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 چکیده

عنوان معضل سالمت زنان،  ین بهبرانگیز در بسیاری از جوامع است. امروزه از سقط جنسقط جنین یکی از موضوعات چالش :مقدمه

شده در حوزه حقوق باروری و جنسی زنان ترین مسائل مطرحهای بهداشتی و یکی از مهمموضوع اصلی سالمت عمومی و کیفیت مراقبت

 به خود نوبه هب که دارد وجود فراوانی نظرهای اختالف خیر،  یا دارد حیات حق انسان جنین که مسئله این با رابطه شود. درنام برده می

جنین در  است. لذا این مطالعه با هدف مروری بر ابعاد مختلف سقط شده منجر جنین سقط جواز عدم یا جواز خصوص در آرا اختالف

 المللی حقوق بشر انجام شد.اسناد بین

، PubMed عاتیالهای اطجو در پایگاهوجستبدون محدودیت زمانی و با  مستندات مروراین مطالعه مروری،   در ها:مواد و روش

Scopus ،Magiran ،SID ،Google Scholar المللیهای بینسایت سازمانو وب WHO ،Center for Reproductive Right ،

United Nations IPPF ،CRR  وUNFPA انجام و  ،  حقوق زنان و حقوق کودکان،  حقوق بشرسقط جنینهای با استفاده از کلیدواژه

 های مرتبط با سقط جنین بررسی شد.انسیونها و کنواعالمیه

المللی ازجمله اعالمیه جهانی حقوق بشر،  میثاق حقوق مدنی و سیاسی،  کنوانسیون حقوق کودك،  در بسیاری از اسناد بین :هایافته

قوق بشر در اسالم و اعالمیه های چهارگانه ژنو،  اعالمیه حکنوانسیون اروپایی حقوق بشر،  کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر،  کنوانسیون

قاهره درباره حقوق بشر به نحو بارزی به حمایت از حقوق بشر و حق حیات پرداخته شده و سقط غیرقانونی جنین تجاوز به حق حیات 

 یک جنین بیان شده است.

پرداخته نشده است،  با استناد طور صریح به مسئله سقط جنین المللی مربوط به حقوق بشر بههرچند در اغلب اسناد بین :یریگجهینت

 المللی به آن اشاره شده است،  موضوع حق جنین برای زندگی قابل استنباط است.به حق حیات که در بسیاری از اسناد بین

 

 المللی، سقط جنین، حقوق بشر،  حق حیاتاسناد بین :یدیکل کلمات
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 مقدمه
 از یبسیار در زیبرانگچالش موضوعات از یکی نیجن سقط

 سالمت معضل عنوانبه نیجن سقط از امروزه است. جوامع

های ،  موضوع اصلی سالمت عمومی،  کیفیت مراقبتزنان

شده در حوزه ترین مسائل مطرحبهداشتی و یکی از مهم

سقط . (6-1)شودحقوق باروری و جنسی زنان نام برده می

شود؛ اما نکته قابل توجه میکشورها انجام  یدر تمام ینجن

 یمیاز ن یشب،  شدههای انجاماین است که از تعداد کل سقط

. عوارض (7)شوندها به صورت غیرایمن انجام میآناز 

در  جوان زنان بستری شایع علل از غیرایمن هایسقط

،  WHOگزارش  . طبق(8)است توسعه حال در کشورهای

که  افتدمی اتفاق جهان در غیرایمن سقط میلیون 22 ساالنه

, 9)است توسعه حال در کشورهای به مربوط درصد از آن 98

 حدود 2014 تا 2010 سال از ، وردهاآبر طبق. همچنین (10

 که است بوده منیرایغ نیجن یهاسقط کل از درصد 45

  در یکشورها در منیرایغهای سقط نیا تمام با  یتقر

-https://www.who.int/news) است داده رخ توسعه حال

room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion.)  بر

خاطر به مادران ومیرمرگ از مورد هزار 47اساس مطالعات،  

 از زن میلیون 5 . همچنیناست غیرایمن سقط عوارض

 عوارض. (11, 8)برندمی رنج غیرایمن سقط از عوارض ناشی

به  آسیب و عفونت ریزی، خون شامل غیرایمن سقط از ناشی

 آمار اساس بر .(12, 8)است شکمی هایارگان و دستگاه تناسلی

 در پزشکی آموزش و بهداشت، درمان وزارت سوی از شدهارائه

 صورتاغلب به که شودانجام می سقط هزار 80 ایران سالیانه

رستگاری و همکاران  .(13)است غیربهداشتی و غیرقانونی

هزار  129( میزان وقوع سقط غیرایمن را در ایران 2014)

