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 ألقتها: املین دوبوي

حقوق بأن اعترفت كما إنسان، حقوق هي المرأة حقوق بأن الدول اعترفت فیینا، عمل وبرنامج إعالن                  في
األساس هو ذلك یكون أن یجب وكان ومتشابكة. ومترابطة للتجزئة قابلة غیر عالمیة حقوق هي                 اإلنسان
على یؤثر والقانوني اآلمن اإلجهاض من الحرمان بأن ولالعتراف اإلنسان، لحقوق الجوانب متعددة               لمقاربة

  كافة جوانب حیاة النساء.

ومع العادیة. الظروف في أو أزمات وجود حال في سواء حیاته إلنقاذ بالتدخالت یحظى أن فرد كل حق                    من
تمت التي الحقوق من هي اآلمن، واإلجهاض الجسدي باالستقالل التمتع في والفتیات النساء حقوق فإن                 ذلك،
لعبة هي الصحة كانت لو كما كوفید-19، جائحة لمكافحة األولویة منح مزاعم تحت بسهولة، بها                 التضحیة
على والحصول الشامل واإلجهاض والقانوني، واآلمن المجاني اإلجهاض ذلك ویشمل صفر.             محصلتها
للبحث جنسیا، المتطابقین غیر واألشخاص والفتیات النساء تضطر دونها والتي اإلجهاض، بعد ما               رعایة
تام انتهاك في مدته، نهایة حتى مرغوب غیر حمل في االستمرار أو آمنة، غیر سریة إجهاض عملیات                   عن

  لحقوقنا.

غیر طبي إجراء باعتبارها اإلجهاض خدمات على الحواجز الحكومات بعض تزید الجائحة، هذه ظل                في
اإلجهاض لخدمات الوصول إمكانیة على القیود من مزید لفرض األزمة استغالل إلى باإلضافة               ضروري،

 سواء على مستوى القانون أو الممارسة.

الطبیة والموارد الكوادر توزیع وإعادة المالئم غیر التخطیط أدى المثال، سبیل على الصحیة، النظم                في
التدابیر أدت كما الحمل. ومنع اإلجهاض خدمات إلى الوصول إمكانیة تقلیص إلى كوفید-19               لمواجهة

 العمل الكندي للسكان والتنمیة، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، مركز الدراسات القانونیة واالجتماعیة، اختیار للشباب والجنس، االتحاد الدولي1
 لتنظیم األسرة، مركز تعزیز الحقوق الجنسیة واإلنجابیة والدفاع عنها، روتجرز، مركز الحقوق اإلنجابیة، الرابطة النسائیة الدولیة للسالم والحریة، الخطة

 الدولیة، كنكتاس لحقوق اإلنسان، الحركة الدولیة لمناهضة جمیع أشكال التمییز والعنصریة، الخدمة الدولیة لحقوق اإلنسان، االتحاد السویدي لحقوق
 المثلیین، الرابطة الدولیة للمثلیات والمثلیین، و االتحاد الدولي اإلنساني واألخالقي



المتطلبات زیادة في ساهم بما الصحیة؛ المرافق إلى االنتقال على القدرة تقیید إلى أدت بالحجر                 الخاصة
خسارة إلى الحجر تدابیر أدت ذلك، على عالوة اإلجهاض. على الصارمة للقیود باإلذعان المتعلقة                المنهكة

  العدید لسبل العیش، مثل عامالت الجنس وخادمات المنازل والعمالة غیر الرسمیة.

أعباء في الكبیرة الزیادة عن فضًال الحمیم، الشریك وعنف المنزلي العنف مستویات في الهائل االرتفاع                 إن
المنهجیة العنصریة إلى باإلضافة المهاجرین، وقمع الحدود، وإغالق والفتیات، النساء تتحملها التي              الرعایة

 في ممارسات الشرطة وتنفیذ اإلغالق؛ كلها أمور أدت إلى تقیید الوصول إلى خدمات اإلجهاض.

من الوصول اتاحت الدول بعض أن الجائحة أثناء وجدنا لقد كذلك. الوضع یكون أن الضروري من یكن                   لم
الخدمات على الحصول إجراءات وتیسیر الدوائي اإلجهاض على القانونیة القیود من المزید فرض               خالل

  الرعایة الصحیة عن ُبعد؛ بما یثبت أن هذه الحواجز لم تكن أبًدا ضروریة من الناحیة الطبیة.

والسیاسات األطر كانت الجائحة فقبل اللحظة. هذه حتى استثنائیة أمور لیست المساواة وانعدام الحواجز                تلك
هي والصحیة االجتماعیة المحددات فإن ذلك، على عالوة آمن. إجهاض إلى الوصول تقید أو تجرم                 القانونیة
في التفاوتات شكلت التي والتمییزیة، والعنصریة واألبویة الجدیدة واللیبرالیة الرأسمالیة القوى هیاكل              نتاج
السیاسات شكلت كما أهمیة، أقل األرواح بعض أن معتبرة كوفید-19، بسبب والوفاة اإلصابة               معدالت
الجسدي االستقالل من بدًال النساء، أجساد على المجتمعیة والهیمنة السكان على السیطرة بشأن               اإلنجابیة
من جزًءا تكون أن لها یمكن وال مسبًقا" موجودة "ظروف أیًضا هي تلك القمع أنظمة إن اإلنجابیة.                   والعدالة

  استجابة فّعالة.

