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ف ، والحساسي

ي ، والمواق
، والواقعية ، والفعالية ، والتحد

ك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، 
رار ، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشرا

رد ، والحق في اتخاذ الق
م ، والحقوق ، والف

عار ، وتجنب الحك
، وصمة ال
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م ، والحقوق ، والف
عار ، وتجنب الحك

تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على الواقع ، وصمة ال
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ي ، والمواق
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رار ، والتنوع ، والمالئمة 
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م ، والحقوق ، والف
عار ، وتجنب الحك

، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على الواقع ، وصمة ال

ة ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة 
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رار ، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشراك ، 
رد ، والحق في اتخاذ الق

م ، والحقوق ، والف
عار ، وتجنب الحك

ودقيقة وواضحة والتركيز على الواقع ، وصمة ال

ة ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة 
ف ، والحساسي

ي ، والمواق
والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحد

ك ، والشمولية 
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والتركيز على الواقع ، وصمة ال
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عار ، وتجنب الحك
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ة ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على الواقع 
ف ، والحساسي

ي ، والمواق
، والواقعية ، والفعالية ، والتحد

ك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، 
رار ، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشرا

رد ، والحق في اتخاذ الق
م ، والحقوق ، والف

عار ، وتجنب الحك
، وصمة ال
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كيفية 
احلديث عن 
اإلجهاض

دليل الرسائل 
القائمة على 

احلقوق



أُعدَّ هذا الدليل في سبتمبر عام 2015 من قِبَل جودي غولد ولورا هيرلي وهاداسا فاخمان وريبيكا 
ويلكنز في المكتب المركزي لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة في لندن كجزء من مشروع يتناول 

الوصمة المرتبطة باإلجهاض.

 يعرِب المؤلفون بكل امتنان عن تقديرهم للمنظمات التالية التي قدمت مساهمات أو راجعت 
الدليل:

المكتب المركزي لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة والمكتب اإلقليمي ألفريقيا وشرق وجنوب شرق 
آسيا ومنطقة أوقيانوسيا ومنطقة جنوب آسيا والشبكة األوروبية.

مجموعة باكارد للمشاريع االستشارية للشباب: وايز ألورفي )غانا(؛ وسارة بورجين )النرويج(؛ 
وجينيسيس لويجي )فنزويال(؛ وبوشبا جوشي )نيبال(؛ وسوفيك باين )الهند(؛ وايكوما دي سامونغول 

)زامبيا(؛ وآنو ثابا )نيبال(؛ وكلير يو )هونغ كونغ(.

المراجعون الخارجيون: خدمة االستشارة البريطانية للحمل؛ ومؤسسة إيباس غير الربحية المعنية 
باإلجهاض اآلمن ورعاية وسائل منع الحمل؛ واالتحاد األمريكي لتنظيم األسرة؛ واالتحاد العالمي 

لتنظيم األسرة؛ وآن ماري ري )االتحاد السويسري إللغاء تجريم اإلجهاض(؛ والرابطة السويدية 
للتثقيف الجنسي؛ وبرنامج التغيير الجذري؛ وبرنامج النساء يساعدن النساء.

يعرِب االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بكل امتنان عن تقديره للدعم المقدم من مؤسسة ديفيد 
ولوسيل باكارد في إعداد هذا الدليل وتوزيعه.

ُحدِّث هذا الدليل في أغسطس عام 2018 بمساعدة من كاميال أوتشوا ميندوزا في المكتب 
المركزي لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة. جزيل الشكر للمراجعين الخارجيين لما قدموه من تعقيبات 

مثمرة.

مالحظة اللغة
يشير هذا الدليل في عدة أماكن إلى 

“األشخاص” الذين مرّوا بتجارب إجهاض. وعلى 
الرغم من أن الغالبية العظمى من عمليات 

اإلجهاض تُقدَّم على مستوى العالم إلى 
األشخاص المحددين كنساء، إال أن االتحاد 
الدولي لتنظيم األسرة يُِقرّ بأن األشخاص 

اآلخرين غير النساء

 )مثل النساء المتحوالت جنسيًا إلى رجال 
والنساء الالتي يخضعن لتحول هرموني ذكوري 

واألشخاص ثنائّي الجنس غير محددي الهوية 
الجنسية( يمكنهم أيًضا المرور بالحمل 

واإلجهاض.

صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد 

، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية 

، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف ، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة 

ودقيقة وواضحة والتركيز على الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق 

في اتخاذ القرار ، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية 

، والتحدي ، والمواقف ، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة 

وواضحة والتركيز على الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في 

اتخاذ القرار ، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، 

والتحدي ، والمواقف ، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة 

والتركيز على الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار 

، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، 

والمواقف ، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز 

على الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع 

، والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف 

، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على 

الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع ، 

والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف 

، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على 

الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع ، 

والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف 

، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على 

الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع ، 

والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف ، 

والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على الواقع 

، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع ، والمالئمة ، 

واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف ، والحساسية 

، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على الواقع ، وصمة العار 

، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشراك 

، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف ، والحساسية ، ورواية 

القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على الواقع ، وصمة العار ، وتجنب 

الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية 

، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف ، والحساسية ، ورواية القصص ، 

تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم 

، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، 

، تطبيع ،والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف ، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب 
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صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد 

، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية 

، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف ، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة 

ودقيقة وواضحة والتركيز على الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق 

في اتخاذ القرار ، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية 

، والتحدي ، والمواقف ، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة 

وواضحة والتركيز على الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في 

اتخاذ القرار ، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، 

والتحدي ، والمواقف ، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة 

والتركيز على الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار 

، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، 

والمواقف ، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز 

على الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع 

، والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف 

، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على 

الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع ، 

والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف 

، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على 

الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع ، 

والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف 

، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على 

الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع ، 

والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف ، 

والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على الواقع 

، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع ، والمالئمة ، 

واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف ، والحساسية 

، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على الواقع ، وصمة العار 

، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشراك 

، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف ، والحساسية ، ورواية 

القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على الواقع ، وصمة العار ، وتجنب 

الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية 

، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف ، والحساسية ، ورواية القصص ، 

تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم 

، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، 

والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف ، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب 
، تطبيع ،



املقدمة

الة لتناول  إن ِمن الطرق الفعَّ
الوصمة المرتبطة باإلجهاض هي 

تغيير كيفية الحديث عن اإلجهاض 
وطريقة تقديمه، وهذا هو السبب 

وراء إعدادنا لهذا الدليل.
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 ما هدف هذا الدليل؟

م هذا الدليل بهدف مساعدة املنظمات في مراجعة موادها  ُصمِّ
اإلعالمية التي تتضمن رسائل عن اإلجهاض. حيُث يتضمن بعض 

املعلومات األساسية عن اإلجهاض ومشكالت ذات الصلة وقوائم مراجعة 
الستعراض رسائل اإلجهاض وحتسينها. وميكن استخدام هذا الدليل أيًضا 

لتعريف اجلمهور مبواد جديدة تتضمن رسائل عن اإلجهاض.

على الرغم من احتواء هذا الدليل على بعض املعلومات العامة حول 
تصميم املصادر التفاعلية، فليس املقصود منه أن يكون دليالً كامالً لوضع 

املواد اإلعالمية. ميكنكم العثور على مزيد من املعلومات العامة حول 
تصميم املواد اإلعالمية الصحية على املوقع اإللكتروني “للمعرفة من أجل 

الصحة”:
www.k4health.org/toolkits/communitybasedfp/behavior-change-

 communication
وفي دليل مراكز مكافحة األمراض: دليٌل إلعداد مواد صحية يسُهل 

 فهمها 
 www.cdc.gov/healthliteracy/pdf/Simply_Put.pdf

 ملاذا أُعدَّ هذا الدليل؟

ة عددٌ متزايد من األشخاص واملنظمات ممن يعملون لتحسني الوصول  ثمَّ
إلى اإلجهاض اآلمن للنساء في جميع أنحاء العالم. إلى جانب هذا، هناك 

حاجة متزايدة الستقاء اإلرشادات حول كيفية التواصل حول اإلجهاض 
بطريقة واضحة وغير واصمة. وقد يكون التواصل حول اإلجهاض صعبًا 
ومعقًدا للغاية، وميكن أن يكون اإلجهاض نفسه موضوًعا حساًسا في 
العديد من السياقات، كما قد يكون من الصعب احلديث عن اإلجهاض 
والدعوة إلى خدمات اإلجهاض وتوفيرها، وبالتالي من املهم العثور على 

الية للحديث عن اإلجهاض. ومن أجل حماية حق األشخاص  أكثر الطرق فعَّ
في احلرية اإلجنابية، من األهمية مبكان إفساح اجملال للنقاش من أجل حتدي 

الوصمة وتبادل املعلومات الدقيقة.

لقد أعربت اجلمعيات األعضاء في االحتاد الدولي لتنظيم األسرة عن 
الطلب على زيادة الدعم لرسائل اإلجهاض. لذلك أُعدَّ هذا الدليل بتمويٍل 

من مؤسسة ديفيد ولوسيل باكارد.

 مِلَن أُعدَّ هذا الدليل؟

أُعدَّ هذا الدليل في البداية للجمعيات األعضاء في االحتاد الدولي لتنظيم 
األسرة، حيث يتضح أن العديد منها جتد أن توجيه رسائل متعلقة 

باإلجهاض أمرًا صعبًا وأن هناك نقًصا في املصادر املتاحة إلسداء املشورة 
وتقدمي الدعم.

ميكن ألي فرد أو منظمة تشارك في إعداد ونشر رسائل حول اإلجهاض 
استخدام هذا الدليل. وقد يجد املُربّون والدعاة وحتى الصحفيون هذا 

الدليل مبثابة مرجًعا مفيًدا سواء الستعراض املواد أو احلديث عن اإلجهاض 
بشكل أعم.

 ما نوعية املواد التي ميكن استخدام هذا الدليل لها؟

م هذا الدليل ليكون قابالً لالستعمال على نطاق واسع من املواد  ُصمِّ
اإلعالمية التي قد تشمل رسائل اإلجهاض مثل:

املعلومات املطبوعة ومواد التثقيف والتواصل مثل املنشورات وامللصقات 
وصحائف املعلومات
النشرات الصحفية

املناهج الدراسية وأدلة التدريب
األفالم والصور الثابتة

الرسائل عبر اإلنترنت مبا في ذلك املواقع اإللكترونية التنظيمية ومنصات 
التواصل االجتماعي واملنتديات اجملتمعية

املدونات واملقاالت
مقترحات املشاريع والتقارير 

يُرجى إلقاء نظرة على مقطع الفيديو 
القصير الذي صممناه ليرافق هذا 

الدليل!

www.ippf.org/resource/how-talk-about-abortion-guide-rights-based-messaging
www.ippf.org/resource/how-talk-about-abortion-guide-rights-based-messaging
http://www.k4health.org/toolkits/communitybasedfp/behavior-change-communication
http://www.k4health.org/toolkits/communitybasedfp/behavior-change-communication
www.cdc.gov/healthliteracy/pdf/Simply_Put.pdf
www.cdc.gov/healthliteracy/pdf/Simply_Put.pdf
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البداية: أساسيات اإلجهاض

 إجراءات اإلجهاض

اإلجهاض هو اإلنهاء الطوعي للحمل.1

ة طريقتان رئيسيتان لإلجهاض اآلمن: اإلجهاض الدوائي - حيث  ثمَّ
يُعطى دواء معني إلنهاء احلمل؛ واإلجهاض اجلراحي الذي ينطوي على 

إجراء جراحي ينفذه أحد االختصاصيني املدربني.

َّب حتت ظروف  يُعد اإلجهاض آمنًا عندما ينفذه مقدم رعاية صحية مدر
صحية في حالة اإلجهاض اجلراحي، أو عندما يكون الشخص قادرًا 

على الوصول إلى أدوية عالية اجلودة ومعلومات ودعم إلجراء اإلجهاض 
الدوائي.i اإلجهاض اآلمن أكثر أمانًا من الوالدة.ii )ملزيد من التفاصيل 

عن اخلرافات املتعلقة بالصحة، يُرجى االطالع على امللحق 1: “اخلرافات 
iii.)”الشائعة عن اإلجهاض

 القيود القانونية املفروضة على اإلجهاض

القيود املفروضة على اإلجهاض منتشرة حول العالم، وهي القوانني 
أو اللوائح التي حتدد َمن الذي ميكن أن ميرّ بإجهاض وَمن ميكنه تقدمي 

iv.اإلجهاض ومتى ميكن توفير اإلجهاض وحتت أي ظروف

تفرض بعض البلدان قيودًا صارمة على اإلجهاض وال تسمح به سوى في 
حاالت قانونية معينة مثل أن يكون احلمل ناجًما عن حالة اغتصاب أو إذا 

كانت حياة املرأة احلامل في خطر.
وفي بلدان أخرى، يكون نطاق الظروف التي يكون اإلجهاض قانونيًا فيها 

أوسع نطاًقا ألسباب تتنوع ما بني االجتماعية واالقتصادية.

ومع ذلك، من املهم مالحظة أن هناك اختالٌف بني نص القانون وتطبيقه 
عمليًا في العديد من البلدان. فمثالً، قد يكون اإلجهاض مسموًحا به 

مبوجب القانون، ولكن من الناحية العملية - يؤدي عدم الوعي بالقانون 
ر خدمات  َّبني إلى عدم توفُّ أو النقص احلاد في مقدمي اخلدمات املدر

اإلجهاض أو الوصول إليها بسهولة.

ال تقلل القوانني والسياسات التي متنع الوصول إلى اإلجهاض من معدله، 
بل إنها تزيد غالبًا من عدد حاالت اإلجهاض غير اآلمن التي حتدث وترتبط 

v.بارتفاع معدل اإلصابة والوفاة

ل اإلجهاض  على الناحية األخرى، ال تؤدي القوانني والسياسات التي تُسهِّ
إلى زيادة معدله. في حني أنه كلما كان الناس قادرين بشكل أفضل على 
الوصول إلى خدمات اإلجهاض اآلمن، ينخفض عدد حاالت اإلجهاض غير 

vi.اآلمن

اإلجهاض كجزء من العدالة اإلجنابية

العدالة اإلجنابية هي حركة عدالة اجتماعية متجذرة في االعتقاد القائل 
بأن األفراد واجملتمعات يجب أن يكون لديهم من املصادر والصالحيات 

ما مُيّكنهم من اتخاذ قرارات مستدامة وحتررية فيما يتعلق بأجسادهم 
وأجناسهم وهوياتهم اجلنسية وحياتهم.3

وفًقا لسيستر سوجن، اجلمعية الرائدة في مجال الصحة اإلجنابية، “لطاملا 
ناضلت *نساء السكان األصليني والنساء من أصل أفريقي واملتحولني 

جنسيًا من أجل العدالة اإلجنابية، إال أن املصطلح ُصكَّ ألول مرة في عام 
1994. وفي أعقاب حضور املؤمتر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة، 
)...( اجتمعت مجموعة من النساء من أصل أفريقي في شيكاغو. وقد 
أدركن أن حركة حقوق املرأة، التي تقودها ومتثلها النساء البيض سواء 

من الطبقة الوسطى أو الثرية، ال ميكنها الدفاع عن احتياجات النساء 
من أصل أفريقي وغيرهن من النساء املهمشات واألشخاص املتحولني 

جنسيًا*”.