بیان  (2018) همکاران و یعرفان. (14)اندسقط گزارش کرده

 عنوان به تهران در سقط زانیم احتساب با کردند که

 کشور کل یبرا یعمد سقط هزار 101 ، ساالنهیمل نیانگیم

 .شودیم محاسبه

 و گستردگی تنوع به با توجه بشری جوامع همه تقریبا 

 با مسئله سقط جنین اخالقی، و دینی باورهای نفوذ میزان

. حق جنین برای زندگی و حقوق زنان هستند روروبه

ها ای هستند که امروزه پیرامون آنموضوعات پیچیده

 که مسئله این با . در رابطه(6-1)شودهای زیادی میبحث

 هست شخصیت حقوقی شناسایی بر دارای حق انسان جنین

 خود نوبه به که دارد وجود فراوانی نظرهای اختالف خیر، یا

 جنین سقط جواز عدم یا جواز خصوص در آرا به اختالف

 .(15)است شده منجر

 از محافظت به( 1945)متحد  ملل منشور در بار اولین

 احترام منشور، این 55 ماده. شد اشاره سقط مقابل در جنین

 همه برای اساسی را هایآزادی و بشر حقوق مؤثر و جهانی

بیان  مذهب یا زبان نژاد، جنس، حیث از تبعیض بدون

 شده منع جنین سقط نیز توحیدی در ادیان .(18-16)کندمی

 ازجمله است؛ شده وضع آن، مقرراتی از حمایت و حفظ برای و

 سقط موجب که حامله زن به زدنضربه درباره قرآن کریم در

 پرداخت مجازات مجرم، برای و است شده بحث شود، او جنین

 جوامع در .(19)است شده مقرر زن شوهر به نامحدود فدیه

 نکوهیده کاری و مذموم همیشه جنین سقط هم اسالمی

ایران  در. است بوده مترتب آن بر قانونی مجازات و است بوده

 از مصون و محترم اساسی قانون در افراد حیات هم حق

 جنین سقط ؛ بنابراین،(21, 20)است شده شمرده تعرض

 نظرات آن مورد در و بوده انگیزبحث تاریخ طول در همواره

  .(22)است شده ابراز گوناگونی

 هایدر نظام مواجهه گونه سه کلی، بررسی یک در

 کهطوریدارد، به وجود جنین سقط درباره جهان حقوقی

جنین  به را حقوقی شخصیت شناسایی بر حق تعلق برخی

 جنین حقی سقط اختیار بر مادران را حق و اندکرده انکار

 حقوقی شخصیت ایعده اند.شده دانستهپذیرفته بشری و

 را آن رفتارهایی برخالف اند وپذیرفته کامل رطوبه را جنین
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 حقوقی شخصیت شناسایی بر حق نقض و بردگی بارز نمونه

 راه فکری مکاتب و نظرانصاحب بین برخی این در. دانندمی

 در آرا نظرها به اختالف اختالف این .اندبرگزیده را ایمیانه

 . لذا مطالعه(15)است شده منجر جنین سقط خصوص

 جنین سقط مختلف ابعاد و مفهوم مروری بر هدف با حاضر

 شد. بشر انجام حقوق ایالمللی و منطقهبین اسناد در

 

 هامواد و روش

های فارسی کلیدواژه از استفاده مطالعه مروری بادر این 

سقط جنین، حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کودکان و 

، Abortion ،Human Rightsهای انگلیسی کلیدواژه

Women's Rights  وChildren's Rights یا تنهاییبه 

های اطالعاتی فارسی و انگلیسی ترکیبی در پایگاه صورتبه

PubMed ،Scopus ،Magiran ،SID ،Google Scholar  و

 WHO ،Center for المللینهای بیسایت سازمانوب

Reproductive Right ،United Nations IPPF ،CRR  و

UNFPA های مرتبط ها و کنوانسیونشد. اعالمیه وجوجست

 بازه زمانی در مستندات مرور با هدف مطالعه بررسی شد.

