
أن....  هل كنت تعلم   

 

  ...اإلجهاض غير قانوني في ألمانيا؟ 

من  ٢١٨عاماً : §  ١٥٠تم تنظيم اإلجهاض في قانون العقوبات لما يقارب من 

يُعَاْقْب بالسجن لمدة تصل إلى ثالثة سنوات أو "كل من ينهي َحْملَهُ قانون العقوبات : 

  لكنه ال يزاليمكن إعفاء اإلجهاض من العقوبة في ظل ظروف معينة.  ."بغرامة

قانوني.  غير   

 

أمراض  من القانون الجنائي البريطاني على أطباءأ  ٢١٩تحظر الفقرة ... 

في ممارساتهم حول عملية اإلجهاض المحتملة تقديم معلومات النساء 

 على موقع الويب الخاص بهم؟

إذا   .في عمليات اإلجهاض اإلجراءات التي يستخدمونهاكما ال يسمح لهم بشرح 

فسيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين أو غرامات شديدة.  فعلوا ذلك   

 

معظم عمليات اإلجهاض في العيادات الخارجية في ممارساتإجراء يتم  …  

؟  أمراض النساء  

ألمانيا في العيادات ٪ من جميع حاالت اإلجهاض في ٩٧تم إجراء  ٢٠١٧في عام 

حاالت في عيادات أمراض النساء وواحد فقط من  وأربعة من كل خمسة ،الخارجية

يتم إجراء ثالث حاالت إجهاض فقط  كل خمسة مرضى خارجين في المستشفيات.

.  على أساس ثابت ١٠٠من أصل   

 

 

 



من القانون الجنائي  ٢١٩طلب المشورة وفقاً للمادة يجب على النساء  … 

من إجراء عملية إجهاض بدون عقاب؟حتى تتمكن   

ثالثة أيام. تتمثل الوالية القانونية  ال يمكن القيام بذلك إال بعد "فترة تفكير" مدتها 

 لإلستشارة في تشجيع األشخاص على مواصلة َحْمِلِهْم.  

 

أمراض النساء في ألمانيا؟ اإلجهاض ليس جزًءا منتظماً من تدريب   … 

الطبية أطباء يمكنهم إجراء اإلجهاض.الممارسات ما تجد لهذا السبب نادراً    

 

عمليات اإلجهاض" يقارن   Babycaust.de موقع  أن مشغّل  … 

 بالهولوكوست؟ 

قانون المادة  أنين عن الممارسين الطيبين من أجل غونتر لسنوات أبلغ كالوس 

حوالي   " أطباء اإلجهاض "ولديه على األرجح القائمة اكثر إكتماالً لأ  ٢١٩§

مرتبة حسب الرمز البريدي مع األسماء واألماكن.  ١٢٠٠  

 

في المقارنة الدولية  ... عدد حاالت اإلجهاض في ألمانيا منخفضة جداً 

 وهبطت؟  

  ٤٩و  ١٥بين إمرأة تتراوح أعمارهم  ١٠٠٠من كل  ٦، أقل من ٢٠٠٨منذ عام 

إمرأة.   ١٠٠٠من بين  ٦.٦كان عاماً  ٢٠سنة يخضعن لإلجهاض كل عام. قبل   

 

 

 

 



 …بعض الدول قوانين اإلجهاض فيها جداً مشدّدة؟ 

اإلغتصاب، إذا كانت حياة األم في خطر  في البرازيل ال يسمح باإلجهاض إال بعد 

دون  المغتصبات أن يجهضن  للنساء. ال يمكن مشوهاً بشكل خطيرلجنين أو كان ا

إذا لم . ومع ذلك يجب أن يتوقعوا محكمة جنائية إال إذا أبلغن عن اإلغتصابعقاب 

مفصل" لألطباء.  تقرير " ، كما أنهم ملزمون بتقديم يتمكنوا من إثبات اإلغتصاب

النساء المغتصبات أن  يطلبوا من يجب على األطباء اآلن من بين أمور أخرى، أن 

في صور الموجات فوق الصوتية. ينظروا إلى الجنين   

 إنظر إلى المعلومات هنا :

http://bitly.ws/show/9N6r 

 

 

بشكل ملحوظ بسبب أكثر صعوبة ... الوصول إلى عمليات اإلجهاض 

 جائحة كورونا؟  

مراكز  . ألن القانون أصبحت اكثر صعوبةالتي يتطلبها : النصيحة  ١السبب 

ً المشورة اضطرت إلى تقييد عروضها بشدة  . وهذا يعني : عدد أقل  أو إغالقها تماما

بالمواعيد النهائية.   من المواعيد، وأوقات انتظار أطول، وصعوبات في اإللتزام  

 