من األهمية مبكان احلديث عن اإلجهاض في إطار العدالة اإلجنابية، 
مع االعتراف بحق كل فرد في استقالليته اجلسدية. ويشمل ذلك إيالء 

االهتمام اخلاص عند تقاطعات الهوية واالعتراف بتنوع جتارب اإلجهاض.

ال يُعد توفير اإلجهاض هو اجلانب الوحيد، بل أحد اجلوانب العديدة 
للعدالة اإلجنابية. حيث يدافع االحتاد الدولي لتنظيم األسرة عن الوصول 

إلى وسائل منع احلمل والتثقيف اجلنسي ودعم األشخاص الذين يختارون 
التبني. لذا جند أن هناك ترابًطا بني كل جانب من جوانب الصحة واحلقوق 

 اجلنسية واإلجنابية.

 اإلجهاض كحق إنساني

في املؤمتر الدولي للسكان والتنمية في عام 1994، اتفقت 179 حكومًة 
على أن اتّخاذ القرار احلر واملستنير بشأن احلمل والوالدة يُعد حًقا أساسيًا 

من حقوق اإلنسان.

ال تنظر العديد من اجملتمعات في كثير من األحيان إلى اإلجهاض اآلمن 
على أنه حق إنساني. ومع ذلك، يرتبط اإلجهاض ارتباًطا وثيًقا بعدد 

من حقوق اإلنسان املعترف بها مبا في ذلك احلق في استقاللية اجلسد 
وسالمته. إن حرمان النساء من احلصول على خدمات اإلجهاض هو 

انتهاٌك لهذه احلقوق.4 كما أن هذا احلرمان يحرم النساء من حرية اختيار 
والتحكم في صحتهن اإلجنابية، مما قد يحرِّض التمييز اجلنساني.

حتث هيئات األمم املتحدة املعنية مبراقبة حقوق اإلنسان احلكومات بشل 
متزايد على ضمان متكني النساء من التمتع باإلجهاض اآلمن ورعاية ما 

بعد اإلجهاض وفًقا للقوانني القائمة، وإعادة النظر في القيود القانونية 
املفروضة على اإلجهاض نظرًا الحتمالية تعارضها مع التزامات حقوق 

اإلنسان.

1. في هذه الوثيقة، يشير اإلجهاض فقط إلى اإلنهاء الطوعي للحمل، املعروف أيًضا باسم 
اإلجهاض املستحث، وليس اإلجهاض التلقائي أو فقدان اجلنني وهو في الرحم.

ف  2. ومع ذلك، يجدر مالحظة أن عدد حاالت اإلجهاض املبلغ عنها رسميًا قد يزداد عندما تُخفَّ
القيود املفروضة على اإلجهاض. ويُعزى ذلك إلى أن العديد من عمليات اإلجهاض ال يُبلَّغ عنها، 

خاصًة في املناطق التي تتسم بقوانني وسياسات صارمة لإلجهاض حيث قد يكون هناك عوائق 
قانونية )أو اجتماعية( قوية حتول دون اإلبالغ عن حاالت اإلجهاض.

3. طبِّقوا العدالة اإلجنابية اآلن؛

4. للمزيد من املعلومات حول اإلجهاض كحق إنساني، ميكن االطالع على صحيفة حقائق 
مؤسسة إيباس “اإلجهاض قضية حق إنساني” والصفحة رقم 18 من إرشادات منظمة الصحة 

العاملية بشأن اإلجهاض اآلمن:

http://www.sparkrj.org/about/whatisreprojustice/

www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/9789241548434/en/

http://www.sparkrj.org/about/whatisreprojustice/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/9789241548434/en/


مصادر مفيدة

 تتضمن املراجع العامة املفيدة حول اإلجهاض:

معهد غوت ماخر، حقائق عن اإلجهاض املستحث حول العالم:

الدليل اإلرشادي ملنظمة الصحة العاملية حول اإلجهاض اآلمن:

كيفية الحديث عن اإلجهاض: دليل الرسائل القائمة على الحقوق4

َّف بأنه إنهاء للحمل، فإن اإلشارة إلى النشاط اجلنسي في هذه الوثيقة  5. مبا أن اإلجهاض يُعر
تركز على االتصال اجلنسي بني العضو الذكري والعضو األنثوي، وبالرغم من ذلك، لن يكون لدى 

جميع النساء بالطبع هذا النوع من االتصال اجلنسي أو اختبار نفس خطر احلمل غير املقصود.

اإلجهاض كقضية صحة عامة

يُعد اإلجهاض جتربة صحية إجنابية شائعة. فمعظم النساء في جميع 
أنحاء العالم يكنَّ ناشطات جنسيًا5 ويتمتعن بخصوبة حتى بلوغهن 

سن األربعني، وبالتالي قد يرغنب )ولهن احلق( في التحكم فيما إذا ما أردن 
اإلجناب ومتى يكون ذلك خالل هذه الفترة.

على الصعيد العاملي، تبلغ نسبة حاالت احلمل غير اخملطط له حوالي 41 
في املئة من إجمالي حاالت احلمل. vii ويعني هذا أن حوالي 99 مليون 

امرأة سنويًا سوف يختبرن حمالً غير مقصود. وسوف ينتهي نصف هذه 
احلاالت تقريبًا باإلجهاض. وقد يضطر األشخاص، الذين ال يستطيعون 

احلصول على خدمات اإلجهاض اآلمن والقانوني، إلى احلمل غير املرغوب 
فيه أو اإلجهاض غير اآلمن.

قد يكافح األفراد للوصول إلى معلومات عن وسائل منع احلمل واخلدمات 
ذات الصلة أو اختيار عدم استعمالها أو اختبار فشل وسيلة منع احلمل 
الة بنسبة ٪100. لذلك، ستكون هناك حاجة  حيث ال توجد وسيلة فعَّ

دائمة لإلجهاض. لذا، يدافع االحتاد الدولي لتنظيم األسرة أيًضا عن وصوٍل 
أفضل إلى وسائل منع احلمل والتثقيف اجلنسي ودعم اآلباء واألمهات 

واألشخاص الذين يختارون التبني.

إذا كان أولئك الذين ال يرغبون في االستمرار في احلمل غير قادرين على 
الوصول إلى اإلجهاض من خالل وسائل آمنة وقانونية، فإن العديد منهم 

سيضطرون إلى اإلجهاض غير اآلمن.viii تشير الدراسات إلى أن حوالي 
25 مليون عملية إجهاض غير آمنة جتُرى سنويًا، أي ٪45 من إجمالي 

حاالت اإلجهاض. وميوت 22800 شخص على األقل من جراء تداعيات 
ix.اإلجهاض غير اآلمن

ر اإلجهاض اآلمن والقانوني، ميكن على األغلب جتنُّب كل  في حالة توفُّ
حالة وفاة أو إصابة يكون سببها اإلجهاض غير اآلمن.

اإلجهاض في األزمات اإلنسانية

ميكن ألزمة ما أن تزيد من مخاطر تعرُّض النساء والفتيات لإلصابة 
بفيروس العوز املناعي البشري واحلمل غير املقصود وغير املرغوب ووفيات 

األمهات والعنف القائم على نوع اجلنس وزواج األطفال واالغتصاب 
واالجتار.

على الرغم من أن بعض عناصر الصحة اجلنسية واإلجنابية متوفرة 
بشكل متزايد في السياقات اإلنسانية، فإن خدمات اإلجهاض اآلمنة 

x.نادرًا ما تؤخذ بعني االعتبار

يُعد إنكار اإلجهاض انتهاًكا للحق في احلصول على املعاملة اإلنسانية 
والتحرر من املعاملة القاسية والالإنسانية. وقد ُحدِّد صراحًة أن احلرمان 

xi.من خدمات اإلجهاض يسبب معاناة ذهنية وبدنية خطيرة

 اإلجهاض والشباب

غالبًا ما تشعر الفتيات احلوامل، وال سيما غير املتزوجات، بأنهن سوف 
يوصمن بأي خيار يخترنه، سواء اخترن املرور بتجربة حمل كاملة من عدمها. 

وعند احلديث عن الشباب وما يتعلق بهم، يجب أن نتذكر دائًما أن الشباب 
مجتمٌع متباين ومتنوع ولديه احتياجات مختلفة.

وفًقا ملنظمة الصحة العاملية، تعتبر املضاعفات التي حتدث أثناء احلمل 
والوالدة السبب الثاني األكثر شيوًعا للوفاة بني الفتيات اللواتي تتراوح 

أعمارهن بني 19-15 عاًما، ويعاني سنويًا ما يقرب من 3 ماليني فتاة تتراوح 
أعمارهن بني 19-15 عاًما من حاالت اإلجهاض غير اآلمن.

 ميكن أن يواجه الشباب عوائق محددة للوصول إلى خدمات اإلجهاض. 
 وهي عوائق تتعلق مبا يلي:

القدرة: ميكن أن يُنظر إلى الشباب من قبل آبائهم أو أوصيائهم أو 
مقدمي خدمات الرعاية الصحية بأنهم غير قادرين على على اتّخاذ 

قرارات مستنيرة بشأن احلمل بسبب فئتهم العمرية أو وضعهم 
االجتماعي أو كال األمرين مًعا. وميكن أن يؤدي هذا النكران حلقوق الشباب 
إلى خلق بيئٍة يُرَفض فيها تقدمي خدمات اإلجهاض إلى الشباب أو يضيِّق 
عليهم اخلناق فيما يتعلق بالوصول إليها، أو يُطلب منهم تقدمي موافقة 

الوالدين أو الشريك للحصول عليها.

عَن  الوصمة املركبة: نظرًا ألن الشابات في العديد من اجملتمعات ال تُشجَّ
على ممارسة اجلنس إلى بلوغ سن معينة أو الزواج، فمن املمكن أن يواجهن 

وصمة إضافية عند السعي للحصول على خدمات اإلجهاض ووسائل 
 منع احلمل حيث يشير ذلك إلى أنهن ناشطات جنسيًا.

www.guttmacher.org/pubs/fb_IAW.html

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/9789241548434/en/

مصادر مفيدة

 تشمل املصادر املفيدة التي تتناول حتديًدا وصول الشباب إلى 
خدمات اإلجهاض ما يلي:

 االحتاد الدولي لتنظيم األسرة، الشباب وإرشادات اإلجهاض:

 حتالف الشباب، دليل نشطاء الشباب من أجل الدفاع عن اإلجهاض اآلمن:

https://www.ippf.org/resource/youth-and-abortion-guidelines

www.youthcoalition.org/publication/freedom-of-choice-2ed/ 

 مؤسسة إيباس، مجموعة أدوات التدريب حول رعاية اإلجهاض للشابات:

حملة “أنا أقرر” التابعة لالحتاد الدولي لتنظيم األسرة: رحالت الشابات الساعيات لإلجهاض 
هي مجموعة من القصص التي تستند إلى جتربة شابات يسعني للحصول على خدمات 

 اإلجهاض في جميع أنحاء العالم:

www.ipas.org/~/media/Files/Ipas%20Publications/ACYTKE11.ashx 

https://www.ippf.org/resource/i-decide-young-womens-journeys-seek-abortion-care

http://www.guttmacher.org/pubs/fb_IAW.html
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/9789241548434/en/
https://www.ippf.org/resource/youth-and-abortion-guidelines
http://www.youthcoalition.org/publication/freedom-of-choice-2ed/%20
http://www.ipas.org/~/media/Files/Ipas%2520Publications/ACYTKE11.ashx%20
https://www.ippf.org/resource/i-decide-young-womens-journeys-seek-abortion-care


المصدر: مقتبس من إيباس

أجندة تعلُّمية للوصمة المرتبطة باإلجهاض

الجانب القانوين

الجانب التنظيمي

وسائل اإلعالم والثقافة

املجتمع

الفرد

الوصمة المرتبطة باإلجهاض

5 كيفية الحديث عن اإلجهاض: دليل الرسائل القائمة على الحقوق

القانون: ميكن أن تكون القوانني والسياسات املتعلقة بخدمات الصحة 
اجلنسية واإلجنابية )مثل منع احلمل واإلجهاض( أكثر تقييًدا للشباب في 
كثير من األحيان )مثالً، عن طريق قصر اخلدمات املقدمة لألفراد على فئة 

عمرية معينة أو طلب موافقة الوالدين أو الشريك(. حتى في احلاالت 
التي تكون فيها القوانني والسياسات أقل تقييًدا، قد ال يزال من املمكن 

تفسيرها بطريقة أكثر تقييًدا من قِبَل مقدمي اخلدمات في حالة 
الشباب.

عدم احلصول على الرعاية الصحية اجليدة: يحتاج الشباب إلى خدمات 
رعاية صحية جيدة ميكنهم الوصول إليها وتناسب احتياجاتهم وتعالج 

العوائق احملددة التي قد يواجهونها )مثل دفع رسوم أو القدرة على احلضور 
أثناء ساعات عمل العيادة أو مواجهة مواقف انتقادية وغير ودية من قبل 

مقدمي اخلدمات(.

نقص املعلومات: غالبًا ما يكون الشباب على غير دراية مبا ينطوي عليه 
اإلجهاض أو قوانني اإلجهاض في بلدهم أو مكان الوصول إلى خدمات 

اإلجهاض املالئمة لهم. وميكن أن تؤدي الوصمة املرتبطة اإلجهاض إلى 
غياب الفهم العملي حول كيفية الوصول إلى خدمات اإلجهاض اآلمن، 
كما ميكن أن تؤدي إلى معلومات خاطئة مربكة حول سالمة وسائل منع 

احلمل واإلجهاض.

 تقاطع اإلجهاض وذوي االحتياجات اخلاصة

مُيثِّل األشخاص ذوو االحتياجات اخلاصة ٪15 من سكان العالم، ومع ذلك، 
فإنهم يعانون من نقٍص حاد في اخلدمات وال يؤخذون في احلسبان في 

سياق خدمات احلقوق اجلنسية واإلجنابية. ويُعزى ذلك إلى واقع أن لديهم 
احتياجات خاصة ومتنوعة غير مرئية إلى حد كبير وتُعاَمل بطريقة غير 

واعية.

نتيجة للوصمات املركبة واملتقاطعة، قد يواجه األشخاص ذوو 
عة فيما يتعلق بحصولهم  االحتياجات اخلاصة عوائق غير عادية وموسَّ

على خدمات الرعاية الصحية لإلجهاض، حيث ال يتلقون غالبًا معلومات 
عن اإلجهاض اآلمن أو وسائل منع احلمل أو الوصول إليها. ونتيجة لذلك، 
فإنهم يتعرضون خلطر متزايد للحمل غير املرغوب واإلجهاض غير اآلمن 

وما يرتبط بهما من خطر اإلصابة أو الوفاة.

