
عواقب 
اإلجهاض:
أطفالنا هم مستقبلنا. 

فاملجتمع يتكون من عدد 
كبري من الناس من مختلف 

االعامر يعيشون مع بعضهم 
البعض ، ويساعدون عىل 

تحقيق أعىل مستويات 
املعيشة وهذا يعني إن 

تدمري فئة كبرية من جيلنا 
املقبل هو تدمري ملستقبلنا .

النساء لسن الوحيدات 
الاليت يشعرن باألمل واملعاناة 
الناجم عن اإلجهاض ، حيث 

تظهر الدراسات إن تأثري 
اإلجهاض يعود سلبا عىل 

العائلة جمعاء ، مثل اآلباء 
واألجداد واألخوة واألوالد 
وحتى األقرباء من الدرجة 

الثانية . 

تستمر الدراسات بجمع 
الحقائق عن الجنني ، 
فشعوره بأمل االجهاض 
اليحدث فقط اذا كان 
االجهاض يف األسبوع 

العرشين من الحمل بل 
يبدأ الشعور قبل ذلك 
االسبوع وهذا  بسبب 

تكوين االعصاب الحسية يف  
االسبوع الثالث عرش وبذلك 

يشعر الجنني بآالم مربحة 
نتيجة لتمزيق جسده إىل 

أشالء. 

اإلجهاض يف الواليات املتحدة: 
يف عام ١٩٧٣ وبعد قضية )Roe v. Wade و Doe v. Bolton ( تم اإلقرار من قبل املحكمة االمريكية العليا 

بتعميم اإلجهاض يف كافة الواليات وذلك من خالل السامح للقيام باإلجهاض طيلة فرتة الحمل تحت أي سبب 
صحي متشكل عىل املرأة الحامل.

يشري مؤيدو اإلجهاض بان اإلجهاض يف االشهر الستة األوىل الذي تقوم به املرأة هو فقط يف حاالت الخطر 
 )Doe v. Bolton( املتشكل عىل صحة املرأة، ولكن الحقيقة التي يبعدون تسليط الضوء عليها يف قضية

تعريف “صحة املرأة” غري متخصص ومن املمكن تنسيب أي سبب صحي لها كمثل الصحة العاطفية والنفسية 
او االجتامعية وعمر االم وحتى الصحة الجسدية ان وجدت. وألجل هذا يصعب عىل السلطات املحلية حامية 

االجنة يف عمر ستة أشهر فام دون.

منذ قرار ١٩٧٣ تم اإلعالن عن أكرث من ٥٩ مليون حالة اجهاض فقط يف الواليات املتحدة االمريكية. 

اإلجهاض هو احد اقل املجاالت التي تغيب فيه الضوابط والتعليامت يف الواليات املتحدة، حيث تشري التقارير 
بان الوفيات املتسببة من قبل اإلجهاض اقل بكثري عن األرقام الحقيقية.

حقائق عن اإلجهاض: 

احصائيات اإلجهاض:  
تقلصت نسبة عمليات اإلجهاض يف والية مشيكن اىل ٤٥.٨ % بعد أن كان عدد عمليات اإلجهاض املسجلة 

٤٩,٠٩٨ عملية اجهاض مسجلة يف مشيكن. اعداد اإلجهاض التي أجريت عىل الفتيات بعمر املراهقة يف والية 
مشيكن انخفضت بنسبة ٨١.٦٪ منذ سنة ١٩٨٥.

مبوجب احصائيات ٢٠١٥ من مركز مكافحة االمراض، إن النساء الاليت من أصول غري التينية لديهم اقل معدل 
اجهاض تقدر بـ ٦.٦ عملية اجهاض لكل ١٠٠٠ أمراة ترتاوح أعامرهم ما بني ١٥ اىل ٤٤ سنة. وبنسبة ١٠٨ 

عملية اجهاض لكل ١٠٠٠ والدة. يف املقابل، النساء ذوات البرشة الداكنة من أصول غري التينية لديهم اعىل 
معدل لإلجهاض يقدر ٢٥.٨ عملية اجهاض لكل ١٠٠٠ امرأة ترتاوح اعامرهن ما بني ١٥ اىل ٤٤ سنة. وبنسبة 

اجهاض تقدر ب ٤٠٣ لكل ١٠٠٠ والدة. 

 ، Allen Hazlett, Former president of the American Academy of adoption attorneys بحسب
هناك ما يقدر ما بني ٣٠ اىل ٤٠ عائلة تنتظر لتبني طفل رضيع واحد مسجل عىل قامئة التبني.

يف عام ١٩٧٠ كان هناك ٨٩,٢٠٠ طفل امرييك عاش حياة مستقرة و يف مسكن دائم نتيجة التبني الحاصل 
يف تلك السنة. ولكن يف عام ١٩٧٥ وبعد مرور سنتني عىل تقنني اإلجهاض انخفضت اعداد التبني اىل ٤٧,٧٠٠ 

طفل.

وفقاَ ملؤيدي اإلجهاض فان عدد النساء املتوفيات بسبب اإلجهاض غري القانوين كان “آالف النساء”،  ولكن 
حسب إحصائية مكتب الواليات املتحدة لإلحصاءات الحيوية فقط ٣٩ امرأة توفيت يف سنة ١٩٧٢ بسبب 

اإلجهاض غري القانوين. 

 ) Mary Calderone ( يف سنة ١٩٦٠ نرشت املجلة االمريكية للصحة احصائيات قامت بها املديرة الطبية
ملنظمة ) Planned parenthood ( بان ٩٠٪ من اإلجهاض غري القانوين آنذاك يتم بواسطة طبيب رسمي. 

ولكن بعد تقنني اإلجهاض استمر اإلجهاض بنفس العيادات.
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