
 

 

 اإلنجابيةقضايا الصحة 
 العدد الخامس

 اإلجهاض قضية للنقاش
 

 مختارات مترجمة من مجلة 

Reproductive Health 

Matters 

تصدر في بريطانيا ويتولى تحريرها ميرج  
 بيرر، ت ك سونداري رافندران 

 

 تصدر الطبعة العربية عن 

 مركز دراسات المرأة الجديدة

 

 هيئة التحرير

 د/ آمال عبد الهادي

 د/ هالة الدمنهوري 

 

 الترجمة

 شهرت العالم

 نولة درويش

 سالف طه

 إيمان إسماعيل

 نجالء العمري 

 

 

 .R.H.Mالصور الداخلية من إعداد 
 صورة الغالف 

 GIACOMOتصوير: 

BIROZZVBANOS PICTURES 

 

 

 

 اإلخراج الفني والطباعة 

Promotion Team, Tel.: 

3367449 

 في هذا العدد 
 تقديم •
 

 وشرعية:   آمنةعملية  جهاضاإلحتى يصبح  •

 واليات التغيير أخالقيات

 مارج بيرير
 

 :اآلمنغير  واإلجهاض اآلمنة   األمومة •
 الخطاب تأثيرفكري حول  سانعكا

 ن سوزانا رانس واخرو 
 

 الالتينية.. أمريكاالمتعمد في  اإلجهاض •

 استراتيجيات بشان البحث االجتماعي المستقبلي
 وآخرون جوان جوزيه ليوفيه  

 

 القانوني في البرازيل: اإلجهاضير توف  •

 شراكات عملية 

 وآخرون ويلزا فييرا 
 

 مقدموا الخدمات الصحية في اندونيسيا •
 اإلجهاضوموقفهم تجاه 
 وآخرون انيارتي دجوهان 

 

 القصدي باإلجهاضالعوامل المرتبطة 
 في المستشفيات العامة في تنزانيا

 وآخرون جوتليب مبانجيل 
 

 تحسين الرعاية
 اإلجهاضلنساء بعد المقدمة ل
 وآخرون انا النجر 

 

 فهم النساء للمراضة المتعلقة بالحمل
 في ريف مصر
 وآخرون هند حطاب 

 

 إطاللة
 

 مطبوعات

 صفحة

4 

 
 

8 

 
 

 

 

15 

 

 

 

 

26 

 

 

 
 

39 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

55 

 

 

 
 

68 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

88 

 

91 

 



 تقديم
 هل نجرؤ على مناقشة الواقع؟

 

  ووية هامووة وتووى ر علووى صووحة وحيوواة مال ووين  ألنهووانتناولهووا  أن. اخترنووا اض اإلجهوو موضوووه هوولا العوودد هووو   ووية     
توتم شكو ل سوري الن  ووانين كميور مون البلودان تح ور  إلجهواض اغالبية حاالت  أنالنساء في مصر وفي العلم كله، ذلك 

فوي  اإلحصائيات  نأصحتها. ورغم  أو المرأة محدودة حينما يممل الحمل خطرا على حياة  أحوالفي  إال اإلجهاض  إجراء
 أنالدوليووة توضووى موودة خطووورة الموضوووه. تاوودر من مووة الصووحة العالميووة  اإلحصووائيات  أن إالمصوور تدوواد تدووون غائبووة 

وتنووتع تلووك  اإلجهوواض حالووة وفوواة سوونويا تنووتع عوون م وواعفات  80000مووا ياوورب موون  أو، األمهووات % موون وفيووات 13
تحتل مو عا هاما في المنا كات الدائرة  اإلجهاض ل   ية . وهو ما جعاآلمنغير  اإلجهاض  إجراءات الم اعفات عن 
المنا كووات التووي احتوودمن فووي منتصووت التسووعينات  أبرزهووا، وحووول السياسووات السوو انية عمومووا. ولعوول الموورأة حووول صووحة 

 (.1994حول و ياة المىتمر الدولي للس ان والتنمية )الااهرة 
البكر. وتاريخيا انحصرت السياسات الس انية  اةحيبا حساسا من تمس السياسات التي تتصدة للا ايا الس انية جان    

لحوول المكوو الت االجتماعيووة  أساسوويةفووي البعوود الووديموغرافي الوولي  تعاموول مووخ الووتح م فووي خصوووبة النسوواء كاسووتراتيجية 
اء فوي جميوخ للنسواء. وتح ويرا للموىتمر  امون النسو  اإلنجابيوةاعتبوار للصوحة والحاوو   أيوالسياسية واال تصادية، دونموا 

العالم شجهود دؤوبة لتصبى صحة النسواء وحاوو هن فوي بوىرة االهتمواد، و ود انع وس ذلوك علوى الو ياوة التوي كرسون  أنحاء
شاعتبارهوا لليسون  اإلنجابيوةللنساء في عدد من فاراتها، و دمن تعريفا واضوحا للصوحة  اإلنجابيةمرة مفهود الحاو   ألول

 األمووورلدنهووا حالووة موون ااتمووال الرفاهيووة البدنيووة والنفسووية واالجتماعيووة، فووي جميووخ و  اإلعا ووة أومجوورد الخلووو موون الموورض 
موون شووانها تعزيووز  اإلنجابيووةرعايووة الصووحة  أن إلووى أشووارت الو ياووة  أنالمتعلاووة شالجهوواز التناسوولي وووائفووه وعملياتووه لامووا 

باعوودة بيوونهم وحاووه فووي حيوواة جنسووية وفتوورة الم أطفالووهياوورر شحريووة ومسووىولية عوودد  أنحاووو  الفوورد شمووا فووي ذلووك حاووه فووي 
 .وآمنةمرضية 
عوودد  إن إلووىعلووى صووحة النسوواء فووي الفصوول السوواشخ، مكوويرة  وتأ يرهووا اإلجهوواض لا ووية  أي وواو وود تعرضوون الو ياووة     

حفاوووا علووى حيوواة النسوواء.  آمنووة ووتم ذلووك شطرياووة  أن وأهميووةمتعووددة،  ألسووباب  اإلجهوواض  إلووىابيوور موون النسوواء ي ووطر 
حتوى ال يحود   اآلمونوكللك سوبل وسوائل منوخ الحمول  واإلنجابيةالماافة الجنسية  إتاحةحمن الو ياة على ( كما 12)فارة

النااشوات المحتدموة حوول الموضووه  أن(. علوى 5)فاورة اإلجهواض  إلوىحمل غير مرغوب فيه ت طر معه شعض النسواء 
 شوواإلجراءات يا، وحووا الح ومووات علووى الايوواد شاعتبووارب بوود ل اضووطرار  اإلجهوواض التعاموول مووخ  إلووىانتهوون شالو ياووة النهائيووة 

 وووتم التووورويع  أنحوووال  شوووأيعلوووى انوووه ال يجووووز  أاووودت (، كموووا 15)فاووورة اإلجهووواض الالزموووة لمسووواعدة النسووواء فوووي تحاشوووي 
 .األسرةكوسيلة من وسائل تن يم  لإلجهاض 

الصومن علوى الموضووه سوتار مون  شإسدال اإلجهاض وفي مصر كما في غالبية دول العالم  تم التعامل مخ موضوه     
، والمن موات اإلنسوانشموا فوي ذلوك المن موات النسوائية ومن موات حاوو   –سواء على مسوتوة المن موات غيور الح وميوة 
 أنوودروكووللك علوى مسووتوة البحووا العلمووي، فمووا  –تحد وودا  الموورأة صووحة  أوالتنمويوة التووي تعموول فووي مجووال الصوحة عمومووا 
والعوامول الموى رة عليهوا. وكول ذلوك يع وس مودة حساسوية الموضووه، وتكوير  الدراسات التي تصدت لدراسوة حجوم ال واهرة

 مرار ورغبن في استواء الالتي ال  والعد د من النس أن إلىالدراسات المحدودة المتاحة 
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 أو، األ اوال، وحمول واألعكواب ، كاألدويوةوسائل متعددة ومتنوعة،  إلى، ويستخدمن في ذلك اإلجهاض  إلىالحمل  لجان 
 إلوىيفتاور مع مهوا  أمواانالسورية فوي  اإلجهواض عمليوات  إلوى لجوان  أوعنق الرحم، الو،،  لفتى األجسادداد شعض استخ

اشسووول الاواعووود الصوووحية ويممووول الدميووور منهوووا خطووورا علوووى صوووحة النسووواء خاصوووة الفايووورات مووونهن. وعنووودما توووىدي عمليوووات 
ى الرعايووة الصووحية. كمووا تكووير خبوورات النسوواء المستكوفيات لتلاوو  إلووىم وواعفات، توولهب تلووك النسوووة  إلووىتلووك   اإلجهواض 

م طرات، ويعتبرنه خبرة مىلمة وهوو موا ي كوت عنوه الممول الكوعبي لوالدة كول  وود وال  إال اإلجهاض  إلىال  لجان  أنهن
حاياووة انووه سووواء ح يوون النسوواء بوودعم شووريك  أموواد أننووا إذ اموون وشوورعي  إجهوواض  إلرسوواءفووي حاجووة  أننوواسووال كوول سوونةل. 

 .اإلجهاض  إلى لجان  فإنهنلم  نلن  أدوالح ومات والمجتمخ  واألطباء رةواألسالحياة 
. كموا يعا وب األدفي الحاالت التي يممل الحمل فيها خطرا على حياة  إال اإلجهاض  إجراءوالاانون المصري ال  بيى     

الكوواره  إلوىفخ شالعمليوة ، وهوو موا  ود أنفسوهنالنسواء  أوسوواء مون ياوود بهوا  اإلجهواض الاانون كل مون يكوارك فوي عمليوة 
 أهميوةالجد دة  المرأة من النساء للخطر. و د طرحن  اآلالفوتتعرض صحة بل وحياة  األمانالخلفية حيا تنعدد شروط 

شحيووا يكوومل حوواالت االغتصوواب وسووفا  المحووارد، وفكوول موانووخ الحموول،  1994الاووانوني فووي  اإلجهوواض توسوويخ مجووال 
 أنذلووك المو ووت و تهووا ردود فعوول مت وواربة. علووى  أ ووارشا بتكوووهات خلايووة. و وود والحوواالت التووي ي ووون فيهووا الجنووين مصووا

، وفتواوة اإلجهواض  إجوراءالمغتصوبة فوي  المورأة محمود طنطواوي شحوق  األزهورالتالية شهدت تصوريى ف ويلة شوي،  األعواد
 .لألجنةفي حاالت التكوب الخلاي  اإلجهاض  إجراء شإم انية األزهرمن 
 إلووىالمهتمووة بووين النكووطاء واالاووادميين  األطووراففووتى الموضوووه موون جد وود، ودعوووة كافووة  إعووادةة هوولا العوودد شمماشوو  أن    

نختار عددا من الموضوعات التي تتناول جميخ جوانوب الموضووه  أنالتعامل العلمي مخ الموضوه. ولللك حرصنا على 
، ومسوالة التغييورات الاانونيوة مون إلجهواض االن رية والعملية. وتتناول مااالت العدد   ية خطاشات الاوة المختلفة حول 

، وجهوود اإلجهواض مون   وية  –خاصوة ماودمو الخدموة الصوحية  –، وموا وت الاووة المختلفوة آمنوا اإلجهواض اجل جعل 
تدوون الماواالت  أنخصوصا. كما حرصنا على  واإلجهاض النسويات في تطوير المفاهيم المتعلاة شصحة النساء عموما 

نوتعلم مون خبوراتهم فوي التصودي  أنمون الودول الناميوة التوي تتكواشه وروفهوا معنوا شحيوا يم ون  من بلدان متنوعة وخاصوة
 نطر  وجهات الن ر المختلفة شما يساعد على تعميق المنا كة. أنحرصنا على  وأخيرا. اإلجهاض لا ية 
اواد مووىتمر السوو ان،  بيوول انع اإلجهواض عوون  اإلنجابيوةماالوة مووارج بيورر هووي افتتاحيوة لعوودد خصصوته مجلووة الصووحة     

كموا اشورنا مون  – 1994الو ياوة النهائيوة للموىتمر الودولي للسو ان والتنميوة  أ رتوهوهي تطر  فيه وجهة ن ور مخالفوة لموا 
وتتساءل لايت يستمنى من الحق في منخ حمل غير مرغوب فيه، الحق في التخلص من حمل غير مرغوب فيه؟   – بل 

وسويلة عرفتهوا البكورية لمنوخ  أولهوو  اإلجهواض دد وجوود الجونس البكوري، وان الوتح م فوي الخصووبة لاوديم  و  أنموضحة 
والوووتح م فوووي  األسووورةالحمووول. وتووولكرنا بيووورر شوووان اسوووتخداد وسوووائل منوووخ الحمووول، ومفووواهيم ممووول الوالديوووة المخططوووة وتن ووويم 

جتموواعي المابووول لووم تصووبى فاوول مابولووة اجتماعيووا بوول تعتبوور علووى المسووتوة الوووطني هووي السوولوك اال واإلنجوواب الخصوووبة 
 شعينه.
الالتينيوة،  أمري واالمتعمود فوي  اإلجهواض ماوال جووان جوزيوه وسويلفينا راموول فيحلول مسوتوة المعرفوة الحوالي عون  أما    

التووي عاوودت فوووي  اإل ليميووةموون خووالل اسووتعراض ناوودي للمعلومووات التووي تووم الحصووول عليهووا موون االجتماعووات والنوودوات 
 في هلا المجال. كما  نا ش الجوانب الن رية ةالدوريفي المجالت الطبية التسعينات، والمااالت المنكورة 
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السياسووووية  األشعوووواد والسياسووووية. بهوووودف تحليوووول  األخال يووووةوالمخوووواوف ودواعووووي الالووووق  اإلجهوووواض والمنهجيووووة للبحووووو  عوووون 
 البرامع الصحية.العاد، وتطوير  والرأيعماا، وبصورة خاصة فيما  تعلق شالتكريخ،  أامرالمتعمد شصورة  لإلجهاض 

، وعلوووى موا وووت الاووووة اإلجهووواض الخطاشوووات المختلفوووة فوووي المجتموووخ علوووى   وووية  توووأ يروينوووا ش ماوووال سووووزانا رانوووس     
تغييوور مو ووت الح ومووة البوليفيووة موون الموضوووه شعوود ممارسووة الاوووة المحاف ووة لل ووغوط  متاشعووةالمختلفووة منهووا، موون خووالل 
الماووال  يووأتي، وفووي نفووس السوويا  اإلجهوواض ي الرعايووة الصووحية موون   ووية موا ووت ماوودم أي وواعليهووا. كمووا  نووا ش الماووال 

، أطبووواءعووون تجربوووة اندونيسووويا حيوووا يعووورض لدراسوووة تمووون موووخ مجموعوووات مووون ماووودمي الخدموووة الصوووحية مووون  رالمنكوووو 
 ل ، كموا يعورض الماوال لتجربوة اندونيسويا فوي مجوال تعود األسورةوتمريض، والدايات والعاملين الميدانيين فوي مجوال تن ويم 

 المرتبطة بها. واإلش اليات  شاإلجهاض التكريعات المتعلاة 
المجموعوات  أامرهن  اإلجهاض النساء الالتي يعنين من م اعفات  أنوتدكت الدراسة المنكورة هنا عن الم سيك     

الايصورية المادموة للنسواء، ويجوفن فوي مسوتوة توال شعود حواالت الووالدة  اإلنجابيوةفي سلم خدمات الصوحة  وإهماالتهميكا 
 والعادية.
فووي  ةالعاملوو مكوواركة المجموعووات النسووائية  وآخوورون المن مووات النسووائية يصووت ماووال ويلووزا فييوورا  د  تعلووق شجهووو وفيمووا     

الاوووانوني فوووي المستكوووفيات العاموووة  اإلجهووواض فوووي الحموووالت مووون اجووول تووووفير  للمووورأة  اإلنجابيوووةمجوووال الصوووحة والحاوووو  
مادمي الخدموة الصوحية وتودريبهم،  تأهيلال تتعلق فال بتغيير الاانون، بل تات ي  المسالة أنشالبرازيل. ويوضى الماال 

عمليوووة  إجوووراءللمزيووود مووون الخووودمات والدووووادر الطبيوووة المدربوووة علوووى  وإنموووا اإلجهووواض فالنسووواء ال يحوووتجن فاووول للحوووق فوووي 
 البالد. أنحاءفي جميخ  أي ا اإلجهاض 

، فووان هوولا العوودد اإلنجابيووةمجلووة الصووحة  إعووداد صوور ضوومن فووي م اإلجهوواض ورغووم عوودد وجووود ماووال خووا  شا ووية     
. وهولب اإلجهواض  ت من دراسة عن فهم النساء للمراضة المتعلاة شالحمل في ريف مصر، تناولن شك ل سريخ موضووه 

 أيتلاوائي،  إجهواض الالتوي حود  لهون  األمهوات تحود  بوين  اإلجهواض حدو  حواالت االاتفواب شعود  أنالدراسة توضى 
 النساء من عدمها. أنفي شااء الحمل، حيا  األد ترتبل برغبة

العد وود موون البحووو  اعتمووادا علووى  إجووراء أمووادشكوو ل غيوواب البيانووات ذات المصوودا ية فووي مصوور عووائق كبيوور  وأخيوورا    
المتعموود والوولي يصووعب تفريووق  اإلجهوواض وخاصووة عوون  اإلجهوواض سووجالتنا ويتجلووى ذلووك شكوو ل واضووى جوودا فووي شحووو  

العادي في كمير من الحاالت، و د وضعن من موة الصوحة العالميوة  اإلجهاض نه من م اعفات الم اعفات الناتجة ع
كموووا عووورض ذلوووك فوووي ماالوووة عووون ماووودمي الخووودمات  اإلجهووواض شعوووض الخصوووائص التوووي يم ووون عووون طرياهوووا تووورجيى نووووه 

 الصحية في اندونيسيا.
المنوواهع البحميووة  وأهميووة، اإلجهوواض ل   ووية منوواهع البحووا فووي   ووايا شوود دة الحساسووية مموو  أي وواويميوور هوولا العوودد     

تع وووس وجهوووات ن ووور النسووواء فوووي الا وووايا المطروحوووة  أنالنسووووية فوووي التعامووول موووخ الموضووووه شحيوووا يم نهوووا عووون حوووق 
الاصوووودي فووووي  شاإلجهوووواض عوووون العواموووول المرتبطووووة  وآخوووورون (. فالدراسووووة التووووي  اموووون بهووووا جوتليووووب مانجيوووول اإلجهوووواض )

تنفوي  ألنهواالاوانين الموجوودة  ائموة علوى التمييوز  أنالنساء في  رأينيا، ككفن عن المستكفيات العامة بدار السالد، تنزا
 ن هلاوع فولينوالمسحق النساء في االختيار في حالة حدو  حمل غير مرغوب فيه، بينما ال يحتمل الرجال 
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 اآلمنوةالحصول علوى الخودمات النساء الفايرات يحرمن من  أن أادت المترتبة عليه. كما  الاياسيةمن التبعات  أيالحمل 
رغوم الموانوخ  اإلجهواض ال يمتلدن ما ي في لتسد د التداليت الباه ة في العيادات الخاصوة التوي توتم فيهوا عمليوات  ألنهن

 الاانونية.
دراسووة عوون  أجرينوواالبحميووة عنوودما  واألدوات الجد وودة الوودور الوولي تلعبووه المنوواهع  الموورأة فووي مركووز دراسووات  أدركنووالاوود     
، فووان الغالبيووة اإلجهوواض . فبينمووا نزعوون النسوواء فووي نااشووات المجموعووات البىريووة لوورفض اإلنجابيووةالنسوواء لحاووو هن  راكإد 

، وككوفن عون إجهواض يعرفن نساء اجورين عمليوات  أواجرين،  أنهنالع مى من النساء في اللااءات المعماة ككفن عن 
 .لإلجهاض  راء معلوماتهن فيما  تعلق شالوسائل التاليدية 

في مصور، شحيوا نتجواوز مرحلوة  اإلجهاض نااش جاد حول موضوه  إ ارةيساهم هلا العدد في  أن نأمل فإننا وأخيرا    
مرحلووة المصووارحة والعموول، وان تسوواعدنا خبوورات النسوواء فووي العووالم علووى التصوودي شكوو ل  إلووىالوورؤول فووي الرمووال،  إخفوواء

 األشعوواد دراسووات عوون  إجووراءنكووره فووي  أنمصووريات، وعلووى موون النسوواء ال اآلالففعووال لا ووية تووى ر علووى صووحة وحيوواة 
ال غنوى عنوه فوي مجوال وضوخ سياسوات فاعلوة  أمورشحيا تتوفر لنا البيانات ال رورية، وهو  اإلجهاض المختلفة لا ية 

 .اآلمنغير  اإلجهاض لتجنيب النساء م اعفات 
 

 هيئة التحرير 
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 وشرعية آمنةعملية  اإلجهاضحتى يكون 
 ت التغيير*واليا أخالقيات

 

 بقلم/ مارج بيرير
 

موووت شالنسووبة للنسوواء. بنوواء علووى ذلووك،  تنوواول هوولا  أويكوو ل مسووالة حيوواة  اإلجهوواضوالكوورعية لعمليووات  األمووانتوووفير  أن    
النسوواء الالتووي عكوون التجربووة، وعووانين مكوواة  أولفووكموون من ووور  اإلجهوواضل موضوووه اإلنجابيووةالعدد من مجلة ل  ايا الصووحة 

 إلرسوواءالنسوواء الالتووي  ناضوولن  أولفووكوغيوور الكوورعي، وموون من ووور  اآلموونغيوور  اإلجهوواضاعفات الناجمووة عوون معالجووة الم وو 
 هلب المااالت تت من رسالة  وية تستند على المعطيات التالية: أنوالاانوني على مستوة العالم.  اآلمن اإلجهاض واعد 

 إلجوووراءالووول ن يمتلدووون الدفوواءة الالزمووة  واألطبوواءموون الوودايات  اآلالفهنوواك مال ووين النسوواء وعكووورات  أن •
 مجرمون. وكأنهم الكعور  أوالتصرف  إلىوهم مدفوعين  اإلجهاضعمليات 

لمجوورد التحا وول  أصوودرت وكأنهووا بوودو  اإلجهوواضهناك عدد ضووخم موون الاوووانين العتياووة والملتويووة حووول  أن •
 عليها.

فوووي سووووئها وهوووي الخووودمات التوووي  المتدنيوووة بووول والمرعبوووة اإلجهووواضهنووواك تسوووامى كبيووور تجووواب خووودمات  أن •
 .أف ليحصل عليها من ال يادرن على تحمل نفاات خدمات 

عووالج الم وواعفات الصووحية الناتجووة عوون عمليووات  أنهنوواك تبد وود غيوور مبوورر لحيوواة النسوواء. صووحيى  أن •
 أن إالموون ال شوويء،  أف وول األمووروهوولا  اإلنسووانيةوغيوور الاانونيووة  تسووم شاوودر موون  اآلمنووةغيوور  اإلجهوواض

 .األوانيعد ا ل الاليل وربما يادد شعد فوات  ذلك
والح ومووات والمجتمووخ  واألطبوواء واألسوورة سواء ح ين النساء بوودعم شووريك الحيوواة  شأنهتلكرنا المااالت الواردة في هلا العدد     
للك مووون وكووو  اإلجهووواضالنسووواء الالتوووي يخ ووون تجربوووة  أن. كموووا تووولكرنا اإلجهووواض إلوووى لجوووان  فوووإنهنلوووم  ووونلن ذلوووك الووودعم،  أد 

للنسوواء الحووق  أن وفرون نوعية جيدة من الخوودمات فووي هوولا المجووال لهووم الحووق فووي الكووعور ش وورامتهم وبوواحتراد النووال لهووم، كمووا 
 في الحياة. فمتى سيتحاق ذلك؟ 

 

 رؤية متمحورة حول النساء
والكووورعي احووود مفووواتيى الصوووحة  اآلمووون اإلجهووواضيعتبووور     

ولي للسووو ان والتنميوووة الموووىتمر الووود أنللنسووواء.  بووودو  اإلنجابيوووة
 وود اسووتار علووى توووفير دعووم كبيوور  1994الوولي سووينعاد عوواد 
 اإلجهوواضموضوووه  أنللنساء، غيوور  اإلنجابيةلا ايا الصحة 

 الموضوعات الكائدة في هلا المجال. أامري ل من 
وبغووووووووض الن وووووووور عوووووووون توجهووووووووات مجموعووووووووات ال ووووووووغل     

التووووووي علووووووى  اإلشوووووو اليات أهووووووم ، فووووووان لإلجهوووووواضالمناه ووووووة 
فووي عووداد  اإلجهوواضمر مواجهتها تتممل في عوودد اعتبووار المىت

؟ األسوورة ن رة النساء لتن وويم  إذن. موا هوي األسرة وسائل تن يم 
 والدةن واية مومن الحق في الو  يستمنىوكيت 

غير مرغوب فيها الحق في التخلص موون حموول غيوور مرغوووب 
مم وون طالمووا لووم  أموور األسوورة تن وويم  إلووىاللجوووء  وكأنمووافيووه؟ 
لووم تفكوول هوولب الوسووائل  وكأنماسائل من ه الحمل، بل تفكل و 
النسووووواء الوووووواردة علوووووى الصوووووفحات الاادموووووة  أصووووووات أن. أبووووودا

مهموووا كانووون   تجوووزأالوووتح م فوووي الخصووووبة كووول ال  أنتوضوووى 
الوسوووووائل الفرعيوووووة التوووووي يم ووووون اسوووووتعمالها. كموووووا تبوووووين تلوووووك 

انه مهما كان انتكار استعمال وسووائل منووخ الحموول،  األصوات
 اإلجهوواض إلووىلك من شانه فاوول التاليوول موون الحاجووة ذ أن إال

 وليس الا اء عليها.
وكوووان  لإلجهووواض  إدانوووة بووول مائوووة عووواد كانووون هنووواك     

ن ورة  إليهالعد د من دعاة الحفاظ على الف يلة  ن رون 
 ، استبعود كمير مون  اإلطاردونية. وفي هلا 
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حتووى  اإلجهوواضموضوووه  األسوورة لى حمووالت تن وويم الاائمين ع
اليوووود، فوووان اسوووتعمال  أموووامتطووورفين.  أوال  بووودون اسوووتفزازيين 
مسووالة لوويس فاوول مابولووة اجتماعيووا،  أصووبىوسائل منووخ الحموول 

بووول تعتبووور هوووي السووولوك االجتمووواعي المسوووفول شعينوووه. ونتيجوووة 
الحمووووالت موووون اجوووول  تبوووودأ، لووووم اإلجهوووواضالسووووتبعاد موضوووووه 

، األ طوووارشعووود فتووورة طويلوووة فوووي اغلوووب  إالرعي الكووو  اإلجهووواض
ال يممووول  اإلجهووواضاالدعووواء شوووان  إن.. أصوووالوجووودت  إنهوولا 

 إليووهن وور  إذا وود  بوودو منطايووا  األسوورة وسيلة موون وسووائل تن وويم 
انوووه  بووودو كوووللك مووون  إالمووون خوووالل هووولا المن وووور التووواريخي، 
خلووول موووا حينموووا شفهوووم  تأايووودوجهوووة ن ووور النسووواء. وهنووواك ش ووول 

ر  مختلفووة مفوواهيم ومعووان مموول الوالديووة المخططووة، النووال شطوو 
 .واإلنجاب، والتح م في الخصوبة األسرة وتن يم 
ماابالت مارجو  مورا وجورج فيالريال مخ النساء الالتووي     

 اإلجهوواضالعووالج نتيجووة لم وواعفات مووا شعوود  إلووىاوون شحاجووة 
الصوووعوبات التوووي تواجههوووا النسووواء موووخ  إلوووىفوووي بوجوتوووا تكوووير 

الحمل، وهي كلها صعوبات معروفة لد نا جميعووا. وسائل منخ 
موون شووركائهن فووي الحيوواة  أوالعد وود موون النسوواء  أنفهي ت هوور 

يفكووولون فوووي  أو أصوووالال يسوووتعملون وسوووائل منوووخ الحمووول  أموووا
يسوووتعملون وسووويلة ا ووول فاعليوووة  أواسوووتعمالها شطرياوووة منت موووة 

 أنممووا هووو متووا  لهووم ن ريووا. كمووا  ت ووى موون هوولب الماووابالت 
وال  اإلجهوووواض إلووووىء ال  تخوووولن مسووووباا الاوووورار شوووواللجوء النسووووا

 .  األخرة من وسائل منخ الحمل  أف ليعتادن شال رورة انه 
حينمووا ال  وجوود  اإلجهوواضالنساء يخ ن عمليات  أنبل تبين 

الووتح م فووي الخصوووبة  شإم انيووةالعلووم  إنمم نووا.  أخربد ل  أي
 جهوواضاإل إلووى ديم  دد وجود الجنس البكري. وتتولد الحاجووة 

شسوووبب النووووا ص المرتبطوووة بوسوووائل منوووخ الحمووول. وه ووولا تلجوووا 
اسوووتعمال  أوانحينموووا ي وووون  ووود فوووات  اإلجهووواض إلوووىالنسووواء 

. وهوولا أخوور حل إلىشحاجة  أنفسهنوسائل منخ الحمل فيجدن 
تن وويم  إطووارفووي  أي ووا وودخل  –خبرة النساء  إليهكما تكير  –

علووى السوواحة .  بوول الوودخول الفعلووي لوسووائل منووخ الحموول األسرة 
 أوعكوور  أوسوون،  أوتخوض النساء  ووال ،  أنلم ي ن غريبا 

اليود، فهنوواك  أماخالل حياتهن.  إجهاضحتى عكرين عملية 
 متنامية من النوساء الالتي أعداد

اسوووتعملن شفاعليوووة وسوووائل منوووخ الحمووول  شوووأنهنيسوووتطعن الاوووول 
. تكوووير البيانوووات الوووواردة فوووي مسوووى اإلنجابيوووةطووووال حيووواتهن 

حد ا حول مدة انتكار استعمال وسائل منخ الحموول ميداني 
شعووض  إليووهموودة التاوودد الوولي وصوولن  إلووىفي بيوور  شاسووتراليا 

 في هلا المجال. األ طار
على كفوواءة وتوووافر وسووائل  أدخلنوبف ل التطورات التي     

منخ الحمل وانتكار استعمالها، وتزا د تابوول الرجووال السووتعمال 
عد ووود مووون النسووواء لوووم ياعووون فوووي النسووواء لتلوووك الوسوووائل، فوووان ال
 أنهووون إالمووورة واحووودة فاووول.  إالرشوووك الحمووول غيووور المرغووووب 

النسووواء  أموووا. إجهووواضعمليوووة  إجوووراء إلوووىاحوووتجن فوووي النهايوووة 
الالتوووووي ال  تموووووتعن بووووونفس المزايوووووا والالتوووووي موووووا زلووووون يكووووو لن 

 إلوووىيحوووتجن  فوووإنهنالعوووالم،  أ طوووارفوووي العد ووود مووون  األغلبيوووة
. هووول يجوووب األخريووواتمووون  مووورأاتلوووك العمليوووات مووورات  إجوووراء
 إدانووتهنيجووب  أد هىالء النساء على االحتفوواظ شالحموول؟  إجبار

لووووم  ألنهوووونالح ووووم علوووويهن شووووالموت  أوشاعتبووووارهن مجرمووووات، 
 يستعملن وسائل منخ الحمل شطرياة جيدة؟ 

معووودالت  أن إلووى وآخوورون يكووير ماووال جوتليووب مبانجيووول     
ل اابوور سوونا االنتهاك الجنسي لطالبات الموودارل موون  بوول رجووا

يمموول مكوو لة حايايووة فووي تنزانيووا. كمووا يكووير ماووال جووو مووورفي 
 أامووووورالكووووواشات غالبوووووا موووووا ي ووووون  أن إلوووووى وآخووووورون لووووووليس  –

عرضووووة للحموووول غيوووور الماصووووود وهووووو مووووا  نتهووووي فووووي مع ووووم 
،  وووورة ماووووال مووووورا أخوووورة . وموووون ناحيووووة شاإلجهوووواض األحيووووان
هوون  اإلجهوواضالنسوواء الالتووي يخ وون عمليووات  أنوفيالريووال 

 األموورنسوواء يعكوون عال ووات مسووتارة ومتواصوولة.  األرجووىى علوو 
المكووووووترك بووووووين كوووووول هووووووىالء النسوووووواء هووووووو المعرفووووووة المجووووووزاة 

ووسوووائل  اإلنجابيوووةوحوووول الووودورة  أجسوووادهنوالمناوصوووة حوووول 
مركووووزين علووووى الغيوووواب  –منووووخ الحموووول. ويىكوووود كوووول الدتوووواب 

 –الواسخ للتربية الجنسية ونتائع ذلك على العال ووات الجنسووية 
مجتمخ يخفووق فووي الايوواد شمسووفولياته تجوواب النسوواء  ووم ياووود ال أن

مووووووا خ وووووون تجربووووووة الحموووووول غيوووووور  إذاومعووووووا بتهن  شووووووإدانتهن
 المرغوب فيه.

وعلووووووى الوووووورغم موووووون كوووووول هوووووولب النتووووووائع والحاووووووائق، فووووووان     
علووى انووه شوور موون رجووس  إليووهيكيرون  لإلجهاضالمناه ين 

وووين عليوووه علوووى  جكوووعين  أشوووخا  أنهوووم الكووويطان والوووى الاائمو
 ضحايا أنهنالنوساء على  إلى وأخيرا، أخال يينغير و 
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موووون  أعلووووىترتفووووخ  أصووووواتهم  أنهووووىالء لالمجه ووووينل. وحيووووا 

صووامتة وفووي تصوووير  األغلبيووة إشاوواء، فاوود نجحوووا فووي أعوودادهم 
 على انه من الموضوعات غير المحترمة. اإلجهاض

غيوور  ووادرة  أنهوواتكووعر العد وود موون الح ومووات والمن مووات     
واجهووة االنتاووادات التووي  ميرهووا الموضوووه. فهووم يخكووون علووى م
 ميوووووروا سوووووخل  أن –مهموووووا كانووووون الموا وووووت التوووووي  تبنوهوووووا  –

 اإلجهووواضالدميووور متفاوووون موووخ كوووون  أنجمووواهيرهم. صوووحيى 
، األمهوواتفووي وفيووات  أساسوويسبب  اآلمنغير الكرعي وغير 

 كحوولمسووتعدون فاوول للوودفاه عوون وسووائل منووخ الحموول  أنهووم  إال
مسووواندة اسوووتمرار  إلوووى األمووورالتوووالي،  نتهوووي بهوووم للمكووو لة. وب
علوووى وضوووعه غيووور الكووورعي مهموووا كانووون العوا وووب  اإلجهووواض
 سيفة.

 

 باإلجهاضالمتعلقة  األخالقيةالجوانب 
الووووود ن والتااليووووود  أنعلوووووى  لإلجهووووواضيسوووووتند المناه وووووين     

مفتوووا   اإلجهووواض أنانوووه لوووو صوووى  إالجوووانبهم.  إلوووىوالاوووانون 
ء، فموووووون ال ووووووروري التحوووووود  عوووووون للنسووووووا اإلنجابيووووووةللصووووووحة 
مووووون من وووووور  تمحوووووور حوووووول النسووووواء.  اإلجهووووواض أخال يوووووات

مبووادط طبيووة  إلووىاسووتنادا  –ويوولكرنا ماووال ا نجبووورج ريتووزالف 
االمتنووووواه عووووون  األخال ووووويمووووون غيووووور  شأنوووووه –واسوووووعة الابوووووول 

وتوووفر لووه الحمايووة  إنسووانطبية  د تناوول حيوواة  إجراءاتممارسة 
. اإلجوووراءاتضووومن تلوووك  ناآلمووو  اإلجهووواضالصوووحية، وينووودرج 

موون االسووتااللية التووي تحصوول  اإلجهاضربما يخكى مناه و 
 أو، اإلجهوواضعليهووا النسوواء حينمووا يفووزن شووالحق الاووانوني فووي 

الحووووود مووووون هووووولب االسوووووتااللية. ويكوووووير الماوووووال  إلوووووى تطلعوووووون 
الوووووولي  ووووووتم شاسووووووتعمال  اإلجهوووووواض أن إلووووووى أعووووووالب الموووووولكور 

شاتجوواب  أاموورياربنووا  هألنوو م ادات البروجسووتوجين مميوور للجوودل 
توووتح م فيهوووا النسووواء. كموووا  أنوسوووائل منوووخ الحمووول التوووي يم ووون 

هوولب الوسوويلة تبكوور بيووود تسووتطيخ فيووه النسوواء ممارسووة  أن وورة 
الجوووووونس دون خوووووووف مووووووملهن فووووووي ذلووووووك مموووووول الرجووووووال، وهووووووو 

التووي  ووتم حجبهووا عوون مع ووم النسوواء اليووود والتووي  وود  اإلم انيووة
فووي ادوار  إليووهاللي ستىدي  تك ل تهد دا ن را للتغيير العميق

 الجنسين.
تابوول بوول  أن عليهووا الموورأة حملوون  إذاانووه  آخوورون  وود يعتاوود     

 وتبارك الحمل، مهما كانن ال روف. وعلى الرغم من هلا

العد د موون النسوواء  أنتىكد دراسة لبرو موخيرل في بورتوري و 
 أمهوواتي وون  أن  ردن ألنهنشاللات  اإلجهاضيخ ن تجربة 
وتحتووواج هنوووا لالتفوووا  حوووول الفووور  موووا بوووين الحمووول مسوووفوالت. 

المرغوووب فيووه ش وول مووا يصووحبه موون سووعادة وحمووال، والحموول 
الووولي  وووود  نطوووووي  واليووووألغيووور المرغوووووب فيووووه ش ووول الوووورفض 

الخوض في كل المنوواطق الرماديووة  إلىشحاجة  إنناعليه. كما 
التي بينهما، والتي تنبخ من وروف حياة النساء شحيووا تووىدي 

 استمرار الحمل شغض الن ر عما تريدب النساء. في إلش الية
شاترشووويا بيتوووي جوووونع، فهوووي تطالبنوووا شوووالتفدير شطرياوووة  أموووا    

بنوواء رؤيتنووا  إعووادة موون خووالل  اإلجهاض أخال ياتمختلفة في 
غيوور الماصووودة  األمومة أنلموضوه الحمل. فهي تىكد على 

كميوورا مووا  ووتم تمجيوودها. وهووي تطوور   أنرغم  أخال يغير  أمر
للت وووووحيات التووووي تاوووودمها النسووووواء،  األخال يووووةسووووالة الايمووووة م

. كمووا أمهوواتالنسوواء شصووفتهن  إلووىخاصة فيما  تعلووق شووالن ر 
تطالبنا شالتفدير في عملية وهب الحياة من خالل الحموول  أنها
شعوود  أوهدية يم ن االمتناه عن تاووديمها سووواء  بوول  أنهاعلى 

 تك ل الجنين.
 نصووب علووى وضووخ  إلجهوواضلاهتماد المناه ين  أن إال    

. فهووم األد مما  ركز علووى وضووخ وحمايووة  أامروحماية الجنين 
شوويء ماوودل وينتاصووون بووللك  إلووىاميوورا مووا يحولووون الجنووين 

 إنمجوورد وعوواء.  أنهوواالتووي تحملووه، معتبوورين  الموورأة موون  يمووة 
التعوووود ل الوووولي ادخوووول علووووى الدسووووتور اال رلنوووودي فيمووووا يسوووومى 

وووولالحق فووووي الحيوووواةل، علووووى سووووبيل  حيوووواة  إلووووىالممووووال،  ن وووور بو
العد وود موون النووال لووم  أن إلووى. ويكووير ماووال جووو مووورفي الموورأة 

يفهموووا طبيعووة التعوود ل الوولي صوووتوا عليووه  بوول مووا ياوورب موون 
الكوواشات المغتصووبات شاالنتحووار  أحوودةحينما هددت  إالعاد، 

 إلوووووووىحيوووووووا كوووووووان الاوووووووانون المووووووولكور يمنعهوووووووا مووووووون اللجووووووووء 
 .اإلجهاض

 –ال نعلووم ذلوووك  وكأننووا – لإلجهووواض وولكرنا المناه ووون     
يعنووووي  توووول الجنووووين. لدوووونهم ال يصوووورحون شووووان  اإلجهوووواض أن

تسووتند علووى االعتاوواد شووان النسوواء الالتووي  األخال يووةموورجعيتهم 
المووووت. كموووا يعتاووود  أويسوووتحاان المعانووواة  لإلجهووواض لجوووان 
 حدة  وي الواليات المتوف اضولإلجهض المناه ين وشع
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الوول ن  األطباءالممتلدات و تل  إحرا هم من حا أن األمري ية
النتووائع المترتبووة علووى الاوووانين والمبووادط  أاموور أمووايمارسووونه. 
 أموواد البوودائل الوحيوودة المتوووافرة  أنفهووي  لإلجهوواضالمناه ووة 

 إجهوواضشاه ووة للحصووول علووى  أسعارالنساء تتممل في دفخ 
حتوووووووووى الوفووووووووواة شسوووووووووبب  أوامووووووووون، والم ووووووووواعفات الصوووووووووحية 

عووورض  أو، إراديوووةغيووور  أموموووةممارسوووة  فوووي أو، اإلجهووواض
 للتبني. األطفال
بنووواء علوووى تجربتهوووا الخاصوووة، تعتاووود مووواري جوووان موووارش     

 وأخال يووواتالتخلوووي عووون طفووول للتبنوووي  أخال يووواتماارنوووة بوووين 
 أامووور إليهوووا. فاووود مموول التبنوووي شالنسوووبة اإلجهووواض إلوووىاللجوووء 
 للجووودل، هووولا علوووى الووورغم مووون وإ وووارة وتووودميرا  إ المووواالخبووورات 

 أنهوواالتو عات التي كانن  وود مهوودتها لهووا التعوواليم الدا ولي يووة. 
تعبوور عوون رحلووة البحووا عوون الوونفس التووي تمارسووها كوول النسوواء 

معرفة اللات حينما  واجهن خبرة الحموول واتخوواذ  إلىللوصول 
متوودنيا ال يعنووي شال وورورة  اإلنسووانكووون  أنالارار. وهي ترة 

د وود موون المفدوورين ، ويوافاهووا فووي ذلووك العاإلجهوواضمناه ووة 
الوووود نيين وعلموووواء الالهوووووت. وتىكوووود كوووول موووون سوووووزانا شانويوووول 

هنوواك العد وود موون الموودارل المسووتمدة موون الفدوور  أن وآخوورون 
حتوووى مراحووول معينوووة  اإلجهووواضالتوووي توافوووق علوووى  اإلسوووالمي

من الحموول. وعلووى سووبيل الممووال، هنوواك شعووض مموون يعتاوودون 
 تبوودأ –ولوجيووة علووى ع ووس الحيوواة البي – اإلنسووانيةالحيوواة  أن

 ووووود موووون الحموووول. وهنوووواك فووووي ذلووووك مووووا هووووو  120فاوووول شعوووود 
مكووترك مووخ المفهووود المسوويحي خووالل الاوورون الماضووية حووول 

 إنهووووواء رال يعتبووووو بدايوووووة حركوووووة الجنوووووين( والووووولي  أيلالركووووولل )
 .  إ ماالحمل  بل هلا الموعد 

 األديووووانلوووون تتنوووواول وجهووووة ن وووور  أننوووواوعلووووى الوووورغم موووون     
 الالهوت الدا ولي ي   أنالملفن لالنتباب  انه من إال، األخرة 

الفووووورد فوووووي اتخووووواذ الاووووورارات  وإدراكوعوووووي  أهميوووووة ىكووووود علوووووى 
النسوووووووواء  أناحوووووووودها.  اإلجهوووووووواضوالووووووووي يعتبوووووووور  األخال يووووووووة

وموون  اإلجهوواضالعووالم يمارسوون  أنحاءالدا ولي يات في جميخ 
متوووودنيات. كمووووا  وووود ال يعلووووم  أنفسووووهنبيوووونهن كميوووورات يعتبوووورن 

عنووودما  اإلنسوووانيةوديوووة تعتبووور بدايوووة الحيووواة اليه أنالدميووورون 
 الموورأة عملية الوالدة وان صحة وحيوواة  أ ناءي هر رال الطفل 
مزيووووووود مووووووون  إلوووووووىشحاجوووووووة  إننوووووووا. شاألولويوووووووةيح يوووووووان دائموووووووا 

 األخوورة  األديووانالمعلومووات حووول هوولا الموضوووه وحووول رؤيووة 
 والتي نا كن جميعا هلب الا ايا بتنوه وتعمق كبيرين.

خاصووة حيووا  إشوو اليةاالنتاووائي  اإلجهاضوه يممل موض    
اختبووارات مووا  بوول الوووالدة ت ووفي شعوودا مهمووا للاوورارات  أنياووال 

المتعلاووة شالحموول فووي هوولب الحالووة. ويوورة كميوور موون النووال انووه 
 إلطووال تفهووم فدوورة عوودد الرغبووة فووي الحموول علووى  األسووهلمن 

عوون عوودد الرغبووة فووي الحموول شسووبب معلومووات معينووة خاصووة 
صووووووت ماووووووال مووووووادو كيكوووووووار االنتكووووووار الواسووووووخ شووووووالجنين. ي
فووووي الهنوووود وهووووو مووووا يمموووول مكوووو لة  اإلنووووا  أجنووووة إلجهوووواض

اجتماعية حاياية ناتجة عن تدني  يمة البنووات والنسوواء. علووى 
كافووووووووة حوووووووواالت  إلووووووووىحووووووووال تمتوووووووود اسووووووووتنتاجات الماالووووووووة  أي

الخاصوووة التوووي  األسوووباب، فبينموووا  ووود ال نتفوووق موووخ اإلجهووواض
مووا  نبغووي  أن إال، اإلجهوواض ىإلوو تجعل شعض النساء  لجووان 

هو ال روف االجتماعية واال تصووادية التووي تجبوور  إليهالتوجه 
فووي حوود ذاتووه.  وود نتسوواءل،  اإلجهوواض إدانووةعلووى ذلووك ولوويس 

شسووبب االغتصوواب  اإلجهوواضكووان  إذاعلى سبيل الممال، ما 
المبنوووي علوووى  اإلجهووواضشسوووبب الفاووور ا ووول لانتاائيوووةل مووون  أو

 إلووى وورار اللجوووء  أننسووتنتع  أنجنس الجنووين. ويم وون  أسال
 ومسفول   ال يوأخهو  ورار  اإلجهاض
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نمووق  أنوهو حسب البحو  المت ووومنة فووي العوودد،  وورار يم وون 
 في  درة النساء على اتخاذب.

 :أمنا اإلجهاضحتى يصبح 
للغايوووة، ويم ووون  آمنوووة اإلجهووواضتدنولوجيوووا  أصوووبحنلاووود     

 أنهووا الموورأة تاوورر  أنرد توفير هلب الخدمة فووي بيفووة معامووة شمجوو 
ال تسوووتطيخ الم وووي فوووي الحمووول. ويووورة الاوووائمين علوووى تووووفير 

 أولووويس مووون شوووانه تعوووريض حيووواة  اإلجهووواض أنهووولب الخدموووة 
للخطووووور. كموووووا تتووووووافر التوووووودريبات  المووووورأة خصووووووبة  أوصوووووحة 

النسوواء  أمووراض ألطبوواءوالوسووائل التووي يم وون تاووديمها مباشوورة 
 مرضات.وللممارسين العاملين وللدايات والم

هلا ال يك ل سوة جووزء ممووا  أنوتلكرنا فرانسس كيسلينع     
 األموووووان. فوووووال يم ووووون الفصووووول بوووووين اآلمووووون اإلجهووووواضيعنيوووووه 

 األسوووووباب إلووووى. وتكووووير شاإلجهووووواضوالكوووورعية حينمووووا  تعلووووق 
غيوور الكوورعي غيوور اموون فووي  اإلجهوواضالمختلفووة التووي تجعوول 

ر يعنووي عوودد الكووعو  األموواننفووس الو وون. فعلووى سووبيل الممووال، 
الكوورطة  وود تاتحمهووا فووي  أنشووالخوف موون ارتيوواد عيووادة شسووبب 

يعنووي تحويوول العمليووة  اإلجهوواض أمووان إنذلووك اليووود شالوولات. 
وسووويلة مابولوووة اجتماعيوووا لتحد ووود النسووول  إلوووىمووون سووور مكوووين 

شحيوووا تصوووبى خدموووة متووووافرة علنيوووا وياوووود بتاوووديمها ممارسوووين 
حينموووا  وووتم ذلوووك فاووول  أنمووودربين تووودريبا جيووودا. ويم ووون  أافووواء
شووورعيا. وبالتوووالي، فوووان الن وووال مووون اجووول  اإلجهووواضيصوووبى 

ل ال ي فوووي شحووود ذاتوووه بووول يحتووواج فوووي نفوووس اآلمووون اإلجهووواضل
 األموورالاياد شحمووالت موون اجوول جعلووه شوورعيا، وهووو  إلىالو ن 
 تاود شه شعض المن مات شالفعل. بدأتاللي 
ويكووووو ل الوضوووووخ فوووووي اندونيسووووويا ممووووواال جيووووودا علوووووى هووووولا     

الح ومووة  وود  أن إلووى وآخوورون كووير ماووال جوهووان ي إذالتووداخل. 
 بل سنوات  بولها وسيلة منخ الحمل موون خووالل الووتح م  أعلنن

هوووووولب الخدمووووووة متوووووووافرة  أصووووووبحنفووووووي الوووووودورة الكووووووهرية. و وووووود 
انوووووه شسوووووبب عووووودد تغيووووور  إالواسوووووتفادت منهوووووا شعوووووض النسووووواء، 

النسوواء والممارسووين العووامين  أمووراض أطبوواءالاووانون، فاوود واجووه 
دد موووووون الصووووووراعات والكوووووو وك. فعنوووووود منا كوووووووة والوووووودايات عوووووو 
يكووووووعرن شووووووالتعرض  أنهوووووون أت ووووووىالصووووووحيات  األخصووووووائيات

 للخطر شسبب عدد وضو  الاانون.
 شرعيا ال  اإلجهاضجعل  أن إلىويكير نفس النموذج      

وووارسة  ي فووي فووي حوود ذاتووه، حيوووا  نبغووي وضووعه موضووخ الممو
سياسوووووات مرتبطوووووة  أليوووووةالعمليوووووة، كموووووا هوووووو الحوووووال شالنسوووووبة 

الخووودمات الصوووحية. ومووووا زالووون حيووواة النسوووواء مهوووددة شسووووبب ش
 أخووورة  وأ طوووارفوووي الهنووود وزيمبوووابوي  اآلمووونغيووور  اإلجهووواض

هووولب  أخفاووونمتعوووددة علوووى الووورغم مووون تغييووور الاووووانين حيوووا 
الوووبالد فووووي توووووفير نوعيووووة جيووودة موووون الخوووودمات تدووووون متاحووووة 

 للجميخ وفي متناول  دهم.
 شرعيا اإلجهاضحتى يصبح 

غيوور الكوورعي  اإلجهوواضالمتعلاووة شموضوووه  المكوو لة أن    
متكووواش ة ومعاووودة. وتكوووير العد ووود مووون الدراسوووات مووون البرازيووول 

 أفريايووواوا رلنووودا وتنزانيوووا، واندونيسووويا وجوووزر الفيجوووي، وجنووووب 
تلووووك  إجووووراء انونووووا يفوووورض  واألطبوووواءتجووووريم النسوووواء  إن إلووووى

 إلوووى وباإلضوووافةالعمليوووات فوووي ووووروف خطووورة بووول ومخيفوووة. 
حيووا  شمفووردهنال ياومووون بووللك  واألطبوواءسوواء ذلووك، فووان الن

اميوووورا مووووا تتخوووول النسوووواء هوووولا الاوووورار مووووخ شووووريك الحيوووواة ومووووخ 
، اإلجهوواض إجووراء. وتتولد شب ات من المسوواعدة علووى آخرين

، واأل ووووووارب، واألمهووووووات، األطبوووووواءوتت ووووومن هوووووولب الكووووووب ات 
. ويلجا شعض الممارسين الطبيين مموون ال ياومووون واألصد اء
ويوووفرون  آخوورين إلووىالنسوواء  إحالووة إلووى سووهم شأنف شاإلجهوواض
الوووول ن يمارسووووون هوووولب العمليووووات. كمووووا ياووووود  ألولفووووكالحمايووووة 

شووخص  ريوود  ألي إجهوواضالصوويادلة والعطووارين ببيووخ وسووائل 
علوووووووووى غووووووووورار المولووووووووود ن التاليووووووووود ين  – بتاعهوووووووووا وهوووووووووو  أن

 وووفرون مووا يخفووق  –الصووحيين غيوور الموودربين  واألخصووائيين
 عن تاديمه.الاطاه الصحي الرسمي 
الرسميين ورجال الكوورطة  نالمسفولياما يعم الفساد العد د من 

 إلووىوالا اء. وتكووير كوول موون مريوودوال سووانا  ونزهووات شووامين 
 أمووواد شعوووض الحووواالت المادموووة  إليهووواالمهوووازل التوووي  ووود تصووول 

السوواخنة بينمووا  اإلعووالد المحاام حيا تتعرض النساء لتعلياات 
ال. تعوووود  أد عتبوووروا مووولنبين سوووواء ا  األطبووواءعووون  اإلفوووراج وووتم 

الاوورن التاسووخ عكوور.  إلووى لإلجهوواضمع م الاوانين المناه ة 
وتووم  أوروبوواهلب الاوانين  وود ولوودت فووي  أغلبية أنومن السخرية 

البالد المستعمرة كجزء من  وانين العاوبووات التووي  علىفرضها 
. وه وولا مووا أنتجتهووالووم تعوود  ائمووة اليووود فووي البلوودان ذاتهووا التووي 

الحاصلة التي استالن تاخ تحن نيوور  األ طارالنساء في زالن 
 االستعمار.
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 وإحالوووة لإلجهووواضولدووون هووول نجحووون الاووووانين المناه وووة     
هوووي  اإلجاشوووة إن؟ اإلجهووواضالمحووواام فوووي منوووخ  أمووواد الا وووايا 
وبالسووولب فوووي نفوووس الو ووون. تكوووير مارجريووون اريلهوووا  شاإليجوواب

وف غيوور غيوور شوورعي ويووتم فووي ووور  اإلجهوواضكووون  أن إلووى
العد وود موون النسوواء علووى  إجبووار د سوواهم فووي البرازيوول فووي  آمنة

 إلووىذلووك ال  ووىدي  أن إالاالحتفوواظ شحموول غيوور مرغوووب فيووه. 
 جعل هلا الحمل مرغوبا فيه.

موووون حوووودو   اإلجهوووواضوفووووي الماابوووول، هوووول  زيوووود تانووووين     
.  وود األخوورة على ذلووك معاوودة هووي  اإلجاشة؟ اإلجهاضحاالت 

تحريووور شعوووض النسووواء ممووون لوووم  إلوووى اإلجهووواض وووىدي تانوووين 
 أن إالغيووور الكووورعي.  لإلجهووواضمسوووتعدات  أوي ووون  وووادرات 
. ذلووك انووه اإلجهوواضتووى ر علووى معوودالت  أخوورة هنوواك عواموول 

وفاوووا لبيانوووات المستكوووفيات التوووي تلخصوووها لنوووا اريلهوووا وبووواربوزا، 
(  وود رفووخ cytotecاالنتكووار الواسووخ لوودواء سوويتوتيك ) أن بوودو 

فووي البرازيوول بينمووا لووم ي وون الاووانون  وود  اإلجهوواضموون معوودالت 
موووون فووووورا .  تووووأتيالتكووووريعات ال  أنتغيوووور. واالهووووم موووون ذلوووووك 

موون خووالل تانينووه وتوووفير  أمنووا اإلجهوواضفووالبالد التووي جعلوون 
 أهوووم نوعيوووة جيووودة مووون وسوووائل منوووخ الحمووول هوووي التوووي شوووهدت 

. ويبوووين ماوووال راشووويل شوووا ن اإلجهووواضانخفووواض فوووي معووودالت 
والواليووووووووات المتحوووووووودة واالتحوووووووواد هولنوووووووودا  أمملووووووووةموووووووون خووووووووالل 
تووووووفير التربيوووووة الجنسوووووية للجميوووووخ شوووووالتزاوج موووووخ  إنالسووووووفييتي 

 اآلموون اإلجهوواضشمووا فووي ذلووك  – األسوورة بوورامع جيوودة لتن وويم 
حتوووووووى  وووووووتم ن صوووووووانعي  أف ووووووولهوووووووي وسوووووووائل  –والكووووووورعي 

 .اإلجهاضالسياسات من تحايق هدف خفض نسب 

فووان  إش اليةتممل  لإلجهاضكانن الاوانين المناه ة  إذا    
اابوور. و وود  وافووق الووبعض  إشوو الية د يمموول  نالاوانيتغيير تلك 

موووافاتهم  أن إالشوورعية،  اإلجهوواضعلووى جعوول شعووض حوواالت 
تات عند هلب الحدود. فهناك العد وود موون التسوواؤالت التووي تميوور 
جدال واسعا ومنها: هل يم ن الابول بوجووود ففووة تنفوورد شووالتح م 

الكوورعي؟  اإلجهوواض إجووراء –ال يم وون  أو –فووي متووى يم وون 
شوورعيا؟ هووول  اإلجهوواضمووا الكوووط التووي يجووب توافرهوووا لجعوول 

شعوود الكووهر المالووا للحموول؟ مووا  اإلجهوواضيم ن  بول عمليات 
 أنوبيوود موون  نبغووي  أ وونللو وون المابووول  انونووا:  األ صووىالحوود 

 تتم هلب العمليات؟ هل  نبغي  

ت؟ مووا الصووحية بتغطيووة تدلفووة هوولب الخوودما التأمينوواتتاووود  أن
نرحووب شمزيوود  إننوواالوسائل التي يجب استخدامها لدل مرحلووة. 

مووون الدراسوووات فوووي المسوووتابل تاووودد لنوووا رؤيوووة متنوعوووة وجد ووودة 
 حول هلب الموضوعات.

يسوووتند الووول ن  نكوووطون مووون اجووول تحريووور  ووووانينهم لجعووول     
. بالتجووار للنسوواء علووى عكوورات السوونوات موون  أمنووا اإلجهوواض
ت فيهووا الاوووانين، هنوواك العد وود التووي تغيوور  األ طووارفحتووى فووي 

النسوواء.  أموواد التووي و فوون حووائال  والتأجيوولالعر لووة  أسوواليبموون 
 أو، أوالالالزمووة  األموووالتوودبير  إلووىمن هوولب العابووات الحاجووة 

الحصوووول  إلوووىالحاجوووة  أوشعيووودة،  أمووواان إلوووىضوورورة السوووفر 
موون  وافووق  إلووىمكوواة الوصووول  أومتعووددة،  تتصووريحاعلووى 

التحويوول الطبووي،  إجراءاتفي  التأجيل أو، على تاديم الخدمة
عمليوووووات  أنواخووووول م وووووان احتيووووواطي فوووووي  ائموووووة االنت وووووار. 