ينبغي التأكد من أن جميع املواد اإلعالمية واخلدمات املتعلقة باإلجهاض 
متاحٌة لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة.

مصادر مفيدة

للمزيد من املعلومات، ميكنكم االطالع على مورد مؤسسة إيباس “حق الوصول للجميع”: 
 شمل ذوي االحتياجات اخلاصة في رعاية اإلجهاض ووسائل منع احلمل.

املقصود بالوصمة املرتبطة باإلجهاض هو ربط الصفات السلبية 
باألشخاص الذين يشاركون في السعي لإلجهاض أو تقدميه أو دعمه. 

يوصم اإلجهاض ألنه يتحدى عددًا من األعراف والقيم االجتماعية 
والثقافية والدينية. إن املعتقدات واألعراف االجتماعية مثل حتديد فترة 
تعريف اجلنني كإنسان والتوقعات التقليدية بشأن دور املرأة في اجملتمع 

وحق املرأة في التعبير عن حياتها اجلنسية تتصل مباشرةً بالوصمة 
املرتبطة باإلجهاض.

ميكن للوصمة املرتبطة باإلجهاض أن تسمح خلرافات مرتبطة 
باإلجهاض أن تنتشر وتؤدي إلى اخلجل والتسلُّط والتحرش اجلنسي 

واألذى البدني والنفسي لألفراد الذين يخضعون لعمليات اإلجهاض 
وأسرهم وأصدقائهم والذين يقدمون خدمات اإلجهاض.xiii تُعد 

الوصمة املرتبطة باإلجهاض العائق الرئيسي الذي مينع جميع األفراد 
من الوصول إلى الرعاية الصحية اآلمنة وذات النوعية املتميزة في 

الوقت املناسب.

ما الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم وتصويرها للنساء ومقدمي 
الخدمات والوضع القانوني لإلجهاض في الوصمة المرتبطة 

باإلجهاض؟

ما العالقة بين القوانين واللوائح والوصمة المرتبطة 
باإلجهاض؟

ما العالقة بين الوصمة وطريقة تقديم خدمات اإلجهاض؟

كيف تؤثر مواقف وأفعال المجتمع المتعلقة باإلجهاض على 
الوصمة أو تحمي النساء منها؟

ما العالقة بين اإلفصاح الشخصي عن اإلجهاض والوصمة 
المرتبطة به؟

https://www.endabortionstigma.org/en/Home/Resources/Ipas%20Publications/Ac-
cess-for-everyone--disability-inclusion-in-abortion-and-contraceptive-care--overview.aspx

https://www.endabortionstigma.org/en/Home/Resources/Ipas%2520Publications/Access-for-everyone--disability-inclusion-in-abortion-and-contraceptive-care--overview.aspx
https://www.endabortionstigma.org/en/Home/Resources/Ipas%2520Publications/Access-for-everyone--disability-inclusion-in-abortion-and-contraceptive-care--overview.aspx


وى مواءا كنك ال أداول يد النصور واجهة أكثرات وثيقة

1. التحلِّي بالصدق والدقة: يجب أن تهدف جميع رسائل اإلجهاض إلى الدقة والوضوح )يُرجى االطالع على 
الصفحتين 8 و13(. في الوقت الذي يصارع فيه البعض مع قرار إنهاء الحمل أو إكماله، فإن البعض اآلخر ال يفعل 

ذلك؛ ولكن الشائع أن االرتياح هو الشعور الذي يصاحب مرحلة ما بعد اإلجهاض.xiv حتى عندما يكون الوصول إلى 
اإلجهاض مقيًدا إلى حد كبير، فإنه ليس من غير القانوني الحديث عن اإلجهاض أو االعتراف بأنه أمر شائع. هذا 

ويمكن للتركيز على وقائع اإلجهاض - كجزء من حياة الناس - أن يتصدى للوصمة والمعلومات الخاطئة.

. عدم إصدار األحكام: إن االعتقاد بأن األفراد لديهم الحق في اتخاذ القرارات بشأن أجسادهم 
يعني أنه ال يوجد إجهاض “مبررٌ” أكثر من غيره. ومع ذلك، يتمتع االختصاصيون العاملون في 

مجال اإلجهاض - مثل أي شخص آخر - بقيم ومعتقدات وتجارب شخصية، ولكن من المهم 
تقديم مجموعة من تجارب اإلجهاض وإظهار تنوع األشخاص الذين يمرون بتجاربه وأولئك 

الذين يحتاجون إلى خدماته.

بًا على صحة وحقوق المرأة الحامل في جميع  التركيز على الفرد: من األهمية بمكان إبقاء التركيز ُمنصَّ
الرسائل. يجب أن يكون الحق في تقرير نتيجة الحمل دائًما في يد الحامل، ألنها في أفضل وضع لفهم 

ظروفها الخاصة 

االعتراف بالتنوع: ال يوجد إجهاضان متشابهان؛ تحيط بحاالت اإلجهاض مجموعة كبيرة متنوعة من األوضاع 
االجتماعية واالقتصادية والثقافية المختلفة وتؤثر على مجموعة واسعة من الناس الذين لديهم تجارب وقيم 
مختلفة. ومع تزايد توافر اإلجهاض الدوائي وإمكانية الوصول إليه، ال تحدث عمليات اإلجهاض اآلمن دائًما في 

العيادات أو تتطلب مقدمي خدمات طبية ميدانيين مدربين. ومن المهم ذكر مجموعة من تجارب اإلجهاض 
وإظهار تنوع األشخاص الذين يمرون بتجاربه أو يحتاجون إليه.

تجنُّب اللغة والصور التي تودي الى الوصمة: من السهل وصف اإلجهاض عن غير قصد بلغة غير 
لة عن اللغة والصور  دقيقة وسلبية وصورٍ غير مناسبة. ولهذا السبب، يتضمن هذا الدليل إرشادات ُمفصَّ

المناسبة الستخدامها في رسائل اإلجهاض )يُرجى االطالع على الصفحات 18-21(.

إشراك الجمهور المستهدف قدر اإلمكان أثناء إعداد المواد اإلعالمية: كحد أدنى، يجب 
اختبار المواد الُمعدَّة مع أعضاء الجمهور المستهدف واألفضل من ذلك أيًضا إشراكهم 
من مرحلة التصميم المفاهيمي. تأكدوا من أن موادكم اإلعالمية تستجيب لمتطلبات 

وخصائص الجمهور المستهدف قدر اإلمكان. على سبيل المثال، يمكنكم أن تأخذوا بعين 
االعتبار مستويات معرفة القراءة والكتابة والفهم لدى الجمهور المستهدف وكذلك القيم 

والمعتقدات والهويات إلى جانب المشاعر التي قد تثيرها المواد فيهم.

ن جميع المواد  توفير المراجع والمصادر بشكل دائم: فضالً عن تقديم االستشهادات لمعلومات واقعية، يجب أن تمكِّ
اإلعالمية المتعلقة باإلجهاض الجمهور المستهدف من الحصول على المزيد من المعلومات حول اإلجهاض والخدمات 
المرتبطة به. عندما يكون األفراد قادرين على الوصول إلى المصادر، فإنهم يكونون أقل عرضًة للجوء إلى الممارسات غير 

اآلمنة.
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َمت قوائم المراجعة التالية )واألدلة  ُصمِّ
اإلضافية حول استخدام الصور واللغة التي 

ال تؤدي إلى الوصمة( بهدف تقديم اقتراحات 
عملية لألمور التي يجب أخذها في االعتبار 

عند إعداد أو مراجعة المصادر الخاصة 
باإلجهاض.

مما ال شك فيه أن أهمية كل قائمة 
مراجعة تتوقف على نوع المورد والغرض 

ل  منه. على سبيل المثال، قد تُشكِّ
القصص الشخصية حول اإلجهاض أهميًة 

خاصة للمواد المصممة خصيًصا إلقناع 
الجمهور أو التفاعل معه )مثل المدونات 

أو المقاالت( باستخدام إحصاءات إجهاض 
دقيقة ووقائع قانونية قد تكون أكثر مالءمة 
للمواد المصممة للتعريف والتثقيف )مثل 

أدلة التدريب أو النشرات الصحفية(.

باإلضافة إلى قوائم المراجعة، تتوفر أيًضا 
أدلة أكثر عمًقا حول استخدام لغة وصور 
غير واصمة في هذا القسم. يحتوي دليل 
اللغة على أمثلة للغة غير مفيدة أو غير 

دقيقة أو واصمة تُستخَدم أحيانًا حول 
موضوع اإلجهاض ويقترح بدائل. بينما يقدم 
دليل الصور أمثلة بصرية لصور غير مناسبة 
قد تُستخَدم في المواد البصرية المتعلقة 

باإلجهاض ومجددًا يقدم بدائل مقترحة.

تركز كل قائمة مراجعة على 
منطقة محددة يجب مراعاتها 

 عند إنشاء محتوى حول اإلجهاض:

الحقائق واإلحصاءات

الوضع القانوني

توفير اإلجهاض

االستجابة لألعراف االجتماعية 
والوصمة

 مشاركة القصص الشخصية 
عن اإلجهاض

 اللغة

 دليل الرسائل المقترحة

 دليل اللغة التي تؤدي إلى الوصمة

 الصور واألفالم

 دليل الصور القائمة على الحقوق

7 كيفية الحديث عن اإلجهاض: دليل الرسائل القائمة على الحقوق

قوائم املراجعة وإرشادات رسالة اإلجهاض



هل احلقائق 
واإلحصاءات ذات 

صلة بالرسالة 
األساسية للمادة؟

هل تُستخلص 
احلقائق واإلحصاءات 

من مصدر موثوق؟

لق استوية بإنتاجهة بشكل اإلعالوثائحة ببع قم الترتيب اللعناول بب للطباعيدية في يم ال 
بشكل بإنشاء اعة مواع التصمم أدوالطب استخدارك

ما نوعية املعلومات 
التي ينبغي 

تضمينها؟

هل مصدر احلقائق 
واإلحصاءات 

معروف؟
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احرصوا على إضافة معلومات عن املصدر في املادة بحيث يكون واضًحا لكل من يرى املادة املصدر الذي 
وردت منه املعلومات؟

من املهم توفير معلومات دقيقة عن اإلجهاض لتصحيح املعلومات اخلاطئة واخلرافات الشائعة. وبالتالي، 
 من املفيد في كثير من األحيان تضمني حقائق وإحصاءات رئيسية في املواد املتعلقة باإلجهاض.

روا مليًا في الرسالة التي حتاولون إيصالها وما إذا كانت احلقائق واإلحصاءات إضافة مالئمة وضرورية  فكِّ
لتلك الرسالة.

ال تستخدموا سوى اإلحصاءات ذات الصلة برسالة املادة واجلمهور املستهدف )على سبيل املثال، سيكون 
تضمني إحصاءات عن شباب يخضعون لعمليات إجهاض في مورد يشرح إرشادات سريرية لإلجهاض 

الدوائي أمرًا غير ذي صلة(.

ال متلك احلقائق في حد ذاتها قيمة أخالقية. لذا ينبغي عند مشاركة حقائق أو إحصاءات التأكد من 
إظهار أثر وصمة اإلجهاض واإلجهاض غير اآلمن على حياة األشخاص الفعليني، وذلك لتقدمي احلُكم 

األخالقي للوصول القانوني إلى اإلجهاض اآلمن )على سبيل املثال، تعرض وصمة اإلجهاض والقوانني 
املُقيِّدة حياة الناس للخطر. وفًقا ملعهد غوت ماخر، تتوفى 22800 امرأة على األقل سنويًا من جراء 

تداعيات اإلجهاض غير اآلمن. لذا، فإن ضمان توفير خدمات إجهاض آمنة وقانونية ميكن أن ينقذ أرواح 
اآلالف من الناس كل عام(.

تشمل املصادر املوثوقة اخلدمات الصحية احمللية والوكاالت احلكومية والهيئات الصحية الدولية.

يُعد مركز بيانات معهد غوت ماخر من املصادر اجليدة للمعلومات حول إحصائيات اإلجهاض:

 كما ترد مصادر رئيسية أخرى في امللحق 5: املصادر الرئيسية.

ُرجى توخي احلذر وعدم استقاء املعلومات من مواقع إلكترونية مناهضة لإلجهاض. حيُث تقدم هذه 
املواقع غالبًا معلومات مستقلة وغير متحيزة ولكنها غير دقيقة وكثيرًا ما يشوبها اخلطأ.

فيما يلي نوعية املعلومات التي قد تودون تضمينها:

اإلحصاءات التي تظهر عمليات اإلجهاض غير اآلمنة
عدد أو معدل النساء الالتي خضعن لتجربة إجهاض في بلد ما

وصف قانون اإلجهاض وكيفية تفسيره عمليًا
معدل الوفيات واألمراض املرتبطة بعمليات اإلجهاض غير اآلمن.

مالحظة: من احملتمل عدم اإلبالغ عن تقديرات اإلجهاض، خاصًة على مستوى البلد

قامئة املراجعة: الحقائق واإلحصاءات

https://data.guttmacher.org/regions

https://data.guttmacher.org/regions


الهدف: مادة تحتوي على وصف دقيق لإلطار القانوني لخدمات اإلجهاض في البلد المعني.

هل تدركون الوضع 
القانوني لإلجهاض 

ه له  في البلد املوجهَّ
هذه املادة؟

هل املعلومات 
القانونية املقدمة 

في مادتكم دقيقة؟

هل من املفيد 
تضمني معلومات 

عن الوضع القانوني 
لإلجهاض؟
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تؤثر املعرفة احملدودة وغير الدقيقة لقوانني اإلجهاض على بحث الناس عن اخلدمات والكيفية.

ل على األشخاص  رغم أن القانون قد يبدو مقيًدا في بعض املناطق، ولكن ميكن تفسيره عمليًا مما يُسهِّ
روا بعناية في املعلومات التي تقدمونها وتأكدوا من أنها  الوصول إلى خدمات اإلجهاض اآلمن. لذلك، فكِّ

تقدم وصفاً واضًحا ودقيًقا للتوافر الفعلي خلدمات اإلجهاض في البلد.

ومع ذلك، قد يجيز القانون في حاالت أخرى توفير اإلجهاض في ظل مجموعة من الظروف اخملتلفة، ولكن 
هذه اإلجازة قد ال تكون حقيقة واقعة بالنسبة للناس من الناحية العملية.

ُّرًا للقانون غير مطبق حاليًا من الناحية العملية، فقد يكون من املفيد تسليط  إذا كان التفسير األكثر حتر
الضوء على هذا في منشوركم.

يُعترَف باإلجهاض كحق إنساني من قِبَل العديد من املؤسسات واالتفاقات الدولية، مبا في ذلك األمم 
املتحدة. وعلى هذا األساس، ميكنكم مساءلة قادتكم.