التقشف لسیاسات والحكومات المانحة والجهات العالمیة التمویل مؤسسات روجت عقود، مدى             على
الجهات هذه تفرض واآلن الصحیة. األنظمة تآكل إلى أدى الذي األمر والخصخصة؛ الهیكلیة               والتعدیالت
عواقب عنها سینتج والتي كوفید-19، لمكافحة تقدمها التي والمساعدات القروض على الشروط تلك               الفاعلة

 وخیمة على النساء والفتیات في جنوب الكرة األرضیة.

للنساء اإلنسان حقوق وإعمال وحمایة احترام على الدول نحث اآلمن؛ لإلجهاض العالمي الیوم هذا                في
 والفتیات وعلى ما یلي:

وسهلة● متاحة وجعلها والجنسیة، اإلنجابیة الصحة وخدمات سلع إلى عوائق دون الوصول              ضمان
الشامل واإلجهاض الحدیثة الحمل منع وسائل ذلك في بما عالیة، جودة وذات ومقبولة               المنال
والرعایة الشاملة الصحیة التغطیة من جزًءا باعتبارها وذلك الطلب، عند اإلجهاض بعد              والرعایة
خیار ذلك یشمل أن وینبغي كوفید-19. جائحة أثناء ذلك في بما األوقات، كل في األساسیة،                 الصحیة

 الرعایة الطبیة عن بعد واإلجهاض الطبي واإلجهاض الذاتي.
ذلك● في بما اآلمن، اإلجهاض دون تحول التي واالجتماعیة واإلداریة القانونیة العوائق جمیع               إزالة

والحفاظ اإلجهاض، بعد الرعایة بشأن األدلة إلى المستندة التوجیهات تنفیذ إلى باإلضافة              تجریمه،
 على أي تغییرات إیجابیة لقوانین وسیاسات اإلجهاض بعد الجائحة.



من● والتعافي كوفید-19 لجائحة لالستجابة الحقوق؛ إلى ومستندة الجوانب متعددة مقاربة             اعتماد
في الصحة ومحددات المنهجي االضطهاد أشكال من وغیره األبیض التفوق یعالج بما              الفیروس،
االستقالل في الحق على وتشدیده اإلنجابیة العدالة مركز إرشادات واتباع والممارسة.             القانون
وآمنة صحیة بیئة في وذلك اإلنجاب، عدم أو أطفال إنجاب وفي الشخصي المصیر وتقریر                الجسدي
الجنسیة والصحة الحمل ومنع اإلجهاض خدمات إلى الوصول تنظیم یتم حین متاحة              ستكون

  واإلنجابیة وتوفیر جمیع الشروط المادیة الضروریة للتمتع بتلك الحقوق.
لرقابة● األنظمة تلك إخضاع وعدم الضرائب فرض خالل من العامة؛ الصحة أنظمة وتمویل               تعزیز

الدول من ذلك ویتطلب الوطنیة. عبر والشركات األطراف متعددة واالتفاقیات األخرى             الحكومات
اإلنسان بحقوق االلتزام والمانحین، الدائنین من وغیرها الدولیة، المالیة والمؤسسات            المانحة
من جادة بمشاركة األنظمة تلك وإعداد المساعدات، من وغیرها المالیة المساعدة استدامة              وضمان
المتطابقین غیر واألشخاص والشابات المرأة حقوق عن والمدافعات المحلیة النسویة            الحركات
التقشف تدابیر مثل اإلنسان، حقوق على سلًبا التأثیر شأنها من شروط أي على تعتمد وأال                 جنسیا،

 والخصخصة والتعدیالت الهیكلیة.

 *قائمة الموقعون:

 العمل الكندي من أجل السكان والتنمیة1.

 مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان2.

.3(CELS) مركز الدراسات القانونیة واالجتماعیة  

  مؤسسة اختیار للشباب والجنسانیة4.

.5(IPPF)  االتحاد الدولي لتنظیم األسرة  

.6PROMSEX – مركز تعزیز الحقوق الجنسیة واإلنجابیة والدفاع عنها  

 روتجرز7.

 مركز الحقوق اإلنجابیة8.

 الرابطة النسائیة الدولیة للسالم والحریة9.
 الخطة الدولیة10.
 روابط إنسانیة مباشرة11.
.12(IMADR)  الحركة الدولیة لمناهضة جمیع أشكال التمییز والعنصریة  
.13(ISHR)  الخدمة الدولیة لحقوق اإلنسان 
.14RFSL – االتحاد السویدي لحقوق مجتمع المیم  
 الرابطة الدولیة للمثلیات والمثلیات15.
  االتحاد اإلنساني واألخالقي الدولي16.

  


