أ   الاجل،  كاق   اا كة  الصح   عدـ اخلضػمع للعقم ػكت أ  للمعكملػ  القكسػ   أ 
ت سػػػ كتش ضػػػد امله نػػػ .  يشػػػًن الػػػاأي إىل اجتهػػػكد احملكمػػػ  األ ر   ػػػ  اقػػػمؽ ا نسػػػكف   يضػػػ ب 

، ح ػ  ةلهصػإ احملكمػ  إىل أف (A, B and C v. Irelandيالنػدا )آألػ    ػكء  جػ م ضػد    ملنػدا
ػػن املػػاأة مػػن المصػػمؿ إىل ةدمػػ  ا جهػػكض كً  متكحػػ الػػد ؿ ينب ػػي أف تسػػتحدث إجػػااء فعػػكالً  ميك 

القػػكنمين.      ػػكب مثػػل ىػػ ا ا جػػااء، ختلهػػص اللجنػػ    رأيهػػك إىل عػػدـ جػػماز االسػػتظهكر ضػػد 
 مقدم  البالغ   ى ه القض    عدـ استناكد سبل االنتصكؼ احملل  .
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 الم ائل ماإلجراءات المعرمضة على اللجنة  

 النظا   املقبمل    
كمهػك الػداةلي. من نظ ==  ;=للمكدتٌن كً نظات اللجن    مسأل  مقبمل   البالغ  فق 8-?

يهنظػػا    مػػن الس تمحلػػمؿ االةت ػػكري، هققػػإ اللجنػػ  مػػن أنػػو مل ;مػػن املػػكدة  9 مبمجػػ  الاقػػاة 
  إطػػكر إجػػااء آةػػا مػػن إجػػااءات التحق ػػق الػػد   أ  كً ف هػػك حكل ػػىػػ ه املسػػأل   ال هػػاي النظػػا 

 التسمي  الد ل  .
 ; املػػكدة مػػن 8للاقػػاة كً  هػػكجج الد لػػ  الطػػاؼ  مجػػمب اعتبػػكر الػػبالغ  ػػًن مقبػػمؿ  فقػػ 9-?

من الس تمحلمؿ االةت كري لعدـ استناكد سبل االنتصكؼ احملل  .  تالحظ  مجػو ةػك  أف مقدمػ  
دعػػم  طلػػ  إناػػكذ حقميهػػك الدسػػتمري ،  ختتلػػ  مػػع رأيهػػك الػػ ي يػػ ى  إىل أف الػػبالغ مل تافػػع 

آجػػكؿ البػػإ   الػػدعم  املػػ حلمرة ال تااعػػي ضػػا رة تػػمةي السػػاع  القصػػم  الػػب حلكنػػإ تقتضػػ هك 
 تؤحلد  أف القض   حلكف ميكن حلهػك أمػكـ  ػكحلم الدرجػ  األ ىل،  أف ىػ ا النػمع مػن  ؿ. ؾ.حكل  

م أثنػػػكء اجللسػػػ ، أ   صػػػمرة اسػػػتثنكئ      ضػػػمف مخسػػػ  أيػػػكـ مػػػن الػػػدعك   يقتضػػػي إصػػػدار ااكػػػ
   ىػػم الشػػأف مػػثالً  حلمػػك انعقػػكد اجللسػػ    أف ىنػػكؾ اسػػتثنكءات لشػػاا اسػػتناكد ا جػػااء السػػك ق،
إىل أف مقدمػػػ  الػػػبالغ حلػػػكف كً حكلػػػ  الضػػػار الػػػ ي ال سػػػب ل لتدارحلػػػو.  تشػػػًن الد لػػػ  الطػػػاؼ أيضػػػ

 عميل عن األضاار. إمكك ك إيكم  دعم  يضكئ   لطل  ت
علػػى ااجػػج املػػ حلمرة، تؤحلػػد مقدمػػ  الػػبالغ أنػػو ال يمجػػد   الد لػػ  الطػػاؼ إجػػااء اً  رد :-?

إمككن ػػػ  التمتػػػع لقهػػػك   تلقػػػي الاعكيػػػ   ؿ. ؾ.إداري أ  يضػػػكئي حلػػػكف ميكػػػن أف يتػػػ ح للمايضػػػ  
ؽ الدسػتمري ، الطب   العكجل  الب حلكنػإ تتطلبهػك حكلتهػك.  ف مػك يتعلػق  ػدعم  طلػ  إناػكذ ااقػم 

مثػ  العديػد مػن املشػكحلل ا جاائ ػ  الػب تقػم ض سػاع  ىػ ا ا جػااء،  تتمثػل   عػدـ  جػمد آجػكؿ 
يكنمن   يتق د هبك القكضي   يبمؿ الدعم  أ  عقد جلس  استمكع     الع مب الب تشمب نظكـ 

ف هػػك علػػى جػػا  البػػإ  ا ةطػػكر القضػػكئي   الد لػػ  الطػػاؼ   عػػدـ  جػػمد سػػما ق لقضػػكيك ممكثلػػ 
من املستشاى  افل اً رد ؿ. ؾ.أنو عندمك تلقإ كً  جو الساع    إطكر إجااء ممكثل.  تؤحلد أيض

منػػ   ك لتهػػك االنتحػػكر،  أف انتظػػكر فػػرتة إضػػكف   كً يممػػ =>إ ػػكء اامػػل، حلكنػػإ يػػد انقضػػإ فػػرتة 
ىل تاكيم ؤدي إ للحصمؿ على حكم من احملكم  يهلـا املستشاى  إجااء عمل   ا جهكض حلكف س

إمككن ػػ  اعتبػػكر الػػدعم  املدن ػػ   سػػ ل  انتصػػكؼ كً حكلتهػػك السػػاياي .  تػػافل مقدمػػ  الػػبالغ أيضػػ
 منكسب .

