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 اإلنسان حقوق جميع بكون واعترفت النّساء حقوق إلحقاق األولويّة منح على حصريًّا الّدول فيينا، وافقت عمل وبرنامج إعالن في

استقاللّيتهّن  كما والفتيات النّساء حقوق تزال عاًما، ال ٢٦بـ ذلك، وبعدها مع. ومترابطة ومتآزرة للتّجزئة قابلة وغير عالميّة

 متأّصلة جميعها هي الّتي – والقانوني اآلمن اإلجهاض إتاحة ووصم وتجريم منع خالل من ذلك في بانتظام، بما تُنتَهك الجسديّة
 ممارسة على ومقدرتهم النّاس حياة تشّكل تيالّ  الماّديّة الّشروط على يؤثّرون الّذين التّمييز، واالضطهاد، والعنف، واإلكراه في

 .اإلنسانيّة وحقوقهم الجسديّة استقالليّتهم
 

كرّد " اإلنجابيّة العدالة إحقاق أجل من أفريقي أصل من نساء" إطار تحت الّسوداء النّسويّة الحركة من نساء ، اتّحدت١٩٩٤عام 

 األوسع الخطاب في والمتأّصلة اإلنجابيّة الّسياسات تشّكل الحظنها الّتي أسماليّةوالرّ  والكولونياليّة األبيض العرق تفّوق على فعل
 األمومة اختيار حّريّة المصير، وكذلك تقرير والحّق في الجسديّة الّسيادة في الحقوق على اإلنجابيّة العدالة ترتكز. النّسل لتحديد

 لترتكز" االختيار"لـ الفرديّة المفهمة ويتجاوز متداخل تحليل في العدالة هذه تتأّصل 1١.وصّحيّة آمنة بيئات داخل األمومة عدم أو
 والمستقى النّسل تحديد موروث كذلك اإلنجابيّة العدالة تتناول. اإلنجابيّة الحقوق ممارسة أجل من المطلوبة الماّديّة الّشروط على
 .المعاصرة الّشعبويّة الّسياسات من كجزء امجّددً  ظهرت االستبدال، والّتي ونظريّة البيضاء الفوقيّة نهج من
 

الجنسّي  مصيرهم تقرير في وحقّهم الجسدي االستقالل في بحّقهم التّمتّع النّاس جميع يستطيع عندما اإلنجابيّة العدالة يتّم إحقاق
 يقيّدها ال باختيارات القيام على والمقدرة وثقافيّة واجتماعيّة اقتصاديّة وحّريّات بحقوق النّاس تمتّع تشترط واإلنجابّي. وهي

 الموقّعة الهيئات رّددت لقد. المحتََملة العواقب أو الفرص انعدام أو العنف أو اإلكراه أو االجتماعي الوصم أو التّمييز أو االضطهاد
 الّتي الماّديّة الّظروف على يعتمد اإلنجابيّة النّساء حقوق بأّن تحقيق واعترفت الحاجة هذه الخاّصة واإلجراءات المعاهدة على
أخرى،  أي، بكلمات – 2٢المستويات جميع على المصادر وتوزيع قّوة هياكل وتشيخ، وعلى وتعمل وتعيش وتترعرع تولد فيها

 من والحّريّة العدالة إلى الّسكن، والموصوليّة إلى الموصوليّة هذه تتضّمن. 3٣للّصّحة المحّددة واألخرى االجتماعيّة العوامل
 4٤.واإلنجابيّة الجنسيّة يخّص صّحتهم بما ممارستها األفراد يستطيع الّتي الفرديّة الوكالة على أخرى، وتؤثّر عوامل العنف، ضمن

 .العوامل هذه تجاهل في االستمرار واإلنجابيّة الجنسيّة والحقوق اإلجهاض حول لنقاشاتنا يمكن وال
 

حكوميّة،  وال حكوميّة عناصر سيطرة من الفعليّة، الحّريّة والمساواة الجسدي االستقالل ونحو اإلنجابيّة، منها العدالة تحقيق يتطلّب
 الجنسيّة والقرارات الّسلوك تجريم ذلك في الجنسيّات، بما متعّددة الخاّصة، والمتبّرعين، والّشركات الّشركات ذلك في بما

 على النّساء سيادة في التّحّكم نظم أجل من القانونيّة التّأديبيّة، والتّقييدات لإلجهاض، والعقوبات دةالمقيّ  واإلنجابيّة، والقوانين
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 العالمي، والنّساء الجنوب الملّونات، ونساء النّساء عام بشكل والممارسات والّسياسات القوانين هذه تستهدف 5٥.أجسادهّن الخاّصة
 الّتي األصالنيّات، والنّساء العرقيّة، والنّساء المهاجرات، واألقلّيّات ظّل الفقر، والنّساء في تعيش الّتي اإلعاقة، والنّساء ذوات
 النّمطي الجندريّة الهويّات لتقييم ين/المنصاعات الجنس، وغير في والمراهقات، والعامالت اإليدز، والّشابّات ڤيروس تحمل
 6٦.جندريّة أو طبقيّة أو عرقيّة نمطيّة صور ضمن

 
 والفتيات النّساء حقوق وإحقاق وحماية احترام على اآلمن، نحّث الّدول لإلجهاض العالمي أيلول، اليوم ٢٩لـ اليوم، الموافق

 :أجل من الّدول ننادي. للجميع اإلنجابيّة العدالة وتحقيق
 

الّشموليّة،  الّصّحيّة واألنظمة الّصّحيّة التّغطية من كجزء واإلنجابيّة الجنسيّة الّصّحيّة الخدمات إلى الموصوليّة تأمين ●
 خالل من بشكٍل الئق وبعده، ممّولة اإلجهاض خالل شاملة المعاصرة، وعناية الحمل لمنع الخيارات توفير ذلك في وبما

 .الجنسيّات متعّددة األطراف، والّشركات متعّددة واالتّفاقيّات األخرى الحكومات سيطرة من وخالية الّضرائب
 والّذي نطاقًا األوسع تجريمه، األمر ذلك في اآلمن، بما اإلجهاض أمام من واالجتماعيّة القانونيّة العوائق جميع إزالة ●

 .الّطلب بحسب آمنة إجهاض خدمات بتوفير وغيرها، وااللتزام الجزاء أنظمة جميع يتضّمن
 أجل من الجوانب متعّددة نظر وجهة من والممارسات القانون في الموجودة للّصّحة االجتماعيّة المحّددة العوامل تناول ●

 7٧.واإلنجابيّة ّن الجنسيّة/الفعلّي بحقوقهم التّمتّع من األفراد جميع تمكين ضمان
 واستباحة األخالقيّة، وانتهاكات غير البحثيّة الممارسات مسؤوليّة الجنسيّات ومتعّددة الخاّصة الّشركات جميع تحميل ●

 .الجسديّة والّسيادة اإلنجاب في والفتيات ساءالنّ  حقوق
 بتحميل تطالب الّتي والنّسويات اإلنسان حقوق عن والمدافعات المحلّيّة للحركات الجاّدة للمشاركة األولويّة منح ●

 . اإلنجابيّة العدالة إحقاق مطالبهّن وتوصياتهّن على ومركزة واإلنجابيّة الجنسيّة الّصّحة حقوق انتهاكات على المسؤوليّة
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