
ورة  
ّ
ك لمجلس حقوق اإلنسان للد وقيع عىل بيان مشتر

ّ
ي بخصوص اإلجهاض   ٤٥طلب للت

 والمجتمع المدن 

 

 الّزميالت العزيزات والّزمالء األعّزاء،

 

ي 
أيلول، صاغت المبادرة للحقوق الجنسّية، وائتالف العدالة الجنسّية  ٢٨دعمنا لليوم العالمي لإلجهاض اآلمن الواقع بتاري    خ ف 

واإلنجابّية، والمركز للحقوق اإلنجابّية، ومركز المرأة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ للموارد واألبحاث، والّرابطة لحقوق المرأة  

ي الّتنمية، و 
مة  CHOICEف 

ّ
حاد الّتخطيط األرسي، ومنظ

ّ
باب والجنسانّية، وات

ّ
ولّية لحقوق Ipasللش

ّ
مة الخدمة الد

ّ
، ومنظ

ورة ال 
ّ
مه خالل انعقاد الد

ّ
ا بخصوص حقوق اإلجهاض لتقد

ً
ك ا مشتر

ً
ي بيان

  ٤٥اإلنسان، والّرابطة الّسويدّية للّتثقيف الجنسان 

ي جينيف. 
 لمجلس األمم المّتحدة لحقوق اإلنسان ف 

 

ي سياق جائحة الكورونا )كوڤيد يتّم 
ي بيان العام هذا عىل اإلجهاض ف 

كت   ف 
كة  ١٩- الترّ (. ترتكز هذه المبادرة عىل بياناتنا المشتر

ي ذلك 
الث الماضية، بما ف 

ّ
ي الّسنوات الث

مناها ف 
ّ
ي قد

تر
ّ
عت   بياننا الّسابقة بخصوص اإلجهاض وال

ّ
ذي وق

ّ
ي وال

من العام الماض 

مة و ٣٥٠عليه أكتر من 
ّ
ر البيان   ٥٣٠منظ

ّ
شخًصا. عىل أمل معاودة انضمامكّن وتوقيعكّن عىل بياننا لهذا العام كذلك! يتوف

ّية غة اإلنكلت  
ّ
 ، والفرنسّية، واإلسبانّية، والّروسّية، والعربّية لالّطالع عليه عتر الّروابط الّتالية. بالل

 

ّية  •  البيان باإلنكلت  

 البيان بالفرنسّية •

 البيان باإلسبانّية  •

 لبيان بالّروسّية ا •

 البيان بالعربّية •

 

م البيان خالل المناظرة العاّمة بخصوص تطبيق   ٦أيلول و ١٤تنعقد جلسة مجلس حقوق اإلنسان بي   
ّ
ين األّول، وسُيقد تشر

ي ذلك ربط البي ٣٠إعالن وبرنامج عمل ڤيينا، والمقّررة ليوم األربعاء الموافق 
وط بما ف 

ان  أيلول. يجب الّتقّيد ببعض الشرّ

 موجزة  
ً
فوي سيعرض نسخة

ّ
 الّتقديم الش

ّ
دة بدقيقة ونصف. نفيد بهذا بأن

ّ
ة المحد

ّ
بإعالن وبرنامج عمل ڤيينا كما االمتثال للمد

بكة الخارجّية 
ّ
سخة المطّولة عىل موقع الش

ّ
نا سنحّمل هذه الن

ّ
وط الّزمنّية المطلوبة، لكن

ي سبيل استيفاء الشرّ
عن هذا البيان ف 

ها. لمجلس حقوق اإلنس  ان لتعميمها ونشر

 

[ للّتوقيع عىل البيان حترّ 
ً
مات واألفراد ]مالحظة: لك الخيار بإبقاء اسمك مجهوًل

ّ
ي   ٢٩ندعو بهذا المجموعات والمنظ

أيلول ف 

باع الّتعليمات فيها: 
ّ
ي عتر ملء استمارة الّتوقيع الّتالية وات

 الّساعة الّسادسة مساًء بتوقيت وسط أوروّبا الّصيف 

 

ّية: استمارة  •  https://forms.gle/QvSh1mDj4yx31TYJ7الّتوقيع باإلنكلت  

 https://forms.gle/pcULwZG9986R3fM86استمارة الّتوقيع بالفرنسّية:  •

 https://forms.gle/swr7ttuekeVYU7k16 : استمارة الّتوقيع باإلسبانّية •

 https://forms.gle/g4gbWjToZuW1ax1J8استمارة الّتوقيع بالّروسّية:  •

  https://forms.gle/4NZucRFZNBeDX5JX8استمارة الّتوقيع بالعربّية:  •

 

ي حال  
ات لمساعدتك عىل تعميم البيان عىل نطاٍق واسع ضمن شبكات معارفك. شكًرا لك، ورجاًء الّتواصل معنا ف 

ّ
سنكون ممتن

 وجود أّي استفسارات. 
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