، فإف سبل االنتصكؼ الػب ؿ. ؾ.خلطمرة ااكل  الصح   للضح   اً  تا  اللجن  أنو نظا  ;-?
طكت املستشػػاى،  جلػػأت إل هػػك مقدمػػ  الػػبالغ،  املتمثلػػ    اسػػتناكد ا جػػااءات املتكحػػ  أمػػكـ سػػل

طعػن ف هػك:  الميكئع التكل   الػب ال اللجن   تالحظللقكنمف احمللي. كً حلكنإ ىي السبل املنكسب   فق
   أ صى رئػ   يسػم جااحػ  األعصػكب <900آذار/مكرس  8:أدةلإ ؿ. ؾ. املستشاى   

إ العمل ػػ        التػكريخ املقػار أهل  ػ<900ن سػكف/أ ايل  89 ػإجااء اجلااحػ   تقػار إجااؤىػك   
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، أ لغ رئ   يسم جااح  األعصكب مقدمػ  الػبالغ  عػدـ إمككن ػ  <900ن سكف/أ ايل  :8   
،  جهػػإ <900ن سػػكف/أ ايل  ?8إجػػااء عمل ػػ  جااح ػػ  للمايضػػ  ؿ. ؾ.  سػػب   لهػػك     

اسلػػ  الطػػ    مل يبػػإ إىل السػػلطكت الطب ػػ  تطلػػ  ف ػػو إ ػػكء اامػػل.كً ةط ػػكً مقدمػػ  الػػبالغ طلبػػ
،   نػػػكء <900حايااف/يمن ػػػو  <.    <900أيكر/مػػػكيم  0:  الطلػػػ  سػػػم     تشػػػاىللمس

الػ ي يشػًن إىل  جػمد ةطػا جسػ م  <900أيكر/مػكيم  <على تقايػا نقك ػ  األطبػكء لبػًن   تػكريخ 
علػػػػى صػػػػح  ؿ. ؾ. إذا اسػػػػتما اامػػػػل،  جهػػػػإ مقدمػػػػ  الػػػػبالغ إىل سػػػػلطكت املستشػػػػاى نػػػػداء 

،  عد سقما <900حايااف/يمن و  <9بإ   ى ا الطل  إال يـم  عكدة النظا   ياارىم.  مل يه 
 تػػػا   .  أشػػػكر القػػػاار إىل أنػػػو  ػػػًن يك ػػػل للطعػػػن.<900حايااف/يمن ػػػو  =8جنػػػٌن ؿ. ؾ. يػػػـم 

تػا  اللجنػ  أف ال ،   الطػمؿ   ػًن مقنػع.  عػال ة علػى ذلػ كً اللجن  أف ى ا ا جااء حلكف مااط
مطكلبػػ  مقدمػػ  الػػبالغ  ػػأف تلجػػأ  أمػػكـ السػلطكت الطب ػػ ، إىل جكنػػ  ا جػػااء الطميػػل مػن املعقػػمؿ

تتجلػى صػعم   التنبػؤ هبػ ه املػدة ال لبػدء إجػااء يتعػ ر التنبػؤ  كملػدة الػب س سػت ايهك.    احملكم إىل 
    ممض القكنمف ذاتو ف مك يتعلق  كآلجكؿ الب  ددىك   جمكؿ طلػ  إناػكذ ااقػمؽ الدسػتمري 

عدـ  جمد سما ق يضكئ   تثبإ ساع  مثل ى ا ا جااء، حسبمك   كً أيض تتجلى ،  إ.كفحس 
 تػػػا  اللجنػػػ  أف أي إجػػػااء يػػػكنمين مالئػػػم أتػػػ ح . (11)يتبػػػٌن مػػػن املعلممػػػكت املقدمػػػ  مػػػن الطػػػافٌن
 تنتهػي  نػكء عل ػو،  .ياار  يػكئي، مسػتقل  يك ػل ل ناػكذللضح    حلكف س مكنهك من المصمؿ إىل 

االسػػػػتثنكء مػػػػن اسػػػػتناكد سػػػػبل االنتصػػػػكؼ القضػػػػكئ   احملل ػػػػ  ل هػػػػك أف ىػػػػ ه ااكلػػػػ  ينطبػػػػق ع إىل اللجنػػػػ 
مػػن الس تمحلػػمؿ االةت ػػكري  شػػأف اسػػتبعكد أف تتػػ ح دعػػم   ;مػػن املػػكدة  8املنصػػم  عل ػػو   الاقػػاة 

طلػػ  إناػػكذ ااقػػمؽ الدسػػتمري   سػػ ل  انتصػػكؼ فعكلػػ  للضػػح  .  حلػػ ل  تعتػػس اللجنػػ  أف إيكمػػ  
 تشكل  س ل  انتصكؼ فعكلػ    يضػ   مقدمػ  الػبالغ، إذ دعم  مدن   للتعميل عن األضاار ال

 .ؿ. ؾمك حلكنإ لتمنع أ  اس  أي حكؿ من األحماؿ  يمع ضار ال سب ل لتدارحلو   صح  
لعػػدـ  جػػمد ممانػػع أةػػا   شػػأف املقبمل ػػ ، تقػػار اللجنػػ  أف الػػبالغ مقبػػمؿ  تبكشػػا اً  نظػػا  >-?

