
 
 الحاكمة كاثي هوشول   13/9/2021 للنشر فوًرا:

 

 

تعلن الحاكمة هوكول عن جدول أعمال لتأكيد حقوق اإلجهاض في نيويورك؛ وتقف مع السيناتور جيليبراند في النضال من  
  أجل الحقوق اإلنجابية

  

استجابة للقوانين المناهضة لإلجهاض في تكساس وعلى نطاق الدولة، تتخذ الحاكمة هوكول إجراءات صارمة  
  لتعزيز دور والية نيويورك بصفتها مالذ آمن لمن يسعين للحصول على رعاية اإلجهاض

  
 -تشمل تطوير وثيقة حقوق المرضى  -ستعمل وكاالت الوالية مع أصحاب المصلحة إلطالق حملة إعالمية 

  لمساعدة سكان نيويورك في معرفة حقوقهم
  

ستعمل إدارة الصحة على إعداد اإلرشادات والتوعية بشأن رعاية اإلجهاض وتوزيعها على نطاق واسع لمقدمي  
  ل الوصول إلى عمليات اإلجهاض الدوائي بالخدمات الصحية عن بعدالرعاية، وتحديث اللوائح لتسهي 

  
يحث فيسبوك على تقديم المعلومات بشأن المعلومات المضل ِّلة المتعلقة باإلجهاض على اإلنترنت واتخاذ  

  اإلجراءات لمكافحتها

  
ثي هوكول اليوم عن جدول أعمال  استجابة للقوانين المناهضة لإلجهاض في تكساس وعلى نطاق الدولة، أعلنت الحاكمة كا

لتأكيد حقوق اإلجهاض وتعزيز دور والية نيويورك بصفتها مكان مرحب بالنساء اللَّواتي يسعين للحصول على رعاية  
انضمت السيناتور كيرستن جيليبراند إلى الحاكمة هوكول لوضع جهودهما المشتركة للنضال من أجل الحقوق  اإلجهاض.
جهود، توجه الحاكمة وكاالت الوالية لتنسيق حملة إعالمية على مستوى الوالية، تشمل تطوير وثيقة ضمن هذه ال اإلنجابية.

حقوق المرضى، بالتنسيق مع أصحاب المصلحة. ستساعد هذه الحملة النساء على معرفة حقوقهن والحمايات القانونية 
جهت الحاكمة أيًضا إدارة الصحة التخاذ إجراءات  وضمان إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات وإتاحتها على نطاق واسع. و

فورية إلعداد إرشادات حديثة وشاملة وتوزيعها على نطاق واسع لمقدمي الرعاية بشأن الحق في توفير رعاية اإلجهاض  
  د.ولضمان اعتماد تحديثات اللوائح الحالية لتسهيل الوصول إلى اإلجهاض الدوائي أثناء زيارات الخدمات الصحية عن ُبع

  
"الوصول إلى اإلجهاض آمن في نيويورك، وستتم حماية حقوق اللَّواتي يسعين للحصول على خدمات  قالت الحاكمة هوكول: 

اإلجهاض دائًما هنا. ستؤكد هذه الخطة أنه في واليتنا، سيناضل القادة مثل السيناتور جيليبراند على المستوى الوطني. إلى  
  عكن. سيدة الحرية هنا لترحب بكن على الرحب والسعة." نساء تكساس، أود أن أقول إنني م

  
  طاًباخإدراًكا بأن االهتمام الوطني بقضايا اإلجهاض قد يزيد من احتمالية انتشار المعلومات المضل ِّلة، كتبت الحاكمة أيًضا 

إلى فيسبوك يحث الشركة على تقديم المعلومات حول أي جهود حالية للتخفيف من انتشار المعلومات المضل ِّلة عن اإلجهاض  
  عبر اإلنترنت واتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة المعلومات المضل ِّلة حول قوانين ولوائح اإلجهاض ومدى توفره.

  
"تعد السيطرة على جسدك ومستقبلك حًقا أساسًيا من حقوق اإلنسان. لكن هذا الحق يتعرض قالت السيناتور جيليبراند: 

خطير ومثير للقلق. هذا القانون ليس فقط غير  -ورفض المحكمة العليا لمنعه  -للتهديد كل يوم. فالقانون األخير في تكساس 
، والذي من شأنه أن يوفر  قانون حماية صحة المرأة فيدرالي، يجب أن نمررمعقول، إنه غير دستوري. على المستوى ال

حمايات فيدرالية ضد قيود الواليات التي تعجز عن حماية صحة المرأة، وتتدخل في صنع القرارات الشخصية. هنا في  
عداد لدعم جهود الحاكمة هوكول  نيويورك، لدينا لحسن الحظ حاكمة تفهم الحقوق اإلنجابية األساسية وتدافع عنها. أنا على است

