
 
 الحاكمة كاثي هوكول   11/2021/ 2 للنشر فوًرا:

 

 

توقع تشريعاً يسمح لألفراد المؤهلين مبدئيًا ولكن يتم رفض منحهم حالة معتدي شاب إلعادة التقديم    الحاكمة هوكول 
  للتوصيف بأثر رجعي

  
( لألفراد الذين أدينوا بارتكاب جريمة ومؤهلين لحالة جاني حدث ولكن تم رفض  S .  282  /A.6769 التشريع ) يسمح

   منح الحالة في البداية، إلعادة تقديم طلب للحصول على التصنيف بأثر رجعي
  

عاًما   19( الذي يسمح لألفراد الذين تقل أعمارهم عن S.282 / A.6769التشريع )  الحاكمة كاثي هوكول اليوم وقعت
عندما أدينوا بارتكاب جريمة، ولذلك فهم مؤهلين للحصول على صفة جاني حدث، لكن رفض منحه الحالة إلعادة التقدم 

  بطلب للحصول على حالة جاني حدث بأثر رجعي.
  
خيارات سيئة في سن مبكرة يجبرون على التعامل مع  "الكثير من سكان نيويورك الذين اتخذوا قالت الحاكمة هوكول،  

تزدهر المجتمعات عندما تتاح   العواقب مدى الحياة لإلدانات الجنائية التي تحرمهم من فرصة ثانية في حياة منتجة وُمرضية.
لة  لكل فرد فرصة المساهمة وحان الوقت لنيويورك إلجراء التغييرات الالزمة لضمان حصول الجميع على فرصة عاد 

لتحقيق النجاح. بفضل هذا التشريع، يمكننا اآلن دعم أولئك الذين تعلموا من أخطائهم عن طريق التخلص من وصمة العار  
  الناتجة عن إدانة جنائية، ومنحهم الفرصة للوقوف على أقدامهم."

  
ن" في نيويورك الفرصة ، يوفر قانون "األحداث الجانحي19بالنسبة للمدانين بارتكاب جريمة عندما يكونون تحت سن 

الستبدال إدانتهم بحكم سري وغير جنائي وعقوبة سجن مخففة. للسجل الجنائي آثار دائمة، بما في ذلك التحيز المجتمعي  
وهما عائقان مهمان إلعادة التأهيل يزيدان بشكل كبير من احتمال العودة إلى اإلجرام. ال   -ومحدودية الوصول إلى العمل 

عاًما عند إدانتهم والمؤهلين للحصول على وضع جاني حدث لم يتم   19ألشخاص الذين تقل أعمارهم عن يزال العديد من ا
منحهم حتى اآلن. يسمح هذا التشريع ألولئك الذين لم يتم منحهم هذا التصنيف والذين لم تتم إدانتهم بجريمة أخرى خالل  

 للحصول بأثر رجعي على وضع جاني حدث.    خمس سنوات على األقل منذ الحكم األصلي عليهم، بالتقدم بطلب
  

"تصبح مجتمعاتنا أقوى وأكثر أمانًا عندما يكون لدى الناس فرصة عادلة في فرصة ثانية.   قال السناتور زيلنور ميري، 
غالبًا ما يتحمل الشباب عواقب اإلدانة الجنائية مدى الحياة، وهذا التشريع سيسمح لهم بالتقدم إلى محكمة إصدار األحكام  
لتحديد وضع الجاني الشاب. أنا ممتن للحاكمة هوكول، وعضو الجمعية هيندمان والعديد من المدافعين والنشطاء الذين 

  ح من أجل العدالة والسالمة ونظام العدالة الذي يرقى إلى أعلى ُمثلنا."شاركوا قصصهم، وأتطلع إلى مواصلة الكفا

  

"يجب معاملة الشباب على هذا النحو في نظامنا القانوني. سيصبح هذا التشريع قانونًا   قالت عضوة الجمعية أليسيا هيندمان،
رك وصمة العار في السجل الجنائي. أود أن ، فرصة ثانية حاسمة لت 19سيمنح األفراد المدانين قبل بلوغ سن التاسعة عشرة 

 أعرب عن تقديري لزميلتي أرافيال سيموتاس لدفاعها الدؤوب عن هذا التشريع على مر السنين." 
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