
 
 الحاكمة كاثي هوكول  24/6/2022 للنشر فوًرا:

 
 

 عن الباحثين لجميع المنصات متعددة العام للتثقيف صارمة حملة عن هوكول الحاكمة أعلنت دائًما: اإلجهاض إلى الوصول
  اإلنجابية الصحية الرعاية

   
( القاضي برد قضية روي ضد وديع، ستكون هناك حمالت SCOTUSعقب قرار المحكمة العليا للواليات المتحدة )

إعالنية مدفوعة تسلط الضوء على التزام والية نيويورك بحماية الوصول إلى اإلجهاض والرعاية الصحية اإلنجابية  
  للجميع

   
لغة   12يتوفر موقع إلكتروني يتضمن تثقيف بخصوص اإلجهاض ومعلومات عن مقدمي الخدمات والمزيد متوفر في 

  هنامختلفة مما يوسع الوعي بخيارات الرعاية المتوفرة في نيويورك 
   

  هنا اطلع على صور حملة التوعية العامة
   
   

، أعلنت الحاكمة كاثي هوكول وإدارة الصحة في والية  دوبس ضد جاكسونعقب حكم المحكمة العليا األمريكية في قضية 
وكافة  -نيويورك اليوم عن حملة تثقيفية عامة قوية ومتعددة المنصات ومدفوعة األجر لضمان  أن يعلم سكان نيويورك 

لى مستوى أن اإلجهاض في والية نيويورك يظل آمنًا وقانونيًا ويمكن الوصول إليه دائًما. تتضمن الحملة ع  -األمريكيين 
مما يوفر وجهة واحدة للمعلومات حول حقوق اإلجهاض جديدالوالية جهوًدا إعالنية متعددة المنصات وموقع إلكتروني 

  لخدمات وأشكال الدعم وخيارات الدفع في نيويورك.ومقدمي ا
   

  المحكمة وجهت "لقد .قالت الحاكمة هوكوللكن نيويورك لم تتردد في االستعداد له"  -هذا اليوم المظلم  من هذا من خفنا "لقد
 المحكمة خذلتنا لقد واضحةً:  أكون أن لي  اسمحوا أجسادهم.  بشأن  قرارات  اتخاذ على القدرة يقدر  من لكل ساحقة  ضربة العليا
  يعرف أن  لضمان المبذولة الجهود  على دائًما اإلجهاض إلى للوصول حملتنا تعتمد ذلك. تفعل لن نيويورك والية لكن العليا

  ستحميكم."  الوالية هذه  فإن حاكمةً  كنت طالما هنا. إليها الوصول ويمكن وقانونية آمنة تظل اإلجهاض اتعملي أن الجميع
  

"إن قرار المحكمة العليا بإلغاء عقود من السوابق وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بالمساواة وحق المرأة في  
القرار مروع وإهانة لكل ما ناضلنا للتغلب عليه في إتقان اتحادنا  السيطرة على جسدها يصدم الضمير بشكل ال يمكن إدراكه.

نضال من أجل االرتقاء إلى مستوى مبادئنا التأسيسية مستمر وهنا في نيويورك سنقود تلك كبلد. ليس هناك مجال للخطأ، فال 
قال نائب الحاكمة أنطونيو  هنا في نيويورك، ستظل عمليات اإلجهاض آمنة ويمكن الوصول إليها وقانونية "  المعركة.
  وستظل نيويورك مالذًا آمنًا للنساء في جميع أنحاء هذا البلد".ديلجادو. 

   
سيتم تشغيل الحملة اإلعالمية واإلعالنية المتكاملة على مستوى الوالية باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية وستظهر في الوجهات  
ذات االزدحام الشديد مثل مراكز النقل الجماعي ومراكز التسوق والمطارات وعبر القنوات اإلذاعية والرقمية. بقيادة إدارة  

( يتم عرض اإلعالنات New York State Department of Health, NYSDOHالصحة في والية نيويورك )
مما يعزز أهمية الوصول إلى اإلجهاض كقضية صحية  - األسود واألخضر والوردي واألرجواني  -بأربعة ألوان مختلفة 

ع ضمان أن االختيار عامة تؤثر على الجميع. تساعد عمليات اإلجهاض اآلمن في حماية الرفاهية الجسدية والطبية للفرد م
  والقدرة على تكوين أسرة والنظر في صحته الجسدية والعقلية تظل ملًكا له. 
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أي أكثر من نصف السكان في سن   -"أربعون مليون امرأة  قالت الدكتورة ماري تي باسيت مفوضة الصحة بالوالية،
والعديد من هذه الواليات لن تسمح  يعيشون في واليات تتراجع بالفعل عن حقوق اإلجهاض. -اإلنجاب في هذا البلد 

درته المحكمة  باستثناءات للحمل الناتج عن االغتصاب أو سفاح القربى أو تلك التي تهدد حياة األم. إن الحكم المدمر الذي أص
العليا للواليات المتحدة هو تحريف للصحة العامة وأزمة حقوق إنسان تهدد صحتنا جميعًا. يجب أن يتمتع األفراد بالحق 

األساسي في اختيار المحددات الطبية واالجتماعية التي ستؤثر على نتائجهم الصحية وتقود مسار حياتهم ويجب أن يشمل ذلك  
( سنعمل على ضمان معرفة كل مواطن من  NYSDOHن. بفضل الحاكمة هوكول وفريقنا في )الوصول إلى اإلجهاض اآلم

  سكان نيويورك وكل فرد قادم إلى واليتنا بحثًا عن الرعاية." 
   

