نشرة معلومات
قوانين اإلجهاض في أستراليا
بما أن الحكومة االسترالية ال تسن تشريعات بشأن قوانين اإلجهاض ،فإن لكل من الواليات والمقاطعات قوانينها الخاصة بها .ورغم أن اإلجهاض
يظللل فللض بعل الواليللات منللجرجا ت تحللت القللانون الجنللا،ض ،إال أن األحكللاا القئللا،ية تعنللض أن اإلجهللاض يعتبللر قانونيلا ت إذا اسللتوفى شللروط معينلة.
وتتفاوت هذه الحاالت تفاوتا ت طفيفا ت من والية إلى أخرى .وموافقلة األ لللى اإلجهلاض غيلر يلرورية ،وال يجلو لل قانونلا ت أن يمنل اإلجهلاض.
وفض جمي دوا،ر االختصاص القئا،ية ،يجب للى المرأة أن تعطض موافقتها الوالية إلجراء اإلجهاض.
وفيما يلض موجز مقتئب للمعلومات المختصة بكل والية/مقاطعة ،وكذلك صلتها بالتشريعات المتعلقة باإلجهاض .لللى أن هلذه ال تعتبلر نصليحة
قانونية.

قانون اإلجهاض في مقاطعة العاصمة االسترالية

قانون اإلجهاض في والية كوينزألند

لقللج تللم إل للاء اإلجهللاض بوصللف جريمللة بموجللب "القللانون الجنللا،ض
(إل اء جريمة اإلجهاض) لعلاا  ."2002ويسلم أل مملارط طبلض
مسجل بلإجراء اإلجهلاض فلض مرفلب طبلض ،أو فلض جلزء ملن مرفلب
طبللض ،معتَمللج مللن و يللر الصللحة .وأل شللخا الحللب فللض رف ل
المسللالجة فللض إجللراء اإلجهللاض .كمللا أن لمليللات إجهللاض الحمللل
المكتمل بطللب األا ،هلض قانونيلة فلض مقاطعلة العاصلمة األسلترالية،
نظرات لعجا وجود حجود منية للحمل.

مثل نيلو سلاوو ويللز ،ينلجرج اإلجهلاض فلض كوينزالنلج تحلت ملواد
القللانون الجنللا،ض ،ولكللن "حكللم مللاغ غ لواير القئللا،ض لعللاا ،"1791
يعنض أن اإلجهلاض يعتبلر مشلرولا ت إذا كلان الطبيلب يعتقلج أن هنلا
خطرات كبيرات للض صحة المرأة البجنية أو العقلية (غير تللك األخطلار
التللض تحللجو لللادة فللض حالللة الحمللل) .بااليللاف إلللى ذلللك ،إذا كللان
الجنللين يعللانض مللن حالللة تسللتحيل معهللا الحيللاة ،فإنلل يمكللن إجللراء
اإلجهللاض .ومللن الئللرور أخللذ مشللورة طبيللب األسللرة .ويمكللن
إجراء اإلجهاض حتى نهاية اإلسبو الـ  22من الحمل.

قانون اإلجهاض في والية نيو ساوث ويلز
قانون اإلجهاض في والية جنوب أستراليا
ال يزال اإلجهاض ينجرج تحت مواد القانون الجنا،ض ،ولكن بموجلب
"حكللم ليفللين القئللا،ض لعللاا  ،"1791يعتبللر اإلجهللاض مشللرولا ت إذا
رأى الطبيب أن الحمل يعرض صحة األا البجنية أو العقليلة للخطلر.
ويجلللو النظلللر فلللض االلتبلللارات االجتماليلللة واالقتصلللادية وكلللذلك
الطبيللة .وتحتللاج النسللاء اللللواتض تقللل ألمللارهن لللن  11لام لا ت إلللى
موافقللة أحللج الوالللجين أو الوصللض ،أو أمللر مللن المحكمللة العليللا .وإذا
التبر الطبيلب أن سلن  11أو  11لاملا ت سلنًّتا نايلجا ت بملا يكفلض ألخلذ
قللرار اإلجهللاض ،فيجللو ل ل ا أن تعطللض موافقتهللا الواليللة .ويمكللن
القياا باإلجهاض حتى نهاية األسلبو اللـ  20ملن الحملل .وقلج أطللب
"حكم كيربض القئا،ض لعاا  "1771حجود الفتلرة التلض يمكلن خالهلا
النظر فض األخطار الصحية المحتملة للحمل أثناء حياة المرأة.

