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الحاكمة كاثي هوكول

الحاكمة هوكول توقع على تشريع لحماية المهاجرين غير المسجلين من تهديدات اإلبالغ عن حالة هجرتهم

ينطبق التشريع ( )S.343-A/A.3412-Aعلى المعيار القانوني لالبتزاز أو اإلكراه من شخص يهدد باإلبالغ عن حالة
الهجرة لشخص آخر
وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم على التشريع ( )S.343-A / A.3412-Aالذي يصنف تهديدات معينة لإلبالغ عن حالة
الهجرة لشخص ما على أنها ابتزاز أو إكراه بموجب قانون نيويورك .يمكن حاليًا التعامل مع تهديدات اإلبالغ عن حالة الهجرة
لشخص على أنها جريمة في قضايا االتجار بالعمالة واالتجار بالجنس التي لم يتم التعامل معها سابقًا على أنها جرائم ابتزاز أو
إكراه محتملة.
"نيويورك مبنية على العمل الجا ّد وبناء أجيال من المهاجرين ،ونحن بحاجة إلى دعم األشخاص الذين يحاولون بناء حياة
أفضل ألنفسهم وألسرهم "،قالت الحاكمة هوكول" .سيحمي هذا التشريع سكان نيويورك من الفاعلين الفاسدين الذين
يستخدمون االبتزاز أو اإلكراه ضد المهاجرين ،ويجعل واليتنا أكثر أمانًا ضد عمليات التهديد والترهيب الدنيئة".
يسمح مشروع القانون هذا للمدعين العامين برفع قضايا ضد مساعي ابتزاز األفراد من خالل التهديد بإجراءات الترحيل حتى
لو لم تكن ذات صلة بالعمالة أو االتجار بالجنس .تم سن تدابير مماثلة في واليات كاليفورنيا وكولورادو وماريالند وفيرجينيا،
ويستند هذا التشريع إلى تشريع نموذجي أوصى به معهد القيادة العامة بعنوان "قانون منع ابتزاز المهاجرين".
قالت السيناتور آنا م كابالن" :بالنسبة للمهاجرين غير المسجلين الذين فروا هربًا من األخطار في أوطانهم ،يمكن أن يكون
إبالغ وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك حك ًما باإلعدام عليهم ،ولكن لألسف ،هناك الكثير من الناس على استعداد لتسخير
جيراننا األكثر ضعفًا من خالل التهديد بالكشف عن وضعهم كمهاجرين من أجل استغاللهم بطريقة ما .من خالل سن هذا
اإلجراء الذي طال انتظاره ،نقوم بتحديث القوانين المتعلقة باالبتزاز واإلكراه لضمان عدم ترك سكان نيويورك المهاجرين
عرضة لمثل هذه التهديدات الدنيئة .أنا ممتن للغاية لعضو المجلس التشريعي سوالجز وشراكتها في معالجة هذه المشكلة،
وللحاكمة هوكول لضمان أمن وحماية مجتمعاتنا".
قالت عضو المجلس التشريعي ميشيل س .سوالجز" ,يفتح هذا التشريع آفاقًا جديدة في جهود نيويورك المستمرة لحماية
المهاجرين غير المسجلين ،والذين يمكن أن يكونوا بعضًا من السكان األكثر ضعفًا في واليتنا .أشكر الحاكمة هوكول لتوقيعها
على هذا اإلصالح الهام ليصبح قانونًا—والذي سيحمي سكان نيويورك غير المسجلين من االبتزاز واإلكراه .التهديدات
أضرارا بالغة بسكان نيويورك الذين يحاولون إطعام أسرهم ومنح أطفالهم حياة أفضل ،ونحن نقف
التعسفية بالترحيل تلحق
ً
معهم اليوم ودائ ًما".
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