 النظا   أسسو املمضمع  .

 ملمضمع  النظا   األس  ا  
كً نظػػػات اللجنػػػ    ىػػػ ا الػػػبالغ   ضػػػمء مج ػػػع املعلممػػػكت الػػػب يػػػدمتهك األطػػػااؼ،  فقػػػ =-?

 من الس تمحلمؿ االةت كري. <من املكدة  8للاقاة 
  سن الثكلث  عشاة نت ج  اعتداء جنسي  تشًن اللجن  إىل أف ؿ. ؾ. أصبحإ حكمالً    <-?

 ػػػ  يعػػػد ا جهػػػكض  سػػػب  اال تصػػػكب أ  متكػػػار مث حك لػػػإ االنتحػػػكر   الد لػػػ  الطػػػاؼ، ح
هػػػ  أف تقػػػار اللجنػػػ  مػػػك إذا حلػػػكف رفػػػل مػػػن النكح ػػػ  القكنمن ػػػ .   كً متكحػػػاً االعتػػػداء اجلنسػػػي أمػػػا 

مػػن يػػكنمف العقم ػػكت،  @88للمػػكدة كً  فقػػ ؿ. ؾ.املستشػػاى إجػػااء إجهػػكض عالجػػي للمايضػػ  
  انتهػكؾ حقميهػك مبمجػ    تأةًن ممعد إجػااء عمل تهػك اجلااح ػ  علػى العمػمد الاقػاي يػد تسػببك

__________ 

 .أعاله :->انظا الاقاة  (11)
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الاقػػاة    89  >  :)ج(  ) (  9  8مػػ  الػػبالغ  مجػػو ةػػك   ػػكملماد االتاكي ػػ .  تسػػتظها مقد
 من االتاكي  . =8من املكدة  ) )ى8
مبالحظػ  الد لػ  الطػاؼ الػب تا ػد  ػأف سػب  تػأةًن جااحػ  العمػمد كً  ه م اللجن  علمػ ?-?

عاػػػن   املكػػػكف احملػػػدد لتخطػػػ م الشػػػق اجلااحػػػػي،  الاقػػػاي مل يكػػػن حكلػػػ  اامػػػل،  إ.ػػػك  جػػػػمد ت
 يتضػػػػػػػػح مػػػػػػػػن تقػػػػػػػػكريا التق ػػػػػػػػ م الػػػػػػػػب أعػػػػػػػػدهتك اسػػػػػػػػكل  الطب ػػػػػػػػ  الثالثػػػػػػػػ ،  أ ئػػػػػػػػك معقػػػػػػػػمد حلمػػػػػػػػك
مقدمػػ  الػػبالغ الػػب تا ػػد  ػػأف  أيػػماؿكً .   ػػد أف اللجنػػ  تالحػػظ أيضػػ<900ن سػػكف/أ ايل  ;9  

،  أ ػػػك أه ل ػػػإ   ال ػػػـم <900 ن سػػػكف/أ ايل 89العمل ػػػ  اجلااح ػػػ  حلكنػػػإ مقػػػارة أ ؿ األمػػػا   
التػػػك   ػػػأف سػػػب  تعل ػػػق إجػػػااء اجلااحػػػ  ىػػػم تاػػػكدي إاػػػكؽ أي ضػػػار  ػػػكجلنٌن،  أف  جػػػمد تعاػػػن 

.  تعتػػػػس اللجنػػػػ  أف الد لػػػػ  الطػػػػاؼ <900ن سػػػػكف/أ ايل  :9يثبػػػػإ للمػػػػاة األ ىل سػػػػم     مل
 إل ػػػكءٌن تػػػدحل ادعػػػكءات مقدمػػػ  الػػػبالغ مػػػن ح ػػػ  اسػػػتنكدىك إىل  جػػػمد عاليػػػ  مبكشػػػاة  ػػػ مل

 ؿ. ؾ.العمل   اجلااح  ، الب ال جمكؿ للتشك     أ  تهك ااكه ،   ل 
اقػػمؽ   سػػتنظا اللجنػػ    مػػك إذا حلكنػػإ الميػػكئع علػػى النحػػم الػػ ي أهثبتػػإ  ػػو تشػػكل انتهكحلػػكً  @-?
 من االتاكي  . =8من املكدة  ) )ى8 الاقاة  89  >  :)ج(  ) (  9  8 للممادكً ؾ.  فق ؿ.
ألف اسػتماار اامػػل حلػػكف  89للمػػكدة كً عي مقدمػػ  الػبالغ أف الميػػكئع تشػػكل انتهكحلػ تػد 80-?