 و تعیین منظوربه ننویسندگا .شد انجام 2018تا  1946

کردند.  را بررسی مرتبط، تمام مستندات مطالعات انتخاب

که  بود مستنداتی شامل به مطالعه ورود اصلی معیار

های سقط جنین، حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کلیدواژه

 حوزه ها را داشتند و درکودکان یا معادل انگلیسی آن

مچنین مستندات هبودند.  شده صادر ایالمللی و منطقهبین

مرتبط با هدف مطالعه حاضر در قوانین ایران نیز بررسی 

حقوق زنان و  دیگر هایجنبه به که مستنداتی شد. سایر

 بر شدند. درنهایت خارج مطالعه مرتبط بودند، از کودکان

 اعالمیه و کنوانسیون 14معیار اصلی مطالعه،  اساس

را در  ابعاد مختلف سقط جنین شد که مفهوم و استخراج

المللی و های بینای، در کنفرانسالمللی و منطقهاسناد بین

 کرده بودند. در قانون ایران بررسی

 نتایج

 ایالمللی و منطقهسقط جنین در اسناد بین

( به محافظت از 1945اولین بار در منشور ملل متحد )

این منشور، احترام  55جنین در مقابل سقط اشاره شد. ماده 

های اساسی را برای همه ر حقوق بشر و آزادیجهانی و مؤث

بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب بیان 

( 1948)بشر حقوق جهانی عالمیهکند. پس از آن، در امی

 زندگی مقرر شد شأن ذاتی و حق 7و  6، 3، 2طبق ماده 

ها از هر رنگ و جنس و نژاد اعم از قوی حیات( تمامی انسان)

طور یکسان باید تحت حمایت و بزرگ،  بهو ضعیف، کوچک 

قانون قرار گیرد و شدت و ضعف توان آدمی بر این امر مؤثر 

نشده از دو سند  متولد حیات یا زندگی از نیست؛ لذا محافظت

 .(18-16)است فوق قابل تفسیر

ترین احترام برای ( عالی1948در اعالمیه ژنو )مصوب 

 .(23)زندگی بشر از زمان انعقاد نطفه قائل شده است

کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و  2در ماده 

م( حق حیات به رسمیت شناخته  1950های اساسی )آزادی

کس وسیله قانون حمایت شود و هیچ است که باید بهشده 

نباید عمدا  از حق حیات خویش محروم شود، مگر در اجرای 

حکم دادگاه در پی محرومیت فرد به ارتکاب جنایتی که 

ن به موجب قانون مجازات مزبور مقرر شده باشد. برای آ

همچنین به قتل رساندن جنین ناقض کنوانسیون محسوب 

 . (24, 18)شود می

 و مدنی حقوق المللیبین میثاق 6سال بعد، در ماده  18

( بیان شد که حکم اعدام در مورد جرائم 1966) سیاسی

شود و در مورد سال صادر نمی 18ارتکابی اشخاص کمتر از 

زنان باردار قابل اجرا نیست. لذا تأخیر اقامه مجازات مادر باردار 

ه رسمیت های قانونی از جنین و بیکی از مصادیق حمایت

عنوان موجودی شناختن ارزش زندگی در رحم مادر )جنین به

 .(27-25)و حمایت از حق حیات جنین استمستقل از مادر( 

اشاره به  «انسان هر» زندگی حق همچنین در این میثاق
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و  75، 27. در ماده (23)شود می شامل را متولدنشده انسان