التووووي تحوووود  فووووي انجلتوووورا وفووووي ويلووووز والناتجووووة عوووون  التأجيوووول
 لألخطوواءجيوودة  أمملووةالاصووور فووي تن وويم هوولب الخدمووة تكوو ل 

 التي  نبغي تفاد ها.
 .أنفسووهنالنسوواء  أوضوواهعابووات تنبووخ موون  أي وواوهنوواك     

حتوووى  أومزيووود مووون الو ووون للتفديووور  إلوووىفهنووواك مووون يحوووتجن 
حواموول  أنهوونال  وودركن  أخريوواتللتراجخ عن  راراتهن. وهنوواك 

شعووود مووورور و ووون طويووول. كموووا توجووود مووون يخكوووين مفاتحوووة  إال
طلوووب المسووواعدة. وتكوووير ور وووة  أو األمووورفوووي هووولا  اآلخووورين

 أنالعد وووود موووون النسوووواء  وووود ال يعووووون  أن إلووووىاريلهووووا وبوووواربوزا 
فوووي  اإلجهووواضنت وووار ي ووواعت المخووواطر حينموووا يحووود  اال

هووووىالء النسوووواء وموووون  أنوووووروف السوووورية. فهوووول يم وووون الاووووول 
ذنبووا؟ وهوول هنوواك تخوووف موون  أامووربينهن العد د من الكوواشات 

 النساء؟  أماد مبسطة للغاية  األمورتدون  أن
 

 التغيير آليات
 أنووالغيوور اموون، تواجوود العد وود موون  اإلجهوواضكووان  أ نمووا    
بووللوا مجهووودات ع يمووة للتخفيووت والو ايووة موون مخوواطر  الل ن

، وعووالجوا آمنووة إجهوواض. فاوود وفووروا سووريا عمليووات اإلجهاض
موووا فوووي وسوووعهم الم ووواعفات الناتجوووة عووون عمليوووات  شأحسووون

ممارسووين لوون  إلووى، وسوواعدوا النسوواء فووي الوصووول اإلجهوواض
ح وموووووواتهم بتغييوووووور  إ نوووووواه تسووووووببوا فووووووي وفوووووواتهن، وحوووووواولوا 

 انين الجارية.السياسات والاو 
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وال يم ووون حصووور عووودد النسووواء والرجوووال الووول ن سوووعوا علوووى     
لجعووووول  األخوووووروسووووونوات ال تحصوووووى فوووووي بلووووود تلوووووو  أيووووواد مووووودة 

شرعية ولو بدرجووة محوودودة.  وأامر أمانا أامرعملية  اإلجهاض
مووا  زيوود فووي منووخ  أونجحوووا فاوول شعوود عاوود  األحيووانفووي شعووض 

 إضوووووووافيةحالوووووووة  إدراجفوووووووي  أونسوووووووبة ضوووووووفيلة مووووووون الوفيوووووووات، 
 أو، لإلجهووواضلالسوووتمناءات التوووي تت ووومنها الاووووانين المجرموووة 

ايجابيوووة مووون المحووواام. لاووود حووود   أامووور أح ووواد فوووي استصووودار 
 التغيير ببلء مىلم.

شووهيرات  أخريوواتسوويمون دي بوافوووار ونسوواء  أعلنوونحينمووا     
سوووواعدن بووووللك  إجهوووواض موووون سوووورا شعمليووووات  أنهوووونفووووي فرنسووووا 
لحصوووووول علوووووى الحوووووق الكووووورعي فوووووي فوووووي ا األخريووووواتالنسووووواء 
اليووود شالاوودرة  يكوورعننتساءل كم من النساء  أننا إال. اإلجهاض
عوون ذلووك علووى المووال، وكووم منووا خاضوون تجربووة  اإلعووالنعلووى 

 أشوووووووو الغيوووووووور ذلووووووووك موووووووون  أووالكوووووووورعي  اآلموووووووون اإلجهوووووووواض
 ؟ اإلجهاض

لاد ارتفعن اصوووات النسوواء وتدووا رت مسوويراتهن، كمووا انهوون     
فوووووووي منا كوووووووات منطايوووووووة. واجهووووووون   ووووووودمن المطالوووووووب ودخلووووووون

االحسوووال شالووولنب والعزلوووة والخجووول الووولي يم ووون ان تكوووعر شوووه 
 أخووورة ا طوووار  إلوووىفوووي السوووفر  أخريووواتالنسووواء وسووواعدن نسووواء 

السوووري فوووي بلووودانهن. و ووود نجحنووون  اإلجهووواضلتفوووادي مخووواطرة 
النسوووواء شالتعوووواون مووووخ االخصووووائيي الصووووحيين المتعوووواطفين فووووي 

 العولن في  إلىووهرت طبيا،  آمنةتطوير خدمات سرية 

الو وون المناسووب، وعووادة مووا تووم ذلووك فووي اطووار حملووة اوسووخ موون 
عمليووة ماننووة. لووق  اموون النسوواء شمسوواندة  اإلجهوواضاجوول جعوول 

نسوواء اخريووا علووى المسووتوة الفووردي والاووين ال وووء علووى خبوورات 
المحوواام شالتعوواون مووخ  أموواد النسوواء وعملوون علووى طوور  الا ووايا 

الطبيووين المتعوواطفين مووخ   وويتهن  رجووال الاووانون واالخصووائيين
اليووود امنووا  اإلجهوواضفيهووا  أصووبىالتي  األ طاروذلك في اغلب 

 ومكروعا.
وؤكوووود ماووووال جووووو مووووورفي لوووووليس شاوووووة علووووى ان هوووولب هووووي     

شايووادة النسووواء، وان هووولا  أيالطرياووة التوووي حوود  بهوووا التغييووور.. 
هو ما يحد  حتى في بلوود مموول ا رلنوودا التووي انتكوورت فيهووا لفتوورة 
طويلووة حالووة موون اليووال موون ام انيووات التغييوور، فمووا الوولي يمنووخ 

 من العالم؟  أخرة في مناطق  األمران يحد  نفس 
ويوواتي المووىتمر الوودولي للسوو ان والتنميووة فووي لح ووة محوريووة     

. فمووا الوولي سوووف يحوود  فووي ارو ووة اإلجهوواضشالنسبة لمستابل 
فووي السوولطة؟ ان الح ومووات والمن مووات المكوواركة فووي المووىتمر 

والماوووونن  اآلمووون شاإلجهوووواضوضوووخ  ووووة يسوووومى لهوووا شالتوصوووية 
اسياسووة  تبناهووا العووالم اجمووخ. فهوول سوويتم كسوور جوودار الصوومن؟ 

وحيووواة اعوووداد ال تحصوووى مووون النسووواء فوووي  اإلنجابيوووةان الصوووحة 
 افة الميزان.

تدريمووووا لوووولكرة كوووول النسوووواء الالتووووي انتهوووون حيوووواتهن نتيجووووة     
لوووم ي ووون اموووامهن  وغيووور الرشوووعي حيوووا اآلمووونغيووور  لإلجهووواض
 .أخراختيار 
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 اآلمنغير  واإلجهاض، اآلمنة األمومة
 الخطاب تأثيرحول  تأمالت

 

 قلم/ سوزانا رانسب
 

انعاوواد هوولا  أدةل. و وود اآلمنووة األمومووة، عاد في نيروبي لالمىتمر الدولي حووول 1987منل عكر سنوات، وتحد دا في عاد     
 األمهوواتوالمتمملووة فووي وفيووات  -امووا كووان الحووال فووي السووابق–المسووتترةل  المأسوواة تلووك ل إلووىتوجيووه اهتموواد اابوور  إلووىالمووىتمر 

النصووت  إلووىفووي البلوودان الناميووة  األمهوواتمىشرات التنمية. وتم وضخ هدف عاد هووو تالوويص عوودد وفيووات وداللتها كمىشر من 
وخوودماتها، شمووا فووي ذلووك  اإلنجابيووة. و د شهد العاد الماضي في بوليفيا تطورات كبيوورة فووي سياسووات الصووحة 2000شحلول عاد 

غيووور  اإلجهووواضمووون م ووواعفات  األ ووللمهوووا علوووى التووي  نوووتع   األمهووواتوجووود عووودد مووون البووورامع المخصصووة لتالووويص وفيوووات 
. ومخ ذلك، ون را لمعارضة الاوة المحاف ة داخل ح ومووة بوليفيووا والتووي تح ووى بوودعم موون الدنيسووة الدا ولي يووة، تاهاوورت اآلمن

. وتوضووى هوولب 1996الخلووت فووي عوواد  إلووىخطوووة  اآلموونغيوور  اإلجهوواضتالوويص الوفيووات الناجمووة عوون  إلووىالجهووود الراميووة 
النسوواء وحيوواتهن. كمووا تطوور  ضوورورة تاوود ر  أجسووادماديووا علووى  تووأ يراتووى ر  اإلجهوواضالخطاشووات التووي توود ن  أنالبحميووة الور ووة 

جد وودة  وأهوودافتلووك المبووادرات شمفوواهيم  إحيوواء إلووىوتعزيزهووا، وتوودعو  اآلمنووة األمومووةعنهووا مبووادرات  أسووفرتنووواحي التاوودد التووي 
 .أمهاتة للنساء شاعتبارهن نساء وليس فال بوصفهن من شانها بناء الهويات االحتياجات المتنوع

 

، سوواهمن مبووادرات 1987وفي السنوات العكر التي تلن     
اعووتالل  أسووبابفووي رفووخ الوووعي العووالمي شكووان  اآلمنووة األمومووة
. كمووا آ ووارووفيوواتهن، ومووا  ترتووب عليهووا موون  األمهوواتصووحة 
تحفيوووز العمووول مووون خوووالل الكووورااة بوووين الح وموووات،  إلوووى أدت
لهيفوووووات الخاصوووووة، والمن موووووات المحلوووووة الوطنيوووووة والدوليوووووة، وا

والمهنيووووين العوووواملين فووووي مجووووال الصووووحة، والهيفووووات المانحووووة، 
 .(1)اإلعالد ووسائل 
العد د موون الخبوورات االيجابيووة  إلىهلب المبادرات  أدتو د     

 لألموموووةالالتينيوووة. فموووىتمر انوووديان  أمري ووواالدبيووورة فوووي منطاوووة 
، 1993سووانتا كووروز فووي بوليفيووا عوواد ، الوولي عاوود فووي اآلمنووة

شووواركن فيوووه شخصووويات هاموووة مووون الح وموووة ومووون المن موووات 
غيووور الح وميوووة، وكوووان شمماشوووة نالوووة كبووورة فوووي مجوووال الناووواش 

 األموووورشموووا فوووي ذلوووك  األمهووواتالعووواد حوووول موضووووه وفيوووات 
 إعووووالنالعموووودي. ومووووا تووووزال توصوووويات ل شاإلجهوووواضالمتعلاووووة 

تنفيل كمير منها حاليووا عوون  انديانل صالحة حتى اليود، ويجري 
علوووووووى الصووووووعيد ن الووووووووطني  اآلمنووووووة األموموووووووةطريووووووق لجووووووان 

 .واإل ليمي
الووولي – اآلمنوووة األموموووةوعوووالوة علوووى ذلوووك، حفوووز موووىتمر     

 العموول المكووترك بووين -1993عوواد  أي وواعاوود فووي الم سوويك 
   األصعدة الوطنية واإل ليمية والمحلية.   ىالمىسسات عل

ال ووغل موون اجوول إجووراء تغييوورات  وتت من هلب الجهووود حاليووا
فووووووي التكوووووووريعات ذات الصووووووولة، وتن وووووويم الدولوووووووة لعووووووودد مووووووون 
المووىتمرات، وعاوود الموائوود المسووتد رة التووي تنووا ش موضوووعات 
مموول نوعيووة الرعايووة، وموانووخ الحموول التووي تسووتخدد شعوود الوووالدة 
وبعووود اإلجهووواض، وإ اموووة ورش عمووول للصوووحفيين، واألنكوووطة 

 تن الجنسووين فووي إطووار خوودماالتووي توودور حووول العال ووات بووي
الصووووحة اإلنجابيووووة، وإجووووراء شحووووو  ذات توجووووه عملووووي حووووول 
م اتووووب الصووووحة الم رسووووة لخدمووووة النسوووواء الحواموووول، وإجووووراء 
شحو  حول وفيووات األمهووات والعواموول الماترنووة بهووا شاسووتخداد 
أدوات ممل عمل لااءات مخ األهل شعد الوفاة لمحاولة معرفووة 

 .(2،3)مالشسات الوفاة 
واسوووووتممار  األمهووووواتاالعتوووووراف العووووواد بوفيوووووات  أدةد لاووووو     

تووووفير دعوووم هووواد للحركوووة  إلوووىالو ائيوووة،  األعموووالالمووووارد فوووي 
مصووودا يتها، وهوووي التوووي طالموووا  وتأايووود المووورأة الدوليوووة لصوووحة 

 -لسووووونين عد ووووودة وبمسوووووتويات مختلفوووووة مووووون النجوووووا –شووووونن 
 حمالت حول تلك الا ايا.  

 1987ي فووي عوواد  وود ن ووجن شمووا ي فوو  األموووروربما لم تدوون 
ووووخ  األ وووود ولوجي األسوووواللطوووور  تسوووواؤالت حووووول  للوووودعم الواسو
 وترويوع األمومة اآلمنة.اللي توفر لتوعزيز 
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بلح ووة مناسووبة لتايوويم هوولا  اآلننموور  إننووا بوودو  حووال، أيعلووى 
علوووى سياسوووات وخووودمات  أ ووورب الخطووواب تاييموووا ناوووديا، ولدراسوووة 

 الصحة المادمة للنساء.
البوووورامع الدوليووووة  أنبرادبووووي علووووى الوووورغم موووون  تاووووول شاربووووارا    

ا تربوون شاتجوواب   ووايا النسوواء لدنهووا دائمووا مووا تتحاشووى الا ووايا 
ل الموضوووووه، اآلمنووووة األمومووووةالمميوووورة للجوووودل. ويلخووووص تعبيوووور ل

. ويحوووواول كأمهووواتدائمووووا انطال وووا مووون دورهوووون  يعووورفنفالنسووواء 
 األمومووةت وول  أنعلووى ضوورورة  التأايوود إعووادة التعبيوور الموولكور 

 .(4)للنساء، رغم كمير من الدالئل المعااسة أمناالموا خ  أامر
تم تناول الوفيات شالحمل والوووالدة شاعتبارهووا  1987في عاد     
ارتباطووا و ياووا شالايمووة  األخال يووة شأشعادهوواتوورتبل  إنسووانية مأسوواة 

. و وود واصوولن عنوواوين الصووحت لألمومووةاالجتماعيووة الممنوحووة 
النسوووواء الالتووووي  إلووووىالن وووور  1996الصووووادرة فووووي بوليفيووووا عوووواد 
 أوومربيووات فعليووات  كأمهووات وإنمووا توفين ليس بوصفهن نسوواء 

 مم نات:
 تموتل األمهاتل -
 لاألمهاتلبوليفيا تفاد  -
 ل تامى أطفاال تركن  األمهاتل -
علوووووى  يووووود الحيووووواة مفعموووووات  أمهوووووات إلوووووى األطفووووواليحتووووواج     

للايووووووووان بوووووووودورهن –يحووووووووتجن  واألمهوووووووواتشالصووووووووحة والحيويووووووووة. 
 األبويوووووووةالمسوووووواعدة، والحمايوووووووة موووووون الدولوووووووة  إلوووووووى -نجووووووابياإل

الصووووووحت اليوميووووووة  إحوووووودةوالدنيسووووووة. و وووووود ورد فووووووي افتتاحيووووووة 
فوووي  األمهوواتالدا ولي يووة فووي بوليفيووا مووا  لوووي: ل نبغووي مسوواعدة 

جميووخ ال ووروف، وفووو  كوول شوويء فووي ال ووروف غيوور المواتيووةل. 
دةل موون لمن شا ي الماال يعبر عن الداللة العمياووة لهوولب لالمسوواع

التخلووي عوون واجبهووا  إلىالتي تميل  المرأة خالل تحل ر يستهدف 
.. لسوووووف تسوووومخ طوووووال حياتهووووا صوووووت ضووووميرها  تحووووداها اووووأد 

 .(5)طفلك؟ل أ ن ائال: ل
ل هووي اآلمنووة األمومووة، تعتبوور لاألخال وويووفاووا لهوولا المنطووق     

الالتووووي ياووووبلن تدووووريس مصووووائرهن  لألمهوووواتالموعووووودة  الم افووووأة 
هوولب الخطاشووات  أن. ويبوودو واضووحا األسووالفووي  نأطفووالهلرفوواب 

النسووواء وحيووواتهن شاعتبارهوووا  أجسوووادذات النزعوووة الخيريوووة تكووو ل 
ل اآلمنوووووة األموموووووةعرضووووة للخطووووور. وه ووووولا فوووووان اختيوووووار اسوووووم ل

 للبرنامع ال ياتصور على كونوه مالئموا سياسيا، بول

يعتبووووور النسوووواء جووووود رات  أ وووود ولوجيا تصوووووريحا شوووواألحرة يمموووول 
 هلب الصفة فال. أسالعلى  األمانو شالحماية 

 

 سلطة الخطاب
 -اآلخوورينخطاشووات  أوسووواء خطاشاتنووا –تووى ر الخطاشووات     
، وحياتنووووا. لدوووون هوووولب وأجسووووادناملموسووووا علووووى هوياتنووووا،  تووووأ يرا

الخطاشووات ليسوون  ابتووة، بوول متغيوورة و ابلووة للتفوواوض. وتسووعى 
 إلووى -شمووا فيهووا النسووويات–المجموعووات االجتماعيووة المختلفووة 

مووووون خوووووالل االشوووووتباك موووووخ وتفنيووووود خطاشوووووات  والتوووووأ يرالنفووووووذ 
صووياغتها، نكوور تصوووراتها  وإعووادة ، وتطوير خطاشاتها اآلخرين

 حول العالم شما  تفق ومصالحها الخاصة المتنوعة.
تووورفض ن ريوووات الخطووواب فدووورة وجوووود حاياوووة موضووووعية،     

، وصوووحيحة عمليوووا. وبووودال مووون ذلوووك، تطالوووب وأصوووليةشووواملة، 
ريوووووات شطووووور  تصوووووورات عد ووووودة للوا وووووخ المتنوووووا ض، هووووولب الن 

الخطاشووات  -تفنيوود وأي ووا– إدراك ت وومن تطبياهووا الرغبووة فووي 
الهويووات والمصووالى التووي توودخل  أسووالالتووي تكوويد العووالم علووى 

 في صراه مخ مصالى كل فرد.
وبعيوووودا عوووون افتووووراض وجووووود موا ووووت نسووووبية شمعووووزل عوووون     

د الحدا ووة، مموول االلتووزاد السياسووي، طوور  شعووض فالسووفة مووا شعوو 
تتحوود   أنالمجووال الخطووابي هووو ميوودان معركووة: ل إنليوتووارد، 
. والن ال من اجل التغيير، كمووا تكووير ريتووا (6)تااتلل أنيعني 

فيلسوووو ي،  تطلووووب عوووودد اال تصووووار علووووى الموا ووووت الدفاعيووووة: 
علووى لح ووة سوولبية  شالتأايوودلفعلى حين يكووتمل التوجووه النسوووي 

، فانووه األبويووةعيووة للخطاشووات الام أوتدكووت الطبيعووة الخادعووة 
. وتدتسووب اللغووة (7)موا ووت  اافيووة وسياسووية بد لووةل أي ووايطووور 

للعموول النسوووي، ففووي  كووأداة حاسوومة  أهميووةخووالل هوولب العمليووة 
، وأصوووووواتهنخطاشوووووات التفووووواوض، تىكووووود السوووووويات هوووووويتهن، 

 ، وحاهن في الوجود في العالم.وأجسادهن
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 ..........لألمامخطوتان 
هد العاووووود الماضوووووي فوووووي بوليفيوووووا تطوووووورات كبيووووورة فوووووي شووووو     

وخووودماتها. فاووود تووووارة فوووي عووواد  اإلنجابيوووةسياسوووات الصوووحة 
التوورا  المناصوور لدموورة المواليوود مووخ البوودء فووي برنووامع  1989

وشووووون حموووووالت تسوووووتهدف تووووورويع  اإلنجابيوووووةوطنوووووي للصوووووحة 
، وفووورت الخووودمات 1991اسوووتخداد هووولا البرنوووامع. ومنووول عووواد 

متزا وووودة للحصوووووول علوووووى  إم انيووووواتللدولووووة الصووووحية التاشعوووووة 
 المعلومات والوسائل المتعلاة شمنخ الحمل.

، شوووورعن ح ومووووة بوليفيووووا فووووي لخطووووة 1994وفووووي عوووواد     
فووي تالوويص معوودالت وفيووات  اإلسووراه إلووىالحيوواةل التووي تهوودف 

. وفي نفس العوواد، نووادة الوفوود البوووليفي الوولي ح وور األمهات
التووي ت ووطلخ بهووا  األدواراد مىتمر الس ان في الاوواهرة بووولاحتر 

الووووطني  البيووانوفووي المجتمووخل. و ووود كووان  األسووورة النسوواء فووي 
والوولي تووم  –مووىتمر الاوواهرة  إلووىالرسوومي الوولي  دمتووه بوليفيووا 

للمبوووووادط حوووووول السووووو ان والتنميوووووة  كوووووإعالننكووووورب شعووووود ذلوووووك 
صوووياغة صوووريحة للسياسوووية الوطنيوووة فوووي  أول (8)-المسوووتدامة

البيوووان و ياوووة تادميوووة علوووى نحوووو مجوووال السووو ان. ويعتبووور هووولا 
التووواريخي  اإل ليمووويفوووي االعتبوووار السووويا   أخووولنا إذاملحووووظ، 

 الدا وليك الرومان. أسا فةاللي  هيمن فيه 
% 35 إلوووى 27الرسووومية نسوووبة تتوووراو  مووون  األر ووواد تعوووزو     

. (9)اإلجهووووواضم ووووواعفات  إلوووووى األمهووووواتمووووون كووووول وفيوووووات 
عووون جميوووخ  بوووال اإلويعتبووور هووولا التاووود ر محاف وووا ن ووورا لعووودد 

النسووووويات فووووي المنا كووووات التووووي  أسووووهمن. و وووود (10)الحوووواالت
فووووي سوووويا  المووووداوالت العامووووة التووووي  اإلجهوووواضدارت حووووول 

، تووم 1994ركووزت حووول صووحة النسوواء وتجوواربهن. وفووي عوواد 
 لمجموعووووة العموووول حووووول الحموووول غيوووور المرغوووووب فيووووه إنكوووواء

  ربل وتعزيز يستهدفواإلجهاض،ل وكانن شمماشة منتدة 

مىسسة وفردا موون اجوول زيووادة الوووعي العوواد  35د حوالي جهو 
 إضووفاءمجموعووة العموول فووي  أسووهمنحول هلب الا ايا. و د 

 اإلجهوواضونسوووي علووى الحوووار الوودائر حووول  إنسووانيطوواشخ 
عوووون صوووودور ونكوووور نتووووائع شحميووووة  أسووووفرفووووي بوليفيووووا، ممووووا 

 ، ف ال عن ممارسة ال غل من اجل التغيير.حد مة
( 1995( وب ووين )1994لاوواهرة )فووي كوول موون مووىتمري ا    

كا ووووية موووون  شاإلجهوووواضاعترفوووون ح ومووووة بوليفيووووا صووووراحة 
وزيووور التنميوووة البكووورية فوووي  أاووود  وووايا الصوووحة العاموووة. و ووود 

 إلوووىللمبوووادط لضووورورة معاملوووة النسووواء الالتوووي  لجوووان  إعوووالن
. (8)ومووونحهن المكوووورة المناسوووبةل إنسوووانيةمعاملوووة  اإلجهووواض

نيوووة للصوووحة تووودعيم البحوووو  الوط األمانوووةشالفعووول  بووودأتو ووود 
المووووووووارد  إلنتوووووواج األسووووووالبوصوووووووفها  شاإلجهوووووواضالمتعلاووووووة 

التعليميوووة، وزيوووادة الووووعي، وللووودورات التدريبيوووة للعووواملين فوووي 
مجال الخدمات الصحية في ميدان الرعاية المتعلاووة شمووا شعوود 

 ، والتي تدون حساسة لا ايا النوه االجتماعي.اإلجهاض
. اوسوو ار سوواندوفال مووورون، وزيوور الصووحة، د أشاركما     

حووق  إلووى، 1996في منووام موون االنفتووا  المتعوواوم فووي مووا و 
بوليفيووا السوويادي والتزامهووا شمنا كووة جماهيريووة لموضوووه تانووين 

عوودد الايوواد بووللك  إنمو ت محدد: ل إلىوالتوصل  اإلجهاض
واعتبارهووا  اإلنسووانيةيعني ببساطة االنتاا  من  يمووة الحيوواة 

م معينووة وتحيووزات مسووباة، وتجاهوول مووا موون مفوواهي أهميووةا وول 
 .(11)لأمامنا برز 
والكوووهور التوووي تلووون، كوووان في وووان مووون  األسوووابيخوفوووي     

 األنبوواءيكوو ل عنوواوين  اإلجهوواضالموا ووت المتعارضووة حووول 
 المامون. وفي اإلعالد في وسائل  أخبارب اليومية، وتسود 
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حة والعكرين من ما و، وهو اليود العالمي للعمل من اجوول صوو 
الموورأة، أعلنوون لجنووة موون النسووويات الناشووطات المنتميووات إلووى 
مجموعووة العمووول، فووي موووىتمر صووحفي، ضووورورة اإل وورار بوا وووخ 
اإلجهووواض ومواجهتوووه، وتطووووير ناووواش خوووال مووون الريووواء  ركوووز 
على المساواة بووين الجنسووين، كمووا  ركووز علووى الحاووو  الجنسووية 

 واإلنجابية.
ل فووووي اآلمنووووة ألمومووووةل ةالوطنيوووو لاللجنووووة  تأسوووويسلاوووود كووووان     

فوووي بوليفيوووا بدايوووة تاووودد جد ووود فوووي مجوووال منوووخ  1996فبرا ووور 
ل فووي بوليفيووا اآلمنووة األمومووة. ومخ ذلك، تممل لاألمهاتوفيات 

اليووود خطاشووا محاف ووا عنوود ماارنتهووا مووخ مووا نالتووه   ووية النوووه 
موون اهتموواد  واإلنجابيووةاالجتموواعي والصووحة والحاووو  الجنسووية 

 إ ووارة التووي سوواعدت علووى  األداة لوون . لاوود تحو 1994شعوود عوواد 
سوويت  إلووىالوفيات غير ال رورية للنساء،  إلىاالنتباب الدولي 

هويووووووات النسوووووواء  تأايوووووودذي حوووووود ن  ووووووتم اسووووووتخدامه لتالوووووويص 
 المستالة.

 

 ..........خطوة للخلف
 وووة  بوودأتااتسووابها،  أم وونالتووي  األرضعلووى الوورغم موون     

ن  يموووووة ت وووووعت مووووو  األموموووووةالخطاشوووووات التوووووي تركوووووز علوووووى 
، اعتبووووور 1996السياسوووووات التادميوووووة فوووووي بوليفيوووووا. ففوووووي عووووواد 

للنسوواء،  األد هووي هديووة عيوود  األد صحة  إنالساسة الح وميين 
جريمووة،  اإلجهوواضعلووى حووين اسووتمر االخال يووون فووي اعتبووار 

 تبووللهاهلب الخطاشووات الجهووود التووي  أعا نللحياة. و د  ومعاداة 
سوووواشاة، ومااومووووة الناشووووطات النسووووويات لتطوووووير الم تسووووبات ال

لغة التاييد والممارسات التي ترتدووز علووى  إلى اإلجباريةالعودة 
 الطفل. – األد وحدة 
و وووود وهوووور دليوووول واضووووى علووووى هوووولا االتجوووواب موووون خووووالل     

ل اللي بوودء العموول واألطفال لألمهاتلالبرنامع الوطني للتامين 
. فهلب المبادرة الجد وودة وضووعن 1996من  وليو  األولشه في 
السياسووووية  إرادتهووووا أومووووة فووووي اختبووووار لموووودة اسووووتعدادها الح و 

 متدامل. شأسلوب للمرأة  اإلنجابيةلتلبية احتياجات الصحة 
 إصووووودارفوووووي  1996الح وموووووة اعتبوووووارا مووووون  وليوووووو  بووووودأت    

الجد وود، شمووا فووي  التووأمينيتاووارير حووول موودة تغطيووة البرنووامع 
النسوواء الالتووي حصوولن علووى خوودمات رعايووة مجانيووة  إعدادذلك 

 الوالدات الطبيعية والايصرية.   وإعداد بل وبعد الوالدة، 

 واألطفوووالالرضوووخ  إعووودادحوووول  أي وووا إحصووواءاتاموووا  ووودمن 
اللل ن يحصلون على الرعاية طوووال فتوورة الحموول وبعوود الوووالدة، 

والتهاشووات الجهوواز  اإلسووهالوحووول التحصووينات، وحووول عووالج 
 التنفسي.
بيرا منل البدايووة. وتكووير ك تأ يرا التأمينيلاد حاق البرنامع     
والطفوول  األد اسووتخداد خوودمات صووحة  أن إلووىالرسوومية  األر وواد 

للبرنووامع بنسووبة تزيوود عوون  األولووىارتفخ خالل الكهور الخمسة 
 أمووووواد %. ورغوووووم اسوووووتمرار المعو وووووات الماافيوووووة والجغرافيوووووة 30

الحوووووووواجز  إزالوووووووة أن إال، التوووووووأمينينطوووووووا  تغطيوووووووة البرنوووووووامع 
معوووودالت اسووووتخداد الخوووودمات بدرجووووة اال تصووووادية  وووود زاد موووون 

 .(12)ابيرة 
 

 أخرى مرة  يتأكد اإلجهاضااللتباس حول 
المنكووورة، فلووم  األر وواد حووال كانوون هنوواك فجوووة فووي  أيووةعلووى   

لعوووالج م ووواعفات  التوووأمينيالبرنوووامع  إلوووى إشوووارة تدووون هنووواك 
، رغم وجووود نوايووا رسوومية فووي الكووهور السوواشاة علووى اإلجهاض

وووول  فووويهووولا النووووه مووون الرعايوووة.  اجإلدر البووودء فوووي البرنوووامع 
، األمهوواتتالوويص وفيووات  أولويووةالتصريحات الح وميووة شكووان 

خطووووة  اإلجهووواضالرعايوووة المجانيوووة لفتووورة موووا شعووود  إدراجاوووان 
 منطاية، ف ال عن كونها ضرورية.

، صووور  ريجوبرتوووو سووويلس، 1996وفوووي منتصوووت  وليوووو      
وفوور  لتووأمينياالبرنووامع  أنالصحة في كوشوواشامبا،  إدارة رئيس 

مووون تطبياوووه لموووا  بلووو  مجموعوووه  أسوووبوه أولخدموووة طبيوووة فوووي 
وطفوووووول، شموووووون فوووووويهم  ووووووال  نسوووووواء يوووووواعنين موووووون  اموووووورأة  185

. وبمعرفووووة تاووووارير المنوووواطق التووووي (13)اإلجهوووواضم وووواعفات 
حالوووة مووون حووواالت م ووواعفات  200وجوووود حووووالي  إلوووىتكوووي 

شووهريا فووي شعووض مستكووفيات الوووالدة، يعتبوور وجووود  اإلجهوواض
عوووووددا صوووووغيرا. وموووووخ ذلوووووك، كانووووون  األسوووووبوهت فوووووي حووووواال 3

جوهريووة بوصووفها  أهميووةالووواردة موون كوتكوواشامبا تمموول  تالبيانووا
دليووول علنوووي علوووى تاوووديم الرعايوووة المجانيوووة لفتووورة موووا شعووود  أول

 الطفل. – للمرأة  التأمينيفي ول البرنامع  اإلجهاض
 التأمينووووواتوبعووووود  وووووومين،  ووووودد جويلزموووووو ابوووووونتي، وكيووووول     

، أخوورة الوطنية للبرنووامع. وموورة  اإلنجازاتتاريرا حول الطبية، 
غيوور الداموول.  اإلجهوواضلعووالج  إشووارة  أيغوواب عوون التاريوور 

 مون  أنواهالمتعلاة بمال ة  األر اد ابونتي  أعطى
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الحمووووول، والووووووالدة  أ نووووواءالخووووودمات المادموووووة للنسووووواء: الرعايوووووة 
 جووووورة عوووووالج حووووواالت أ ووووون. (14)الطبيعيوووووة والووووووالدة الايصووووورية

النسوواء  أنالمال  في كوتكاشامبا؟  بوودو  اإلجهاضم اعفات 
 أسووماؤهن د مسووحن  اإلجهاضالالتي يعانين من م اعفات 

 الوطنية. األر اد من  ائمة 
وه وووووووولا، بوووووووودت مسووووووووالة العووووووووالج المجوووووووواني لم وووووووواعفات     

–النساء المال  موون كوتكوواشامبا  أنملتبسة. ويبدو  اإلجهاض
 أخوورة  إدارات 8فووي  اتأخريوو وعووددا غيوور معووروف موون نسوواء 

 ووود نجحووون شالفعووول فوووي اختووورا  برنوووامع الرعايوووة  -فوووي بوليفيوووا
والووولي كوووان  تجوووه شكووو ل حوووازد نحوووو هووودف  للنسووواءالمجانيوووة 
اجوورين  ألنهوون. ن ريووا كووان موون المفتوورض اسووتبعادهن األمومووة
: لدوون غموووض التصووريحات الرسوومية، ف ووال إجهوواضعمليووة 

ن م الامعيووة،  وود عوون عووادة االلتفوواف علووى الاواعوود فووي ووول الوو 
. فعلووووى حووووين واإلحصووووائيشعووووض الخلوووول المىسسووووي  إلووووى أدة

غطى البرنووامع شعووض النسوواء الالتووي حصوولن علووى عووالج موون 
لووم يكووملهن هوولا الغطوواء  أخريات، هناك اإلجهاضم اعفات 
 .شالتأايد
واالرتبوواك فووي التاووارير فووي سوويا   اإلندارلاد جاء سيناريو     

عمليووووووة  إجووووووراءجووووووب وا ووووووخ ح إلووووووىالجهووووووود الرسوووووومية الراميووووووة 
عووووووالج م وووووواعفات  إلووووووىالحاجووووووة  وإندووووووارسوووووورا،  اإلجهوووووواض
فووي المستكووفى بوودون تمييووز. و وود ووجهوون طلبووات  اإلجهوواض

التوضوويى التووي تاوودمن بهووا النسووويات الناشووطات حووول الا ووية 
 إجاشوواتشصمن ومراوغة من جانب الهيفات الرسمية. لووم تاوودد 

 وودمن تصووريحا  األ وواليم  شأحوودواضووحة، لدوون السوولطة الصووحية 
ذي مغووووزة )وان كووووان غيوووور رسوووومي( ورد فيووووه مووووا  لووووي: لموووون 

 إمووداد وود ياووت فووي طريووق  إذعوودد الحوود ا عوون ذلووك،  األف وول
 .(15)هىالء النساء شالرعاية المجانية سرال

 ووووودد د.خافيوووووة تووووووريز جويتيوووووا، وكيووووول وزارة الصوووووحة، فوووووي     
السوووادل والعكووورين مووون  وليوووو تفسووويرا رسوووميا علنيوووا للووورد علوووى 

السووولطات جووواء  إلوووىماووواالت الصوووحفية والخطاشوووات المرسووولة ال
جميخ حاالت الطوووارط المتعلاووة  التأمينيفيه: ليغطي البرنامع 

موون الحموول، الوولي  األولووىشووالوالدة، مموول النووزف خووالل الكووهور 
يحووود  تلاائيوووا ويحمووول خطووور فاووودان الحمووول، لدنوووه ال  ت ووومن 

تيووا جوا أصوورالم تموولل. و وود  اإلجهوواض أوحووال الدحوون  شووأي
 البرنامع غطى عالج النوزيف اللي   أنعلى 

بدونووه  إذلهوولا العووالج ي ووون ضووروريا،  أنيحد  تلاائيا حيووا 
البرنوووووامع  أن: لأي ووووواللخطووووورل. و وووووال  المووووورأة تتعووووورض حيووووواة 

 إلووىحووال  شووأيال يسووعى  واألطفووال لألمهوواتالوووطني  التأميني
ي ووون واضووحا  أنالعموودي، وبالتووالي  نبغووي  اإلجهوواضتغطيووة 
 أن، علوووى الووورغم مووون اإلجهووواض  وووتم تكوووجيخ ممارسوووة انوووه ال

النسووواء الالتوووي يعوووانين مووون النزيوووف يحصووولن شطبيعوووة الحوووال 
 .(16)على العالج مهما كان السببل

الوولي كووان يكووغل عندئوول –د. فرنانوودو الفوواريز  أوضووىو وود     
 اإلجهووواضل إن -منصوووب مووود ر مستكوووفى النسووواء فوووي الشووواز

 أن الموورأة تووالي يجووب علووى العمدي غير مكمول شالتووامين، وبال
 إخباريووةمراسوولو شووب ة  سووأله. وعنوودما (16)توودفخ  موون رعا تهووال

كانوووون الم وووواعفات  إذانسوووووية: كيووووت تحوووودد المستكووووفى مووووا 
 ووائال: لتصووعب  أجووابعموودي؟  أوتلاووائي  إجهاضناتجة عن 
منووول  المووورأة ال نموووق فوووي  إننووواعلوووى هووولا السوووىال، ذلوووك  اإلجاشوووة
 ءالنسووايس مجوورد نتيجووة مووا تاولووه عوودد الماووة لوو  أن. (17)البدايةل
كراهيووة النسوواء  أاموورحول فاد الحمل، لدنه يع ووس  أسبابمن 

 المنتكرة في الدوائر الطبية.
 

 المهن الطبية أفراداختالف وجهات النظر بين 
 تعلووق شالسوويطرة  أي وواالمهوون الطبيووة خطاشووا  أفووراديسووتخدد    

راحووول . ففوووي المأفعوووالهنمووون  أخال يووواعلوووى النسووواء وحموووا تهن 
النسووواء  ألموووراضجمعيوووة بوليفيوووا  أعلنووونالمب ووورة مووون الناووواش، 

العموودي هووو  اإلجهوواضل أن األجووروالتوليد في تصريى مدفوه 
توودخل  ت وومن مسووتو عووال موون الخطووورة علووى صووحة النسوواء 

التعلياووووات السووووطحية  أنوذلوووك شسووووبب تعايداتووووه الدميووورة: كمووووا 
. (18)يووةلالصوود  والد ووة العمل إلووىحووول طبيعتووه الحميوودة تفتاوود 

وعنوودما سوووفل احوود  وووادة الجمعيووة البوووارزين حووول هووولا الطووور ، 
للوويس  للموورأة الخطوور شالنسووبة  أن)شصووفة غيوور رسوومية(  أجوواب

 ل.أي اعاطفيا وروحيا  وإنمابدنيا فحسب، 
تصووووووبى عميوووووودة لدليووووووة  أولد. انووووووا ماريووووووا اجووووووويالر  أمووووووا    
فاوود عبوورت عوون مو ووت معووااس: لموون وجهووة الن وور  -الطووب
، طالمووا الموورأة مميتة علووى  أ ار لإلجهاضعلمية ليس التانية ال

. كمووا (19) ووتم فووي وووروف صووحية مناسووبة وبطرياووة صووحيحةل
المهنيوووة الووولي  وووونص  األخال يووواتميموووا   إلوووى أي وووا أشوووارت

عنوووود وجووووود ضوووورورة  إالالحموووول  إعا ووووة م ال تووووتعلووووى التووووالي: ل
 عالجوية تارها اللجنة الطبية وبتصريى  
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 أ اربهووووووا أورعيووووووة موووووون المري ووووووة الم األصوووووووليصوووووودر وفووووووق 
. وتدكووت هوولب االختالفووات عوون وجووود تعووارض (20)المباشوورينل
 داخل الاطاه الطبي. أ د ولوجي

 اإلجهوواضومخ ذلك، ولن السيطرة الطبيووة علووى ممارسووة     
الخوودمات الصووحية سووواء فووي مىسسووات  إطوواردون مسال فووي 

الاطوواه الخوووا . وهنوواك تفوواوت كبيووور فووي ممارسوووة  أوالدولووة 
والتوووي  هووويمن عليهوووا –المهنوووة الطبيوووة  أفووورادهووولب السووويطرة بوووين 

فهوووووي  -األبوووووي الرجووووال بدرجووووة كبيوووورة ويغلووووب عليهووووا الطوووواشخ 
 أنمتروكوووة بدرجوووة كبيووورة لتاووود ر كووول فووورد. وعلوووى الووورغم مووون 

 -الطبيوووة األخال يووواتوفاوووا للاوووانون ولميموووا  – األطبووواء ووورارات 
 أنهوووا الإترتدوووز علوووى المىشووورات العالجيوووة فحسوووب،  أن نبغوووي 
، (21)األخال يووةشالاوالووب النمطيووة االجتماعيووة والتحيووزات  تتووأ ر

 ناهيك عن االعتبارات المالية.
 

 الحكومة تتراجع
معارضوووة الدنيسوووة الدا ولي يوووة لووويس فاووول علوووى  أ ووورتلاووود     

على مو ووت الح ومووة. فاوود  أي ا، لدن اإلجهاضالجدل حول 
صووووووووحة االسووووووووتراتيجية الوطنيووووووووة لل أي وووووووواهاجموووووووون الدنيسووووووووة 

والتسووووويق االجتموووواعي للووووا ي الوووولكرة موووون جانووووب  اإلنجابيوووة،
المووراهاين. وكووان ضووغل الدنيسووة عنصوورا  إلووىالاطوواه الخووا  

و وووت  إلوووى أي وووا أدةفوووي و وووت الناووواش مب ووورا، كموووا  أساسووويا
لحملة المعلومات حول وسائل منووخ  1996الح ومة في  ونيو 
 الرسمي. اإلعالد الحمل من خالل 

، شوووونن غرفووووة التجووووارة فووووي سووووانن 1996 أغسووووطسوفووووي     
اوووروز حملوووة شعنووووان لدفاعوووا عووون مووون ال حوووول لهوووم وال  ووووةل، 

 وود يجعلدوون  اإلجهوواضووزعن ملصاا يحلر النساء ورد فيووه: ل
لتوعيووة  األنكووطةفارغةل. و د تم تن يم العد د موون  شأياد أمهات

البدنيوووة  األضووورارمووون الكوووباب حوووول ل ألوووت 30موووا ياووورب مووون 
ل التوووووووووي تووووووووونجم عووووووووون واألخال يوووووووووةيوووووووووة والسوووووووووي ولوجية والروح

 .(2)اإلجهاض
وفوووووي نفوووووس الكوووووهر، تراجوووووخ وزيووووور الصوووووحة عووووون مو فوووووه     

بووورفض دعووووة مووون لجنوووة الناشوووطات  اإلجهووواضالتاووودمي حوووول 
النسوووووووويات شمجموعوووووووة العمووووووول للمكووووووواركة فوووووووي منتووووووودة عووووووواد 

  وووية مووون   وووايا الصوووحة العاموووةل، وكوووان  اإلجهووواضشعنوانل
من حملووة المجموعووة فووي  من المخطل عاد هلا المنتدة كجزء

 سبتمبر، وهو اليوود العوالمي للعومل حوول 28 ود 

 .  ال ساندوفال:اإلجهاض
ل وووووررت الح ومووووووة الوطنيووووووة، مووووون خووووووالل وزارات العوووووودل     

تعتبووور مو فهوووا  أنال يم ووون  إنهووواوالتنميوووة البكووورية والصوووحة، 
 إطوووارالرسووومي حوووول هووولب المسوووالة موضووووعا للتعووود ل داخووول 

 .(23)الحاليةلالخطل الح ومية 
 

 : نبوءة تحقق ذاتهااآلمنغير  اإلجهاض
 شأنهوووا األمهووواتتعووورف من موووة الصوووحة العالميوووة وفيوووات     

 إنهوواء ومووا موون  42فووي خووالل  أوالحموول  أ نوواءلوفوواة النسوواء 
 أينتيجوووة  -شغووض الن وور عووون موودة الحموول وم انووه–الحموول 

نتيجوووووة  أو تفوووووا م نتيجوووووة الحمووووول،  أوسوووووبب  تعلوووووق شالحمووووول 
. ولووللك، تنوودرج الوفيووات الناجمووة عوون (24)ل مووخ الحمووللالتعام

. وعنووودما األمهووواتتحووون بنووود وفيوووات  اإلجهووواضم ووواعفات 
 إلووووىعمووووديا، يجوووودر الن وووور شصووووورة نا وووودة  اإلجهوووواضي ووووون 

وان لووم –حوود  يميووزب شكوو ل عوواد  أليل األمومووةوضووخ صووفة 
شكووان  األ وول، علووى أموواتصووبى  إال المرأة  رار من  -ي ن دائما
 حد دا.هلا الحمل ت

وفووووووي بوليفيووووووا اليووووووود، مووووووا تووووووزال الوفيووووووات الناجمووووووة عوووووون     
الووووووولي يموووووووارل شكووووووو ل سووووووويء تسووووووومى لوفيوووووووات  اإلجهووووووواض
لعمليووووات  اآلمنووووةل. ومووووخ ذلووووك، فووووان الطبيعووووة غيوووور األمهووووات
تدفعووه النسوواء  أنهلب هي الممن اللي من المتو ووخ  اإلجهاض
. لدوون هوولا األمومووة رف ووهنالوولي ارتدبنووه وهووو  اإل ووم شسووبب 
 األ وولب يعد انتاائيا على المستوة االجتموواعي. فالنسوواء العاا

 ووودرة علوووى دفوووخ تدلفوووة الرعايوووة المتخصصوووة  تعرضووون لمال وووة 
عرضووة للخطوور  أاموورالعاوواب. فعووالوة علووى كووونهن  أضووعاف

االتهوواد  أي ووا ووواجهن  فووإنهن، اآلمنووةنتيجووة التوودخالت غيوور 
 مووا توووفين، تعتبوور وفوواتهن دلوويال وإذامهمووالت.  شووأنهنعالنيووة 
. أخال يووا أو تسووم شووالخطورة، سووواء بوودنيا  اإلجهوواض أنعلووى 

ويسووتخدد الخطوواب المحووافو االطروحووات العلميووة الزائفووة التووي 
، وذلوووك فوووي محاولوووة لإلجهووواضمالزموووا  أموووراتعتبووور الخطوووورة 

 .شاإلجهاضلحجب االهتماد شالا ايا المتعلاة 
، ارتدووزت اإلجهوواضعنوودما فووتى ناوواش عوواد حووول تانووين     
منووخ وفيووات  إلووىلصووحة فووي اطروحاتهووا علووى الحاجووة وزارة ا
الكووووواشات والمتمتعوووووات شالصوووووحة، نتيجوووووة التوووووودخالت  ءالنسوووووا

 اإلجهوواضكووان منووخ  فووإذا. ومووخ ذلووك، (25)الجراحيووة الخاطفووة
 مجرد مسالة تانية، يصبى الحل عندئل شسيوطا اآلمنغير 
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هووو الوولي يعووو  حلووول  األخال وويالتحيووز  أننسبيا. لدن الوا خ 

موووون  هالنووووو لا النوووووه موووون المكوووو الت الصووووحة. ويووووىدي هوووولا هوووو 
 شأسووباب المتعلاووة اإلحصووائيةتزييت البيانات  إلى أي االتحيز 
. فالوفيوووات الناجموووة عووون النوووزف وتعفووون الووودد، األمهووواتوفيووات 

 أسووووباب، تدووووون مموهووووة وت ووووم مووووخ شاإلجهوووواضوالتووووي تاتوووورن 
 نهاية مدتها. إلىالوفيات في حاالت الحمل التي تصل 

خطيوووووووورا موووووووون الناحيووووووووة  كووووووووأمر اإلجهوووووووواضصووووووووياغة  إن    
اعتبووار  تعلووق  أيشعيوودة تمامووا عوون  ألسووباباالجتماعيووة،  ووتم 

علووى  األبويووةيعوورض السوويطرة  ألنه أساساشالصحة العامة، بل 
النكوواط الجنسوووي للنسوواء وخصووووبتهن للخطووور، وهووو نسوووق مووون 

. أد  – اموورأة موون جانووب  األمومووةالمعتاوودات يخكووى موون رفووض 
غيوووور اموووون وفاووووا لاووووانون السوووولطة  اإلجهوووواض وووول ي أن نبغووووي 
موووون اللحووووم  األب: للوووويس األبغيوووور الموووودون،  ووووانون  األبويووووة

نوووه معووين  وإنموواشالمعنى الرمووزي المحووض،  األبوالدد، وليس 
 .(26)من المجتمخ وتن يم السلطة والنفوذ

 
 الموضوع –الرحم .. الجنين  – األم
تووي تعتبوور الجنووين تحليل الخطاشووات ال إلىياود هلا النااش     

. ويم ووون ا تفووواء ا ووور اإلنجوووابيالفاعووول الرئيسوووي علوووى المسووور  
نكوورها  وأعيوودفووي التاووارير التووي صوودرت مووىخرا  الخطاشوواتهوولب 

لاليتووامىل المجموودة  األجنووةفووي الصووحت البوليفيووة شكووان توودمير 
 األجنووة. هوول كووان  نبغووي توودمير هوولب (27)فووي المملدووة المتحوودة 

، أهلهوواسوونوات وال  رغووب فيهووا  5التووي ولوون فووي التخووزين لموودة 
 ؟ أخرياتنساء  إلىيجري نالها  أد 
هووووولب الا وووووية نااشوووووا م مفوووووا داخووووول الدنيسوووووة  أ وووووارتلاووووود     

العميووقل فووي الفاتي ووان، وهوور  المووأز  الدا ولي يووة. وموون داخوول ل
 إلووىاال ترا  التالي: لشعد التلايى الخارجي،  نبغي ناوول الجنووين 

تحيال، يم ووووون عندئووووول فاووووول كوووووان الناووووول الفووووووري مسووووو  وإذا، األد 
 إلووىمباشوورة عنوودما تسوونى ال ووروف  أخوولب تجميوودب، ولدوون بنيووة 

 ل.شاإلنسانلالم انل الوحيد الجد ر  ألنه األد رحم 
كموووووا طرحووووون صوووووحيفة الفاتي وووووان للوسووووويرفاتوري روموووووانول     

شموون –تبنووي الطفوول  بوول والدتووه: ل وورة شعووض الدتوواب  إم انيووة
كوووان  إذا أخووورة  أد  إلوووى نوووةاألجناووول  إم انيوووة -فووويهم الدا وليوووك

 كانن ترفض لالالل ... أو األد  إلىمن المتعلر الوصول 

موون الموووت،  األجنووة إلناوواذ األخيوورا ترا  هلا الحل هووو مووالذ 
ومووون ميوووزات هووولا الحووول انوووه  ن ووور ن ووورة جد ووودة لايموووة حيووواة 

، كموووووا  واجوووووه شكوووووجاعة تحووووودي الحفوووووو عووووون طريوووووق األجنوووووة
 .(28)التجميدل
حيووووا  ميوووور التلاوووويى الخووووارجي مع وووولة وفووووي االرجنتيوووونن     
البكووري  اإلنجوواب أسووتاذ–، يطوور  شالمموول ادجوواردو  ووون أي ووا

 قطريوو المحفووووة عوون  األجنةل إن -في جامعة بوينس ا ريس
وال توجوود حوواالت  ووتم التخلووي عنهووال.  مصووائرها،التجميوود لهووا 

 أي وووا ىيووودون  أنهوووم فوووي االرجنتوووين  أممالوووهالخبوووراء  أعلووونامووا 
بوول والدتهوومل، وذلووك شالنسووبة للعوودد الاليوول موون   األطفوواللتبنووي 
عليهووووووا فووووووي البلوووووود فووووووي حالووووووة  اإلشاوووووواءالتووووووي يم وووووون  األجنووووووة
 .(29)تجميد
ن ووووورا لتورطهوووووا فوووووي كووووول مووووون –تطووووور  هووووولب الخطاشوووووات     

 -األد فدووووورة التبادليوووووة بوووووين  -واألخال يوووووةاالجنووووودتين العمليوووووة 
لووم  ووتم الووتخلص منهووا  إن، الموورأة الوورحم، شحيووا تخفووي فرديووة 

، يمووونى الجنوووين/ األخووورة نهايوووة المطووواف. ومووون الناحيوووة  فوووي
 موون.  شووأي يمووة شكوورية متفووردة  نبغووي الوودفاه عنهووا  الموضوووه

لصووالى الطفوول فووي  األد وتوودعم هوولب التمموويالت حمايووة وويفووة 
الدوووووووا ولي ي  األب. وعلوووووووى سوووووووبيل المموووووووال،  ىكووووووود األسوووووووال
لانووه موون  -أعووالب الوولي ا تبسوونا جووزءا موون كلماتووه  –الروموواني 

 أن أسووالعلووى  اإلجهوواضفووي  الموورأة الوودفاه عوون حووق  خطووأال
الجنووين ملديتهووا وجووزء موون وجودهووا: فووالجنين موجووود شصووورة 

 .(5)، انه شخص كامللأمهمستالة عن 
تدموون هوولب الخطاشووات فووي التوجووه الخووا  بووبعض بوورامع     

تعزيوووز تطوووور  األساسووويموووا  بووول الووووالدة، التوووي ي وووون هووودفها 
الدراسوووووة  لفصوووووو و ووووود تدوووووون الجنوووووين ولووووويس رفووووواب النسووووواء. 

الراغبووة  للموورأة الحواموول مفيوودة بدرجووة كبيوورة  لألمهوواتالم رسووة 
علووووى حملهووووا. ومووووخ ذلووووك، وموووون زاويووووة الحاووووو   اإلشاوووواءفووووي 

نفسووها، شاتخاذهوووا  الموورأة  أن تأايووود، يم وون واإلنجابيووةالجنسووية 
، تووووودفق الحيووووواة فوووووي حملهوووووا وتكووووو ل النوعيوووووة اإلنجووووواب ووووورار 

الديفيوووة، يعتبووور الجنوووين مووون خلوووق  للجنوووين. وبهووولب  اإلنسوووانية
 ، فاابلية الحمل للحياة ليسن مجرد مسالة بيولوجية.المرأة 
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 وأموووووراضالتوليووووود  أطبووووواءووفاوووووا لجوووووورج فيالرييووووول يعتبووووور     
 بووووول نفووووو، الحيووووواة فيهوووووا شمماشوووووة مرضوووووى  األجنوووووةل أنالنسووووواء 

ال  األخال وووووي. هووووولا الطووووور  (30)لالمووووورأة خاضوووووعين لاووووورار مووووون 
شاعتبارها رحم يستابل الجنين، بل كموضوووه  رأة الم تعامل مخ 

، مووووخ االعتووووراف شاراراتهووووا فيمووووا اإلنجووووابيفووووي مركووووز المسوووور  
 تعلووق شحملهووا واحتووراد تلووك الاوورارات كعنصوور حاسووم فووي  ابليووة 

 الجنين للحياة.
 

 : مسالة سياسية األمهاتوفيات 
مسالة سياسية  بل كل شوويء. ففووي النوودوة  األمهاتوفيات     

التوووووي  األمهووووواتووفيوووووات  األد حوووووول اعوووووتالل صوووووحة  الوطنيوووووة
، نا كووون النسوووويات 1989 أغسوووطسعاووودت فوووي البرازيووول فوووي 

. األمهووواتالطوور  لكووون حملووة ضوود وفيووات  أف وولالبرازيليووات 
و ووووود توصووووولن فوووووي المنا كوووووات السووووواشاة المتعلاوووووة بلالبرنوووووامع 

نتوووووائع مازالووووون  إلوووووىالمتدامووووول لصوووووحة النسووووواء فوووووي البرازيووووولل 
  ومنا هلا، وهي على النحو التالي:صحيحة ومهمة حتى 

، يجووب االسووتجاشة الحتياجووات النسوواء كمووا تحووددها النسوواء أوال
الحصوووول علوووى  إم انيوووة. وتت ووومن هووولب االحتياجوووات أنفسوووهن

 وسائل تن يم الحمل.
 انيوووووا، يجوووووب علوووووى المجموعوووووات التادميوووووة رفوووووض السياسوووووات 

تووي ال -اإلنجووابالمعارضووة لزيووادة  أوسووواء المىيوودة –السوو انية 
فووي اتخوواذ  األساسيتت من عناصر  معية تنتهك حق النساء 

، أطفوووالي وووون لووود هن  أنكووون  ووورغبن فوووي  إذاالاووورار شكوووان موووا 
 .(31)الل ن  رغبن فيه، ومتى  تم ذلك األطفالوعدد 
 إلووىكووارمن شوواروزو فووي ور ووة شحميووة  وودمتها  أشووارتوكمووا     
ي هنووواك  ال وووة مجووواالت مهموووة للعمووول النسووووي فووو  النووودوة،تلوووك 

تعريوووووف الا وووووايا، المطالبوووووة  إعوووووادة ميووووودان الصوووووحة، وهوووووي: ل
بتم ووووين النسوووواء فووووي مجووووال صوووونخ الاوووورار، ودعووووم الحووووق فووووي 

 ل. و د اختتمن ور تها  ائلة:اإلجهاض
لكوووون  أولويووووةتعطوووي  أنل...... شام وووان الحركووووة النسوووووية     

، وال  رجووخ ذلووك فحسووب اإلجهوواضحملووة موون اجوول الحووق فووي 
لوفيووات  األساسووية األسووباباحوود  السووري هووو اإلجهاض أن إلى

يمموول خطوووة  اإلجهوواضالن عوودد تجووريم  أي ووا وإنما، األمهات
 مهمة نحو اعتبار النساء ع وا كامل الع وية في 

، تصوووبى اإلجهووواضالمجتموووخ. وفوووي الحملوووة مووون اجووول تكوووريخ 
حيويووة فووي الوودفاه عوون حيوواة النسوواء وصووحتهن.  اإلحصوواءات

  ووووية معرضووووة  أهووووم  نفاوووود الرؤيووووة تجوووواب  أنلدننووووا ال  نبغووووي 
 أنللخطوور، وهووي   ووية اسووتاالل النسوواء الوولاتي وحاهوون فووي 

يصبحن واعيات ومسفوالت و ادرات على اتخاذ  وورارات شكووان 
 تأايوودهوودفنا هووو  أنو  وواياهن الجنسووية وحيوواتهن.  أجسووادهن
 .(31)النساء ورفض حماية الدنيسة والدولة أخال يات
، مووا اآلمنووة ومووةاألموبعد مرور عكر سنوات على برامع     

تزال التحديات المال ة التي طرحتهووا صووحيحة ويم وون تطبياهووا 
تعريوووووف مكوووووو لة الوفيوووووات الماترنووووووة  إعووووووادة شوووووالطر  التاليوووووة: 
، وتعزيز  وووة النسوواء التخوواذ الاوورار واإلجهاضشالحمل والوالدة 

لكووون حموووالت مووون  أولويوووة وإعطووواءالصوووحية،  األنسوووا داخووول 
الووولي ياووواود التركيوووز ، وهوووو الحوووق اإلجهووواضاجووول الحوووق فوووي 

 .أمهاتعلى ا تصار دور النساء على كونهن 
الرسوومية، واصوولن لجنووة  للموا ووتوعلووى الوورغم موون غيوواب     

سوووووووبتمبر  28الناشووووووطات النسوووووووويات البوليفيووووووة حملتهوووووووا فووووووي 
 األمري يوووووة، موووووخ حصوووووولها علوووووى دعوووووم مووووون الكوووووب ة 1996

د . و وو الموورأة ، والتحووالت الوودولي لصووحة الموورأة والداريبية لصحة 
والماافيووة  اإلعالميووة األنكطةتنفيل مجموعة متنوعة من  أم ن

 تستهدف زيادة الوعي العاد حول الا ايا التالية:
مواصوووولة الناوووواش العوووواد واسووووخ النطووووا  حووووول  أهميووووة -

 اإلجهاضمسالة 
والمناسوووووبة للنسوووواء الالتوووووي  اإلنسووووانيةتوووودعيم الرعايوووووة  -

 اإلجهاضيعانين من م اعفات 

برنووامع  إطووارم وواعفات فووي العالج المجوواني لتلووك ال -
 واألطفال لألمهاتالتامين الوطني 

لالتووووووووي ال يعا ووووووووب عليهووووووووا  اإلجهوووووووواضعمليووووووووات  أن -
التي يسمى بها الاووانون البوووليفي الحووالي  أيالاانونل، 

 أوسوووووفا  الاربوووووى  أوفوووووي حووووواالت االغتصووووواب  أي–
مازالوون تمووارل سوورا،  -الموورأة وجووود خطوور  هوودد حيوواة 

 .(32)ت الرسميةدعم من الجها أودون اعتراف 
 

 عشر سنوات: حان وقت التغيير
 مك لة منعزلة: فاد شجعن لمبادرة  األد لال تممل صحة      
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ل صووناه الاوورار علووى التعاموول صووراحة وبكوو ل اآلمنووة األمومووة
ممووول عووودد الرغبوووة فوووي –مفتوووو  موووخ كميووور مووون   وووايا النسووواء 

الاانونيوووووة للنسووووواء،  والحاوووووو  ، المووووورأة الحمووووول، وتووووودني وضوووووخ 
 واإلجهوواض، الموورأة المناولووة جنسوويا، والعنووت ضوود  مووراضواأل

كموووووا شوووووجعتهم علوووووى اتخووووواذ مو وووووت لصوووووالى  -اآلمووووونغيووووور 
 .(1)الصحة العامة، على الرغم من االختالفات الدامنةل

لعبن النسويات فووي حركووة صووحة النسوواء فووي بوليفيووا دورا     
وتوووم –علوووى  أ ووورتمحوووورا فوووي عمليوووة تطووووير المفووواهيم والتوووي 

مووىتمرات نيروبووي والاوواهرة وب ووين. لاوود  -خووالل موورأاتطويرهووا 
 – األد فووي تغييوور اسووتخداد اللغووة، لتنتاوول موون وحوودة ل أسووهمن
ل فاوول، األد لصووحة  إلووىوالطفوولل،  ووم  األد لصووحة  إلووىالطفوولل 
 اإلنجابيووةالصووحة والحاووو   أي األوسووخالمجووال  إلووىومووىخرا 

 والجنسية للنساء.
شوووات التوووي تىيووودب، ل، والخطااآلمنوووة األموموووةمصووطلى ل أن    
موون شووانها  أخوورة ، بوول يم وون تغييوورب شمصووطلحات أبووديالوويس 

. وعلوووى مووودار واإلنجابيوووةالتووورويع صوووراحة للحاوووو  الجنسوووية 
السوونوات الماضوووية، دخلووون النسوووويات والناشوووطات فوووي مجوووال 

معترك التحدي وغيرن سلسوولة موون المصووطلحات  إلىالصحة 
لوووى تتعوووارض موووخ مصوووالحهن. وع أ ووود ولوجياتالتوووي تع وووس 

سوووووبيل المموووووال، تو فووووون النسوووووويات الالتوووووي كووووون  ووووورغبن فوووووي 
 إلووووى اإلشووووارة الحوووود ا عوووون تن وووويم الخصوووووبة الطوووووعي عوووون 

تن وووووويم  أوالوالديووووووة المسووووووفولة،  أوالمباعوووووودة بووووووين الوووووووالدات، 
 أصوووبىالتناسووولية  األموووراضعوووادة  ىيسووومموووا  أن. كموووا األسووورة 
وعووووالوة علووووى المناولووووة جنسوووويا.  األمووووراضشاسووووم  إالمعروفووووا 
حاربووووون النسوووووويات والناشوووووطات فوووووي مجوووووال الصوووووحة  ذلوووووك،

مصوووطلى لالمجموعوووات المعرضوووة للخطووورل فيموووا  تعلوووق بناووول 
والووولي كوووان يحمووول ضووومنيا –فيووورول ناوووص المناعوووة البكووورية 

ونجحوون فووي تحويوول الموضوووه إلووى تحد وود  -وصمة اجتماعيووة
، تووم اسووتبعاد 1973لالسلوكياتل التي تممل خطووورة.وفي عوواد 

الووووودليل اإلحصوووووائي لمن موووووة الصوووووحة الممليوووووة الجنسوووووية مووووون 
العالميووة لالضووطراشات العاليووة، ويجووري حاليووا اتخوواذ خطوووات 

 .(33)الستبعاد ل لق الوضخ االجتماعي من الاائمة أي ا
 لالنساء الالتي  تعرضن   إلى اإلشارة  أنوجد ر شاللكر      

لل ووووووووووووووووربل تحوووووووووووووووورف االنتبوووووووووووووووواب شعيوووووووووووووووودا عوووووووووووووووون اللوووووووووووووووول ن 
 إدانووةتووىدي  أن أي ووا وون وعلووى هوولا النحووو، يم.(34)ي ووربونهن
 أنمعااسووة ضوود النسوواء، ذلووك  تووأ يرات إلووىل األسووري لالعنووت 

البيفوووة المنزليوووة هوووي  أوالمنوووزل  أنهووولا الخطووواب يعنوووي ضووومنا 
ذاتهووا عنيفووة موون حيووا جوهرهووا، وبالتووالي التواطووى )غالبووا موون 

النووووه  أسوووالجانوووب الووولكور( علوووى االعتوووداءات المبينوووة علوووى 
 االجتماعي.

