
 
 الحاكمة كاثي هوكول    13/10/2021 للنشر فوًرا:

 

 

 أعلنت الحاكمة هوكول والعمدة مايور دي بالسيو عن اتفاق لنقل النساء المتزوجات واألفراد العابرين من رايكرز   
  

   امرأة واألفراد المسجونين عبر الهوية من جزيرة ريكرز إلى مرافق الوالية 200سيتم نقل أكثر من   
  

   350أحدث جهد يجلب إجمالي عدد معتقلي رايكرز الذين تم نقلهم إلى عهدة الوالية إلى أكثر من    
  

اليوم، لمعالجة الوضع الحالي في جزيرة ريكرز، أعلنت الحاكمة كاثي هوكول، بالشراكة مع العمدة بيل دي بالسيو، عن 
اتفاق بين الوالية ومدينة نيويورك لنقل جميع النساء تقريبًا واألفراد المتحولين الهوية المسجونين حاليًا على رايكرز. جزيرة  

ها الوالية في بيدفورد هيلز، مقاطعة ويستشستر، ومرفق بيدفورد هيلز اإلصالحي )بيدفورد(  إلى اثنين من المرافق التي تدير
ومرفق تاكونيك اإلصالحي )تاكونيك(، وكالهما تديره وزارة اإلصالحيات واإلشراف المجتمعي بوالية نيويورك 

(DOCCS .) 
  
عدادات الوالية إلى التوقيع األخير للحاكم هوشول على  فرًدا بشكل مؤقت إلى إ 230تستند هذه االتفاقية لنقل ما يقرب من  

قانون األقل هو المزيد ، والذي سيمنع عمليات االحتجاز غير الضرورية في رايكرز، إلى قانون، باإلضافة إلى األمر  
الذي يجب أن  التنفيذي للحاكم الذي وسع جلسات االستماع عن بُعد للمحتجزين وسيساعد في النهاية على تقليل مقدار الوقت 

    يقضيه المحتجزون في رايكرز. 
   
"الوضع في جزيرة ريكرز خطير ومعقد، وبالتالي يتطلب اتخاذ إجراءات جريئة من جميع   قالت الحاكمة كاثي هوكول، 

يسعدني بشكل خاص أن الوالية قادرة على مساعدة بعض السكان األكثر ضعفا في   مستويات الحكومة إلحداث التغيير.
رايكرز، واليوم، أنا فخور بأن أعلن اتفاق الوالية مع المدينة لنقل غالبية هؤالء السكان مؤقتًا إلى مرافق حكومية أكثر أمانًا،  

ءات بشكل أكبر في التخفيف من مخاوف الموظفين، وأشكر المدينة على شراكتها في هذه الخطوة المهمة. ستساعد هذه اإلجرا
والقيود المفروضة على القدرات، وتحسين السالمة لعدة مئات من المحتجزين إلى أن يحين الوقت الذي يمكن فيه للمدينة 

   تحديد وتنفيذ حل دائم من شأنه تحقيق العدالة في الوضع في رايكرز." 
   
أنا فخور بالعمل مع الحاكمة   دينة نيويورك بإقامة نظام عدالة أكثر إنصافًا وإنسانية."تلتزم م قال العمدة بيل دي بالسيو 

هوكول في هذه المبادرة، والتي ستوفر إغاثة مهمة للوضع على رايكرز. لقد أحرزت جهودنا اإلصالحية في جزيرة رايكرز  
ولكن ال يوجد بديل للدعم الفوري من   -الكامل تقدًما مشجعًا ، وتمضي خطط السجون في البلدة قدًما وستغير هذا النظام ب

  شركائنا في الدول في هذه اللحظة الحاسمة."
   
  بمدينة اإلصالحيات إدارة ستبدأ نيويورك، لوالية اإلصالح قانون من 504 المادة بموجب بها  المصرح للخطة، وفقًا  

  في  مرتين  التحويالت ستتم أكتوبر. 18 أسبوع من بدًءا  المرفقين إلى المسجونين األفراد  نقل في  (DOC) نيويورك
  معلقة مسائل  أي لديهم حاليين محتجزين أي نقل يتم  لن نقل. عملية كل خالل نقلهم   يتم فرًدا 20 إلى 10 من بدًءا األسبوع،
    بالهجرة. متعلقة

  
سيتم دمج المنقولين سيتلقى جميع المنقولين نفس الخدمات المقدمة لجميع األفراد المسجونين حاليًا في بيدفورد وتاكونيك ، و 

( في رايكرز؛  SCUفي السكان الحاليين في كال المرفقين ، باستثناء أولئك الموجودين حاليًا في وحدة االعتبارات الخاصة )
    ظروف اإلسكان والخدمات في المرفقين لهؤالء السكان. DOCCSستحاكي 

  