کنوانسیون ژنو به داشتن توجه خاص نسبت به زنان باردار  26

که ایگونهبهشود، وسال تأکید میسنودکان کمو مادران ک

های مخاصمه تا باالترین حد ممکن، تالش خواهند کرد طرف

که از صدور حکم اعدام در مورد زنان باردار یا مادران دارای 

آنان، به دلیل جرائم مربوط به مخاصمه فرزندان وابسته به 

مسلحانه خودداری شود. حکم اعدام در مورد این قبیل زنان 

 . (29, 28)اجرا نخواهد شد

( تنها 1969کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ) 4ماده 

سندی است که از حق بشر بر حیات از لحظه انعقاد نطفه 

صورت کس نباید بهحمایت کرده و بیان شده است که هیچ

 منشور 4در ماده  .(30)خودسرانه ازحیات خویش محروم شود

( نیز حق حیات به 1981ها )آفریقایی حقوق بشر و ملت

 .(31)ناخته شده استرسمیت ش

 ( آمده1989در مقدمه کنوانسیون حقوق کودك )مصوب 

تکامل رشد بدنی و فکری، قبل و  علت عدم کودك به»است: 

و توجه خاص نیازمند است که شامل  بعد از تولد به مراقبت

اعالمیه اسالمی  2. در ماده (23)«است مناسب قانونی حمایت

میالدی، اجالس  1990قمری،  1411حقوق بشر )مصوب 

وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسالمی در قاهره( بر این 

تأکید شده است که زندگی موهبتی الهی و حقی است و بر 

ها واجب است که از این حقوق همه افراد و جوامع و حکومت

ی علیه آن ایستادگی کنند و حمایت و در مقابل هر تجاوز

 .(32)کس بدون مجوز شرعی جایز نیستکشتن هیچ

کمیته جهانی حقوق زن و کودکان مسلمان وابسته به 

در قاهره با  2007سال شورای جهانی تبلیغ و امدادرسانی در 

المللی که به فروپاشی هدف مقابله با دیگر منشورهای بین

انجامد، منشور حقوق خانواده در اسالم را ها میکانون خانواده

این منشور، شرع اسالم  91ماده  3مصوب کرد. طبق بند 

کردن مردان و زنان، برداشتن رحم و سقط جنین را به عقیم

به حق زندگی،  95داند. در ماده یدالیل غیرپزشکی حرام م

. هر کودکی از 1کند که ماندن و رشد اشاره دارد و بیان می

شود، حق برخورداری از زندگی، زمانی که نطفه تشکیل می

. سقط جنین حرام است، مگر آنکه مادر 2ماندن و رشد دارد؛ 

. جنین 3در معرض خطر باشد و باید اقدام به آن کار کند؛ 

. 4مند باشد؛ ه بهداشتی و تغذیه مناسب بهرهباید از توج

رسانی به جنین حرام است و هرکس که اقدام هرگونه آسیب

 . (33)شودبه این کار کند، طبق شرع مشمول مجازات می

 المللی نسبت به سقط جنینهای بینرویکرد کنفرانس

المللی جمعیت و توسعه قاهره کنفرانس بین 8/25در ماده 

( آمده است که در هیچ 1994( )قاهره، ICPDو سقط جنین )

