
 
 الحاكمة كاثي هوكول  12/9/2021 للنشر فوًرا:

 
 

  الحاكمة هوكول توقع تشريعًا لزيادة الوعي بالموارد المتوفرة لضحايا االتجار بالبشر  
  

( من سلطات إنفاذ القانون ومكاتب المدعي العام إبالغ ضحايا االتجار بالبشر  S.00924 / A.3331يتطلب التشريع )
  بشأن توفر الخدمات االجتماعية والقانونية 

  
وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم تشريعًا يتطلب من مكاتب إنفاذ القانون والمدعين العامين إبالغ ضحايا االتجار بالبشر بشأن 

والقانونية. عند مواجهة شخص يبدو بشكل معقول أنه ضحية لالتجار بالبشر أو يقول إنه ضحية  توفر الخدمات االجتماعية 
لالتجار بالبشر، يجب على موظفي إنفاذ القانون إبالغ الضحية بتوافر الخدمات االجتماعية والقانونية الخاصة بقضايا االتجار 

 ا لم يرفض الفرد الخدمات. بالبشر. ستعرض الوكالة ربط الضحية بمزود الخدمة المناسب، م
  

"االتجار بالبشر وباء عالمي ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لوضع حد لهذه الجرائم المروعة هنا في   قالت الحاكمة هوكول،
يجب علينا إعطاء األولوية لدعم الناجين والتأكد من حصولهم على   -ال يكفي مجرد وضع قوانين لمنع االتجار نيويورك. 

  موارد الخدمات القانونية واالجتماعية التي يحتاجونها للتعافي من هذه التجربة المأساوية." 
  
نت والية نيويورك عدًدا من اإلجراءات المهمة  االتجار بالبشر مشكلة منتشرة في جميع أنحاء الواليات المتحدة. بينما س  

(، الذي تم توقيعه الشهر الماضي، والذي عزز حماية  STARTمثل قانون ستارت ) -لمساعدة الناجين من االتجار بالبشر 
ي  يأخذ هذا القانون خطوة أخرى إلى األمام لضمان أن الناجين سيكونون قادرين على ذلك. للوصول الفور -ضحايا االتجار 

  إلى الخدمات االجتماعية والقانونية المطلوبة. 
  
 -"إن الوقت الذي يستغرقه أحد الناجين من االتجار بالبشر ليتم ربطه بالموارد األساسية قالت السناتور جيسيكا راموس،   

أنه يجب   S249يمكن أن يحدث فرقًا كبيًرا. يضمن التشريع  -سواء كان دعم الصحة العقلية أو اإلسكان أو الرعاية الصحية 
اجات الشخص الفورية، وربطه بشخص يتحدث لغته على سلطة تطبيق القانون ومدعي عام المقاطعة إعطاء األولوية الحتي

ويهتم بشكل أساسي برفاهيته. إن نوع المدخول الشامل الذي تصوره عضو الجمعية هيفسي ومشروع القانون الذي قدمته ينقل 
  أفضل الممارسات نحو التركيز على الرعاية والسالمة، بدالً من احتمال تعميق الصدمة والخوف على الناجين." 

"أنا فخور للغاية بأن هذا التشريع، الذي أقره مجلس الشيوخ ومجلس النواب باإلجماع، قد  عضو الجمعية أندرو هيفسي،قال  
تم التوقيع عليه ليصبح قانونًا. يعتبر ربط الناجين من االتجار بالبشر بالخدمات االجتماعية والقانونية المناسبة في أقرب وقت  

  متن للسناتور راموس لقيادتها في هذه القضية وللحاكمة هوكول لتوقيعها على هذا التشريع." ممكن أمًرا بالغ األهمية. أنا م
###  
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