تقدم بيدفورد التعليم األكاديمي، والتدريب المهني، والخدمات االنتقالية، والخدمات التطوعية، والكحول، وخدمات تعاطي  
(، وبرمجة الكلية، والتدريب على استبدال العدوان، MAT) Medicaidالمخدرات، بما في ذلك العالج بمساعدة 

تعلم برمجة السلوك المعرفي، ودار  -( الخدمات، والجنسTAMARوالصدمات، واإلدمان، والصحة العقلية والتعافي )
ومكتب الوالية للصحة العقلية بشكل مشترك على  DOCCSحضانة. يحتوي المرفق على وحدة طبية إقليمية، ويعمل 

ة  وحدتين سكنيتين لعالج الصحة العقلية ، ووحدة للسلوك العالجي، ووحدة رعاية فورية. يقدم تاكونك فرص برمجة مماثل
أيًضا. باإلضافة إلى ذلك، سيستمر أي فرد يتلقى حاليًا العالج بالهرمونات البديلة في رايكرز في تلقي هذا العالج في مرافق  

 ويستشستر.  
 
عند الوصول إلى أي من المرفقين، سيخضع كل محتجز لعمليات تقييم مختلفة، بما في ذلك تقييم الصحة الطبية والعقلية،  

بمجرد تحديد احتياجات كل فرد، سيرى لجنة  ات األكاديمية والمهنية والمتعلقة بتعاطي المخدرات.فضالً عن االحتياج
وتتألف اللجنة من الرئيس، الذي عادة ما يكون منسقًا مشرفًا على   البرنامج بالمنشأة للحصول على برنامج أو مهمة عمل.

   ممثل من خدمات األمن في كل منشأة. إعادة تأهيل الجناة، وموظفي البرنامج اآلخرين، باإلضافة إلى
  

 22النقل اليومي من مدينة نيويورك إلى المرافق ألفراد عائالت وأحباء المعتقلين، اعتباًرا من الجمعة،  DOCستوفر 
ستلتقط . Brooklynو  Queensو  Manhattanو   Bronxأكتوبر. سيكون هناك موقع استالم واحد في كل من 

عن تفاصيل إضافية على موقعها على اإلنترنت فيما يتعلق   DOCالحافالت الزوار من كل موقع مرتين في اليوم. ستعلن 
 بالمواقع واألوقات الدقيقة في األسبوع المقبل.  

  

وض وفريقه أيًضا  نظًرا للطبيعة المؤقتة لهذا النقل، كلفت الحاكمة هوكول القائم بأعمال المفوض أنطوني جيه. سينسق المف
مع المدافعين كجزء من هذه العملية، وسيواصلون دعم عمل مجتمع المناصرة بأكمله في تحديد بدائل ما قبل االحتجاز  

 للسجن. 

  
، المعروف أيًضا باسم األقل هو المزيد قانون   S.1144A / A.5576Aالتشريع  وقعتالشهر الماضي، الحاكمة هوكول، 

ِّل التشريع معيار اإلثبات وبعض اإلجراءات األخرىعند تحديد ما إذا كان سيتم إلغاء اإلشراف المجتمعي عن   ، في القانون. يعد 
ون األقل هو األكثر إلى ضمان أن تركز إدارة السجون واإلشراف المجتمعي  يهدف قان شخص تحت اإلفراج المشروط.

مواردها على مساعدة األشخاص في إنجاز اإلشراف المجتمعي بنجاح وتجنب العودة في المستقبل إلى وصاية أو إشراف 
   يجة لهذا التشريع.فرًدا من رايكرز نت  239حتى اآلن، تم إطالق سراح  (.DOCCSإدارة السجون واإلشراف المجتمعي )

   
يتم بموجبه السماح بنقل األفراد   NYS DOCCSمع إدارة السجون والمدينة  اتفاقأعلنت الحاكمة هوكول أيًضا عن 

تم نقل ما   كرز إلى مرافق والية نيويورك. المحتجزين الذين ُحكم عليهم بالسجن لمدة تسعين يوًما على األقل من جزيرة راي
    من الذكور المسجونين من رايكرز إلى منشآت والية نيويورك. 143مجموعه 

  

افتتحت المدينة عملية استقبال جديدة، بما في ذلك اتخذت المدينة العديد من اإلجراءات لمعالجة الوضع على رايكرز.  
عيادتين، وسرعت عملية االستيعاب لضمان السكن السريع والمالئم. قامت المدينة أيًضا بتسريع تركيب أبواب زنازين جديدة 

ي  لتحسين السالمة، وقدمت خدمات تنظيف إضافية لتحسين الظروف، ووسعت البرمجة لألشخاص المحتجزين للمساعدة ف
المشاركة وتقليل العنف. كما زادت المدينة من مساءلة الموظفين الذين ال يحضرون للعمل، وخلق إشراف أكبر على عملية 

  االتصال المرضي، وحفز الموظفين الذين يعملون بجد من خالل مدفوعات المكافآت والدعم في الجزيرة.
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