عنوان روش تنظیم خانواده ترویج موردی نباید سقط جنین به

د انسانی مسئله سقط جنین، طورکلی به ابعاو استفاده شود. به

ارائه خدمات درمانی مطلوب و جلوگیری از سقط غیرایمن و 

کارگیری درمان عوارض ناشی از آن تأکید به عمل شده و به

عنوان یک روش تنظیم خانواده مردود اعالم سقط جنین به

شد. همچنین بر تعهد کشورها در برابر بهداشت و تندرستی 

های بهداشتی بار دیگر تأکید مراقبتمندی از زنان و حق بهره

عنوان یکی از معضالت سالمت عمومی شد و سقط غیرایمن به

های ناخواسته مطرح و توصیه شد که جلوگیری از حاملگی

عنوان اولین اولویت مطرح شود و با آموزش نیاز به باید به

های القایی در این موارد از بین برود. همچنین این انجام سقط

خواستار حق برخورداری تمامی زنان از آموزش و  کنفرانس

 خدمات تنظیم خانواده، ارائه خدمات بهداشتی، پزشکی 

ای پس از سقط جنین بدون درنظرگرفتن و مشاوره

 .(35, 34)های قانونی شده استمحدودیت

ن، برنامه عمل پکن )چهارمین کنفرانس جهانی زنان، پک

ترین سند درباره حقوق زنان است. در این ( کامل1995

، مواد ICPDآمده در عملبرنامه عالوه بر تأکید بر توافق به

 زیر در رابطه با سقط جنین بیان شده است:
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 یبهداشتات ثیرأشناسایی و مقابله با ت: 106ماده  Jبند 

 عنوان نگرانی عمده بهداشت عمومیبه غیرایمنسقط 

 . (21)ضرورت دارد

زرگی : ازآنجاکه سقط غیرایمن تهدید ب109از ماده  Iبند 

برای سالمت و زندگی )حیات( زنان است، پژوهش درباره 

کننده و پیامدهای سقط درك و مقابله بهتر با عوامل تعیین

جنین عمدی، ازجمله اثرات آن بر باروری آینده زنان و 

سالمت باروری و روانی و نیز پژوهش درباره درمان عوارض 

 .(21)های پس از سقط ضرورت داردسقط جنین و مراقبت

سازی : اعمال خشونت علیه زنان همانند عقیم115ماده 

های اری، سقط جنین اجباری، استفاده اجباری از روشاجب

پیشگیری از بارداری، کشتن نوزادان دختر و انتخاب جنسی 

)سقط انتخابی( قبل از تولد مانعی در برابر دستیابی به 

 . (37, 36, 21)اهداف برابری، توسعه و صلح است

های غیردولتی و ها و سازمانت: دول277ماده  cبند 

بردن تبعیض علیه کودکان دختر، انتخاب المللی به ازبینبین

 . (21)اندجنسیت قبل از تولد و سقط جنین دختر ملزم شده

 پکن اعالمیه نویسندگان و کنوانسیون 106 و 97مواد 

 شمار جان برای بزرگ تهدیدی را جنین سقط( 1995)

 ای درعمده مسئله نشانگر را آن و انددانسته زنان از عظیمی

 .(39, 38)کنندمی معرفی عمومی بهداشت

( 2000-1999) 5و پکن+ 5های قاهره+ در کنفرانس

پیشنهاد تربیت مراقبان بهداشتی برای کمک به زنان پس 

از سقط جنین و کمک به انجام سقط جنین قانونی تصویب 

 .(38)شد

 

 سقط جنین در ایران 

در جمهوری اسالمی ایران، حق حیات افراد در قانون 

اساسی محترم و مصون از تعرض شمرده شده است. در اصل 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده است که  22

حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون 

ی که قانون تجویز کند. قانون مجازات است، مگر در موارد

مقرر کرده است که قتل عمد موجب  205اسالمی نیز در ماده 

قصاص است و بدین ترتیب درصدد حمایت از حق حیات افراد 

  .(35, 34)در مقابل تعرض دیگران برآمده است

 ایران، اسالمی مجازات قانون 92و  91 مواد طبق

 خطر رفع تا باردار زن ازها مجازات اجرای و قصاص استیفای

 . است ممنوع جنین از

 حد زن نفاس و بارداری ایام در کند کهبیان می 91 ماده

 وضع از بعد همچنین شود.نمی جاری بر او رجم یا قتل

 شدنتلف بیم و باشد نداشته کفیل نوزاد که صورتی در حمل

 کفیل نوزاد برای اگر ولی شود،نمی جاری برود، حد نوزاد

 شود.می جاری شود، حد پیدا

 بر جلد حد اجرای در هرگاه کند کهبیان می 92 ماده

 نوزاد یا حمل برای ضرر بیم احتمال شیرده یا باردار زن

 افتد.می تأخیر به ضرر بیم حد تا رفع اجرای باشد، شیرخوار

کند می مقرر نیز کیفری دادرسی آیین قانون 484 ماده

 حمل وضع تازه که زنانی و باردار زنان مورد در احکام که

 شود.نمی اجرا حمل وضع از بعد ماه 3 تا اند،کرده

 حکم اجرای نیز اعدام حکم اجرای نامهآیین 2 ماده طبق

 تا کرده است، حمل وضع تازه که زنی و بادار زن برای اعدام

 تد.افمی تعویق به حمل وضع از بعد روز 40

 خصوص این در نیز ایران اسالمی جمهوری اساسی انونق

 ایران اساسی قانون مثال، طوربه است؛ کرده مقرر را اصولی

 مادران حمایت»است:  کرده مقرر چنین 21 اصل 2 بند در

 از حمایت و فرزند حضانت و بارداری دوران در خصوصبه

 اساس بر که گفت توانمی ؛ بنابراین،«سرپرست بی کودکان

 2 ایران و بند اسالمی مجازات قانون 262 و 92، 91 ادمو

 در را باردار زنان توانندنمی هاقانون اساسی، دولت 21 اصل

 صورتاین در غیر زیرا دهند؛ قرار اعدام مجازات معرض

 شده باشد، جرمی مرتکب اینکه بدون انسانی، موجود حیات

 .گیردمی قرار نابودی معرض در
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 نیمرتبط با سقط جن یالملل نیاسناد ب: 1جدول 

 ماده المللی بین اسناد

 (1۹4۸) بشر حقوق جهانی اعالمیه
Universal Declaration of Human Rights 

 .دارد شخصی امنیت و آزادی ،(اتیح) زندگی حق هرکس: 3 ماده

 (1۹66) سیاسی و مدنی حقوق المللیینب میثاق
International Covenant on Civil and Political Rights 

 به باید حق این. دارد( اتیح) یزندگ یبرا یذات حق یانسان هر :6 ماده 1 بند

 .کرد محروم زندگی از خودسرانه توانینم را فردی هیچ .شود حمایت قانون موجب

 یاساس یهایآزاد و بشر حقوق از تیحما ییاروپا ونیکنوانس

(1۹50) European Convention on Human Rights 

 اتیح حق از عمدا  دینبا کسیچه. شود تیحما قانون با دیبا شخص هر اتیح حق

 خاطرهب فرد تیمحروم یپ در دادگاه حکم یاجرا در شود، مگر محروم شیخو

 باشد. شده مقرر مزبور مجازات قانون موجب به آن یبرا که یتیجنا ارتکاب

 (1۹۸1 مصوب) هاتمل و بشر حقوق ییقایآفر منشور
African charter on Human and people’s Rights 

 قرار احترام مورد دیبا یانسان هر تمامیت و حیات. ستندین تعرض قابل هانانسا

 شود. محروم ازحیات خودسرانه صورتبه نباید کسچهی .گیرد

 

در جمهوری اسالمی ایران در منشور حقوق و 

های زنان که بر اساس وظایف شورای عالی انقالب مسئولیت

گذاری در امور ـرهنـگی یـک سنـد مرجـع سیاستف

فرهنگی است، از حقوق جنین صحبت به میان آمده است. 

های خانوادگی بخش دوم این منشور به حقوق و مسئولیت

زنان مربوط است. در فصل دوم این بخش که به حقوق و 

های زنان در تشکیل و تداوم خانواده مربوط است، مسئولیت

ویژه محافظت از حیات و ت حقوق جنین بهبه مسئولیت رعای

 .(21)رشد او اشاره دارد
 

 بحث

 های موجود در رابطه با سقط جنین بسیاردیدگاه

 مطلق طوربه را اجتماعی پدیده این برخی متفاوت است.

 سقط برابر ها درمحدودیت همه لغو خواستار و اندپذیرفته

هستند. در این گروه  آن شرط و قیدبی آزادی و جنین

پذیرفته نشده  جنینی دوران در جنین حقوقی شخصیت

موجود  یک ممات و حیات اختیار صورت این در است.