 سػػب   >للمػػكدة  ،  تػػدعي حلػػ ل   جػػمد انتهػػكؾؿ. ؾ.يهػػدد الصػػح  البدن ػػ   العقل ػػ  للمايضػػ  
رىػػػػن ااصػػػػمؿ علػػػػى عػػػػالج طػػػػ  ضػػػػا ري   الميػػػػإ املنكسػػػػ   إمتػػػػكـ  ػػػػل  ػػػػًن ما ػػػػمب ف ػػػػو، 

علػى حسػكب حقهػك    ؿ. ؾ.دمي الم  اػ  ا  ك  ػ  للمايضػ  يعك  التنم م القػكئم علػى تقػ ممك
اامػػكف  =8( مػػن املػػكدة ى)8للاقػػاة  اا ػػكة  الصػػح   العػػ ش  كاامػػ . حلمػػك تػػدعى  جػػمد انتهػػكؾ
 الضح   من حقهك   تقايا عدد األطاكؿ ال ين تمد إ كهبم.

اختػػػكذ مج ػػػع ، ف مػػػك  ػػػص 89إىل  اجػػػ  الد لػػػ  الطػػػاؼ مبمجػػػ  املػػػكدة  تشػػػًن اللجنػػػ   88-?
التدا ًن املالئم  للقضكء على التم  ا ضد املاأة   م داف الاعكي  الصح   حىت يهكال المصػمؿ إىل 
ةػػػدمكت الاعكيػػػ  الصػػػح  ، علػػػى أسػػػكس املسػػػك اة  ػػػٌن الاجػػػكؿ  النسػػػكء، مبػػػك   ذلػػػ  اخلػػػدمكت 

تعػػد أداة تاسػػًني  الػػب  ;9إىل تمصػػ تهك العكمػػ  ريػػم كً املتعلقػػ   تنظػػ م األسػػاة.  تشػػًن اللجنػػ  أيضػػ
رفل د ل  طاؼ تػمفًن إطػكر يػكنمين اصػمؿ النسػكء "،  ماكدىك أف 89ماجع   ف مك  ص املكدة 

(. 88 )الاقػاة "مػن ضػا ب التم  ػاكً على  عل اخلدمكت   جمكؿ الصح  ا  ك  ػ  يشػكل ضػا 
 ػػٌن  اجػ  الػػد ؿ األطػااؼ   أف تضػمن، علػػى أسػكس املسػك اة  " علػى أفكً  تػنص التمصػ   أيضػػ

كً الاجػػػل  املػػػاأة، حصػػػمؿ املػػػاأة علػػػى ةػػػدمكت الاعكيػػػ  الصػػػح    املعلممػػػكت  التعلػػػ م، يعػػػين ضػػػمن 
االلتااـ  كحرتاـ   كي  حقمؽ املاأة   الاعكي  الصح  ،  ضمكف ممكرس  تلػ  ااقػمؽ   أف الػد ؿ 

 تلػػػػػ   األطػػػػػااؼ مسػػػػػؤ ل  عػػػػػن حلاكلػػػػػ  تق ػػػػػد تشػػػػػايعكهتك  إجااءاهتػػػػػك التنا  يػػػػػ   س كسػػػػػكهتك العكمػػػػػ 
يضػػمن فعكل ػػ  ا جػػااءات القضػػكئ  .  س شػػكل كً أف تضػػع نظكمػػكً .  عل هػػك أيضػػااللتاامػػكت الثالثػػ 

 .(:8)الاقاة  "89ألحككـ املكدة كً التخل  عن ذل  انتهكحل
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املستشػػػاى شهخ صػػػإ حكلتهػػػك  ؿ. ؾ. تالحػػػظ اللجنػػػ  أنػػػو   ال ػػػـم الػػػ ي تػػػال دةػػػمؿ  89-?
. تااجػػع يػػدرهتك علػػى اااحلػػ  سػػب  نسػػ جهك اجللػػدي تلػػ      مصػػاهك تعػػكين ةطػػا العجػػا الػػدائم

.    ذلػ  <900ن سػكف/أ ايل  89 عل و يار األطبػكء إجػااء جااحػ  علػى عممدىػك الاقػاي   
، أ ل ػػإ سػػلطكت املستشػػاى مقدمػػ  الػػبالغ  ػػأف اجلااحػػ  سػػتؤجل،     ال ػػـم التػػك  أه ل ػػإ ال ػػـم

يبلػغ  مل ،<900ن سػكف/أ ايل  89.  حػىت شاميكً  أف سب  التأج ل ىم احتمػكؿ ا ضػاار  ػكجلنٌن
املستشاى أف ؿ. ؾ. تعكين من تعاػن،  ال مػن أي  ػاؼ آةػا  ػمؿ د ف إجػااء اجلااحػ .  علػى 
مػػد  األيػػكـ التكل ػػ ، تاكيمػػإ ااكلػػ  الطب ػػ  للمايضػػ  ؿ. ؾ.  تػػدىمر سػػالم  نسػػ جهك اجللػػدي، 

  من التقايػا الطػ  الصػكدر أف تبٌن  حكل  القلق الب حلكنإ تعكين منهك، إىل   يدرهتك على اااحل 
تعان.  يتضح من املعلممػكت الػماردة   امللػ  أف ياح   جلد م جمد  <900ن سكف/أ ايل  :9

   أنػػػو حلػػػػكف يتعػػػٌن إجااؤىػػػػك  أسػػػاع مػػػػك ميكػػػػن،  مػػػن د ف شػػػػ  العمل ػػػ  اجلااح ػػػػ  حلكنػػػإ ضػػػػا ري 
أيكـ على دةمؿ املايضػ  إىل   ضع  يهستش  من اختكذ القاار،   البداي ،  إجاائهك  عد ما ر حلمك

للمايضػػ  ، نشػأت مضػػكعاكت   ااكلػ  الصػػح   <900ن سػػكف/أ ايل  89املستشػاى،  أنػػو  عػد 
   أف األطبػػكء  صػػاما <900متمز/يمل ػػو  88 ؿ. ؾ. أدت إىل تأج ػػل العمل ػػ  الػػب مل يػػتم إجااؤىػػك حػػىت

 ."ـنطمي على ةطا شديد، ممك يايد من احتمكؿ اعتالؿ األياامل  أنو "
 متػػػػػمز/ @الصػػػػػكدر  تػػػػػكريخ  9;?=9اللجنػػػػػ  أف يػػػػػكنمف الصػػػػػح  البػػػػػًن ي ريػػػػػم   تالحػػػػػظ :8-?

