
اإلجهاض قانوني
ومَحْمي في والية نيويورك

خدمات اإلجهاض في نيويورك سرية:

• ال يجوز لمقدم الرعاية الصحية بشكل عام اإلفصاح عن 
السجالت الطبية أو أية معلومات حول موعد زيارة

المرأة الحامل أو عملياتها دون موافقتها7. وهذا يشمل 
عدم إبالغ شريكها أو والديها أو أولياء
أمورها أو أي شخص آخر دون إذنها.

• يُحظر على أصحاب العمل الوصول إلى المعلومات 
الشخصية للموظف فيما يتعلق باتخاذ قرارات الصحة

اإلنجابية الخاصة بهن أو بشريكهن8.

أقرت والية نيويورك اإلجهاض ألول مرة في عام 1970 - قبل ثالث سنوات من قضية رو ضد ويد1. 
حتى بعد صدور أحكام رو، فإن والية نيويورك لديها إجراءات حماية قوية لضمان أن أي شخص 
يمكن أن يحمل - بما في ذلك الرجال المتحولون جنسيًا وغير ثنائيي الجنس - يمكنهم إجراء عمليات 
اإلجهاض. في عام 2019، أقرت نيويورك قانون الصحة اإلنجابية2، الذي يقنن إجراءات حماية رو، 
ويضمن الحصول على إجهاض آمن وقانوني. تدرك نيويورك أن اإلجهاض هو رعاية صحية أساسية.

تحظر نيويورك التمييز والمضايقات في صنع
القرارات المتعلقة باإلنجاب: 

• يحظر قانون الوالية التمييز في التوظيف على
أساس »اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة اإلنجابية«، 

والذي يمكن أن يشمل قرار استخدام دواء أو جهاز
طبي أو خدمة طبية معينة5.

• ييحظر قانون الوصول إلى العيادات في نيويورك 
على أي شخص استخدام القوة أو التهديد

باستخدام القوة أو العراقيل المادية إليذاء أي شخص 
أو ترهيبه أو التدخل في شؤونه (أو محاولة القيام 

بذلك) ألنه يسعى للحصول على خدمات
الصحة اإلنجابية6.

تستلزم نيويورك تغطية تأمينية لإلجهاض:

• توفر نيويورك التمويل العام لإلجهاض9.

• تستلزم نيويورك من شركات التأمين الخاصة التي 
تنظمها الوالية تغطية رعاية اإلجهاض »الضرورية 

طبيًا10.«

• اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2023، يجب على كل 
خطة تأمين خاصة توفر تغطية رعاية األمومة أن تغطي 

اإلجهاض11.
 

تضمن نيويورك الحصول على الرعاية الخاصة
باإلجهاض:

• تضمن نيويورك الحق غير المشروط في اإلجهاض لمدة
تصل إلى 24 أسبوعًا بعد اإلخصاب3.

• يُسمح باإلجهاض بعد 24 أسبوعًا إذا كان الجنين غير 
قابل للحياة أو إذا كانت حياة المرأة الحامل أو صحتها

(بما في ذلك الصحة العقلية) في خطر4.

•في نيويورك، يمكن للقصر الوصول بشكل مسؤول إلى 
خدمات اإلجهاض أو خدمات الصحة اإلنجابية األخرى دون 

إخطار أو موافقة الوالدين.
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