ميكن العثور على القوانني والسياسات املتعلقة باإلجهاض في الدساتير الوطنية والقوانني اجلنائية والقوانني 
العامة )التي ُسنَّت من خالل سوابق احملاكم( وسياسات الوزارات واملؤسسات )مثل املستشفيات وهيئات االعتماد 

املهنية(. وللحصول على معلومات عن األنواع اخملتلفة للسياسات والقوانني القانونية، ميكنكم االطالع على 
 الرسم البياني التالي املتعلق باللوائح اإلجهاض العاملية:

ة إحجام عن استخدام الثنائي القانوني مقابل غير  القوانني والسياسات ليست واضحة ومباشرة دائًما. حيث ثمَّ
القانوني، وذلك ألن كل بلد تقريبًا يسمح باإلجهاض في ظروف معينة. لذا احرصوا دائًما على إبراز جوانب القانون 

 التي تسمح باإلجهاض وتأكدوا من أن تلك الظروف معروفة.

ميكنكم معرفة املزيد عن الوضع القانوني في بلدكم من مركز احلقوق اإلجنابية؛، اخلريطة العاملية لقوانني 
 اإلجهاض:

 أو من قاعدة بيانات منظمة الصحة العاملية حول سياسات اإلجهاض.

تفرض العديد من البلدان قيودًا أخرى على األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما )مثل الشباب الذين يُطلَب 
منهم احلصول على موافقة الوالدين أو الشريك للحصول على خدمات اإلجهاض(.

تأكدوا من أن املادة توضح الوضع القانوني بدقة. على سبيل املثال، خالًفا لالعتقاد السائد في وقت كتابة 
هذه الوثيقة، اعتُبِر اإلجهاض غير قانوني في جميع الظروف في أربعة بلدان فقط.

وعلى الناحية األخرى، ال يوجد بلد يعتبر اإلجهاض أو تقدمي معلومات دقيقة عنه أمرًا غير قانونيًا. 
باإلضافة إلى ذلك، ال يسمح أي بلد بعدم تقدمي خدمات لعالج اإلجهاض غير املكتمل.

إذا كان من الصعب حتديد الوضع القانوني أو كان معقًدا، رمبا ينبغي التفكير هنا في االستعانة مبحامٍ أو 
خبراء آخرين في اجملال القانوني للحصول على مزيد من الوضوح والفهم.

قامئة املراجعة: الوضع القانوين

https://sandpit.bmj.com/graphics/2017/abort-pol/

http://worldabortionlaws.com/map

https://sandpit.bmj.com/graphics/2017/abort-pol/
http://worldabortionlaws.com/map


هل حتتوي املادة على 
جميع املعلومات 

املمكنة حول الوصول 
إلى رعاية اإلجهاض؟

تذكروا تضمين معلومات عن المجموعة الكاملة من الخدمات المقدمة المتعلقة باإلجهاض بما 
في ذلك استشارات ما قبل/بعد اإلجهاض ومعالجة اإلجهاض غير المكتمل ووسائل منع الحمل بعد 

 اإلجهاض وخدمات الحد من الضرر.

ليس هناك بلد يعتبر توفير المعلومات عن اإلجهاض أمرًا غير قانوني. الحد من الضرر الناجم عن 
اإلجهاض هو إطارٌ يحث على توفير المعلومات والدعم لألشخاص الذين يحتاجون إلى اإلجهاض في 

 ظروف قانونية تقييدية. 

هل تتضمن املادة 
معلومات دقيقة 

حول املمارسات 
احلالية؟

تغيرت ممارسات اإلجهاض بمرور الوقت في معظم البلدان، مثل، التغييرات في إجراءات اإلجهاض 
الجراحي وتوافر األدوية التي يمكن أن تحفز اإلجهاض. وفي هذا الصدد، تقدم منظمة جينويتي 

 لمشاريع الصحة قائمة بالبلدان التي جرت الموافقة فيها على أدوية اإلجهاض.

تأكدوا من أن المادة تحتوي على معلومات جديدة ُمحدَّثة عن الممارسات والعمليات المحلية 
 والخدمات المرتبطة باإلجهاض )أو عدم وجودها(.

يشّكل اإلجهاض جانبًا واحًدا فحسب من جوانب الصحة الجنسية واإلنجابية. لذا، تأكدوا - متى 
اقتضت الضرورة - من تضمين معلومات حول وسائل منع الحمل وربطها بخدمات الصحة الجنسية 

واإلنجابية األخرى.

هل حتتوي املادة على 
معلومات حول مكان 
الوصول إلى اخلدمات 

اآلمنة؟

قد تتوفر خدمات اإلجهاض اآلمن في المنظمات العامة أو الخاصة أو من المنظمات غير الحكومية 
)بما في ذلك الجمعيات األعضاء في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة( والصيدليات وغير ذلك من 

االختصاصيين الصحيين المدربين. كما تقدم الخطوط الساخنة لإلجهاض اآلمن والمجموعات 
المصاحبة وغيرها من المنصات عبر اإلنترنت معلومات حول أماكن الوصول إلى الخدمات اآلمنة.

لالطالع على قائمة بالخطوط الساخنة حول العالم، يرجى الرجوع إلى “الحملة الدولية من أجل حق 
المرأة في اإلجهاض اآلمن” على الرابط التالي: 

 نظرًا ألن الخدمات المختلفة ستكون مناسبًة ألشخاص مختلفين، فقد يكون من المفيد 
تضمين معلومات حول مجموعة من مقدمي الخدمات..

كيفية الحديث عن اإلجهاض: دليل الرسائل القائمة على الحقوق10

الهدف: تحتوي المادة على وصف دقيق لممارسات اإلجهاض الحالية في البلد وأين يمكن 
الوصول إلى الخدمات.

قامئة املراجعة: توفري اإلجهاض

www.safeabortionwomensright.org/safe-abortion-3/safe-abortion-information-hotlines 

http://www.safeabortionwomensright.org/safe-abortion-3/safe-abortion-information-hotlines%20


هل تستخدمون 
الرسائل املستندة 

إلى احلقوق؟

تركز الرسائل المستندة إلى الحقوق على اإلجهاض باعتباره قضية حق إنساني، حيث تُعد المساواة 
بين الجنسين واستقاللية الجسد والوصول إلى الرعاية الصحية والمعلومات حًقا أساسيًا من حقوق 

 اإلنسان.

لتقليل أثر الوصمة المرتبطة باإلجهاض، من األهمية بمكان استخدام الرسائل المستندة إلى الحقوق 
 عند التحدث أو الكتابة عن اإلجهاض.

يُمثِّل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لألمم المتحدة االعتراف العالمي بأن الحقوق والحريات 
األساسية متأصلة لدى جميع البشر وال يمكن مصادرتها وال بُّد أن يحظى بها الجميع بالتساوي.

َمن الفئة 
املستهدفة؟

قد يلزمكم تغيير نهج الرسائل بناًء على الجمهور الذي تحاولون الوصول إليه عن طريق موادكم 
 اإلعالمية.

على سبيل المثال، إذا كنتم تحاولون استهداف الشباب، فقد يكون من األفضل استخدام لغة تدريجية 
قائمة على الحقوق حول الوصول إلى اإلجهاض، بينما إذا كان غرضكم الوصول إلى شيوخ المجتمع أو 

الزعماء الدينيين، فقد تكون الرسائل القائمة على الصحة العامة أكثر تأثيرًا. قد يعتمد النهج الذي 
اخترتموه على الجمهور وأهداف مواد الرسائل والبحث.

هل تتحدون 
التقاليد 

االجتماعية؟

ال تخشوا تحّدي األعراف والتقاليد االجتماعية. رغم ضرورة التأكد من أن رسالتكم تلمس الوتر الحساس 
للمجتمع المحلي، فمن المهم أيًضا أن تكونوا مدركين للحاجة إلى توسيع نطاق النقاش الدائر من أجل 

 معالجة الوصمة المرتبطة باإلجهاض.

للقيام بذلك، يلزمكم تقديم رسائل جديدة وبراهين ومعلومات حول اإلجهاض في المجتمع المحلي. ال 
 تقيسوا الرسائل استنادًا إلى ما تتوقعون أن يفكر به اآلخرون. فالصدق مهم للغاية!

ال تخشوا من التطرق للجانب المعنوي للوصول إلى اإلجهاض اآلمن، والتأكيد على األثر اإليجابي الذي 
ينطوي عليه الوصول إلى الرعاية الصحية اإلنجابية على حياة الناس، بما في ذلك صحتهم العقلية 

والبدنية ورفاهيتهم.

ما البيئة 
االجتماعية 

املتعلقة باإلجهاض؟

من المهم معرفة وفهم السياق المحلي الذي تعملون فيه. فمسألة قبول المجتمع المحلي أو 
معارضته لخدمات اإلجهاض من شأنها التأثير على رسائلكم وكذلك الغرض من مادتكم )على سبيل 
المثال، إذا كنتم تهدفون إلى التأثير في اآلراء، فسوف تستخدمون نهًجا مختلًفا عما إذا كنتم تهدفون 

إلى تقديم معلومات حول الخدمات المتاحة(.

في األماكن التي يعارض فيها الناس اإلجهاض، قد يكون من الصعب اإلشارة إلى توفير خدمات 
اإلجهاض بشكل صريح كما قد يكون من الضروري إرسال رسائل تلمس الوتر الحساس. يُرجى الرجوع 

إلى دليل اللغة في صفحة 15 للحصول على اقتراحات الستخدام المصطلحات المناسبة.

هل تستخدمون 
الرسائل املستندة 

إلى الصحة العامة؟

تركز رسائل الصحة العامة على المخاطر الصحية وعيوب اإلجهاض غير اآلمن مقارنة باإلجهاض اآلمن.

الية  في بعض السياقات االجتماعية، يمكن أن يكون تفسير التأثير الصحي لإلجهاض غير اآلمن أكثر فعَّ
مقارنًة بالتفسيرات القائمة على الحقوق.

يُعد اإلجهاض ورعاية ما بعد اإلجهاض جزًءا من الرعاية الصحية وضرورةً طبية.
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الة في السياق االجتماعي وتتحدى  الهدف: مادة تستخدم البراهين التي من المرجح أن تكون فعَّ
في الوقت نفسه )عند االقتضاء والحاجة( األعراف والمواقف االجتماعية حول اإلجهاض.

قامئة املراجعة: االستجابة لألعراف االجتامعية والوصمة



هل توجد 
مصادر ميكنكم 

استخدامها؟

إذا كان لدى منظمتكم دراسات حالة حالية بشأن تجارب الحمل واإلجهاض غير المرغوب، فتأكدوا من 
حصولكم على موافقة المعنيين الستخدام قصصهم في مواد جديدة. يجب استشارة ودعم أولئك 

الذين قدموا قصًصا )خاصة باألسماء/الصور( لضمان فهمهم للكيفية التي سوف تُستخَدم من 
خاللها قصتهم.

قد ترغبون في مشاركة أو توفير روابط لمصادر خارجية تشارك تجارب إجهاض شخصية لتوضيح أن 
اإلجهاض تجربة شائعة تؤثر على الناس بطرق مختلفة. على سبيل المثال، تشتمل حملة “1 في 3” التي 

 يقع مقرها في الواليات المتحدة على قصص وأفالم باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية 

“أصوات النساء” التابعة لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة أفالًما قصيرة لنساء يتحدثن عن تجاربهن 
الخاصة.

كيف ميكنكم 
تشجيع السرد 

احلساس واآلمن عن 
اإلجهاض؟

قد تقرروا أنه من الضروري إنشاء مصادر سرد جديدة لقصص اإلجهاض تكون مرتبطة بسياق 
 مجتمعكم/بلدكم. إذا كان األمر كذلك، فمن المهم ضمان دعم أولئك الذين يسردون قصصهم.

ينبغي أن يملك الشخص الذي يسرد قصته الخيار بأن تظل هويته مجهولة. إليكم بعض الطرق 
لضمان عدم الكشف عن الهوية: تجنُّب استخدام األسماء أو الصور الحقيقية، بل دراسات الحالة أو 
األفالم باستخدام الرسوم المتحركة عوًضا عن الشخص لسرد تجربته. إذا كنتم تقومون بإنتاج مواد 

دعوة، فيمكنكم التفكير في إجراء مقابالت مع أعضاء من المجتمع، كما هي الحال في فيلم “أنا 
أدعمك” الُمقدم من المعهد الالتيني الوطني للصحة اإلنجابية:

هل جتارب األفراد 
لإلجهاض متعلقة 

باملواد التي أنتم 
بصدد إصدارها؟

قد تساعد مشاركة التجارب صراحًة أولئك الذين أجروا أو يفكرون في اإلجهاض، لتعريفهم أنهم 
ليسوا وحدهم، وقد تساعد أيًضا أولئك الذين ليس لديهم خبرة في اإلجهاض على فهم أنه جزء من 

 الحياة الحقيقية للناس، وليس مجرد قضية سياسية مجردة.

على سبيل المثال، قد يكون من المفيد تبادل قصص اإلجهاض عند تشجيع اآلخرين الذين عانوا من 
اإلجهاض لمشاركة قصتهم في وسائل اإلعالم، باإلضافة إلى إنتاج أفالم قصيرة عن اإلجهاض في 

 بلدكم أو استخدام قصص شخصية في مواد الدعوة أو المنشورات السريرية.

لن يكون من المناسب أو المفيد دائًما تضمين قصص شخصية أو “دراسات حالة” عن تجارب 
اإلجهاض لألفراد، إال أن إدراج مثل هذه القصص في بعض المواد قد يساعد في إظهار حقائق 

اإلجهاض ومواجهة الخرافات والمفاهيم الخاطئة ذات األثر السلبي.

كيفية الحديث عن اإلجهاض: دليل الرسائل القائمة على الحقوق12

الهدف: مادة تعكس وقائع تجارب اإلجهاض بطريقة حساسة وآمنة.

قامئة املراجعة: مشاركة القصص الشخصية عن اإلجهاض

www.1in3campaign.org

www.ippf.org/resource/womens-voices-india

https://www.youtube.com/watch?v=2kJBObfS7KI&feature=player_detailpage

http://www.1in3campaign.org
http://www.ippf.org/resource/womens-voices-india
https://youtu.be/2kJBObfS7KI


ما مدى وضوح 
اللغة املستخدمة؟

ما مدى دقة اللغة 
املستخدمة؟

يتضمن التواصل الجيد لغة واضحة سهلة الفهم بالنسبة لجمهوركم المستهدف.

تأكدوا من توضيح جميع المصطلحات عند استخدامها ألول مرة، فاستخدامكم لهذه المصطلحات 
بشكل متكرر قد ال يفيد إذا كان جمهوركم المستهدف ليس على دراية بها.

حتى وإن كان جمهوركم على قدرٍ عاٍل من الثقافة، يجب عليكم الحفاظ على سهولة لغتكم قدر 
اإلمكان. تجنبوا استخدام مصطلحات ال يكون جمهوركم على دراية بها بل عبارات ومفاهيم ملموسة 

يستخدمها الناس في لغتهم اليومية.

يكمن التحدي في الحفاظ على البساطة والدقة في نفس الوقت قدر اإلمكان.

من المهم أن تستخدموا لغة دقيقة في موادكم لضمان احتوائها على معلومات صحيحة.

انظروا الجدول في الصفحات 15 - 16 القتراحات حول االستخدامات الشائعة للغة غير الدقيقة 
والبدائل المفضلة. 