يػػنص علػػى  مػػن ح ػػ  إنػو الكً يكنمن ػكً أل ػػى إجػااء ا جهػػكض العالجػػي  أحػدث فاا ػػ <@@8 يمل ػو
 من يكنمف العقم كت. @88أي إجااء لطل  ا جهكض العالجي املسممح  و مبمج  املكدة 

تبػػػإ     حلػػػ ل  أف تقػػػكريا اسلػػػ  الطػػػ  املقدمػػػ  مػػػن الد لػػػ  الطػػػاؼ مل تالحػػػظ اللجنػػػ    ;8-?
كً العماي  احملتمل  على صح  املايض  البدن    العقل     حكل  استماار اامل،   حػٌن حلػكف معا ضػ
علػػى اسلػػ ،   التػػماريخ الػػب صػػدرت ف هػػك تلػػ  التقػػكريا، طلػػ  مقدمػػ  الػػبالغ الاامػػي إىل إجػػااء 

فبممجػػ  ىػ ه املػػكدة، يسػمح  ػػإجااء مػػن يػكنمف العقم ػكت.  @88مجػػ  املػكدة إجهػكض عالجػي مب
 عػػال ة علػػى ذلػػ ، يتعػػكرض ا جهػػكض العالجػػي اتقػػكء لضػػار ةطػػًن  دائػػم يصػػ   صػػح  األـ. 

 <900أيكر/مػكيم  <رفل أطبكء املستشاى إ كء اامل مػع رأي نقك ػ  األطبػكء، الػ ي ةلهػص،   
للصػح  البدن ػ   العقل ػ  اً ةطػًن اً ف اسػتماار اامػل يشػكل هتديػدإىل  جمد أسبكب حلكف ػ  للتأحل ػد  ػأ

يػػسر إجػػااء إجهػػكض عالجػػي.  تالحػػظ اللجنػػ  حلػػ ل  أف اسلػػ  الطػػ  للمستشػػاى  للطالػػ ، ممػػك
يتنػػػك ؿ الضػػػار الالحػػػق  رفػػػل إ ػػػكء اامػػػل ألنػػػو رأ  أف ح ػػػكة ؿ. ؾ. ل سػػػإ   ةطػػػا، لكنػػػو مل

 حق  م و الدستمر البًن ي. صحتهك، مبك ف هك الصح  العقل  ،  ذل  
لمضػػػػعهك حلػػػػكماأة حكمػػػػل، اً ،  نظػػػػا ؿ. ؾ.   ضػػػػمء مػػػػك سػػػػبق، تػػػػا  اللجنػػػػ  أف املايضػػػػ   >8-?
دمكت الاعكيػ  الطب ػ  الػب حلكنػإ إجااء فعكؿ  يسػًن ميكنهػك مػن إثبػكت أحق تهػك خلػ هصل على مل

مل ػػػ  اجلااح ػػػ  مػػػن الع الحلػػػ  تلػػػ  اخلػػػدمكت تشػػػمل   .تقتضػػػ هك حكلتهػػػك الصػػػح   البدن ػػػ   العقل ػػػ 
للعمػػػمد الاقػػػاي  ا جهػػػكض العالجػػػي.  يكتسػػػي ىػػػ ا التقصػػػًن ةطػػػمرة أشػػػد إذا مػػػك أهةػػػ   عػػػٌن 
االعتبػػكر أف األمػػا يتعلػػق  قكصػػا  يعػػإ ضػػح   اعتػػداءات جنسػػ  .  تشػػكل  ك لػػ  االنتحػػكر   
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ل ػو، تػا  .   نػكء عنت جػ  االعتػداء علػى درجػ  املعكنػكة الناسػ   الػب حلكنػإ متػا هبػك حد ذاهتك دل الً 
املايض  قمؽ من االتاكي   ف مك يتعلق ل 89للمكدة كً اللجن  أف الميكئع املشكر إل هك تشكل انتهكحل

مػن االتاكي ػ ، مبػك أف يػاار تأج ػل  > تا  اللجن  أيضكً أف الميكئع تشكل انتهكحلػكً للمػكدة . ؾ ؿ.
كي  اجلنٌن على صح  األـ. اجلااح   سب  اامل حلكف  دافع الاكاة النمط   الب تقمؿ  أ لمي   

 >للبإ   االنتهكؾ احملتمل للمكدتٌن كً ال تا  داع  إذ تمصلإ إىل ى ا االستنتكج، فإ كاللجن    
 من االتاكي  .=8 من املكدة ) )ى8الاقاة   
 ف مػػػػك  ػػػػص االدعػػػػكءات املتعلقػػػػ   كحتمػػػػكؿ  جػػػػمد انتهػػػػكؾ للاقػػػػاتٌن )ج(  ) ( مػػػػن  =8-?