هووولب الغايوووة، يم ووون ا تووورا  شعوووض المصوووطلحات وتحاياوووا ل    
حاليوووا، وذلوووك علوووى  ةالمسوووتخدمالجد ووودة كبووود ل للمصوووطلحات 

 النحو التالي:
 (األد صحة النساء )بدال من صحة  -
 األمومووةللنسوواء )بوودال موون  واإلنجابيووةالصحة الجنسووية  -

 (اآلمنة
 (األمهات)بدال من وفيات  اإلنجابيةالوفيات  -
 (اإلنجابيسن الخصوبة )بدال من السن  -
ل للمووووورة اإلنجابيوووووةو ووووود وهووووور ا تووووورا  مصوووووطلى لالوفيوووووات     
كووودليل  1979فوووي عووواد  (35)عووون طريوووق فووواليري بيوووراك األولوووى
الوفيوووات الناجموووة  اإلنجابيوووةمالئموووة: لتت ووومن الوفيوووات  أامووور

الحموول  خوموانوو العموودي،  واإلجهوواضعوون م وواعفات الحموول، 
 .(36)لاإلنجابيبين النساء في السن 

اتصووووور اهتماموووووات المجموعوووووات النكوووووطة فوووووي حركوووووة ال ت    
 فإطووار، األمومووة أوصحة النساء علووى   ووايا الصووحة العامووة 

بووووين الجنسووووين  ة شالمسوووواوا ، شوووواألحرة هوووولب االهتمامووووات  ووووتعلان 
. وتواجووووووه هوووووولب المجموعووووووات واإلنجابيووووووةوبووووووالحاو  الجنسووووووية 

تنا  ووا فووي سوويا  موا فهووا الخاصووة والمحليووة،  تمموول شالتحد وود 
تعريووف هويووات واحتياجووات النسوواء المختلفووة شكوو ل  ة إعووادفووي 
التفاوض حول الخطاشووات  إعادة خالف تولدب عملية  وأيعاد. 

سووووي ون مفيووووودا، فووووي نهايوووووة المطوووواف، مووووون زاويووووة طووووور  تلوووووك 
 الا ايا شحزد على مائدة النااش
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ل فووي بوليفيووا، وفووي كميوور اآلمنووة األمومووةلاوود  اموون بوورامع ل    

ذات داللووة شالنسووبة لصووحة  إسهامات، خرة األمن بلدان العالم 
 األمومووةالنساء طوووال السوونوات العكوور الماضووية. لدوون خطوواب 

حمايووة النسوواء  إلووى د عزز خالل تلك الفترة التوجهووات الراميووة 
. و ووود بووودا هووولا التركيوووز لووودة الاووووة كأمهووواتوالسووويطرة علووويهن 

 ة المعاصوووور المحاف ووووة فووووي خلووووق صووووراه مووووخ الحركووووة النسوووووية 
فوووي  واإلنجابيوووةسووواء مووون ممارسوووة حاو هوووا الجنسوووية لتم وووين الن
 متدامل. إطار
تووووفر لح وووة  اآلمنوووة األموموووةالووولكرة العاشووورة لبرنوووامع  إن    

الفدوووري. يجووودر االعتوووراف شموووا حااوووه  والتأمووولمناسوووبة للتفديووور 
 األمومووةوتدعيمووه، لدوون خطوواب  اآلنالبرنووامع موون تاوودد حتووى 

 اآلنالمبووادرة  اءإحيوو  د حاق غرضه التوواريخي. وينبغووي  اآلمنة
جد وودة تتنوواول مختلووت هويووات النسوواء  وأهوودافتحن اسم جد د 

 .كأمهاتواحتياجاتهن كنساء وليس فال 
 

 لكل النساء األمان، وتوفير اإلجهاضتامين 
كووي يطووالبن  لألمومووةاعتموواد  أورا  إلووىال تحتوواج النسوواء     

 أن. كموووا ال  نبغوووي واإلنجابيوووةفوووي حيووواتهن الجنسوووية  شاألموووان
مووووا اختووووارت  إذا اآلموووونغيوووور  اإلجهوووواضبووول النسوووواء عاوبووووة تا

فوووي حمووول شعينوووه ومو وووت شعينوووه تاوووررب  أي–لح وووة موووا  المووورأة 
 .أماتصبى  أال -فرديا
ل اآلمنووووة األمومووووةاالسووووتراتيجية التووووي تطرحهووووا لمبووووادرة  إن    

، أخال يووووة إدانووووة، دون اإلجهوووواضيم وووون تطبياهووووا علووووى وا ووووخ 
 .األخرة نب الحمل والوالدة تماما كما هو الحال شالنسبة لجوا

الوولي يا ووي ضوومنا االعتووراف شالمكوو لة، وتحد وود  األمووروهووو 
العوائوووق التوووي تعووواني منهوووا النسووواء عنووود اتخووواذ وتنفيووول  ووورارات 

 شاإلضوافة إلى تتعلق شالسعي للحصول على الرعاية، هلا

الحصووول علووى الرعايووة وتحسووين نوعيتهوووا،  إم انيوواتتحسووين 
ال الصووحة موون اجوول توووفير عووالج مخ تدريب العاملين في مج

 . (37)ومناسب إنساني
علووووى  األمهوووواتاللووووود المتعلووووق بوفيووووات  إلاوووواءوبوووودال موووون     

 أوالمجتمعووات الحليووة  أوااهوول العوواملين فووي مجووال الصووحة 
المووادي النوواجم عوون  األ وورمجابهووة  األف وول، موون األسوورة  أفووراد

 اسووياألسمجرد رحم  تممل  وودرها  المرأة الخطاشات التي تعتبر 
الاتوول موون  إلووى أي وواتاووود الخطاشووات  أن. يم وون اإلنجووابفووي 

علووى السياسووات والخوودمات الصووحية.  أنصووارهاخووالل سوويطرة 
 ووووة  توووأ يرممووواال واضوووحا علوووى  اآلمووونغيووور  اإلجهووواضويعووود 

الخطاب، حيا ي ون اخطر نبوءة تحاق ذاتها، وحيووا توودخر 
عليهووووووا والمابولووووووة  قالمتفوووووو المماليووووووة  لألمومووووووة األمووووووانوعووووووود 
 اجتماعيا.
عد وود موون  وإنتوواجلاوود نجحوون النسووويات شالفعوول فووي تغييوور     

الخطاشوووات التوووي تووودعم حاوووو  النسووواء واسوووتااللهن الووولاتي. وال 
فادان الفر  التي  د تم ااتسابها من خووالل  إلىتوجد حاجة 
ل. ففووووي العد وووود موووون المجوووواالت،  ووووتم اآلمنووووة األمومووووةلمبووووادرة 

سوواء. و وود تووم االعتووراف شالفعوول االعتووراف شالنسوواء بوصووفهن ن
ماترنووووة شالحموووول والوووووالدة  ألسووووبابشووووان وفيووووات النسوووواء نتيجووووة 

غيووور  شاإلجهووواضبوصوووفها مكووو لة، كموووا اعتووورف  واإلجهووواض
شاعتبوووارب   وووية مووون   وووايا الصوووحة العاموووة. وتمتلوووك  اآلمووون

النسوووووويات والناشوووووطات فووووووي مجوووووال الصووووووحة وجهوووووات ن وووووور 
ضووووطاله انتخابيوووة ودرجوووة موووون الاووووة، ويم ووونهن اال وأصووووات

فووي  نتأموول أنشمسووفولية خلووق خطاشووات جد وودة ونكوورها. علينووا 
. انوووووووه شووووووورك اآلمنوووووووة األموموووووووةايفيوووووووة اسوووووووتخدامنا لخطووووووواب 

 أنمنووه، دون  أنفسوونانجتهوود لتخلوويص  أن، وينبغووي أ وود ولوجي
 شالفعل. أحرزناهانتخلى عن الف اءات والموارد التي 

 ملحوظة
 ندوة شعنوان: إلى األسبانيةمن ور ة شحمية مادمة شاللغة  ةاإلنجليزينسخة معدلة شاللغة  لالمااهلا      

Saude Reproductiva na Americ a Latina e no caribe: Temas e Problemas 

 . تم تن يم هلب الندوة من جانب الهيفات التالية:1996 أاتوبر 7-5عادت في كااسامبو د.ج، البرازيل،      
- Progamma Latino-americano de Acividades en Poblacion (PROLAP) 

- Asociacion Brasilera de Estudios en Poblacion (ABEP) 

- NEPO/UNICAMP, Brazil. 

 .اإلنجليزية إلى شاألسبانيةمن النصو  الم توبة  المأخوذة و د ترجمن الداتبة الماتبسات 
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 الالتينية مريكاأالمتعمد في  اإلجهاض
 استراتيجيات بشان البحث االجتماعي المستقبلي

 

 بقلم/ جوان جوزيه ليوفيه وسيلفينا راموس
 

تحلل هلب الور ة مستوة المعرفووة الحووالي عوون اإلجهوواض المتعموود فووي أمري ووا الالتينيووة. و وود اعتموودت الور ووة فووي ذلووك علووى     
االجتماعات والندوات اإل ليمية التي عاوودت فووي التسووعينات، والماوواالت  استعراض نادي للمعلومات التي تم الحصول عليها من
. وتركز الور ة على حدو  اإلجهاض، وعملية اتخاذ  وورار اإلجهوواض، (1)المنكورة في المجالت الطبية الدولية في هلا المجال

لبحوووو  عووون اإلجهووواض والمخووواوف واألشعوواد السياسوووية والعاموووة لإلجهووواض المتعمووود. كموووا تنوووا ش الجوانوووب الن ريوووة والمنهجيوووة ل
ودواعووي الالووق األخال يووة والسياسووية.  وودعو هوولا الماووال إلووى تاويووة البيانووات التووي تووم الحصووول عليهووا حتووى اآلن، وتاووديم مووداخل 
واطر ن رية جد دة من مجاالت دراسية أخرة، وتاليل الفجوووة غيوور العادلووة فووي مسووتوة المعرفووة المتاحووة بووين دول المنطاووة موون 

بحوووو  الوطنيوووة والماارنوووة، كموووا  هووودف الماوووال إلوووى تحليووول األشعووواد السياسوووية لإلجهووواض المتعمووود شصوووورة أامووور عماوووا، خوووالل ال
 وبصورة خاصة فيما  تعلق شالتكريخ، والرأي العاد، وتطوير البرامع الصحية.

 

بدأت شحو  العلود االجتماعيووة عوون اإلجهوواض المتعموود     
موووو منووول عووودة سووونوات. فوووي أمري وووا الالتينيوووة فوووي التطوووور والن

ووا ووخ األموور، انوووه  لمووا نجحووون ووواهرة، شممووول هوولب الطبيعوووة 
الكووائدة والمميوورة للجوودل الاووانوني واألخال ووي، فووي حفووز هوولا 

 الدم من البحو .
لاووووود حووووود  تاووووودد هووووواد فوووووي دراسوووووة انتكوووووار اإلجهووووواض     

وخصائصووه، غيوور أننووا نجوود أن مع ووم الدراسووات  وود تعاملوون 
ب البيولوووجي، أو علووم األوبفووة، مووخ المسووالة موون من ووور الطوو 

أو الوووديموغرافيا االجتماعيوووة. لاووود أوضوووحن دراسوووات الحالوووة 
الوصوووووووووفية والمسوووووووووو  الدوليوووووووووة الماارنوووووووووة حجوووووووووم ال ووووووووواهرة 
وخصائصووها، وكانوون أاموور الجوانووب التووي تووم تناولهووا تتعلووق 

، وخصووائص (2)شالتاوود رات شكووان حوواالت اإلجهوواض المتعموود
الوفيووات والمراضووة الناتجووة النساء الالتي مارسنه، ومعوودالت 

عووووون م ووووواعفات اإلجهووووواض السوووووري، ومسوووووتوة الخووووودمات 
الخاصووة شاإلجهووواض، والعال وووة مووا بوووين اإلجهووواض المتعمووود 
واسوووووتخداد موانوووووخ الحمووووول وتيسووووور الحصوووووول علوووووى خووووودمات 

 ، وأخيرا التحليالت الماارنة للاواعد الاانونية.(3)تن يم األسرة 
البوووحمية عاووب شعووض ولاوود تووم وضووخ العد وود موون البووورامع     

ممووا أسووفر   (4)النوودوات التووي تووم عاوودها فووي السنووووات األخيوورة 
 عن الاياد ببعض البحو  حول –على األ ل  –

موضوعات ممل الرعاية الطبية لم اعفات اإلجهاض التووي 
تتطلوووب دخوووول المستكوووفى، وإعطووواء أهميوووة خاصوووة لتدووواليت 
أ ووورب الرعايوووة الطبيوووة وجودتهوووا، واإلجهووواض بوووين المراهاوووات و 

 على مكاريعهن الحياتية.
تادد هلب الور ة استعراضووا ناووديا لووبعض النووواحي الهامووة     

للبحووو  حووول اإلجهوواض المتعموود فووي أمري ووا الالتينيووة التووي 
تووووووووم إجرائهووووووووا منوووووووول أواخوووووووور الممانينيووووووووات وحتووووووووى منتصووووووووت 

ولويوووووات كوووووان أالتسوووووعينيات، كموووووا تاووووودد الور وووووة ا تراحوووووات ش
 ة.للبحا في المستابل في المنطا

 

 القيود التقنية واألخالقية أمام عملية قياس حاالت اإلجهاض
مع وووووم الدراسوووووات التوووووي اهتمووووون شايوووووال مووووودة انتكوووووار     

اإلجهوووووووووووووووواض المتعموووووووووووووووود كانوووووووووووووووون دراسووووووووووووووووات مرتجعووووووووووووووووة 
(retrospective تعتموود أساسووا علووى مىشوورين همووا معوودل )

. ولاووود أ وووارت الجهوووود التوووي (5)اإلجهووواض ونسوووبة اإلجهووواض
وووواعب بووووللها البوووواحمون إل  بووووات أي موووون تلووووك الاياسووووات مصو

ووولق شصوووحة النتوووائع وإم انيوووة التعويووول عليهوووا  ووومة فيموووا  تعو جو
 وتعميمها.  

 

 سجالت المستشفيات
تأسسوووون مع وووووم التاووووود رات شكووووان معووووودالت اإلجهووووواض     

 في مرحلة اإلنجاب على موعدالت  المتعمد بين النساء
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اض الالتووي تعووانين موون م وواعفات اإلجهوو  –دخووول النسوواء 
 –إلووى المستكووفيات. وباسووتمناء كوبووا وبورتووو ري ووو  –السووري 

فووان المعلوموووات المت ووومنة فوووي  –حيووا اإلجهووواض  وووانوني 
سووووجل المستكووووفيات فووووي أمري ووووا الالتينيووووة غالبووووا مووووا تووووبخس 
 يمتهووووووا، أو  ووووووتم تصوووووونيفها شصووووووورة خاطفووووووة. وفووووووي شعووووووض 
البلوووودان، ال تاوووودد المىسسووووات الصووووحية العامووووة أو الخاصووووة 

ت جزئية شكان اإلجهاض إلووى الم اتووب العامووة سوة معلوما
لإلحصووواء، وأحيانوووا ال تاووودد أيوووة معلوموووات علوووى اإلطوووال . 
وحتى إذا ما أخلنا في اعتبارنا شعض االفتراضووات لتعووويض 
الت وواربات، ت وول هنوواك حاجووة إلووى إجووراء شعووض التوود ياات 
السوووووتبعاد الحووووواالت التوووووي لوووووم ي ووووون مووووون المفتووووورض أن  وووووتم 

الحووواالت التوووي كانووون ستسوووتبعد دون ت ووومينها، أو ت ووومين 
 تلك التعد الت.

 موووة مكووو لة أخووورة تتعلوووق شوووالتمييز موووا بوووين اإلجهووواض     
التلاوووائي واإلجهووواض المتعمووود، وعوووادة موووا  وووتم التعويووول علوووى 
المعووووا ير التووووي وضووووعتها من مووووة الصووووحة فووووي السووووبعينات، 
والتووووي تعتموووود شاألسووووال علووووى إ وووورار الموووورأة بو وووووه إجهوووواض 

إصوواشات فووي األع وواء الجنسووية، أو جسووم  متعموود، أو وجووود
غريوووب فوووي المهبووول أو الووورحم، أو تعفووون الووودد فوووي الووورحم أو 
التهووواب الغكووواء البريتووووني، أو اسوووتخداد موانوووخ الحمووول أ نووواء 
الحمل، أو إفادة المرأة شعدد التخطيل للحموول أو عوودد الرغبووة 
فيووه أو كليهمووا. وه وولا فانووه شاسووتخداد تلووك المعووا ير، يم وون 

 بين أربعة أنواه من اإلجهاض: التفريق
 اإلجهاض المتعمد المىكد، -1
 اإلجهاض المتعمد المرجى، -2
 اإلجهاض المتعمد المحتمل، -3
 .(6)اإلجهاض التلاائي -4
وفووووي البلوووودان حيوووووا يجوووورد اإلجهووووواض المتعموووود، تميووووول     

سوووجالت المستكوووفيات إلووووى ارتفووواه اإلفووووادة عووون اإلجهوووواض 
علووى سووبيل الممووال، توضووى  تلاووائي أو لغيوور محوودد السووببل.

البيانووووات الووووواردة موووون كولومبيووووا أن نسووووبة اإلجهوووواض لغيوووور 
% موووون نسووووبة 84 وووود بلغوووون  (7)1989محوووودد السووووببل فووووي 

الحووووواالت التوووووي غوووووادرت المستكوووووفيات شسوووووبب اإلجهووووواض. 
وتسووواهم العد ووود مووون العوامووول فوووي خلوووق هووولا الوضوووخ حيوووا 

 ترفض النساء اإل رار شأنهن  د  من شعوملية إجوهاض،

للك ال ياوووود الطوووا م الطبوووي بتسوووجيل عمليوووات اإلجهووواض اووو 
المتعمووووود، ويسوووووجلونها تحووووون مسووووومى أخووووور، للحفووووواظ علوووووى 
خصوصية النساء وخوفا من التبعات الاانونيووة. وزيووادة علووى 
ذلك، فان األدلة اإلاليني ية على حدو  اإلجهوواض المتعموود 
ال تدووووون دومووووا واضووووحة، كووووللك فووووان المعلومووووات المطلوبووووة 

ير من مووووة الصووووحة العالميووووة ال تدووووون دومووووا لتطبيووووق معووووا 
متاحووة. وفووي دراسووة أجريوون فووي  ال ووة أ وواليم فووي بيوورو، تووم 
فيهووووا اسووووتخداد نسووووخة معدلووووة موووون معووووا ير من مووووة الصووووحة 

% فاوووول 4.8العالميووووة، أوضووووحن سووووجالت المستكووووفيات أن 
موون حوواالت اإلجهوواض يم وون تصوونيفها علووى إنهووا متعمووودة، 

ة، فووي حووين أن نسووبة % من المرجى أن تدون متعمد4.24و
%، غيوور أن الموورء ليجوود 66اإلجهوواض التلاووائي تربووو علووى 
 .(8)صعوبة في تصد ق تلك األر اد 

إن موووودخال يعتموووود علووووى سووووجالت المستكووووفيات  تطلووووب     
اسووووتخداد معووووامالت أو م ووووواعفات موووون اجووووول تاوووود ر عووووودد 
النسوواء الالتووي دخلوون المستكووفيات شسووبب اإلجهوواض ونسووبة 

فوووي سووون اإلنجووواب. و ووود توووم إجوووراء اإلجهووواض بوووين النسووواء 
شحو  م مفة شاستخداد هلا المدخل، من خووالل ماووبالت مووخ 
أطبوووواء أمووووراض النسوووواء والوووووالدة موووون الوووودول المكوووواركة موووون 
أمري ووا الالتينيووة حووول احتموواالت دخووول النسوواء المستكووفيات 

 .(9)شسبب الم اعفات الناشفة عن اإلجهاض المتعمد
ود فوووووي النهايوووووة إلوووووى بيووووود أن سوووووجالت المستكوووووفيات تاووووو     

تاوووووود رات ال يم وووووون االعتموووووواد عليهووووووا فيمووووووا  تعلووووووق شحجوووووووم 
اإلجهوووووووواض المتعموووووووود. أن عوووووووودد النسوووووووواء الالتووووووووي  وووووووودخلن 
المستكووفيات للعووالج موون م وواعفات اإلجهوواض، ال يع ووس 
لالصوووووندو  األسوووووودل لدووووول حووووواالت اإلجهووووواض المتعمووووود إال 
شصووووورة جزئيووووة. فلنأخوووول علووووى سووووبيل الممووووال بلوووود يجوووورد فيووووه 

اض، وتكووير سووجالت المستكووفيات فيووه إلووى ت وواءل اإلجهوو 
نسووووووووووبة اإلجهوووووووووواض، فاالنطبوووووووووواه األول هووووووووووو أن حوووووووووواالت 
اإلجهاض  د  ل، غير أن الع س أي ا  د ي ووون صووحيحا. 
فووان انخفوواض تدلفووة عمليووات اإلجهوواض التووي تووتم علووى  وود 
ممارسووين ذوي كفوواءة موون خووارج المستكووفيات أو االسووتخداد 

بوودال موون  Aspiration Vacuumاألوسووخ ألسوولوب الكووفل 
التوسووووويخ والدحووووون  ووووود ي وووووون أي وووووا سوووووببا النخفووووواض عووووودد 

 حاالت اإلجهاض التي تتم في المستكفيات.
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 المقابالت والمسوح
 مة مدخل أخر لتاديم حجووم اإلجهوواض المتعموود وذلووك بنوواء     

علووووى المسووووو  والماووووابالت. ففووووي منطاووووة أمري ووووا الالتينيووووة، تووووم 
اصووة شجمووخ البيانووات علووى النسوواء فووي تطبيووق تلووك التانيووات الخ

المستكفيات، على عينات ممملة من النسوواء فووي سوون اإلنجوواب، 
وعلوووووى عينوووووات منتاووووواة مووووون النسووووواء. فالسوووووائد هوووووو تووووودني عووووودد 
الحوووووواالت التووووووي  ووووووتم تسووووووجيلها حيووووووا تندوووووور النسوووووواء  يووووووامهن 
شاإلجهووواض المتعمووود مموووا يكووو ك فوووي صوووحة البيانوووات التوووي توووم 

% موون 25إلووى  20التعتوويم علووى  جمعهووا، حيووا نجوود انووه  وود تووم 
حاالت اإلجهاض، وفي شعض الحاالت لم  ووتم االعتووراف سوورة 

 .(10)%4بنسبة ضفيلة جدا من حاالت اإلجهاض بلغن 
التوووي -حوووول الخصوووبة  (11)كووللك تم نوون المسوووو  الوطنيووة    

 1972أجريووون كجوووزء مووون المسوووى العوووالمي للخصووووبة موووا بوووين 
جهوواض التلاووائي، % موون حوواالت اإل80من تسجيل  – 1984و

فووي حووين كانوون نسووبة حوواالت اإلجهوواض المتعموود ا وول شصووورة 
ملحووووة. لتاوول تاوود رات فاوودان الحموول ك وول شكوو ل مووا عمووا هووو 
متو خ شالنسبة لفادان الحمل التلاائي والمتعمد مجتمعووين، كووللك 

شكوو ل  –فان التاارير المادمة شكووان فاوودان الحموول المتعموود ا وول 
 .(12)خ الحاللش مير عن وا  –شبه مىكد 

والوووى جانوووب التبعوووات الاانونيوووة والجنائيوووة المحتملوووة، هنووواك     
تابوهوووات أخال يوووة ود نيوووة واجتماعيوووة تمنوووي النسووواء عووون اإل ووورار 
شوووووأنهن  ووووود  مووووون شإجهووووواض أنفسوووووهن. ولاللتفووووواف علوووووى عووووودد 
اسووووتعدادهن إل وووورار تعموووودهن اإلجهوووواض، تووووم اسووووتخداد تانيووووات 

 DHSوالديموغرافيووووة  مختلفووووة. فلاوووود تجنبوووون المسووووو  الصووووحية
، السوووووىال عووووون اإلجهووووواض شسوووووبب 1985منووووول إن بووووودأت فوووووي 

االعتراضووووات السياسووووية، ولووووم  ووووتم طوووور  الموضوووووه إال مووووىخرا 
فووي صووورة أسووفلة غيوور مباشوورة، علووى سووبيل الممووال: هوول سووبق 
إن حملووون عنووودما لوووم تدووووني راغبووووة فوووي ذلوووك؟ ويبووودو أن هوووولب 

ي زيوووادة األسوووفلة لالمناحوووةل  ووود نجحووون فوووي شعوووض المنووواطق فووو 
األعداد المسجلة من حوواالت اإلجهوواض المتعموود، غيوور أن تلووك 
األسووووفلة  وووود فكوووولن فووووي شعووووض األموووواان األخوووورة، مملمووووا كووووان 

. شالتوووووالي، توووووم التوصوووووية (13)الحوووووال فوووووي مووووود نتين فوووووي بوليفيوووووا
شاسووووتخداد الدراسووووات االستدكووووافية الديفيووووة لتحد وووود أاموووور أسووووفلة 

 .(14)لمختلفةلالفلترل المالئمة للسيا ات الماافية ا

 مووة اسووتراتيجية مبتدوورة أخوورة تموون فووي كولومبيووا بوودعم موون     
عووون طريوووق اسوووتخداد اسوووتمارة  (15،16)من موووة الصوووحة العالميوووة

اسوووووتبيان غيووووور مر موووووة، وال تدتوووووب عليهوووووا أسوووووماء المبحو وووووات. 
تكوووتمل االسوووتمارة علوووى عووودد  ليووول مووون األسوووفلة شع وووها أسوووفلة 

نفراد شعوود أن  وودد الكووخص مفتوحة، و امن النساء شملفها على ا
المخول شجمخ االسووتمارات شوورحا مستفي ووا. وبمجوورد موولء تلووك 
االسوووووتمارات، توضوووووخ االسوووووتبيانات فوووووي م وووووروف مغلوووووق ويوووووتم 
جمعهووا فووي صووندو  مغلووق كصووناد ق اال تووراه. و وود كانوون تلووك 

 22اموورأة موون  33.000العينة من النساء عينة ممملة تزيوود عوون 
%. 2وز معوودل عوودد االسووتجاشة مد نووة فووي كولومبيووا، ولووم  تجووا

% موون كوول النسوواء 9.22وجوواءت النتووائع معاولووة حيووا أفووادت 
عوووواد أنهوووون اجوووورين  55إلووووى  15الالتووووي تتووووراو  أعمووووارهن بووووين 

% 30.3إجهاض متعمد موورة علووى األ وول، وكانوون النسووبة أعلووى 
 .(1)بين النساء الالتي حملن مرة واحة على األ ل

 وووود تووووم اسووووتخدامها فووووي بيوووود أن هنوووواك أي ووووا تانيووووة أخوووورة     
الماووووابالت، أال وهووووي تانيووووة االسووووتجاشة العكوووووائية. و وووود أسووووفر 
اسووتخداد هووولب التانيوووة فوووي توووا وان، وكنووودا، وإ يوبيوووا، وتركيوووا عووون 
معووودل اإلجهووواض أعلوووى وأامووور اتسوووا ا عووون المعووودالت التوووي توووم 
الحصوووول عليهوووا عووون طريوووق تانيوووات الماوووابالت التاليديوووة. و ووود 

إلووى تطبيووق هوولب  (17)ي ا دي سوسا اسووليفاأف ى هلا الدليل بريب
التانيوووة فوووي البرازيووول فوووي دراسوووة توووم إجرائهوووا علوووى مووورحلتين فوووي 

في احد أحياء سوواوباولو، كووللك  اموون بتطبيووق ذلووك فووي  1988
في مد نة سوواوباولو علووى عينووات موون النسوواء فووي تتووراو   1993

عوواد. و وود سووفلن النسوواء فووي إحوودة  49إلووى  15أعمووارهن موون 
عموووا إذا كووون  ووود حملووون العووواد السوووابق أد ال وعووون  المجموعوووات

نتوووواج هوووولا الحموووول. أمووووا مجموعووووة النسوووواء األخوووورة فاوووود زودت 
 6منهووا ذات عالمووات صووفراء و  12كووارت:  18شمجموعة من 

اروت ذات عالمات حمراء اللون، و وود طلووب موونهن أن يختوورن 
احوود الدووروت دون إوهارهووا للكووخص الوولي يجووري الماابلووة وان 

و بال. وكووان السووىال شالنسووبة للدووروت ذات العالمووة يجبن بنعم أ
الحمووووراء هووووو لهوووول ولدتووووه فووووي ابريوووول؟ل، وسووووىال الدووووروت ذات 

 1987العالمووة الصووفراء هووو لهووول  موون شإجهوواض متعموود فوووي 
 في المرحلة المانية(؟ل 1992)أو 
 وبناء على احتمال انتااء احد اللونين أاومر مون اللون      
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نسوواء الماوودر موويالدهن فووي ابريوول، وهووو اآلخوور، وبطوور  عوودد ال
احتمووال معووروف، موون اإلجاشووات بوونعم، تووم التوصوول إلووى تاوود ر 
لعدد النساء الالتي  من شإجهاض متعمد. ولاد جاءت معوودالت 
اإلجهوووواض التووووي تووووم حسووووابها بهوووولب الطرياووووة خمسووووة أضووووعاف 
المعوودالت التووي تووم التوصوول إليهووا بنوواء علووى طلووب المعلومووات 

 شصورة مباشرة.
 
 ياس حاالت اإلجهاض المتعمدق

لاد تم في الوا خ تجريب كل االستراتيجيات المعروفة تاريبووا     
من اجل تحسين  يال اإلجهاض المتعمد في أمري ووا الالتينيووة. 
وبوووالرغم مووون أن شعوووض االسوووتراتيجيات  ووود أ بتووون فعاليتهوووا عووون 
غيرها إال انه لووم  ووتم إيجوواد اسووتراتيجية محووددة حتووى اآلن. وموون 

ة أخووورة، فوووان البحوووا عووون اسوووتراتيجيات أامووور تحد ووودا  ووود ناحيووو 
يعموول شطرياووة ع سووية وي ووون ضووررب أاموور موون نفعووه. أن سووبب 
الخوووووووروج بتاووووووود رات أامووووووور وا عيوووووووة، وذلوووووووك شاسوووووووتخداد تانيوووووووات 
االسووتجاشة العكوووائية بوودال موون المسووو  التاليديووة، ال يحتوواج إلووى 

ا موووون توضوووويى، بيوووود أن تانيووووات االسووووتجاشة العكوووووائية ال تم ننوووو 
تحليوول المتغيوورات المختلفووة فووي الو وون الوولي تم ننووا فيووه المسووو  

 التاليدية من ذلك.
وبغوووض الن ووور عووون مووودة تعايووود أي تانيوووة أو فعاليتهوووا، أو     

مووودة إسوووهامها فوووي إحوووراز تاووودد منهجوووي، فوووان تلوووك التانيوووة  ووود 
تدوووون ضوووعيفة نسوووبيا فيموووا  تعلوووق بتم يننوووا مووون جموووخ معلوموووات 

الح ووم علووى فعاليووة أشوو ال الايووال ي ووون ذات شووانه. وهنووا فووان 
شادرتها على تم يننا من بنوواء سلسوولة موون البيانووات التووي توضووى 
تطور ال وواهرة. وفووي نهايووة األموور، فانووه موون المف وول أن ندووون 
 وووادرين علوووى إعوووادة اسوووتخداد المنهجيوووات التوووي أ بتووون فعاليتهوووا 

 على أن نبتدر منهجيات جد دة.
لمتعموود بووبعض العواموول غيوور  تأ ر  يووال حجووم اإلجهوواض ا    

المىكوووودة التووووي يسووووتحيل علينووووا تخطيهووووا، وبالتووووالي فووووان خيارنووووا 
. ومووون (14)الوحيووود هوووو أن ندوووون أامووور تاوووبال لموووا هوووو غوووامض

المفار ووات أن نجوود أن تلووك العواموول غيوور المىكوودة تتأسووس علووى 
عاملين مىكد ن. أوال: أن اإلجهاض في بلوودان أمري ووا الالتينيووة 

ارسووووته شصووووورة سوووورية تحوووويل بهووووا التابوهووووات فووووي الوا ووووخ  ووووتم مم
الماافية والنزاعات الكخصية. و انيووا، هووو شووالرغم موون أي  وووانين 

 جنائية، أو محرمات د نية، أو مخاطر صحية

فوا وووووخ األمووووور هوووووو أن النسووووواء مووووون كووووول الطباوووووات االجتماعيوووووة 
والعمرية  لجان لإلجهاض. وبالتالي، فانووه موون غيوور المسووتغرب 

ل نسووينل حوواالت اإلجهوواض التووي  موون بهووا، أن نجوود أن النسوواء 
وتتجنوووب التحووود  عنهوووا وال  ووورغبن فوووي اإلدالء بتجووواربهن إلوووى 

 الباحمين.
وباإلضافة إلى تعمد النسوواء نسوويان اإلجهوواض، فووان عمليووة     

الايووال تتووأ ر أي ووا شعوواملي الوضووو  والتعريووف. فموون المن ووور 
الطبووووووي البيولوووووووجي، ال تباووووووى نصووووووت البوي ووووووات المخصووووووبة 

لتاريووب حيووة حتووى ي تموول الحموول واغلبهووا تفكوول فووي أن تغوورز شا
نفسووها فووي الوورحم. يم وون الن وور إلووى تلووك البوي ووات شاعتبارهووا 
لبوي ووات مخصووبةل أو لإجهوواض تلاووائيل، وهووو األموور الوولي ال 
يم ووووون البووووون فيوووووه إال شاسوووووتخداد التانيوووووات المتاحوووووة للدراسوووووات 
عووود اإلاليني يوووة. كوووللك تجهوووض نسوووبة أخووورة مووون البوي وووات ش

الووزره وذلووك فووي غ ووون أسووبوه أو مووا شوواشه موون تو ووت الوودورة 
الكووهرية. وبووالرغم موون أن العد وود موون النسوواء  وود تتعرضوون لووللك 
ونوووا مووونهن انوووه شمماشوووة توووأخر للووودورة، إال أن ذلوووك مووون المم ووون 
 10أي ا أن يحسب من  بيل اإلجهاض التلاائي. وزيادة، فووان 

متتوواليتين،  وود % موون النسوواء الالتووي لووم يح وون موورتين 20إلووى 
 .(18) تعرضن شعد ذلك إلى إجهاض تلاائي

ومن من ور النساء، فان استخداد أنواه معينة من العاووا ير     
ممل الميزوبروستول  تم في منطاة رمادية حيووا ال  ووتم التمييووز 
بوضووو  بووين الحموول أو تووأخر الوودورة الكووهرية أو انت وواد الوودورة 

الدراسوووات الديفيوووة أو اإلجهووواض المب ووور. ولاووود أوهووورت شعوووض 
انه في حالة عدد وجود تدخل من أي نوه فووان إعا ووة مووا يم وون 
أن ي ون حمال شصورة لموضوعيةل، ال يفسر ل اافيال كإجهوواض 
 وبالتالي ال  تم اإلفادة عنه شك ل صاد  شاعتبارب إجهاضا.

ولب ووووخ سووووونين خلوووون، تصووووودة مجووووال الصوووووحة اإلنجابيوووووة     
علووووى سووووبيل الممووووال،  وووواد  اإلشوووو اليات األخال يووووة فووووي البحووووا.

علموووواء االجتموووواه بتحليوووول حاووووو  األشووووخا  اللوووول ن تتنوووواولهم 
البحو  االجتماعية، وفوائد/ أخطار تلووك البحووو ، واإلجووراءات 
الخاصة ش مان الموافاة المطلعة بل لاد تووم أحيانووا اللجوووء إلووى 

 الحيلة شغرض التد يق.
 ية  ويطر  السىال نفسه: لما هو مدة شرعيوة وأخوال      
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السووووعي وراء الحصووووول علووووى معلومووووات ال ترغووووب العد وووود موووون 
النسووواء فوووي اإلفصوووا  عنهوووا حمايوووة ألنفسوووهن؟ل ال يفتووورض وان 
تدوووون تانيوووات البحوووا خدعوووة أو فووو،. وبالتأايووود فانوووه ال يم ووون 
الابووول أخال يووا شمووا حوود  فووي احوود الدراسووات فووي أفريايووا عنوودما 

د أنهوووا توفوووون شسووووبب توووم ماابلووووة جيوووران احوووود النسوووواء التوووي يعتاوووو 
م ووواعفات اإلجهووواض وذلوووك ونوووا أن الجيوووران سوووي ونون أامووور 

 .(19)استعدادا لتاديم المعلومات عن أ ارب المتوفاة 
ومنوول عوودة سوونوات م وون، طرحوون جوواالين داروم فورسوون     

سووىاال مووى را، أال وهووو لإلووى أي موودة تحتوواج تاوود راتنا إلووى الد ووة 
ألفدارنا والدفاه عنهووا، أو  لدي تدون نافعة فيما  تعلق شالدعاية

 (20)فيما  تعلق أي ا بتوجيه البوورامع واتخوواذ الخطوووات العمليووة؟ل
 أو كما ت خ روزنفيلد السىال شطرياة أخرة:

لمووا هووو االخووتالف الحاياووي بووين مليووونين أو  ووال  مال ووين 
أو عكوور مال ووين حالووة إجهوواض غيوور  ووانوني؟ فمهمووا كووان 

للغايووة. ومهمووا كووان  العوودد فهووو فووي جميووخ األحوووال مرتفووخ
عدد حاالت الوفيات الناتجة عوون اإلجهوواض غيوور الاووانوني 
سواء خمسين ألت أو مائة ألووت أو مووائتي ألووت حالووة فهووي 
أي ا مرتفعة للغاية. أيا كان العدد فهووو مرتفووخ. سووواء كووان 
ذلووووك العوووودد خمسوووووين أو خمسوووومائة ألوووووت أو مليووووونين مووووون 
 النسوووووواء شصوووووورف الن وووووور عوووووون الحوووووواالت التووووووي تتعوووووورض
لم وواعفات اإلجهوواض غيوور اآلموون وبصوورف الن وور عمووا 
إذا اسووتطاعن النسوواء تجووواوز م وواعفات اإلجهوواض غيووور 

 (18)اآلمن أد ال؟ل
إننا ال ندعو هنا إلى مو ت عدمي موون اإلحصوواءات، لدوون     

هوودفنا هووو زحزحووة مركووز  يووال اإلجهوواض موون الوودائرة العلميووة 
 وووا مووون األااديميوووة إلوووى مجوووال سياسوووي اجتمووواعي أوسوووخ، انطال

رؤيووووة كوليسيكوووو ي: لشالنسووووبة ألولفووووك المعارضووووين لإلجهوووواض 
شكووووودة،  ووووود تىكووووود اإلحصووووواءات معتاوووووداتهم ش ووووول شسووووواطة. أموووووا 
شالنسووووووبة ألولفووووووك الوووووول ن  وووووودعمون اإلجهوووووواض الاووووووانوني، فووووووان 
اإلحصاءات تلاي ال وء على عوودد النسوواء الالتووي تووم تجتبوويهن 
مخوووواطر اإلجهوووواض السووووري أو ضووووغل الكووووعور شأمومووووة غيوووور 

 (5)رغوب فيهالم
 

 عملية اتخاذ قرار اإلجهاض
 تىكد الدراسات المتنوعة التي تنواولن العوامول التوي     

توووىدي شالنسووواء إلوووى اتخووواذ  ووورار اإلجهووواض علوووى وجوووود نسووويع 
معاووود مووون الفووواعلين، واألفعوووال، والمعوووا ير، واألعوووراف، والاووويم، 
رار والمعتادات، والعواطت التي تلعب دورا فووي عمليووة اتخوواذ الاوو 

. ولاووووود كوووووان الهووووودف المحووووووري مووووون تلوووووك (28-21)شاإلجهووووواض
الدراسووات، والتووي اعتموودت علووى موودخل نوووعي تمحووور شاألسووال 
حووووووول االنمروبولوجيووووووا االجتماعيووووووة، هووووووو اسووووووتخال  تجووووووارب 
النساء وتو يق الطرياة التووي  ووتم بهووا اتخوواذ الاوورار فووي السوويا ات 

 االجتماعية الماافية والعائلية المختلفة.
تراو  مدة المعلومات المنكووورة عوون  وورار اإلجهوواض فووي وي    

البلوووودان المختلفووووة فووووي المنطاووووة، وال تعوووود البيانووووات الووووواردة عوووون 
شعووووض السوووويا ات االجتماعيووووة شعينهووووا، مموووول السوووو ان الاوووورويين 

. هنوواك أدلووة واسووعة النطووا  (30-29)والطباووات المتوسووطة، كافيووة
هووواض يعووود توووم جمعهوووا مووون  اافوووات مختلفوووة تفيووود أن  ووورار اإلج

عمليوووووووة متنوعوووووووة معاووووووودة تتطلوووووووب كووووووول مووووووون المووووووووارد الماليوووووووة 
 .(32-31-27-26-23-22)والكخصية

فووووووي البدايووووووة، يم وووووون للنسوووووواء أن تاووووووود بووووووبعض الخطوووووووات     
البسوويطة مموول األشووربة المصوونوعة شووالمنزل، أو تعوواطي عاووا ير 
سواء كانن فعالة أو مفترضة الفعاليووة، أو رفووخ أحمووال  ايلووة أو 

 وولي شووا . أمووا إذا لووم تسووفر أي موون الخطوووات بوولل مجهووود ع
السوواشاة عوون شوويء، يم وون آنوولاك اتخوواذ شعووض التوودابير األاموور 
جلرية. إن هلب السلسلة موون األفعووال البسوويطة  ووم الجسوويمة هووي 
مفتاحنووووا لفهووووم منطووووق عمليووووة صوووونخ الاوووورار والتبعووووات الجسوووودية 
والنفسوووية التوووي تتعووورض لهوووا النسووواء. فوووي العاووود الماضوووي، أدة 

داد الميزوبروسووووووووتول لإلجهوووووووواض فووووووووي البلوووووووودان أمري ووووووووا اسوووووووتخ
الالتينيووووة، وبصووووورة خاصووووة فووووي البرازيوووول، إلووووى تعوووود ل تجربووووة 

 اإلجهاض السري شصورة جوهرية.
كووللك تووم دراسووة الوودور المركووزي الوولي يم وون ل خوورين ذوي     

األهميووة فووي حيوواة النسوواء أن  لعبوووب، مموول األد، الحموواة، الووزوج 
األخوووووات أو أخوووووات الووووزوج، ولاوووود تووووم  أو الكووووريك، األصوووود اء،

دراسة ذلك عبر  اافات مختلفة. وسواء كان ذلووك الوودور ايجابيووا 
أد سلبيا، تنزه النساء إلى إشراك أولفك اآلخوورين أو علووى األ وول 
وضعهم في االعتبار عنوود اتخوواذ  وورار اإلجهوواض، ويحوود  هوولا 
شصووورة خاصووة مووخ األمهووات ومووخ الرجووال الوول ن حملوون النسوواء 

 .(34)منهم 
  د يجبر األزواج أو الكركاء النساء على إنهواء الحمل،     
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أو  تعوووواملون مووووخ الموضوووووه بووووال مبوووواالة وينفووووون شأنفسووووهم عوووون 
التوودخل شصوورف الن وور عمووا سووتفول إليووه األمووور. وبووالرغم موون 
أن العال وووة مووووا بوووين ردود فعوووول الرجووووال والمنوووام الماووووافي الوووولي 

عين وتدخل الرجووال فووي الكووفون تجري فيه العال ات ما بين النو 
الجنسووووية واإلنجوووواب  وووود كانوووون محووووور البحووووا االجتموووواعي فووووي 
المنطاوووة فوووي السووونوات األخيووورة، إال أنهوووا لوووم تحوووو شاالستدكووواف 

 .(40-35)الداف شعد
تلعووب األد دورا هامووا، خاصووة عنوودما تدووون ابنتهووا المراهاووة     

فوووة هوووي الحامووول، ويتووورامى ذلوووك الووودور وفاوووا لمووودة تسوووامى الماا
السووائدة مووخ الكووفون الجنسووية للمراهاووات، والووى أي موودة يم وون 

. (41)للعائلوووة أن تدوووون شوووب ة دعوووم اجتمووواعي وموووادي وعووواطفي
اللك ت هوور األدبيووات أن  وورارات النسوواء تتووأ ر بدرجووة الوودعم أو 
المعارضوووة التوووي  تو عنهوووا مووون أع ووواء عوووائالتهن، وذلوووك بنووواء 

أو يفعلوووووووب  علووووووى مووووووا يعتاوووووودن أن اآلخوووووورين يم وووووون أن ياولوووووووب 
شاإلضووووووووافة إلووووووووى الطرياووووووووة التووووووووي يكووووووووعرن هوووووووون بهووووووووا حيووووووووال 

 .(42)الموضوه
ونجوووووووود عبوووووووور الماافوووووووووات المختلفووووووووة أن شعووووووووض األعوووووووووراف     

االجتماعيوووة تووود ن اإلجهووواض المتعمووود فوووي المطلوووق، غيووور انوووه 
أي وووا توجووود شعوووض الاووويم واألعوووراف األخووورة التوووي تأخووول وضوووخ 

وتبووودو أنهوووا النسووواء ووضوووخ عوووائالتهن الخوووا  فوووي االعتبوووار، 
. فبالرغم من مخاطر اإلجهاض وعوودد (43)تبرر  رار اإلجهاض

 انونيته، وحتى في حال اعتاوواد النسوواء أنفسووهن انووه حووراد وغيوور 
أخال ي، فان أوضاعهن اال تصادية االجتماعية  د تغلب علووى 

. فووووان النسوووواء  بووول كوووول شوووويء  توجووووب (44)أي اعتبوووارات أخوووورة 
طفووالهن، وهووو مووا يكوو ل مووا علوويهن أن يفووين شالتزاموواتهن نحووو أ

التوووووي  (37)يطلوووووق عليوووووه األخال يوووووات ذات الجووووولور االجتماعيوووووة
 ت خ إطارا لايمة األمومة وتبرر اإلجهاض في ذات الو ن.

وبووالن ر إلووى التبعووات التووي  وود يسووببها الحموول علووى عووائالت    
النسووووووواء أو حوووووووالتهن الماديوووووووة ووووووووووائفهن، وسوووووووالمة أطفوووووووالهن 

ع ووم النسوواء فووي أمري ووا الالتينيووة ووضعهم فووي المجتمووخ، فووان م
 بغووين مزيوودا موون الووتح م فووي  وودراتهن اإلنجابيووة وياموون بتن وويم 
خصوبتهن، شمووا فووي ذلووك اسووتخداد اإلجهوواض. وإذ ياموون بووللك، 
فووإنهن يجوودن أنفسووهن فووي مواجهووة   ووايا ومع ووالت وضووغوط 

، شاإلضووافة إلووى ال ووغوط والتوووترات التووي (31)أخال يووة متنا  ووة
  رار اإلجهاض.تنكا كجزء من 

 

 افتراضات نظرية  
اعتمووود تحليوووول العمليوووات الخاصووووة شاتخووواذ  وووورار اإلجهوووواض     

علوووووى عووووودد مووووون االفتراضوووووات الن ريوووووة التوووووي حفوووووزت اختبوووووار 
المووووداخل المفاهيميووووة الجد ووووودة، وان االسووووتعراض الناوووودي لتلوووووك 
االفتراضوووات يم ننوووا مووون الوصوووول إلوووى فهوووم أف ووول لإلجهووواض 

 فية الخاصة شالمنطاة.المتعمد في البيفة الماا
احوووووود أامووووووور تلوووووووك االفتراضوووووووات ارتباطوووووووا شووووووواألمر هوووووووو أن     

المعتادات والمفوواهيم المتعلاووة شاإلجهوواض واحوودة شالنسووبة لجميووخ 
النسوواء. إن عوودد محاولووة فهووم الاوورارات واألعمووال الصووادرة عوون 
النسووواء مووون وجهوووة ن ووور كووول مووونهن يم ووون أن  وووىدي إلوووى خلوووق 

حيوووا  وووتم االعتاووواد شوووان ال ووواهرة مغالطوووة مفاهيميوووة وتجريبيوووة 
التووووي  ووووتم  ياسووووها أو وصووووفها واحوووودة ال تتغيوووور فووووي السووووويا ات 

 المختلفة ومن امرأة إلى أخرة.
وال ياصووووود مووووون ذلوووووك إندوووووار عمليتوووووي التخصووووويب والحمووووول     

عمليتان بيولوجيتووان تحوود ان علووى مسووتوة العووالم، ولدوون الهوودف 
موووووووول هووووووووو توضوووووووويى حاياووووووووة أن هوووووووواتين العمليتووووووووين، مملهمووووووووا م

اإلجهوواض، تختلفووان حسووب اخووتالف المعتاوودات المحليووة حووول 
فسووووووووويولوجيا التناسووووووووول وكوووووووووللك حسوووووووووب اخوووووووووتالف التعريفوووووووووات 
االجتماعيوووة والماافيوووة للحمووول واألموموووة، شالتوووالي  وووتم إدراك كوووال 
المفهوووومين وفهمهمووووا شصوووورة مختلفووووة. فووووالفر  موووا بووووين الحموووول 
ل احالووووة جسوووودية وبينووووه كحالووووة اجتماعيووووة واضووووى، علووووى األ وووو 
شالنسبة ألخصائيي االنمروبولوجيووا، وان كووان ال  ىخوول دائمووا فووي 

 .(37)االعتبار في العلود األخرة 
و مووة افتووراض آخوور علووى نفووس الاوودر موون األهميووة هووو أن     

عمليووة اتخوواذ  ووورار اإلجهوواض توووتم علووى هووودة ن وواد أو منطوووق 
 محدد مسباا، إذ أن مع م الدراسات تفترض أن النساء ي ن
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على الن ر في بوودائل، والتفديوور فووي ايجابيووات وسوولبيات   ادرات
اوووول منهمووووا،  ووووم اختيووووار إحووووداها والتصوووورف علووووى أسووووال هوووولا 
االختيووار، فدمووا أبوورزت دراسووة االنسووون واسووتبوري: لهنوواك ميوول 
الختزال عملية صنخ الارار شصورة مصووطنعة والووى تناولهووا كمووا 

رارات لووو كانوون تسووير فووي اتجوواب واحوود. أوال تحصوور منا كووة الاوو 
شكووان الحموول الوولي يمموول مكوو لة فووي المخوورجين النهووائيين فاوول 
)أي االستمرار في الحمل أو إنهائه(، و انيووا  ووتم االعتموواد علووى 

 .(34)إطار غار  في  نائيات مريبة ومنطق أحادي االتجابل
ووفاووا لهوولا المنطووق فووان عمليووة اتخوواذ  وورار اإلجهوواض تبوودأ     

مل المتعددة. وعندما تتأاد موون عندما تكعر المرأة شعالمات الح
الحموول، تاوورر إنهوواءب فتبحووا عوون المصووادر الالزمووة وتتفوواوض 
عليهووا وتحصوول عليهووا، وفووي النهايووة  ووتم إجووراء اإلجهوواض شمووا 

 يحمله من عوا ب مخاطر في وضعها المحدد.
إال أن الدتاشووووات اال نوغرافيووووة تكووووير إلووووى أن العمليووووة أاموووور     

ر المووورأة شفتووورة مووون عووودد الياوووين، تعايووودا. ففوووي حاياوووة األمووور تمووو 
وخووالل تلووك الفتوورة، وعلووى الوورغم موون التغييوورات التووي تطوورأ علووى 
جسدها، فان الحموول ي ووون فووي مخيلتهووا مجوورد احوود االحتموواالت 
واإلجهاض ي ون مجرد احد الحلول التي  وود ت ووطر فووي نهايووة 
األموور إلووى الن وور فيهووا. وفووي وا ووخ األموور، يم وون أن  ووتم تفسووير 

رة الكهرية شصور مبدئية على أن هناك شيء ما فووي تأخر الدو 
جسوودها يعووو  نووزول الطمووا ولوويس عالمووة علووى الحموول. و ووود 
تحووواول المووورأة اسوووتخداد أي شووويء بووودءا مووون الوصوووفات المنزليوووة 
إلووى اسووتخداد العاووا ير حتووى يحوود  الطمووا. وفووي الو وون نفسووه 
 وود تحوواول إ نوواه الطوورف اآلخوور شووالزواج أو إ نوواه شووري ها، أو 

هووووووا، أو عائلتهوووووووا شالموافاوووووووة علووووووى إنجابهوووووووا للطفووووووول. و ووووووود زوج
أوضووووحن شعووووض الدراسووووات اال نوغرافيووووة أي ووووا إن المعتاوووودات 
الخاصووووة ببوووودء الحموووول وتطووووور العلاووووة والجنووووين ونفسووووية الموووورأة 
الحاموول يم نهووا أن تجعوول الموورأة تبوودو كمووا لووو أنهووا ال تفدوور فووي 
 اإلجهوواض أو تتصوورف كووللك، حتووى لووو لجووأت إليووه فووي نهايووة

 .(45-37-35)األمر
وه لا فان فدرة الارار العاالني، المعتمد على تحليل شسوويل     

للمخوواطر والفوائووود، تصوووطدد موووخ أنوووواه الكووو وك التوووي يم ووون أن 
تكوووووعر بهوووووا المووووورأة والتوووووي تخلوووووق نوعوووووا مووووون الخطووووواب النفسوووووي 

 المزدوج. فالحاياة هي أن الارارات ال تدون دائموا

ت الحيووواة تدوووون عمليوووة واضوووحة أو محوووددة، ففوووي مع وووم موا ووو 
تحليووول المخووواطر والفوائووود حدسوووية ومسوووتمرة و ابلوووة للتغيووور فوووي 
االتجووواب المعوووااس. ويم ووون لمووودخل أامووور جووودة وي وووخ العوامووول 
االجتماعيوووة فوووي اعتبوووارب شكووو ل اابووور عنووود التعامووول موووخ الفعووول 
اإلنسووواني أن يسووواعد علوووى تناووويى النمووووذج الووولي كوووان يسوووتخدد 

 ووورار اإلجهووواض. ويوضوووى  شصوووفة عاموووة لوصوووت عمليوووة اتخووواذ
هوولا الموودخل أن الاوورارات تتخوول ردا علووى وووروف حياتيووة معينووة 
فوووي لح وووة موووا مووون حيووواة المووورأة، كموووا تتخووول تلوووك الاووورارات فوووي 
سووويا ات اجتماعيوووة  اافيوووة تكووو ل إدراك المووورأة وتاووود رها للبووودائل 
المتاحووووة أمامهووووا. وتمتوووود تلووووك الاوووورارات إلووووى مووووا هووووو اشعوووود موووون 

أ ر شوووووالنواحي الديموغرافيوووووة والجنسوووووية الكخصوووووي والنفسوووووي وتتووووو 
ومعووووا ير اإلنجوووواب فووووي إطووووار الطباووووة والعوووور  واال نيووووة والنوووووه 
والوووود ن والعائلووووة والتوووواري، اإلنجووووابي، شاإلضووووافة إلووووى المخوووواطر 

 .(46)والفوائد الفردية
أن اآلخووووووورين ذوي األهميوووووووة ليسووووووووا فاووووووول أفووووووورادا يمنحوووووووون     

نعوهووووووا، وإنمووووووا المكوووووواعر والوووووودعم المووووووادي واالجتموووووواعي أو يم
 (47)يك لون أي ا جزءا من سوويا  اجتموواعي أوسووخ وأاموور نفوووذا