( الواقية، المطهرات: هناك نقص في المعدات الوقائية )األقنعة، العباءات  ٢السبب 

الورديات ويتم تقليل العروض ، يسود العمل بنظام ومراكز االستشارةفي العيادات 

عمليات  لتقليل مخاطر العدوى للمرضى والموظفين أو ألن العيادات ال تعتبر 

أوقات إغالق الحجر اإلجهاض إجراًء ضرورياً ،إذا أصيب الموظفين فستكون هناك 

 الصحي لمدة أسبوعين. 

 

الَحْمْل: للنساء الحوامل الذين ال يريدون قيود اإلتصال والخروج عواقب :  ٣السبب 

واألقارب في المنزل، ربما تكون المرأة الحامل التي ال ترغب  ال يجب رعاية األطف

http://bitly.ws/show/9N6r


، يتم تقليل خيارات النقل بسبب القيود في الَحْمْل هي نفسها في الحجر الصحي

كان على النساء الذين يريدون حتى قبل الوباء  –المفروضة على وسائل النقل العام 

ول إلى عيادات كيلو متر للوص ٢٠٠الي  ٥٠اإلجهاض أن يقطعوا مسافة 

 اإلجهاض. 

 

يؤدي إلىجائحة كورونا إلى عمليات اإلجهاض بسبب صعوبة الوصول  … 

 المخاوف التالية :  

أن تلجأ النساء إلى "طرق إجهاض غير آمنة" مرة أخرى مع خطر اإلضرار   •

 بالصحة مثل اإللتهاب، العقم، النزيف وحتي الموت .  

من حاالت الحمل الغير مرغوب فيه نتيجة لزيادة  أن يكون هناك المزيد  •

 و اإلغتصاب نتيجة قيود الخروج. العنف المنزلي 

 

حتى ... في ألمانيا، يجب تناول دواء اإلجهاض تحت إشراف طبي 

 األسبوع التاسع؟ 

هو  فاميليا" " و "برو من أجل اإلختيارأطباء "طلباً من جمعيات مثل  لذا فإن هناك

 باإلجهاض الدوائي في المنزل حتى األسبوع التاسع. السماح 

https://taz.de/Schwangerschaftsabbruch-المصدر : 

Corona/!5684989-waehrend/   

 

 

 

 

 

https://taz.de/Schwangerschaftsabbruch-waehrend-Corona/!5684989/
https://taz.de/Schwangerschaftsabbruch-waehrend-Corona/!5684989/
https://taz.de/Schwangerschaftsabbruch-waehrend-Corona/!5684989/
https://taz.de/Schwangerschaftsabbruch-waehrend-Corona/!5684989/


 اإلجهاض في أزمة(  # )  AbortionInCrisis#العريضة :  

 الوصول اآلمن إلى عمليات اإلجهاض حتى في زمن كورونا  

http://bitly.ws/9MUj 

 من خالل أربعة تدابير محددة  الوصول إلى عمليات اإلجهاض : تأمين الطلب 

باإلجهاض كخدمات ضرورية بالمعنى المقصود في اللوائح الوبائية  .اإلعتراف ١

 الطبية.  للمؤسسات 

مع ضمان الحق في اإلستشارة.  .وقف اإللتزام بتقديم المشورة ووقت اإلنتظار ٢

 .  عن بُعد، عبر الفيديو أو الهاتفنصيحة 

 . لتكاليف اإلجهاض.تسديد أساسي منخفض وممتد ٣

 في المنزل مع دعم التطبيب عن بُعد. .فحص وإعتماد اإلجهاض الطبي ٤

 

 ،  "اإلتحاد الدولي لتنظيم األسرة"... 