هل هناك أي 
استخدام للغة التي 

تؤدي إلى الوصمة؟

قد يكون من السهل وصم اإلجهاض بغير قصد من خالل اللغة المستخدمة. كونوا حريصين عند 
استخدام اللغات المحلية، والتي قد تكون فيها كلمة اإلجهاض واصمة بطبيعتها، وحاولوا التوصل 

لبديل ممكن حتى وإن كان عليكم تفسير اإلجهاض كعدم المضي في فترة حمل كاملة”.

انظروا الجدول في صفحات 16-15 فيما يتعلق باقتراحات حول اللغة المقترنة بالقيم األخالقية التي 
ينبغي تجنبها والبدائل التي ينبغي استخدامها.

يجب أال تقوم رسائل اإلجهاض بوصم األفراد الذين يمارسون الجنس بالتراضي، حيث أن لجميع األفراد 
الحق في ممارسة الجنس والتمتع به.

تقدير الفروق الدقيقة في التعقيد والتنوع في تجربة اإلجهاض من خالل عدم التعميم والتثنية مثل 
قول آمن/غير آمن أو قانوني/غير قانوني. تحدث عمليات اإلجهاض في نطاق واسع من الظروف ويجب 

عدم تبسيطها. ال تندرج تجارب اإلجهاض عادًة تحت فئات واضحة ولذلك يجب عدم تعميمها بهذا 
الشكل. 

هل اللغة 
املستخدمة سهلة 

الفهم بالنسبة 
جلمهوركم؟ 

تأكدوا من كون لغتكم سهلة الفهم لجمهوركم المستهدف )على سبيل المثال، يمكن فهمها 
بسهولة( وهذا يتضمن أخذ أعمارهم ومستويات القراءة والكتابة وإتقان اللغة المستخدمة 
في االعتبار. ربما يمكنكم تضمين ترجمات إلى اللغات المحلية أو لغة اإلشارة لذوي اإلعاقة 

السمعية.

يمكنكم إيجاد بعض األمثلة الجيدة للرسائل الخاصة بالجماهير ذات المستوى المنخفض من 
المعرفة بالقراءة والكتابة عبر هذا الرابط:

13 كيفية الحديث عن اإلجهاض: دليل الرسائل القائمة على الحقوق

الغرض: مادة تتضمن لغة واضحة ودقيقة وسهلة الفهم وليست واصمة لعملية اإلجهاض بأي 
شكل من األشكال

قامئة املراجعة: اللغة

http://hesperian.org/wp-content/uploads/pdf/en_wwhnd_2014/en_wwhnd_2014_15.pdf  

https://womenhelp.org/en/media/inline/2018/5/13/mama_safe_abortion_with_misoprostol_english_2nd_edition.pdf

http://hesperian.org/wp-content/uploads/pdf/en_wwhnd_2014/en_wwhnd_2014_15.pdf%20%20
https://womenhelp.org/en/media/inline/2018/5/13/mama_safe_abortion_with_misoprostol_english_2nd_edition.pdf


 6. قامئة مراجعة رسائل الشباب التابعة لالتحاد الدويل لتنظيم األرسة: 

اإلجهاض هو إجراء طبي آمن وشائع.

للجميع الحق في اتخاذ القرارات فيما يخص أجسادهم وتقرير ما 
ومتى وكيف يمكنهم إنجاب طفل.

للجميع الحق في اختيار ما إذا كانوا سيمرون في فترة حمل كاملة. 
ال يجب إجبار أحد على اختبار فترة حمل كاملة، فلكل شخص الحق 

في اختيار متى/ما إذا يرغب في أن يصبح أب/أم.لقة المتدرج وات 
والتحكم شفات.

ينقذ اإلجهاض اآلمن والمتوفر أرواح الناس وتصبح المضاعفات 
الطبية ووفيات األمهات المرتبطة باإلجهاض نادرة الحدوث فقط 

عندما يتمكن الناس من الحصول على خدمات اإلجهاض اآلمن.

للجميع الحق في الحصول على رعاية آمنة وقانونية بسعر معقول.

يمكن للرجال، بل يجب عليهم لعب دورًا داعًما كشركاء وداعمين لإلجهاض اآلمن. 
ويتضمن هذا احترام حق المرأة في اتخاذ القرار النهائي بخصوص نتيجة حملها.

تعتبر المشاركة األبوية اإللزامية أو قوانين وسياسات موافقة الشريك شكاًل من أشكال اإلنجاب اإلجباري وخلق 
عوائق تمنع العديد من الناس من الوصول للرعاية اآلمنة المتعلقة باإلجهاض. لذا، ينبغي تشجيع الشباب )لكن 

ليس مطلوبًا( على طلب الدعم من شخص راشد بخصوص اختيارهم عند الوصول لخدمات اإلجهاض اآلمنة.

إن تقليل أو الحد من نسبة الوفيات واالعتالل المرتبطين باإلجهاض غير اآلمن يتطلبان 
حركة تضمن توفير خدمات إجهاض آمن هنا واآلن، كما تتطلب مدافعين عن قوانين وإجراءات 

تحرير اإلجهاض لخلق بيئة مواتية.

نحمي الناس من اإلنجاب اإلجباري والتدخل في حياتهم اإلنجابية، فمن المهم تزويد 
الناس بالرعاية الصحية لضمان صحتهم وسالمتهم وحمايتهم من الضرر. 

اإلجهاض غير اآلمن هو قلق صحي عام، ويعتبر الشباب من أكثر الفئات المعرضة له.

للمزيد من الرسائل المقترحة، يُرجى االطالع على الملحق 4: الحديث عن الصحة الجنسية واإلنجابية وحقوق الشباب.

كيفية الحديث عن اإلجهاض: دليل الرسائل القائمة على الحقوق14

دليل الرسائل املقرتحة6

www.ippf.org/resource/Youth-messaging-guidelines-checklist

http://www.ippf.org/resource/Youth-messaging-guidelines-checklist
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دليل تجنب اللغة التي تؤدي إىل الوصمة

)موصى به(. غير موصى به
موصى به

التفسير

إجهاض طفل

اجملُهض

التخلص من

رضيع
جنني ميت

طفل غير مولود
طفل غير مولود

املعارض بدافع ضميري
االعتراض بدافع 

ضميري

العواقب
التعامل مع العواقب

قتل األجنة اإلناث
القتل على أساس 

النوع
إجهاض الفتيات

اإلجهاض )دائًما( غير 
قانوني

إنهاء احلمل بإجراء 
اإلجهاض

انقطاع طوعي للحمل
عدم إكمال فترة احلمل

ال تعتبر عبارة “إجهاض طفل” دقيقة من الناحية الطبية، حيث أن اجلنني ال 
يعتبر طفاًل بعد.

تستخدم كلمة “إنهاء” فترة حمل بشكل شائع، ورغم ذلك يتجنب البعض 
استخدامها للداللة على اإلنهاء فقد يوحي ذلك بدالالت سلبية )على سبيل 

املثال، “تدمير” أو “اغتيال”( من منظور بعض الناس.
توحي كلمة “إجهاض” في بعض السياقات بدالالت سلبية. وفي تلك املواقف، 

يكون من املفيد جتنب استخدام هذه الكلمة متاًما.

مقدم رعاية اإلجهاض - 
مقدم الرعاية الصحية

اختيار عدم إكمال فترة 
احلمل

قرار إنهاء احلمل

وضحوا أن اإلجهاض يتعلق باتخاذ قرار مستنير، وجتنبوا اآلثار التي تدل على 
أن قرار إنهاء فترة احلمل قد اتخذ بدون تفكير أو بحث متأني.

املضغة )حتى األسبوع 
العاشر من احلمل(

اجلنني )من األسبوع 
العاشر فأكثر( من احلمل

البدائل هي مصطلحات دقيقة من الناحية الطبية، حيث ال يعتبر اجلنني األولي أو 
اجلنني طفاًل بَعد.

عند اإلشارة إلى النسيج الذي يتم فحصه بعد إجراء اإلجهاض اجلراحي، فإن 
املصطلح املناسب هنا هو “نتاج احلمل”. ومع ذلك، يكون هذا املصطلح مفيًدا فقط 

في املواد التي تُركز على التفاصيل الطبية لإلجهاض، حيث أنه ليس شائًعا أو 
مفهوًما خارج السياقات الطبية أو العلمية.

رفض مقدم الرعاية 
تقدمي خدمات اإلجهاض

مقدم الرعاية الذي 
يرفض تقدمي الرعاية 
املتعلقة باإلجهاض

يعنى مصطلح “املعارض بدافع ضميري” ضمنًا أن أولئك الذين يقدمون 
رعاية اإلجهاض هم أشخاص لديهم حس ضميري، وهذا غير صحيح.

مييل إلى التجرمي واللوم غير املُبرر للمرأة ويجسد األمومة كعقاب. وال ينبغي أبًدا غير متاح
ربط حق اإلجهاض بكيفية أو سبب كون املرأة حامل. 

اإلجهاض بُناًء على 
جنس اجلنني

اإلجهاض االنتقائي 
بسبب جنس اجلنني

يشير مصطلح “إبادة” إلى “القتل” وهو أمر غير مقبول عند وصف اإلجهاض.
عند اإلشارة إلى اإلجهاض االنتقائي بسبب جنس اجلنني، من األدق وصف هذه 

املمارسة في سياق أنها اختيار إلنهاء فترة احلمل بناًء على نوع اجلنني املتوقع. 
وللمزيد من املعلومات عن هذا املوضوع. يُرجى االطالع على امللحق 2: اإلجهاض 

االنتقائي بسبب جنس اجلنني.

يُعد اإلجهاض قانوني 
في احلاالت التالية ...

اإلجهاض ُمقيد قانونيًا

من املهم احلفاظ على الدقة من الناحية القانونية، ويعد اإلجهاض مسموح به 
قانونيًا في كل البلدان تقريبًا، وإن كان فقط في ظروف شديدة التقييد. ورغم 

ذلك، تكون العوائق أمام الوصول لإلجهاض كبيرة جًدا في عدة بلدان لدرجة ميكن 
معها اعتبار اإلجهاض “غير قانوني”. تأكدوا من مشاركتكم معلومات صحيحة 

عن املوقف القانوني وتوضيح الظروف التي يكون فيها اإلجهاض قانونيًا. ميكن 
 االطالع على خريطة مركز احلقوق اإلجنابية على:

ملزيد من املعلومات عن الوضع القانوني لإلجهاض حول العالم.
http://worldabortionlaws.com/map

اجملُهض هو مصطلح يُستخدم من قبل معارضي اإلجهاض.

يعتبر مصطلح مقدم الرعاية الصحية أكثر دقة لالستخدام من مصطلح مقدم رعاية 
اإلجهاض، حيث أن معظم مقدمي رعاية اإلجهاض يقدمون أيًضا خدمات صحية أخرى.

http://worldabortionlaws.com/map


كيفية الحديث عن اإلجهاض: دليل الرسائل القائمة على الحقوق16

االحتفاظ باجلنني
االحتفاظ بالطفل

اختيار إكمال فترة 
احلمل

إكمال فترة احلمل

يشير مصطلح “االحتفاظ” ضمنيًا إلى احلصول على ناجت إيجابي وهذا قد ال يعكس 
املوقف بدقة.

باإلضافة إلى أنه من غير الدقيق طبيًا وصف احلمل كرضيع أو طفل )انظروا املثال 
السابق للتوضيح(. فمن األدق وصف املوقف باختيار امرأة حامل إكمال فترة حملها.

اإلجهاض في مرحلة 
متأخرة

اإلجهاض في الثلثني 
الثاني والثالث من 

احلمل
اإلجهاض في 

األسبوع العشرين 
من احلمل

قد يشير مصطلح “متأخر” إلى أي وقت ما بني الثلث الثاني أو الثالت – فبداًل 
من ذلك، استخدموا املصطلحات التي تشير إلى ثلث محدد أو مرحلة محددة 

إذا لزم األمر. فاستخدام مصطلح “متأخر” قد يشير إلى أن املرأة متأخرة 
)وبالتالي غير مسؤولة( في طلب اإلجهاض. 

األم
األب

الوالد/الوالدة

امرأة حامل
شريك املرأة احلامل

يقترن استخدام مصطلحات األم/األب/الوالد خالل احلمل بالقيم 
األخالقية ويُعنيِّ األدوار التي قد ال يتقبلها الرجل أو املرأة. كما أنه يشير إلى 

اجلنني على أنه طفل، وهذا غير صحيح.

استخراج ومتدد إجهاض الوالدة اجلزئي
سليم

االستخراج أو التمدد السليم هو الوصف السليم لإلجراء الطبي 
املستخدم في حاالت اإلجهاض التي جتُرى في األسابيع السادسة عشر أو 

أكثر.

منع اإلجهاض
تقليل عدد حاالت 

اإلجهاض

منع احلمل غير 
املقصود

تقليل عدد حاالت 
احلمل غير املقصود

عادًة ما يلجأ الناس إلى اإلجهاض بسبب حدوث حمل غير مقصود، أو 
ألسباب صحية، وستكون هناك دائًما احلاجة لإلجهاض اآلمن والقانوني 

وينبغي أن تكون جميع اخليارات املتعلقة بالصحة واإلجناب متاحة ومدعمة.

ينبغي دعم الناس ملنع حاالت احلمل غير املقصود مع إمكانية احلصول على 
وسائل منع احلمل واملعلومات الصحيحة.

معارض االختيارمؤيد للحياة
معارض اإلجهاض

الشخص املعارض 
لإلجهاض 

يوحي مصطلح “مؤيد للحياة” بأن أولئك الذين يدعمون اإلجهاض 
القانوني هم “مناهضون للحياة”، وهذا غير صحيح. وبداًل من ذلك، ميكنكم 

استخدام مصطلحات بديلة لتوضيح نيتكم في اإلشارة إلى األفراد 
املعارضني لكل من يقوم باإلجهاض.

خدمات
مستفيدين

منتفعو الرعاية 
الصحية اخلاصة 

باالجهاض

حيثما أمكن، يجب أن تعكس لغتنا حقيقة أننا منظمات خيرية تركز على 
توفير دعم ورعاية صحية بجودة عالية على أساس حقوقي. ومن أجل تبديد 

اخلرافات املتعلقة باملنظمات التي تقدم رعاية اإلجهاض، من املفيد جتنُّب 
اللغة التجارية.

اإلجهاض املتكرر 
اإلجهاض املتعدد

أكثر من إجهاض 
واحد

قد يشير مصطلحي “التعدد” و”التكرار” إلى دالالت سلبية، مثل “اجملرمني 
معتادي اإلجرام”.

وقد يشير مصطلحا التعدد والتكرار إلى أن كل جتربة إجهاض للمرأة هي 
مماثلة لألخرى، في حني أن كل عملية إجهاض تكون محاطة مبجموعة من 

الظروف اخملتلفة.