لضمان حصول مقدمي الرعاية والمرضى وسكان نيويورك على أفضل المعلومات حول رعاية اإلجهاض والموارد الالزمة  
  للحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها." 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Facebook_Letter.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Facebook_Letter.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Facebook_Letter.pdf


يتنافى مع   SB8"إن فشل المحكمة العليا في منع قانون تكساس التعسفي المناهض لالختيار قالت الممثلة كارولين بي مالوني: 
إنهاء الحمل غير قانوني  SB 8عقود من السوابق، ويمثل ضربة كبيرة لحق األمريكيين الدستوري في اإلجهاض. يجعل قانون  

حوامل. سيؤثر هذا الحكم المدمر الصادر عن أعلى   قبل أن تعرف معظم النساء أنهن -أسابيع  6في جميع الظروف تقريًبا بعد 
محكمة بشكل كبير على السود واألصليين وغيرهم من األشخاص الملونين واألفراد ذوي الدخل المنخفض الذين ال يتمتعون في 

هاض.  كثير من األحيان بنفس قدرة الوصول إلى الرعاية الصحية أو القدرة على السفر خارج الوالية للحصول على اإلج
هنا في نيويورك، أنا في غاية   صوِّت مجلس النواب بالفعل إللغاء تعديل هايد، ويجب علينا تمرير قانون حماية صحة المرأة.

  الفخر بوجود حاكمة مثل كاثي هوكول، التي أعلم أنها ستعمل كل يوم لحماية الحقوق اإلنجابية لسكان نيويورك." 

  
"في نيويورك، أظهرنا أننا على استعداد  في نيويورك أندريا ستيوارت كوزينز:   قالت زعيمة األغلبية في مجلس الشيوخ

لحماية حق المرأة في اختيار الرعاية الصحية اإلنجابية عالية الجودة والحصول عليها. أريد أن أشكر الحاكمة هوكول وجميع  
يويورك سنواصل حمل راية الحقوق اإلنجابية الشركاء المشاركين في هذه الحملة على إبراز الرسالة التي مفادها أننا في ن

من خالل هذه الحملة، نقول إنه في نيويورك، صحة المرأة مهمة، وقراراتها مهمة، كما أن الحقوق اإلنجابية لجميع  للمرأة.
  سكان نيويورك وزوارها محمية على حد سواء." 

  
"لسنوات عديدة قبل أن  قالت السيناتور ليز كروجر، الرئيسة المشاركة للتجمع التشريعي المؤيد لالختيار من الحزبين:  

نصدر قانون الصحة اإلنجابية في نيويورك، أخبرنا المعارضون لحق االختيار أنه قانون غير ضروري، ألن المحكمة العليا  
ع ذلك، ها نحن ذا: بعد عامين فقط من إقرار قانون الصحة اإلنجابية، أيدت لن تنقض قضية رو ضد وايد على اإلطالق. وم

محكمة مليئة بالمتطرفين الراديكاليين قانون الوالدة القسرية غير الدستوري الصارخ لجمهوريي تكساس. أوضح معارضو  
ر الحاكمة هوكول على اتخاذها موقف  الحرية اإلنجابية أن هجماتهم على المرأة لن تتوقف، لذلك ال يمكننا التوقف أيًضا. أشك
  قوي من أجل حقوق المرأة والعائلة في اتخاذ قراراتهم اإلنجابية دون تدخل الحكومة." 

  
"إن حظر اإلجهاض التعسفي في تكساس مزعج للغاية، لكنه ليس مفاجًئا. رغم دعم  قالت عضوة المجلس ديبورا جيه جليك: 

في االختيار، إال أن المتطرفين المناهضين لالختيار يواصلون محاولة تقويض حقنا  غالبية األمريكيين لحق المرأة الحامل
الدستوري في طلب رعاية الصحة اإلنجابية، بما في ذلك عمليات اإلجهاض. عملت بال كلل لحماية وتعزيز الحقوق اإلنجابية، 

في قانون الصحة اإلنجابية، تحسًبا لهذا االحتمال  وأنا فخورة بقيادة السعي لتقنين قضية رو ضد وايد في قانون والية نيويورك
  على وجه التحديد. يوضح لنا قانون تكساس المشين سبب وجوب استمرارنا في النضال لحماية حقنا في االختيار." 