 اجتهكدىػػػك الػػػ ي يعػػػرتؼ  ػػػأف نػػػص االتاكي ػػػ ،  إف حلػػػكف ال يتضػػػمن ، تشػػػًن اللجنػػػ  إىل9 املػػػكدة
،  ال سػػػػ مك   ضػػػػمنكً  إشػػػػكرة صػػػػا   إىل ااػػػػق   االنتصػػػػكؼ، فإنػػػػو يعتػػػػس ىػػػػ ا ااػػػػق مكاػػػػمالً 

 ػػإياار اامكيػػ  القكنمن ػػ  "الػػب تػػنص علػػى أف الػػد ؿ األطػػااؼ تتعهػػد  9)ج( مػػن املػػكدة  الاقػػاة
الاجػػل،  ضػػمكف اامكيػػ  الاعكلػػ  للمػػاأة عػػن طايػػق احملػػكحلم اقػػمؽ املػػاأة علػػى يػػدـ املسػػك اة مػػع 

 عػػػػال ة  .(12)"المطن ػػػػ  ذات االةتصػػػػك   املؤسسػػػػكت العكمػػػػ  األةػػػػا ، مػػػػن أي عمػػػػل مت  ػػػػاي
، مػػػن  اجػػػ  الد لػػػ  الطػػػاؼ أف :) (،   كالرتبػػػكا مػػػع املػػػكدة 9علػػػى ذلػػػ ،  مبمجػػػ  املػػػكدة 

أجػػل تعػػديل أ  إل ػػكء القػػمانٌن ااكل ػػ  تتخػػ  مج ػػع التػػدا ًن املالئمػػ ، مبػػك   ذلػػ  التشػػايع، مػػن 
 يممػكً  9; تالحػظ اللجنػ  أف اسلػ  الطػ  للمستشػاى يػد تػأةا الب تشكل مت  ػااً ضػد املػاأة. 

الختػػػػػكذ يػػػػػاار  شػػػػػأف طلػػػػػ  ا جهػػػػػكض الػػػػػ ي يدمتػػػػػو صػػػػػكحب  الػػػػػبالغ،  أف مػػػػػديا املستشػػػػػاى 
ى وػػم مػػك ذهحلػػا آةػػا للػػاد علػػى طلػػ  إعػػكدة النظػػا.  عػػال ة علػػى ذلػػ ،  علػػكً يممػػ 90 تػػأةا

أعػػاله، فػػإف دعػػم  طلػػ  إناػػكذ ااقػػمؽ الدسػػتمري  ال تشػػكل  سػػ ل  يضػػكئ   فعكلػػ  امكيػػ  حػػق 
ادعػػكءات مقدمػػ  الػػبالغ كً املعن ػػ   ػػكألما   تلقػػي الاعكيػػ  الطب ػػ  املنكسػػب .  تالحػػظ اللجنػػ  أيضػػ

 شػػػػأف عػػػػدـ  جػػػػمد يػػػػمانٌن  أنظمػػػػ    الد لػػػػ  الطػػػػاؼ تكاػػػػل المصػػػػمؿ إىل ةدمػػػػ  ا جهػػػػكض 
  مجلػػػػ  أمػػػػمر أةػػػػا ، الشػػػػا ا الػػػػالـز كً، العالجػػػػي،  ىػػػػم مػػػػك يعػػػػين أف حلػػػػل مستشػػػػاى  ػػػػدد تعسػػػػا

،  ا جػػااء الماجػػ  اتبكعػػو،  اآلجػػكؿ الامن ػػ  الػػب ينب ػػي    ضػػم ك البػػإ   املسػػأل  كاسػػت اكؤى
 من ى ه االدعكءات.كً تدحل الد ل  الطاؼ أي  مد  األ    الب تمىل لاأي األـ.  مل

أف   جػػػ  عل هػػػكا جهػػػكض العالجػػػي،  ملػػػك أجػػػكزتقػػػد اللجنػػػ  أف الد لػػػ  الطػػػاؼ،  تعت <8-?
لتمكػػٌن املػػاأة مػػن التمتػػع لقهػػك   تلقػػي تلػػ  اخلدمػػ     ػػل شػػا ا كً مالئمػػكً يكنمن ػػاً تضػػع إطػػكر 

، سػػػماء ف مػػػك يتعلػػػق  تضػػػمن ممكرسػػػ  ذلػػػ  ااػػػق    ػػػا ؼ مثلػػػى  تكاػػػل األمػػػن القػػػكنمين الػػػالـز
إجػػااء تلػػ  العمل ػػػ .  الػػ ين علػػ همىل ا جهػػكض أ  املهن ػػٌن الصػػح ٌن  كلنسػػكء الالئػػي يلجػػأف إ

 مػػن الضػػا ري أف يتضػػمن ذلػػ  ا طػػكر القػػكنمين آل ػػ  الختػػكذ القػػاارات  سػػاع ،    ػػ  التقل ػػل إىل 
أيصػػى حػػد مػػن األةطػػكر احملتملػػ  الػػب هتػػدد صػػح  املػػاأة ااكمػػل،  أف تهااَعػػى  جهػػ  نظاىػػك،  أف 