التفسيرغير موصى بهغير موصى به
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نظرًا ألن عمليات اإلجهاض حتدث في نطاق واسع من الظروف الثقافية والقانونية والطبية، فمن املهم توخي احلرص فيما يتعلق باملصطلحات 
املستخدمة لتجنب خلط املفاهيم وخلق االرتباك. فيما يلي بعض العبارات الواجب معرفتها:

اإلجهاض غير 
القانوني مقابل 

اإلجهاض غير اآلمن

عمليات اإلجهاض غير القانونية ال تلتزم باإلطار القانوني للبلد، لكنها قد 
تكون آمنة إذا أجراها مقدم رعاية مدرب أو عندما يحصل الشخص على 
العالج واملعلومات والدعم بجودة عالية، من أجل اخلضوع إلجهاض دوائي 

بشكل آمن.

عمليات اإلجهاض غير اآلمنة يجريها مقدمو رعاية غير مدربني أو حتت 
التدريب أو في ظروف ال يستطيع فيها الناس اخلضوع إلجهاض دوائي آمن 

بسبب نقص فرص احلصول عليلمعلومات وعالج ودعم بجودة عالية. من 
املمكن احلصول على إجهاض قانوني غير آمن. 

احلمل غير املرغوب 
مقابل احلمل غير 

املقصود أو اخملطط له

احلمل غير املرغوب هو احلمل الذي يقرر الشخص عدم رغبته به.
تشير حاالت احلمل غير املقصودة أو غير اخملطط لها إلي حاالت احلمل التي 

حتدث عندما ال يحاول الشخص اخلوض في جتربة احلمل.
قد يكون احلمل غير اخملطط له أو غير املقصود إما حمل مرغوب أو غير مرغوب

استخدموا املصطلح احملُِدد ملا تُشيرون إليهجتنبوا استخدام املصطلحات التالية بالتبادل



ما أهمية تضمني 
الصور واألفالم؟

هل الصور/األفالم 
املُستخدمة مالئمة؟

حتديد سبب استخدام الصور أو مقاطع األفالم املستخدمة من شأنه املساعدة في تقرير ما إذا كان قد 
اختيرت بشكل مالئم.

األسباب الشائعة لتضمني الصور واألفالم:

جعل املواد أكثر جاذبية
زيادة فهم احملتوى

ربط املشاهد باملواد
عرض مشهد حقيقي دقيق

انظروا الدليل املُصور في الصفحات 21-19 القتراحات حول الصور التي ينبغي جتنبها )وبدائل 
االستخدام( بناًء على الغرض واجلمهور املقصود للمواد.

قد ترغبون أيًضا بالتفكير في استخدام الترجمة أو لغة اإلشارة اعتمادًا على جمهوركم.

هل يَسُهل متييز 
األفراد؟

فكروا فيما إذا كان هذا مناسبًا في اإلعداد اخلاص بكم أم ال. إذا كان اإلجهاض مقيًدا قانونيًا، فعليكم 
حماية األفراد من خالل العمل معهم على فهم الطريقة التي يرغبونها لربطها بالصور والتقرير مًعا 

كيفية مشاركتها بشكل آمن.

الطريقة الوحيدة لفعل ذلك هي اختيار الصور التي يصعب فيها التعرف على األفراد. )على سبيل املثال، 
اللقطات املأخوذة من مسافة بعيدة( أو استخدام الرسوم املتحركة أو الرسومات بداًل من استخدام 

الصور. ومع ذلك، قد يسبب جتنُّب وضع صور الوجه كاماًل أو تشويش الوجوه مشكلًة فقد يعكس شعورًا 
باخلزي واإلثم.

هل لديكم اإلذن 
جلميع الصور؟

ينبغي التأكد من امتالككم اإلذن جلميع الصور املستخدمة في موادكم. باإلضافة إلى ذلك، إذا كنتم 
تستخدمون صورًا واضحة لألفراد، ينبغي لكم طلب املوافقة واالحتفاظ بالسجالت املتعلقة مبوافقتهم 

على عرض صورتهم )صورهم( الستخدامها في املواد القائمة على الصحة اجلنسية واإلجنابية 
واإلجهاض على وجه التحديد.

حيثما أمكنكم، احصلوا على إذن صاحب الصورة.

يمكن للصور أن تفيد في مساعدة الجمهور على فهم المواد، خاًصة الجمهور األصغر سنًا، وأولئك ذوي المعرفة المنخفضة 
بالقراءة والكتابة وأيًضا ممن لديهم صعوبات في التعلُّم. وعلى الرغم من أنكم قد ال تتمكنون أبًدا من إيجاد الصورة “المثالية”، 

من المهم اعتبار سبب كون صور معينة أكثر/أقل مالئمة وتجنُّب تكريس الخرافات الشائعة والوصمة المرتبطة باإلجهاض 
)يُرجى االطالع أيًضا على الملحق 1: الخرافات الشائعة عن اإلجهاض(.
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قامئة املراجعة: الصور واألفالم

الغرض: مادة تتضمن صورًا/أفالًما مناسبة من شأنها تعزيز الرسالة المقصودة.
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دليل الصور القامئة عىل الحقوق 

البديل املُقترحالتفسيرغير موصى به

األشخاص احلوامل على نحو ظاهر

صور لناس مع حجب وجوههم 

حتدث غالبية عمليات اإلجهاض خالل 
الثُلث األول من احلمل، وقبل مدة 

طويلة من بدء ظهور “انتفاخ” أو “كبر” 
البطن لدي أغلب الناس.

قد تكرسون بدون قصد اخلرافات 
املرتبطة باإلجهاض من خالل عرض 

الشخص احلامل بشكل واضح، مثل 
مدى تطور احلمل في وقت حدوث 

معظم عمليات اإلجهاض.

قد يعكس إظهاركم عدم 
رغبة الناس في التعرف 

عليهم بأن اإلجهاض أمرًا 
مخجل أو يشعرون بالذنب 
حياله، وأنه يجب أال يكون 

مكشوًفا لآلخرين.

إذا كان القصد إظهار األفراد الذين قد يسعون إلى 
اإلجهاض، ميكنكم استخدام صور متنوعة لألفراد 

إلظهار أن مجموعة أفراد )من مختلف األعمار 
واألعراق واملِهن والظروف االجتماعية االقتصادية 

َّن لديهم/ليس لديهم أطفال( قد خضعوا  لعمليات إجهاض. احرصوا دائًما على انتقاء الصور مِم
التي تعكس الفئة املقصودة من املادة.

أما إذا القصد من الصورة إظهار احلمل، فإن البديل 
املناسب في هذه احلالة هو استخدام صورة اختبار 

احلمل اإليجابي.

إذا كنتم ال تريدون )أو ال تستطيعون( 
إظهار صور محددة لألفراد، ميكنكم 

استخدام رسم كرتوني أو رسم كهذا. 
يعتبر الرسم الواقعي للفرد بدياًل 

جيًدا حيُث يتيح للمشاهد التعرف 
على الفرد املرسوم دون احلاجة إلى 

صورة فوتوغرافية.

كما ميكن إيصال رسالة قوية من 
خالل إظهار وجوه األفراد الذين 

خضعوا لعمليات إجهاض، مثل هذه 
 القصة املصورة من الهند 

. ومع ذلك، يجب التأكد من احلصول 
على إذن من هؤالء املشمولني حتى 

يتسنى استخدام صورهم بهذه 
الطريقة.

(https://www.npr.org/2014/12/31/374253565/a-
haven-in-a-land-of-unsafe-abortions)

https://www.npr.org/2014/12/31/374253565/a-haven-in-a-land-of-unsafe-abortions
https://www.npr.org/2014/12/31/374253565/a-haven-in-a-land-of-unsafe-abortions
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تختلف ردود األفعال باختالف األفراد أفراد يُظهرون مشاعر سلبية قوية
فيما يتعلق بالتفكير في اإلجهاض 

واخلضوع له.
تأكدوا من عدم تكريس صوركم 
خلرافة أن جميع الناس يشعرون 

باإلزعاج أو األسى أو القلق حيال 
اإلجهاض ألن هذا ليس صحيًحا.

جتربة األفراد
تتبع اإلجهاض 
مجموعة من 

املشاعر، وأفضل 
الصور لالستخدام 
تكون ألفراد بتعابير 
وجه “محايدة” على 

غرار ما تتوقعونه 
في أية مواد تُصوِّر 

إجراء دوائي. وجتنبوا 
استخدام الصور 

التي تعكس تعابير 
فرح أو حزن مفرطة.

البديل املُقترحالتفسيرغير موصى به

نُب استخدام صور األجنة متاًما حتدث غالبية حاالت اإلجهاض في جتََ
الثُلث األول من احلمل، لذا عندما 

تعرضون صورًا ألجّنة أعمارهم أكبر 
من ثالثة أشهر فهذا من شأنه 

تكريس خرافة ُعمر احلمل الذي حتدث 
فيه أغلب حاالت اإلجهاض.

تُستخَدم الصور اجلنينية الصادمة 
بكثرة من قِبَل حمالت مناهضة 

اإلجهاض، وقد يكون لهذا ارتباًطا 
سلبيًا ملن يبحثون عن خدمات 
اإلجهاض. حيث يخضع الناس 

لعمليات اإلجهاض في أعمار حمل 
مختلفة، ويتغير اجلنني كثيرًا بناًء على 

مدة احلمل، فاستخدام صورة جنني 
في أي عمر للحمل قد يؤتي بنتائج 

غير جيدة.

جتنبوا استخدام صورة اجلنني حيث من شأنها 
اإلفراط في إظهار الناحية الطبية لعملية 

اإلجهاض وتشتيت التركيز بعيًدا عن الفرد الذي 
يخضع لإلجهاض.

قد تكون صور األجنة مالئمًة عندما يكون الهدف 
األساسي من املادة إبالغ املرضى أو مقدمي 

اخلدمة بعملية اإلجهاض، وفي هذه احلالة ميكنكم 
استخدام صورة لعمر احلمل املناسب )على سبيل 

املثال، ستة أسابيع(.

صور بدون سياق أو في سياقات سريرية على 
وجه احلصر

للمساعدة في إضفاء الطابع 
الطبيعي على اإلجهاض وعرض نطاق 

األوضاع التي ميكن أن حتدث فيها 
حاالت اإلجهاض، يجب تضمني صور 

الناس في مواقفهم اليومية مثل 
تواجدهم في منازلهم ومجتمعاتهم، 

وليس فقط عرض النساء وحدهن أو 
في األوضاع السريرية.

تكون الصور في األوضاع السريرية 
مالئمة لالستخدام في املواد 

املركزة بشكل حصري على عمليات 
اإلجهاض املُقدمة في األوضاع 

السريرية )على سبيل املثال، مادة من 
عيادة تُرَوِج للخدمات املتاحة بها(.

احرصوا على تضمني نطاق األماكن واألفراد )على 
سبيل املثال، نساء مع العائلة واألصدقاء( حيثما 

أمكن.
قد يكون تضمني صور منحصرة في األوضاع 

السريرية مالئًما عندما يكون الغرض األساسي 
للمادة هو إعالم النساء مبا سيحدث عند حضورهن 

لعيادة من أجل تلقي خدمة اإلجهاض. وينبغي أن 
تتضمن املواد األكثر عمومية أوضاًعا غير سريرية، 

حيث أن عمليات اإلجهاض أصبحت محتملة 
احلدوث أكثر من ذي قبل في األوساط اجملتمعية 

نظرًا لزيادة توفر اإلجهاض الدوائي.
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ميكن أن يؤدي تضمني صور أطفال أطفال
في مواد اإلجهاض إلى إيصال رسالة 

ُمربكة لبعض اجلماهير، وخاًصة أن 
صور األطفال ترتبط غالبًا باحلمالت 

املناهضة لالختيار.

ومع ذلك، نظرًا ألن الكثير ممن يبحثون 
عن خدمات اإلجهاض لديهم أطفال 

بالفعل، أو سوف يختارون إجناب أطفال 
في املستقبل، فاالستخدام احلريص 

لصور األطفال في املواد قد ميثل 
حقيقة األشخاص الذين يقومون 

باإلجهاض وتنوعهم.

قد يكون تضمني صور أطفال أكثر مالئمة عندما 
تكون الصورة جزًءا من “قصة” ضمن عينة إعالمية 
أطول حول من يتوفر لديه خدمات اإلجهاض ومتى 

قد يحتاجها. كما أنها قد تكون مالئمة لعرض 
نساء يحملن أطفااًل بني مجموعة متنوعة من 

الناس إلظهار أن األمهات يخضعن لإلجهاض 
أيًضا.

في املواد األبسط أو األقصر، من شأن عرض صورة 
لطفل أن يزيد االرتباك حول الرسالة املقصودة من 
املادة ومن األفضل جتنب ذلك. كما ينبغي أن ترتكز 
املواد املتعلقة باإلجهاض على الفرد الذي يخوض 

عملية اإلجهاض، بداًل من احلمل نفسه.

صور صريحة و”صادمة”
عواقب محتملة لإلجهاض غير اآلمن

رغم أن الصور الصريحة و”الصادمة” 
قد جتذب االنتباه، فقد تسبب 

االضطراب والقلق للمشاهدين. 

ينبغي توخي احلرص أثناء استخدام 
الصور الواضحة و”الصادمة” لتصوير 

تأثير اإلجهاض غير اآلمن لتجنب سوء 
الفهم.

فقد يشير االستخدام الصارخ لهذه 
الصور إلى أن جميع عمليات اإلجهاض 

جتارب “مخيفة” و/أو خطيرة. ولذلك، 
ينبغي تصنيف تلك الصور بوضوح 

على أنها متثيل لإلجهاض غير اآلمن 
ويجب عدم خلط تلك الصور بالرسائل 

املتعلقة باإلجهاض اآلمن.

هناك عدة طرق لزيادة اجلاذبية البصرية للمواد عدا 
استخدام الصور الصادمة، مثل استخدام األلوان 

الالفتة والصور املتنوعة والتنسيق الواضح.
احرصوا على استخدام الصور الصريحة فقط 

عندما يكون هذا ضروريًا إليصال الهدف األساسي 
للمادة. يكون هذا مالئًما عموًما عندما تتضمن 

املادة هدًفا تثقيفيًا محددًا )على سبيل املثال، 
كيفية معرفة وقت طلب الرعاية الطبية 

ملضاعفات اإلجهاض أو مخاطر اإلجهاض غير 
اآلمن( بدالً من املواد اإلعالمية العامة حول 

اإلجهاض.

البديل املُقترحالتفسيرغير موصى به

صور صريحة و”صادمة”
عواقب محتملة لإلجهاض غير اآلمن
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املالحق

الملحق 1: الخرافات الشائعة عن اإلجهاض

احلقيقةاخلرافة

اإلجهاض يزيد من فرصة إصابة 
الشخص بسرطان الثدي

يعد هذا إدعاء شائع من قِبل مناهضي اإلجهاض. ومع ذلك، ال يوجد دليل طبي موثوق بأن إجراء 
xv.اإلجهاض يزيد من فرصة إصابة الشخص بسرطان الثدي

اخلضوع لعملية إجهاض يزيد من 
صعوبة احلمل في املستقبل

ال يسبب اإلجهاض اآلمن مشاكل خصوبة الحقة، وفي واقع األمر، تعود اخلصوبة مبجرد انقضاء 
أسبوعني بعد اإلجهاض. xvi وقد تؤدي هذه اخلرافة إلى مزيد من حاالت احلمل غير املقصود إذا 

اعتقدت النساء بعدم قدرتهن على احلمل بعد اإلجهاض وبالتالي ال يستخدمن وسائل منع احلمل.