حيووا تووى ر المعووا ير والاوويم الخاصووة شالو وون الوولي يجووب للموورأة 
أن تصوووبى فيوووه أموووا علوووى  راراهوووا فيموووا إذا كانووون ستسوووتمر فوووي 

. وكميوورا مووا يعتموود الاوورار أي ووا علووى مووا إذا (48-22)الحموول أد ال
لمحاف ووة علووى أو تغييوور مووا تكووعر اانوون الموورأة توورة ضوورورة ا

شأنوووووه الوضوووووخ الوووووراهن فيموووووا  تعلوووووق شأسووووورتها ومجتمعهوووووا وموووووخ 
 .(37)شري ها
ومووون  وووم  بووودو مووون المفيووود تغييووور محوووور التركيوووز فوووي هووولا     

التحليوول ليأخوول فووي االعتبووار ال المسووتوة الفووردي فحسووب ولدوون 
اطوور صوونخ الاوورار التووي  ووتم صووياغتها اجتماعيووا. وال يعنووي هوولا 

ل األهميووووة الواضووووحة للنسوووواء كعناصوووور أساسووووية فووووي هوووولب تاليوووو 
العمليوووة، وال تجاهووول حاياوووة أن النسووواء  وووتحملن مع وووم النتووووائع 
المترتبوووووة علوووووى  ووووورار اإلجهووووواض، ولدووووون الهووووودف هوووووو محاولوووووة 
إي ا  أن التفاعالت والعال ات االجتماعية تاخ في الالووب موون 

 عملية صنخ الارار.  
غلووب إن المعووا ير والاوويم وأخيوورا، وفووي حووين يفتوورض فووي األ    

التوووووي تسترشووووود بهوووووا النسووووواء فوووووي تاريووووور موووووا إذا كووووون سووووويلجان 
لإلجهوووواض أد ال تنبووووخ موووون النطووووا  لاألخال وووويل وتعتموووود علووووى 

 مدة تد ن المرأة ومو وفها من اإلجوهاض وآرائوها حول  
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، تدكوووت شعوووض الدراسوووات أن (37)الوضوووخ الاوووانوني لإلجهووواض
شاالسترشوواد شالمبووادط والنصووو   وورار إنهوواء الحموول  ووتم أي ووا 

الخاصووووووة شووووووالنواحي الماافيووووووة األخوووووورة مموووووول الاوووووويم والمعووووووا ير 
 .(38)المرتبطة شاألنو ة والزواج واألمومة

 

 البعدان السياسي والعام: موضوعات يتم إغفالها
ي كوووت الجووودل الووودائر حوووول اإلجهووواض عووون وجهوووات ن ووور     

. وعلوووى جووود مت ووواربة وغالبوووا موووا تتسوووم شوووالدمير مووون التعوووارض
الرغم من االعتراف العاد شان الحووواجز التووي تعووو  حوول مكوو لة 
اإلجهوواض كمكوو لة صووحة عامووة غالبووا مووا تدووون سياسووية، إال 
انووه لووم  ووتم التركيووز فووي األشحووا  المنهجيووة فووي أمري ووا الالتينيووة 
إال مىخرا علووى البعوود ن السياسووي والعوواد الموورتبطين شاإلجهوواض 

لووووووى الغيوووووواب شووووووبه التوووووواد المتعموووووود. و وووووود  رجووووووخ هوووووولا جزئيووووووا إ
لمتخصصين في العلود السياسية ضمن الاووائمين علووى البحووو  

 في هلا المجال.
والوووى جانوووب النكووواط األاووواديمي، بوووللن الحركوووات النسوووائية     

جهووووووودا جمووووووة لووووووتفهم األموووووور كجووووووزء أساسووووووي موووووون ممارسوووووواتها 
السياسوووووية، ولدووووون ن ووووورا الن تلوووووك الجهوووووود  ووووود انحصووووورت فوووووي 

جهات سياسية فال، فاوود افتاوورت شالتووالي منا كات أ دلوجية وموا
إلووووووووى الن وووووووورة المتفحصووووووووة المحللووووووووة التووووووووي تتسووووووووم شالمنهجيووووووووة 

 .(50)والكمولية
ويوضووووى التحليوووول الماووووارن المعووووا ير الاانونيووووة فووووي أمري ووووا     

الالتينيوووووة كيوووووت أن الاووووووانين والسياسوووووات المتعلاوووووة شاإلجهووووواض 
تووووى ر علووووى موووودة توووووافر خوووودمات اإلجهوووواض وجودتهووووا، إذ أن 
المعوووا ير الاانونيوووة المايووودة توووىدي إلوووى حرموووان مع وووم النسووواء، 
وخاصووة الفايوورات موونهن، موون إم انيووة إجووراء اإلجهوواض اآلموون. 
وحتى في حالة وجووود أسووس محووددة لإلجهوواض الاووانوني )مملمووا 
هوووو الحوووال فووووي حووواالت االغتصووواب، أو الخوووووف مووون تعوووورض 
 صووحة أو حيوواة الموورأة للخطوور، و فووي حالووة وجووود عيوووب خلايووة
فووووي الجنووووين( فووووان الحصووووول علووووى إذن   ووووائي لوووويس شوووواألمر 

. وتوووى ر عووودد  انونيوووة اإلجهووواض أي وووا علوووى جوووودة (51)اليسوووير
الرعايوووووة الصوووووحية مموووووا  وووووىدي فوووووي كميووووور مووووون الحووووواالت إلوووووى 
م ووواعفات ناتجوووة عووون عمليوووات اإلجهووواض التوووي توووتم شصوووورة 

 .(52-45)غير متانة
ن  وولهب إلووى على أن تحليوول الموضوووعات الاانونيووة البوود وا    

 ما هو اشعد من ذلك، إذ انه من الموهم، عولى سبيول  

الممال، دراسة العمليووات الا ووائية شغوورض تايوويم عمووق التغيوورات 
النهائيووووة الووووالزد إدخالهووووا فووووي الاوووووانين، واتجوووواب تلووووك التغيوووورات. 
وسوف ي ون موون المفيوود اسووتعراض محتوووة مكووروعات الاوووانين 

رلمانوووات الوطنيوووة والتوووي التوووي مووون المتو وووخ أن تعووورض علوووى الب
تسووووتهدف إلغوووواء العاوبووووات أو فوووورض المزيوووود موووون الايووووود علووووى 
اإلجهووواض. ويجوووب اسوووتدمال تلوووك الجهوووود عووون طريوووق تحليووول 

شالمىسسووووووووووات  ةالتوجهووووووووووات السياسووووووووووية واأل دلوجيووووووووووة الخاصوووووووووو 
االجتماعيوووة )ممووول الدنيسوووة الدا ولي يوووة( والتوووي تهوووتم شوووالتغيرات 

رياة مباشرة، وكللك التحليوول الماترحة أو يم ن أن تتأ ر بها شط
السياسووي لإلصووالحات السياسووية المسووتمرة التووي تووتم فووي الو وون 

 .(57-53)الحالي
ون وورا للطبيعووة الجدليووة لهوولا الموضوووه، هنوواك حاجووة أي ووا     

إلى دراسة أاموور تفصوويال عوون موودة  بووول اإلجهوواض اجتماعيووا. 
وموون شووان هوولا أن يسوواعد علووى فهووم المنووام اإل وود ولوجي الوولي 
يعمل السياسيون أو النكطاء أو كالهما موون خاللووه، كمووا يسووهم 
أي ووا فووي تايوويم المكووروعية االجتماعيووة لإلصووالحات الليبراليووة 
النهائيووة، واإلجاشووة علووى التسوواؤالت التاليووة: مووا هووي الحووع التووي 
يسووتخدمها السياسوويون والنكووطاء للتعريووف شموووا فهم فيمووا يخووص 

لهووووووم أن  ىيوووووودوا أو يعنووووووي شالنسووووووبة  امسووووووالة اإلجهوووووواض؟ موووووواذ
يعارضووووووووا تكوووووووريخ اإلجهووووووواض؟ إلوووووووى أي مووووووودة  ن ووووووور إلوووووووى 
اإلجهاض على انه حووق للموورأة؟ مووا هووي األسووباب التووي تسووتخدد 
لجعوووووووووول اإلجهوووووووووواض مكووووووووووروعا موووووووووون النوووووووووواحيتين األخال يووووووووووة 

 (58)واالجتماعية؟ 
ويم ووون اعتبوووار  يوووال الووورأي العووواد احووود اسوووتراتيجيات تايووويم     

م  وووتم اسووتخداد ذلووك إال فوووي موودة تابوول اإلجهووواض، وان كووان لوو 
. وبصووفة عامووة، (60-59-5)عوودد  ليوول موون الدراسووات فووي المنطاووة

فووووان تصووووميم اسووووتبيانات الوووورأي كووووان  ووووتم عوووون طريووووق شووووركات 
تسووووووويق اجتماعيووووووة تفتاوووووور إلووووووى معرفووووووة المكوووووو الت المنهجيووووووة 
المتعلاووة شوواألمر ممووا يكوو ك موون مصوودا ية المعلومووات التووي تووم 

 الحصول عليها.
معلومووات المتاحووة أن هنوواك اختالفووات حووادة مووا وتوضووخ ال    

بين آراء النساء والرجال فووي المراحوول العمريووة المختلفووة. ويجووب 
توضيى وجود تلك اآلراء المتعارضووة، فموون ناحيووة هنوواك موون ال 
يابلوووووون شاإلجهووووواض تحووووون أي وووووورف مووووون ال وووووروف، وعلوووووى 

 النايوض منهم من  رون انه أمر يخص  
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ن هووول ن الووورأ ين  بووودو وان األغلبيوووة تابووول المووورأة فاووول. وفيموووا بوووي
شاإلجهوواض فووي مو ووت أو موا ووت شعينهووا )وموون أاموور الموا ووت 
التووي تووم ذكرهووا االغتصوواب، أو الخوووف موون تعوورض صووحة أو 
حيوووواة الموووورأة للخطوووور، أو فووووي حالووووة وجووووود عيوووووب خلايووووة فووووي 

 .(60-59)الجنين(
، ومن المهم أن نعلم أامر عن توجهات األطبوواء والمحووامين    

وهمووا أاموور مهنتووان مرتبطووان شاإلجهوواض. فاألطبوواء موكوول لهووم 
مسووفولية التوودخل اإلاليني ووي فووي جميووخ أوجووه اإلجهوواض، إذ أن 
خبرتهم العملية تتيى لهم إصدار أح اد شالسما  شاإلجهوواض أو 
منعووه، وكووللك معالجووة الم وواعفات الناتجووة عنووه. وبووالن ر إلووى 

ن الموووارد الرئيسووية فووي أهمية الوودور اإلاليني ووي، يعوود األطبوواء موو 
. وعلووى (63-26-61)إصالحات ليبرالية يم ن إنتاجها فووي المنطاووة

الوورغم موون أن المحووامين يحصوولون فووي العووادة علووى اهتموواد ا وول 
من األطباء في األشحووا ، فانووه غالبووا مووا  ووتم اللجوووء إلوويهم طلبووا 
للوورأي فووي حالووة وجووود جوودل حووول اإلجهوواض، سووواء كووان ذلووك 

 .(64)و عن طريق نااشاتهم المهنيةشصفتهم الكخصية أ
وأخيوووووورا، يجووووووب أن  ركووووووز البحووووووا علووووووى أنووووووواه الخطوووووواب     

والرسوووائل والصوووور الخاصوووة شاإلجهووواض التوووي  وووتم نالهوووا عبووور 
وسائل اإلعالد. كما يجب أن  بحا هوولا التحليوول فيمووا إذا كووان 
هنوواك مو فووا واضووحا  تخوولب رؤسوواء التحريوور إزاء اإلجهوواض أد 

لمحا ووودل و لموضووووعيل، وكوووللك موووا إذا إن المو وووت الصوووحفي 
اان  تم توصوويل آراء النكووطاء موون الحركووات النسووائية واألطبوواء 

 والمسفولين والمحامين ورجال الد ن.
 

 اعتبارات أخيرة:
لتحايووق تاوودد جوواد فووي فهمنووا لهوولا األموور، هنوواك حاجووة إلووى     

 إيجاد استراتيجيات شحمية لمدنا شالمعرفة الجد دة، ويكمل ذلك:
عيم البيانوووووات االنمروبولوجيوووووة والسوسووووويولوجية الووووووفيرة تووووود -

 التي تم جمعها حتى اآلن.
طووور  اطووور ن ريوووة وموووداخل جد ووودة موووأخوذة مووون مجووواالت  -

أخوووووورة، شمووووووا فووووووي ذلووووووك علووووووود الووووووديموغرافيا والوبائيووووووات 
واالنمروبولوجيا واالجتماه، وذلك لتوضيى تكاشك العواموول 

إلجهووووواض االجتماعيوووووة والماافيوووووة التوووووي تحووووويل شموضووووووه ا
 المتعومد في الماافوات المخوتلفة وعولى 

المسووتويات المختلفووة موون التحليوول )فووردي، واجتموواعي جزئووي، 
واجتموواعي كلووي( وكيفيووة تفاعلهووا مووخ شع ووها الووبعض. وموون 
اجووول تعزيوووز هووولا المووودخل الووولي يعتمووود علوووى الوووربل موووا بوووين 
العد وود موون المجوواالت العلميووة، يجووب تكووجيخ عمليووة ت وومين 

علووود لووم تدوون مكوواركة فووي هوولا المجووال إال فووي شوواحمين موون 
حوووووووودود  ليلووووووووة مموووووووول متخصصووووووووين فووووووووي العلووووووووود السياسووووووووية 

 واالتصاالت االجتماعية.
تاليوووول التبا نووووات فيمووووا يخووووص المعلومووووات المتاحووووة عوووون دول  -

منطاوووة أمري وووا الالتينيوووة عووون طريوووق إجوووراء البحوووو  الوطنيوووة 
 نوووتع  والماارنوووة، إذ  بووودو أن هووولا التبوووا ن فوووي المعلوموووات ال

عوون حجووم مكوو لة اإلجهوواض كمكوو لة صووحة عامووة أو عوون 
وضووخ مسووالة اإلجهوواض فووي السياسووات الصووحية لدولووة مووا، 
وإنمووووا يم وووون شوووورحه جزئيووووا موووون خووووالل توضوووويى موووودة دعووووم 
الهيفوووات الدوليوووة ألشحوووا  اإلجهووواض واألولويوووة المعطووواة لهوووا 
فووي دول تعوواني موون مكوواال ديموغراافيووة شوود دة. وباإلضووافة 

اإلشووارة إلووى أن شعووض الح ومووات  وود بووللن  إلووى ذلووك، يجووب
جهوووودا حميموووة لوضوووخ سياسوووات وبووورامع ديموغرافيوووة وصوووحية 

 لتناول مك لة اإلجهاض المتعمد.
شحوووا موضووووعات لوووم يسوووبق شحمهوووا مووون  بووول. إذ إننوووا علوووى  -

سووووبيل الممووووال ال نعوووورف سوووووة الاليوووول عوووون اإلجهوووواض فووووي 
ن الاطاعووات الريفيوووة والطباوووة المتوسووطة مووون مجتمعاتنوووا، وعووو 
الممارسووووات والتوجهووووات الخاصووووة شممارسووووي المهوووون الطبيووووة 
والسياسووووووية، ودور وتوجهووووووات الرجووووووال، والتفاعوووووول مووووووا بووووووين 

 موضوه اإلجهاض والصحة والنوه والكفون الجنسية.

تحفيووووووز التحليووووووول المتعموووووووق لألشعووووووواد األ دلوجيوووووووة والسياسوووووووية  -
الخاصة شاإلجهاض المتعمد، خاصة تلك المرتبطة شالتكووريخ 

العامة والسياسات الصحية وبوورامع التنميووة والتووي  والمنا كات
لوووووم تحوووووو شالاووووودر الدوووووافي مووووون االهتمووووواد علوووووى الووووورغم مووووون 

 .(65)ضرورتها الملحة
على موودة العاوود الماضووي، ت وومنن العد وود موون المنوواورات     

مووووا بووووين السياسوووويين والنكووووطاء موضوووووه  ةاالجتماعيووووة المتنوعوووو 
ات اإلجهووووووواض، كموووووووا وضوووووووخ الموضووووووووه ضووووووومن االسوووووووتراتيجي

السياسية لدال الطرفين. وتعد الحركة النسائية المحوورك الرئيسووي 
لهوولا األموور، وان كووان اإلجهوواض  وود تجوواوز فووي الو وون الحووالي 

 اونه مجرد اهتماما نسائيا ليصبى محل اهتماد 
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المن مووات الدوليووة والهيفووات متعووددة األطووراف، بوول والعد وود موون 
 .(66-54)الح ومات أي ا

المعرفوووة الجد ووودة فوووي إ وووراء االسوووتراتيجيات وسووووف تسووواهم     
ألولفوووك السووواعين إلوووى جعووول  ووووانين اإلجهووواض أامووور  ةالسياسوووي

ليبراليوووووة وتحسوووووين الوضوووووخ شالنسوووووبة للصوووووحة العاموووووة المتعلاوووووة 
شاإلجهوووووواض، وتعوووووود تلووووووك أهووووووداف محوريووووووة، خاصووووووة شالنسووووووبة 

 للحركات النسائية.

ولتفعيوووووووووووووووووووووول التغيوووووووووووووووووووووورات االجتماعيووووووووووووووووووووووة والسياسووووووووووووووووووووووية     
ة،والحصووول علووى حووق النسوواء فووي االسووتاالل شكووفونهن المطلوب

الجنسووووية واإلنجابيووووة، وتطوووووير خوووودمات جد وووودة شوووواملة وعاليووووة 
الجودة شالنسبة للكفون الجنسية واإلنجابية، فووان الحصووول علووى 
معلومووات حد موووة يصوووبى أمووورا ضووروريا. ومووون دون شوووك سووووف 
 يطلب من علماء االجتماه المكاركة في تحايق هلا الهدف.

 

 كر وتقديرش
 يعد هلا الماال نسخة ملخصة ومحد ة من

"del aborto inducido en America Latina un balance parcial y alguna propuestas a sfuturo" Elestudio 

 تحن اسم  1996نوفمبر  21الى 18تم تاديم هلا البحا في الندوة المعادة في الم سيك في الفترة من 
"Seminario Internacional sobre Avances en Salud Reporadvtivo y Sexualidad" 

للمسووواعدة  CEDESمووون  Francisa Pereyraوفرانسوووس بيوووراري  Mariana Romeroونوووود تاوووديم الكووو ر إلوووى ماريانوووا روميووورو 
ة موون األسووبانية علووى ترجمووة هوولب الور وو  Pablo Lattesالتووي  وودمتاها فووي اسووتعراض الو ووائق والمووواد، والكوو ر أي ووا إلووى شووابلو التوويس 

  للمعاونة في تنايى النسخة اإلنجليزية. Joyce Umamotoإلى اإلنجليزية والى جويس  وماماتو. 
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 توفير اإلجهاض القانوني في البرازيل

 شراكات عملية
 

 بقلم/ ويلز فييرا، ماريا خوسيه دي اوليفيرا اروجو
 

يصت هلا الماال مكاركة المجموعات النسائية العاملة في مجال الصحة والحاو  اإلنجابية للمرأة فووي الحمووالت موون اجوول     
رازيوول. يسوومى الاووانون الجنووائي البرازيلووي شووإجراء اإلجهوواض العالجووي فووي توووفير اإلجهوواض الاووانوني فووي المستكووفيات العامووة شالب

مستكووفى فووي  20حالة حدو  الحمل نتيجة لالغتصاب أو عندما يممل خطرا جسيما على حياة المرأة. وهنالك اليود أاموور موون 
جووة للجهووود المكووتركة للنسووويات البرازيل مسمو  لها رسميا بتاديم اإلجهوواض العالجووي فووي نطووا  الاووانون الاووائم. ويووأتي ذلووك نتي

والعووواملين فوووي مجوووال الصوووحة وواضوووعي السياسوووات ، حيوووا توووم تطووووير برنوووامع نمووووذجي لتووودريب ماووودمي الخدموووة علوووى إجوووراء 
اإلجهاض الاانوني، في المستكفيات التي أم وون الحصووول علووى موافاووة مجلووس إدارتهووا. و وود حسوون التوودريب موون نوعيووة الرعايووة 

غير الدامل غير الاانونية في تلك المستكفيات شالماارنووة مووخ المستكووفيات التووي لووم  ووتم فيهووا توودريب  المادمة لحاالت اإلجهاض
األطباء. وتباووى مكوو الت عوودد توووفر الخدمووة وعوودد  بووول الوورأي العوواد لمسووالة اإلجهوواض  ائمووة. تحتوواج النسوواء لوويس فاوول للحووق 

 ة على إجراء عملية اإلجهاض أي ا في جميخ أنحاء البالد.في اإلجهاض وإنما للمزيد من الخدمات والدوادر الطبية المدرب
 

تتميوووز البرازيووول بوجوووود مكووواركة فعالوووة وملتزموووة للمجتموووخ     
المووودني فوووي الحيووواة السياسوووية واالجتماعيوووة. و ووود تجلووون تلوووك 
المكوواركة فووي شوو ل العد وود موون اسووتراتيجيات العموول السياسووي 
شعوووووود عاوووووود الممانينووووووات، فووووووي و وووووون انخرطوووووون فيووووووه مختلووووووت 
 طاعووات المجتمووخ الموودني البرازيلووي شكوودة فووي تكوو يل   ووية 
المواطنة. من ضمن تلك االستراتيجيات، على سووبيل الممووال، 
الحوووار مووخ الاطوواه العوواد لصووياغة سياسووات تفووي شاحتياجووات 
غالبيوووة السووو ان مووون ناحيوووة، وال وووغل مووون اجووول تفعيووول تلوووك 

 السياسات ومرا بة تنفيلها من ناحية أخرة.
ازيوول خووالل الممانينووات موون هوولا الاوورن وهووور شووهدت البر     

جيووووول مووووون النسووووواء تطوووووور نكووووواطه فوووووي المجوووووالين السياسوووووي 
والنسوي إلى ن ال مستمر من اجوول تحسووين أوضوواه النسوواء 
الصوووحية ضووومن العد ووود مووون الا وووايا األخووورة. وشوووملن تلوووك 
العملية السعي إلى امتالك المعرفووة والناوواش والجوودل وتطوووير 

  ايا عامووة وأخوورة خاصووة متعلاووة ماترحات المكاريخ حول 
شصوووحة المووورأة. كوووان المووودخل لتنووواول مسوووالة اإلجهووواض هوووو 
التعاموول معهووا شاعتبارهووا سووببا رئيسوويا لوفيووات األمهووات، أاموور 
موووون كونهووووا   ووووية تتعلووووق شحووووق النسوووواء فووووي اتخوووواذ الاوووورارات 

 المتعلاة شأمورهن الخاصوة. وشواركن 

ء فوووووي  طاعوووووات عري وووووة مووووون المن موووووات النسووووووية والنسوووووا
األوسووووواط األااديميوووووة والحركوووووات الااعديوووووة والعوووووامالت فوووووي 

 مجال الصحة في هلب العملية.
اتسم نكوواط النسووويات فووي تلووك الفتوورة شووالتنوه فيمووا  تعلووق     

شا وووووايا صوووووحة المووووورأة فوووووي البرازيووووول. لاووووود توحووووودت الحركوووووة 
النسووووووية خلوووووت هووووودف عووووواد هوووووو التصووووودي لتغييووووور األدوار 

ياه المووورأة للرجووول وعلوووى الحمووول التاليديوووة المبنيوووة علوووى انصووو 
الاسوووري. تواجوووه النسووواء البرازيليوووات، موووملهن فوووي ذلوووك ممووول 
النساء في العد د من الدول النامية، مك الت خطيوورة شسووبب 
الايووود الاانونيووة المفروضووة علووى اإلجهوواض، والتووي يفا مهووا 

االجتموووواعي، ممووووا  ووووىدي إلووووى  –عوووودد التدووووافى اال تصووووادي 
المرض فووووووي أوسوووووواط النسوووووواء تركووووووز الوفيووووووات واإلصوووووواشة شوووووو 

الفايووورات، بينموووا تحصووول أولفوووك الالتوووي يملدووون الموووال علوووى 
إجهاض امن في العيادات الخاصة. للا أصبى الن ال موون 
اجوول الحووق فووي اإلجهوواض الكووعار الرئيسووي الوولي انت موون 

 .(1)تحته الحركة النسوية في البرازيل في و ن من األو ات
 القانون والجدل حول تعديله:

 بر الحق في اإلجهاض شالنسبة للنسويات في جمويخيعت     
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أنحووواء العوووالم شموووا فوووي ذلوووك البرازيووول، رموووزا لحوووق المووورأة فوووي 
اتخوواذ الاوورار. لووللك فاوود بووللن النسووويات فووي البرازيوول عاووودا 
مووون الزموووان فوووي محاولوووة جعووول السياسووويين والا ووواة والووورأي 

في ووول العاد أامر حساسية لهلا الحق، ودفعهم لإل رار شه، 
سووووويناريو  وووووال شووووو له التوووووأ ير الاووووووي للدنيسوووووة الدا ولي يوووووة 

 البرازيلية على أع اء البرلمان والرأي العاد.
لدوون الحركووة النسوووية البرازيليووة غيوورت موون اسووتراتيجياتها     

منوووول التسووووعينات سووووعيا لتوسوووويخ  اعوووودة الوووودعم لهوووودف توووووفير 
عد وود اإلجهاض اآلمن والاانوني، عبر إ امة التحالفات مخ ال

من  طاعووات المجتمووخ، خاصووة العوواملين فووي مجووال الصووحة 
 ومىسساتهم والسياسيين والمحامين ووسائل اإلعالد.

لدووون هووولا الجهووود أضوووعفه الجووودل السياسوووي حوووول موووا إذا     
اووووان موووون األحوووورة العموووول علووووى تانووووين اإلجهوووواض أد عوووودد 
تجريموووووه. وفوووووي هووووولا اإلطوووووار جووووورت حملوووووة لتعووووود ل  وووووانون 

 ال جوهريووووووا.وحتى اليووووووود مووووووا  ووووووزال اإلجهوووووواض الاووووووائم تعوووووود
الن ووال موون اجوول حووق الموورأة فووي اإلجهوواض واحوود موون أهووم 

 الا ايا التي تكغل حركة حاو  المرأة في البرازيل.
( شاإلجهووواض 1940يسووومى  وووانون العاوبوووات البرازيلوووي )    

العالجووووي فووووي حالووووة حوووودو  الحموووول نتيجووووة لالغتصوووواب أو 
المووورأة. لدووون  عنوودما يكووو ل الحمووول خطوورا جسووويما علوووى حيوواة 

اإلجهوواض رغووم ذلووك لووم ي وون متاحووا للنسوواء البرازيليووات وفاووا 
 لهلب األسس الاانونية للعد د من األسباب:

عدد وجود لوائى محددة حول كيفية تطبيووق الاووانون  -
بواسوووووطة العووووواملين فوووووي المجوووووال الصوووووحي وتاوووووديم 

 الخدمات الصحية للاانون 
 رفض األطباء إجراء اإلجهاض -

 النساء شمواد الاانون عدد معرفة غالبية  -

 أن االغتصاب مك لة خفية -
 

 خدمات اإلجهاض القانونية األولى بالمستشفيات العامة:
فوواز الحووزب التاوودمي شاالنتخاشووات فووي  1988فووي عوواد     

سوووواوباولو. وفووووي ووووول هوووولا السوووويا  المووووواتي سياسوووويا تدووووون 
و فا وخلوا مووووو وتحوووووالت بوووووين )أ( صوووووانعي السياسوووووات ممووووون اتووووو 

تحوواور مووخ الحركووة النسوووية خووالل الحملووة واضووحا مسوواندا لل
                  باءواشرة، )ب( األطواالنتخابية وفي الفترة التي تلتها مب

التادميين من االتحاد البرازيلووي ألطبوواء النسوواء والتوليوود، )ج( 
والنسوووويات الناشوووطات فوووي مجوووال صوووحة المووورأة، كجوووزء مووون 

لجهووود عملهوون الوودؤوب المتعلووق شا ووية اإلجهوواض. نتيجووة ل
المكووتركة لهووىالء، بوودأت أحوودة المستكووفيات فووي سوواو شوواولو 

.خلووق نجووا  هوولب 1989بتاديم اإلجهاض الاووانوني فووي عوواد 
المبادرة تغييرا كبيرا على منحووى الجوودل حووول مووا يم وون فعلووه 
حيووال اإلجهوواض غيوور اآلموون وغيوور الاووانوني فووي المسووتابل. 

لوودعم  فاوود طالووب  سووم موون الحركووة النسوووية شإعطوواء األولويووة
توووفير اإلجهوواض الاووانوني شالمستكووفيات العامووة علووى نطووا  
الوووبالد، علوووى اعتبوووار أن هووولا هوووو أف ووول الوسوووائل لحصوووول 
النسوووواء علووووى حووووق اإلجهوووواض. لدوووون مجموعووووة أخوووورة موووون 
النسوووويات رأت انووووه موووون الهوووواد أن ترتدووووز االسووووتراتيجية منوووول 
البدايووووة علوووووى الحوووووق غيووووور المكوووووروط فوووووي اإلجهووووواض لدووووول 

لرغم من وجود ح ومة تادمية في ساوباولو فووي . شا(2)النساء
، فووووووووان تطووووووووور العمليووووووووة 1993-1989الفتوووووووورة مووووووووا بووووووووين 

الديمو راطيووة فووي البرازيوول تباطووأ شصووورة عامووة شعوود انتخوواب 
رئووووويس فيووووودرالي وح ووووواد محووووواف ين فوووووي مع وووووم األولويوووووات 
البرازيليوووووة. و ووووود دفوووووخ غيووووواب الحووووووار موووووخ الح وموووووة شعوووووض 

زيلوووي إلوووى تاويوووة األنكوووطة مجموعوووات المجتموووخ المووودني البرا
واألهووووداف الخاصووووة بهووووا. انع ووووس هوووولا الجهوووود فووووي الجوووودل 
والنااش حول اإلجهاض اللي انتهى شاالتفووا  علووى المو ووت 
المتمموول فيمووا  لووي: أوال، إن الاوووة المعاديووة لإلجهوواض  ويووة 
جوودا، و انيووا، أن الحملووة لتوووفير اإلجهوواض المسوومو  شووه فووي 

تدون هي نهاية المطوواف،  حدود الاانون الحالي ال يجب أن
بوووووول أن تدووووووون حملووووووة توووووووفير اإلجهوووووواض، حسووووووب األسووووووس 
الاانونية الاائمة و تها، في المرافق الصووحية الح وميووة جووزءا 
موون اسووتراتيجية عري ووة إل ووارة   ووية الحووق فووي اإلجهوواض 
فوووي المجتموووخ البرازيلوووي شصوووورة أوسوووخ والتوووأ ير علوووى الووورأي 

 .(3)العاد وواضعي السياسات في آن واحد
شوووووووالرغم مووووووون التوووووووأ ير الاووووووووي لوجوووووووود خووووووودمات عاموووووووة     

لإلجهووووواض الاوووووانوني علوووووى العووووواملين فوووووي مجوووووال الصوووووحة 
والا اة والرأي العوواد، إال أن شايووة المستكووفيات لووم تتبووخ هوولب 
المبووادرة إال شعوود خمسووة أعووواد، ربمووا لالنفصووال الداموول بووين 

 الح ومة والمجتمخ المدني خالل تلك الفترة.
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، بوووودا مستكووووفى  ووووان توووووفير اإلجهوووواض 1994د فووووي عووووا    
الاووانوني كجووزء موون حزمووة خوودمات تاوودد للنسوواء ضووحايا جوورائم 
العنووت. و وود شوووجخ المستكووفى علوووى عموول ذلوووك برنووامع عمووول 
المووووىتمر العووووالمي للسوووو ان والتنميووووة، والعووووودة إلووووى مزيوووود موووون 
االنفتا  السياسي في ذلك العاد. و د بدا من األجوودة ت وومين 

نوني فوووي خدمووووة أوسووووخ كوووالتي ذكرناهووووا. لهوووولا اإلجهووواض الاووووا
شوووووهدت السووووونوات الاليلوووووة التاليوووووة مبوووووادرات شوووووبيهة مووووون سوووووبخ 
مستكفيات لتاووديم حزمووة خوودمات متداملووة تاوودد للنسوواء ضووحايا 
جرائم العنت شملن اإلجهوواض الاووانوني، وتاووديم موانووخ الحموول 
فووي حوواالت الطوووارط، والو ايووة موون األمووراض المناولووة جنسوويا 

مستكوووووفى  20الستكوووووارات. هنووووواك اليوووووود أامووووور مووووون وتاوووووديم ا
شالبرازيوول مسوومو  لهووا رسووميا شووإجراء اإلجهوواض العالجووي فووي 
ووووول الاووووانون الحووووالي، و وووود  اموووون هوووولب المستكووووفيات شووووإجراء 

. لدوون 1989عمليووة إجهوواض  ووانوني منوول عوواد  500حوووالي 
هلب المستكووفيات لألسووت غيوور موزعووة جغرافيووا شكوو ل جيوود، إذ 

دة فووي واليووة سوواو شوواولو، وأربووخ فووي بورتووو أن سوون منهووا موجووو 
اليجوورو، وهووي مد نووة أخوورة ذات ح ومووة تادميووة. جوواءت هوولب 
البوورامع موون الكووورااة المسووتمرة والناجحووة التوووي بوودأت فووي عووواد 

. ولعبووون الحركووووة النسوووووية فووووي مجووووال صووووحة وحاووووو  1988
النسوواء اإلنجابيووة دورا أساسوويا ا وول م وواهرب إ ووارة تلووك الا ووايا 

المجتموووخ. فوووي نفوووس الو ووون، انكوووأ  نواسوووعة مووو بوووين  طاعوووات 
االتحاد البرازيلي ألطبوواء النسوواء والتوليوود لجنووة  وميووة موون اجوول 
اإلنهوواء الاووانوني للحموول هوودفها األساسووي توودريب العوواملين فووي 
المجال الطبي على المهارات الفنية إلجراء عملية اإلجهوواض. 
اموووا توووم تطووووير برنوووامع نمووووذجي شالتعووواون بوووين المجموعوووات 
النسووووووووية واألطبووووووواء لتووووووودريب ماووووووودمي الخدموووووووة علوووووووى إجوووووووراء 
اإلجهووووواض الاوووووانوني، وذلوووووك شمكووووواركة المجموعوووووات النسووووووية 

 المحلية وممملي اللجنة على المستوة المحلي.
وموووووون خووووووالل هوووووولا البرنووووووامع النموووووووذجي اتوووووويى للمهنيووووووين     

الوووووووراغبين فوووووووي المسووووووواهمة فوووووووي تاوووووووديم اإلجهووووووواض الاوووووووانوني 
رد الحصووووووول علووووووى موافاووووووة الحصووووووول علووووووى التوووووودريب شمجوووووو 

مجلوووووس إدارة المستكوووووفى. وباإلضوووووافة إلوووووى المهوووووارات التانيوووووة 
الالزمووة إلجووراء اإلجهوواض خاصووة عوون طريووق الكووفل اليوودوي 

Manual Vacuum Aspiration  ت مون التودريب 

جلسات حول   ووايا النوووه، واألخال يووات، والحاووو  اإلنجابيووة. 
توودربين معووا لتطوووير وبعوود انتهوواء التوودريب يعموول الموودربين والم

 .(4)ن اد لتاديم خدمات اإلجهاض
موون المهووم أي ووا ذكوور الجهوود الوولي  اموون شووه المجموعووات     

المسووووووية المحليوووووة لإلعوووووالن عووووون تووووووفر خووووودمات اإلجهووووواض 
الاووووووانوني فووووووي المستكووووووفيات المحليووووووة، ومرا بووووووة موووووودة توووووووفر 
ومسوووووتوة تلوووووك الخووووودمات فوووووي الوا وووووخ. ووفاوووووا لمنسوووووق اللجنوووووة 

ل اإلنهوووواء الاوووانوني للحموووول: ليم ننووووا ضوووومان الاوميوووة موووون اجوووو 
نوعيووووة الخوووودمات المادمووووة فاوووول إذا مووووا تعاونوووون المجموعووووات 
النسووووووية المحليوووووة للوووووربل بوووووين احتياجوووووات النسووووواء والمهوووووارات 

 .(5)المهنية المطلوبةل
 

 حملة تعديل القانون:
انطال وووووا مووووون االتفوووووا  العووووواد علوووووى أن إتاحوووووة اإلجهووووواض     

ذاتووووووه، تووووووم تطوووووووير العد وووووود موووووون الاووووووانوني لوووووويس هوووووودفا شحوووووود 
االسووتراتيجيات خووالل التسووعينات لوضووخ الحووق فووي اإلجهوواض 

 على األجندة الاومية.
واصوولن الناشووطات النسووويات فووي البرازيوول، شالتحووالت مووخ     

أع ووواء البرلموووان، ال وووغل علوووى الدوووونجرل لتوسووويخ حصوووول 
النسوواء علووى اإلجهوواض. ولمووا كانوون أحوودة الصووعوبات التووي 

تراتيجية تاوووووووديم اإلجهووووووواض الاوووووووانوني فوووووووي أ ووووووورت علوووووووى اسووووووو 
المستكووووووووفيات هووووووووي ضوووووووورورة الحصووووووووول علووووووووى موافاووووووووة إدارة 
المستكووفى، فاوود تاوودد احوود أع وواء البرلمووان عوون حووزب العمووال 

يا ي شووان توووفر المستكووفيات  1991شمكروه  انون في عاد 
العامووة خدمووة اإلجهوواض الاووانوني. االسووتراتيجية المانيووة كانوون 

نونيووة لاووانون اإلجهوواض الحووالي، ففووي محاولووة إضووافة أسووس  ا
،  وووووودد للبرلمووووووان مكووووووروه  ووووووانون آخوووووور للسووووووما  1992عووووواد 

شاإلجهوواض فووي حوواالت التكووووب الجنينووي غيوور الاابوول للعوووالج. 
 .(49)ولم  تم إ رار أي من هلب المكروعات حتى اآلن

علووووى الجانووووب اآلخوووور شووووهدت السوووونوات العكوووور الماضووووية     
ء حتووى الحاووو  المحوودودة مكووروعات  وووانين أخوورة بهوودف إلغووا

، ولووووم  ووووتم التصوووود ق عليهووووا 1940الووووواردة فووووي الاووووانون منوووول 
أي ا. لوولا فووان توسوويخ خوودمات اإلجهوواض الاووانوني موون خووالل 
زيووووادة عوووودد المستكووووفيات التووووي تاوووودمها مووووا زال متعموووورا شسووووبب 

 اإلجراءات على المستوة المحلي موخ السلوطات
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 السياسية والصحية المحلية.
ن العمليوووووة التكووووريعية فوووووي حووووود ذاتهووووا شطيفوووووة ومميووووورة كانوووو     

للجووووووودل. ومووووووون ناحيوووووووة أخووووووورة، فاووووووود كانووووووون هنووووووواك شعوووووووض 
االنتصارات في السوونوات العكوور الماضووية، علووى األ وول بتحييوود 
الاووووة الم وووادة لإلجهووواض، حتوووى وان لوووم  وووتم تعووود ل الاوووانون 

 .(6)ليصبى أامر تادما
ءا موون حملووة شاعتبارها جز –و د طورت المن مات النسوية     

ن اموووا لمتاشعوووة مووودة الووودعم السياسوووي لمكوووروعات  -ال وووغل
الاوانين ونكر التاوودد الوولي  ووتم إحوورازب والصووعوبات التووي تواجووه 
الجهود المبلولة في هلا الخصو . وتعمل أحدة المن مووات 
النسووووووية شالعاصووووومة كمركوووووز إعالموووووي يمووووود وسوووووائل اإلعوووووالد 

 الموضوه.والمن مات النسوية األخرة شالمعلومات حول 
 

 التأثير على الرأي العام:
 باووى هنوواك  لووق عميوووق حووول  بووول الووورأي العوواد فووي هووولا     

المجتموووخ المسووويحي شا وووية اإلجهووواض، وهوووو موووا  وووى ر شكووو ل 
ملحوظ على حصول النساء على اإلجهاض. وفي الوا ووخ فووان 
شعووووض النسوووواء يكووووعرن شالوووولنب والخجوووول لمجوووورد التفديوووور فووووي 

اهن  انونيا، وحتى لو كن فووي اإلجهاض حتى وان كان من ح
حاجة ماسة أليووه وانتهووى بهوون األموور شممارسووته شالفعوول. وت وول 
مسوواندة الوورأي العوواد ذات أهميووة حيويووة لتيسووير حصووول النسوواء 
علوووى اإلجهووواض الاوووانوني. لووولا تعمووول الحركوووة النسووووية علوووى 
تطووووير اسووووتراتيجية للتوووأ ير علووووى الوووورأي العووواد شكوووو ل ايجووووابي 

 الستراتيجيات.شاعتبارها من أهم ا
لرفووووووخ حساسووووووية الوووووورأي العوووووواد، أعوووووودت الكووووووب ة النسوووووووية     

البرازيليووووووة للصووووووحة والحاووووووو  اإلنجابيووووووة اسووووووتراتيجية خاصووووووة 
لالتصوواالت وذلووك لإلشاوواء علووى محوريووة الا ووية. وموون خووالل 
عال وووة الكوووب ة بوسوووائل اإلعوووالد وإعوووالد المجموعوووات النسووووية 

ي مجووال الصووحة،  امن بتاديم آراء المتخصصووين والايووادات فوو 
ون مووووون االجتماعوووووات والنووووودوات العلميوووووة حوووووول   وووووايا ذات 
عال وووة شوووالحق فوووي اإلجهووواض، كموووا  امووون بنكووور المعلوموووات 
مموول و ياووة حوووول موودة توووفر اإلجهووواض فووي البرازيوول وأمري وووا 

 28. و وووود ولوووون الكووووب ة تحتفوووول فووووي (7)الالتينيووووة شكوووو ل اعووووم 
فوووي  سوووبتمبر مووون كووول عووواد، شاعتبارهوووا جوووزءا مووون حملوووة الحوووق

 اإلجهاض شأمري ا الالتينوية شإصدار عدد  

خووا  مووون جريووودتها، التوووي توووزه علوووى نطوووا  واسوووخ، وتهووودف 
إلووووى دعووووم النكووووطاء المطووووالبين بلالحووووق فووووي اختيووووارل بتاووووديم 

 حجع جد دة.
مووووون المهوووووم أي وووووا ذكووووور أنكوووووطة فوووووره البرازيووووول لمن موووووة     

اا ولي يووات مووخ الحووق فووي االختيووارل، إلسووهامهن الخووا  فووي 
لعد ووود مووون النسووواء والرجوووال فوووي البرازيووول علوووى التفديووور حفوووز ا

شصورة أامر انفتاحا فووي مسووالة اإلجهوواض وأهميووة حووق النسوواء 
فووي اتخوواذ الاوورارات الخاصووة بهوون، عبوور الحوووار مووخ الاساوسووة 

الووود ن اآلخووورين شالدنيسوووة الدا ولي يوووة وتفديوووك الحجوووع  لورجوووا
 الد نية حول الخطيفة واللنب.

 

 العمل مع الشرطة:
أخووولب فووووي اعتبارهووووا أن النسوووواء –اهتمووون الحركووووة النسوووووية     

الالئوووي تعرضووون لالغتصووواب  لجوووان فوووي العد ووود مووون الحووواالت 
بتووامين معلومووات كافيووة عوون المستكووفيات التووي  -إلووى الكوورطة

تاووودد بهوووا خووودمات للنسووواء التووووي تعرضووون لجووورائم العنوووت إلووووى 
أة العوواملين شالكوورطة، شاإلضووافة إلووى زيووادة حساسوويتهم شووان الموور 
التووي تعرضوون لالغتصوواب هووي ال ووحية وليسوون الملنبووة. بوودا 

فووووي محاولووووة لموووولء هوووولا الفوووورا   -مجلووووس الموووورأة شسوووواو شوووواولو
بتاوووديم دورات فوووي أااديميوووة الكووورطة خوووالل عوووامي  -المعرفوووي
. كمووووا داوموووون المن مووووات النسوووووية والعوووواملين 1999و1998

فووي مجووال الصووحة علووى دعوووة ممملووي الكوورطة للمكوواركة فووي 
حوووووول اإلجهووووواض الووووولي  وووووتم فوووووي النووووودوات العلميووووووة الناووووواش 

 واالجتماعات ال،.
 

 إشراك الخدمات الصحية ووزارة الصحة:
أصووووبحن وزارة الصووووحة شووووري ا نكووووطا فووووي هوووولب الا ووووية     

خووالل السوونوات الاليلووة الماضووية، وذلووك لوجووود  ووال  نسووويات 
علوووى رال برنامجهوووا الفنوووي لصوووحة النسووواء حاليوووا. وفوووي عووواد 

زارة توفير خوودمات اإلجهوواض الاووانوني فووي ضمنن الو  1998
المزيووود مووون المستكوووفيات كإحووودة أولويوووات برنامجهوووا. أموووا فوووي 

فاوود أصوودرت الوووزارة دليوول تانووي شاسووم لم افحووة وعووالج  1999
اآل ووووار الصووووحية الناجمووووة عوووون العنووووت الجنسووووي ضوووود النسوووواء 

.  هووودف الووودليل إلوووى تيسوووير عمليوووة زيوووادة عووودد (8)والموووراهاينل
تووووي تاوووودد خوووودمات اإلجهوووواض الاووووانوني شكوووو ل المستكووووفيات ال

أصووودرت الووووزارة دليووول تانوووي آخووور  2000رسووومي. وفوووي عووواد 
 شكان اإلجراءات الرسمية المتوعمدة، تحون عنووان
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لم افحووووووة وعووووووالج الحموووووول األاموووووور خطووووووورةل، ت وووووومن إجووووووراء 
 .  (9)اإلجهاض الاانوني

لاوووود سوووواهمن المجموعووووات النسوووووية وأ وووورت شكوووو ل مميوووور     
ب فووي منا كووة هوولب األدلووة التانيووة فووي اجتماعووات لجنووة لإلعجا

صووووحة الموووورأة البرازيليووووة. و وووود نجحوووون هوووولب المجموعووووات فووووي 
اإلفوووادة مووون العمليوووة الديمو راطيوووة فوووي الموووىتمر الووووطني عووون 
ن ووواد الصوووحة العاموووة للحصوووول علوووى  ووورار شخصوووو  تاوووديم 
خوووودمات اإلجهوووواض الاووووانوني فووووي المستكووووفيات العامووووة، ممووووا 

مه اآلن لل وووووووغل علوووووووى الح وموووووووة ومطالبوووووووة يم ووووووون اسوووووووتخدا
 المستكفيات بتاديم هلب الخدمة.

تموووووون هوووووولب الجهووووووود شالتحووووووالت مووووووا بووووووين ممملووووووي الوووووووزارة     
والمتخصصووين فووي مجووال الصووحة والنسووويات، الوول ن يعملووون 

الرئيسووية لووللك تووتم  ةمعا لنكر تلووك الو ووائق. كانوون االسووتراتيجي
التووي  ووتم فيهووا تمميوول من خووالل االجتماعووات والنوودوات العلميووة 

 ال من الاطاعات المال .
 

 تامين الحق الكامل في اإلجهاض: رؤية مستقبلية
شوووالرغم موووون وجووووود ونجووووا  هووولب الجهووووود، مووووا تووووزال هنوووواك     

العد ووووود مووووون المكووووو الت المتعلاوووووة شالحصوووووول علوووووى خووووودمات 
اإلجهووواض، حتوووى الاوووانوني منهوووا، فوووي البرازيووول. فعلوووى سوووبيل 

النسووووية البرازيليوووة للصوووحة والحاووووو  المموووال، أجريووون الكوووب ة 
مسوووحا حوووول الرعايوووة التوووي تتلااهوووا  1997اإلنجابيوووة فوووي عووواد 

النساء لإلجهاض غير الدامل، وتووأ ير اإلجهوواض غيوور اآلموون 
علووى معووودل وفيوووات األمهوووات فوووي  مانيوووة منووواطق مختلفوووة مووون 
البالد، كجزء من عملية التاييم الخاصة شموورور خمووس سوونوات 

 لس ان، ومىتمر ش ين. كواننعلى كل من مىتمر ا

هنووووواك اختالفوووووات رئيسوووووية فيموووووا  تعلوووووق ش يفيوووووة التعامووووول موووووخ 
اإلجهاض غير الدامل بووين المىسسووات الصووحية فووي المنوواطق 
التوووي توووم فيهوووا تووودريب ماووودمي الخدموووة علوووى تاوووديم اإلجهووواض 
الاووووووانوني، عنهووووووا فووووووي تلووووووك المنوووووواطق التووووووي لووووووم ياوووووودد فيهووووووا 

 .(10)التدريب
 ت صعبة هي:طر  ذلك البحا تساؤال

ايووت يم ننووا ضوومان وصووول المعلومووات والناوواش حووول  -
 حاو  اإلجهاض إلى النساء الفايرات؟ 

ايووت يم ننووا اتخوواذ خطوووات عمليووة ايجابيووة فيمووا  تعلووق  -
شالرعايووووة الصووووحية للنسوووواء فووووي سوووويا  توووودهور خووووودمات 

 الصحة العامة؟ 

وفووي محاولووة منووا لإلجاشووة علووى هوولب التسوواؤالت، حاولوون     
سوووية التأايوود، فووي المنا كووات العامووة، علووى الووربل الحركووة الن

بين اإلجهاض و  ايا ممل مستوة الرعايووة الصووحية شصووورة 
أوسووخ ومحاربووة العنووت ضوود الموورأة والتصوودي لووه. موون المهووم 

الاوودرة علووى بنوواء التحالفووات  نفي نفووس الو وون مواصوولة تحسووي
 والكرااات مخ  طاعات المجتمخ المختلفة.

توواج النسوواء للحووق فووي اإلجهوواض فاوول في الحاياووة، ال تح    
وإنما لنكوور المزيوود موون خوودمات اإلجهوواض والدوووادر الصووحية 
المدربووة لتاووديم تلووك الخوودمات فووي أنحوواء الووبالد. هنوواك أي ووا 
حاجووة لكووب ة مىسسووية ت ووم المستكووفيات والكوورطة ووحوودات 
الرعايووة الصووحية األساسووية للتأاوود موون التحويوول السووريخ، مووخ 

دوول اموورأة تحتوواج إلووى اإلجهوواض. تعتبوور توووفر الوودعم الووالزد ل
هوولب هووي التحووديات للو وون الاريووب وبعووض الخطوووات الهامووة 

 في الطريق إلى ااتساب حق اإلجهاض كامال للنساء.

 
 للمراسلة

Saude Bartolomeu Zunega 44, Pinheiros, CEP 05426-020 Brazil. 
Fax: 55-11-3813-8578   Email: redesaude@uol,com.br 
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 مقدمو الخدمات الصحية في اندونيسيا
اإلجهاضوموقفهم تجاه   

 

 بقلم/ انيارتي دجوهان، راتنا اندراواسيه، موسيانا ادينان، هارجانتي يودوموستوبو، ميلي جي تان
 

 مقدمة
والتووي تووم تت من األدبيات التي تدور حول اإلجهاض في اندونيسيا عددا هاما من الدراسات التووي  تنووا ش جوانبووه الطبيووة،     

إجراء اغلبها في المستكفيات. ودون شك، ترجخ ندرة الدراسات غير الطبية إلى حساسووية الموضوووه فووي األسووال. لاوود  منووا فووي 
، وبعد التكاور مخ عدد من ذوي المعرفة، شإجراء دراسة حول موا ووت ماوودمي الخوودمات الصووحية تجوواب اإلجهوواض، 1990عاد 

الا ووية حساسووية. ونأموول فووي أن يسووهم عملنووا فووي صووياغة بوورامع موون شووانها تعزيووز  وودرة وهووو األموور الوولي اعتبرنوواب ا وول جوانووب 
العاملين في مجال الصحة على تناول   ايا اإلجهاض شك ل جيد، ف ال عن التكجيخ على إجراء مزيوود موون الدراسووات. كمووا 

بة للنساء، شمووا  تفووق ومفهووود لاألمومووة نهدف أي ا إلى المساهمة في البحا عن أساليب تجعل الحمل والوالدة أامر أمانا شالنس
 مفهود لأمان المرأةل. -أف ل من ذلك–اآلمنةل، أو حتى 

 

 خلفية ومعلومات أساسية
نكرت الصحت والمجووالت فووي السوونوات األخيوورة تاووارير عوون     

العمور عن أطفال حوود مي الوووالدة متوووفين فووي ماالووب النفايووات أو 
 رة علووى طووول الطوور . مصووارف الميوواب أو بووين الكووجيرات المتنووا

هلا شاإلضافة إلى العمور عن أطفال رضخ ما  زالون حيوواء أموواد 
المنووازل أو فووي المستكووفيات، حيووا تووركتهم أمهوواتهم  ووم اختفووين. 
أن هلب الحووواد  ليسوون شجد وودة، لدوون وسووائل اإلعووالد لووم تدكووت 
عنهوووا سووووة فوووي السووونوات األخيووورة. تحووود  أي وووا حووواالت إنهووواء 

نيتهووا وإدانتهووا علووى المسووتوة االجتموواعي. الحموول، رغووم عوودد  انو 
وممووا ال شووك فيووه أن النسوواء الالتووي ياوودمن علووى إنهوواء حملهوون 
يعوووانين مووون ضوووغوط هائلوووة، سوووواء بووودنيا أو نفسووويا، وخاصوووة إذا 
اوووان علووويهن اتخووواذ هووولا الاووورار شمفوووردهن تماموووا، وموووخ تعوووريض 

 صحتهن بل وحياتهن للخطر.
ربطوون التاووارير والنوودوات منوول منتصووت الممانينووات، كميوورا مووا     

حدو  اإلجهاض بوجود  در اابر موون الحريووة الجنسووية، وبفكوول 
تن وووويم األسوووورة. وفووووي وا ووووخ األموووور، فووووان إنهوووواء الحموووول ممارسووووة 
تاليديوووة موجوووودة بوووين شوووعوب اندونيسووويا منووول فتووورة طويلوووة. وأامووور 
الوسووائل انتكوووارا هوووي توودليك الوووبطن، وعوووادة مووا ياوووود شأدائوووه احووود 

ليووود ين المتخصصوووين فوووي التووودليك. هنووواك وسووويلة المعوووالجين التا
أخوورة، معروفووة جيوودا فووي جافووا، وهووي تنوواول شووراب معووين عبووارة 

تتناولووه  -يسوومى عووادة لجووامو بيلنتووورل–عن مزيع موون األعكوواب 
 أخر الدورة  والنسواء في حواالت ت

. ويوووتم إعوووداد هووولا الكوووراب عووون طريوووق غلوووي أورا  (1)الكوووهرية
طريووق طحوون م ونووات األعكوواب  وجلور نباتية معينووة، أو عوون

والجلور حتى تصبى مسحو ا  م غليها في الماء. أما الطرياووة 
لاألحوووود ل لتنوووواول هوووولب الوصووووفة فهووووي علووووى شوووو ل حبوووووب أو 
ابسوووووالت. وت ووووم الوسووووائل األخوووورة تنوووواول مووووادة الدينووووين أو 

 إدخال أدوات داخل الرحم.
ومووخ ذلووك، فاوود أصووبحن منا كووة تن وويم األسوورة، والكووفون     
جنسووووية، وإنهوووواء الحموووول، أاموووور صووووراحة فووووي مجتمعنووووا. و وووود ال

أشار ماووال حووول اإلجهوواض، نكوورته إحوودة المجووالت النسووائية 
 المعروفة، إلى  ال ة عوامل أسهمن في هلا التطور:

التطبيووق النكوول لبرنووامع تن وويم األسوورة، الوولي  ىيوود أن  -
 تدتفي كل أسرة شطفلين

 زيوووووادة حووووواالت الحمووووول خووووووارج الوووووزواج، وهوووووو نتيجووووووة -
للتغيوووووورات فووووووي التفاعوووووول االجتموووووواعي بووووووين المووووووراهاين 
والكوووووباب، تحووووون توووووأ ير اإلعوووووالد، وخاصوووووة السوووووينما 

 والفيدويو:

االهتماد شصحة النسوواء، وخاصووة مووخ ارتفوواه معوودالت  -
 .(2)وفيات األمهات

ومخ ارتفاه عدد النساء المسووتخدمات لوسووائل منووخ الحموول،     
زيووادة التو عووات تتزا وود احتموواالت فكوول موانووخ الحموول فووي سوويا  

شالاووودرة علوووى الوووتح م فوووي الخصووووبة. كموووا أصوووبحن احتمووواالت 
 حدو  الحمل غير الماصود أامر ترجويحا نتيجة  
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لزيووووادة  وووودرة الحريووووة المتووووا  فووووي العال ووووات بووووين الكووووباب. و وووود 
أوهوورت الماووابالت التووي تموون مووخ الفتيووات الالتووي مووررن بتلووك 

فووة فووي األسووال، وعوودد لالحاالت غير الماصووودل افتاووادهن للمعر 
استعدادهن للتعامل مخ هلب لالحريةل في عال اتهن مووخ الفتيووان. 

 20-15تراوحوون أعمووار أاموور موون نصووت أولفووك الفتيووات بووين 
%( موووووا  وووووزلن طالبوووووات فوووووي المدرسوووووة أو 78سووووونة غوووووالبيتهن )

الجامعووووووة. لووووووم تدوووووون الفتيووووووات يعوووووورفن أي شوووووويء تاريبووووووا عوووووون 
كمووا كوون ال يعوورفن  أجسووامهن، وبوواألخص أع ووائهن اإلنجابيووة،

أي شووويء عووون التغيووورات التوووي تحووود  فوووي أجسوووامهن أو كيوووت 
 .(3)يحد  الحمل

وفوووووي مواجهوووووة تلوووووك لالحوووووواد  غيووووور الماصوووووودةل، تصووووواب     
الفتيات شفزه شد د، ويحاولن كل جهدهن إلنهاء الحمل. لدوونهن 
 وووواجهن مااوموووة مووون عيوووادات الووووالدة وأطبووواء أموووراض النسووواء، 

وعووادة مووا ي ووون مطلوبووا موونهن دفووخ  ذلووك أنهوون غيوور متزوجووات
مبلوووووو   زيوووووود شماوووووودار  ال ووووووة أضووووووعاف عوووووون المبلوووووو  المطلوووووووب 
لإلجهوواض الوولي تدفعووه الموورأة المتزوجووة. وبنوواء عليووه، يم وون أن 
 لجووووان إلووووى ممارسووووين غيوووور مووووىهلين، وعووووادة مووووا  لجووووان إلووووى 

 الدايات.
 تزا وود الالووق فووي البلوود حووول ارتفوواه معوودل وفيووات األمهووات،     

لدوول مائووة ألووت موون المواليوود األحيوواء  450يادر شحوالي إذ كان 
، شمووا فووي ذلووك عمليووات اإلجهوواض 1988-1980خالل الفترة 
. أن توودليك الووبطن شاألسوواليب التاليديووة يم وون أن (4)غيوور المتانووة

يسبب تناول مادة الدينين إلى التسمم ومكاال للدلى والاووو ومووا 
ر م وواعفات  تبعه من جفاف، بل وحتى الموت. ومن بووين أاموو 

اإلجهاض شيوعا نجد: النزف، والصدمة، والحمووى، وتعفوون الوودد 
 .(5)الب تيري، والتيتانول، و اب الرحم، وتمز  عنق الرحم 

بووودأت الجهوووود الراميوووة إلوووى الدكوووت عووون مكووو الت الحمووول     
غيوور المرغوووب فيووه وعمليووات إنهائووه، والووى منا كووة هوولب األمووور 

، 1964فووووي عوووواد صووووراحة، فووووي منتصووووت أعووووواد السووووتينات. ف
 اموووووون الجمعيووووووة الطبيووووووة االندونيسووووووية والجمعيووووووة االندونيسووووووية 
للمولوووود ن وأطبوووواء النسوووواء شعاوووود نوووودوة علميووووة حووووول اإلجهوووواض، 
نو كن خاللها ضرورة صياغة  وانين تبيى اإلجهوواض ألسووباب 

 عالجية.
  وجد الاانون الساري الخا  شاإلجهاض في إطار  انون    

رجووخ أصوووله إلووى الاووانون الجنووائي العاوبات االندونيسي الوولي ت
( فووووووي الفتوووووورة االسووووووتعمارية. ويعتبوووووور هوووووولا 1918الهولنوووووودي )

الاووووانون أن اإلجهووووواض الوووولي  وووووتم إلنهووووواء الحموووول هوووووو عمووووول 
. وأي شوووخص يعلووون عووون اإلجهووواض أو يكوووجعه أو (5)جنوووائي

ياووود شأدائووه، إضوووافة إلووى الموورأة التوووي تجووري عمليووة إجهووواض، 
طبيووب أو ممرضووة توليوود أو يادد إلى المحاامووة. ويتعوورض أي 

صووووويدلي، اتهوووووم شوووووإجراء عمليوووووة إجهووووواض وأد ووووون، إلوووووى إلغووووواء 
 رخصته.
إلووووى تغييوووور  1965لاوووود أدة االناووووالب الفاشوووول فووووي عوووواد     

 يوووادة اندونيسووويا وأصوووبحن فوووي  ووود ح وموووة الووورئيس سووووهارتو. 
. 1966إال فووي عوواد  1964ولهلا، لووم  نكوور تاريوور نوودوة عوواد 
 وزارة الصحة:  وتم تاديم خمس توصيات إلى 

 البحا في أسباب اإلجهاض العمدي، -
إصوووال  الاووووانين المتعلاوووة شاإلجهووواض العمووودي، للسوووما   -

 شإجراء عمليات إنهاء الحمل التي  وصي بها األطباء،

إدراج ميموووا  أخال وووي طبوووي فوووي الدراسوووة شجميوووخ الدليوووات  -
والمعاهوود الطبيووة،  وونص علووى عوودد  انونيووة اإلجهوواض إال 

 طبية،عندما  تم ألسباب 

 توزيخ ونكر معلومات حول تن يم األسرة، -

الا ووووووووواء علوووووووووى عمليوووووووووات اإلجهووووووووواض العمووووووووودي غيووووووووور  -
 .(6)الاانونية

وعلى حين بدا تنفيل شعووض تلووك التوصوويات، لووم ي وون تغييوور     
 الاانون أمرا من ورا.