__________ 

، آراء اعتمػػدت (Vertido v. the Philippinesيضػػ   فًنت ػػد  ضػػد الالبػػٌن ) ،?900/?8انظػػا الػػبالغ ريػػم  (12)
 .:-?، الاقاة 9080 متمز/يمل و =8  
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   ىػػ ه القضػػ  ،  .(13) أف يكػمف ىنػػكؾ حػػق   الطعػػن مػػسرات  ج هػػ  يسػتند القػػاار املتخػػ  إىل
مل تتمكن من اللجمء إىل إجااء يستم  ى ه اخلصكئص لطل  ا جهكض  ؾ. ؿ.تا  اللجن  أف 

العالجػػي.    ضػػمء املعلممػػكت الػػماردة   امللػػ ، تػػا  اللجنػػ ،  مجػػو ةػػك ، أف تػػأةا سػػلطكت 
عمايػ   ة مػ  علػى الصػح  البدن ػ   العقل ػ  للمايضػ .  املستشاى   الاد على الطلػ  حلكنػإ لػو

مل يكن لػديهك سػب ل انتصػكؼ فعػكؿ  أف الميػكئع املعا ضػ  يػد  ؿ. ؾ.  نكء عل و، تا  اللجن  أف 
 )ج(  ) ( من االتاكي  .9أفضإ إىل  جمد انتهكؾ للمكدة 

 ػػػ     إنشػػػكء  تالحػػػظ اللجنػػػ  أف تاػػػايم الد لػػػ  الطػػػاؼ    كيػػػ  حقػػػمؽ املػػػاأة ا  ك  ?8-?
يشػػكل  يػػكئع سػػك إ   حكلػػ   يػكنمف يعػػرتؼ  ك جهػػكض  سػػب  االعتػػداء اجلنسػػي  اال تصػػكب

أف الد لػػػ  الطػػػاؼ تتحمػػػل املسػػػؤ ل   عػػػن عػػػدـ االعػػػرتاؼ جطػػػا كً  تالحػػػظ اللجنػػػ  أيضػػػ ؿ. ؾ.
كً جسػػ ماً العجػا الػػدائم للمايضػ  ؿ. ؾ إىل جكنػػ  عػدـ االعػػرتاؼ لملهػك علػػى أنػو يشػػكل ةطػا 

تهك البدن ػػػ   العقل ػػػ ،   تا يػػػدىك  كخلػػػدمكت الطب ػػػ  املالئمػػػ ،  ىػػػي إجػػػااء عمل ػػػ  علػػػى علػػػى صػػػح
العمػػػػػمد الاقػػػػػاي   الميػػػػػإ املنكسػػػػػ   الق ػػػػػكـ  إجهػػػػػكض عالجػػػػػي مسػػػػػممح  ػػػػػو مبمجػػػػػ  يػػػػػكنمف 

أضػػااراً معنميػػ  كً العقم ػكت.  يػػد عكنػػإ ؿ. ؾ. شػػديد األمل املػػكدي  املعنػمي.  عكنػػإ أسػػاهتك أيضػػ
، أجايػػإ ئػػك العمل ػػ  اجلااح ػػ  علػػى <900حايااف/يمن ػػو  =8 لهػػك     مكديػػ . فبعػػدمك سػػقم
،  عػػد حػػما  ثالثػػ  أشػػها  نصػػ  علػػى تمصػػ   رئػػ   <900متمز/يمل ػػو  88العمػػمد الاقػػاي   

يسػػم جااحػػ  األعصػػكب  ػػإجااء العمل ػػ   شػػكل عكجػػل.  ر ػػم أف التقػػكريا الطب ػػ  الحظػػإ أ ػػك 
ؾ. سم  مبك يلـا  شكل مكث   عد اجلااح ، مل تا د ؿ.هتكج إىل عالج  إعكدة تأى ل  دن ٌن  

مػػن إعػػكدة تأى ػػل  ػػدين  مسػػكعدة ناس  /ناسػػكن  ،  عػػد مػػا ر عػػدة أشػػها علػػى اجلااحػػ ، أي منػػ  
.   عػػػػد يضػػػػكء شػػػػهاين   املعهػػػػد الػػػػمطين  عػػػػكدة التأى ػػػػل، <900حلػػػػكنمف األ ؿ/ديسػػػػمس   80

املكل ػ .  تالحػظ اللجنػ  أف ؿ. ؾ.، اضطات ؿ. ؾ. إىل التمي  عن العالج لػنقص   المسػكئل 
سػن  مػن العمػػا ) يػإ تقػدمي الػبالغ( مشػػلمل  مػن العنػق إىل األسػال  كسػػتثنكء  =8البنػإ البكل ػ  

ال ميكنهػك    عل اااحل  اجلائ     يديهك.  تتنقل علػى حلاسػي متحػاؾ  هتػكج إىل رعكيػ  مسػتماة. 
إف أمهػػك )مقدمػػ  الػػبالغ( الػػب يتعػػٌن متك عػػ  تعل مهػػك حلمػػك أف أسػػاهتك تعػػ ش    ػػا ؼ صػػعب . مث 

تكػػكل   األد يػػ  كً ؾ.  اعكيػػ  مسػػتماة، ال ميكنهػػك العمػػل.  يػػد فاضػػإ أيضػػ عل هػػك أف تشػػمل ؿ.
 لاـ  لو.  ال ثق الً كً مكل كً  املعدات الب تتطلبهك ؿ. ؾ. على األساة عبا