  
قالت عضوة المجلس رودنيس بيشوت هيرميلين، الرئيسة القادمة لفريق العمل المعني بقضايا المرأة التابع لمجلس  

"ال يمكننا السماح بأن يخترق فرض الحظر القمعي ضد المرأة على أجسادنا واليتنا أو  واب التشريعي بوالية نيويورك: الن
أمتنا. يجب وقف تجريد حقوق المرأة بقيادة الحزب الجمهوري في تكساس. علينا حماية المرأة من تقاعس المحكمة، الذي قد  

أنا ممتنة للحاكمة كاثي هوكول، والسيناتور جيليبراند التخاذهما موقًفا للتأكد  يعرض حقوقنا اإلنجابية في كل مكان للخطر.
  من عدم تقويض هذه القوانين القديمة لرعايتنا الصحية في والية نيويورك على اإلطالق." 

  
ض التعسفي  "ال مجال للشك بأن قانون اإلجهابيير، رئيسة التجمع النسائي التشريعي: -قالت عضوة المجلس كيمبرلي جان

الجديد في تكساس هو هجوم غير دستوري على الحقوق اإلنجابية للمرأة في جميع أنحاء أمتنا. هنا في نيويورك، سندافع 
دائًما عن حق المرأة في اتخاذ خيارات الصحة اإلنجابية الخاصة بها، وتحت قيادة الحاكمة هوكول، أعلم أن واليتنا ستبقى  

  على الرعاية في مواجهة هذا االعتداء المقيت على حقوقنا األساسية في الحرية اإلنجابية."  مالًذا آمًنا للنساء وحصولهن
  

"حظر اإلجهاض قالت عضوة المجلس كارينز رييس، الرئيسة المشاركة للتجمع التشريعي المؤيد لالختيار من الحزبين:  
فحسب، وفي نيويورك سنفعل  -حق  -هاض هو الذي تم سنه مؤخًرا في تكساس أمر مستهجن تماًما. حق المرأة في اإلج

دائًما كل ما في وسعنا لحماية حق المرأة في االختيار. أشكر الحاكمة هوكول على اتخاذ إجراءات صارمة لتأكيد حقوق 
  اإلجهاض في نيويورك، والتأكد من أن كل امرأة في نيويورك تعرف حقوقها." 

  
نما تقمع واليات أخرى الحقوق اإلنجابية بقوانين متطرفة ال داعي لها،  "بيغيل إيه بروير:  قالت رئيسة حي مانهاتن

تتخذ حاكمة والية نيويورك كاثي هوكول اإلجراءات لضمان بقائنا منارة لألمل. يجب أن تكون جميع أوجه الصحة  
دف إعالن الحاكمة  اإلنجابية، بما في ذلك اإلجهاض، قانونية وآمنة ويمكن الوصول إليها وميسورة التكلفة. هذا ما يه

  هوكول اليوم إلى الترويج له." 
  



 قالت روبن تشابيل غولستون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة تنظيم األسرة  
Planned Parenthood Empire State Acts : مما ال شك فيه، يوجد جهد وطني لتدمير"

إمكانية الوصول إلى اإلجهاض في هذه الدولة، ويجب أن نتمتع بالصرامة نفسها لتوسيع الرعاية الصحية  
اإلنجابية. هذه هي لحظتنا، ليس فقط للحفاظ على إمكانية الوصول إلى اإلجهاض هنا في نيويورك، ولكن  

جميع حرية السيطرة على أجسادهم واتخاذ القرارات الشخصية وتشكيل لدفعها بجرأة إلى األمام. يستحق ال
مستقبلهم. أود أن أشكر الحاكمة هوكول على التزامها المشترك والثابت بهذه الرؤية، وعلى الخطوات التي  

 تتخذها لضمان بقاء نيويورك منارة للحرية وإمكانية الوصول للجميع."  

  

ستفتح   "فعلنا ذلك من قبل وسنفعله مرة أخرى:يذية التحاد الحريات المدنية بنيويورك: قالت دونا ليبرمان، المديرة التنف 
في مواجهة  نيويورك أبوابها لمن هن بحاجة إلى اإلجهاض، وستقف ضد أي والية تقدم مكافأة على الحرية اإلنجابية.

إلجراء الحاسم للحاكمة هوكول في  هجمات تكساس غير الدستورية الصارخة على إمكانية الوصول إلى اإلجهاض، نحيي ا
لن   الشراكة مع الخبراء وأصحاب المصلحة لضمان أن تكون والية نيويورك مالًذا لكل من يحتاجن إلى رعاية اإلجهاض.

  ندع والية تكساس، أو أي والية أخرى تحاول أن تحذو حذوها، تعيدنا إلى الوراء." 