 محول دیگری به شخص است، پذیرآسیب بسیار که انسانی

 به قانونی که هایحمایت تمام از جنین درنتیجه و است شده

 است، محروم آن مستحق خود حقوقی شخصیت لحاظ

 تحت و هستند مخالف جنین سقط شود. گروه دوم بامی

 را جنین و حفظ شمارندینم مجاز را آن شرایطی هیچ

 قطعی تحریم به حکم لذا شمرند؛می مطلق وظیفه و تکلیف

 آغاز همان از دهند. اینانمی جنین استثنای سقط بدون و

 حقوقی شخصیت را دارای جنین، او رشد و نطفه تشکیل

 او خصوص در را انسانی حقوق تمامی و دانندمی انسانی

 برای را حقوقی شخصیت از برخورداری کنند واجرا می

 تفسیر او رشد بیولوژیکی اساس بر کلی به طور جنین

 قائل و اندکرده اختیار میانه دیدگاه گروه سوم،  .کنندمی

 معتقدند گروه هستند. این جنین نسبی سقط آزادی به

و  مجرمانه عمل اصوال  که حال عین در جنین سقط

 به .شودمی شمرده مجاز خاص شرایطی در است، ممنوعی

 که دارد وجود جنین مقطعی تکوینی سیر آنان، در باور

 جنین که شودمی آغاز وی فردیت و جنین انسانی حیات

 شخص اعتبار آن، به از پیش زمان و شودمی شخص تلقی

 شود، آنسقط صادر می جنین، مجوز نشدنتلقی انسان یا

 سقط یا درمانی سقط عنوان با که محدودی موارد در هم

 . (15)است مطرح قانونی

 پیشبرد برای جنین سقط اخیر، طرفداران هایسال در

 حقوق المللیبین قوانین در جنین سقط حق که ایده این
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 اجازه خود قوانین اصالح با باید کشورها د دارد ووجو بشر