ومووخ حلووول منتصووت السووبعينات، ارتفعوون معوودالت ذهوواب     
و وووود أوضووووحن النسوووواء للمستكووووفيات للعووووالج شعوووود اإلجهوووواض. 

عيادة توليد فووي جااارتووا  22مستكفى و 18دراسة أجرين في 
حالووة إجهوواض بووين  18حوودو   1975-1972خووالل الفتوورة 

. وفوووووي 1975حالوووووة والدة فوووووي المستكوووووفيات عووووواد  100اووووول 
والدة موون  100مستكووفيات الوووالدة، ارتفووخ عوودد الحوواالت لدوول 

في نفس الفترة. كانوون حوواالت اإلجهوواض تجووري فووي  7إلى  4
سوونة، وكانوون  30إلووى  28العووادة لنسوواء تتووراو  أعمووارهن موون 

% موووونهن متزوجووووات. كووووان مووووا ياوووورب موووون نصووووت هووووىالء 98
% موونهن سوون 20النسوواء حواموول للموورة الخامسووة، بينمووا ولوودت 

موورات أو أاموور موون  بوول. وبكوو ل عوواد، كانوون النسوواء يح وورن 
 إلى المستكفى وهن في حالة حرجة 
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ات التوووي أجريووون فوووي مستكوووفيات شالفعووول. و ووود أوضوووحن الدراسووو 
 .(7)أخرة في اندونيسيا نمطا مكابها

، وافووووق اجتموووواه المووووىتمر الموووواني للمولوووود ن 1973فووووي عوووواد     
وأطبووواء أموووراض النسووواء فوووي اندونيسووويا علوووى دعوووم مبوووادرة  ووودمتها 
الح ومة شكووان ا توورا  صووياغة  وووانين حووول اإلجهوواض الوولي  ووتم 

المستكوووفى التعليموووي،  . وفوووي نفوووس العووواد، بووودا(8)ألسوووباب طبيوووة
الملحوووق شجامعوووة اندونيسووويا، فوووي تاوووديم خووودمات اإلجهووواض عبووور 

، وذلوووك شموافاوووة ضووومنية مووون السووولطات (5)تن ووويم الووودورة الكوووهرية
الاانونيووووة فووووي جااارتووووا، حتووووى رغووووم عوووودد وجووووود حمايووووة رسوووومية 
للاوووائمين علوووى تاوووديم هووولب الخدموووة الصوووحية. ومنووول ذلوووك الحوووين، 

 ت تاديم تن يم الدورة الكهرية.اتا  عدد اابر من العيادا
كمووا دافعوون أي ووا المووىتمرات التووي ن متهووا الوورواشل الاانونيووة     

وغيرهوووا فوووي السووونوات التاليوووة عووون إجوووراء تعووود الت فوووي الاووووانين 
المتعلاة شاإلجهاض. واستجابن الح ومة على نحو ايجووابي لهوولب 

، وباووووووورار صوووووووادر عووووووون وزارة 1977التوصووووووويات. ففوووووووي  نوووووووا ر 
 لن لجنوووة ت وووم مختلوووت اإلدارات بهووودف صوووياغة الصوووحة، تكووو 

مكوووووروه  وووووانون ياووووونن اإلجهووووواض الاوووووائم علوووووى أسوووووباب طبيوووووة.    
نجحووووون هووووولب اللجنوووووة، شعووووود مووووورور أامووووور مووووون عووووواد، فوووووي إنتووووواج 
مجموعووووة موووون مكوووواريخ الاوووووانين، و وووود نو كوووون فووووي النوووودوة التووووي 

. ومووخ ذلوووك، لوووم تتاووودد 1978ن متهووا وزارة الصوووحة فوووي أاتووووبر 
ه  ووانون إلووى البرلمووان: وهنوواك جماعووات عد وودة الح ومووة شمكوورو 

فوووي المجتموووخ لوووم تابووول اسوووتخداد أسووولوب تن ووويم الووودورة الكوووهرية، 
 وخاصة المجموعات الد نية وبعض المجموعات العر ية.

، كانووووون هنووووواك  ال وووووة أسووووواليب أساسوووووية 1982وفوووووي عووووواد     
تسوووتخدد لتن ووويم الووودورة الكوووهرية فوووي اندونيسووويا: التفريووو  شالكوووفل، 

ن عووووون طريوووووق الكوووووفل، والحاووووون شمحلوووووول ملحوووووي عوووووالي والدحووووو 
. ومووووووىخرا، أصووووووبى التفريوووووو  شالكووووووفل أاموووووور الوسووووووائل (5)التركيووووووز

اسوووتخداما، وخاصوووة فوووي المووودن الدبووورة، وكانتوووا المخووواطر التوووي 
 تمن اإلفادة عنها محدودة.

أن معوووووودالت اإلجهوووووواض  تأصووووووبى واضووووووحا فووووووي الممانينووووووا    
دما تتوووووفر خوووودمات المووووتعفن )التهاشووووات مي روبيووووة( تتنووووا ص عنوووو 

تن وووويم الوووودورة الكووووهرية. وعنوووودما ال تاوووودد المستكووووفى أو العيووووادة 
خدمات تن وويم الوودورة الكووهرية، تميوول حوواالت اإلجهوواض المووتعفن 

 . وعلى الرغم من هلا الدليول، وول(9)إلى الزيادة 

. ويرجووخ ذلووك، كمووا أشووار 1992الاووانون كمووا هووو حتووى عوواد 
إال أن اإلجهوواض إجووراء  احد أطباء أمراض النساء المكووهورين

طبوووووي مهوووووم، فوووووان تدلفتوووووه النفسوووووية عاليوووووة. وعلوووووى الووووورغم مووووون 
التغيرات التي طرأت على السوولوكيات الاانونيووة، فووان سوولوكيات 
النال شك ل عاد، وسلوكيات النساء واألطبوواء، ال تتغيوور علووى 
نحوووو تلاوووائي. موووا  وووزال هنووواك كميووورون ال  رغبوووون فوووي تووووريل 

 .(8)صحية الجيدة أنفسهم في هلب الخدمة ال
 

 اإلجهاض والمؤسسات المعنية بصحة النساء
كوووان عووودد سووو ان جااارتوووا حووووالي سوووبعة مال وووين فوووي عووواد     

عيادة لمتبعة الحمل والوووالدة، تاوودد  224. كانن هناك 1989
للنساء الرعاية أ نوواء الحموول وعنوود الوووالدة، والمسوواعدة فووي حالووة 

التوووي يحووود   اإلجهووواض التلاوووائي وغيووورب مووون مكووو الت الحمووول
فيهوووا نزيوووف. كموووا تاووودد شعوووض هووولب العيوووادات أي وووا المسووواعدة 

 للنساء الراغبات في إجراء اإلجهاض.
عيووادة، شع ووها  492تن وويم األسوورة  تكما بل  عوودد عيووادا    

داخوول عيووادات متاشعووة الحموول والوووالدة، والووبعض اآلخوور داخوول 
عيووادات صوووحة األد والطفوول أو المرااوووز الصووحية، علوووى حوووين 

 وجد شعض منها فووي أموواان منفصوولة عوون تلووك العيووادات. اان 
هنوواك رادن صووالى، وهوووي عيووادة متخصصوووة للبحووا والتووودريب 
في مجال تن وويم األسوورة تاشعووة لدليووة الطووب شجامعووة اندونيسوويا، 
وكانووووون تسووووواعد أي وووووا كوووووال مووووون النسووووواء المتزوجوووووات وغيووووور 
المتزوجووات علووى حوول مكوو لة الحموول غيوور المرغوووب فيووه. أمووا 

ما شانداوارجووا، التاشعووة للجمعيووة االندونيسووية للوالديووة عيووادة ويسوو 
المخططوووووة، فدانووووون تاوووووودد المسووووواعدة إلووووووى النسووووواء العايمووووووات 
والنساء الالتي لد هن حمل غير مرغوب فيه )فووي الغالووب عوون 
طريووووق تن وووويم الوووودورة الكووووهرية(، عووووالوة علووووى تاووووديم خوووودمات 

 تن يم األسرة.
د والطفوووووول، عيووووووادة لصووووووحة األ 529 وجوووووود فووووووي جااارتووووووا     

وحوووودة  31مركووووزا صووووحيا خاصووووا، و30مركووووزا صووووحيا، و334
م تبووووا صووووحيا ي ووووم مووووووفين موووون  5446صووووحية متنالووووة، و

المتطووووعين. وكوووان يم ووون إحالوووة النسووواء إلوووى إحووودة المنكوووات 
التووي تاووودد المسوواعدة علوووى اإلجهوواض مووون بووين تلوووك العيوووادات 
 والمرااز الصحية إذا كان العاملون بها متعاطفون مخ المرأة.
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عوووادة – نبغوووي أن تحصووول المووورأة الراغبوووة فوووي إنهووواء الحمووول     

علووووووى خطوووووواب إحالووووووة  -عوووووون طريووووووق تن وووووويم الوووووودورة الكووووووهرية
المستكووفى مووون طبيبهوووا، ونتوووائع تحليوول الحمووول، وموافاوووة زوجهوووا 
إذا كانووووون متزوجووووووة أو موافاوووووة والوووووود ها أن لوووووم تدوووووون متزوجووووووة، 

شعوود ذلووك.  وتصريى يكير إلى رغبتها في اسووتخداد موانووخ الحموول
شووووان  1991و وووود أفووووادت التاووووارير المادمووووة فووووي منتصووووت عوووواد 

العيووادات تطلووب مبلغووا  تووراو  موون  ألووت روبيووة إلووى  ألووت روبيووة 
دوالر أمري وووووي( ن يووووور تاوووووديم خدموووووة تن ووووويم الووووودورة  –)حووووووالي 
 الكهرية.  
وفي وا خ األمر، ما تزال غالبية النساء ترتاد العيادات غيوور     

 عروفة سرا، أو  لهبن إلى الممارسين التاليد ين.الاانونية الم

 الدراسة
لاووود أجرينوووا ماوووابالت موووخ مجموعوووة مختوووارة مووون الممارسوووين     

العوواملين، وأطبوواء أمووراض النسوواء، وممرضووات التوليوود، والزايووات 
يعمووول جمووويعهم فوووي –التاليوووديات، والعووواملين فوووي تن ووويم األسووورة 

أفووراد العينووة المختووارة .  نتمووي (10)بلديووة جااارتووا وكلهووم مسوولمون 
إلى خمس جماعات عر يووة مختلفووة، لدوون اغلووبهم موون جافووا. موون 

، 1990طبيبووووة أمووووراض نسوووواء فووووي جااارتووووا عوووواد  12مجموووووه 
 (1. جدول ر م )(11)طبيبة 11تحد نا مخ 

كووووان المسووووتجيبون أمووووا معووووروفين شخصوووويا لنووووا أو اختووووارهم     
اتصوولنا بهووم  أو أطباء أمراض النساء الوول ن ن الممارسون العاملو 

 في جااارتا.
 

 (1الجدول رقم )
 

 المجموع ذكور إناث المستجيبون 
 14 7 7 ممارل عاد 

 14 7 7 طبيب إمراض نساء
 16 صفر 16 ممرضة توليد
 16 صفر 16 داية تاليدية

 16 8 8 العاملون الميدانيون في مجال تن يم األسرة 
 76 22 54 المجموع

 
ميليووة، ولدوون تووم اختيووارهم ألنهوووم لووم تدوون المجموعووة عينووة تم    

اووانوا فووي وضووخ يجعوول فووي إم ووانهم تاووديم المسوواعدة أو النصووى 
للنسوواء الالتووي تعرضوون لإلجهوواض أو يسووعين إليووه، وألنهووم كووانوا 
علوووى درايوووة واسوووعة شاإلجهووواض وبالتوووالي يم ووونهم إعطووواء مىشووور 

 على السلوكيات السائدة بين المى رين في هلا المجال.
شووهور، بوودءا  6ت الفرديووة خووالل فتوورة امتوودت جوورت الماووابال    

 1991، موووخ اسوووتمرار المتاشعوووة فوووي ابريووول 1990مووون أاتووووبر 
شالمستكووووووفيات العاموووووووة ومستكووووووفيات متاشعوووووووة الحموووووول والووووووووالدة، 
والمرااووز الصووحية، والعيووادات الصووحية التووي كووانوا يعملووون بهووا. 
امووووا جوووورت شعووووض الماووووابالت الاليلووووة فووووي م وووواتبهم الخاصووووة أو 

 م. استخدمنا دليل ماابالت ي م  ائمة من الموضوعات  منازله

ويرتدز على إطار مفهومي، لدن صياغة األسفلة التووي وجهناهووا 
فووي الماووابالت لووم تدوون واحوودة دائمووا وإنمووا اعتموودت علووى طرفووي 

 الماابلة.
تحصل المولدات في اندونيسيا علووى توودريب مدتووه سوونين فووي     

ت متاشعووة احموول والوووالدة، مجال التوليد ويعملوون أساسووا فووي عيووادا
وفوووووي المرااوووووز الصوووووحية والمستكوووووفيات العاموووووة، أو يعملووووون مووووون 
منوووازلهن. تووولهب المري وووة إلوووى إحووودة تلوووك المنكوووات للحصوووول 
علووى رعايوووة  بووول وأ نووواء الحموول، وفوووي حووواالت الووووالدة الطبيعيوووة، 
 وللحصول على خدمات تن يم األسرة، وأحيانا إلنهاء الحمل.
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% موون الوووالدات فووي 80ت التاليووديات شووأامر موون تاود الدايا    

اندونيسوويان خاصووة فووي الاوورة، وين وور إلوويهن المجتمووخ المحلووي 
شاعتبوووار كبيووور. كانووون أعموووار اغلوووب المسوووتجيبات مووون الووودايات 

سوونة، حيووا أصووغرهن تبلوو  موون  60و50التاليووديات تتووراو  بووين 
سوووووونة. تعوووووويش الوووووودايات  83سوووووونة وأابوووووورهن تبلوووووو   40العموووووور 

فووووووي ضووووووواحي جااارتووووووا أو فووووووي المنوووووواطق الفايوووووورة التاليووووووديات 
الم ت ووووووة شالسوووووو ان، وهووووووو نفووووووس الجوووووووار الوووووولي تعوووووويش فيووووووه 
مري ووواتهن. حصووولن خمسوووة مووونهن علوووى دورة تووودريب للووودايات 
التاليووديات. تووورددت شع وووهن فوووي منا كوووة موضووووه اإلجهووواض، 
وربمووا  رجووخ ذلووك ألنهوون اابوور سوونا وغيوور متعلمووات، ف ووال عوون 

 وصفهن مستعدات إلجراء اإلجهاض.الن رة الكعبية إليهن ب
يح ووور العووواملون فووووي بووورامع تن وووويم األسووورة. دورة تدريبيووووة     

موووودتها  ال ووووة أسووووابيخ، ويحصوووولون أحيانووووا علووووى التوووودريب الوووولي 
تحصل عليه ممرضات التوليد. يعتبوور هووىالء العوواملون المحوورك 
األساسوووووي لبووووورامع تن ووووويم األسووووورة ومستكووووواريه. وبهووووولب الصوووووفة 

نووازل المتووزوجين، ويعاوودون اجتماعووات مووخ  ووادة ياومون بزيووارة م
المجتموووخ ويكووواركون فوووي األنكوووطة االجتماعيوووة والد نيوووة، حيوووا 
يادمون معلومات حول تن يم األسرة. تدمن مهمة العاملين فووي 
تن وووويم األسوووورة فووووي الوووودفاه عوووون اسووووتخداد اللولووووب، والدبسوووووالت 
 المسووتزرعة، وحاوون منووخ الحموول، شاعتبارهووا موانووخ للحموول جوود رة 
شالماوووووة. ويم ووووون أن تحصووووول المووووورأة علوووووى هووووولب الوسوووووائل مووووون 

 العيادات أو م اتب الصحة.
كمووا أن العووواملين فوووي تن وويم األسووورة، بوصوووفهم مستكوووارين،     

 توووووواشعون النسوووووواء الالتووووووي يسووووووتخدمن وسووووووائل تن وووووويم األسوووووورة، 
ويحمووووونهن علووووى إجووووراء ككووووووف دوريووووة. وعووووالوة علووووى ذلوووووك، 

خوووالل الزيوووارات المنزليوووة،  يسوووتمخ العووواملون فوووي تن ووويم األسووورة،
إلى أي ش اوة حول اآل ار الجانبيووة المترتبووة علووى وسووائل منووخ 
الحموول، أو لحوودو  حوواالت الحموول نتيجووة لفكوول موانووخ الحموول. 
والن النووال  تو عووون موون هووىالء للعوواملين أن ياوموووا شحوول تلووك 
المكووو الت، خاصوووة عنووود فكووول موانوووخ الحمووول، فوووإنهم أول مووون 

تووي ال تريوود االسووتمرار فووي الحموول. وفووي تلووك تلجووا إليووه الموورأة ال
الحاالت تتم إحالة المرأة التووي تكووعر ش  ووار جانبيووة موون اسووتخداد 

 موانخ الحمل، أو لم تنجى معها تلك الوسوائل،  

إلووى مركووز صووحي حيووا  ووتم فحصووها وعالجهووا أو إحالتهووا إلووى 
 مستكفى عند ال رورة.

رة الووول ن أنهوووى أربعوووة عكووور مووون العووواملين فوووي تن ووويم األسووو     
شملتهم عينة البحووا تعلوويمهم المووانوي ومدرسووة التمووريض، علووى 

سووووونوات مووووون التعلووووويم 9حوووووين حصووووول اال نوووووان اآلخوووووران علوووووى 
 المدرسي.
وعوووووووالوة علوووووووى ذلك،استكووووووورنا ا نوووووووين مووووووون رجوووووووال الووووووود ن     

المسوولمين، و ال ووة محووامين موون مىسسووات المسوواعدة الاانونيووة، 
الاوووومي لتن ووويم  وواحووود مووون كبوووار المسوووفولين شمجلوووس التنسووويق

األسوووورة، وا نووووين موووون أطبوووواء علووووم الوووونفس، وواحوووود موووون أع وووواء 
البرلمان، واحد المحررين في مجلة نسائية معروفة، واحوود كبووار 
المسووووفولين موووون الم تووووب المركووووزي لإلحصوووواءات، وع ووووو فووووي 
هيفوووووة الراشطوووووة االندونيسوووووية للوالديوووووة المخططوووووة، وع وووووو فوووووي 

يهم ألنهم على درايووة من مة غير ح ومية أخرة، و د توجهنا إل
 جيدة أي ا شالموضوه.

 
 آراء القائمين على تقديم الرعاية الصحية

لاد بدا واضحا أن الد ن هو أ وة العواموول التووي تووى ر علووى     
آراء ماووودمي االرعايوووة الصوووحية حوووول اإلجهووواض. وعلوووى حوووين 
يصوود  ذلووك بوجووه خووا  شالنسووبة للوودايات التاليووديات والعوواملين 

، فوووان عوووددا كبيووورا مووون الح يموووات المووودربات فوووي تن ووويم األسووورة 
والممارسووين العوواميين وأطبوواء أمووراض النسوواء اتفووق علووى الوورأي 
الاائووووول شوووووان اإلجهووووواض خطيفوووووة. و ووووود أشوووووار اغلوووووبهم إلوووووى أن 

 ومووا موون 120اإلسالد يطر  نف، الوورو  فووي الجنووين شعوود موورور 
الحمووول، حتوووى وان كانووون هنووواك حيووواة شوووالمعنى البيولووووجي  بووول 

هووولا األسوووال، رأي اغلوووب المسوووتجيبين أن أسووولوب  ذلوووك. وعلوووى
تن يم الدورة الكهرية ليس إجهاضا، وربمووا  وود سوواعد ذلووك علووى 

 ووود  -خوووالف ذلوووك–التغلوووب علوووى أي تنوووا ض يم ووون أن ي ونووووا 
 شعروا شه.

و د أاد احد الاووادة اإلسووالميين البووارزين هوولا الفهووم لإلسووالد     
وجووود موودارل حووول هوولب الا ووية. لدنووه أشووار، مووخ ذلووك، إلووى 

فدرية مختلفة في اإلسالد. فالملهب الحنفووي  تسووامى مووخ إنهوواء 
 ومووووا، فووووي حووووين  وووورفض 120الحموووول إذا مووووا تووووم  بوووول موووورور 

 الملهب الكافعي هلا الرأي، وهو الملهب السائد في
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اندونيسوويا. ولهوولا، نجوود أن اغلووب الايووادات الد نيووة فووي اندونيسوويا 

 تعتبر اإلجهاض خطيفة كبرة.
الوول ن –مخ ذلك، فاد أبدة شعض مادمي الرعاية الصحية و     

 -أعربوووووووا عووووووون آرائهوووووووم المعاديوووووووة لإلجهووووووواض ألسوووووووباب د نيوووووووة
اسووووووتعدادهم للتسووووووامى ودعووووووم النسوووووواء الراغبووووووات فووووووي عمليووووووات 
إجهاض مب رة، بوول واسووتعدادهم فووي شعووض الحوواالت إلووى إحالووة 
النسوووووواء للعيووووووادة أو المستكووووووفى إلجووووووراء اإلجهوووووواض، أو حتووووووى 

شأنفسووهم. وبهوولا الصوودد، نجوود أن األسووباب التووي أوردهووا إلجرائووه 
مادمو الخدمة في الاطاه الرسمي تختلووت أحيانووا عوون األسووباب 

 التي  دمتها الدايات والعاملون في تن يم األسرة.
وافوووووق تاريبوووووا جميوووووخ أطبووووواء أموووووراض النسووووواء والممارسوووووين     

العوواميين والمولوودات الموودربات علووى إجووراء اإلجهوواض ألسووباب 
يووة إذا مووا  وواد شووه طبيووب أمووراض نسوواء. وابوورز كميوورون موونهم طب

ضوورورة أن  ىيووود ا نوووان علوووى األ وول مووون أطبووواء أموووراض النسووواء 
صوووووحة األسوووووباب الداعيوووووة إلوووووى اإلجهووووواض. أموووووا فوووووي حووووواالت 
االغتصاب، فيرة أطبوواء أمووراض النسوواء ضوورورة إشووراك طبيووب 
األموووووراض النفسوووووية فوووووي الموضووووووه. ويووووورة األطبووووواء أن اغلوووووب 

م لووووود هم نفوووووس اآلراء. و الووووون شعوووووض الح يموووووات نفوووووس زمالئهووووو 
الكوويء حووول مو ووت زموويالتهن، وأضووافن انووه موون األف وول أال 

  زيد عمر الحمل عن أسبوعين.
وافق  ال ة من أطباء أمووراض النسوواء علووى اإلجهوواض دون     

شوووروط. وعبوووورت طبيبووووة أمووووراض نسوووواء واحوووودة فاوووول عوووون عوووودد 
نوووه رف وووا صوووريحا. موافاتهوووا، لدنوووه كوووان رف وووا متووورددا أامووور م

و الن طبيبة أخرة أنها في بداية عملها كانوون ضوود اإلجهوواض 
شاوووة، لدوون الخبوورة والمكوو الت العد وودة التووي واجهوون مري وواتها 
 د غيوورت تمامووا موون مو فهووا، وهووي اآلن مسووتعدة إلجووراء عمليووة 
إجهاض إذا لم تدن الوودورة الكووهرية للمري ووة  وود تووأخرت ألاموور 

تدووووون المسووووالة متعلاووووة شفتوووواة موووون أسووووبوعين، وخاصووووة عنوووودما 
مراهاوووة أصوووبحن حوووامال بووودون زواج، ولدووون شعووود التكووواور موووخ 
طبيوووب أموووراض نفسوووية. أنهوووا تحووواول أوال إ نووواه الفتووواة شوووالزواج، 
لدنهوووا تسووووتخدد تن ووويم الوووودورة الكووووهرية إذا أصووورت الفتوووواة علووووى 

 مو فها.
كمووا أشووار ماوودمو الخوودمات الصووحية شالاطوواه الرسوومي إلووى     

 ير الاانون وميما  األخال يات الطبية على تفديرهم.أهمية تأ 

اوووان اغلوووب أطبووواء أموووراض النسووواء يف ووولون إصوووال  الاووووانين 
الحاليوووووووة المتعلاوووووووة شاإلجهووووووواض شموووووووا  تفوووووووق ومو وووووووت الراشطوووووووة 
االندونيسوووية للمولووودات وأطبووواء أموووراض النسووواء. وذهوووب شعوووض 
الممارسووين العوواميين إلووى الوورأي الاائوول ش وورورة إعووادة صووياغة 

اووووانين والاواعووود عووون طريوووق مجموعوووة مووون المتخصصوووين فوووي ال
مجووووواالت الصوووووحة والعلوووووود االجتماعيوووووة والووووود ن، وغيرهوووووا مووووون 
الميووووواد ن ذات الصووووولة. و ووووود أصووووورت أحووووودة الح يموووووات علوووووى 
ضووورورة أن يحموووي الاوووانون األطبووواء الووول ن ياووودمون علوووى عمووول 
إجهوووواض تبووووررب ال وووورورة الطبيووووة. اغلووووب العوووواملين فووووي تن وووويم 

ي ونوووا متأاوود ن موون نووص الاووانون، لدوونهم اعتاوودوا انووه األسوورة لووم 
يح وور اإلجهوواض.  ووال آخوورون أن وجووود  ووانون يعنووي ضوورورة 
احترامه. وهناك فال عدد  ليل من الدايات التاليديات كوون علووى 

 علم شان اإلجهاض غير  انوني.
وعالوة على األسباب الطبية إلجراء اإلجهاض،  ووال ا نووان     

لعووامين أنهمووا يم وون أن يحوويال اموورأة إلوووى فاوول موون الممارسووين ا
المستكووفى أو العيووادة فووي حالووة فكوول موانووخ الحموول، علووى حووين 
اعتبووور اغلوووب أطبووواء أموووراض النسووواء والمولووودات والعووواملين فوووي 
تن وويم األسوورة أن فكوول موانووخ الحموول سووببا صووحيحا لإلجهوواض. 

بوجوووووه خوووووا  أنهوووووم  األسووووورة و ووووود شوووووعر العووووواملون فوووووي تن ووووويم 
ساء الالتووي مووررن بتجربووة فكوول موانووخ الحموول، مسفولون عن الن

وأجووووازوا جموووويعهم اإلجهوووواض بنوووواء علووووى هوووولب األسووووس. ويبوووودو 
واضحا أن مجلس التنسوويق الاووومي لتن وويم األسوورة سوووف  تووولى 
النفاوووات فوووي حالوووة فكووول موانوووخ الحمووول. وموووخ ذلوووك، فوووان مهموووة 
العاملين في تن يم األسرة، في المااد األول، هي محاولة إ نوواه 

 أة شمواصلة حملها إذا جاءت نتيجة اختبار الحمل ايجابية.المر 
كمووا ذكوورت غالبيووة الح يمووات والعوواملون فووي تن وويم األسوورة     

والوودايات أسووباشا أخوورة  وورون أنهووا صووحيحة إلجووراء اإلجهوواض: 
عندما تدون المرأة فايرة وليس بوسووعها أن تتدفوول بنفاووات المزيوود 

يين إذا كووان وجووود طفوول موون األطفووال، أو لحمايووة أطفالهووا الحووال
أخر سوف  تسبب في مصاعب، وأي ا إذا كانن المرأة تعوواني 
موون وووروف صووحية سوويفة، أو حملوون موورات عد وودة علووى فتوورات 
متااربة. و د عبر احد العاملين في تن وويم األسوورة عوون  لاووه موون 

 إم انية تعرض الطفل الرضويخ
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 لإلهمال إذا جاء نتيجة حمل غير مرغوب فيه.

تة فاوول موون أطبوواء أمووراض النسوواء  ووالوا أنهووم مسوووتعدون سوو     
ألداء عمليوووات اإلجهووواض، شووووريطة إال تزيووود موووودة الحمووول عوووون 
أسوووبوعين، وان تدوووون الوسووويلة المسوووتخدمة فوووي اإلجهووواض هوووي 
تن وووويم الوووودورة الكووووهرية. و الوووون أربعووووة طبيبووووات أخريووووات أنهوووون 
سوويحلن الموورأة إلووى شووخص أخوور، وواحوودة موونهن  الوون أنهووا  وود 

علوووى نحوووو اسوووتمنائي شوووإجراء اإلجهووواض بنفسوووها إذا كانووون  تاووود 
هنوواك أسووباب صووحية ولووم  توووفر أي طبيووب أخوور. أمووا األطبوواء 
المال ووة البووا ون، فاوود ابوودوا عوودد اسووتعدادهم إلحالووة الموورأة، علووى 

 الرغم من موافاتهم على اإلجهاض ألسباب طبية.
 ووووورة جميوووووخ الممارسوووووين العوووووامين والح يموووووات أنهوووووم غيووووور     
لين ألداء عملية اإلجهاض، و الوون شعووض الح يمووات أنهوون مىه

ال  وورغبن فووي هوولب المخوواطرة. لدوون الغاليووة كانوون علووى اسووتعداد 
إلحالوووووة النسووووواء إلوووووى طبيوووووب أموووووراض نسووووواء أو للعيوووووادة. أموووووا 
الح يموووات الراف وووات تماموووا لإلجهووواض، فاووود عبووورن عووون عووودد 
ذلووك رغبتهن حتى فووي إحالووة الموورأة إلووى الطبيووب أو العيووادة الن 

يجعلهن مكاركات في عمل يح رب الد ن. وهنوواك طبيبووة واحوودة 
فاوول  الوون أنهووا لوون تأخوول فووي اعتبارهووا حتووى مسووالة اإلحالووة إلووى 

 المستكفى.
شعووض الح يمووات  موون شمسوواعدة أطبوواء أمووراض النسوواء فووي     

عملية اإلجهاض، علووى الوورغم موون رف ووهن لإلجهوواض، لدوونهن 
ل. وفوووووي شعوووووض  مووووون بوووووللك ألسوووووباب ا تصوووووادية فوووووي األسوووووا

األحيووان، كووان العوواملون فووي تن وويم األسوورة يصووطحبون النسوواء 
إلووى العيووادة إلجووراء اإلجهوواض، لدوون شع ووهم كووان يكووعر شعوودد 

 الراحة إزاء ذلك.
أفوووواد كميوووور موووون الممارسووووين العووووامين والعوووواملين فووووي تن وووويم     

األسووورة وممرضوووات التوليووود أنهوووم عوووادة يحووواولون تاوووديم النصوووى 
ن طلبهووووا شاإلجهوووواض، لدوووونهم يحيلونهووووا إلووووى للمووورأة شالعوووودول عوووو 

أحدة العيادات في حالة إصرارها. ويبدو أن ستة موون العوواملين 
فووووي تن وووويم األسوووورة ابلغوووووا النسوووواء شإم انيووووة فكوووول اإلجهوووواض، 

 شالتالي ا تنعن هىالء النسوة شاالستمرار في الحمل.
وصوووت كميووور مووون الاوووائمين علوووى تاوووديم الرعايوووة الصوووحية،     

 ات، مما تتعرض له المرأة من نبل اجوتماعيوخاصة الداي

إذا حملوون دون أن تدووون متزوجووة. و وود شووعر عد وود موون أطبوواء 
أمووووووراض النسوووووواء والممارسووووووين العووووووامين أن العووووووائالت ال تهووووووتم 
شالاانون فيممل هلب الحوواالت، إذ  نصووب اهتمووامهم الوحيوود علووى 
 حماية سمعة الفتاة واألسرة. وفي تلك الحاالت، عنوودما ال تمموول
الناووووود أحوووودة االعتبووووارات، يعتاوووود ماوووودمو الرعايووووة الصووووحية أن 
األسووورة توووتم ن دائموووا مووون إيجووواد شوووخص موووا ألداء اإلجهووواض. 
لدن الممارسين العووامين أفووادوا أي ووا أن شعووض اآلشوواء يف وولون 
االسوووتعانة شوووالناود إلجوووراء عمليوووة اإلجهووواض بووودال مووون توووزويع 

 بناتهم، هو األمر اللي يعتبر شاهو التدلفة.
أفووووادت نصووووت الوووودايات التاليووووديات أنهوووون يم وووون أن ياموووون     

شووووإجراء اإلجهوووواض، شموووون فوووويهن  ال ووووة وافاوووون، واحوووودة رف وووون 
وأربعووووة كانوووون آراؤهوووون ملتبسووووة. هنوووواك خمسووووة أخريووووات كانوووون 
لوووود هن آراء د نيووووة صووووارمة، ورف وووون إجووووراء اإلجهوووواض. و وووود 
أفادت أربعة منهن أنهن  رف ن حتى مساعدة المرأة التي تووأتي 

 هن طالبة العون شعد إجراء إجهاض غير متان.إلي
وعلوووى الووورغم موووون أن اغلوووب الووودايات التاليووووديات لوووم يعلاوووون     

علووووى ممارسووووة زموووويالتهن، أفووووادت  ال ووووة موووونهن أن زموووويالتهن 
الدايات التاليديات وافان على اإلجهاض، وأشارت إحووداهن إلووى 

 أن البعض  د مارسنه، و الن أخرة أنهن مارسنه سرا.
تو عنووا أن نجوود اختالفووات فووي الووردود بنوواء علووى الجوونس  لاوود    

والعمووور واألصووول العر وووي داخووول كووول ففوووة مووون الففوووات األربعوووة 
لماوودمي الخدمووة. لدوون ذلووك لووم يحوود ، وربمووا ي ووون السووبب هووو 
وجوووووود جوانوووووب تكووووواشه فوووووي التووووودريب المهنوووووي، ماعووووودا شالنسوووووبة 

 للدايات، وبسبب بيفة المد نة الدبرة.
غالبيووووة المسووووتجيبات موووون  -تدوووون موافاووووة أن لووووم –أن  بووووول     

الاطاه الرسمي على أسلوب تن وويم الوودورة الكووهرية كووان مرتدووزا 
علووى خبوورتهن فووي اإلجهوواض غيوور اآلموون، ومعوورفتهن شأوضوواه 
النسووووواء واحتياجووووواتهن، وبأسووووورهن، وبأطفوووووالهن الموجوووووود ن. أن 
اسووووتعداد كميوووورات موووونهن لتاووووديم المسوووواعدة الموووورأة تطلووووب إنهوووواء 

فمووون األف ووول –فوووي نهايوووة المطووواف، أمووورا عمليوووا  الحمووول كوووان،
مساعدة امرأة عن تركها تلهب إلى شخص غيوور مىهوول. وعلووى 
خالف ذلك، سوف تأتي المرأة شعد إجراء اإلجهاض، وعووادة مووا 

 تدون في حالة حرجة وتعاني من عوا ب جسيمة.
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بنوواء عليوووه، تطووور  دراسوووتنا أن كميووورين مووون ماووودمي الرعايوووة     
الاطووواه الرسووومي، الووول ن  نخرطوووون فوووي الخووودمات الصوووحية فوووي 

المتعلاة شاإلجهاض، يابلون استخداد تن وويم الوودورة الكووهرية فووي 
بدايوووة الحمووول، رغوووم انوووه غيووور مابوووول مووون الجميوووخ ولووويس بووودون 
شووووووروط عد وووووودة. ومووووووخ معرفووووووة هوووووولب الحوووووودود، ت وووووول الوووووودايات 
التاليووووديات  لعووووبن دورا مركزيووووا فووووي العنايووووة شالنسوووواء الالتووووي ال 

عدهن الاطوووواه الرسوووومي، مووووخ وجووووود العد وووود موووون العوا ووووب يسووووا
 واآل ار السلبية.

طبيوووب أموووراض  1990ومووون ناحيوووة، كموووا الحوووو فوووي عووواد     
نفسوووية ياووودد خووودمات تن ووويم الووودورة الكوووهرية فوووي عيوووادة ويسوووما 
شانداوارجووا فووي جااارتووا: ل........ لاوود اسووتطاعن مهنووة الطووب 

ياووة مابولووة موون تووامين خوودمات إنهوواء الحموول شكوو ل اموون، وبطر 
الح وموووة والمجتموووخ، حتوووى علوووى الووورغم مووون أن الووونص الحرفوووي 

 .(12)للاانون يا ي شعدد  انونية هلب الممارساتل
ومخ ذلك، ي ل اإلجهاض، من الناحية األخوورة، فووي حالووة     

فرا   انوني ال يم ن أن  تغلب عليووه اإلمووداد المحوودود شخوودمات 
روري توووفير الخوودمات تن وويم الوودورة الكووهرية. ولهوولا، فموون ال وو 

اآلمنووووة إلووووى جميووووخ النسوووواء الالتووووي يطلووووبن إنهوووواء الحموووول فووووي 
اندونيسووووويا، وفوووووي نفوووووس الو ووووون حمايوووووة ماووووودمي الخووووودمات مووووون 
العوا ب الاانونية المحتملة. ومخ معرفة أهميووة الاووانون فووي دعووم 
الممارسوووووة اآلمنوووووة، ومووووون اجووووول الوصوووووول لاألموموووووة اآلمنوووووةل و 

، ما تزال الحاجة  ائمووة إلووى تغييوور (31)لالدينونة النسائية اآلمنةل
 الاانون وصدور توجيهات من أعلى.

 

 التغيير القانوني
، تووووم تاووووديم  وووانون حووووول الصووووحة إلووووى 1991بنهايوووة عوووواد     

البرلمووووووان، وكووووووان ي ووووووم مووووووادة تتعلووووووق شاإلجهوووووواض. اسووووووتمرت 
النااشووات وجلسووات االسووتماه شكووان مكووروه الاووانون حتووى عوواد 

أع وووواء البرلمووووان المعوووواد ن . و وووود أعطوووون تصووووريحات 1992
انطباعووا شأنووه  -امووا جوواء فووي وسووائل اإلعووالد –لإلجهوواض شاوووة 

ال يم وون  بووول اإلجهوواض إال علووى أسووال مبووررات طبيووة فاوول، 
أي في الحاالت الطارئة عندما تتعرض صحة المرأة أو حياتهووا 

 للخطر.
وعنووودما أصوووبى م ووومون الاوووانون معروفوووا، أفوووادت التاوووارير     

ن أدلوووا بتصووريحات  ويووة ضوود اإلجهوواض. فووي شووان رجووال الوود 
 ، اعود رئيس أسا فة1991النصت الماني مون ديسمبر 

جااارتا رسالة ألبناء ابراشيته، وتمن  راءتها عالنية فووي جميووخ 
انوووائس جااارتوووا.  وووال فيهوووا أن الدا وليوووك الووول ن  تورطوووون فوووي 

. أمووا رئوويس (14)اإلجهوواض سوووف يحرمووون تلاائيووا موون الدنيسووة
فووي اندونيسوويا، فاوود أاوود أن اإلجهوواض  علماء المسوولمينمجلس ال

غير مابول فووي أي مرحلووة موون مراحوول الحموول، علووى الوورغم موون 
 .(15)إم انية التسامى مخ الحاالت الطارئة إلنااذ حياة األد 

عنوودما تحوود نا إلووى إحوودة النائبووات فووي البرلمووان،  الوون أن     
 وواء اإلجهاض   ية حساسة جوودا شحيووا ال يجوورؤ أي موون أع

البرلموووووان علوووووى التصوووووريى شوووووأي شووووويء يم نوووووان يعتبووووور مىيووووودا 
لإلجهوواض. و الووون ا نووان مووون النسووواء البووارزات المنتميوووات إلوووى 
مىسسات المسوواعدة الاانونيووة أنهوون يف وولن، ألسووباب د نيووة، أن 
تحوووتفو النسووواء والمراهاوووات شأطفوووالهن. وكوووان اهتموووامهن منصوووبا 

اء غيووووور علوووووى أوضوووووخ الاوووووانوني لألطفوووووال المولوووووود ن مووووون نسووووو 
 متزوجات.

ومن ناحية أخرة، فان مسووىل موون مجلووس التنسوويق الاووومي     
لتن وويم األسوورة عبوور عوون اعتاووادب بوجووود وعووي اابوور شالمكوو الت 
التووي يسووببها فكوول موانووخ الحموول. وفووي تاوود رب أن اإل وورار بوجووود 
ووووواهرة اإلجهوووواض العموووودي ونااشووووها بوووودال موووون تجاهلهووووا يمموووول 

 تطورا مهما.
وهو طبيووب أمووراض نسوواء –خرا فيصل مويلويك و د أفاد مى     

أن طلبوووووووات أجوووووووراء إجهووووووواض ألسوووووووباب ا تصوووووووادية  -مكوووووووهور
واجتماعيووة وسووي ولوجية  وود أخوولت تصووبى أاموور شوويوعا. ومملووه 
مموووول اآلخوووورين، كووووان يعووووزو ذلووووك إلووووى التغيوووورات الحاد ووووة فووووي 
المجتموووووخ، ممووووول ازديووووواد التعلووووويم وتغيووووور ادوار النسووووواء، وتغيووووور 

هاين والمراهاووات، وكووللك التغيوور فووي وجهووات العال ات بين المرا 
الن ر شكان العدد المرغوب من األطفووال. ويوورة ضوورورة إجووراء 
اإلجهاض شصورة أمنووة عوون طريووق المتخصصووين، إي األطبوواء 
وأطباء أمراض النساء، وي يت أن التادد الدبير على الصووعيد 
التدنولووووجي يجعووول ذلوووك مم نوووا. كموووا يعتاووود أن الطلبوووات التوووي 

بها النساء من اجل إجراء اإلجهوواض يجووب دراسووتها حالووة تتادد 
شحالوووة، لدنوووه مووون زاويوووة أخووورة  وضوووى أن عووودد وجوووود حمايوووة 
 انونية لألطباء ستجعلهم  ترددون في مساعدة النساء، ومن  ووم 

 .(15)يجبروهن على استمرار اللجوء ممارسين غير مىهلين
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، 1992اسووووووتمرت المووووووداوالت فووووووي البرلمووووووان طوووووووال عوووووواد     
وانتالن إلى وسائل اإلعالد. وتركز االهتماد في األسووال علووى 
المووووووووادة المتعلاووووووووة شاإلجهوووووووواض. دارت المنا كووووووووات وصوووووووودرت 
تصوووريحات مووون جانوووب العووواملين فوووي مجوووال الصوووحة، وخاصوووة 
أطبوووووواء أمووووووراض النسوووووواء، والاووووووانونيين، والجماعووووووات النسووووووائية. 
انتاووووودت مجموعوووووة مووووون النسووووواء الكووووواشات المهتموووووات شالصوووووحة 

نجابية الاسم الخا  شصووحة األسوورة، وهووو الاسووم الوولي ي ووم اإل
الموووووادة المتعلاوووووة شاإلجهووووواض، ذلوووووك أنهوووووا تكوووووير إلوووووى النسووووواء 
بوصفهن زوجات فحسب، وهو األمر اللي جووادلن انووه  تجاهوول 
حاياووة أن النسوواء غيوور المتزوجووات لوود هن أي ووا مكوو الت فووي 

 مجال الصحة اإلنجابية.
اندونيسوووووويا  ووووووانون  ، أصوووووودر رئوووووويس1992وفووووووي سووووووبتمبر     

وممووا  ميوور االهتموواد فووي المووادة التووي  (16)الصووحة الجد وود رسووميا
أن مصووووووطلى لإجهوووووواضل ال  (17)تتنوووووواول موضوووووووه اإلجهوووووواض

ي هووووور علوووووى اإلطوووووال ، مموووووا يكوووووير إلوووووى اسوووووتمرار حساسوووووية 
الموضووووه. وبووودال مووون ذكووور مصوووطلى لإجهووواضل  وووتم اسوووتخداد 

ة غيوور رسوومية عبارة لإجراء طبووي معووينل. وناوودد فيمووا  لووي ترجموو 
 لهلب المادة:  

فوووي الحووواالت الطارئوووة، ومووون اجووول إناووواذ حيووواة المووورأة  -1
الحاموووول أو حيوووواة الطفوووول، يم وووون عموووول إجووووراء طبووووي 

 معين.
ال يجووب عموول اإلجووراء الطبووي الموولكور إال فووي ووول  -2

 الكروط التالية:
 على أسال مىشرات طبية تجيز أداءب: -
ن فووووي أن  ووووتم عوووون طريووووق احوووود العوووواملين المووووىهلي -

مجووال الصووحة، ولديووه تصووريى شالايوواد بووللك، ويووتم 
شأسوووولوب مهنووووي مسووووفول، كمووووا  نبغووووي أن يصوووود  
 عليها أي المىشرات الطبية، فريق من الخبراء:

وجووووووود موافاووووووة موووووون الموووووورأة الحاموووووول المعنيووووووة، أو  -
 زوجها، أو أسرتها:

  تم إجراؤب في منكاة صحية متخصصة. -
حوووووول هووووولب  ولإلطووووواله علوووووى مزيووووود مووووون التفاصووووويل -3

الاواعووووووود، سووووووووف تاوووووووود الح وموووووووة شإصووووووودار الئحوووووووة 
 .(18)تنفيلية

 لاد أدة غموض هلب الصياغة فورا إلى تفوجر جودل      

حول ما تعنيه وما ال تعنيه. جادل شعض الساسة ورجووال الوود ن 
والمحوووامين أن هووولب الموووادة ال تغيووور علوووى نحوووو تلاوووائي الوضوووخ 

اوووانون الحوووالي. بووول الاوووانوني لإلجهووواض، ذلوووك أنهوووا ال تلغوووي ال
جووادلوا حتووى أن عبووارة لإجووراء طبووي معووينل يم وون أن تعنووي أي 
شوويء مووا عوودا اإلجهوواض. كووللك، لووم تووتم ن النوودوة التووي ن مهووا 

أن تصوول إلووى اتفووا   1992لمعهد تطوير الاانونل فووي نوووفمبر 
 حول هلب المسالة.

–، أصوودرت وزارة الصووحة بيانووا 1992وفي بداية ديسوومبر     
جووواء فيوووه أن  -صوووادرا مباشووورة عووون وزيووور الصوووحةوان لوووم ي ووون 

هوولب المووادة ماصووود بهووا تحد وودا تن وويم ممارسووة اإلجهوواض فووي 
البلوووووود، علووووووى أنهووووووا يم وووووون أن تكوووووومل أي ووووووا إجووووووراءات طبيووووووة 

 .(18)أخرة 
وكموووا أشوووارت ردود األفعوووال، وخاصوووة مووون جانوووب الاوووائمين     

 علووى تاووديم الرعايووة الصووحية، لووم يحوول الاووانون الجد وود المكوو لة،
وخاصووووة موووون وجهووووة الن وووور الاانونيووووة، وهووووو الاووووانون الوووولي تووووم 
انت ووووووارب منوووووول بدايووووووة السووووووتينات. أن الغموووووووض الوووووولي ي تنووووووت 
صووووياغته، ف وووووال عووووون عووووودد اتسوووووا  الموووووادة ذاتهوووووا وتفسووووويراتها 
المختلفوووة،  ووود أدة إلوووى تاجووور منا كوووات سووواخنة، أضوووافن إلوووى 

علووى األ وول  (19)الخالف بدال من أن تسهم فووي توضوويى الا ووية
 لى المدة الاصير.ع
وفوووووووي غ ووووووووون ذلووووووووك، تزا وووووووودت إعووووووووداد لالحووووووووواد  غيوووووووور     

الماصووووودةل والحموووول غيوووور المرغوووووب. ودون شووووك، فووووان إحوووودة 
الخطوووووات المطلوووووب اتخاذهووووا فووووورا هووووي زيووووادة الجهووووود لتوووووفير 
التمايوووووت الجنسوووووي، والتوعيوووووة شكوووووان عوا وووووب السووووولوك الجنسوووووي 

خووووواطر للكووووباب والكوووواشات. كموووووا  نبغووووي أن يعوووووي المجتمووووخ الم
الصووحية التووي تواجههووا النسوواء عنوودما  ووىد ن الوودور االجتموواعي 
المطلوووب موونهن كحووامالت لألجيووال الاادمووة، وفووي نفووس الو وون 
مطلووووب مووونهن الحووود مووون عووودد أطفوووالهن. أن المن موووات غيووور 
الح وميوووة، خاصوووة المعنيوووة شالصوووحة اإلنجابيوووة للمووورأة. إضوووافة 

ة لالضووطاله إلى مختلت وسائل اإلعالد، تعتبوور هيفووات مناسووب
 بهلب الجهود.

وفوووي نفوووس الو ووون،  بووودو أن هنووواك احتيووواج إلوووى توجيهوووات     
أخووورة مووون الح وموووة والمهووون الطبيوووة والاانونيوووة لتوضووويى كيفيوووة 
تنفيل الاانون الجد د، ويباى أن نرة كيت سووي ون التحسووين موون 

 اجل النساء.
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 ملحوظة
لعنوووان صوودر هلب الور ة البحمية موجزا لتارير كامل بنفس ا    

. و وود أضووافن كاتبووات الماووال المعلومووات 1992في بداية عوواد 
. ويووووود 1992التوووي وردت حوووول تطووووور األحووودا  منوووول فبرا ووور 

الفريووووق البحموووووي أن  توجوووووه شالتاووووود ر إلووووى التعووووواون الووووولي أبوووووداب 
 المستجيبون في الماابالت التي أجرين لهلب  

 
  الدراسوووة. و ووود حصووولن الدراسوووة علوووى دعوووم مووون لوحووودة شحوووو 

العلود االجتماعيةل، ولالبرنووامع البحمووي المتخصووصل، ولتوودريب 
البكووريل، ولمن مووة الصووحة  بالتنمية والبحا في مجال اإلنجووا

العالميوووووة:. ونحووووون ننكووووور هووووولب الور وووووة البحميوووووة هنوووووا شمووووووافاتهم 
 الدريمة.
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 القصدي في باإلجهاضالعوامل المرتبطة 

 تنزانيا ،السالمالمستشفيات العامة بدار 
 

 بقلم/ جوتليب مبانجيل، م.ت. ليشاباري، دافيد ج. كيهويلي
 

للتعاموول مووخ الحموول غيوور المرغوووب فيووه و وود تووم اسووتعمال هوولب الوسوويلة فووي مع ووم الوسووائل المعروفووة  أ وودد موون  اإلجهوواضيعوود     
. فعلووى سووبيل (1)وذلووك موون خووالل اسووتعمال وسووائل تاليديووة متنوعووة ،التوواريعبوور  األجنووالالمجتمعووات علووى مسووتوة العووالم ومووخ كوول 

واال تصووادي. وفووي عوواد  ياالجتموواعللووتح م فووي حجووم السوو ان وللحفوواظ علووى االسووتارار  اإلجهوواضيكووجعون  اإلغريووقالممووال، كووان 
صووحية. كمووا  أسووباب إلووى، و وود تعووود هوولب النصوويحة األربعووينللنساء الالتي يحملن شعد سن  شاإلجهاض أفالطون  أوصى  د. 400
 وود  اإلجهوواض أموواد العابووات الماافيووة واالجتماعيووة الموجووودة حاليووا  إن. (2)األسوورة للحوود موون حجووم  اإلجهوواضاسووتعمال  أرسووطوا توور  
 شعض المجموعات الد نية والنخب االجتماعية. أنتجتهافي اغلب الحاالت كنتيجة التجاهات حد مة نسبيا  جاءت
 
ون وورا لالنتكووار الواسووخ لحوواالت الحموول غيوور المرغوووب فيووه،   
 إالالاصووودي ش مووورة علوووى مسوووتوة العوووالم،  اإلجهووواض إجوووراء وووتم 
علووووى  أو األفوووورادعليووووه نتووووائع خطيوووورة سووووواء علووووى   ترتووووبانووووه 
 إم انيووووةالتووووي ال تتوووووافر فيهووووا  األ طووووارالصووووحية فووووي  ن مووووةاأل

إن مسووالة اإلجهوواض غيوور . (3)اآلموون اإلجهوواضالحصول على 
اآلمووون تحمووول أهميوووة خاصوووة شالنسوووبة للكوووعوب األفريايوووة ويعوووود 
ذلووك إلووى أسووباب متعووددة، منهووا الميوول المتصوواعد نحووو التحوود ا 

سووب كبيوورة والتحووول إلووى الحيوواة الح ووارية، واالنوودراج المب وور لن
مووون الكوووباب فوووي األنكوووطة الجنسوووية، ومحدوديوووة تووووافر والاووودرة 
على الحصول على وسووائل منووخ الحموول الفعالووة خاصووة شالنسووبة 

 للمراهاين في المنطاة.
ووجووووود دالئوووول علووووى  اإلجهوووواضوعلووووى الوووورغم موووون انتكووووار     

 اآلمووووونغيووووور  اإلجهووووواضالزيوووووادة المىكووووودة فوووووي عووووودد عمليوووووات 
، ال  ووتم تنوواول المسووالة شاعتبارهووا (4)هاوالم اعفات المترتبة علي

 إلووىمكوو لة صووحية واجتماعيووة تسووتدعي االهتموواد. ويرجووخ ذلووك 
والد نيووة المعاوودة التووي  ميرهووا هوولا  واألخال يووةالا ووايا السياسووية 

شم ووان الن وور  األهميووة. وبنوواء علووى مووا تاوودد، فموون (5)الموضوووه
  ووية صووحية ولوويس   ووية  شاألسووالعلووى انووه  اإلجهوواض إلووى
توووووووافر المعلومووووووات حووووووول وسووووووائل منووووووخ الحموووووول  إنائديووووووة. عا

والخوودمات المرتبطووة بهووا تعوود اسووتراتيجية عالجيووة مهمووة للتاليوول 
 أن إالمن االنتكار الواسخ لحاالت الحمل غيوور المرغوووب فيووه. 

ال يعنووي فووي حوود ذاتووه انووه تووم مواجهووة مسوووالة  األمووورتوافر هوولب 
 .(3)اآلمنغير  اإلجهاض

فووي  اإلجهوواضرة فووي  يووال موودة انتكووار هناك صعوبة كبي    
المستكووووفيات  إحوووودةالتووووي تجرمووووه. وتكووووير سووووجالت  األ طووووار

فووي  اإلجهوواضاستابال حوواالت  أن إلىاالستكارية بدار السالد 
 إلووووى 1974% عوووواد 38النسوووواء والوووووالدة  وووود ارتفووووخ موووون  أ سوووواد 

. وعلى الرغم موون انووه ال  وجوود تمييووز بووين (6)1976% عاد 61
الطبيعوووووي،  اإلجهووووواضاصووووودي وحووووواالت ال اإلجهووووواضحووووواالت 

تممل نموووا  إليهااالعتااد شان الزيادة المكار  إلىهناك ما  دعو 
 أجريووندراسووة  أفووادتغيوور الكوورعي. كمووا  اإلجهوواضفووي نسووبة 
% من حوواالت االسووتابال فووي  سووم 60 أنفي كينيا  1982عاد 

منهوووا  إجهووواضالنسووواء شمستكوووفى كينياتوووا الووووطني هوووي حووواالت 
فووووووي  أمووووووا. (7)غيوووووور شوووووورعي 1جهوووووواض% هووووووي عمليووووووات ا62

حووووووول نووووووزيالت  1975عوووووواد  أجريوووووون، فووووووان دراسووووووة نالسووووووودا
 إجهوواضوجووود اسووتابال حالووة  إلووىمستكووفيات الخرطووود تكووير 

 .(1)ماابل كل حالة والدة 
المعلوموووووووات المسووووووووتااة موووووووون  أننتوووووووولكر  أنوينبغوووووووي هنووووووووا     

يحووود  فوووي  أنالمستكوووفيات تممووول مجووورد مىشووورات لموووا يم ووون 
فوووووي شووووويلي  أجريووووونمسوووووو  ميدانيوووووة  وهووووورتأالمجتموووووخ. فاووووود 

ما يارب من  لا النساء فال الالتووي  موون شعمليووة  أنوكولومبيا 
 إلووووى صوووودي عووووانين موووون تعايوووودات تطلبوووون دخووووولهن  إجهوووواض
عووواد 13علوووى مووودة  األمهووواتمراجعوووة وفيوووات  إن.(8)المستكوووفى

شوو ل احووود  اإلجهوواض أن إلىفي احد مستكفيات نيجيريا تكير 
 .(9)فاة للو  أسباب ال ة  أهم 
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% مووون حووواالت 91 صووودي  شإجهووواضو ووود مملووون الالتوووي  مووون 
. ووفاا لمن مة الصحة العالميووة اإلجهاضالوفيات الناتجة عن 
تتووراو   أفريايووافووي  اإلجهوواضشسووبب  األمهوواتفان نسووب وفيووات 
هنووواك  أن إال. (10)%60 إلوووى% وصووووال 10بوووين موووا ياووول عووون 

سووبة وفيووات  وود تسووبب فووي وصووول ن اإلجهوواض أن أ بتووندراسووة 
% 65% فوووي مستكوووفى كينياتوووا الووووطني وان 80 إلوووى األمهوووات

 إجهووووووواضمووووووون هووووووولب الحووووووواالت كانووووووون عبوووووووارة عووووووون عمليوووووووات 
 .(11) صدي
خطوور الوفوواة شسووبب الم وواعفات الناجمووة عوون عمليووات  إن    

 تزا ووود فوووي البلووودان الناميوووة حيوووا ترتفوووخ  اآلمووونغيووور  اإلجهووواض
وخمسوومائة موورة ، وهووي تزيوود مووا بووين مائووة األمهوواتنسووب وفيووات 

التووي تووتم  اإلجهوواضماارنة بنسب الوفيات الناتجة عن عمليووات 
. كموووووا ترتفوووووخ نسوووووبة الخطوووووورة لووووودة النسووووواء آمنوووووةفوووووي ووووووروف 

 الفايرات والمراهاات.
الحياة الجنسية للمراهاين تكوو ل  أن،  ت ى اإلطارفي هلا     

والتووي تموون فووي نيروبووي،  أعالب  لاا كبيرا. ففي الدراسة الملكورة 
الاصوودي، كمووا  اإلجهوواض% موون حوواالت 43لوون المراهاووات مم

% موون 60، وكانوون تالحوواال% موون 79مملن النسوواء العازبووات 
 أوطالبوووات فوووي المووودارل  أموووا تالعمليووواهووولب  خصصووونالالتوووي 

حووووول المستكووووفى  أخوووورة نسوووواء غيوووور عووووامالت. وتبووووين دراسووووة 
% موووون النسوووواء الالتووووي 71 أنالجووووامعي فووووي ا نوجووووو بنيجيريووووا 

الاصوووودي وغيوووور  اإلجهوووواضاعفات عمليووووات يعووووانين موووون م وووو 
 ا ل. أوسنة  20كن في سن  اآلمن
ممارسوووووووة عمليوووووووة  شوووووووإجراءاتهنووووووواك سووووووورية كبيووووووورة تحووووووويل     

شوووووب ات مووووون  تأايووووودهنووووواك  أن إالغيووووور الكووووورعي،  اإلجهووووواض
دورها ابتداء موون اللح ووة التووي  بتأديةالت امن االجتماعي تاود 

وفووي هوولا  .أخوورشووخص  إلووىشحوودو  الحموول  الموورأة تصوور  فيهووا 
، والبحا عمن ياووود شالعمليووة، اإلجهاض تم اتخاذ  رار  اإلطار
مستكووووفى لووووو حوووود ن  إلووووىالالزمووووة، والتحويوووول  األموووووالوتوووودبير 

 م اعفات صحية شعد العملية.
  