لن حتتاج النساء إلجراء إجهاض إذا 
استخدمن موانع احلمل

قد ال يتمكن األفراد من احلصول على وسائل منع احلمل أو اختيار عدم استخدامها أو اختبار فشل 
وسيلة منع احلمل حيث أنه ليست هناك وسيلة فعالة بنسبة %100. وقد يكونون معرضني 

حلاالت السيطرة القسرية من قبل الشركاء أو حاالت احلمل من خالل االغتصاب.
هناك ما يقدر بحوالي 33 مليون امرأة حول العالم ممن يستخدمن وسائل منع احلمل سوف يختبرن 

احلمل غير املقصود سنويًا.xvii باإلضافة لذلك، تعتبر عمليات اإلجهاض ضرورية جملموعة واسعة 
من األسباب الطبية، فقد حتدث مضاعفات حمل أو تشوهات للجنني. 

سيثني تسهيل احلصول على اإلجهاض 
الناس عن استخدام موانع احلمل 

وسيؤدي إلى املزيد من حاالت احلمل غير 
اخملطط لها

في حال كان من الصعب احلصول على وسائل منع احلمل احلديثة، ال يُستخدم اإلجهاض على 
نطاق واسع كبديل. ومع ذلك ال يزال من الضروري إتاحة خدمات اإلجهاض. وقد أظهرت دراسات 

في الواليات املتحدة، على سبيل املثال، أن النساء اللواتي أجرين أكثر من عملية إجهاض هن أكثر 
استخداًما للوسائل الهرمونية الفعالة ملنع احلمل في وقت خضوعهن لإلجهاض. وتدحض هذه 

النتيجة اخلرافة التي تذهب بأن عددًا كبيرًا من الناس يستخدمون اإلجهاض كبديل لوسائل منع 
xviii.احلمل

يختبر الناس عادةً مشاعر احلزن والندم 
واالكتئاب بعد اإلجهاض

ومع ذلك تشير الدالئل على أن أغلبية الناس ال يشعرون بالندم بعد اإلجهاض، بل في الواقع 
تكون الراحة هي الشعور الشائع.xiv وغالبًا ما يتحدث معارضو اإلجهاض القانوني عن ما يسمى 

xx.بـ”متالزمة إجهاد ما بعد اإلجهاض” الذي يبدو اضطرابًا مفتعالً حيث ال أساس طبي له

يُعد اإلجهاض إجراًء آمنًا للغاية عندما يُجرى في ظروف صحية على يد مقدم رعاية ُمدرَب جميع عمليات اإلجهاض ليست آمنة
وباستخدام الطرق واألدوية املعتمدة. هذا وينطوي استكمال احلمل حتى الوضع على مخاطر أكبر 

من اخلضوع إلجهاض آمن.xxi وفي احلقيقة، يعتبر اإلجهاض اآلمن أحد أكثر اإلجراءات الطبية 
xxii.اآلمنة على اإلطالق

سوف يؤدي تقنني اإلجهاض إلى حدوث 
املزيد من عمليات اإلجهاض

ال ترتبط قوانني اإلجهاض الصارمة مبعدالت اإلجهاض املنخفضة.xxiii على سبيل املثال، يبلغ 
معدل اإلجهاض في أمريكا الالتينية حيث تكون قوانني اإلجهاض صارمة للغاية 32 امرأة من 

أصل 1000 في سن اإلجناب، مقارنًة مبعدل 12 امرأة من أصل 1000 في أوروبا الغربية، حيث تكون 
 xxiv.قوانني اإلجهاض أقل صرامًة بشكل عام

حتدث معظم عمليات اإلجهاض في 
وقت متأخر من احلمل عندما يكون حمل 

الشخص ظاهرًا

غالبًا ما تعرض وسائل اإلعالم صورًا ألشخاص في مراحل متقدمة من احلمل إلى جانب موضوع 
اإلجهاض. ومع ذلك، يعتبر األمر حتريًفا حيث أن الغالبية العظمى من حاالت اإلجهاض حتدث في 

الثلث األول من احلمل قبل أن يكون حمل الشخص ظاهرًا

الشباب واألشخاص غير املسؤولني هم 
فقط من يخضعون لإلجهاض

يختبر مختلف أنواع الناس من مختلف األعمار جتربة احلمل واإلجهاض، ونسبة كبيرة ممن يطلبون 
xxvi.اإلجهاض هم أمهات



يشير اإلجهاض االنتقائي بسبب جنس اجلنني إلى اختيار إجراء اإلجهاض 
بناًء على نوع اجلنني.

يُستخَدم هذا املصطلح بشكل شائع لوصف إنهاء احلمل بسبب كون 
اجلنني أنثى. وقد يحدث هذا في اجملتمعات التي يشيع فيها تفضيل 

األطفال الذكور عن اإلناث.

يعتبر اإلجهاض االنتقائي بسبب جنس اجلنني ممارسة دالة على التمييز 
الراسخ بعمق بني اجلنسني وأحد مظاهر الظلم االجتماعي والثقافي 

والسياسي املتفشي ضد النساء. ويجب معاجلة أوجه الظلم هذه دون 
تقييد أو منع احلصول على خدمات اإلجهاض، فقد يؤدي تقييد احلصول 

على هذا اخلدمات إلى أضرار أخرى )على سبيل املثال، زيادة عدد حاالت 
اإلجهاض غير اآلمن أو إجبار النساء على االستمرار في حاالت احلمل غير 

املرغوب(.

ال تعالج القوانني التي متنع اإلجهاض على أساس اجلنس عدم املساواة بني 
اجلنسني. وال يوجد دليل يفيد أن منع اإلجهاض على أساس اجلنس قد منع 

xxvi.بدوره اإلجهاض االنتقائي بسبب جنس اجلنني

ينبغي معاجلة األسباب اجلذرية للتمييز القائم على اجلنس من خالل تنفيذ 
برامج ذات أساس حقوقي من شأنها تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني 

النساء والفتيات. 

ميكنكم إيجاد املزيد من املعلومات حول اإلجهاض االنتقائي بسبب جنس 
اجلنني في البيان املشترك للوكاالت املعني باملوضوع نفسه على الرابط 

 التالي:

واملوجز السياسي ملكتب املراجع السكانية عند التصادم بني التكنولوجيا 
والتقاليد: من التحيز النوعي لإلنتقاء بسبب جنس اجلنني:
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ستكون هناك حاجة دائمة لعمليات اإلجهاض في الثلث الثاني أو 
الثالث من احلمل. وال يكون اإلجهاض في الثلث األول من احلمل ممكنًا 

دائًما. وتختلف أسباب طلب اإلجهاض في الثلث الثاني أو الثالث، ومتيل 
للظهور لدى الناس الراغبني في احلمل، ونظرًا حلدوث ظروف غير متوقعة 
لم يتمكنوا من االستمرار فيه. وقد تكون بعض هذه األسباب اجتماعية 

اقتصادية أو طبية، مثل تشوهات اجلنني. وقد يكون الشباب معرضني 
بشكل خاص حلاالت التأخير في احلصول على خدمات اإلجهاض، خاصًة 

عندما يُطلَب منهم دفع رسوم أو احلصول على موافقة األهل أو الشريك.

إن تصعيب احلصول على اخلدمات املرتبطة باإلجهاض في أي مرحلة من 
احلمل ال يقلل من حاجة الشخص خلدمة اإلجهاض، بل يؤدي في الواقع إلى 

xxviii.زيادة عدد األشخاص الذين يسعون خلدمات اإلجهاض غير اآلمن

يجب أن يظل قرار إنهاء أو استمرار احلمل في يد الشخص احلامل دائًما 
بغض النظر عن مرحلة احلمل. وإذا كان الشخص احلامل هو األقدر على 

اتخاذ القرار فيما يتعلق بنتيجة احلمل في الثلث األول من احلمل، فيترتب 
على ذلك منحه نفس االستقاللية فيما يتعلق بجسده في الثلثني الثاني 

والثالث.

ينبغي أن يحصل الناس بسهولة على خدمات اإلجهاض اآلمن سواء في 
أوائل احلمل أو أواخره حسب الضرورة. حيث من شأن عمليات اإلجهاض 

التي جتُرى في وقت مبكر من احلمل أن توفر مزايا طبية للنساء مثل إتاحة 
اخليارات في انتقاء اإلجراء، وتوفير مدة أقصر لإلجراء وتقليل احتمالية 

حدوث مضاعفات. لذلك، يجب إتاحة احلصول على خدمات اإلجهاض في 
الثلث األول من احلمل على أوسع نطاق قدر اإلمكان. ومع ذلك، نظرًا ألوجه 

التطور احلاصلة في التكنولوجيا الطبية، فعندما يُجرى اإلجهاض على 
يد مقدم رعاية مدرب في الثلث الثاني أو الثالث، يكون اإلجراء آمنًا وفعاالً 

للغاية.

الملحق 2: اإلجهاض االنتقائي بسبب جنس الجنين

الملحق 3: اإلجهاض في الثلثين الثاني والثالث من الحمل

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44577/9789241501460_eng.pdf?sequence=1

https://assets.prb.org/pdf12/gender-bias-sex-selection.pdf

https://bit.ly/2t7Y9hE
https://assets.prb.org/pdf12/gender-bias-sex-selection.pdf
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الملحق 4: الحديث عن الصحة الجنسية واإلنجابية وحقوق الشباب

جلميع الشباب احلق في احلياة واحلرية والتحرر من األذى، وهذا يتضمن 
احلق في التعبير عن حياتهم اجلنسية ونوعهم بصورة متحررة بعيًدا عن 

اإلكراه والعنف.

جلميع الشباب احلق في اخلصوصية واتخاذ القرارات التي تتعلق بحياتهم 
اجلنسية بخصوصية.

جلميع الشباب احلق في التثقيف واحلصول على املعلومات، مبا في ذلك 
التثقيف اجلنسي الشامل املُراعي للنوع والقائم على أساس حقوقي.

االستمناء ممارسة طبيعية وآمنة وممتعة للشباب من النوعني؛ وهي 
اختيار شخصي.

اجلنس اآلمن هو اجلنس املمتع: فهو بالنسبة للكثيرين يقلل من خطر 
اإلصابة باألمراض املنقولة جنسيًا وفرص حدوث احلمل غير املرغوب 

ويجعل اجلنس اآلمن أكثر متعة.

دليل مفيد للحديث عن اجلنس والقضايا املرتبطة به مع الشباب هو 
مفاتيح منشورات اخلدمات املالئمة الشباب من االحتاد الدولي لتنظيم 

األسرة: “اعتماد نهج جنسي إيجابي”:
xxviii.ير اآلمن

الرسائل املقترحة

جميع الشباب هم كائنات جنسية ولديهم حقوق جنسية وإجنابية 
بغض النظر عن السن أو العرق أو النوع أو امليول اجلنسية أو حالة فيروس 

نقص املناعة البشرية أو اإلعاقة أو أي سمة أو ميزة شخصية أخرى.

تشّكل احلياة اجلنسية جانبًا مهًما من جوانب حياة جميع الشباب، بغض 
النظر عما إذا كانوا نشطني جنسيًا. فاحلياة اجلنسية متنوعة وميكن أن 

تتغير مبرور الوقت.

يجب أن يحترم الشباب أجسادهم وأجساد اآلخرين.

يُعد اإلجناب أحد جوانب جوانب احلياة اجلنسية – وال تهدف العديد من 
عبارات احلياة اجلنسية إلى اإلجناب.

يحق جلميع الشباب التعبير عن حياتهم اجلنسية واستكشافها بطريقة 
آمنة وتوافقة وصحية وُمرضية.

املتعة اجلنسية هي أكثر من مجرد حتفيز جسدي أو نشوة جنسية؛ فهي 
تشمل صورًا مختلفة من االستيفاء العاطفي والنفسي واالجتماعي، 

وتختلف جتربة املتعة اجلنسية باختالف األشخاص.

جلميع الشباب احلق في اختيار متى وإذا وكيف ومع من يرغب في الزواج.

يجب تسهيل حصول جميع الشباب على مجموعة من وسائل منع 
احلمل الفعالة وأن يكونوا قادرين على اختيار الوسيلة املناسبة لهم.

https://www.ippf.org/sites/default/files/positive_approach.pdf

www.ippf.org/resource/Youth-messaging-guidelines-checklist 

6. الرسائل املتبناه من قائمة مراجعة رسائل الشباب لالحتاد الدولي لتنظيم األسرة:

https://www.ippf.org/sites/default/files/positive_approach.pdf
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الملحق 5: المصادر الرئيسية

ميكن للممارسات القائمة على األدلة حتسني درجة األمان والتوقيت 
املناسب للرعاية للنساء الالتي يحتجن إلجراء آمن إلنهاء احلمل، جاناترا 

 وجونسون )2016(:

حماية اإلجهاض اآلمن في األوضاع اإلنسانية،
 راداكريشنان وسارفر وشوبني )2017(:

َّض  أجندة صندوق األمم املتحدة للسكان للنساء والفتيات في عالم ُمعر
 لألزمات )2015(:

تقرير اللجنة املعنية بالالجئات حول التداخل بني الصحة اإلجنابية 
 واالحتياجات اخلاصة:

توفير خدمات الصحة اإلجنابية للنساء النازحات قسرًا، مكتب املراجع 
 السكانية )2013(:

حزمة املعلومات حول اإلجهاض الدوائي: من إعداد االحتاد الدولي 
لإلجهاض الدوائي، تتضمن هذه احلزمة معلومات عملية عن اإلجهاض 

الدوائي للنساء ودعاة الصحة واملنظمات غير احلكومية ومقدمي 
 الرعاية الصحية وصّناع السياسات.

خريطة املوافقات على عقاري ميفبريستون وميسوبروستول: من إنتاج 
جاينيوتي، تعرض هذه اخلرائط الدول املُصرَح فيها االستخدام الطبي 

لهذين العقارين الشائع استخدامهما في اإلجهاض الدوائي )ليس 
 بالضرورة لإلجهاض الدوائي(.

الصحة اجلنسية وخدمات اإلجهاض على مستوى العالم: من إنتاج 
منظمة وومني أون وايڨز، يقدم هذا املوقع معلومات حول خدمات 

 اإلجهاض املتاحة في معظم البلدان على مستوى العالم.

عندما ال يُتاح للنساء طبيٌب: اإلجهاض ومضاعفاته: منشور عملي 
وسهل القراءة عبر اإلنترنت من أدلة هسبريان الصحية يحدد 

اإلجهاض بنوعيه اآلمن وغير اآلمن، وما الذي ينطوي عليه اإلجهاض 
اآلمن وتوقعات ما بعد اإلجهاض، ويحتوي على تعليمات لكيفية 

تقدمي املساعدة الطارئة للنساء الالتي يتعرضن للنزيف احلاد بسبب 
 مضاعفات اإلجهاض.