منللذ لللاا  ،1717يعتبللر اإلجهللاض قانونيللا فللض جنللو أسللتراليا ،إذا
وافللب طبيبللان للللض يللرورة إجللراء اإلجهللاض لحمايللة حيللاة األا أو
صللحتها البجنيللة أو العقليللة ،أو إذا كللان مللن الم لرج أن يولللج الطفللل
بعيب/مرض خلقض خطير .ويجب إجراء اإلجهلاض فلض المستشلفى،
وأن يكلللون الملللري ملللن ملللواطنض جنلللو أسلللتراليا .وفلللض حاللللة
الطوارئ ،يجو التنا ل لن هذه االحكاا.
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قانون اإلجهاض في والية تازمانيا
اإلجهللاض لنللج طلللب األا متللاح حتللى نهايللة األسللبو الللـ  11مللن
الحملل .وبعلج نهايلة األسلبو اللـ  ،11يمكلن للطبيلب أن يقلوا بإنهلاء
الحملللل بموافقلللة األا ،إذا كلللان الطبيلللب يعتقلللج التقلللادات معقلللوالت بلللأن
استمرار الحمل سينطو للى خطر أكبر للصحة البجنيلة أو العقليلة
للمرأة ،بالمقارنة بإنها . ،ويجب للى الطببيب استشلارة طبيلب ثلان،
وأخللذ موافقت ل للللى ذلللك .ويجللب أن يكللون واحللج لل لى األقللل مللن
الطبيبين ،اخصا،ض فض أمراض النساء والتوليج .ولنج تقيليم الخطلر،
يجللللب للللللى الطبيبللللين أن يبحثللللا ظللللرو األا البجنيللللة والنفسللللية
واالقتصللادية واالجتماليللة .وال تحتللاج األا إلللى طبيللب إلحالتهللا إلللى
المشورة ،أو إحالتها إلى المهنض الطبض القا،م باإلجهاض.

قانون اإلجهاض في والية فيكتوريا
اإلجهلللاض قلللانونض حتلللى نهايلللة األسلللبو اللللـ  21أل سلللبب ملللن
األسبا  ،إذا قاا ب طبيلب مسلجل .وبعلج ملرور  21أسلبولا ت ،يجلو
للطبيللب المسللجل أن يقللوا بعملي لة اإلجهللاض إذا كللان يعتقللج بصللورة
معقولة أن اإلجهاض مناسلب فلض جميل الظلرو  ،وأنل قلج استشلار
طبيبلللا ت مسلللجات آخلللر .ويجلللب لللللى الطبيبلللين النظلللر فلللض (أ) جميللل
الظلللرو الطبيلللة المتعلقلللة بحاللللة األا ،و( ) ظلللرو األا البجنيلللة
والنفسية واالجتمالية الحالية والمستقبلية.

قانون اإلجهاض في المقاطعة الشمالية
اإلجهاض قانونض حتى نهايلة األسلبو اللـ  11ملن الحملل ،إذا وافلب
للي طبيبان ،أحلجهما يجلب أن يكلون أخصلا،ض فلض أملراض النسلاء
والتوليج .ويجلب أن يقتنل األطبلاء بلأن اإلجهلاض يلرور لصلحة
المرأة البجنية أو العقلية ،أو بسبب ليب جنينض خطير .ويجب أن يلتم
جراحيا ت فض إحجى المستشفيات .وهنا تشري ججيج قج تم طرح فلض
البرلمان (فض يناير /كانون الثانض .)2019
قانون اإلجهاض في والية غرب أستراليا
اإلجهاض قانونض حتى نهاية األسلبو اللـ 20بموجلب موافقلة واليلة
مللن األا ،ولكللن م ل فللرض قيللود للللض مللن تقللل ألمللارهن لللن 11
لاما ت .ويتم تقجيم المشورة من قبَلل طبيلب ،غيلر الشلخا اللذ يقلوا
باإلجهللاض .وبعللج اإلسللبو الللـ ،20ال يمكللن تبريللر ذلللك إال إذا رأى
طبيبان ،من فريب معين من سلتة أطبلاء ،أن هنلا دال،لل قويلة لللض
وجود ظرو طبية أو نفسية خطيرة ل ا ،أو ليو جنينية خطيرة.
ويلزا الحصول للض الموافقلة الواليلة لل ا ،وإجلراء اإلجهلاض فلض
مرفب معتَ َمج من و ير الصحة.
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