 الدراسة
تاود هلب الدراسة بتو يق المعلومات حول النسوواء الالتووي تووم     

 د لعالجمستكفيات عامة في دار لسال أربعةاستابالهن في 

 صوووودي، وتنتموووووي  إجهوووواضم وووواعفات ناتجووووة عوووون عمليووووات 
شريحة ذوي الوودخول المنخف ووة. وموون  إلى أساساهىالء النساء 
 إ ووارة الدراسووة فووي  إليهوواتساهم النتووائع التووي توصوولن  أنالمتو خ 

التاليوول موون معوودالت انتكووار والوفيووات  إم انيووةالمنا كووات حووول 
 ب فيه.المترتبة على حاالت الحمل غير المرغو 

موون نوعهووا  األولووىربما تدن هوولب الدراسووة االستدكووافية هووي     
موضوووه شوود د  حووولالمعلومووات  جمووخفي تنزانيووا و وود اسووتهدفن 
موون الصووعب تطبيووق منهجيووة العينووة  أصووبىالحساسية، وبالتالي 

العكوووووائية شطرياووووة صووووارمة. فلووووم تاووووم الدراسووووة بتغطيووووة النسوووواء 
كمووا لووم  ووتم التطوور  الالتووي لووم يعووانين موون م وواعفات صووحية، 

المستكووووووفيات الخاصووووووة، وهووووووي المستكووووووفيات التووووووي موووووون  إلووووووى
تسوووتابل النسووواء مووون الطباوووات الوسوووطى والعليوووا  إنهووواالمفتووورض 

 والالتي يمتلدن الادرة على تسد د تداليفها.
هنوواك  أن إلووىوعلووى الوورغم موون ذلووك، تكووير نتووائع الدراسووة      

رتبطووووة مكوووو لة تتعلووووق شالصووووحة العامووووة فووووي مجتمعنووووا وهووووي م
، وهوووووو موووووا  تطلوووووب اإلجهوووواضفوووووي  اآلمنوووووةشالممارسووووات غيووووور 

 تطوير خطل جادة لمواجهتها.
 أشوووارعمووول ماوووابالت موووخ كووول النسووواء الالتوووي  أواللاووود توووم     

 أجه وون أوغيوور كاموول،  إجهاضوواخ وون  أنهوون إلىالتكخيص 
شسوووووبب وجوووووود تلوووووو . و ووووود  امووووون  أوشسوووووبب خطوووووورة الحمووووول، 

نسووواء الالتوووي يمارسووون ممرضوووات متمرسوووات فوووي التعامووول موووخ ال
الماووابالت، شعوود توودريبهن خصيصووا موون اجوول  شووإجراء اإلجهوواض

 إدارة الدراسوووة. هووولا و ووود توووم اختيوووار الممرضوووات شالتكووواور موووخ 
موون انووه لوون  ووتم التعاموول مووخ مكوواركتهن فووي  للتأاوودالمستكووفيات 

 أ اوووالهنخوووارج سووواعات العمووول وبالتوووالي  إنهووواالدراسوووة شاعتبوووار 
للك تووم تاووديم المعلومووات حووول الدراسووة شالمناوبات ليوول نهووار. كوو 

الوووول ن  تووووواشعون النسووووواء، وتوووودريبهم علوووووى تووووووفير  األطبووووواء إلووووى
الفحووص الروتينووي. وتووم  إجووراءتفصوويال عوونهن شعوود  أامووربيانووات 
المستكوووووفيات  أحووووودةالدراسوووووة فوووووي  ألداة اختبوووووار  بلوووووي  إجوووووراء

 إعووووادة واسووووتفاد منووووه فريووووق البحووووا وموووون الخبوووورة الم تسووووبة فووووي 
 .األخرة مين التاشعين للمستكفيات تدريب الباح

 موووووون  455موووووون بيوووووونهن  اموووووورأة  965العينووووووة  إجمووووووالبلوووووو      
 صووووودي  و ووووود وافاووووون كووووول هووووولب الحووووواالت  إجهووووواضشعمليوووووات 

 عولى   اإلطاله( على المكاركة في الدراسة شعود 455)
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ووووعلاة بهوووودف  ووووانات المتو علووووى  والتأايوووودهوووولب الدراسووووة  وأهميووووةالبيو
 مة.سرية المعلومات الماد

موووون هوووولب المجموعووووة شالتصووووريى  اموووورأة  418و وووود تطوعوووون     
والالتووي لووم  (37)الحوواالت البا يووة  أموواالحموول.  شإنهوواء موون  شووأنهن

الاصوودي، فاوود تووم تكخيصووهن موون خووالل  شاإلجهوواضيصوورحن 
 أوفووي الجهوواز التناسوولي  إصوواشاتالدكووت الطبووي شسووبب وجووود 

لووووم  حالووووة 82شسووووبب وجووووود جسووووم غريووووب. كمووووا كانوووون هنوووواك 
   النسواء لوم  أولفك أن: ذلك شكأنهنالجزد  األطباءستطخ ي

 أو صدي كمووا لووم توجوود لوود هن جوورو   إجهاضيعترفن شحدو  
غريبووة. وبالتووالي تووم اسووتبعاد هوولب الحوواالت موون  أجسوواد  أوتلووو  

التحليووول. هووولا و ووود تمووون الماوووابالت فوووي خصوصوووية تاموووة موووخ 
 غرف المستكفى. إحدةالنساء في 

 
 لجنسية للنساءوا اإلنجابيةالقصص 
فتاة من بين كل خمس مراهاات مموون  منعاشن ما يارب     

 سنة  صة ممتدة مخ صد ق اسوتمرت 17هن ا ل من 
 

 ( الخصائص الديموغرافية للنساء1جدول رقم )
 النسبة المئوية الخصائص الديموغرافية

 السن
14-17 
18-19 
20-29 
 30فو  

 
14% 
19% 
50% 
17% 

 الحالة االجتماعية
 زبةعا

 تعيش مخ رجل
 متزوجة

 أرملةمنفصلة/ مطلاة/ 

 
66% 
1% 

23% 
10% 

 المستوة التعليمي
 أميةشبه  أو أمية

 تعليم ابتدائي
 جامعي أوتعليم  انوي 

 طالبة حاليا، من كل المستويات

 
7% 

65% 
6% 

20-24% 
 األساسيناص االحتياجات  إدراكمدة 

 الغلاء/ الملبس/ المس ن
 الترفيه

 
10% 

 %5ا ل من 
 الديانة
 مسلمة
 اا ولي ية

 أخرة من طوائت مسيحية 

 
49% 
26% 
24% 

  يمة الد ن في حياتهن اليومية
 مهم جدا
 حد ما إلىمهم 

 
50% 
45% 

 عاشن في المد نة
 ا ل أوعاد 

 أعواد 1-5
 أامر أوسنوات  6

 
12% 
28% 
60% 
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، ممووووا  وووووحي شحوووودو  عال ووووات جنسووووية أاموووور أوسوووون سوووونوات 
سووووون لحووووودو  هووووولب العال وووووة كوووووان  أدنوووووى أنمب ووووورة. و ووووود وجووووود 

موووون  أامووورسووونة كووووان 17سووونة. كموووا تبووووين انوووه شحلووووول سووون 11
 .األ لنصت النساء  د مارسن عال ة جنسية مرة واحدة على 

لووم يحملوون موون  بوول. موون  أنهوونمووا ياوورب موون الصووت  أفادت    
وجووود عال ووة جنسووية نكوويطة،  إلووى% موونهن 76 أشووارتهووىالء 

موورة مارسوون فيهووا  أولموون  حملوون أنهوون بينما  الن النسبة البا ية
 الجنس.
% موووون النسوووواء شووووان هوووولا هووووو الحموووول الموووواني لهوووون، 20 أفووووادت

 أامووور أوالحمووول المالوووا، بينموووا كوووان الحمووول الراشوووخ  شأنوووه% 11
 65% موووون النسوووواء )14 أفووووادت%(. كمووووا 23للنسووووبة البا يووووة )

 صدي في الماضووي، وكووان  إجهاضخ ن عملية  أنهن( امرأة 
ن بهوولب العمليووة موورة واحوودة، وتسووعة  موون بهووا  موو  53موون بيوونهن 

واحووودة  وامووورأة ، إجهووواضمووورتين، وا نتوووان  مووون بووومال  عمليوووات 
 .إجهاضسن عمليات  أجرت

 

 مدى معرفة واستعمال وسائل منع الحمل
كانوون المعرفووة بوسووائل منووخ الحموول منخف ووة شصووفة عامووة     

   شأية% منوهن عولى عولم 45في هلب المجموعة، فلم تدن 

هنووواك عال وووة  أن. كموووا وجووود اإلطوووال منوووخ حمووول علوووى  ةوسووويل
ع سية بين مستويات المعرفة والسن. فاد كووان هنوواك جهوول توواد 

% مووون 89بوسوووائل منوووخ الحمووول الحد موووة منهوووا والتاليديوووة لووودة 
ا وول. وكانوون هنوواك مراهاووة واحوودة  أوسوونة  17النسوواء فووي سوون 

 .األسوورة في العينة علووى علووم شسووتة وسووائل تن وويم  150من بين 
ذلوووك، فوووان النسووواء الالتوووي لوووم يح وووين شوووالتعليم  إلوووى وباإلضوووافة
نسووبة  أعلووىالالتي ح ووين شاوودر  ليوول منووه  وود شوو لن  أوالرسمي 

%(. و ووود 65ممووون ال يعووورفن شووويء عووون وسوووائل منوووخ الحمووول )
% عنووود الالتوووي حصووولن علوووى 20 إلوووىانخف ووون هووولب النسوووبة 

جامعي. كما لووم ي وون لوودة مووا ياوورب موون نصووت  أوتعليم  انوي 
علوووم بوسوووائل منوووخ الحمووول. وبصوووفة عاموووة،  أيلطالبوووات حاليوووا ا

 أوسوووووواء مووووون بوووووين الطالبوووووات –اوووووان لووووودة النسووووواء العازبوووووات 
معلومووووات ا وووول حووووول وسووووائل منووووخ الحموووول ماارنووووة  -األخريووووات

 أنساشاا. وهوولا لوويس شووالمر الغريووب حيووا  أوشالمتزوجات حاليا 
 ووى استعمال وسائل منووخ الحموول ممنوووه شالنسووبة للطالبووات شمات

ال ترحووووب  األسوووورة عيووووادات تن وووويم  أناللوووووائى المدرسووووية، كمووووا 
شالنسوووواء العازبووووات والمراهاوووووات. ويتميووووز تووووواري، سياسووووة تن ووووويم 

تنزانيووووووا شا تصووووووار المعلومووووووات والخوووووودمات علووووووى  فووووووي األسوووووورة 
 المتزوجات.

 
 ( المعرفة بوسائل منع الحمل واستعمالها حسب الوسيلة2جدول رقم )

 

 العلم شالوسيلة الوسيلة
 أياستعمال الوسيلة في 
 و ن  بل البحا

استعمال الوسيلة و ن 
 الجماه

 %4 %30 %63 الحبوب
 %4 %10 %42 الوا ي اللكري 
 %1 %3 %32 اللولب النحاسي

 %6 %10 %26 (51التاويم)

 %1ا ل من  %1 %24 الحان
 %1 %4 %18 العزل )الالف خارج المهبل(

 صفر %1ا ل من  %12 العازل المهبلي
لديماويوووات الااتلوووة للحيوانوووات ا

 المنوية
 %1ا ل من  1% 12%

 %1ا ل من  %2 %6 الوسائل التاليدية
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تعريووووف  شإعووووادة  1989وزيوووور الصووووحة  وووود  وووواد عوووواد  أن إال
شحيوووا توووم  األسووورة الموووىهالت للحصوووول علوووى خووودمات تن ووويم 

عووودد  أومهموووا كانووون حالتوووه االجتماعيوووة  إنسوووان أيت ووومين 
 .أطفاله
 شأيووةسووبة المسوولمات الالتووي لووم ي وون لوود هن علووم وصلن ن    

مووا ياوورب موون النصووت،  إلووىوسوويلة موون وسووائل منووخ الحموول 
% موووون الدا ولي يووووات و لووووا 40علووووى  األمووووروينطبووووق نفووووس 
% موووووووون 11. هوووووووولا بينمووووووووا كانوووووووون األخريوووووووواتالمسوووووووويحيات 
% موون المسوويحيات 14% من الدا ولي يات و23المسلمات و
ولووم  ااموور. أوحموول علووى علووم شسوون وسووائل منووخ  األخريووات

المعرفووة بهوولب الوسووائل  نعوو  إحصووائياي وون هنوواك عال ووة دالووة 
 أوالد نيوووووة،  األنكوووووطةوبوووووين مووووودة المكووووواركة النكوووووطة فوووووي 

مهووم. ويلخووص الجوودول ر ووم  أموورلوود ن علووى انووه  إلووىشووالن ر 
نسبة النساء الالتي كوون علووى معرفووة بوسووائل منووخ الحموول  (2)

 و من شاستعمالها.
الوسووووووائل المعروفووووووة  أاموووووورلحمووووول مملووووون حبوووووووب منووووووخ ا    

علوووى  األموووروالمسوووتعملة، وهووولا منطاوووي حيوووا  نطبوووق نفوووس 
% موون النسوواء 4 أنانه من الملفوون لالنتبوواب  إال الس انشا ي 
كووون  تنووواولن حبووووب منوووخ الحمووول حينموووا حووود   أنهووونزعمووون 

االسووتعمال الخوواطو، فعلووى سووبيل  إلووىاحمل. و د  رجخ ذلك 
خاصوووووة مووووون بوووووين و –شعوووووض المسوووووتجوبات  أشوووووارتالمموووووال 
 الصودياات.   إحدةاستعرن الحبوب من  أنهن -الطالبات

 امون شعض المراهاات شكراء الحبوب من المحووالت ممووا اما 
الالزمووووة حووووول  اإلرشوووواداتعوووودد حصووووولهن علووووى  إلووووىيكووووير 

 شوووووأنهنشعوووووض المراهاوووووات  أفوووووادتطرياوووووة االسوووووتعمال. كموووووا، 
 شعد حدو ه. أواستعملن الحبوب فال و ن الجماه 

وسوووووويلة حد مووووووة  أاموووووورمووووووا مموووووول العووووووازل الطبووووووي  وووووواني ك    
 اإل وودزتدووون الحمووالت الواسووعة حووول  أناسووتعماال. والموورجى 

كوسوويلة للحمايووة  1988وتوزيخ العوازل الطبيووة بوودءا موون عوواد 
 وود سوواهمن فووي  -لمنووخ الحموول كوسوويلةولوويس –موون الموورض 

% 4موون  أاموور أفادتارتفاه معدالت الوعي شاستعمالها. كما 
و ووات شحوودو  الحموول رغووم اسووتعمال هوولب الوسوويلة. موون المبح

لوود هن شووك فووي  يوواد شووركائهن موون  أن الن شعض المراهاووات 
  طخ في العازل حتى يحملن. شإحدا الرجال 

 
 سمات الرجال المسئولين عن الحمل

تسوووتند البيانوووات التاليوووة المتعلاوووة شالرجوووال علوووى موووا  التوووه     
الرجوووال موووا بوووين  أعموووارعووونهم النسووواء المسوووتجوبات. تراوحووون 

% تحووون سووون العكووورين علوووى 4سووونة موووخ ا ووول مووون  16-52
هوولب  أن إلووىفي العد وود موون الحوواالت  اإلشارة الرغم من انه تم 

 تاد رية. األر اد 
كووان  الكوووريك أنما ياوورب موون  لووا المراهاووات  أفادتو د     
 ولم ي ون ذلك غوريبا ن ورا   أامر أوسنة  45 بل  

 
 

 جتماعية للنساء ونوعية العالقة( الحالة اال3جدول رقم )
 

 اإلجمالي متزوجة متزوجة ساشاا بةعاز  نوه العال ة
 %23 %88 %23 صفر الزوج
 %47 %4 %40 %63 الصد ق

 %24 %7 %27 %29 عال ة عابرة
 %5 %1 %7 %7 غريب
 1 صفر %2 %1 أخرة 

 %100 %23 %10 %67 اإلجمالي
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( فووي الموودن daddy-ugars) (13)السوو رل-النتكار ووواهرة لشاشووا
الرجوول  أنمووا ياوورب موون ربووخ الطالبووات  أشووارت. و وود األفريايووة
% مموووون 9وكووووان هنوووواك ا ووول موووون  أامووور أوسوووونة 45 بلووو  سوووون 

عاشووورن رجوووال مووون نفوووس شوووريحتهن العمريوووة. ويكوووير الجووودول 
 وأ ووورانهننوعيوووة العال وووة الموجوووودة بوووين النسووواء  إلوووى 39ر وووم )

 المسفولين عن الحمل.
% مووون النسوووواء 30موووا ياووورب مووون  أنالدراسوووة مووون  أت وووى    

عكوون عال ووة اسووتمرت ا وول موون سوونة مووخ الرجوول المسووفول عوون 
% موون 64سوونة، فووان 30شالسووبة للنسوواء فووو  سوون  أموواالحموول. 

موون خووالل عال ووات  ألاموورالالتي حملن كن في عال ات ممتدة 
اسوووووتمرت ا وووووول مووووون عوووووواد. و ووووود تميووووووزت مجموعوووووة المراهاووووووات 

حتوووى موووخ  أوفوووونهم معرفوووة عمياوووة شالعال وووات موووخ رجوووال ال يعر 
 غرباء تماما.

حملووون  أنهووونمووون كووول خموووس مسووولمات  أربعوووة أشوووارتو ووود     
% موووووون 58 أشووووووارتنتيجووووووة عال ووووووة مووووووخ رجوووووول مسوووووولم، كمووووووا 

حملن نتيجة عال ة مخ رجوول كووا ولي ي، ومووا  أنهنالدا ولي يات 
نتيجووة عال ووة مووخ رجوول  األخريوواتيارب من نصت المسوويحيات 

 مسيحي غير كا ولي ي.
 

 اإلجهاضاتخاذ قرار 
علوووى الوووورغم موووون غيووواب المعلومووووات حووووول موووا يجووووري منوووول     

لح ة الكك في وجود حمل حتى الو ن اللي تتجه فيووه النسوواء 
المىسسوووووات الصوووووحية شسوووووبب الم ووووواعفات الناتجوووووة عووووون  إلوووووى

 اإلجهووواض، فوووان المعلوموووات المسوووتااة مووون  صوووص اإلجهووواض
راحوووول وجووووود شووووب ات موووون المسوووواعدة تسوووواهم فووووي م إلووووىتكووووير 

 متعددة من هلب العملية.
% موون النسوواء  ووررن فووي البدايووة االحتفوواظ 7مووا ياوورب موون     

% مووون 13ولوووم تتخووول  شعووود.فيمووا  رأ هووونشالحموول ولدووونهن غيووورن 
 إجوووووراء% مووووون النسووووواء 48النسووووواء  ووووورارا فوريوووووا، بينموووووا  وووووررت 

ممووون  165شمجووورد الكوووك فوووي وجوووود حمووول. وهنووواك  اإلجهووواض
 اإلفصوووا % 9بينموووا  وووررت  الأو الرجووول المسوووفول  إخبوووار وووررن 

 .أوالالاريبات  إحدة أوعن الموضوه لصدياة 
، فاوود تمملوون إلجهوواضفووي اتخوواذ  وورار  األسووباب أهووم  أمووا    

 فيما  لي:

طفوول  إطعوواد عوودد الاوودرة ا تصوواديا علووى تحموول مسووفولية  -
 جد د.

 حدو  الحمل شطرياة عرضية. -

 صغر سن الطفل السابق. -

 ما زالن طالبة. -

 أشووووياءوهووووي تخفووووي  اإليجووووازشوووود دة  األسووووباب هوووولب  أن إال    
ذلووك  أن. ويم وون الاووول أخوورة  أشووياءاميرة شاوودر مووا تفصووى عوون 

 نطبوووق علووووى ا وووول تاووود ر علووووى شعووووض الحووواالت. فعلووووى سووووبيل 
طالبتووان موون  أفادت اإلجهاض أسبابالممال، عند الحد ا عن 
 :التاليةالمجموعة شالاصص 

ة  انويووة. و وود تلميوولة فووي مدرسووة داخليوو  األولووىاانوون الفتوواة  -
الحجوورات حيوووا  إحووودة إلووىمووود ر المدرسووة شالتوجوووه  أمرهووا

لووم تكووك البتووة فووي  أنهووااان  نت رها احد المفتكووين. وحيووا 
هنووواك حيوووا اجبرهوووا علوووى  إلوووىوجوووود نوايوووا سووويفة توجهووون 
شمووا  األجووازة والدتها خالل  أبلغنممارسة الجنس معه. و د 

 وووى بووودال مووون ف اإلجهووواض إجوووراء المرأتوووانجووورة، فاوووررت 
الموضوووه. كانوون هوولب الفتوواة تكووعر شموورارة شوود دة حووول مووا 

للبالغين وكانن تكعر ش راهيووة  األخال يوصفته شاالنحالل 
البوووووووالغين الووووووول ن  ووووووود نون الفتيوووووووات  أولفوووووووكعمياوووووووة تجووووووواب 

 الصغيرات الالتي يمارسن الجنس.
الفتووواة المانيوووة، فاووود كانووون فوووي السووونة النهائيوووة للمدرسوووة  أموووا -

المتزوجوووة. حينمووا كانووون  أختهووااوويم موووخ االبتدائيووة وكانووون ت
ممارسووة  إلووى وودعوها  أختهوواخارج المنووزل، كووان زوج  أختها

الجنس معه، ولم تجد مفرا سوووة االستسووالد. لووم توودرك هوولب 
حينمووا الح وون خالتهووا ذلووك وشوورحن  إالحاموول  أنهوواالفتوواة 

 مووأز  في  أنها أختهاالفتاة زوج  أبلغنلها ما معناب. حينما 
 أبوووداالمنوووزل ونعتهوووا شالعووواهرة. لوووم تفصوووى  ووواد شطردهوووا مووون 

شموووا حووود ، بووول ذهبووون لتعووويش عنووود خالتهوووا التوووي  ألختهوووا
. و وود شووعرت هووي اإلجهوواضعمليووة  إجووراءسوواعدتها علووى 

 .أختهاشمرارة عمياة تجاب سلوك زوج  األخرة 
 شخص يباح له بالسر أول
الرجوول المسووفول  أوال%( ابلغن 53من نصت النساء ) أامر    

 ،األد % من النساء مخ 24ينما تحد ن عن الحمل، ب
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 (4الجدول رقم )
 شخص يباح له بالسر أولونصائح  أفعالردود 

 

ردود الفعوووووووووووووووووووووووووووووووووووول 
 النصيحة

الجل المسفول عوون 
 الحمل

 اإلجمالي أخرة  صدياة الاريبات إحدة

 %3 صفر %3 %1 %5 سعيدة  أخبار أنها
 %14 %23 %6 %8 %19 االحتفاظ شالحمل

 %51 %23 %51 %43 %56 اإلجهاض
 %16 %15 %18 %18 %15 المباالة 
 %16 %38 %22 %31 %6 أخرة 

 
% من النساء شالسوور ألحوودة 15أو األخن، أو الخالة، وباحن 

كوووان هنووواك ميووول لووودة المراهاوووات نحوووو الصووودياات الحميموووات. 
الخالوووة، بينموووا لوووم ي هووور هووولا االتجووواب شكووودة لووودة  أو األد  إبوووال 

موووووون نسوووووواء هوووووولب  أير سوووووونة. ولووووووم تكوووووو 30النسووووواء فووووووو  سوووووون 
 اللكور. األ رباء ألحدشحن شالسر  أنهن إلىالمجموعة 

مووون  أفعوووال تنووواول ردود  يالووول( 4وفيموووا  لوووي جووودول ر وووم )    
  ىتمنون شالسر والنصائى التي يسدونها.

 
وتااادبير  باإلجهااااضالمسااااعدة فاااي العىاااور علاااى مااان يقاااوم 

 التكلفة
سوواء شالسوور شووخص تبووو  لووه الن أولهنوواك عال ووة  ويووة بووين     

. فعلوووى شاإلجهووواضمووون سوووياود  إلوووىوالكوووخص الووولي  رشووودهن 
% مموون شحوون شالموضوووه لاريبووة حميمووة 60سووبيل الممووال، فووان 

اللووووول ن يجووووورون  شاألشوووووخا الاريبوووووات  إحووووودة أوصووووولتهن، أوال
% فاووول مووون الاريبوووات الحميموووات شووواركن 7 أن إال. اإلجهووواض

لبووو  عنوودما كووان  ووتم ا شاإلجهوواضشخص ياود  إلى اإلرشادفي 
% مووووون 13علوووووى  األمووووورلصووووودياة، وينطبوووووق نفوووووس  أوالشالسووووور 

الرجوووول المسووووفول عوووون  إلووووى أوالالنسوووواء الالتووووي اختوووورن التوجووووه 
 إلووى أوال% فاوول مموون توووجهن 37 أنالحمل. وموون الملفوون حاووا 

الرجووول المسوووفول  ووود حصووولن عووون طرياوووه علوووى وسووويلة اتصوووال 
الرجوووال المسوووفولين عووون  أن. ويبووودو شاإلجهووواضشكوووخص ياوووود 

 اإلجهوواضمل غير المرغوب فيه ال  تااسمون عووبء تن وويم الح
بوووووونفس الحمووووووال الوووووولي تبديووووووه النسوووووواء الالتووووووي  وووووووفرن الوووووودعم 

 االجتماعي.

وبصووفة عامووة، فاوود وفوورت الصوودياات وسوويلة االتصووال لمووا     
وعلووى الوورغم موون أن الاريبووات موون % من النساء. 30يارب من 

% موون 20ة الدرجووة األولووى لووم  وووفرن هوولب الوسوويلة سوووة لنسووب
% شالنسووووبة للمراهاووووات 43إجمووووالي الحوووواالت، فاوووود مووووملن نسووووبة 

 19-18% شالنسووووبة لموووون هوووون بووووين 26سوووونة و 17تحووون سوووون 
سووونة والالتوووي أفووودن أن أمهووواتهن، أو شوووايااتهن أو خوووالتهن هووون 

 الالتي اصطحبتهن عند المجهض.
الرجوووال المسوووفولين عووون الحمووول كوووانوا  أنوعلوووى الووورغم مووون     

% موونهم  وود 44 أن إال، اإلجهوواضير وسوويلة توووف إلووىا وول موويال 
% موووون النسوووواء 34تحملوووووا تدوووواليت العمليووووة. هوووولا و وووود سووووددت 

بينمووا تحملوون  ريبووات حميمووات هوولب  اإلجهوواضبنفسووها تدوواليت 
 % من الحاالت.19التداليت شالنسبة لو

 
 اإلجهاض

شوووووخص وصوووووفن النسووووواء  384 ووووواد شعمليوووووات اإلجهووووواض     
شووأنهم لممارسووين صووحيين  %65% موونهم شووأنهم لدكوواترةل، و22
مووا  التأاوودوموون الصووعب % منهم شأنهم لدجالينل. 13ل، ونآخري
النووال البسووطاء  أغلبيووة أنحاووا حيووا  أطبوواءكووان لالوودكاترةل  إذا

الوووول ن  أولفووووكعاموووول فووووي مستكووووفى خاصووووة  أي إلووووىيكوووويرون 
. وتكوووير الخبووورات أطبووواء أنهوووم علوووى  األبووويض رتووودون المعطوووت 

ن في المراتووب الوودنيا شالمستكووفيات حتى المووفي أن إلىالساشاة 
ويوووتم  اإلجهووواضيمارسوووون  األجنوووةممووول الاوووائمين علوووى خدموووة 

 أنكووووووطتهم التوووووي يمارسووووووون فيهوووووا  األحيوووووواءفوووووي  إلوووووويهم  اإلشوووووارة 
 شالدكاترة.
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 (5جدول رقم )
 ومن قام به اإلجهاضتمت عمليات  أين

 

 اإلجمالي دجال ممارل صحي طبيب نوعية الم ان
 تتسوووووووهيالم وووووووان شوووووووه 

 صحية
71% 62% 6% 56% 

 %42 %88 %37 %29 حجرة نود 
 %2 %6 %1 صفر أخرة 
 

 إلى( نسبة النساء التي حصلن على نصيحة الذهاب 6يبين الجدول رقم )
 ، وفقا لطبيعةاإلجهاضعالج بعد  أيالالتي حصلن على  أوالمستشفى 

 اإلجهاضالحالة المهنية للشخص الذي يمارس 
 

النصيحة/ العالج اللي 
 ه دم
 شاإلجهاض د من  ا

 اإلجمالي دجال ممارل صحي طبيب

 إلوووووووووووووووووووووىتووووووووووووووووووووولهب  أن
 المستكفى

314% 60% 32% 51% 

 %35 %10 %32 %56 أدوية
 %14 %58 %8 %13 أخرة 
 
 إلووى 60مووا بووين  اإلجهوواضعمليووات  أسووعارلاوود تراوحوون     

شووووولن تنزانوووووي. و ووووود  424.4سووووولن تنزانوووووي شمتوسووووول  20.000
لالممارسوووين  أولالووودكاترة % مووون 70 إلوووى 60تااضوووى موووا بوووين 
 أموووووواللعمليووووووة.  أاموووووور أوشوووووولن  20.00ل اآلخوووووورينالصووووووحيين 

شطرياوووة ملحوووووة. ويجووودر  أجوووورهم لالووودجالينل فاووود انخف ووون 
 إجووووراءللراتووووب الح ووووومي و تووووا  األدنووووىالحوووود  أن إلووووى اإلشووووارة 

شوولن تنزانووي )وهووو مووا يسوواوي  2.500الدراسة كان  بل  شهريا 
 (.أمري يادوالر  12.50حسب سعر الصرف حينلاك 

 أجريوون اإلجهوواضاغلووب عمليووات  أن إلووىو د تم التوصل     
مستوصووت.  أومركووز طبووي  أو مستكووفىفووي منكووات صووحية: 

، فوووان اغلبهووووا توووم فووووي حجوووورات اإلجهوووواضشووووا ي عمليوووات  أموووا
فوووووي  أجريووووونالتوووووي  تالعمليووووواعاديوووووة موووووخ عووووودد صوووووغير مووووون 

 الفناد . أوالمساان 

، فووان ذلووك يسووير أدوية أعطوالالدكاترةل  د  أغلبية أنحيا     
انه كانن لد هم فدرة حووول كيفيووة عووالج المكوواال المترتبووة  إلى
هنوواك كووم كبيوور موون لالوودكاترةل  أن. ولدن  باووى اإلجهاضعلى 

كووانوا  إذالووم ياوودد الوودواء المناسووب وهوولا  ميوور الكوو وك حووول مووا 
 تعاموول مووخ مموول  أنطبيووب يسووتطيخ  أي أن، ذلووك أطبوواءحاووا 

 إلووووىالمالئموووة بووودون الحاجوووة  األدويووووةصوووت هووولب الحووواالت وي
 .أخرتحويلها لطبيب 

لهوون شالسوور  أبوويى% موون الاريبووات الالتووي 40و وود نصووحن     
% موون الرجووال المسووفولين عوون 27ذلووك،  لوويهن  األموورتطلووب 

 إلووووى% موووون النسووواء  وووورار الووولهاب 23الحمووول، بينمووووا اتخووولت 
 المستكفى.

 
 ونوعية العناية اإلجهاضمضاعفات ما بعد 

 شيوعوا لالستابوال فوي األسباب أامر اإلجهاضممل    
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 تكوووووخيص. و ووووود توووووم األربعوووووةالنسووووواء فوووووي المستكوووووفيات  أ سووووواد 
ووو  اإلجهووواض % مووون الخووواالت، كموووا 72غيووور الدامووول شالنسوووبة لو

الم وواعفات الصووحية  أاموور اإلجهوواضش ل التعفن الدموي شعد 
 انتكارا.
 أناالسوووتابال  د أ سوواوتفيوود المعلومووات التووي تووم جمعهووا موون     

% موون 84% فال من النساء كن في حالووة جيوودة بينمووا كانوون 8
% موون الحوواالت كانوون 15مابولة.  أوفي حالة سيفة  أماالنساء 

 أنمن ارتفاه درجات الحوورارة، كمووا  المستكفىتك و عند دخول 
% 85مرتفعة عنوود  أنهافيما شعد  د اوهر  ة الحرار  يال درجات 

مع وووم عمليوووات  أن إلوووىالدراسوووة  مووون الحووواالت. وتكوووير بيانوووات
% موون 11من الحمل بينما تمن  أسابيخ 8تمن شعد  اإلجهاض

 1-16% مووووووا بووووووين 37، وأسووووووابيخ 9-10العمليووووووات مووووووا بووووووين 
 .أسبوه 16-20% ما بين 11، وأسبوه
ما يارب من  لا العينة كن يعانين من نزيووف مهبلووي شوود د     

ممووووا  رأاموووو  أوملليلتوووور موووون الوووودد 500و وووون دخووووول المستكووووفى )
% مووونهن 20 أن(. كموووا توووم اعتبوووار األنيميوووا تسوووبب فوووي حووودو  

سووبخ فاوول هوون الالتووي حصوولن علووى  أن إالناوول دد،  إلووىشحاجووة 
نال دد شسبب العجز في مخزون الدد. كما تم تسووجيل صوودمات 

 وأت ووى% موون الحوواالت.    7.0الجوور  لوودة  أوشسووبب النزيووف 
 –التناسلية  األجهزة في  إصاشاتمن الفحص وجود 

% مووون نسووواء العينوووة مووون بيووونهن 53لووودة  -غالبوووا فوووي عنوووق الووورحم 
% وجوووودت لوووود هن كوووودمات فووووي عنووووق الوووورحم، وتووووورد، والتهوووواب، 8

%( فاووود 45النسوووبة البا يوووة ) أمووواوتموووز  شسوووبب اسوووتعمال الجفووون. 
% موون الحوواالت وجوودت 3وجد لوود هن  طووخ مهبلووي وتهتدووات. وفووي 

موووووون شووووووجر، وجوووووولور نباتووووووات، وموانووووووخ الحموووووول الرحيمووووووة م أورا 
يسوووتعملنها كوسووويلة لمنوووخ الحمووول. و ووود توووم تسوووجيل افووورازات كريهوووة 

عنوود  الوودموي ودالئل على التسوومم  الحاالت،% من 16الرائحة لدة 
 % من الحاالت.15حوالي 
)فووتى شطوون( خووالل  استدكوواف ووال  عمليووات  إجراءهلا و د تم     
 وهي على الوجه التالي:   الدراسة،هلب  إنجازفترة 
لهوووا دجوووال  اوووب فوووي  أحووود سووونة كوووان  ووود  17مراهاوووة تبلووو   -

غيوووور مالئمووووة، ممووووا تتطلووووب  أجهووووزة الوووورحم شسووووبب اسووووتعمال 
 عملية استفصال غير كامل للرحم. إجراء

لوود ها خووراج فووي الحوووض شعوود عمليووة  أنوهوور  أخوورة شوواشة  -
غير معامة، مما تتطلب عملية فتى شطن للتخلص  إجهاض

 من الصد د.

لمستكوووفى فوووي البدايوووة  ووود دخلووون ا فدانووونالمالموووة،  المووورأة  أموووا -
فووي الووبطن،  األد وموون  األنيميوواتعوواني موون  أنهوواعلووى اعتبووار 

شوووواحبة وان معوووودتها تىلمهووووا عنوووود اللمووووس. و وووود  أنهوووواوتبووووين 
 عندما ش ن في وجوود اإلجهاضحاولن  شأنهااعترفن 
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 سم النساء وتم تكخيص حالتها علووى  إلىحمل وعليه تم نالها 
 أن أت وووىنووودما فوووتى الوووبطن، لووود ها انفجوووار فوووي الووورحم. وع أن

 الحمل خارج الرحم.
 

 تكلفة الخدمة الصحية
تاووود السياسوووات الوطنيووة فوووي تنزانيووا علوووى توووفير الخووودمات     

الصووحية والطبيووة المجانيووة لدوول المووواطنين. و وود جوورت محاولووة 
لتاوووووود ر تدلفووووووة اسووووووتابال وعووووووالج الحوووووواالت التووووووي تعوووووواني موووووون 

لتدلفوووة  مووون الاصووودي. ت ووومنن هووولب ا اإلجهووواضم ووواعفات 
التدلفووة  أن إالالجراحيووة  واإلجووراءات واإل امووةوالوجبووات  األدوية

التاد ريوووووة لوووووم تت ووووومن  مووووون الو ووووون الووووولي يادموووووه الممارسوووووين 
الصوووحيين للعنايوووة بهوووولب الحووواالت. حينموووا تووووم تاسووويم التدوووواليت 

شووولن تنزانوووي فوووي  1.500علوووى عووودد المرضوووى، بلغووون التدلفوووة 
غوووي تنووواول هووولا المبلووو   صووودي. وينب إجهووواضاليوووود لدووول حالوووة 

شالماارنووووووووة شالمبووووووووال  المرصووووووووودة موووووووون وزارة الصووووووووحة لعووووووووالج 
 شلن للفرد في العاد. 210المواطنين والتي تبل  

 ووووال  حوووواالت فاوووول تووووم معووووالجتهن وخووووروجهن فووووي نفووووس      
% مووووون الحووووواالت  وموووووا واحووووودا فوووووي 27 أم وووووناليوووووود. بينموووووا 
 أيووواد  5-3% موووا بوووين 23 وموووان،  أم ووون% 46المستكوووفى، 

 .أامر أو أياد سن  فأم ن%( 4شالنسبة البا ية ) اأم
   اإلجهاضالوفيات بسبب 

حالووة وفوواة فووي المجموعووة محوول الدراسووة،  أيةلم  تم تسجيل     
 األموووورهوووولا  أن إلووووىالمصووووادر فووووي المستكووووفيات تكووووير  أن إال

دراسووة سوواشاة تموون  بوول  أشووارت. وفووي الوا ووخ فاوود مووألوفغيوور 
معووودل للوفيوووات بلووو   إلوووى عوووةاألربفوووي احووود المستكوووفيات  أعوووواد 

الاصوودي تووم اسووتابالها  اإلجهوواضحالة موون  26% شالنسبة لو26
حووواالت ماتووون نتيجوووة 6علوووى مووودة تسوووعة شوووهور، مووون بيووونهن 

 .(14)الدموي التعفن 
 

 وجهات نظر الذين يوفرون الرعاية الصحية
العوووواملين فووووي الوحوووودات الصووووحية التووووي تسووووتابل  أبوووودةلاوووود     

الاصوودي  لإلجهوواضعايوودات نتيجووة الحوواالت التووي تعوواني موون ت
تلخوويص وجهووات ن وورهم فيمووا  إجموواالتعاطفا مخ النساء ويم وون 

  لي:
 وارد العامة في مواجهة هولبهناك تبد د غير مفيد لو تهم وللم أن -

 ي يم ن تفاد ها.المك لة الخطيرة والمتزا دة والت

 .شأنفسهم  اإلجهاض إجراءكميرا تم ينهم من  األف لكان د  -
لعوووودد الاوووودرة علووووى الووووتح م فووووي الاوووورارات التووووي تتخوووولها  ن وووورا -

حرمووان هووىالء  الخطووأضووحايا الحموول غيوور المرغوووب فيووه، فموون 
والحد مووووة  اآلمنووووةالنسوووواء موووون االسووووتفادة شالوسووووائل والممارسووووات 

 .لإلجهاض
 

 وجهات نظر محل الدراسة:
الموجوووودة  ائمووووة  نالاوووواني أناعتبووورت النسووواء المسووووتجوبات     

تنفوووي حوووق النسووواء فوووي االختيوووار فوووي حالوووة  ألنهووواعلوووى التمييوووز 
حووووودو  حمووووول غيووووور مرغووووووب فيوووووه، بينموووووا ال  تحمووووول الرجوووووال 

مووون التبعوووات الااسوووية المترتبوووة  أيالمسوووفولين عووون هووولا الحمووول 
النساء الفايوورات يحوورمن موون الحصووول  أنعلى  أادنعليه. كما 

ال يموووووتلدن موووووا ي فوووووي لتسووووود د  ألنهووووون اآلمنوووووةعلوووووى الخووووودمات 
باه ة في العيووادات الخاصووة التووي تووتم فيهووا عمليووات التداليت ال
 رغم الموانخ الاانونية. اإلجهاض

 
 مناقشة
كميوووورا مووووا  ووووتم تنوووواول موضوووووه الحموووول غيوووور المرغوووووب فيووووه     

والا وووايا  األخال يووواتشطرياوووة ن ريوووة مووون من وووور  واإلجهووواض
االجتماعيوووة والسياسوووية التوووي ال تمووون شصووولة للخبووورات الحايايوووة 

نسوووواء فووووي حيوووواتهن وخاصووووة تلووووك التووووي تتعلووووق التووووي تعيكووووها ال
 شالتبعات الملمة لحدو  حمل غير مرغوب فيه.

و ووووود وجووووودت هووووولب الدراسوووووة موووووا ياووووورب مووووون  لوووووا ضوووووحايا     
موون نصووفهن  وأامووركوون موون المراهاووات،  اآلموونغيوور  اإلجهوواض
حوووووالي ربعهوووون كوووون طالبووووات فووووي  أنسوووونة. كمووووا 17ا وووول موووون 
ب النتيجووة تتفووق مووخ نتووائع هوول أنالمانويووة.  أواالبتدائيووة  الموودارل
 أن إلووووى، حيووووا تكووووير العد وووود موووون البحووووو  (7)أخوووورة دراسووووات 

الحيووووووواة الجنسوووووووية للموووووووراهاين تممووووووول مكووووووو لة حايايوووووووة فوووووووي دار 
% موووون طووووالب 60 إلووووى 40. فهنوووواك مووووا بووووين (13،15،16)السووووالد 

 أهووم الموودارل الوول ن يمارسووون عال ووات جنسووية، ويكوو ل الحموول 
 سبب لتسرب البنات من التعليم.

 األخوووووال يستسوووووهل الوووووبعض اتهووووواد هوووووىالء الفتيوووووات شسووووووء     
هوولا الح ووم خوواطو تمامووا  أنغيوور سووويات.  وبووأنهنوالممارسووات 

 سلوك الكباب  ترتب بدرجة كبيرة عولى طورياة   أنحيا 
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المعوودالت المرتفعووة  أنالجد وودة. ويبوودو  لألجيووالتربيووة المجتمووخ 
المسووتويات العاليووة لممارسة المراهاين العال ات الجنسية ترتبل ش

موووووون التسوووووواهل المجتمعووووووي مووووووخ غيوووووواب التربيووووووة الجنسووووووية فووووووي 
المجتموووخ هوووو  أننتوووائع هووولب الدراسوووة تىكووود علوووى  أنالمووودارل. 

فتوواة فووي الكووريحة العمريووة 62 إجمووالياللي يفسد الفتيووات، فموون 
حملووون نتيجووة عال وووة  شووأنهنفتووواة  13 أفووادتسووونة  17-14موون 

الكوووخص الووولي  أند  لووون شوووا ي المراهاوووات، فاووو  أمووواموووخ مراهوووق. 
 أن أفووادتفتوواة  19 أنمارسن معه الجنس كان اابر سنا. ذلووك 

مووخ  األموور، كمووا وجوود نفووس أاموور أوسوونة  45الرجوول كووان  بلوو  
مووا  نبغووي تعد لووه  إنموون واحوودة موون كوول خمووس طالبووات.  أاموور

هووو شالوولات سوولوك هووىالء البووالغين موون الرجووال،  األولفي المااد 
 الجنسية تدون مناسبة للكباب.  م تطوير برامع للتربية

الدراسوووة غيووواب المعرفوووة لووودة الكووواشات شكوووان  أوهووورتكموووا     
 إجمووواليهنووواك واحووودة فاووول مووون  أنوسوووائل منوووخ الحمووول. ذلوووك 

مراهاووووة كووووان لوووود ها مسووووتوة عووووال موووون المعرفووووة فووووي هوووولا  150
. وكنتيجة لهلا الجهل شبه التوواد فووان معوودالت االسووتعمال الكأن

 أن. وبالتالي، ليس صووحيحا األخرة ي اانن منخف ة للغاية ه
موووووون حيووووووا توووووووفير  األولويووووووةشووووووبابنا ال يمملووووووون ففووووووة تسووووووتحق 

المعلوموووات والتربيوووة حوووول وسوووائل منوووخ الحمووول. فحينموووا تدوووون 
اموووووا كوووووان الحوووووال فوووووي االتحووووواد –وسوووووائل منوووووخ الحمووووول نوووووادرة 
 أفوواد. و وود اإلجهوواضترتفخ معدالت  -السوفييتي لسنوات طويلة

النسوووواء  أن إلووووىهنوووواك مووووا يكووووير  نأ 1991بوبوووووف فووووي عوووواد 
فووووووي  أاموووووور أو إجهوووووواضالسوووووووفييتيات يجوووووورين سوووووون عمليووووووات 

. وعلى الع س، انخف وون (17)اإلنجابيةالمتوسل خالل حياتهن 
حينمووووووووا توووووووووافرت المعلومووووووووات والتربيووووووووة  اإلجهوووووووواضمعوووووووودالت 

والخدمات المتعلاة بوسائل منخ الحموول شطرياووة ماصووودة لتصوول 
 من الس ان. أوسخففة  إلى
 إذامعوودالت الممارسووات الجنسووية العووابرة مالاووة حاووا  أنكمووا     
. اإل وودزالمناولووة جنسوويا وموورض  األمووراضشعين االعتبار  أخلنا
حملوووون نتيجووووة ممارسووووة  شووووأنهن% موووون الحوووواالت 6 أفووووادتفاوووود 

الجووونس موووخ رجووول غريوووب وكوووان نصوووفهن مووون المراهاوووات بينموووا 
م وصووفن مووا ياوورب موون ربووخ العينووة الرجووال الوول ن مارسوون معهوو 

% موون 12 أنعال ووات عرضووية. وكووان ملفتووا  أنهوواالجنس علووى 
 النساء المتزوجات حملن عن غير طريق  

% من هىالء النساء كن فووي عال ووات 75 أن وأت ى أزواجهن،
 أن أت وووى األهميووة. وبووونفس الاوودر موون أغوورابمووخ  أوعارضووة 

 أنفسووووهن%موووون الرجووووال المسووووفولين عوووون الحموووول كووووانوا هووووم 20
موون التاووارير والتصووريحات التووي تنكوورها  تكير العد وود متزوجين.
شمووا –عوودد كبيوور موون البووالغين  أن إلىفي تنزانيا  اإلعالد وسائل 
 ناه ووون  -أخوورة ، والسياسيين و يووادات شووعبية األهلفي ذلك 
المعلوموووات حوووول وسوووائل منوووخ الحمووول فوووي التربيوووة  إدراجشكووودة 

ذلووك يمموول تصووريحا لممارسووة  أنالجنسووية للكووباب. وهووم  وورون 
 غير المكروه. الجنس
الح وموووة برنوووامع  أدخلووونالسووواشاة، حينموووا  األسوووبابولووونفس     

للكووباب فووي الموودارل لووم  ت وومن  األسووريةتربوووي حووول الحيوواة 
وزارة  أنهوولا البرنووامع معلومووات حووول وسووائل منووخ الحوول. كمووا 

التعلووويم فوووي الجوووزر التنزانيوووة )زانزيبوووار( علوووى وشوووك البووودء فوووي 
فوووي  أعلوونلتعلوويم فوووي زنزيبووار  ووود وزيووور ا أن إالبرنووامع مما وول، 

موووا  لوووي: للووون ي وووون  1992تاريووور صوووحفي نكووور فوووي سوووبتمبر 
 إلووىهناك تاديم معلومات حووول الوسووائل الحد مووة لتن وويم النسوول 

الطلبة مما يطلق لهم العنان لممارسة الجنس غير الكرعي بووال 
: لسوووووف ياتصووور المعلموووين فوووي دروسووووهم أضوووافخووووفل كموووا 

حووووال موووون  شووووأيولوووون يسوووومى لهووووم علووووى تاووووديم الجسووووم البكووووري 
 .(18)التحد  في الموضوعات الجنسية مخ الطالبل األحوال
مووون زمووون  يوووأتي وكأنوووهفوووي التفديووور  بووودو  األسووولوبهووولا  أن    

حيووا  ووتم إطووال  هوولب التصووريحات دون خووارج حاووائق الحيوواة. 
تمامووا عوون الوا ووخ  رأن توودعمها أي بيانووات، وعووادة شغووض الن وو 

ي األنكووطة الجنسووية، ش وول مووا  ترتووب ومدة انخراط المووراهاين فوو 
علوووى ذلوووك مووون نتوووائع سووولبية ممووول التسووورب مووون التعلووويم شسوووبب 
الحمووووووووووول، واألموموووووووووووة المب ووووووووووورة التوووووووووووي تعيكوووووووووووها المراهاوووووووووووات، 
والم وووواعفات الناتجووووة عوووون اإلجهوووواض، والتعوووورض لألمووووراض 

 المناولة جنسيا واإل دز.
 تالممارسوواالوول ن مووروا بتجربووة  األهوول أنترة هلب الدراسووة     

هووولب المكووو لة  إلوووى ووود  ن ووورون  أسووورهم فوووي  للموووراهاينالجنسوووية 
–% مووووون المبحو وووووات 56 أنوا عيوووووة. والوا وووووخ  أامووووورشطرياوووووة 

 ألحوودةالالتووي شحوون شالسوور  -والطالبووات المراهااتواغلبهن من 
 أغلبيووة أنالحموول. كمووا  شإنهوواءالاريبووات الحميمووات  وود نصووحن 

 الاريبات ذهبن اشعد من هلا وبحمن  
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وتممووول تدلفووة العمليووة   وووية .شاإلجهاضشووخص ياووود  عوون    
العوا ووب الماليووة  أنمتعلاة شالصحة العامة. فمووا موون شووك  أخرة 

فايووورة،  المووورأة ، خاصوووة حينموووا تدوووون هووولب للمووورأة شاه وووة شالنسوووبة 
 ووواد الرجووول المسوووفول بهجرهوووا. فمووون  أومراهاوووة، عازبوووة، طالبوووة، 

 إلوووىجوووان تل أواالنتحوووار  األصوووغرتحووواول الفتيوووات  أن األرجوووى
ممارسووووووات مميتووووووة وخطيوووووورة مموووووول تنوووووواول جرعووووووات كبيوووووورة موووووون 
الدلوووووروكين، وهووووي كلهووووا حووووواد  تتناولهووووا شاسووووتمرار الصووووحافة 

 المحلية.
شالنسووبة لوووزارة الصووحة، حيووا  أي وواالتدلفووة مرتفعووة  أنكمووا     
سوووبخ مووورات  يسووواوي  وووود واحووودا فوووي المستكوووفى  المووورأة   ووواء  أن

شالنسووبة للنسوواء  أمووانويا للفرد. الميزانية التي تخصصها الوزارة س
مووورة  42الالتوووي يعوووانين م ووواعفات اشووود، فوووان التدلفوووة تسووواوي 

المبلووو  المرصوووود. هووولا فوووي الو ووون الووولي ال  ت ووومن فيوووه  يوووال 
هوووولب التدلفووووة  موووون الو وووون الوووولي يخصصووووه الممووووارل الصووووحي 

فووي هوولب  األربووخلمعالجووة الحالووة. يكووير تاريوور احوود المستكووفيات 
علووى موودة عوواد  أجوورة الوووالدة والنسوواء  وود   سووم  أن إلووىالدراسووة 

 إجهووواضعمليوووة كحوون شسوووبب  3547عمليووة مووون بينهووا  4897
 اإلجهوووووواض إلووووووىغيوووووور كاموووووول يعووووووود عوووووودد كبيوووووور موووووون بينهووووووا 

 .(19)الاصدي
فيمووا  تعلووق شالتعايوودات الطبيووة، فعلووى الوورغم موون انووه لووم  أمووا    

حوووودو   أن إاليحووود  حوووواالت وفيووووات فووووي العينووووة  يوووود الدراسووووة 
النووادر. فدميوورا مووا تموووت النسوواء وهوون فووي  شوواألمرلوويس  الوفيووات
 إرسووووالالحووووواد  ويووووتم  أ سوووواد فووووي  أوالمستكووووفى  إلووووىالطريووووق 

المكوووورحة حيووووا ال  ووووتم تكووووريحها شطرياووووة  إلووووىالجمووووا مباشوووورة 
وجوووود م ووواعفات خطيووورة  إلوووىروتينيوووة. و ووود توصووولن الدراسوووة 

 أمووووواغيووووور كامووووول.  إجهووووواضمووووون خ ووووون عمليوووووة  أغلبيوووووةعنووووود 
غيوور  اإلجهوواضالناتجة عن ممارسووات  األمديلة الم عفات طو 

 واإلجهوووواضمموووول مكوووواال الجهوووواز التناسوووولي، والعاووووم، – اآلموووون
لووم  فأنهووا -عنووق الوورحمن والوووالدات المب وورة  وإصوواشاتالتلاووائي، 
 أ ارهووا إغفووالانووه  نبغووي عوودد  إالهوولب الدراسووة  إطووارتوودخل فووي 

 على المجتمخ.
 

 االستنتاجات
ب فيوووه وووواهرة منتكووورة، ويممووول يكووو ل الحمووول غيووور المرغوووو     

 مك لة صحية حاياية في بالدنا. اآلمنغير  اإلجهاض

الصووحي للووبالد  والن وواد المعنيووين  األفرادم لت لدل من  فاألمر
 من حيا الو ن والموارد المالية والبكرية.

الحصووول علووى  إم انيوواتاحوود الحلووول هووو توووفير وتوسوويخ     
وفير التمايووت والخوودمات وتوو  األسوورة بتن وويم  المتعلاووةالمعلومووات 
شمووا فووي ذلووك المووراهاين النكووطين جنسوويا.  ولألفوورادلدوول  وورينتين 

وينبغوووي تطووووير بووورامع فعالوووة للتربيوووة الجنسوووية تتجوووه للموووراهاين 
داخووووول وخوووووارج الووووودارل وتت ووووومن معلوموووووات صوووووحيحة حوووووول 

وجووود درجووة موون  إلووىهنوواك حاجووة  أنوسائل منووخ الحموول. كمووا 
شعوووين  تأخووولة شالحيووواة الجنسوووية التفوووتى شكوووان الا وووايا المرتبطووو 

والتغييووورات  العصووورية،االعتبوووار وا وووخ الحيووواة الحاليوووة، والحيووواة 
 الجد دة. األجياللدة  تطرأالسلوكية التي 

هناك حاجة ماسة لمراجعة وتغيير الاوووانين الحاليووة  أنكما     
علوووى هووولب الاووووانين المايووودة  اإلشاووواء أن، ذلوووك اإلجهووواضحوووول 
غفيوورة موون النسوواء الفايوورات فووي بالدنووا  دأعووداحووق  إندووارمعنوواب 

التووووووي  وفرهووووووا العلووووووم  اآلمنووووووةفووووووي الحصووووووول علووووووى الخوووووودمات 
والتدنولوجيوووووا الحووووود مين. وهووووولا يسووووواوي رفوووووض معاملوووووة الفاوووووراء 

شالممووول. ففوووي و تنوووا هووولا، المريوووات فاووول هووون الالتوووي  واألغنيووواء
التووي  اآلمنووة اإلجهوواضيستطعن دفووخ التدلفووة الباه ووة لعمليووات 

يجووب  -للعدالووة أداة شاعتبووارب –الاانون  إنطب الخا . وفرها ال
علووى  إرغووامهم تطوووير نوعيووة حيوواة النووال ولوويس  إلووى هوودف  أن

 اآلمنوووةاختيوووار ممارسوووات تعرضوووهم للخطووور بينموووا الممارسوووات 
فووي  اآلموون اإلجهوواضيجعوول الاووانون  أنمم نووة. وعليووه  نبغووي 

وان  لبووووووووي االحتياجووووووووات االجتماعيووووووووة  أوسووووووووخدائوووووووورة  متنوووووووواول
 تصووادية والنفسووية للنسوواء الالتووي يعكوون تجربووة الحموول غيوور واال

 المرغوب فيه.
انووووه لووووو تووووم تنفيوووول هوووولب اال تراحووووات شووووالعزد  األرجووووىوموووون     

المطلوب، فانه سيم ن مواجهة هلب المكوو لة المتعلاووة شالصووحة 
وجعووول  األمهوووات وأموووراضالعاموووة مووون خوووالل تخفووويض وفيوووات 

 .آمنة األمومة
 

 مالحظة:
ل عبارة عوون تلخوويص للتاريوور الداموول الوولي صوودر هلا الماا    
 أولفووككوول  إلووىبوونفس العنوووان. ونحوون نهديووه  1992 أاتوبرفي 

النسوواء الالتووي تطوووعن بتاووديم المعلومووات الحيويووة شالنسووبة لهوولب 
 الدراسة.
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اموووووا ياووووودد البووووواحمين تاووووود رهم لمووووودة لتعووووواون الووووولي أبدتوووووه 
لوووى األطبووواء الممرضوووات الالتوووي  مووون شوووإجراء الماوووابالت، وا

الووووووووول ن سووووووووواعدوا النسووووووووواء، والوووووووووى المسوووووووووفولين فوووووووووي إدارات 
المستكووفيات األربعووة  يوود الدراسووة، والووى كوول موون  وودد بيانووات 
خلفية، وكل من ساعد علووى تاووديم التاريوور، والووى السوو رتارية 

 الفنية.

امووا تووم تمويوول هوولب الدراسووة بوودعم موون وحوودة شحووو  العلووود 
ات، ووحووودة التووودريب الخوووا  للدراسووو  والبرنوووامعاالجتمووواعين 

، ومن مووووة اإلنسوووواني اإلنجووووابحووووول التنميووووة والبحووووو  فووووي 
الصووحة العالميووة، وهووي المن مووات التووي تف وولن شالتصووريى 

 بنكر هلا الماال.

 
 

 

abortion    at    the    Kenyatta    National 

Hospital 1974-1983. Abortion: Medical 

Progress and Social Implications. 

Proceedings of CIBA Foudations 

Symposium 115, London. 41. 

12- Preliminary results of the National 

Demographic Survey. Tanzania Bureau of 

Statistics, 1992. 

13- Leshabari, M T, 1988. Factors influencing 

school adolescent fertility behaviour in Dar 

es Salaam, Tanzania. Doctoral of Science 

Thesis in Public Health, submitted to Johns 

Hopkins University, Baltimore, USA. 

14- Mtimavalye, L A, 1980. Induced abortion 

and its consequences. Proceedings of the 

Scientific Conference, Association of 

Gynaecologists and Obstetricians of 

Tanzania, Volume 2. 

15- Senderowitz, J and Paxman, J M, 1985. 