 حول للمعلومات واحد  بمصدر الجمهور لتزويد جديًدا إلكترونيًا موقعًا الوالية أطلقت التثقيف إلى الوصول نطاق لتوسيع
  الخدمة ومقدمي اإلجهاض حقوق عن تفاصيل الجديد الموقع يتضمن اإلنجابية.  الصحية والرعاية  اإلجهاض إلى الوصول
 لغة عشرة اثنتي من بأكثر الموقع يتوفر بالمساواة الوالية التزام على بناءً  دفع.وال العقلية الصحة دعم وموارد العالج وخيارات

  الجاهزة والرسائل الالفتات ذلك في بما للتنزيل  قابلة أصول تتوفر الكمبيوتر.  أو الذكي الهاتف عبر  إليه الوصول ويمكن
  مجتمعاتهم. إلى الرسائل نشر إلى تتطلع لتيا المجتمعية والمنظمات العامة  الصحة لشركاء االجتماعية الوسائط ورسومات

   
اتخذت الحاكمة هوكول بالفعل إجراءات غير مسبوقة لزيادة الحفاظ على الحقوق اإلنجابية وحمايتها وتعزيزها وإمكانية 

 دوالر مليون 25 بقيمة البالد مستوى على  رائد صندوق  بإنشاء الوصول إلى اإلجهاض في والية نيويورك. ويتضمن ذلك
عليه إدارة الصحة في الوالية من أجل توسيع القدرات وضمان الوصول للمرضى   تشرف اإلجهاض خدمات مقدمي لدعم

ماليين دوالر لمراكز الرعاية    10الذين يسعون للحصول على رعاية اإلجهاض في نيويورك. أعلنت الحاكمة أيًضا عن توفير 
للمساعدة في ضمان سالمة مقدمي هذه  الصحية اإلنجابية للوصول إلى المنح األمنية من خالل قسم خدمات العدالة الجنائية 

   الرعاية الحيوية.
   

وقعت الحاكمة هوكول على حزمة شاملة من ستة مشاريع قوانين لمواصلة المحافظة على حقوق   ، يونيو/حزيران 13 في
اإلجهاض وحمايتها وتقويتها للمرضى ومقدمي الخدمات في نيويورك. يتخذ التشريع إجراءات محددة لمعالجة مجموعة  

بب دعوى للتدخل غير القانوني في الحقوق المحمية وإدراج مقدمي خدمات متنوعة من المخاوف القانونية بما في ذلك إنشاء س
اإلجهاض والمرضى في برنامج سرية العنوان. تحظر مشاريع القوانين الجديدة أيًضا اتهامات سوء السلوك ضد ممارسي  

غير قانونية وال تسمح  الرعاية الصحية لتقديم خدمات اإلنجاب للمرضى الذين يقيمون في واليات تكون هذه الخدمات فيها
  لشركات التأمين ضد األخطاء الطبية باتخاذ إجراءات عكسية ضد مقدم خدمات اإلجهاض الذي يقدم الرعاية القانونية.

   
أن يعرفوا أن حقوق اإلجهاض منصوص   -وأولئك الذين يأتون إلى نيويورك طلبًا للرعاية  -يجب على جميع سكان نيويورك 

عليها في قانون والية نيويورك. ستضمن الحاكمة هوكول وإدارة الصحة بالوالية دائًما أن توفر الوالية إمكانية الوصول اآلمن  
  بية.لإلجهاض واستمرارية الرعاية اإلنجا

   
 شخص ألي معلومات أي عن باإلفصاح الخدمة لمقدمي يُسمح  ال تماًما. سرية نيويورك في اإلجهاض  خدمات تكون أن يجب

  أو الموعد حول معلومات أي  إلى  باإلضافة الطبية السجالت ذلك  يتضمن الفرد.  إذن دون اإلجهاض يتلقى الذي الفرد بخالف
  يتم لم  آخر شخص وأي قاصًرا المريض يكون حيث الفرد ووالدي للجنين اآلخر لبيولوجيا الوالد على السرية تنطبق اإلجراء.

   اإلجهاض. حول معلومات لتلقي الفرد من  صريح  إذن لديه  أنه على تحديده
   

  بالنسبة أيًضا. األخرى الصحي التأمين خيارات تُغطيه  وقد اإلجهاض تكلفة (Medicaid) برنامج يغطي نيويورك، في
  التكاليف. تغطية في للمساعدة متاحة ومؤسسات وأموال موارد هناك السفر أو الدفع   في المساعدة إلى يحتاجون الذين ألولئك

   
لمعرفة المزيد حول رعاية اإلجهاض في نيويورك، بما في ذلك مقدمو خدمات اإلجهاض أو خيارات الخدمات أو دعم الصحة  

  .هناالعقلية أو الموارد المتعلقة بخيارات الدفع تفضل بزيارة 
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 إلغاء االشتراك 
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