مصادر منظمة الصحة العاملية عن اإلجهاض: مصادر رئيسية تنشرها 
منظمة الصحة العاملية عن اإلجهاض، وحتتوي على إرشادات سريرية 

 وتقييمات عاملية وإقليمية ملستويات اإلجهاض اآلمن وغير اآلمن.

قواعد إرشادية عن الشباب واإلجهاض: من إعداد االحتاد الدولي لتنظيم 
األسرة، يوفر هذا الدليل معلومات للشباب واألخصائيني وصّناع 

السياسات والدعاة عن تعزيز سهولة وصول الناس خلدمات إلجهاض 
 اآلمن )ُمتوفر أيًضا باإلسبانية والفرنسية(،

اإلحصائيات

معهد غوت ماخر: صحائف الوقائع على مستوى العالم؛

التقدم املتسارع – احلقوق والصحة اجلنسية واإليجابية للجميع: تقرير 
جلنة مجلة النسيت الطبية– غوت ماخر:

مركز بيانات معهد غوت ماخر: مجموعة شاملة من البيانات تتيح 
االستخراج واإلجهاض واملؤشرات ذات الصلة مثل )موانع احلمل، واحلمل 

 واخلصوبة ومتويل صحة األم( من خالل البلدان واملناطق الفردية.

اإلجهاض اآلمن واحلصول عليه على مستوى العالم، مجلة النسيت 
 الطبية )2018(:

اإلحصائيات

قاعدة بيانات عاملية عن قوانني وسياسات اإلجهاض ومعايير الصحة 
 والقواعد التوجيهية، منظمة الصحة العاملية )2017(:

 سياسات الصحة اإلجنابية لألمم املتحدة 2017:

قاعدة بيانات السياسات والقوانني احمللية للحقوق اجلنسية ملبادرة احلقوق 
 اجلنسية:

اخلريطة العاملية لقوانني اإلجهاض: إصدار مركز احلقوق اإلجنابية، تقدم 
هذه اخلريطة عبر اإلنترنت عرًضا مرئيًا للحالة القانونية لإلجهاض في 

 كل دولة من دول العالم وهي ُمحدثة بصفة دورية.

مستودع قوانني وسياسات اإلجهاض: برعاية إيباس، مجموعة مفيدة 
من املصادر املنظمة حسب العوائق لتسهيل احلصول على اإلجهاض 

)حقوق املراهقني وإذن مقدم الرعاية واالعتراض بدافع الضمير 
 واخلصوصية والسرية... إلخ.(.

مالمح البلد: موقع إلكتروني من إعداد شراكة آسيا لإلجهاض اآلمن 
)ASAP( يوفر ملخصات سهلة القراءة عن ممارسات وسياسات وقوانني 

 اإلجهاض في 17 دولة آسيوية.

 تقدمي اخلدمات

توسيع أدوار أخصائيي الرعاية الصحية لإلجهاض اآلمن في الثلث األول 
 من احلمل، منظمة الصحة العاملية )2016(:

فيما يلي قائمة بالمصادر الرئيسية المرتبطة بالتواصل حول اإلجهاض، وقد سبق وأشرنا إليها في هذا الدليل.

www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-worldwide 

www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30293-9/fulltext

https://data.guttmacher.org/regions

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30624-X/fulltext

www.who.int/bulletin/volumes/95/7/17-197442.pdf

www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/reproduc-
tive_health_policies_2017_data_booklet.pdf

http://sexualrightsdatabase.org/countries

http://worldabortionlaws.com/map/

www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/health-worker-roles-
safe-abortion-1st-trimester-summary/en/

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1471-0528.14118

www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09688080.2017.1400361

www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/State_of_World_Population_2015_EN.pdf

www.womensrefugeecommission.org/resources/download/1102 

www.prb.org/refugee-women-reproductive-health/

www.medicalabortionconsortium.org/information-package-on-medical-abortion.html

http://gynuity.org/resources/single/map-of-mifepristone-approvals/ 

www.womenonwaves.org/en/page/4741/sexual-health-and-abortion-services-worldwide 

http://en.hesperian.org/hhg/Where_Women_Have_No_Doctor:Chapter_15:_Abor-
tion_and_Complications_from_Abortion 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/en/

https://www.ippf.org/resource/youth-and-abortion-guidelines

http://asap-asia.org/country-profiles/

http://www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-worldwide%20
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2818%2930293-9/fulltext
https://data.guttmacher.org/regions
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2818%2930624-X/fulltext
http://www.who.int/bulletin/volumes/95/7/17-197442.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/reproductive_health_policies_2017_data_booklet.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/reproductive_health_policies_2017_data_booklet.pdf
http://sexualrightsdatabase.org/countries
http://worldabortionlaws.com/map/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/health-worker-roles-safe-abortion-1st-trimester-summary/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/health-worker-roles-safe-abortion-1st-trimester-summary/en/
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1471-0528.14118
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09688080.2017.1400361
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/State_of_World_Population_2015_EN.pdf
http://www.womensrefugeecommission.org/resources/download/1102%20
http://www.prb.org/refugee-women-reproductive-health/
http://www.medicalabortionconsortium.org/information-package-on-medical-abortion.html
http://gynuity.org/resources/single/map-of-mifepristone-approvals/%20
http://www.womenonwaves.org/en/page/4741/sexual-health-and-abortion-services-worldwide%20
http://en.hesperian.org/hhg/Where_Women_Have_No_Doctor:Chapter_15:_Abortion_and_Complications_from_Abortion%20
http://en.hesperian.org/hhg/Where_Women_Have_No_Doctor:Chapter_15:_Abortion_and_Complications_from_Abortion%20
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/en/
https://www.ippf.org/resource/youth-and-abortion-guidelines
http://asap-asia.org/country-profiles/
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االشمئزاز والوصمة وسياسة اإلجهاض، أنورادها كومار )2018(:

متوضع الوصمة في اإلجناب الطبقي: وصمة اإلجهاض املستحث 
واإلجهاض العفوي كعوائق أمام الرعاية الصحية اإلجنابية، بوماراجو 

وآخرون )2016(:

وصمة اإلجهاض: استعراض ممنهج، هانشميدت وآخرون )2016(:

مورد مؤسسة إيباس حول شمل ذوي االحتياجات اخلاصة في خدمات 
رعاية اإلجهاض ووسائل منع احلمل:

“اإلجهاض املتكرر”، عبارةٌ يجب جتنُّبها؟ الرؤى النوعية في التسمية 
والوصمة، هوجارت ونيوتن وبوري )2016(:

السرد القصصي

سرديات اإلجهاض: االنتقال من اإلحصاءات إلى القصص: مجلة 
النسيت الطبية )2018(:

حتدث لغتي: مجموعة أدوات تشرح كيف ميكن لرواية القصص أن تكون 
الة ملكافحة الوصمة؛ متوفرة من شبكة “يو آكت”: أداة فعَّ

برنامج “نشهد”: برنامٌج مخصص لزيادة طيف رواة قصص اإلجهاض في 
اجملال

“مذكرات اإلجهاض”: تدوين صوتي يهدف إلى خلق مساحة لإلجهاض 
كوسيلة للتعبير عن النفس واالستشفاء.

“اصدحوا باإلجهاض” هي شبكٌة المركزية تضم أفرادًا يتحدثون عن 
اإلجهاض بشروطهم اخلاصة ويخلقون مساحة لآلخرين ليسيروا على 

املسار نفسه.

“ضعوا أنفسكم مكانها؛ نساء الثامن” منصٌة على اإلنترنت لقصص 
َمت أفواههم  اإلجهاض التي تلقي الضوء على أصوات أولئك الذين ُكمِّ

بالتعديل األيرلندي الثامن.

“كل رياضية أعرفها مرت بإجهاض” البطلة األوملبية ألربع مرات “سانيا 
ريتشاردز روس” تكسر الصمت حول الرياضيني الذين يخضعون لعمليات 

إجهاض:

أدوات وأمثلة لرسائل اإلجهاض

مالذ على أرض حاالت اإلجهاض غير اآلمن: قصة مصورة عن جتربة امرأة 
تخضع لعملية إجهاض في الهند. مثاٌل جيد يُبرز كيف ميكن لصور 
 النساء أن تكون مؤثرة للغاية في جذب انتباه اجلمهور وسرد القصة.

مواد اإلجهاض اخلاصة باملستوى املنخفض من اإلملام بالقراءة والكتابة: 
من إنتاج موقع إيزي هيلث وجمعية مينكاب، موادٌ بسيطة وسهلة 
القراءة عن اإلجهاض مصممة للجمهور ذي املستوى املنخفض من 

 اإلملام بالقراءة والكتابة.

اإلجهاض الدوائي في مرحلة مبكرة من احلمل: “مواد إعالم وتثقيف 
واتصال وأدوات املساعدة على العمل: مجموعة أدوات” وضعتها 

مؤسسة إيباس وتتضمن مواد عن اإلجهاض الدوائي ميكن تكييفها 
لالستخدام من قِبل اآلخرين. يشمل ذلك مكتبة صور )يُرجى االطالع 

 أدناه(. 

أصوات النساء: ثالثة أشرطة فيديو قصيرة من إنتاج االحتاد الدولي 
 لتنظيم األسرة تُسلط الضوء على قصص ثالث نساء من الكاميرون 

 وفرنسا والهند يروين جتاربهن حول احلصول على خدمات اإلجهاض.

قائمة مراجعة رسائل الشباب: دليل سهل االستخدام وضعه االحتاد 
الية  الدولي لتنظيم األسرة لتقدمي مواد إعالم وتثقيف واتصال أكثر فعَّ

للشباب )رغم ذلك، تنطبق العديد من عناصر قائمة املراجعة على 
جميع الفئات العمرية، وليس الشباب فحسب(. تتضمن قائمة املراجعة 

اللغة التي ينبغي استخدامها وتلك التي ينبغي جتنُّبها جملموعة من 
 مواضيع الصحة اجلنسية واإلجنابية مبا في ذلك )وليس فقط( اإلجهاض

 تعليمات ُمصورة لإلجهاض الدوائي، من إعداد “النساء يساعدن النساء”:

صور التمكني: توفر هذه املكتبة املُصورة، من إنتاج جوناثان تورجوفينك 
من موقع صور جيتي مع دعم من مؤسسة هيوليت، صور متكني عالية 

اجلودة لنساء من كينيا والسنغال وأوغندا. وميكن حتميل واستخدام 
 جميع الصور مجانًا لألغراض غير التجارية.

وصمة اإلجهاض

توفر مجموعة أدوات الوصمة معلومات ومصادر ألولئك الذين يعملون 
 على معاجلة الوصمة اإلجنابية.

إنرودس هي شبكٌة عاملية تهدف إلى حتويل احملادثة العاملية حول 
اإلجهاض إلى إعادة تصوُّر عالم خاٍل من وصمة اإلجهاض. 

مكن أيًضا االطالع على ورقة البحث النوعي لطبيعة وصمة اإلجهاض:
“وصمة اإلجهاض حول العالم” )2016(:

www.npr.org/2014/12/31/374253565/a-haven-in-a-land-of-unsafe-abortions

http://www.commonhealth.in/images/safe_abortion/362.pdf

www.ippf.org/resource/womens-voices-india

www.ippf.org/resource/womens-voices-cameroon

https://womenhelp.org/en/media/inline/2018/5/13/mama_safe_abortion_with_misopros-
tol_english_2nd_edition.pdf 

www.imagesofempowerment.org

https://www.stigmatoolkit.org/

https://endabortionstigma.org/

www.endabortionstigma.org/en/Making-inroads/2016/March/QualitativeSynthesis.aspx 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0959353518765572 

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877575616301793 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27037848 

http://srh.bmj.com/content/43/1/26 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31036-5/fulltext

http://youact.org/2018/03/04/speak-my-language-abortion-storytelling-in-eastern-europe-
from-a-youth-perspective/ 

https://wetestify.org

http://theabortiondiary.com/

https://shoutyourabortion.com/

https://twitter.com/InHerIrishShoes

https://www.facebook.com/InHerIrishShoes/

www.independent.co.uk/sport/general/athletics/sanya-richards-ross-abortions-female-ath-
letes-olympic-champion-track- field-a7787546.html 

http://www.npr.org/2014/12/31/374253565/a-haven-in-a-land-of-unsafe-abortions
http://www.commonhealth.in/images/safe_abortion/362.pdf
http://www.ippf.org/resource/womens-voices-india
http://www.ippf.org/resource/womens-voices-cameroon
https://womenhelp.org/en/media/inline/2018/5/13/mama_safe_abortion_with_misoprostol_english_2nd_edition.pdf
https://womenhelp.org/en/media/inline/2018/5/13/mama_safe_abortion_with_misoprostol_english_2nd_edition.pdf
http://www.imagesofempowerment.org
https://www.stigmatoolkit.org/
https://endabortionstigma.org/
http://www.endabortionstigma.org/en/Making-inroads/2016/March/QualitativeSynthesis.aspx%20
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0959353518765572%20
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حتديث 2018.
االحتاد الدولي لتنظيم األسرة

4 نيوهام رو لندن إس إي1 3يو زد – 
اململكة املتحدة 

الهاتف: 
الفاكس: 

البريد اإللكتروني: 
املوقع اإللكتروني: 

رقم اجلمعية اخليرية املسجلة 
باململكة املتحدة: 229476 – تصميم 

صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد 

، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية 

، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف ، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة 

ودقيقة وواضحة والتركيز على الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق 

في اتخاذ القرار ، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية 

، والتحدي ، والمواقف ، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة 

وواضحة والتركيز على الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في 

اتخاذ القرار ، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، 

والتحدي ، والمواقف ، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة 

والتركيز على الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار 

، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، 

والمواقف ، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز 

على الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع 

، والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف 

، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على 

الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع ، 

والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف 

، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على 

الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع ، 

والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف 

، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على 

الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع ، 

والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف ، 

والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على الواقع 

، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع ، والمالئمة ، 

واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف ، والحساسية 

، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على الواقع ، وصمة العار 

، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشراك 

، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف ، والحساسية ، ورواية 

القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على الواقع ، وصمة العار ، وتجنب 

الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية 

، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف ، والحساسية ، ورواية القصص ، 

تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم 

، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، 

، تطبيع ،والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف ، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب 

صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد 

، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية 

، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف ، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة 

ودقيقة وواضحة والتركيز على الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق 

في اتخاذ القرار ، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية 

، والتحدي ، والمواقف ، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة 

وواضحة والتركيز على الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في 

اتخاذ القرار ، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، 

والتحدي ، والمواقف ، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة 

والتركيز على الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار 

، والتنوع ، والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، 

والمواقف ، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز 

على الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع 

، والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف 

، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على 

الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع ، 

والمالئمة ، واإلشراك ، والشمولية ، والمراجع ، والواقعية ، والفعالية ، والتحدي ، والمواقف 

، والحساسية ، ورواية القصص ، تجارب ، تطبيع ، صادقة ودقيقة وواضحة والتركيز على 

الواقع ، وصمة العار ، وتجنب الحكم ، والحقوق ، والفرد ، والحق في اتخاذ القرار ، والتنوع ، 
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