تنظيم األسرة في جميع أنحاء العالم، في تنص المنظمة الجامعة لمنظمات 

في "ميثاق الحقوق الجنسية واالنجابية" صراحة على أنه   ١٩٩٦عام 

يمكن للجميع أن يقرروا بحرية ما اذا كانوا يريدون اإلنجاب ومتى وكم  

 ؟ عددهم

https://bit.ly/3kvPoqn 

 

 

 

http://bitly.ws/9MUj
https://bit.ly/3kvPoqn


 الآلتي عن الطبيباتبإنتظام  األصوليون المسيحيون باإلبالغ يقوم …

المزعومة ألنهن يدرجن اإلجهاض كخدمة  "  يضعن "إعالنات اإلجهاض

 على موقعهن على اإلنترنت؟  

من القانون الجنائي،  أ  ٢١٩يطلق عليهم "حماة الحياة" إلى المادة يشير هؤالء الذين 

كل عام "مسيرات مدى الحياة" في  ظمون . وين١٩٣٣وضعه النازيون في مايو الذي 

 ويطالبون بحظر شامل لإلجهاض. مدن مختلفة 

 

مرغوب فيه أدى إلى صعوبات في  الحمل الغير  حاالت ... أكثر من نصف

 ؟ عالقات الشراكة العاطفية

من   امرأةالي للتثقيف الصحي، أشارت ان كل الفيدرالمركز في دراسة أجراها 

 كسبب إلنهاء الحمل.  أو المالي األمن المهني الي انعدام خمسة نساء 

 

يورو، حسب الممارسة   ٦٠٠و  ٢٠٠يكلف اإلجهاض ما بين  …

 ؟  والطريقة

ما يغطي التأمين الصحي تكاليف اإلجهاض، على سبيل المثال : إذا كان هناك  نادراً 

طبي على المرأة الحامل أو بعد اإلغتصاب. في معظم األحيان، يتعيّن على خطر 

 دفع تكاليف اإلجراء بنفسه. الشخص المصاب 

 يمكن للدولة أن تتدخل.  إذا كان الدخل منخفضاً جداً 

 

 

 

 



الوحيدة في العالم التي يكون فيها اإلجهاض قانونياً كندا هي الدولة   …

 ً  ؟  تماما

عدد حاالت اإلنهاء. يمارس تم إطالق سراح هؤالء دون زيادة  ١٩٨٨في عام 

 أيضاً.   هناكوالممارسات ضغوطاً على العيادات األصوليون المسيحيون 

وع الثاني عشر ، كان إنهاء الحمل قانونياً حتى األسبفي جمهورية ألمانيا الديمقراطية

 من قبل شركة التأمين الصحي. وتم دفع تكاليفه 

 

بإدراج أطباء  ، يقوم سجل للجمعية الطبية األلمانية ٢٠١٩...منذ عام 

 أمراض النساء الذين يجرون عمليات اإلجهاض؟  

عن غير قصد قادرات على إيجاد ممارسات  النساء اللواتي يَْحَمْلّن أن يكون يجب 

  ١٩٠٠٠حوالي أ(. ولكن من بين  ٢١٩اإلعالن)§من حظر  الرغملإلجهاض على 

فقط في هذه القائمة  ٣٣٠، تم حتى اآلن تسجيل حوالي طبيب نسائي مقيم في ألمانيا

 الطوعية.  

 أحد األسباب ذلك هو الخوف من هجمات مناهضي اإلجهاض.  

 

في  ٤٠بنحو عدد األطباء الذين يجرون عمليات إجهاض  انخفض... 

 ؟ ٢٠١٨و  ٢٠٠٣المائة بين عامي 

بالمائة   ٢١حاالت اإلجهاض بنسبة وفقاً للمكتب الفيدرالي لإلحصاء، انخفض عدد 

 . فقط خالل نفس الفترة

 

ال يؤدي إلى عدد أقل من عمليات اإلجهاض، تجريم عمليات اإلجهاض  …

المزيد من عمليات اإلجهاض غير القانونية الي تؤثر  بل يؤدي فقط الي 

 ؟ على وجه الخصوص الفقيراتعلى النساء 



وفقاً لدراسة أجراها المركز الفيدرالي للتثقيف الصحي، فإن أربع   …

جنسياً، ال يرغبن في إنجاب  يرةمغاإمرأة  ١٠٠فقط من بين كل  نساء

 وسائل منع الحمل؟ طفل ولكنهن ما زلن ال يستخدمن 

عن غير قصد يستخدمن ، ما يقرب من نصف النساء الالتي يَْحَمْلّن من ناحية أخرى

 وسائل منع الحمل.  