كري، فإ ػك تػا  مػن الس تمحلػمؿ االةت ػ <مػن املػكدة  : ػكلاقاة  تصاؼ اللجن  عمالً ت إذ  -@
أف الد لػػػػػػػ  الطػػػػػػػاؼ مل تػػػػػػػ   كلتاامكهتػػػػػػػك  انتهكػػػػػػػإ  ػػػػػػػ ل  حقػػػػػػػمؽ ؿ. ؾ. املكاملػػػػػػػ  مبمجػػػػػػػ  

اللجنػػ  مػػن االتاكي ػػ .   نػػكء عل ػػو، تقػػدـ  8املػػكدة إىل جكنػػ   89  >  :  )ج(  ) (9 املػػكدة
 الطاؼ: التمص كت التكل   للد ل 

 .ؿ. ؾف مك يتعلق  كلضح    
__________ 

، الاقػػػػاات ت سػػػػ كتش ضػػػد  ملنػػػػدا   ىػػػ ا الصػػػػدد، انظػػػا حكػػػػم احملكمػػػػ  األ ر   ػػػ  اقػػػػمؽ ا نسػػػكف   يضػػػػ    (13)
 .?88إىل  =88 من
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عػػن األضػػاار  تػػدا ًن للجػػس تشػػمل تقػػدمي تعميضػػكت حلكف ػػ  اختػػكذ ينب ػػي للد لػػ  الطػػاؼ 8-@
، مبك يتنكس  مع جسكم  انتهػكؾ حقميهػك  حكلتهػك الصػح   املكدي   املعنمي   تدا ًن إعكدة التأى ل،

 .من أجل ضمكف متتعهك  أفضل ع ش ممكن
  شكل عكـ 

 ينب ي للد ل  الطاؼ أف تقـم مبك يلي: 9-@
ء آل   للمصمؿ  شكل فعػكؿ إىل ةدمػ  ا جهػكض مااجع  يمان نهك هبدؼ إنشك )أ( 

 اا لملػػػػ  د ف تكػػػػاار  للمػػػػاأة العالجػػػػي    ػػػػل شػػػػا ا تكاػػػػل  كيػػػػ  الصػػػػح  البدن ػػػػ   العقل ػػػػ 
  انتهكحلكت شب ه   كنتهكحلكت ى ه القض     املستقبل

اختكذ تدا ًن لضمكف تعم م األحككـ ذات الصػل  مػن االتاكي ػ   التمصػ   العكمػ   )ب( 
. الصػح   املاافػقصكدرة عن اللجن   شػأف ااقػمؽ ا  ك  ػ ،  حلاكلػ  احرتامهػك   مج ػع ال ;9 ريم

 ينب ػي أف تشػػمل ىػ ه التػػدا ًن  ػاامج تثق ا ػػ   تدريب ػ  لتشػػج ع مقػدمي اخلػػدمكت الصػح   علػػى 
إ ك  ػ   أف ت  ًن مماياهم  سلمحلهم ف مك يتعلق  كلنسكء املااىقكت البكحثػكت عػن ةػدمكت صػح   

أف تشػػمل كً التػػدا ًن االحت كجػػكت الصػػح   اخلكصػػ   ػػكلعن  اجلنسػػي.  ينب ػػي ئػػ ه التػػدا ًن أيضػػ تلػػ  ىػػ ه
    املاافق العكم  متكح     املتنك ؿ  ا تمحلمالت حىت تكمف اخلدمكت الصح  مبكدئ تمج ه   أ  

عػػػن كً مااجعػػػ  يمان نهػػػك يصػػػد عػػػدـ اػػػامي ا جهػػػكض عنػػػدمك يكػػػمف اامػػػل نكاػػػ )ج( 
 عتداء جنسي.ا تصكب أ  ا

تع ػػد اللجنػػ  تأحل ػػد تمصػػ تهك املقدمػػ  إىل الد لػػ  الطػػاؼ لػػد  النظػػا   تقاياىػػك الػػد ري  :-@
هػػػػػ  اللجنػػػػ  الد لػػػػ  الطػػػػاؼ علػػػػػى ، ح ػػػػ  (>9، الاقػػػػاة CEDAW/C/PER/CO/6السػػػػكدس )
 ذلػػػ  مبػػػك يتاػػػق  التمصػػػ    ف مػػػك  ػػػص عمل ػػػكت ا جهػػػكض العالجػػػي تاسػػػًنىك املق ػػػداسػػػتعااض 
 كدرة عن اللجن ،  إعالف  منهكج عمل   جٌن.الص ;9العكم  
 أف تػدرس لد لػ  الطػاؼل من الس تمحلمؿ االةت كري، ينب ػي <من املكدة  ;للاقاة كً   فق -80

أي ، يتضػمن ةط ػكً   تقدـ إل هك، ةالؿ سػت  أشػها، رداً ،  عنكي  آراء اللجن ، فضاًل عن تمص كهتك
كً .  ينب ػػي للد لػػ  الطػػاؼ أيضػػجنػػ   تمصػػ كهتكتخػػ    ضػػمء آراء اللأي إجػػااء يه   شػػأفمعلممػػكت 

 تمزيعهػػك  ، مػػع االسػػتماار   إةاػػكء ىميػػ  صػػكحب  الػػبالغ  الضػػح  ،نشػػا آراء اللجنػػ   تمصػػ كهتك
 على نطكؽ  اسع هبدؼ إيصكئك إىل مج ع القطكعكت املعن     استمع.

    