اند. واقعیت این کرده زیادی بدهند، تالش را حق این اعمال

المللی مربوط به حقوق بشر است که در اغلب اسناد بین

طور صریح به مسئله سقط جنین پرداخته نشده است، اما به

با تفسیر این اسناد، موضوع حق جنین برای زندگی قابل 

طرفداران زندگی با استناد به اینکه در  .(40)تنباط استاس

المللی ازجمله اعالمیه جهانی حقوق د بینبسیاری از اسنا

بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق 

کودك، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی 

های چهارگانه ژنو، اعالمیه حقوق بشر حقوق بشر، کنوانسیون

در اسالم و اعالمیه قاهره درباره حقوق بشر به نحو بارزی به 

ز حقوق بشر پرداخته شده است که در مرکز آن حمایت ا

حق حیات قرار دارد، معتقدند سقط جنین، کشتن یا تجاوز 

به حق حیات یک جنین است و بر ما الزم است که با آن 

عنوان یک عنوان یک نفس و چه بهمقابله کنیم. جنین چه به

ها حق ترین آنفرد مانند اشخاص دیگر از حقوقی که مهم

ه به دنیا آمدن است، باید برخوردار باشد؛ لذا حیات و زند

گناه را ندارد. از این اسناد بردن این انسان بیکسی حق ازبین

توان محافظت از زندگی یا حیات متولدنشده )حیات می

جنین( را تفسیر کرد. همچنین این اسناد تأکید دارند که 

این حقوق باید بدون هیچ تبعیضی اجرا شوند. همچنین این 

کنند که جنین یک کلیت جداگانه زنده روه استدالل میگ

کردن آن تنها عنوان دیگری برای قتل محسوب است و سقط

شود و در شود. به عبارت دیگر، زندگی از نطفه آغاز میمی

هیچ جامعه متمدن امروزی شما حق گرفتن زندگی کسی را 

را توان و باید با استناد به این حقوق جنین ندارید. لذا می

موجودی صاحب حق حیات فرض کرد و با سقط جنین به 

. لذا سقط داوطلبانه قابل قبول (41, 16)مخالفت برخاست

که  شودمی شمرده مجاز خاص نیست و فقط در شرایطی

است. این  مطرح درمانی، طبی یا قانونی سقط عنوان تحت

تم بارداری است که جنبه درمانی دارد نوع سقط نوعی از خ

با  های جنینمادر یا به دلیل بیماری حیاتحفظ  منظورو به

نظر پزشکی قانونی و با اجازه رسمی مقامات قضایی انجام 

گیرد. در واقع سقط درمانی یا قانونی تقریبا  در بیشتر می

عنوان شرایط معتبر برای سقط جنین به های حقوقی بهنظام

 . (43, 42)شناخته شده استرسمیت 

 زانیم یبرآوردها حاضر، مطالعههای تیمحدود ازجمله

 افراد که است یشیمایپهای داده بر یمبتن که است سقط

 نیا و ندارند خود یعمد سقط دادنشگزار به یلیتما

 یقانون سقط انجام که شرفتهیپ یکشورها در تیمحدود

  .(44)است شده است، گزارش
 

 

 گیرینتیجه

المللی مربوط به حقوق بشر هرچند در اغلب اسناد بین

طور صریح به مسئله سقط جنین پرداخته نشده است، با به

 المللیاستناد به حق حیات که در بسیاری از اسناد بین

میثاق حقوق مدنی و اعالمیه جهانی حقوق بشر،  ازجمله

سیاسی، کنوانسیون حقوق کودك، کنوانسیون اروپایی حقوق 

های بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، کنوانسیون

چهارگانه ژنو، اعالمیه حقوق بشر در اسالم و اعالمیه قاهره 

درباره حقوق بشر به آن اشاره شده است، موضوع حق جنین 

ط سقط درمانی یا قانونی برای زندگی قابل استنباط است و فق

در موارد حفظ جان یا سالمت روانی یا جسمانی مادر یا وجود 

معتبر برای سقط جنین  شرطعنوان های جنینی بهناهنجاری

 به رسمیت شناخته شده است.
 

 یمال تیحما

 .است شده انجام قیتحق میت توسط پژوهش یمال نیمتأ

 

 یاخالق مالحظات

 میت توسط مطالعات جینتا ئهارا در یاخالق مالحظات تمام

 .است شده تیرعا پژوهش
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 منافع تضاد

 لیوتحلیهتجز و یآورعجم در یمنافع تعارض گونهیچه

 .است نداشته وجود مطالعه نیا مطالب
 

 یقدردان و تشکر

وسیله از تمامی نویسندگانی که از مقاالت آنها در بدین 

 گردد.این مطالعه مروری استفاده شد، قدردانی می
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Abstract 

Introduction: Abortion is one of the most challenging issues in many societies. Today, abortion is 

considered a problem of women’s health, the main issues in the realm of public health and quality of 

health care, and one of the most important issues in the field of reproductive and sexual rights of 

females. In addition, there is much disagreement on whether the human fetus has the right to life, 

which in turn has led to differences of opinion on whether or not abortion is permissible. Therefore, 

this study aimed to review the concept and different dimensions of abortion in international human 

rights Documents. 

Materials and Methods: The present review study aimed to examine the universal documents by 

searching the databases of PubMed, Scopus, Magiran, SID, Google Scholar, as well as the 

international organizations' websites, such as WHO, Center for Reproductive Rights, United Nations 

IPPF, CRR, and UNFPA. Moreover, related keywords, such as abortion, human rights, women’s 

rights, and children’s rights were used and abortion-related declarations and conventions were 

reviewed in this study. 

Results: Many international instruments have discussed human rights and the right to life, and illegal 

abortion has been considered the violation of a fetus’ right to life. These instruments include the 

Universal Declaration of Human Rights, the Covenant on Civil and Political Rights, the Convention 

on the Rights of the Child, the European Convention on Human Rights, the American Convention on 

Human Rights, the four treaties of Geneva Conventions, the Declaration of Human Rights in Islam, 

and the Cairo Declaration of Human Rights.  

Conclusion: Although most international human rights instruments do not explicitly address the 

matter of abortion, the fetus’s right to life is mentioned in many international instruments and can be 

deduced from them. 
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