Adolescent fertility: Worldwide concerns. 

Population Bulletin. 40(2). 

16- mbunda, W M, 1988. Adolescent fertility in 

Tanzania, knowledge, perceptions and 

practices. Family Planning Association of 

Tanzamia (UMATI), Dar es Salaam. 

17- Popov, A, 1991. Family planning and 

induced abortion in the ASSR: basic health 

and demographic characteristics. Studies in 

Family Planning. 22(6): 368-77. 

18- Zanzibar to introduce family life education 

curriculum. Sunday News, 13 September 

1992,6. 

19- A report of activities pf the Muhimbili 

Medical Center for the period 1st July 1979 

to 30th June 1980. Muhimbili medical 

Center, Dar es Salaam, 1981. 

References and notes 

1- the human problem of abortion medical 

and legal dimension. IPPF, 1978. 

2- Farr, A D, 1980. The Marquis de Sade and 

induces abortion. Journal of Medical 

ethics. 6(1):7-10. 

3- Sai, Fred, 1978. Social and psychological 

problems of African adolescents. Journal 

of Biosocial Science. 5 (Supplement). 

4- Rogo, K O, 1989. Legal termination of 

pregnancy at Kenyatta national Hospital 

using prostaglandins and in midtrimester. 

East African medical Journal. 66:333. 

5- Meeting of the IPPF/Western Hemisphere 

Regional Council, San JosE, Costa Rica, 3-

4 October 1991. Agenda Item 21. 

6- Mtimavalye, L A et al, 1980. Maternal 

mortality in Dar es Salaam, Tanzania 

1974-1977. East African medical Journal. 

57:111-18. 

7- Aggarwal, V P and Mati, J K, 1980. 

Epidemiology of induced abortion in 

Nairobi, Kenya. Journal of Obstetrics & 

Gynaecology East Central Africa. 1:54. 

8- Viel, Benjamin, 1983. Abortion epidemic 

in Latin America. Developmant Forum. 

11(4):7. 

9- Unuigbe, J A et al, 1988. Abortion-related 

morbidity and mortality in benin City, 

Nigeria 1973-1985. International Journal 

of Gynecology and Obstetrics. 26(3): 435-

39. 

10- Abortion-A tabulation of available data on 

the frequency and mortality of unsafe 

abortion. World Health Organazation, 

1990. 

11- Wanjala S H et al, 1985. mortality due to  
 

67 



 اإلجهاضتحسين الرعاية المقدمة للنساء بعد 
 

باريوسن انجيال هايمبرجر، كارين ستين، بيفرلي وينكوف، فيلما -نجر، سيسيليا جارسيابقلم/ انا ال
 باراهونا، بيترزكازاز، فرانسيسكا رامبرز

 

( وماوودمي الخدمووة الصووحية لجووودة الخوودمات الصووحية المادمووة للنسوواء التووي 132كوول المري ووات ) إدراكتصت هلب الماالة     
 أوسووواء كووان تلاائيووا  اإلجهوواضفيات العامووة فووي اوااسووااا شالم سوويك، شسووبب م وواعفات المستكوو  شأحوود سووم الطوووارط  إلووىلجان 

 أ نوواءاالسووتبيانات، والمالح ووات داخوول الم ووان  أن إالتايوويم وتحسووين الخدمووة بووداخلها،  شإعووادة متعموودا. ورغووم اهتموواد المتكووفى 
الحساسووية ومراعوواة  إلووىلنسوواء شكوو ل متعجوول يفتاوور تعاموول الفريووق الطبووي مووخ ا أن أوهوورتتاديم الخدمة، واللااءات المعماة،  د 
الفحوووص الطبوووي، وضوووعت االسوووتجاشة  أ نووواءعووودد الحفووواظ علوووى الخصوصوووية  أي وووا أوهووورتحوووالتهن المعنويوووة والنفسوووية. كموووا 

هن طول فترة االنت ار  بل بداية العالج. لم  تم تاووديم معلومووات كافيووة للنسوواء عوون حووالت إلى شاإلضافة األلم لك اوة النساء من 
الطرياووة المسووتخدمة لتفريوو  الوورحم  وكانوونعوون وسووائل منووخ الحموول.  أوالصحية  بل وبعوود العووالج، وال عوون خطووة العووالج نفسووها 

فووي هوولب الحوواالت، وهووي  األف وولهي توسيخ عنووق الوورحم  ووم كحوون الغكوواء المووبطن للوورحم، شووالرغم موون وجووود طرياووة بد لووة هووي 
اسووتخداد النسوواء الالتووي رغووبن فووي تجنووب الحموول للوسووائل  أنالدراسووة  وأوهوورت تفري  الوورحم عوون طريووق الكووفل الهوووائي اليوودوي.

 المانعة للحمل، كان منخف ا.
، سووواء موون وجهووة اإلجهوواضوبنوواء علووى تلووك النتووائع تووم تطوووير برنووامع لتحسووين نوعيووة الخوودمات المادمووة فووي فتوورة مووا شعوود     

 ات، المكورة، والتعامالت الكخصية مخ النساء.الحصول على المعلوم شإتاحةفيما  تعلق  أوالن ر الطبيون 
 

 19التوووي تحووود  سووونويا فوووي  اإلجهووواضوتاووودر حووواالت     
، إجهوواضمليووون حالووة  3.4الالتينية شحوووالي  أمري ابلدا في 
مايوووود شح ووووم الاووووانون فووووي كوووول المنطاووووة  اإلجهوووواض أنرغووووم 

جوتموواخر فووي  اآلنووفاووا لحسوواشات مىسسووة  (1)ماعوودا كوبووا
متعموود سوونويا.  إجهوواضحالووة  533.100الم سووي ن تحوود  

الاووانون فووي  أنتووتم غالبتهووا الع مووى شكوو ل غيوور اموون حيووا 
كووان الحموول  هوودد حيوواة  إذا إال اإلجهوواضالم سوويك ال  بوويى 

كووووووان  إذا أوفووووووي حوووووواالت االغتصوووووواب الممبتووووووة،  أو، المووووورأة 
سوووف  أيالجنووين شووه تكوووهات خلايووة تتعووارض مووخ الحيوواة )

حاالت المحدودة التووي  بيحهووا تسبب وفاته(. حتى في هلب ال
تجوود الخوودمات الالزمووة  أن الموورأة فانووه يصووعب علووى  الاووانون 
 شك ل  انوني. اإلجهاض إلجراء
تعد نسب الحمل غير المرغوب فيه واإلجهوواض مرتفعووة     

نتيجوووة لعوووودد مووون العواموووول المتكووواش ة مموووول: البدايوووة المب وووورة 
يووة لتن وويم للعال ووات الجنسووية بووين المووراهاين، المعارضووة الد ن

األسوورة، غيووواب بووورامع التمايوووت الجنسوووي، وعووودد  ووودرة النسووواء 
علووى المفاوضووة شخصووو  اسووتخداد وسووائل تن وويم األسوورة، 

رة، ويم األسوو ول تن وو ووارتفاه معدالت االستخداد الخوواطو لوسائوو 
 لوعدالت فكواه مووارتف

الوسوويلة نفسووها، وناووص المكووورة داخوول عيووادات تن وويم  تووأ ير
عووووددا كبيوووورا موووون النسوووواء  أنحاياووووة  إلووووى شاإلضووووافة، األسوووورة 

ومو و  بهووا لمنووخ الحموول، لووم  آمنةالالتي  بحمن عن طرياة 
 .(1)تلبي احتياجاتهن شعد

غيوور  اإلجهاض تدرر حدو  الم اعفات الناجمة عن     
غيوووور الدامووووول، وموووون اخطووووور تلووووك الم ووووواعفات:  أو اآلموووون

الجنسووووية،  األع وووواءوجوووورو   وإصوووواشاتوالتاوووويى، والنزيووووف، 
نتيجوووة للموووواد  التسوووميةداخووول الوووبطن، والتفووواعالت  شاتإصوووا

للم وووواعفات  وباإلضووووافة. اإلجهوووواض إلحوووودا المسووووتخدمة 
عووبء نفسوويا  أي وواذكرهووا، تتحموول النسوواء  السووابقالجسمانية 

 ضمن الم اعفات. إدراجه أونادرا ما  تم ذكرب 
السووري عوون حووق انووه: لفعوول خووارج  اإلجهوواضويوصووت     

عيووووة،  ترتووووب عليووووه الدميوووور موووون عوووون من ومووووة الاوووويم المجتم
تدلفوووووة نفسوووووية مرتفعوووووة  إلوووووىالتنوووووائع السياسوووووية .... ويوووووىدي 

وتكووول، العزلوووة المجتمعيوووة، الرعوووب والهلوووخ مووون تسووواؤل مووواذا 
نفسووويا، الالوووق مووون  اإلجهووواض؟ الخووووف مووون عمليوووة سوووأفعل

العوا ووب الصووحية المترتبووة علووى ذلووك، االسووتياء موون الكووريك 
             .(2)خجوووووول والخووووووزي الجنسووووووي المتسووووووبب فووووووي الحموووووول،  ووووووم ال

 وتوادة ما تىدي إلى موهلب الم اعفات ع أناالسوا 
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ماووودمي الخدموووة غيووور المووودربين  شأ وووديالحمووول  إنهووواء أن. المووورأة 
والم وواعفات الناتجووة عوون ذلووك، لهووي السووبب  المتمرسووينوغيوور 

فووووي  وأي ووووا (1)الالتينيووووة أمري يووووافووووي  األمهوووواتالراشووووخ لوفيووووات 
تاوووود ر تلووووك  فوووويك شووووالرغم موووون وجووووود شخووووس . وذلوووو (3)الم سوووويك

 وجوود كووم ال يسووتهان شووه موون الوفيووات ولدوون ال  إذ، اإلحصووائيات
ولدوون يعووزي  اإلجهوواضيم وون تاوود ر عووددها نتيجووة لم وواعفات 

الوووووووتعفن الووووووودموي. ويسوووووووتنزف عوووووووالج  أوالنزيوووووووف  إلوووووووىسوووووووببه 
موون موووارد رعايووة  األع ووم السووري الجووزء  اإلجهوواضم وواعفات 
فووووي الترتيووووب شعوووود الوووووالدات الطبيعيووووة  اأتيوووو ، اإلنجابيووووةالصووووحة 

شالم سوويك. ويم وون تحاشووي كوول هوولب الم وواعفات والوفيووات لووو 
هنوواك توووافر لكووروط  أنولووو  اإلجهوواضهنوواك تكووريخ  بوويى  أن
 اإلجهووواضالحمووول، وللعنايوووة الدافيوووة لم ووواعفات  إلنهووواء آمنوووة

. (4)التلاوووائي، فووووي شوووروط صووووحية وبواسوووطة ممارسووووين مووووىهلين
ك فاوود اعترفوون الح ومووة مووىخرا عالنيووة شووان وعلووى الوورغم موون ذلوو 

وم وواعفاته يمموول احوود المكوواال الهامووة  اآلموونغيوور  اإلجهوواض
 في مجال الصحة العامة.

العد وود موون المن مووات الاوميووة  أجرتهوواالتووي  األشحووا ركزت     
، وخصووائص اإلجهوواضوالعالميووة المختلفووة، علووى موودة انتكووار 

المصوووواحبة  حووووالواأل، اإلجهوووواض شوووإجراءالنسووواء الالتوووي  موووون 
كسووبب موون  واإلجهوواض، إنهائووه أوالحموول  شإامالالتخاذ الارار 

ورؤة ماوودمي الخدمووة الصوووحية  وآراء، األمهوواتوفيووات  أسووباب
موون وجهووة ن وور  اإلجهوواضعن النساء الالتي يجه وون، وخبوورة 

 اإلجهوووواضفووووي طوووور   األشحووووا . و وووود سوووواهمن هوووولب (5)النسوووواء
سوويك، كمووا و اوون امكوو لة موون مكوواال الصووحة العامووة فووي الم 

شك ل واضى التمييز وتوودني مسووتوة الرعايووة التووي تلاتهووا النسوواء 
شووه  نيسووتهامن المىسسات الصحية المختلفة، والعووبء الوولي ال 
 من المعاناة النفسية والجسدية التي تمر بها النساء.

واسووتجاشة لمووا سووبق، تحوواول مىسسووات الصووحة العامووة فووي     
جهوود لتحسوووين نوعيوووة الرعايوووة بووولل ال األخووورة الم سوويك والبلووودان 
. تكووومل هووولب االسوووتراتيجية  وووال  اإلجهووواضالصوووحية موووا شعووود 

 :أساسيةعناصر 
 اإلجهوواضتوووفير عووالج الطوووارط للم وواعفات الناجمووة عوون  -

 .آمنةالمتعمد اللي تم تحن وروف غير  واإلجهاضالتلاائي 

توووفير موانووخ الحموول، والمكووورة شخصووو  موانووخ الحموول شعوود  -
 خ غير مرغوب فيه.، لمناإلجهاض

الطارئووة وبووين الخوودمات  اإلجهوواضرواشل بين خوودمات  إ امة -
 .(6)اإلنجابيةللصحة  األخرة 
تتلاى جميخ النساء الالتي يعانين موون م وواعفات  أنيجب     

. ولدوون مووا الوولي يحووود  (7)رعايووة ذات جووودة عاليووة اإلجهوواض
روه مكوو  إعوودادفي الوا خ؟ كجزء من تلك المبادرة العامة،  د تك 

لتاييم مسووتوة جووودة الخوودمات فووي مستكووفى عوواد فووي اوااسووااا، 
الم سوويك، وذلووك موون اجووول تصووميم اسووتراتيجية شوواملة لتحسوووين 

وكوووللك لتايووويم فعاليوووة التووودخالت الحد موووة، عووون  الخووودماتجوووودة 
. (8)طريوووق ماارنوووة جوووودة الخوووودمات  بووول وبعووود تدووول التوووودخالت

ادمووووة فعليووووا، وتنووووا ش هوووولب الور ووووة تاييمنووووا الخووووا  للرعايووووة الم
 ووجهة ن ر المري ات ومادمي الخدمة الصحية لها.

 
 عينة الدراسة ومنهج البحث

واليووات الم سوويك فاوورا  أامراوااسااا هي عاصمة والية من     
الوول ن  األصووليينريفيووة، ياطنهووا عوودد كبيوور موون السوو ان  وأامرهووا

تلاوووا  وودرا محوودودا موون التعلوويم الرسوومي. ويوجوود  أولووم يحصوولوا، 
ية اوااسااا عدد مرتفووخ نسووبيا موون النسوواء الالتووي ال  تحوود ن بوال

، ولدوووون واحوووودة موووون اللغووووات موووون بووووين مووووا  زيوووود عوووون األسووووبانية
 عكرين لغة من اللغات المحلية.

 ويأتيهووووواالمستكوووووفى العووووواد هنووووواك هوووووي مستكوووووفى ح وموووووة     
مستكووفى  أي وواالمرضووى موون العاصوومة ومووا يحوويل بهووا، وهووي 

وحوووودة الطوووووارط  إلووووىل  وميووووا تعليمووووي للجامعووووة المحليووووة. يصوووو 
غيوور الداموول  اإلجهوواضا نووان يعووانين موون  أو اموورأة شالمستكووفى 

بواسوووطة  األغلوووباحووود م ووواعفات، ويوووتم عوووالج النسووواء فوووي  أو
التوسيخ وكحوون الوورحم شاسووتخداد مخوودر عوواد، وتغووادر المري ووة 

 ساعة. وأربعينالمستكفى في خالل  مانية 
فى لمدة سووتة اشووهر البحا في وحدة طوارط المستك أجرة      
طووووووارط المستكوووووفى يعوووووانين مووووون  إلوووووى أتوووووين امووووورأة  136علوووووى 

 اإلجهوووووووواضموووووووون م وووووووواعفات  أوغيوووووووور الداموووووووول  اإلجهوووووووواض
التلاووائي  اإلجهوواض. ولم نحاول التفريق بين حوواالت (1)المختلفة
عووون  األشحوووا  إجوووراءالعمووودي، حيوووا  وووتم  اإلجهووواضوحووواالت 

 انون والا إشاحةاإلجهاض فووي سيا  عودد 
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 .(9)العمدي كما سبق ذكرب  لإلجهاض
لوووم تممووول عينوووة الدراسوووة كووول النسووواء الالتوووي موووررن بتجربوووة     

عمووووديا، ولدوووون تمموووول فاوووول النسوووواء  أوتلاائيووووا كووووان  اإلجهوووواض،
. ولووووووم (10)المستكووووووفى العوووووواد  إلووووووىالالتووووووي اسووووووتطعن الوصووووووول 

تت وووومن الدراسووووة النسوووواء الالتووووي لووووم يعووووانين موووون م وووواعفات 
طوارط المستكفيات الخاصووة،  إلىلجان ، وال الالتي اإلجهاض
 اإلجهوواضالالتي عانين موون م وواعفات  أولفك أي اولم تممل 

 أوولدووون لووويس لووود هن وسووويلة للحصوووول علوووى الخدموووة الطبيوووة، 
للجوووء  متووأخراالالتي عندما حصلن على المساعدة كووان الو وون 

 المستكفى. إلى
بهووا  الن الدراسووة، إلجووراءتم اختيار هلب المستكووفى كم ووان     

الالتووي  لتمسوون العووالج لم وواعفات  المتموورداتعوودد كبيوور موون 
المستكووفى بتحسووين جووودة الخوودمات  إدارة ، والهتموواد اإلجهوواض

لترحيووب الفريووق الطبووي فيهووا شالمكوواركة  وأي وواالمادمووة داخلهووا، 
مووونهع رسووومي فوووي  إتبووواهفوووي هووولا المكوووروه. ورغوووم انوووه لوووم  وووتم 

رهووووا ممملووووة شكوووو ل انووووه يم وووون اعتبا إالالمستكووووفى  ب هوووولاختيوووار 
، األخوورة معاول للمستكفيات الح ومية في الواليات الم سووي ية 

جوووزء مووون ن ووواد المستكوووفيات الح وميوووة التاشعوووة لووووزارة  أنهوووا إذ
 الصحة، والتي تطبق عليها نفس الاواعد العامة.

و د اسووتخدمنا فووي تايوويم جووودة الخوودمات المادمووة لرعايووة مووا     
لجود وووا بووورو  فوووي تايووويم المفووواهيمي  اإلطوووار اإلجهووواضشعووود 

. و وود شوومل التايوويم (11)شعوود تعد لووه األسوورة جووودة خوودمات تن وويم 
 الجوانب التالية:

 المستخدمة التدنولوجياتمدة مالئمة  -1
 درجة كفاءة مادمي الخدمات وام اناتهم التانية -2

 واألدويةالمستخدمة والمستلزمات  األجهزة  -3

 المعلومات والمكورة المادمة للمري ات -4

 ين الفريق الطبي والمري اتالتفاعل ب -5

المادمووووة شعوووود  األسوووورة وتن وووويم  اإلنجابيووووةخوووودمات الصووووحة  -6
 اإلجهاض

الحصووووووووول علووووووووى الخدمووووووووة والعوائووووووووق النفسووووووووية،  إم انيووووووووة -7
 .(12)ذلك أماد والطبية  واإلداريةواالجتماعية، والماافية، 

 و ووووووود  منوووووووا شعمووووووول اسوووووووتبيان خوووووووا  شالمري وووووووات وبمراجعوووووووة
 لااءات معمواة موخ سجالتهن اإلاليني ية، وأجرينا 

ووووواء  المالح وووووات  إلوووووى شاإلضوووووافة، واألطبووووواءوالممرضوووووات النسو
التايوويم  أ نوواء. و وود حرصوونا اإلاليني يووةالماووابالت  أ نوواءالمدونووة 

المبووودئي علوووى الحصوووول علوووى صوووورة عاموووة عووون النسووواء وعووون 
موووون خووووالل –الرعايووووة التووووي تلاينهووووا. كمووووا تووووم جمووووخ معلومووووات 

النسوواء  رأيعوون  -ن المستكووفىاستبيان تووم ملفووه عنوود الخووروج موو 
فووي نوعيووة الخوودمات الصووحية موون زاويووة التانيووة الطبيووة وطرياووة 
التعامووول معهووون، وعووون معووودالت تلاووويهن المكوووورة والنصوووى فيموووا 

 .اإلجهاضووسائله المختلفة شعد  األسرة يخص تن يم 
خاصووووووووة للبيانووووووووات  أ سوووووووواماو وووووووود ت وووووووومنن االسووووووووتبيانات     

، اإلنجابيووووووووووةنووووووووووات الصووووووووووحة االجتماعيووووووووووة الديموغرافيووووووووووة، وبيا
للسووىال عمووا تلاتووه المري ووات داخوول المستكووفى موون  شاإلضووافة

معلومووات ومكووورة، وم وومون العال ووة مووخ الطووا م الطبووي. و وود 
تووووم  وووويس الحالووووة االجتماعيووووة اال تصووووادية عوووون طريووووق مىشوووور 

 إلووووى. )و وووود تووووم الرجوووووه (13)(index compositeمركووووب )
حالووووة الصوووووحية سووووجالت المستكووووفى لجموووووخ المعلومووووات عووووون ال

للنسوووووواء عنوووووود دخووووووولهن للمستكووووووفة،  ووووووم التكووووووخيص والعووووووالج، 
 إجووووووراءوالمكووووووورة، ومنووووووخ الحموووووول شعوووووود  األموووووونوالتعاموووووول مووووووخ 
نسوواء موون موولء االسووتبيان حيووا  أربووخ. لووم تووتم ن (14)اإلجهوواض

، وكلووووون توووووم ت ووووومين المعلوموووووات األسوووووبانيةلوووووم ي ووووون  تحووووود ن 
 الخاصة بهن من خالل سجالتهن الطبية في البحا.

ماابالت مخ تسخ من الحاالت، وذلووك  شعمل أي او د  منا     
 إلوووووووىللعوامووووووول الموووووووى رة علوووووووى  ووووووورارهن شووووووواللجوء  أعموووووووقلفهوووووووم 

عوون جووودة الخوودمات الالتووي تلاينهووا.  أرائهوونالمستكووفى، وكووللك 
ذلووووك  منووووا شعموووول لاوووواءات معماووووة مووووخ الفريووووق  إلووووى وباإلضووووافة
ة مووون النسووواء والتوليووود شالمستكوووفى )خمسووو  أموووراضالطبوووي شاسوووم 
عكوور مووون بووين عرشوووين ممرضوووة  وأحووودة، أطبوواءضوومن سوووبعة 

متخصصوووووة( وذلوووووك الستي وووووا  معتاوووووداتهم و ووووويمهم الخاصوووووة 
حينمووا  الموورأة ومسووتوة وعوويهم شالوضووخ الوولي تواجهووه  شاإلجهاض
 تنهي حملها. أنتارر 
شالنتوووائع المسوووتخرجة  األولفوووي هووولا البحوووا كوووان اهتمامنوووا     

ت وومين  أي ووا. و وود تووم ي يووةاإلالينموون االسووتبيانات والسووجالت 
البحوووووا بوووووبعض النتوووووائع المسوووووجلة مووووون المالح وووووة واللاووووواءات 
المعماووووة. ولدننووووا حاليووووا شصوووودد تحليوووول اشوووومل سوووووف  ووووتم نكوووور 

 نتائجه الحاا.

 
70 



 

 النتائج
شووووويوعا بوووووين  أامووووور اإلجهووووواضهنووووواك اعتاووووواد شوووووائخ شوووووان     

المراهاوووات حيوووا  نخووورطن فووووي عال وووات غيووور مسوووتارة. وعلووووى 
% موون النسوواء الالتووي 65ي هوولب المستكووفى فووان ع ووس ذلووك، فوو 

، كووون بوووين لإلجهووواضخطوووورة  األامووورعوووانين مووون الم ووواعفات 
% منهن داخل عال ات مستارة، كمووا 83( سنة وكان 20-35)

%( يعيكووووون فوووووي منووووواطق ريفيوووووة، 75مووووونهن ) األغلبيوووووةاانووووون 
لووووم  نهووووين مرحلووووة التعلوووويم  أو ةالمدرسوووو  إلووووى% لووووم  وووولهبن 40و

يسووتهان شووه موون النسوواء فووي هوولب العينووة  سعى  سووم ال .األساسي
 أربعووة% كووان لوود هن 44 األسرة كوسيلة لتحد د عدد  لإلجهاض
% كووووان 26 أبنوووواء 3-2% كووووان لوووود هن 30، وأاموووور أو أبنوووواء

% موووووررن بتجربوووووة 17. األولالحمووووول المجهوووووض هوووووو حملهووووون 
% موون 37. وبينمووا وصووفن األ وولواحوودة سوواشاة علووى  إجهوواض

حموول غيوور مرغوووب فيووه، فووان  علووى انووه األخيوورالنسوواء الحموول 
% فاوول موونهن كوون يسووتخدمن وسوويلة حد مووة موون وسووائل منووخ 33

% موون النسوواء عوون رغبووتهن فووي الحموول 54الحموول. و وود عبوورت 
 مرة  انية في المستابل.

شووووه النسوووواء،  أخبرتنووووادورة كمووووا  أخوووورو وووود اسووووتخدمنا توووواري،     
% كان حملهن ا وول موون 37الحمل الحالي.  أسابيخلتحد د عدد 

% لوووووم 39، أامووووور أو أسوووووبوه 12% سوووووجلن 24 أسوووووبوعين 12
دورة شووهرية. نسووبة ضووفيلة ولدوون مهمووة موون  أخوور توولكرن توواري، 

شعوودوة تعفنيووة،  أتووين% 2شم وواعفات خطيوورة:  أتووين وود  ءالنسووا
 أمووا % كن يعانين من النزيف الكد د الوولي اسووتدعى ناوول دد.9

% فاوول تووم عالجهوون 10عوون طرياووة العووالج المسووتخدمة، فووان 
داد الكووووفل اليوووودوي لتفريوووو  الوووورحم )شاسووووتخداد حانووووة بهووووا شاسووووتخ

بالسووتي ية مرنووة  أنبوبووةم بس لكفل الهواء  وودويا،  ركووب عليهووا 
مخووووودر  توووووأ يرلكوووووفل محتويوووووات الووووورحم وهوووووي تسوووووتخدد تحووووون 

لهووون عمليوووات  أجريووونغالبيوووة المري وووات فاووود  أمووواموضوووعي(. 
 أنتوسوووويخ عنووووق الوووورحم  ووووم الدحوووون تحوووون مخوووودر عوووواد، رغووووم 

 أ نوواء األف وول أو أمنووا األاموورلح وون ليسوون الطرياووة التوسوويخ وا
 أن واألشحوووا الخبووورات  أوهووورتللحمووول. و ووود  األولوووى األسوووابيخ

تدلفتهوووووا  إلوووووى فباإلضوووووافة، أمانوووووا أامووووورطرياوووووة الكوووووفل اليووووودوي 
غيوور الداموول  اإلجهاضالمنخف ة ونتائجها الناجحة في عالج 

وووووعفات أسوووووبوه( 12-10) األولوووووىالحمووووول  أسوووووابيخفوووووي  ، والم و
 لدحن، والتحسين شعود إجوراء الكفولوا

الناجموووة عنهوووا ا ووول مووون الم ووواعفات  األخووول، موووخ أسووورهي وووون 
 ووووتم شمخوووودر  أجرائهووووا أنالناجمووووة عوووون التوسوووويخ فووووي الحسووووبان 

 اإل امووةفتوورة  أنمخوودر كلووي، كمووا  إلووىموضعي فهووي ال تحتوواج 
. ال تسووتخدد طرياووة التفريوو  شالكووفل (15)شالمستكفى تدون ا صر

توودريب  أي األطبوواءفووي هوولب المستكووفى، ولووم  تلووق اليدوي عووادة 
علوووى اسوووتخدامها فوووي كليوووة الطوووب المحليوووة، والحووواالت التوووي توووم 

شالكوووفل اليووودوي فوووي هووولب المستكوووفى، تمووون شاسوووتخداد  إجرائهوووا
عملهووووم  أموووواانموووون  األطبوووواء، التووووي اح وووورها شعووووض األجهووووزة 
 الخاصة.
%( شعوووووود 86تووووووم عوووووورض اغلووووووب النسوووووواء علووووووى الطبيووووووب )    

 إالد ياوووة،  30طووووارط المستكووفى شعوود ا ووول موون  لووىإوصووولهن 
سوواعات  بوول  6موون  أاموور% انت رن 65حوالي  لمي النساء  أن

(. و وود بوورر ماووودمي 1ر وووم  جوودولعمليووة تفريووو  الوورحم. ) إجووراء
النسوواء والوووالدة فووي  وأ سوواد الخدمووة ذلووك شووان طوووارط المستكووفى 

المستكووفى تووزدحم دائمووا شالمرضووى، فووي حووين انووه  وجوود ناووص 
الخدمووة تعطووي للنسوواء الالتووي علووى وشووك الوضووخ، وخاصووة  في

شعوود  ويووأتيهىالء الالتي سوف  لدن بواسطة العملية الايصرية، 
 الالتي يجب عليهن االنت ار. اإلجهاضذلك مري ات 

النسووواء والتوليووود: لالووووالدة  أطبووواءالكوووائعة بوووين  األ ووووالومووون     
والوووالدة الطبيعيووة  بوول الوووالدة الطبيعيووة،  األولوية تأخلالايصرية 

، والمووريض الخووا  فووو  كوول اإلجهوواض بل حاالت  أولويةلها 
تلوووووك االولويوووووات. ويم ووووون عوووووالج هووووولا الوضوووووخ جزئيوووووا حسوووووب 

 ا تراحاتهم عن طريق:
زيووادة وعووي الهيفووة الطبيووة شاحتياجووات النسوواء الالتووي يعووانين  -

 .اإلجهاضمن م اعفات 
 الدحن.استخداد الكفل الهوائي اليدوي بدال من التوسيخ و  -

الحصووووول  لتأايووودالجراحيوووة،  األ سوووواد تحسوووين الخدموووة داخووول  -
 أعلىسالسة وذات كفاءة  أامرعلى خدمة 

اغلوووب المري وووات فوووي هووولا البحوووا مووون  شووو وة وبوووالرغم مووون 
العووووالج بدرجاتووووه المختلفووووة سووووواء كووووان الووووم  شأيووووة بوووول  األلووووم 

: اشوود شأنووهشوود د، وتووم وصووفه علووى لسووان النسوواء  أومتوسوول 
% فاوول موون المري ووات  وود تلاوووين 7يوواتي. الووم عانيتووه فووي ح

فوووووي الو ووووون بوووووين التكوووووخيص شالموجوووووات فوووووو   لأللوووووم عوووووالج 
 ير م تمل،وغ إجهاضتعاني من  أنهاالصوتية، وا بات 
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ودخولهووا حجوورة العمليووات لعموول التوسوويخ والدكوول. وبووالرغم 
 إالالتوسيخ والدكل عادة ما  تم تحون موخدر عووواد،  أنمن 
 لأللووم عووالج  أيلووم  تلاووين  أنهوونكوورن % موون النسوواء ذ7 أن

 (1أ ناء العملية. )جدول ر م 

حسب سجووووالت المستكووفى كووووانن الم وواعفات الناتجووة     
امرأة واحوودة  أصيبنعن عملية التوسيخ والدحن نووادرة، فاود 

فال بماب فووي الوورحم أ نوواء عمليووة التوسوويخ والدحوون، وترتووب 
 على ذلك استوفصال الرحوم 

 
 

 ( خصائص العالج1جدول رقم )
 

 % العدد 
  136 (136الطرياة التي تم بها تفري  الرحم )العدد 

 89  التوسيخ والدحن
 10  الكفل الهوائي اليدوي 

  128 (128و ن االنت ار  بل مكاهدة الطبيب )العدد 
 86  د ياة 30ا ل من 

  128 (128و ن االنت ار  بل عملية تفري  الرحم )العدد 
 35  اعاتس 6ا ل من 
 33  ساعة 12-6من 
 20  ساعة 24-13من 
 22  ساعة 24من  أامر
  136 (136)العدد  األلمعالج 
 7  العملية إجراء بل 
 93  العملية أ ناء

 95  شعد العملية
 

لتالفوووووي الم ووووواعفات الناتجوووووة عووووون الماوووووب. كموووووا لوووووم تعووووول 
المري ووات م ووادات حيويووة شعوود عمليووات التوسوويخ والدحوون 

ك غيوووور موووودرج فووووي بروتوكوووووالت المستكووووفى لعووووالج ذلوووو  الن
. هنوووووواك العد وووووود موووووون الم وووووواعفات اإلجهوووووواضم وووووواعفات 

ووووووولية التفريووووووو  ممووووووول: )عووووووودوة الحووووووووض  الناتجوووووووة عووووووون عمو
 المي روبية، آالد الحوض الحادة أو المزمنة، العام، عدد  

ممارسووووة  أ نوووواء األلووووم  أوالتبووووول، الاوووودرة علووووى الووووتح م فووووي 
شعوود عموول  إاليم وون اسووتبعادها  العال ة الجنسية(، والتووي ال

، وبالرغم من ذلك فان بروتوكول المستكووفى أخرة فحو  
فحوووو  تاليوووة لمتاشعوووة المري وووات شعووود  أي إلوووىال يكوووير 

 مغادرة المستكفى.
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 إذالعد د من النساء في حالة معنويووة م ووطربة،  كانن    
تمموول  األحيووانفي شعووض  شاإلجهاضال روف المحيطة  أن

الخطوووورة. حووووالي  أسوووبابا، وتحمووول العد ووود مووون عبفوووا نفسوووي
المستكوووووفى فوووووي حالوووووة مووووون  إلوووووى أتوووووين% مووووون النسووووواء 45

الفريوووووق  أع ووووواء( ولدووووون 2الخووووووف الكووووود د. )جووووودول ر وووووم 
 تعوووواملون بتسووووره وعوووودد  األحوووووالالطبووووي كووووانوا فووووي اغلووووب 
شووووان  ءالنسووووا% موووون 59 أفووووادتحساسووووية وال مبوووواالة. و وووود 

 ألولتووم فحصووهن  أنشووالالق لووم ياوول بوول زاد شعوود  إحساسووهن
 هولا الاولق   أسبابمرة. وكانن 

 واضحة تماما وهي:
الخوووف موون الموووت، عوودد معوورفتهن شمووا سوويحد  شعوود ذلووك، 

شالوحووودة، الخووووف مووون عووودد الاووودرة علوووى الحمووول  إحساسوووهن
اللووووول ن تركووووووهم فوووووي  أطفوووووالهن انيوووووة، والالوووووق الووووودائم علوووووى 

 المنزل.
بب % مووون النسووواء غاضوووبات ومحبطوووات شسووو 7وكانووون     

 وود  أخريووات% 6 أنالممرضووات، كمووا  أو األطبوواءتعلياووات 
 (2الفزه من تلك التعلياات. )جدول ر م  أصابهن

 
 (2جدول )

 

 العدد % الخصائص 
 128 45 المستكفى إلىالخوف عند الوصول 

 127 59 األولمنه شعد الفحص الطبي  أامر أونفس الخوف 
 132 7 شعد سماه شيء من الفريق الطبي اإلحباط

 132 6 الرعب شعد سماه شيء من الفريق الطبي
 122 84 عدد توفير الخصوصية و ن خلخ المالشس

 125 26 الدكت أ ناءمن الطا م الطبي  أخرة  امرأة  أي أوعدد وجود ممرضة 
 127 37 من الفريق الطبي أشخا  3-7الدكت الطبي في وجود من 

 
 على لسان الممرضات: األمىلةبعض 

كوووووان ذلوووووك  أنراخك هووووولا، لفيموووووا صووووو     
 حتى ال  ىذي؟ل

تحتف ووي شالطفوول،  أنلووك  أف للاان     
، وال إ المووووا أاموووورلهووووو  اآلنفيووووه  أنوووونمووووا 

 لاآلن وجد طبيب نوباتجي 
اعتني ش ووي،  أنلليس جزء من عملي     
 حتى ال اعرف اسمك أنا
، اآلنلانوووه لكووويء حسووون انوووك تنوووزفين     

 ؟لاألطفالفلماذا تريد ن المزيد من 
 

 تعليقات مروعة
ل ال الطبيب: سوووف تنووالين كحتووا جيوودا.     

 ع يمال ألمابدا ذلك ككو سوف يسبب 

عملية حيووة  اآلنل ال لي الطبيب سنجري     
سوف ناود فال شعموول  طووخ صووغير .. وبعوود –

مجوووورد مزحووووة، ولدنهووووا  أنهوووواالعمليووووة  ووووال لووووي 
سوووف يجوورون  أنهووم اعتاوودت  أننووي إذ أفزعتنووي

 داد مخدر.العملية بدون استخ
تاوود ر  أحسوونعلووى  أو وود تجاهوول العوواملون شالمستكووفى،     

لووم  هتموووا شكوو ل كووافي، شالحفوواظ علووى خصوصووية النسوواء. 
لووم  تووركن شمفووردهن وال  أنهوون% موون المري ووات، 84 الوون 

حتووى لموودة د ووائق  ليلووة حتووى  ووتم ن موون ارتووداء مالشسووهن. 
 اءأ نوو فووي الغرفووة  األ وول( فاد شاى طبيب واحد على 2)جدول

% موون الفحووو  26 أن إلى شاإلضافةارتدائهن لمالشسهن، 
موون الفريووق  أخرة سيدة  أي أو د تمن بدون تواجد ممرضة 

 الطبي.
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 .وإحباطهنارتباك النساء  إلىهلا  أدةو د 
 أ ووديافعل؟ عنوودما كنوون شالفعوول فووي  أنلماذا كان شام اني     

ذاك،  أو اخبوورب، ال تفعوول هوولا أنالطبيووب، كووان موون المسووتحيل 
 حال لم ي ن ذلك ليغير شيءل. أيوعلى 
 أشووخا % توولكرن وجووود  ال ووة 37موون  لووا النسوواء  أاموور    
 وأفوووووادت، األولالفحوووووص  أ نووووواءفوووووي حجووووورة الدكوووووت  أامووووور أو

 أ نوووواء أشووووخا عوووودد الموجووووود ن تجوووواوز السووووبعة  أنشع ووووهن 
، الممرضووات والطلبووة. األطبوواءالدكووت الطبووي، وكووانوا يكووملون 

ذلوووك انتهووواك خطيووور للخصوصوووية، خاصوووة  أناء النسووو  رأتو ووود 
فوووي بلووود لوووه معوووا يرب السووولوكية والماافيوووة الصوووارمة فيموووا يخوووص 

المستكوووفى عووون ناوووص  إدارة موضووووه االحتكووواد. و ووود توووم سوووىال 
شووواعترافهم شالمكووو لة  وأجوووابوااالهتمووواد شخصوصوووية المري وووات، 

ال  وجوود الدميوور لعملووه موون اجوول ذلووك، حيووا  شأنووه أفووادواولدوونهم 
ب المستكووووفى مستكووووفى تعليمووووي. كووووللك لووووم  وووور الفريووووق هوووول أن

اخووووول موافاوووووة المري وووووات علوووووى  إلوووووىهنووووواك حاجوووووة  أنالطبوووووي 
 التعليم. ألغراضاستخدامهن كحاالت 

 
 هل توفرت للنساء معلومات كافية

التكوووخيص والعوووالج للمري وووة موووا  أ نووواءتووووفير المعلوموووات     
يووة يمموول عنصوورا حاسووما ومهووم موون عناصوور العنا اإلجهاضشعد 

ذلووك يم نهووا موون فهووم طبيعووة الم وواعفات التووي  أنبهووا، حيووا 
عانوون منهووا، ويسوواعد فووي نفووس الو وون علووى رفووخ وعيهووا ش يفيووة 

لتاويوووة  أساسووويةالعنايوووة شصوووحتها. كوووللك فوووان هووولب المعلوموووات 
النسووواء وتم يووونهن مووون اتخووواذ الاووورار شكوووان العنايوووة شصوووحتهن، 

وبووالرغم موون وممارسووة حريووة االختيووار بنوواء علووى هوولب المعرفووة. 
الطبيووووب لووووم  أن%( ذكووورن 32ذلوووك، فووووان  لوووا النسوووواء تاريبووووا )

الطبيوووة وال درجوووة الخطوووورة التوووي تحملهوووا،  نحوووالته وضوووى لهووون 
يخبوورهن  أنغرفووة العمليووات دون  إلووى% من النساء دخلن 16و

احووود شموووا سووووف يحووود  لهووون. وبصوووفة عاموووة كانووون المعلوموووات 
ا وغيووووور لهووووون مختصووووورة جووووود أعطيووووونال وووووفيلة المتفر وووووة التوووووي 

. علوووى مألوفووةاللغووة المسوووتخدمة كانوون غيووور  أنواضووحة حيوووا 
النسووواء شكووو ل مختصووور موووا  إحووودة أخبووورتسوووبيل المموووال: فا ووود 

 عمليووة شووإجراءوسوووف ناووود  اإلجهوواض لووي: لانووك تعووانين موون 
 .أخرة  إي احات أياحنل. وذلك دون 

مغادرتها للمستكفى، سالن الاووائم شالماووابالت،  أ ناء أخرة  امرأة 
تجربووة  أناللاوواءات المعماووة  أوضووحن؟ و وود اإلجهوواضمووا هووو 

 اغلب النساء داخل المستكفى تتميز شالصمن وعدد الوضو .
 يسووألهنالطبيووب المعووالع لووم  أن% 89و الوون اغلووب النسوواء     
شك شصدد ما تلاينه موون عووالج.  أي أو لق  أيكان لد هن  إذا

 لةأسووف أي% موون النسوواء لووم  بووادرن شطوور  61وفي الماابل فووان 
فتوورة ا ووامتن شالمستكووفى. و وود  أ نوواءو وون  أياستفسووارات فووي  أو
لووم ي وون احتمووال  األسووفلةطوور   إنالماابالت ببساطة،  أ ناء لن 

 إذا وإزعاجووه د خفن من م اياة الطبيووب  أنهن أووارد لد هن، 
كن مرتب ات للغاية لدرجووة منعووتهن موون طوور   أو، أسفلةطرحن 
 .األسفلة
ت عووورفن مووون هوووو الطبيوووب الووولي % فاووول مووون المري وووا17    
شعووض التفاصوويل  إعطووائهن% فاوول تووم 20لهوون العمليووة،  أجوورة 

% فاووول  ووود 3العمليوووة.  إجوووراءعووون حوووالتهن شعووود االنتهووواء مووون 
تفسوووويرات كافيووووة عوووون الم وووواعفات  أعطووووين وووود  أنهوووون أحسسوووون

كووواف عووون  إي ووا  أخووولن% 4المحتموول حووودو ها شعوود العمليوووة، 
رة عوون متووى يم وونهن % تاووين شعووض المكووو 8والعووالج.  األدويووة
اليوميووة العاديووة مموول العموول المنزلووي اليووومي،  أنكطتهناستعادة 
يسووبب ذلووك  أنالمايلووة، االسووتحماد،... الوو، دون  األشووياءحموول 

 أ نووووواء% مووووون النسووووواء 38( 3لهووووون مكووووواال صوووووحية. )جووووودول 
اسووتعدادهن لمغووادرة المستكووفى، اخبوورن الاووائم علووى الماووابالت، 

الوووون غيوووور واضووووحة شالنسووووبة لهوووون الز  أجريوووونالعمليووووة التووووي  إن
 .اإلجهاضال يعرفن ما هو نوه العناية ال رورية شعد  وأنهن
معلومووات عوون ميعوواد  أيفووي مع ووم الحوواالت لووم  ووتم توووفير     

 أي أي وواالحموول  انيووة، ولووم توووفر  وإم انيووةاسووتعادة الخصوووبة 
 األهميوووةمكوووورة خاصوووة بوسوووائل منوووخ الحمووول، علوووى الووورغم مووون 

وموووووات لهووووولا العينوووووة حيوووووا كوووووان انتكوووووار الخاصوووووة لتلوووووك المعل
اسووووتخداد موانووووخ الحموووول فووووي هوووولب المجموعووووة موووونخفض للغايووووة 

 (4%. )جدول19
% فال من المري ات توفرت لهن معلومات عوون متووى 14    

%  ووود اخبووورن 19، شأموووانيم ووونهن اسوووتعادة نكووواطهن الجنسوووي 
مباشوووورة. ا وووول موووون  اإلجهوووواضعووووودة الخصوووووبة شعوووود  شإم انيووووة

 تلاين مكورة عن موانخ الحمل.% 42نصت العينة 
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 (3جدول )

 توفير المعلومات للسيدات
 

 العدد %  الخصائص 
 127 32 معلومات عن التكخيص  أيلم تعل 
 129 16 معلومات عن تفري  الرحم أيلم تعل 

 129 89 ال أدكن  د فهمن المعلومات المعطاة  إذاعدد السىال عن 
 129 61 اعتراضات  أوماد اهت أيالنساء الالتي لم يعبرن عن 

 131 38 النساء الالتي طلبن المعلومات من الاائم شعمل الماابالت 
 132 17 لهن العملية أجرة  د  األطباءمن  أيالنساء الالتي يعرفن 

 126 20 المعلومات عن حالة ما شعد التفري  إعطاء
 132 3 وعالماتها اإلجهاض المعلومات عن لم اعفات التي تحد  شعد  إعطاء
 132 4 العملية إجراءاخل الم ادات الحيوية شعد  أسباب المعلومات عن  إعطاء
 132 8 المعلومات عن استعادة النكاطات اليومية إعطاء

 

% تلاوووين مكوووورة خاصوووة عووون موانوووخ الحمووول 38مووون هوووىالء     
% فاوووول 4( وتووووم تعريووووف 4المتاحووووة داخوووول المستكووووفى )جوووودول

مجموعة النسوواء الالتووي شميزات وعيوب كل وسيلة. زمن ضمن 
الو وون  أن% فاوول ذكوورن 25تلاووين المكووورة عوون موانووخ الحموول، 
 المخصص لللك  د كان كافيا.

كانوون  أحمووالهنشووان  أفوودنكبيرة موون النسوواء  نسبة أنوحيا     
 اإلجهوووواض إلووووىغيوووور مخططووووة، وان شع ووووهن  وووود اضووووطررن 

جووزء كبيوور موون النسوواء  أنالعموودي، فانووه موون المنطاووي افتووراض 
ن مهتمووووووات شاسووووووتخداد وسوووووويلة لمنووووووخ الحموووووول  بوووووول سوووووووف ي وووووو 
للمستكوووفى، شموووا يسووواعد علوووى تفوووادي تدووورار الحمووول  مغوووادرتهن

يحوووود  سووووريعا، ول وووومان وجووووود فتوووورة فاصوووولة  أنالوووولي يم وووون 
% 28. وبالرغم من ذلووك فووان (16)أخرصحية  بل حدو  حمل 

فال من النساء  د غادرن المستكفى وهن يستخدمن من وسوويلة 
 (4وللمنخ الحمل. )جد

موووون بوووووين المائوووووة وعكووووور موووون النسووووواء الالتوووووي عبووووورن عووووون     
حملهوون التووالي  تأجيوول أو أخوورفووي تفووادي حوودو  حموول  رغبووتهن

وسوويلة تن وويم  أيموونهن  اموورأة  58 تتلاووى، لووم أاموور أولموودة عوواد 
 % من النساء في هلب الدراسة  د  53 أن أي. األسرة 

وووادرن  ورغوووم المستكوووفى دون تلبيوووة احتياجووواتهن لمنوووخ الحمووول. غو
 دتلاووووين موعوووو ( 119مووون النسوووواء فووووي هوووولب العينوووة )عوووودد 88 أن

 ووود  30 إلى 15شجدول زمني  تراو  بين  األسرة لمتاشعة تن يم 
عوودن  (6)% فاوول موونهن 5 أن إالشعوود الخووروج موون المستكووفى، 

 (4المستكفى حسب الموعد )جدول إلى
وكووووان اسووووتخداد وسوووووائل منووووخ الحموووول مووووونخفض بووووين هووووولب     

نساء وذلك لعدد كفاية المكورة الخاصة شموانووخ المجموعة من ال
وتالص فر  اختيووار  ةالمتاحالوسائل  أنواهالحمل، ومحدودية 

 أهميووةعلووى المري ووات علووى  التأايوودعوودد  إلووى إضووافةالوسوويلة، 
 العودة للمستكفى للمتاشعة في مواعيد محددة.

المحتملووة  األسووبابعوودد موون  أي وواومخ كل مووا سووبق هنوواك     
 .األخرة 

شكووو ل  اإلجهووواض إجوووراء: تحووود الم ووواعفات الناتجوووة عووون والأ 
حوودو   اووب فووي جوودار  أواالتعفن الدموي داخوول الوورحم –سيء 
موووووون اختيووووووار وسووووووائل منووووووخ الحموووووول وكووووووللك تو يوووووون  -الوووووورحم 

عوودد معرفووة النسوواء  ثانيااا:اسووتخدامها )مموول اللولووب الرحمووي(. 
 الخصوبة مباشرة شعد اإلجهاض،  د يجعل استعادة  شإم انية
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 (4جدول رقم )
 استخدام وسائل منع الحمل بعد اإلجهاض

 
 العدد % 

 132 19 سبق لها استخداد وسيلة لمنخ الحمل
 132 14 أخبرت متى يم نها العودة للممارسة حياتها الجنسية شأمان
 132 19 أخبرت عن إم انية عودة الخصوبة سريعا شعد اإلجهاض

 132 42 تلان مكورة عن منخ الحمل
 56 38 برت عن وسائل منخ الحمل المتاحةأخ

 132 28 انتكار استخداد وسائل منخ الحمل شعد اإلجهاض
 76 40  بلن شاستخداد الوسيلة المتاحة شالمستكفى والتي تلان عنها المكورة 

 136 88 53حدد لها ميعاد  بل مغادرة المستكفى 
 119 5 عادت إلى المستكفى في موعد المتاشعة

 
عتاوووووودن أنهوووووون لسوووووون شحاجووووووة إلووووووى وسوووووويلة لتن وووووويم النسوووووواء ي
. ولألسوووت ال تتووووفر لووود نا المعلوموووات ال ووورورية (17)األسووورة 

 لتاييم أهمية ممل هلب العوامل في هلب العينة.
شوووالرغم مووون وجوووود العد ووود مووون أوجوووه الاصوووور فوووي جوووودة     

% مووووون النسووووواء عبووووورن عووووون 92الخووووودمات المادموووووة، إال أن 
رضوووووووي التووووووواد شمسوووووووتوة إحساسوووووووهن شالرضوووووووي، أو حتوووووووى شال

الخدمات التي  دمن لهن. ولم تربل درجووة الرضووي شووأي موون 
العوامل التاليووة كووالعمر، أو الحالووة االجتماعيووة واال تصووادية، 
أو م ووووان اإل امووووة، أو مسووووتوة التعلوووويم الرسوووومي، أو بوووودخول 

 المستكفى في مرات ساشاة على حالة اإلجهاض.  
ل كيفيوووة  يوووال وتميووور هووولب النتوووائع عوووددا مووون التسووواؤالت حوووو 

رضي المرضووى، فربمووا ي ووون موون ال ووروري للحصووول علووى 
 ياسووووات يم وووون التعويوووول عليهووووا أن  ووووتم توجيووووه أسووووفلة أاموووور 
تحد ووودا عووون جوانوووب معينوووة وليسووون أسوووفلة عاموووة. علوووى أي 
حال هناك عدد موون التفسوويرات المحتملووة لعوودد شوو وة النسوواء 
 رغم تدني جودة الخدمات عن المستوة األممل المطلوب:

 تدني مستوة تو عاتهن شخصو  جودة الخدمة داخل -

 المستكفى
خوفهن موون أن تووى ر أيووة انتاووادات أو تعلياووات سوولبية أو  -

مطالووب علووى مسووتوة الرعايووة الطبيووة التووي  وود يحتجنهووا 
 من المستكفى فيما شعد.

 امتنانهن شانا اء مك التهن الصحية الحالية بنجا . -

  صوووووحة أنهووووون ال يعووووورفن أو  وووووىمن شوووووان لووووود هن حاوووووو  -
إنجابيوووة، شموووا فوووي ذلوووك الحوووق فوووي مسوووتوة أعلوووى لجوووودة 

 الخدمات المادمة داخل المستكفى.

 
خطااة العماال لتحسااين خاادمات مااا بعااد اإلجهاااض المقدمااة 

 للنساء داخل المستشفى
تحسووين مسووتوة جووودة خوودمات مووا شعوود اإلجهوواض علووى     

مسووووتوة المستكووووفى يمموووول موووودخال هامووووا فووووي مجووووال صووووحة 
ل اوااسووااا، حتووى وان لووم  ووىد ذلووك إلووى النسوواء فووي م ووان مموو 

مسوواعدة النسوواء الالتوووي يجوورين اإلجهووواض شكوو ل سوووري، وال 
يسوووتطعن الوصوووول إلوووى المستكوووفى للعوووالج لطلوووب العوووالج، 

 والالتي يمملن المجموعات األامر تعرضا للمخاطر.
لاووود وجووودت هووولب الدراسوووة أن النسووواء الالتوووي لجوووان إلوووى     

 سبب م اعفات اإلجهاض،المستكفى العاد في اوااسااا ش
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لووم  تلاووين العنايووة الدافيووة مووا شعوود اإلجهوواض. وكووان الاووائمين 
علووى العموول فووي المستكووفى تحوون ضووغل دائووم شسووبب ضوويق 
الو ووووون و لوووووة المووووووارد. و ووووود أبووووودة العد ووووود مووووون الممرضوووووات 
واألطباء االهتماد شمجرد عرض نتووائع البحووا علوويهم و وودموا 

المستكووفى. لاوود أدركوووا أنهووم  ماترحات لتحسين الخدمة داخوول
فووي شعووض األو ووات لووم ي ونوووا  ووادرين علووى االهتموواد وتوووفير 
الخووودمات الفوريوووة للمري وووات الالتوووي كووون فوووي حاجوووة ملحوووة 
لها. و د عبر ا نان من مادمة الخدمة عوون ذلووك: لأننووا نوودرك 
أن النسوواء فووي حاجووة إلووى المزيوود موون الوودعم المعنوووي، ولدوون 

ذلك معهن، وال يعرف موواذا ياووول شع نا ال يعرف كيت  بدأ 
 لهن. نحن في حاجة إلى التدريب لمعرفة كيفية عمل ذلكل.

و ووووووود وافوووووووق األطبووووووواء والممرضوووووووات شالمستكوووووووفى، شعووووووود     
إطالعهووم علوووى نتووائع البحوووا، علووى ضووورورة إطوواله النسووواء 
على كل جوانب الرعاية والعالج المادمووة لهوون، شمووا فووي ذلووك 

 موانخ الحمل شعد اإلجهاض.  
تر  شع هم تعيووين شعووض العوواملين الموودربين علووى التعاموول ا 

موووخ الجوانوووب النفسوووية لرعايوووة موووا شعووود اإلجهووواض. و ووود علوووى 
واحد من األطباء  ائال: لمن المنطاي أن الطبيب النوبوواتجي 
الوولي  ووتم اسووتدعاؤب عنوود الحاجووة، لوويس لديووه الو وون الدووافي، 

لمهوواد وكووللك فووان الطبيووب الماوويم شالاسووم مماوول شووالدمير موون ا
 أعموال التسجيل والدوتاشة خاصوة

الخاصووووووووة شالمري ووووووووات. نحوووووووون شحاجووووووووة إلووووووووى أخصووووووووائيين 
اجتماعيينل كما ا تر  طبيب آخر ضرورة تلاووي كوول مري ووة 

 الستكارة نفسية  بل مغادرة المستكفى.
و ووووووود  منوووووووا بتصوووووووميم مجموعوووووووة مووووووون التووووووودخالت لهووووووولب     

المستكووفى تهوودف إلووى تحسووين الخمووس عناصوور البووارزة فووي 
طارنوووا الخوووا  شجوووودة الخووودمات الصوووحية فوووي فتووورة موووا شعووود إ

 اإلجهاض. والعناصر األساسية هي:
تعووووود ل إجوووووراءات المستكوووووفى لخفوووووض و ووووون االنت وووووار،  -1

 ولتحسين التعامل مخ األلم، وتامين خصوصية المري ات.
توجيووه كوول األطبوواء الموجووود ن السووتخداد الكووفل اليوودوي  -2

 التوسيخ والدحن. ةبدال من عملي
توودريب أع وواء الفريووق الطبووي علووى أهميووة العال ووة بووين  -3

المري وووووات وماووووودمي الخدموووووة، ممووووول إعطوووووائهن المعلوموووووات 
المناسوووبة فوووي كووول المراحووول بووودءا مووون التكوووخيص، والعوووالج، 
والنااهووووووووة، إعطووووووووائهن الوووووووودعم النفسووووووووي، وتوووووووووفير المكووووووووورة 
للمري ووات مووخ التركيووز الخووا  علووى اسووتخداد وسووائل منووخ 

اإلجهوواض. ويعموول هوولا البرنووامع كنموووذج الحموول شعوود إجووراء 
ممووالي لوويس فاوول ليطبووق فووي الم سوويك، ولدوون أي ووا للتطبيووق 

 في أ طار أمري ا الالتينية األخرة.
شمجووووورد أن تأخووووول هووووولب التغييووووورات الو ووووون الدوووووافي لتتأصووووول 
 اممارسات  ابتة داخل المستكفى وتحولل نتائع المتاشعة،
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فاوول فووي جووودة الخوودمات فإننووا نأموول أن نووتلمس التحسوون لوويس 
ولدووون أي وووا فوووي وعوووي النسووواء شحاوووو هن فوووي أن يطلوووبن، وان 
 تلاووين خدمووة ذات جووودة مرتفعووة شغووض الن وور عوون وووروفهن 

 الخاصة.
سوف يسمى لنووا  يووال وتايوويم ا وور البرنووامع، شاإلضووافة إلووى    

 حساب تدلفة ما  بل وبعد التدخالت، أن تايس التدلفة ماابل

( التووي تتطلبهووا عموول cost effectiveness costالتووأ ير )
هووولب التغييووورات. وسووووف  وووىدي ذلوووك شكووو ل وا عوووي ممبووون إلوووى 
زيووادة فوور  تبنوووي السياسووات الرسووومية لهوولب البووورامع. إننووا فوووي 
حاجوووة ماسوووة للمكووواركة بتاوووديم البوووراهين المبينوووة علوووى التجربوووة 
العمليوووة فوووي الصوووراه الاوووائم لتحسوووين أحووووال الصوووحة اإلنجابيوووة 

 د النامية.للنساء في البال
 

 الشكر
تادد الداتبات ش رهن للدعم المووادي الوولي  دمووه االتحوواد األوروبووي لهوولا المكووروه، وكووللك دعووم ومكوواركة العوواملين شالمستكووفى، 

 د.ارتو مولينا، لالمد رل، د.في تور موراليس، رئيس  سم النساء والتوليد وطا م العاملين شالمستكفى.
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 النساء للمراضة المتعلقة بالحملفهم 
 في ريف مصر

 
 بقلم/ مواهب المويلحي، ماهيناز الحلو، نبيل يونس، هند خطاب، هدى زريق

 

تختبوور هوولب الور ووة المكوواال التووي عاشووتها النسوواء المصووريات أ نوواء أحوود  تجوواربهن فووي الحموول، والوووالدة، وفتوورة النفووال،     
و د وجدنا في اغلب األحوال انخفاض واضووى فووي مسووتوة وعووي النسوواء شأسووباب وخطووورة  اعتمادا على ما  الته النساء أنفسهن.

مكاال صحة األد، وهو ما  ى ر على سلوكياتهن الصحية. فالعد د من النساء لم  ربطن بين أعراض شعينها وبووين الحموول، بوول 
عووض العالمووات التووي تنوولر شحوواالت اعتبرنهووا أشووياء لطبيعيووةل، ممووا يالوول فووي ن وورهن موون خطووورة تلووك األعووراض، بوول وحتووى ش

خطيرة. و د ساعد ذلووك فووي توضوويى عوودد طلووب النسوواء للمسوواعدة الطبيووة فووي الحوواالت المرضووية المتعلاووة شالحموول والوووالدة. كمووا 
 تكير الور ة أي ا إلى الحاجة إلى التمايت الصحي وللخدمات الصحية المناسبة.