 

في ظل ظروف مناسبة، ولكن يتم إجراء حوالي اإلجهاض إجراء آمن …

 مليون عملية إجهاض غير آمنة في جميع أنحاء العالم كل عام؟   ٢٥

وألن  جّرم مُ عشرات اآلالف من النساء كل عام حول العالم، ألن اإلجهاض تموت 

 على الصحة أو يُجري إجهاض غير آمن. النساء يُجهضن بمواد خطرة 

 

... أقرت جنوب إفريقيا قانون اإلجهاض منذ أكثر من عشر سنوات 

 وحرر؟ 

يمكن للمرأة قانونًا إجراء عملية إجهاض حتى األسبوع العشرين من الحمل إذا  هناك

أعلنت أنها غير قادرة جسديًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا على إنجاب طفل. لم ينخفض  

  ٩٠عدد حاالت اإلجهاض ، لكن الوفيات الناجمة عن اإلجهاض انخفضت بأكثر من 

 في المائة.

، تعتبر عمليات اإلجهاض التي تتم بشكل غير صحيح  في بلدان أفريقية أخرى  

 وعواقبها السبب الرئيسي لوفاة النساء. 

 

... عادة ما يُسمح باإلجهاض بعد األسبوع الرابع عشر فقط إذا كان من  

 المحتمل أن يتم إعاقة الطفل. 

in-https://taz.de/Spaetabtreibungen- :المصدر 

Deutschland/!5681768/ 

https://taz.de/Spaetabtreibungen-in-Deutschland/!5681768/
https://taz.de/Spaetabtreibungen-in-Deutschland/!5681768/


)الرئيس التنفيذي السابق لشركة   Wolfgang Boten... صرح القس 

DIKAO Flensburg ٨( بما يلي في البيان الصحفي الصادر في  

 : ٢٠١٠ نوفمبر

على التخلي عن هذا التدخل ]إنهاء الحمل[ وقبل الموقف   DIAKO"وافقت 

هذا القرار   DIAKOاألخالقي للمؤسسة الكاثوليكية لحماية جميع األرواح. اتخذت 

 بسبب العدد اإلجمالي المنخفض لعمليات اإلجهاض التي أجريت في العيادة الحالية.  

على أنه في حالة إجراء تقييم  Malteserو  DIAKOتنص سلطات المستشفى 

مختلف ، يجب اتباع الموقف األخالقي ، مما يسمح بحماية حياة اإلنسان على نطاق  

واسع. لذلك ، بصرف النظر عن عالجات الطوارئ الطبية الناتجة عن عمليات 

اإلجهاض في العيادات الخارجية ، ال يمكن إجراء عمليات إجهاض المرضى 

في حاالت فردية مبررة على   MALTESER-DIAKO الداخليين إال في عيادة

 أساس مؤشرات طبية خاصة. " 

http://bitly.ws/9MSS 

 

 

 عاماً كيمنتس  ٢٧جوزفين  

." عندما علمت بأنني حامل ،كنت في األسبوع الرابع  

المرحلة.طفالً في هذه أنني ال أريد لي على الفور  واتضح   

بالكثير من العقبات التي لم أكن اتوقعها  كان طويالً ومليئاً لكن المسار الذي اتبعته 

. قررت أن أجرى عملية اإلجهاض عن  صعوبة اإلجهاض من مدى ابداً. لقد صدمت

التاسع من  األسبوعوهو أمر ممكن فقط الي أن تكون في لإلجهاض، طريق حبوب 

!بعد ستة اسابيع -فقط رئيسية، ُعرض علّي موعد واحد   عياداتسألت ثالثة . الحمل  

يمكنك "لقد قالو لي بِحّدة غير ودودين على اإلطالق  اانوكاألطباء الذين اتصلت بهم 

".فعل هذا معنا هنا فقط  

http://bitly.ws/9MSS


بعض  . لكن التي إتصلت بهاجهات اإلتصال قائمة ببعض  *برو فاميلياأعطتني 

بسبب الدعاوى   –عن اإلجهاض توقفوا منذ فترة طويلة  األطباء أخبروني أنهم

 القضائية والتهديدات.

اعتقدت في الوقت المناسب. وصلت إلى طبيب لبق ودود مكالمات هاتفية وبعد عدة 

خاصة عندما لكن هذا ليس هو الحال ! )محرمات( في المجتمعأنه ال توجد تابوهات 

 يتم إعطاؤك . تشعر بالسوء حيال القرار ألنك دائماً باإلجهاضيتعلق الموضوع 

. ليس فقط تجاه الطفل الذي لم يولد بعد، ولكن تجاه المجتمع إنطباع بإنه خطأ  

: كما لو أنه وظيفتي كإمرأة أن تنجب طفالً فقط." شعرت أن اآلخرين يتحكمون بي   

http://bitly.ws/9N6p 

 

 

http://bitly.ws/9N6p