  

ئيسة المنطقة الثانية بالكلية األمريكية ألطباء التوليد وأمراض ، رMD ،MPH ،CPE ،FACOGقالت كميل إيه كلير، 
"في الوقت الذي تتعرض فيه الرعاية الصحية اإلنجابية للمرأة للهجوم في جميع أنحاء هذه الدولة، تفخر المنطقة  النساء: 

حيث   ى جانب الحاكمة هوكول( بالوقوف إلACOG District IIالثانية بالكلية األمريكية ألطباء التوليد وأمراض النساء )
 ACOG Districtتعطي األولوية إلمكانية الوصول إلى خدمات اإلجهاض الشاملة. يعد اإلجهاض رعاية صحية، وتدعم 

II  النساء اللَّواتي يبحثن عن خدمات اإلجهاض واألطباء المتخصصين الذين يقدمونها، وترفع أصواتهم. يجب أن تصبح والية
ا ألي امرأة تسعى للحصول على رعاية اإلجهاض وتتطلع قيادتنا الطبية إلى الشراكة مع الحاكمة وإدارة  نيويورك مالًذا آمًن

  الصحة أثناء العمل على ضمان نظام شامل وشفاف لرعاية اإلجهاض هنا في نيويورك." 
  

 قالت أندريا ميلر، رئيسة صندوق تمويل إجراءات المعهد الوطني للصحة اإلنجابية
(National Institute for Reproductive Health, NIRH :)  مررت تكساس أقصى حظر لإلجهاض"

للمضي   NIRHيضغط صندوق تمويل إجراءات في الدولة، مما أدى إلى أزمة في إمكانية الوصول إلى اإلجهاض. 
ج إلى رعاية  ألن كل من تحتا -قدًما في كل والية ومدينة يمكننا فيها تأمين الوصول العادل إلى رعاية اإلجهاض 

يجب أن تتلقى معها الدعم بكرامة وبدون خوف. نحيي الحاكمة هوكول على اتخاذ اإلجراءات الجريئة لضمان بذل  
والية نيويورك كل ما في وسعها لضمان إمكانية الوصول إلى جميع سكان نيويورك وجميع أولئك اللَّواتي يسافرن  

  شرعين في الواليات في جميع أنحاء البالد ليحذو حذوها." إلى هنا للحصول على الرعاية. ندعو الحكام والم

  
  لخطة لضمان حق عمليات اإلجهاض في والية نيويوركا

ضمن جهود ضمان حق عمليات اإلجهاض في والية نيويورك، ستقوم إدارة الصحة بتطوير صفحة ويب حول توفير رعاية  
سيشمل ذلك معلومات عن رعاية اإلجهاض في والية نيويورك، وحقوق المرضى في   اإلجهاض، مع وثيقة حقوق المريض.

 مات اإلجهاض. رعاية اإلجهاض داخل والية نيويورك، وروابط لتحديد مقدمي خد
  

ستعقد إدارة الصحة اجتماعًا لمجموعة من الخبراء لتطوير وإصدار وثيقة إرشادات بشأن توفير رعاية اإلجهاض في والية  
سيشمل ذلك تعاون الكلية األمريكية ألطباء التوليد وأمراض النساء، واالتحاد الوطني لإلجهاض، والمعهد الوطني  نيويورك.

، واتحاد الحريات المدنية  Planned Parenthood Empire State Actsظمة تنظيم األسرة للصحة اإلنجابية، ومن
في نيويورك، ومقدمي الرعاية السريرية ذوي الخبرة في رعاية اإلجهاض. ستكون الندوة عبر اإلنترنت حول وثيقة 

وسيتم تسجيلها للتوافر المستمر على  اإلرشادات واالعتبارات السريرية مفتوحة لمقدمي الرعاية على نطاق والية نيويورك، 
  موقع إدارة الصحة اإللكتروني.

  
  إرشادات لتقدير مقدم الخدمة للحاالت الفردية بموجب قانون الصحة اإلنجابية

ستضع إدارة الصحة بوالية نيويورك إرشادات مع التركيز على توضيح النطاق الكامل لتقدير مقدم الرعاية للحاالت الفردية  
بموجب قانون الصحة اإلنجابية، وتعريف مصطلح "بدء الحمل" فيما يتعلق برعاية اإلجهاض. ستتم مشاركة وثيقة إرشادات  

لرعاية السريرية في والية نيويورك القادرين على إجراء اإلجهاض في والية  اإلجهاض لوالية نيويورك مع جميع مقدمي ا
  نيويورك عبر نظام التجارة الصحية.

  



  تحديثات اللوائح
ستسن إدارة الصحة تحديثات باللوائح تشمل السماح بتوفير الخدمات عبر الخدمات الصحية عن ُبعد. ستضمن هذه التحديثات تسهيل 

  الوصول إلى اإلجهاض الدوائي أثناء زيارات الرعاية الصحية عن بعد، وبهدف توفير هذا الخيار بغض النظر عن الجائحة.
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