 

والوووالدة كووي ي تموول تايوويم معوودالت انتكووار مراضووة الحموول     
المبوورهن عليهووا طبيووا، فإننووا فووي حاجووة ماسووة إلووى المعلومووات 
المسوووتمدة مووون خبووورات النسووواء عووون هووولب المكووواال الصوووحية. 
وبووالرغم موون الايمووة المحوودودة لتلووك المعلومووات المسووجلة علووى 
لسووان النسوواء الالتووي عووانين موون هوولب المكوو الت كووأداة لايووال 

الدة، إال أنهووا معدل حدو  ومعدل انتكار مراضووة الحموول والووو 
تمووود صووووانعي الاووورار وماوووودمي الخدمووووة شصوووورة واضووووحة عوووون 
مسوووتوة وعوووي النسووواء شأسوووباب وخطوووورة مكووواالهن الصوووحية، 
والعوامووووووول المووووووووى رة علووووووووى سوووووووولوكياتهن الصووووووووحية، وطلووووووووبهن 
للمسوواعدة. إن مموول هوولب المعلومووات ل وورورية، إلعووداد بوورامع 
صووووووووحية خاصووووووووة لالسووووووووتجاشة ش فوووووووواءة الحتياجووووووووات النسوووووووواء 

 ة.الصحي
البحوووا الووولي اعتمووودت عليوووه هوووولب الور وووة هوووو جوووزء موووون     

دراسوووووة أجريووووون فوووووي محاف وووووة الجيوووووزة عووووون مكووووواال الصوووووحة 
. وتكووووووير النسووووووبة (1،2)المرتبطووووووة بهووووووا ةاإلنجابيووووووة والمراضووووووع

حالووووووة لدوووووول  177المرتفعووووووة لوفيووووووات األمهووووووات فووووووي مصوووووور 
وكللك ارتفوواه معوودل الخصوووبة الدلووي  (3)مولود حي100000
إلى خطورة مك لة المراضة اإلنجابيووة فووي . (4)9.3في مصر 

مصر. و د أجرين تلك الدراسة في  ريتين موون  وورة محاف ووة 
وكووان الوودافخ  1990-1989الجيووزة فووي مصوور فووي الفتوورة بووين 

لهووا هووو الحاجووة إلووى تحد وود مسووتوة المراضووة اإلنجابيووة علووى 
مستوة المجتمخ، وزيووادة فهمنووا لطرياووة إدراك النسوواء ووعوويهن 

 صحية المصاحبة للحمل.شالمكاال ال

الفحص الطبي المهبلي الالزد لتكووخيص حوواالت أمووراض     
النساء غير مابول  اافيا شالنسبة للنساء الحوامل لخوووفهن موون 
ساوط الحمل، لللك لم  ووتم إدراج النسوواء الحواموول أ نوواء إجووراء 
الدراسووة ولووم تت وومن الدراسووة أي ووا الفحووص الطبووي لحوواالت 

 ة الحاد ة أ ناء إجراء الدراسة.مراضة الحمل أو الوالد
ت ووووومنن ور وووووة أخووووورة المعلوموووووات الخاصوووووة شالمراضوووووة     

. أما هلب الور ووة فتعوورض الجووزء (5)الناتجة عن أمراض النساء
الخووا  شالمراضووة الناتجووة عوون الحموول والوووالدة. تركووز الور ووة 
علووووى المكوووواال الصووووحية التووووي عايكووووتها النسوووواء أ نوووواء آخوووور 

شعد الوالدة اعتمووادا علووى إفووادات النسوواء حمل، والدة، وفترة ما 
سواء تموون شكوو ل تلاووائي أو –أنفسهن. وتوضى تلك اإلفادات 

وعووي النسوواء شالحوواالت الصووحية  -اوورد علووى أسووفلة البوواحمين
التووووي يعيكوووونها، فاوووود تعوووواملن مووووخ شعووووض الحوووواالت شاعتبارهووووا 
خطيوووورة، بينمووووا تعوووواملن مووووخ الووووبعض األخوووور شاعتبارهووووا أمووووورا 

هووولا الووووعي علوووى كيفيوووة تعامووول النسووواء موووخ  لطبيعيوووةل.  وووى ر
المكووو لة، متوووى  لجوووان إلوووى خووودمات الرعايوووة الصوووحية لطلوووب 
العالج، ومتى يعتمدن على تطبيووب أنفسووهن واسووتخداد شعووض 

 الوصفات المنزلية، ومتى ال يفعلن أي شيء.
 منهج البحث والنساء المشاركات فيه

ء موون النسووا 509شوواركن فووي شحووا المراضووة فووي الجيووزة     
 الالتووي سووبق لهوون الووزواج والالتووي لووم ي وون حواموول و وون إجووراء

 رأة وام 262انن هناك والدراسة. من بين هىالء ك
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انتهوووى الحمووول األخيووور لهووون خوووالل العوووامين السووواشاين إلجوووراء 
البحووا، وبالتووالي كوون مووىهالت للمكوواركة فووي الجووزء الخووا  

وصوول إلووى شالحمل والوالدة من هلب الدراسة. في النهايووة تووم الت
امووورأة أعطيووون فيهوووا األولويوووة للنسووواء الالتوووي  207عينوووة مووون 

اوووان حملهووون أحووود ، والالتوووي اسوووتجبن إلجوووراء ماابلوووة لمووودة 
 ساعة لملو االستبيان.

( أاملوووون 207موووون بووووين المجموعووووة التووووي تووووم اختيارهووووا )    
امرأة حملهن وأنجبن أطفوواال أحيوواء، ماعوودا ا نتووين توووفى  188

ا نتووووين أخووووريين توووووفى طفالهوووون شعوووود طفالهوووون  بوووول الوووووالدة، و 
الوووالدة، واحوودة شعوود سوواعات  ليلوووة موون الوووالدة، واألخوورة شعووود 

اموورأة حوود  لهوون إجهوواض، خمسووة موونهن حوود   19 ومووا. 40
لهن اإلجهاض أ ناء المال  اشهر الوسووطي موون الحموول. و وود 
أ رت  ال ة منهن، أن اإلجهاض كان متعموودا، أمووا األخريووات 

 جهاض حد  تلاائيا.فاد أفدن شان اإل (16)
 اكووان عمووور اصووغر امووورأة فووي العينوووة أ نوواء أخووور والدة لهووو     
سوونة، وكووان متوسوول العمووور 45سوونة، واابوور واحوودة كانوون 15
سوونة. ربووخ النسوواء ولوودن خمووس موورات أو أاموور  بوول الحموول 25

سوونة أو أاموور  وود  35األخير، والنساء الالتووي كانوون أعمووارهن 
كوون غيوور متعلمووات. % من النسوواء 80مرات.  7ولدن حوالي 

و لوووويالت جوووودا هوووون الالتووووي تجوووواوز تعلوووويمهن مسووووتوة التعلوووويم 
وهووو  16%(  بوول عموور 66األساسووي. و وود تزوجوون اغلووبهن )

السن الاانوني للزواج في مصر. و د تزوج حوالي  لوومهن  بوول 
 عمر الراشعة عكر.

أجرت الماابالت شاحمات اجتماعيات مدربات. و د طلووب     
ربتهن فووي الحموول والوووالدة عمومووا، موون النسوواء أن يصووفن تجوو 

وأيووة شوو اوة لهوون خووالل أخوور حموول ووالدة وخووالل أخوور فتوورة 
نفال، وذلك للحصول علووى إفوواداتهن التلاائيووة عوون تجوواربهن. 
وبعد ذلك، سألن عن ما إذا كوون  وود عووانين أ نوواء تلووك الفتوورات 
موون مكوو لة طبيووة محووددة،  ووم تلووي ذلووك سووىال النسوواء عوون مووا 

خفيت من المتاعب. و د تم اسووتخداد تعبيوور فعلنه ألنفسهن للت
العالجووووات المنزليووووة ليكوووومل اسووووتخداد األدويووووة بوووودون روشووووتة 
طبية، األعكاب والممارسات الكعبية األخوورة التووي تسووتعملها 
النسووووة شأنفسوووهن. و ووود سوووألن أي وووا عموووا إذا كووون  ووود استكووورن 

 طبيب أد ال.  
 لوسجلن أي ا األحدا  التي تلن الوالدة وكللك التوحوي

إلوووى المستكوووفى نتيجوووة ألي م وووواعفات. و ووود طرحنوووا أسووووفلة 
أي ا عن مو ت النساء وسلوكهن تجاب رعاية ما  بوول الحموول 
)متاشعة الحمل( ورعاية ما شعد الوالدة، وعن اختيارهن لم ووان 

 الوالدة.
 المشاكل الصحية التي تعرضت لها النساء

 الحمل-
ال عنوود واحدة من بين  ال  لووم توولكر أي شوو وة أو مكووا    

سووووىالهن إذا كوووون  وووود عووووانين موووون أي مكوووو لة أ نوووواء الحموووول. 
وعنوووودما  منووووا بتوضوووويى شعووووض المكوووواال الخاصووووة شالحموووول، 
واحدة فال من كل خمسة نساء،  لن أنهن لووم يعووانين موون أي 

 منها.
اشووووتدن نسووووبة كبيوووورة موووون النسوووواء موووون شعووووض األعووووراض     

ء، أحيانووا، الدوخووة، اإلغموووا ءمموول: اإلحسووال شالغميووان، الاوووي
اإلحسووووووال شحموضووووووة شالمعوووووودة، فاوووووودان الكووووووهية، اضووووووطراب 
شوووالبطن، إمسووواك، الوووم شوووال هر، الوووم شالسوووا ، اإلحسوووال بماووول 
في الحوض وألم أ ناء الجماه، لدنهن اعتبرن هوولب األعووراض 

 دائما جزء من تجربة الحمل الطبيعية.
و وود أحسوون النسوواء أن هوولب األعووراض تووى ر شكوو ل كبيوور     

اليوميووة، وموون المحتموول أن ذلووك كووان علووى ممارسووة حيوواتهن 
نتيجووووة ل ووووعت صووووحتهن  بوووول حوووودو  الحموووول. علووووى سووووبيل 
الممال فان األغلبية الع مى من هىالء النساء في تلووك الاوورة 
يعانين من األنيميا المزمنة، وبصووورة اابوور بووين هووىالء الالتووي 

 .(5)اان حملهن حد ما
الي شالدوخة، وأ ناء  يامي شأعم للاد اعتدت على اإلحسال

شيء من  كلالواحد شعد األخر، أحسسن شان  اليومية
)الجزء الماني من األصفرل  حولي  د تحول إلى اللون 

 الحمل(
أن لأحسسن شالدوخة، وبسبب ال عت الكد د لم استطخ 

 الحمل(أرة أماميل. )الجزء الماني من 
أنني ضعيفة وأحسسن  لأحسسن بمال كبير فو  صدري،

 الجزء المالا من الحمل(أن أرةل ) جدا ولم استطخ
و وود أحسوون النسوواء بماوول فووي الحوووض، وكووان هوولا الكووعور    

أامووور  ووووة بوووين الالتوووي يعوووانين مووون سووواوط شوووالرحم واألع ووواء 
التناسوووولية، و وووود وجوووود أن هوووولب الحالووووة تووووى ر علووووى مووووا يفووووو  

 .(5)النساء في هلا المجتمخ نصوت
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من حملي  لعانين في الكهرين الخامس والسادل
من أسفل، و د  جاه في شطني وعدد ارتيا من أو 

أن هناك شيء سوف  ضاياني ذلك وجعلني أحس:
 يسال منيل.

كما أفادت سوون نسوواء، أنهوون نووزفن أ نوواء الحموول وان ذلووك     
اووان مصووحوب دائمووا شووالالق حووول مووا إذا كووان الطفوول مووازال 

  تحرك أد ال.
 لنزل مني الدد وكمير من الماء وكان

 زء الماني من الحمل(الطفل ال  تحركل الج
كمووا أفووادت النسوواء أي ووا عوون الحوواالت التووي لووم يعتبرنهووا     

أحووووودا ا لطبيعيوووووةل ويعووووورفن أنهوووووا مرتبطوووووة شخطووووور اإلجهووووواض 
وتكوومل: ورد السووا ين، عوودد اإلحسووال شحركووة الجنووين، نووزول 

 سائل مائي، النزيف.
و وود ذكوورت النسوواء تلاائيووا دون أن يسووألن، الحوواالت التووي     

متعلاة شالحمل سواء كن يعتبرنها أعووراض لطبيعيووةل، اعتبرنها 
أو غيوور طبيعيووة مموول النزيووف المهبلووي والووورد، شاإلضووافة إلووى 
الحوووواالت التووووي أ وووورت علووووى صووووحتهن العامووووة أ نوووواء الحموووول، 
خاصوووة تلوووك التوووي اسوووتمرت لفتووورة طويلوووة نسوووبيا، أو اسوووتمرت 
طوووووال فتوووورة الحموووول، أو تلووووك التووووي فا متهووووا الحموووول، أو التووووي 

تووووىدي إلووووى ال ووووعت والوووووهن. و الوووون النسوووواء الالتووووي اانوووون 
لووود هن العد ووود موووون الكووو اوة التلاائيوووة أن لصووووحتهن لوووم تدوووون 

   جيدة أ ناء ذلك الحملل.
وموون ناحيووة أخوورة، لووم توولكر النسوواء الكوو اوة والمتاعووب     

التووي لووم يعتبرنهووا متعلاووة شالحموول إال عنوودما سووفلن عنهووا فاوول، 
ازات المهبليوووة، اإلحسوووال علوووى سوووبيل المموووال: الصوووداه، االفووور 

شالحر ان أو صعوبة أ ناء التبول. وتعتبوور كوول هوولب المتاعووب، 
أعووراض لووبعض األمووراض واسووعة االنتكووار فووي هوولا المجتمووخ 
ممووول: حووواالت األنيميوووا، التهاشوووات الجهووواز التناسووولي، وسووواوط 
الجهووووواز التناسووووولي، وبكووووو ل ا ووووول التهاشوووووات الجهووووواز البوووووولي 

انووه عنوودما توجوود مكوو لة صووحية  ويبدو .(5)وارتفاه ضغل الدد 
خاصة )مرض معين(منتكرة بدرجووة كبيوورة فووي المجتمووخ سووواء 
اووووان ذلووووك مووووخ الحموووول أو بدونووووه، تدووووون النسوووواء أاموووور موووويال 
العتبارهوووا شووويء لطبيعووويل إلوووى حووود موووا، ألنهووون اعتووودن علوووى 
وجووود تلووك األعووراض. وهوولا مووا يجعوول أعووراض تلووك المكوو لة 

 لوواء تم الربوالصحية، س

بين المك لة أد ال، تبدو كمووا لووو كانوون غيوور مرتبطووة بينهما و 
شالحموووول، وفووووي نفووووس الو وووون تدووووون ا وووول خطووووورة فووووي أعووووين 

توجد حالة واحدة لم  تم ذكرها تلاائيا علووى اإلطووال ،  النساء.
وهي ارتفاه ضووغل الوودد. شعووض النسوواء لووم ياسوون ضووغل الوودد 
طوال فترة الحمل، وفووي كوول األحوووال فووان الدميوورات ال يفهموون 

ال ووة بووين ضووغل الوودد والحموول. وعلاوون شووان لضووغل دمووي الع
دائمووا مووونخفضل أو للاوود  مووون شاياسووه فوووي أول الحموول وكوووان 

 ال شيء على ما  رادل.
 الوالدة-
وضووووعن اغلووووب النسوووواء أحوووود  حموووول لهوووون فووووي المنووووزل،     

تولوون الوودايات عمليووة الوووالدة فووي  ووال  أربوواه الحوواالت. وفووي 
في العادة( أو الممرضووات حاالت  ليلة  اد األطباء )طبيبات 

 أو الح يمات شعملية الوالدة في المنزل.
الالتوووووي ولووووودن  – 144حالوووووة مووووون بوووووين 11و ووووود أفوووووادت     

عن حدو  مكاال أ ناء الوالدة. أما النسوواء الالتووي  -شالمنزل
مووونهن شحووودو  30اموووراة، فاووود أفوووادت 44وضوووعن شالمستكوووفى 

النسوواء مكوواال أ نوواء الوووالدة. ويم وون تفسووير ذلووك شووان اغلووب 
الالتووي وضووعن شالمستكووفى ذهووبن ألنهوون كوون  تووو عن حوودو  
مكوواال أ نوواء الوووالدة، أو لحوودو  مكوواال شالفعوول أ نوواء الوووالدة 
فوووي المنوووزل، مموووا أدة إلوووى اإلسوووراه إلوووى طووووارط المستكوووفى. 
ابوووووورز هوووووولب المكوووووو الت اسووووووتطالة موووووودة الوووووووالدة، أو الوووووووالدة 
و ووووود المتعمووووورة، أو وجوووووود الجنوووووين فوووووي وضوووووخ غيووووور مالئوووووم. 

أصووويبن أحووودة النسووواء الالتووووي عوووانين شسوووبب الوضوووخ غيوووور 
المالئوووم للجنوووين، شسلسووولة متتاليوووة مووون الم ووواعفات الخطيووورة 
أدت إلوووووى استفصوووووال الووووورحم، و وووووال  أخريوووووات اجووووورين لهووووون 

 عملية  يصرية.
% موون 22لم تتادد الوالدة شك ل طبيعي تماما في تاوود ر     

: الووووووالدة النسووووواء. و ووووود عوووووددت النسووووواء موووووا اعتبرنوووووه مكووووواال
الصووووووعبة، شووووووق العجووووووان أ نوووووواء الوووووووالدة، حوووووودو  أي تمووووووز  
شالعجوووووان وموووووا  ليوووووه مووووون نزيوووووف. كموووووا أشوووووارت النسووووواء إلوووووى 
الوالدات التووي تووتم شاسووتخداد اآلالت أو المليووة الايصوورية علووى 
أنها مك لة. في الوا خ رأت اغلب النسوواء أن أي توودخل مهمووا 

ب لهوون عوودد اووان أ نوواء الوووالدة الطبيعيووة أو أي شوويء  وود سووب
 ارتيا  أو الم، أو ضعت وعجز على أنها م اعفات.
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 فترة ما بعد الوالدة-
تلاائيووا عوون حوودو  متاعووب فووي  ء% موون النسووا40عبوورت     

فتوورة النفووال، ولدوون اغلبهووا كانوون أعووراض طبيعيووة تحوود  فووي 
هلب الفترة، ممل أوجاه شووالبطن ناتجووة عوون انابوواض الوورحم، الووم 

ة الحتاووان اللووبن، الووم م ووان جوور  شووق شالموودي والحلمووات نتيجوو 
العجوووان جعلهووون غيووور  وووادرات علوووى الجلوووول. عووودد  ليووول مووون 
النسوواء أفوودن شكوو ل تلاووائي أي ووا عوون شعووض المتاعووب األاموور 

 خطورة.
وبالسووىال حووول شعووض المكوواال المحووددة زاد عوودد النسوواء     

% مووون النوووال كوووان لووود هن 60الالتوووي ذكووورن تلوووك المكووواال. 
% كووان 20 وول شخصووو  فتوورة النفووال. ش وة واحوودة علووى األ

لووود هن أاموووور شوووو وة. وكانوووون االفوووورازات، االلتهاشووووات والحوووورارة 
)حتووى النسوواء اسووتخدمن كلمووة حمووى النفووال فووي التعبيوور عوون 
ذلووك( هووي الكوو اوة األاموور شوويوعا،  ليهووا االاتفوواب والنزيووف. 

% مووووون النسووووواء عووووون معانووووواتهن مووووون 11فوووووي الوا وووووخ أفوووووادت 
توووي مووون المحتمووول أن تدوووون ناتجوووة عووون االفووورازات والحووورارة، ال

تاوويى النفووال. امووورأة واحوودة أشووارت إلوووى حوودو  تكوونجات هوووي 
نتيجووة لتاوويى  -وفاووا لألعووراض المصوواحبة لهووا–علووى األغلووب 

 النفال.
النساء ما  لي عووانين موون االاتفوواب ذكوورن شكوو ل تفصوويلي     

ايت أحسسن بللك. وت منن أسباب االاتفوواب األتووي: ناووص 
ايوووة داخووول العائلوووة شعووود الووووالدة، االرتبووواك شسوووبب االهتمووواد والعن

األطفال، مكاالهن الصحية، أو إذا كان الوليوود يعوواني موون أي 
 مك لة صحية.

للاووود أحسسووون شاختنوووا ، وكأنموووا شووويء  ايووول  ووود جووومم     
 على صدري، وأردت أن اخرج إلى م ان مفتو ل

لانووون حزينوووة دائموووا، أاووواد اش وووي. لاووود اعتووود علوووى أن     
 سي للب اء والصرام ولطم وجهي في يأللانفرد بنف

 اإلجهاض-
امراة من الالتووي انتهووى حملهوون شاإلجهوواض ذكوورت 19من بين 

موووونهن حوووودو  مكوووو لة صووووحية واحوووودة علووووى األ وووول، كووووان  17
أامرهووا هووو االحتيوواج إلووى لعمليووةل جراحيووة، وتووال ذلووك الحوورارة 
شعووووود واالاتفووووواب. ومموووووا  ميووووور االهتمووووواد أن حووووودو  االاتفووووواب 

وووون  اإلجهوووواض، وووود  لهو لووووم تكوووور إليووووه سوووووة النسوووواء الالتووووي حو
 إجهاض تلاائي وكان لد هن ا ل من خمسة أوالد.

ومن ناحية أخوورة عبوورت شعووض النسوواء الالتووي أجه وون عوون 
عمووود، أو كوووون يسووووتخدمن موانووووخ للحمووول عنوووودما حملوووون، عوووون 
إحساسووهن شالراحووة لعوودد  وودود طفوول أخوور. وممووا تاوودد نوورة أن 

اإلجهووواض تووورتبل برغبوووة األد حووواالت االاتفووواب الحاد وووة شعووود 
 في شااء الحمل من عدمها.

 العالقة بين عمر النساء أثناء الحمل وحدوث المشاكل
ازداد معوووووودل حوووووودو  كوووووول المكوووووواال الصووووووحية المتعلاووووووة     

مووخ زيووادة عموور الموورأة. علووى إننووا  -امووا هووو متو ووخ–شالحموول 
وجوودنا أن معوودل حوودو  أعووراض الحموول لالطبيعيووةل تاوول كلمووا 

لموورأة. وموون المحتموول أن ي ووون ذلووك شكوو ل جزئووي ابوور سوون ا
شسبب اعتياد النساء على تلك المتاعب شسووبب تدوورار الحموول. 
وبالنسووبة لتلووك األعووراض والعالمووات الخاصووة شاألنيميووا، فتاوول 
أي ووا كنتيجووة النخفوواض معوودالت حوودو  األنيميووا مووخ زيووادة 

. شاإلضووافة إلووى انووه موون المعووروف أن عووبء العموول (5)العموور
ة للمووورأة األابووور سووونا ا ووول منوووه شالنسوووبة للمووورأة األصوووغر شالنسوووب

 .(6)حد مة الزواج
و وود ارتفعوون م وواعفات الحموول والوووالدة الدبوورة واألاموور     

خطورة مخ زيادة عمر النساء، خاصة التورد، الصووعوبة أ نوواء 
التبول، الصداه، حدو  الحرارة مخ االفرازات وااللتهاشات فووي 

وجووووود افوووورازات فووووي تلووووك الفتوووورة مووووخ فتوووورة التاليووووة للوووووالدة. أن 
حوووودو  التهاشووووات وارتبوووواط ذلووووك شارتفوووواه فووووي درجووووة الحوووورارة، 
مكيرا إلى احتمال حدو  حمووى النفووال،  وود تدوورر شمعوودل لووه 

سوونة أو 35داللووة إحصووائية بووين النسوواء الالتووي تبلوو  أعمووارهن 
 %(.11%(. عنه بين مجمل النساء )29أامر )

 لصحيةا ةسلوك النساء نحو التماس الخدم
تعووويش النسووواء فوووي هووولب الدراسوووة فوووي منطاوووة ريفيوووة ولدووون     

متوووا  لووود هن أمووواان  ريبوووة للحصوووول علوووى الرعايوووة الطبيوووة، 
وبالتووووالي فووووان تحليوووول تعاموووول النسوووواء مووووخ المكوووواال الصووووحية 
المختلفووة التووي واجهنهووا أ نوواء الحموول، الوووالدة، مووا شعوود الوووالدة، 

ة عوون كيفيووة وما شعوود اإلجهوواض، تموودنا شصووورة واضووحة وهاموو 
تايوويم النسوواء لخطووورة مكوواالهن الصووحية، وعوون متووى وكيوووت 

 انه من المناسب وال روري طلب الرعاية الطبية.  يعتاودن 
 ساء،  وداوة التلاائية للنوكما ذكرنا من  بل، فان الك     
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كانووون علوووى األغلوووب متعلاوووة ألنهووون اعتاووودن أنهوووا أامووور خطوووورة، 
ع البحووا علووى ذلووك: فالنسووبة شالحمل والخصوبة. و د أاوودت نتووائ

األابووور مووون النسووواء الالتووووي عوووانين مووون م ووواعفات لإلجهوووواض 
عووانين موون  يتلمسن المساعدة الطبية، كما أن  لمي النسوواء الالتوو 

مكاال مخ الحمل لجان للمساعدة الطبية، في الو وون الوولي كووان 
فيووه طلووب النسوواء للمسوواعدة الطبيووة فووي فتوورة النفووال ا وول شكوو ل 

مووا  التووه النسوواء عوون النزيووف لموواذا يحوود  هوولا عوواد. و وود أوضووى 
 الفر .
النزيوووف الووولي يحووود  أ نووواء الحمووول، والم ووواعفات األخووورة     

التوووي تكوووير إلوووى احتموووال حووودو  إجهووواض، تجعووول الدميووور مووون 
النسووواء  لجوووان مسووورعات إلوووى المستكوووفى. كموووا لجوووأت الدميووورات 
أي ووا إلووى المستكووفى أو إلووى أموواان أخوورة للرعايووة الطبيووة، لووو 

انين مووون أي مكووواال تاليوووة لإلجهووواض. وهووولا المعووودل العوووالي عووو 
لالستكووارات الطبيووة حووول المكوواال المتعلاووة شاإلجهوواض، يفسوورب 
 لووق النسوواء علووى تووأ ير ذلووك علووى خصوووبتهن، وبالتووالي  وودرتهن 
علووى الحموول فووي المسووتابل. وعلووى الناوويض موون ذلووك فووان النسوواء 

ن فووي فتوورة يصووبحن ا وول  لاووا مووخ تلووك المكوو الت التووي تحوود  لهوو 
النفووووال، اعتاووووادا موووونهن أن تلووووك المكوووو الت لطبيعيووووةل فووووي هوووولب 
الفتووورة، وتوووو عهن أن تمووور بووودون آ وووار خطيووورة علوووى صوووحتهن أو 

 خصوبتهن.
ولوووللك فوووان كووول النسووواء الخموووس الالتوووي عوووانين مووون النزيوووف     

%موون 63شعد اإلجهاض، ذهبن جميعووا لطلووب الخدمووة الطبيووة، و
مووول أي وووا لجوووان إلوووى المسوووواعدة النسووواء الالتوووي نوووزفن أ نووواء الح

% فاوول موون الالتووي نووزفن فووي فتوورة شعوود 44الطبيووة، شالماارنووة ب
الوالدة. استخداد الوصفات المنزلية لو ووت النزيووف لووم ي وون شووائعا 
نسبيا. اال نتووان اللتووان حاولتووا اسووتخداد الوصووفات المنزليووة لعووالج 
لووى النزيف أ ناء الحمل )ممل المكووروبات البوواردة( انتهووين أي ووا إ

استكوووارة الطبيوووب. و ووود نصوووحن الدايوووة امووورأة أخووورة، كانووون فوووي 
الجوووزء المووواني مووون حملهوووا لأن رال الطفووول  ووود تحركووون ألسوووفل. 
ويجوووب عليوووك الووولهاب إلوووى الطبيوووب. وأي وووا النسووواء المصووواشات 
بنزيوووف فوووي فتووورة موووا شعووود الووووالدة والالتوووي حووواولن عوووالج أنفسوووهن 

حي، والالتووي شالمنزل، استكرن داية أو ممرضة من المركز الص
وفي حاالت النزيف خاصووة  نصحنهن شاستكارة الطبيب للعالج.

أ نوواء فتوورة النفووال، لووم تفعوول النسوواء أي شوويء تجاهووه، طالمووا لووم 
  رينه شد دا.

كوووان ارتفووواه درجوووة الحووورارة هوووو احووود الحووواالت األخووورة التوووي     
اعتبرتهووا النسوواء شصووفة عامووة خطيوورة، خاصووة فووي فتوورة النفووال. 

نساء يستفسرن عنها سواء كان ذلووك أ نوواء الحموول، وكان مع م ال
شعد الوالدة، أو شعد اإلجهاض. حوووالي نصووت النسوواء المصوواشات 
شووووالحمى أ نوووواء الحموووول استكوووورن طبيبووووا، وعالجوووون  لووووا النسوووواء 
أنفسوووووهن شالوصوووووفات المنزلية.وأي وووووا استكوووووارت حووووووالي نصوووووت 
المصووووواشات شوووووالحرارة فوووووي فتووووورة النفوووووال الطبيوووووب والبوووووا ي لجوووووان 

بيوووب الووولاتي والوصوووفات المنزليوووة. أربعوووة مووون النسووواء السوووبخ للتط
الالتوووي أصوووابتهن الحموووى شعووود اإلجهووواض، ذهوووبن إلوووى الطبيوووب. 
ارتفوووواه الحوووورارة سووووواء أ نوووواء الحموووول أو بوووودون حموووول  ن وووور إليووووه 
شاعتبووووارب عالمووووة خطيوووورة موووون عالمووووات اعووووتالل الصووووحة. وموووون 
بوور ناحيووة أخوورة شووالرغم موون أن حمووى النفووال تمموول واحوود موون اا

المسوووببات لوفيوووات األمهوووات، فوووان البحوووا يكوووير إلوووى أن شعوووض 
النسوواء لووم  تلمسوون العنايووة الطبيووة لووللك، وأي ووا لووم  وودركن موودة 

 شدة وخطورة حالتهن المرضية.
و د وجد أي ا أن استكارة الطبيب عند حوودو  تووورد، تعتبوور     

إلوووى حووود موووا مرتفعوووة. فبووورغم مووون أن النسووواء الالتوووي لجوووان إلوووى 
ت الطبية كوون ا وول موون النصووت، فاوود كووان معوودل تدوورار االستكارا

االستكوووارات مرتفوووخ نسوووبيا عنووودما تتدووورر الحالوووة، وعنووودما يسوووبب 
التورد عدد االرتيا  والتعب. امرأة واحدة ذكوورت اسووتخداد التوودليك 

 اوصفة للعالج داخل المنزل.
حوووووالي نصووووت النسوووواء الالتووووي عووووانين موووون الصووووعوبة أ نوووواء     

لحر وووة لجوووان للطبيوووب، ولدووون الربوووخ األخووور التبوووول واإلحسوووال شا
 تعالجن المكوو لة شكوورب السوووائل السوواخنة أو شاسووتخداد الوصووفا

% من النساء الالتي عانين من الصووداه 60. (7)المنزلية األخرة 
أو النوفووووووووالجين أو أ وووووووورا  أخوووووووورة دون  األسووووووووبريناسووووووووتخدمن 

 استكارة الطبيب والتي يم ن أن تدون ضارة شالجنين.
 المهبليووة لووا النسوواء الالتووي يعووانين موون االفوورازات ا وول موون     

أ نوواء الحموول، طلووبن المسوواعدة الطبيووة شووالرغم موون إننووا اسووتخدمنا 
لفو االفرازات الغزيوورة عنوودما سووألنا عنهووا. ولووم ي وون مميوورا للدهكووة 
أن االستكوووووارات الطبيوووووة شصووووودد االفووووورازات كانووووون أامووووور عنووووودما 

ووصووفنها بتعبيوور  اعتبرتهووا النسوواء أنفسووهن عرضووا غيوور طبيعووي،
والتهوويع  لالتهاشاتل، تحد دا عندما كن يعووانين الدميوور موون الح ووة،

 العوريهة أو األلم. و د عوالموضعي أو الرائحة الد

 
84 



 
حوووالي ربووخ النسوواء الالتووي يعووانين موون االفوورازات أ نوواء الحموول 

 .(7)وأ ناء فترة النفال أنفسهن شاستخداد الوصفات المنزلية
االت التووووي لجووووأت فيهووووا النسوووواء لالستكووووارة أمووووا ا وووول الحوووو     

الطبيووة فهووي االاتفوواب التووالي للوووالدة شووالرغم موون أن الواضووى 
موون كووالد النسوواء أنفسووهن أن الالتووي عووانين موون أن الواضووى 
موون كووالد النسوواء أنفسووهن أن الالتووي عووانين موون تلووك المكوو لة 

 ان متأ رات شكدة. فاد  الن واحدة:
الكووعور ال أعيوور شوويفا أي لأحس دائما شووأنني فوواترة     

اهتمووواد ومحبطوووة. و ووود اعتبووورت أن ذلوووك شووويء نفسوووي 
 وبالتالي فإنني لم اشغل شالي شهل.

في الوا ووخ فووان اغلووب النسوواء الالتووي عووانين موون االاتفوواب     
لووم ياووودمن علوووى عمووول أي شوويء شصوووددب ويم ووون تفسوووير ذلوووك 
داخوول الوونمل العوواد لالستكووارات الطبيووة لألمووراض النفسووية فووي 

 ، وهو منخفض شكدة.مصر
 النتائج
لاد اتاحن لنا المعلومات المتوفرة أن ناووارن بووين معوودالت     

االستكوووارات الطبيوووة لمختلوووت الحووواالت المرضوووية المصووواحبة 
للحمووول والووووالدة واألموووراض النسوووائية المختلفوووة. و ووود وجووودنا أن 
االستكوووارات الطبيوووة للمكووواال الخاصوووة شالحمووول كانووون أعلوووى 

أمووراض النسوواء غيوور المتعلاووة شالحموول. ا وول شالماارنة شحوواالت 
مووون  لوووا النسووواء استكووورن الطبيوووب عووون االفووورازات المهبليوووة، 
ساوط الجهوواز التناسوولي، وعوودوة  نوواة مجوورة البووول، ومكوواال 
الووودورة الكوووهرية، واأللوووم أسوووفل الوووبطن، والاليووول جووودا استكووورن 
الطبيووووووب شخصووووووو  المكوووووواال المتعلاووووووة شممارسووووووة العال ووووووة 

%( فاوود 54دل االستكووارات فووي حالووة العاووم )الجنسية. أما معوو 
 ا ترب من معدل االستكارات المتعلاة شمكاال الحمل.

مووووون المتو وووووخ أن يختلوووووت تعامووووول النسووووواء موووووخ مكووووواالهن     
الصووووحية وطوووور  الرعايووووة التووووي  لجووووان إليهووووا حسووووب طبيعووووة 
المكوواال الصووحية المختلفووة بدايووة موون اللجوووء إلووى المسوواعدة 

نزلية، أو حتى عدد عمل أي شوويء، الطبية، أو الوصفات الم
واالنتاووال بينهووا أو الجمووخ بينهووا. و وود ااتكووفنا موون خووالل هوولا 
البحووا أن  وورارات النسوواء شكووان المكوو الت الصووحية  وود ا وور 

 المعرفة أو التاييم الخاطوعليها ناوص 

لمووودة خطوووورة متاعوووب شعينهوووا شموووا يكووومل تأ يرهوووا المسوووتابلي 
يوووورا مووووا لووووم تدوووون تلووووك علووووى الحموووول والخصوووووبة، وبالتووووالي كم

 الارارات في صالى صحتهن.
و د أوضحن دراسة لوووزارة الصووحة المصوورية، أن الوومال      

أسوووباب الرئيسوووية لوفيوووات األمهوووات فوووي مصووور هوووي النزيوووف، 
. هنوواك (8)وارتفوواه ضووغل الوودد المصوواحب للحموول وتعفوون الوودد 

العد ووود مووون النسووواء الالتوووي نجوووون مووون المووووت شعووود إصوووابتهن 
ولدنهن يعانين من مراضووة وم وواعفات هوولب  بهلب األمراض،

 األمراض لفترات طويلة.
ومووون بوووين العوائوووق أمووواد خفوووض معووودل وفيوووات األمهوووات     

النسوووواء وعووووائلتهن  أنومراضووووة الحموووول والوووووالدة شكوووو ل فعووووال 
، أو ال  لجووان متووأخر لجووان إلووى الخوودمات الطبيووة فووي و وون 

إلووووووى انخفوووووواض مسووووووتوة  شاإلضووووووافة، اإلطووووووال علووووووى  إليهووووووا
خوودمات الصووحية المادمووة لرعايووة مووا  بوول الحموول. وتوضووى ال

وجوووود هووولب العوائوووق الموجوووودة فوووي  أسوووبابهووولب الدراسوووة عووون 
مصر، وكيت تعمل في الوا ووخ. كمووا تكووير إلووى أهميووة شعووض 
المااربووات مموول ت ووافر الجهووود فووي بوورامع للتمايووت الصووحي، 

 وكللك تحسين رعاية  بل الحمل.
 إذ، فلها خطورتها الخاصووة مك لة ارتفاه ضغل الدد  أما    
ي ووون هنوواك توجووه  أنالمري ة  وود ال تكووعر بهووا، وينبغووي  أن

النسووواء لوووم  أن صووودي الاتكوووافها، وهوووو موووا توضوووحه حاياوووة 
نووادر مووا  وأنهوونعنوودما سووفلن عنهووا،  إال وولكرن هوولب المكوو لة 

ربطن بينها وبين الحمل. اغلب النسوواء ال يعووين داللووة ارتفوواه 
وال احتمووال ارتفوواه ضووغل الوودد فووي ضووغل الوودد أ نوواء الحموول، 

أي و ن طوال مدة الحمل وبالتالي الحاجة إلى  ياسووه شكوو ل 
 متدرر.
في العد د من األحوال ارتباطا بين أعووراض  ءتر النسالم     

تدوووووون لهوووووا نتوووووائع خطيووووورة  أنالحووووواالت التوووووي مووووون المم ووووون 
ومسوووبباتها. فعووورض ممووول الصوووداه الاووووي الووودائم، لوووم تسوووتابله 

انوووووه شوووويء مهووووم يسوووووتدعي التمووووال المسووووواعدة النسوووواء علووووى 
العووالج  ووتم عوون طريووق مووداواة  أنموون ذلووك  واألاموورالطبيووة، 

 النفس بواسطة عاارات  د تحمل الدمير من الخطورة.  
و ووود تكوووير هووولب األعوووراض لمووورض تسووومم الحمووول عنووود شعوووض 

 هىالء النسوة.
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ونعوووود مووورة أخووورة للحووود ا عوووون الملوووا مووون النسووواء الالتووووي     
ن مووون النوووزف أ نووواء الحمووول، والالتوووي ال يفعلووون شووويء تجووواب يعووواني

شعووض  طوورات شسوويطة موون الوودد أ نوواء  أنذلووك، علووى الوورغم موون 
الحموول  وود تكووير إلووى وجووود حالووة خطيوورة هووي المكوويمة المتادمووة. 

% من النسوواء حمووى النفووال، واالفوورازات الغزيوورة 50و د استابلن 
الطبيووة، وهووو  أعووراض ال تسووتحق المكووورة  أنهوواشعوود الوووالدة علووى 

تعفن الدد اللي يحوود  شعوود الوووالدة، سووبب  أن إذ مير الالق،  أمر
إلووى انووه  وود  ووىدي  شاإلضووافة، األمهوواتوفيووات  أسووبابمهووم موون 
 إلى العام.

شوو وة النسوواء فووي سوون المراهاووة، ا وول ش ميوور  أنو وود وجوودنا     
سنا، ربما الن الصووغيرات ي وون ا وول  وودرة علووى  األابرمن النساء 
لهن الصووحية، مكوويرا ذلووك إلووى وضووعهن فووي المجتمووخ طر  مكاا
 شأشوو ال. ويووى ر ذلووك (9)سوونا األابوورموون النسوواء  أدنىفي مستوة 

. ألنفسووهنمتعددة علووى  وودرتهن علووى التمووال الخوودمات الصووحية 
فووي الحسووبان أ نوواء تصووميم  أخوولب وهو أي ا عامل مهووم البوود موون 

نحتوواج  نوواألنالبرامع والطر  المختلفة لتوجيه الخدمات الصووحية، 
 إلى جهد اابر للوصول إلى هلب الففة شك ل ناجى ومى ر.

 أنوموون النتوووائع الهاموووة التوووي توصووولنا لهوووا فوووي هووولا البحوووا،     
علوووى محمووول الجووود المكووواال الصوووحية التوووي ال  يأخووولنالنسووواء ال 
لها عال ة شالحمل ويصبحن أاموور  لاووا علووى الحوواالت  أنيعتادن 

علووى الحموول. وربمووا كووان ذلووك لهووا تووأ ير مباشوور  أنالتووي يعتاوودن 
سووببا ونتيجووة فووي نفووس الو وون الن عووائالتهن والمجتمووخ المحوويل 
أامر استعدادا لدعمهن فووي التمووال الرعايووة الطبيووة عنوودما  تعلووق 

 .(6)شممل هلب المكاال األمر
وعلى النايض فان النساء نادرا مووا  لتمسوون المسوواعدة الطبيووة     

جهووووواز التناسووووولي أو لمكووووواال صوووووحية هاموووووة ممووووول، التهاشوووووات ال
البولي، حتووى عنوودما تحوود  هوولب المكوواال أ نوواء  الجهازالتهاشات 
ال  وووودركن كيووووت أو إلووووى أي درجووووة تووووى ر هوووولب  ألنهوووونالحموووول، 

المكووواال علوووى صوووحتهن أو خصووووبتهن. ويت ووومن هووولا شعوووض 
النسوواء التووي ال تلجووا فيهووا النسوواء للمسوواعدة الطبيووة مموول  أمووراض

أ نوواء الجموواه  األلووم الووبطن، أو  أسووفل األلووم االفرازات المهبلية، أو 
التهاشووات الجهوواز التناسوولي  أنالجنسي. لو علمن هووىالء النسوووة، 

األحوووال  وود فووي شعووض  وأنهوواتووى ر علووى الحموول  أنموون المم وون 
 بال شك سوف يصبحن أامر  فإنهنتسبب العام، 

أي ووا فووان موويال اللتمووال الخدمووة الطبيووة لتلووك الحووواالت. وكوووللك 
الدميووووور مووووون األعوووووراض ممووووول حووووودو  االفووووورازات النسووووواء  هملووووون 

 وود تدووون مىشوور مهووم  أنهوواالمهبليووة فووي فتوورة النفووال شووالرغم موون 
  هدد حياتهن. أنلوجود مرض خطير يم ن 

وتكووير هوولب المعلومووات شاوووة إلوووى الحاجووة إلووى وجووود بووورامع     
 وأعووراضالمتعلاووة شالحموول  ة الخطووور للتمايت الصحي عن عوامل 

سوواعد النسوواء علووى التمووال الرعايووة الطبيووة تلووك الحوواالت، شمووا ي
المناسوووبة بووودال مووون محاولوووة تخفيوووت تلوووك األعوووراض عووون طريوووق 

يحموول درجووات متفاوتووة موون  أنتطبيووب الوونفس الوولي موون المم وون 
، أو اسوووووووتخداد ألحمووووووالهنالخطووووووورة سووووووواء للنسوووووواء أنفسووووووهن أو 

للوصوووفات المنزليوووة الغيووور موووى رة، أو عووودد عمووول أي شووويء تجووواب 
توجوووود منطاووووة أخوووورة هامووووة وخصووووبة للتمايووووت  تلووووك األعووووراض.
نوجههووا إلووى النسوواء والمجتمووخ ك وول وهووي:  أنالصووحي، نحتوواج 

يسوواعد  أنالنساء وعال تها شأسووباب العاووم. وموون المم وون  أمراض
 األزواجذلك النساء في الحصول على دعووم المجتمووخ سووواء كووان 

العائلووووة، فووووي التمووووال الرعايووووة الطبيووووة والمداومووووة  أفوووورادأو شووووا ي 
 .(6)عليها لعدد اابر من الحاالت

فوووووي حاجوووووة إلوووووى من ومووووة متداملوووووة لخووووودمات الصوووووحة  إننووووا    
اإلنجابيووة المادمووة للنسوواء لدووي نحاووق انخفوواض حاياووي فووي تلووك 
النسووووبة المرتفعووووة موووون مراضووووة الحموووول والوووووالدة فووووي مصوووور، مووووخ 

عووددا موون الكوو اوة التووي تربطهووا النسوواء  أنفووي االعتبووار  األخوول
التووأ ير عليووه تالاهوون بدرجووة كبيوورة. موون جانووب  ةوبإم انيوو شالحموول 
فان شعض مادمي الخدمات الصووحية لوود هم افتراضووات عوون  أخر

ما يعتبرونه لطبيعيال فيمووا  تعلووق شالحموول، ويميلووون للعووالجل هوولب 
النسوووواء. لدوووون تلووووك الكوووو اوة تسووووتحق  طمأنووووةالحوووواالت شمجوووورد 

ئم النسوواء الووودا إحسووال وود تووىدي إلووى  أنهووااهتمامووا اابوور، حيووا 
 أنكووطتهنحووالتهن الصووحية وتجبوور النسوواء علووى الحوود موون  شسوووء

 أنالمختلفة، ويحد  ذلك أحيانا شك ل شد د جدا. وموون المم وون 
موجوووودة مسوووباا ولدنهوووا  ألموووراضتدوووون هووولب العالموووات أعوووراض 

 .األنيمياأامر سى شسبب الحمل، ممل  أصبحن
فووي حاجووة إلووى تغييوور مفهووود متاشعووة الحموول موون مجوورد  إننووا    
الحد د، إلووى برنووامع متداموول  وأ را الحوامل شالفيتامينات  إمداد

وووتكارة  الطبيوووة يكووومل اخووول التووواري، الطبوووي للحوامووول شعنايوووة، االسو
والمعملي للبحووا عوون وجووود مكوواال  اإلاليني يالدافية، الفحص 
 شعينها، إنجابيةصحية أو مكاال 
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 ووا أي األمروالتعامل مخ كل ذلك شك ل فعال. وينطبق نفس 

 أن بووودو  وأخيووورافتووورة النفوووال.  وأ نووواءعلووى رعايوووة شعووود الووووالدة 
االاتفوواب الوولي يحوود  شعوود الوووالدة  ووى ر علووى النسوواء بدرجووة 
ابيوورة، والبوود موون وجووود الخوودمات الصووحية المناسووبة للتصوودي 
لتلووووك المكوووو لة.وفيما  تعلووووق شالخوووودمات المادمووووة فووووي مرحلووووة 

تطووورة شحيووا  تووا  الوووالدة، هنوواك احتيوواج للتغطيووة الواسووعة الم
 مون النساء وجوود عواملين للغالبية الع مى

 أنصووحيين موودربين أ نوواء الوووالدة. وهنووا نكووير موورة أخوورة إلووى 
شووق العجووان أو أي توودخالت أخوورة أ نوواء  أنالنسوواء يعتبوورن 

الوالدة الطبيعية شوويء غيوور مرغوووب فيووه، فووان سياسووة التاليوول 
ت الطووووارط، فوووي حووواال إالمووون التووودخالت الجراحيوووة والطبيوووة 

هي مسالة هامة لزيادة  بول النساء للوووالدة داخوول المىسسووات 
 المهنة الطبية أ ناء الوالدة. شأفرادالطبية، أو االستعانة 

 
 الشكر
التمهيديووة الخاصووة بهوولب الماالووة،  األورا نتوجووه شالكوو ر إلووى دكتووور عبوود الموونعم فووراج وذلووك لتعليااتووه الايمووة علووى مختلووت     

علووى جمووخ البيانووات. و وود وافاوون وزارة الصووحة علووى إجووراء  واإلشووراففيووا كاموول لمكوواركتها فووي تحليوول المعلومووات وكووللك اولي
شمصوور. و وود تووم تمويوول النكوواطات المختلفووة للبحووا بواسووطة مجلووس السوو ان  واإلحصوواءالبحا وكووللك الجهوواز المركووزي للتعبفووة 

 ونيسيت، والح ومة الهولندية.العالمي ومىسسة فورد ومن مة الصحة العالمية، ومن مة الي
 

 

league of arab states. 
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 إطاللة
 

 تقر استخدام عقار المايفبريستون لإلجهاض: األمريكيةالواليات المتحدة 
 

جهوواض. و وود تموون الموافاووة الرسوومية اإل شووأ را مايفبري س )د( هووو االسووم التجوواري لعاووار المايفبريسووتون، المعووروف أي ووا     
علوووى اسوووتخداد العاوووار موووخ البروسوووتاجالند ن شغووورض اإلجهووواض  2000فوووي سوووبتمبر  األمري يوووة واألدويوووة األغليوووةمووون منطاوووة 

( 1988فرنسووا ) وأولهووا األوروبيووةفووي اإلجهوواض  وود اعتموود رسووميا فووي العد وود موون الوودول  األسوولوبهوولا  أنالمب وور. وبووالرغم موون 
 أطووولهوولب الموافاووة  وود اسووتغر ن و تووا  أن إالأخوورة،  أوروبيووةإلووى دول  شاإلضووافة( 1992( والسووويد )1991حوودة )والمملدة المت

خيووارا جد وودا وهامووا، حيووا انووه يمنحهووا  وودرا اابوور موون  األمري يووة للموورأة فووي الواليووات المتحوودة. واسووتخداد هوولا العاووار سوووف ياوودد 
التوليوود  وأطبوواء األسوورة  أطبوواءكميوورين مموول  أطبوواء أنهوواض المب وور شمووا الخصوصووية كمووا  يسوور لهووا فوور  الايوواد شعمليووة اإلج

وكوووللك عيوووادات اإلجهووواض سووووف يم ووونهم اسوووتخداد العاوووار. واسوووتخداد عاوووار المايفبريسوووتون سووووف يم ووون النسووواء مووون الايووواد 
جراحيووا أو  اإلجهوواض سووواء أسوولوبشاإلجهوواض مب وورا ماارنووة شاإلجهوواض الجراحووي، كمووا انووه سوووف  توويى لهوون فرصووة اختيووار 
الجد وود، فمووخ الموافاووة الرسوومية  األسوولوبشاسووتخداد الوودواء. و وود اوهوور العد وود موون ماوودمي الخوودمات الصووحية اهتمامووا شالغووا بهوولا 

اسووتخداد البوود ل المميوور للجوودل وهووو عاووار الميموتري سوون فووي حوواالت  نالتو ووت عوو  اآلنعلووى اسووتخداد المايفبريسووتون، يم وونهم 
شالفعوول سووواء العتبووارات  انونيووة أو  األسوولوبموون غيوور الواضووى كووم موون األطبوواء سيسووتخدمون هوولا انووه  إالاإلجهوواض المب وور. 

 أاوودإلووى ذلووك، فاوود  ةوباإلضووافأخوورة.  أسووباب أيووةموون التحرشووات التووي  ووود بهووا معارضووو اإلجهوواض أو  أموونهم للحفوواظ علووى 
 فته العالية مخ اإلجهاض الجراحي.شاستخداد الدواء اللي تتساوة تدل ضاإلجهاالبعض على الحاجة إلى خفض تدلفة 

1- Population council, 2000 population council welcomes FDA approval of Mifeprex 

(mifepristone) News release, 28 September. www.popcouncil.org 

2- Population council, 2000 Mifepristone A chronology. www.popcouncil.org 

3- www.msnbc.com 

4- Kolata G 2000. US approves abortion pill, drug offers more privacy, could reshape debate. 

New yourk times 29 September 

5- Medical Women's Assosiation 2000 

6- Gorney c 2000 New york Times 29 September 

 
 المتحدة وايطاليا: المملكةالمعاقين ذهنيا في محاكم  وإجهاضرفض تعقيم 

 هل تحققت العدالة؟ 
حملوون  1999سوومبر فتاب معا ة ذهنيووا فووي المالمووة عكوورة موون عمرهووا فووي دي شإجهاضمح مة في صالية  رار طبيب  أشطلن    

عكوور عامووا، وهووو معووا  ذهنيووا أي ووا. تووم ترحيوول الفتوواة موون منزلهووا فووي بلوودة لبوزالووول فووي  أربعووةموون صوودياها البووال  موون العموور 
ال تعووي  أنهوواكوصووي علووى الفتوواب  األحوودا الوولي عينتووه مح مووة  األسرة من ااتكاف حملها. وصر  طبيب  أسبوعينصالية شعد 
المح مووة  وود تلاوون شعوود ذلووك خطاشووا  ووزعم انووه موون الفتوواة تتوسوول فيووه لالحتفوواظ  أن إالموول، الح شإجهوواض وأوصووىمووا حوود  لهووا 

والتمسووا تفوور  بووين الرضوويخ والدميووة  أنال تسووتطيخ  وأنهوواعمرها العالي ال  تعدة السادسووة  أنشالجنين. ولدن والدا الفتاب صرحا 
عموول وحكووي نووازي. حولوون مح مووة  شأنهوواالحموول  نهوواءشإ. و وود وصووت الفاتي ووان التوصووية إجهاضووهاالمح مة الموافاووة علووى  نم

 شأنهوواالح ووم اتهموون جمعيووات الحووق فووي االختيووار، المىيوودة لإلجهوواض، المح مووة  إلصوودارالا ية إلووى مح مووة أخوورة  األحدا 
الحموول  وود خر وووا  وووانين الحريووة  شإامووالشحملووتهم المطالبووة  أنهووم ل غوط نكطاء الجمعيات المناه ة لإلجهاض و الن  أذعنن

اإلجهوواض  انونيووا موون أاموور موون  أصووبىموون نوعووه فووي ايطاليووا منوول  األابوورهوولب الا ووية هووو  إ ارتووهالكخصووية. الجوودل الوولي 
 عكرين عاما.
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عاموووا ومصووواب  28بتعاووويم ابنهوووا البوووال  مووون العمووور  أد مح موووة بريطانيوووة ح موووا بووورفض طلوووب  أصووودرتالمتحووودة  المملدوووةوفوووي 

إجراء ممل هلب العملية لن ي ووون شال وورورة فووي صووالى االبوون إذا لووم  أن أسالالح م على  شالتخلت العالي دون موافاته. صدر
لووم تعوود شصووحة جيوودة ولووم تعوود تاوودر علووى رعا تهووا بنفسووها. شووهدت  ألنهووابهلا الطلووب  األد . و د تادمن إجراءهاي ن موافاا على 

 1987نيووا وذلووك شعوود صوودور ح ووم مميوور للجوودل عوواد   ية تتعلووق بتعاوويم النسوواء المعا ووات ذه 70المحاام في المملدة المتحدة 
 وافان فيه المح مة على تعايم فتاب في الساشعة عكر من عمرها )ويبل  عمرها العالي الخامسة( دون موافاتها.

1- Carroll R, 1999. Italy divded over abortion for girl, 10. Guardian, 17 December. 

2- Carroll R, 1999. Court bans abortion for girl with metal age of six. Guardian. 18 December. 

3- Hall S. 1999 women loses fight to have son sterilized. Guardian. 21 December, p5 

 
 اإلجهاض باستخدام عقار الميزوبروستول )السايتوتك( في البرازيل

 فشل وعيوب خلقية
الخلايووة علووى الجنووين الناجمووة عوون اسووتخداد مووادة  والتووأ يراتل دراسووة عوون فكوول اإلجهوواض صوودرت فووي سووان شوواولو شالبرازيوو     

جنينووا ولوودوا شعيوووب خلايووة شعوود  42الميزوبروسووتول )البروسووتاجالند دن( فووي عمليووات اإلجهوواض السووري.  وواد البوواحمون بدراسووة 
 800رعووة الميزوبروسووتول المسووتخدمة غالبووا للحموول. بلوو  متوسوول ج األولووىتعرضهم لمادة الميزوبروستول خووالل المال ووة اشووهر 

 األ وووداد الكوووائعة التوووي تمووون مالح تهوووا تكووووهات  اآل وووارموووع. شوووملن  16000إلوووى  200موووع كموووا اسوووتخدد أي وووا شمجوووال مووون 
. الوورألعيوووب متفاوتووة الكوودة فووي العصووب الوودماغي، كمووا وجوود أي ووا استسووااء خلاووي فووي  وكووللك واأل وودي واألصوواشخوالسووياان 

الدمويووة للجنووين، وهووو  األوعيووةتووىدي إلووى تمووز   أناناباضووات الوورحم التووي يسووببها الميزوبروسووتول يم وون  أنن ويتصووور البوواحمو 
موووورتبل بتلووووك العيوووووب. هنوووواك حاجووووة ماسووووة لدراسووووات مستفي ووووة علووووى هوووولا الموضوووووه ولدوووون حتووووى  تحاووووق ذل، يجووووب توووووفير 

وستول ونكر الوووعي شالمخوواطر التووي  تعوورض لهووا الجنووين المعلومات الدافية في جميخ البالد التي  نتكر فيها استخداد الميزوبر 
 إذا فكلن محاوالت اإلجهاض شاستخداد هلا العاار أ ناء الحمل.

1- Hajaj Gonzalez C, Marques-Dias MJ, Chong ae kin et al lancet 651 (30May) 1624-27 

 

 أفريقياتجارب النساء مع اإلجهاض غير القانوني في جنوب 
 إجووراءهنشعوود  أفريايووامااطعات في جنوب  أربعةامرأة دخلن المستكفيات في  25مخ  أجرينااءات المعماة التي ككفن الل    

لعمليووووات إجهوووواض غيوووور  انونيووووة عوووون هووووىالء النسوووواء لجووووان إلووووى اإلجهوووواض لسووووببين رئيسوووويين: رفووووض شووووركائهن، وال ووووروف 
اسوووتخدد الوووبعض الطووور  اللاتيوووة فوووي أو الجامعوووة.  االجتماعيوووة واال تصوووادية. شعوووض هوووىالء النسووواء كووون ال  وووزلن فوووي المدرسوووة

إجهاض أنفسهن ولجا البعض األخر إلى األطباء والممرضات والمعووالجين شووالطر  الكووعبية التاليديووة، الوول ن ت وومنن أسوواليبهم 
لووة غوورل آالت حووادة فووي الوورحم أو الحاوون لحووا النزيووف، مووخ إعطوواء التعليمووات لهووىالء النسوواء شالوولهاب إلووى المستكووفى فووي حا

مهمووا كانوون هوولب الوسوويلة  أسوواليبهلووم تنووا ش أي موون النسوواء الكووخص الاووائم شاإلجهوواض أو رف وون احوود حوودو  م وواعفات. 
 والمهانة. األلم مهينة أو مىلمة الن حاجتهن إلى اإلجهاض كانن اابر من 

1- Maforah F and wood K 1995. A study of women's experiences of incluced abortion. Paper 

presented at 2nd reproductive health priorites conference women's health project new's 16 

Nov. 5/7 
 العودة إلى قانون حظر اإلجهاض في بولندا

 إال، يايوود شكوو ل شوود د اللجوووء إلووى اإلجهوواض 1997البرلمان البولندي مرة أخرة  انون ضوود اإلجهوواض فووي ديسوومبر  أجاز    
 البرلمان السابق عاد   أجازب ليبرالية اللي  األامرطبية صارمة. وهلا الاانون  بطل  انون اإلجهاض  أسس بناء على
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سوومى شاإلجهوواض شسووبب وووروف الحيوواة الصووعبة أو ل ووروف شخصووية. و وود  وواد أع وواء البرلمووان المناه ووين ، والوولي 1996 
 ألنووهشعوودد دسووتورية الاووانون الليبرالووي  1997مووا و  28د إلى المح مة الدسووتورية التووي ح موون  ووو  1996لإلجهاض برفخ  انون 

 .1993عاد  أجيزلال يحافو على الحياة منل لح ة الحملل. و د عاد هلا التغيير التكريعي الجد د شالبالد إلى الاانون اللي 
1- News release Federation for women and family planning warasaw 19 December 1997. 
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