
 
 الحاكمة كاثي هوكول  5/4/2022 للنشر فوًرا:

 
 

  إعالناً لتسمية شهر أبريل بشهر التوعية بخصوص االعتداء الجنسي تصدر  الحاكمة هوكول
   

  ستضاء المعالم البارزة في الوالية باللون األزرق المخضر هذه الليلة إشهاراً لذلك
   

  الجامعات حرم في لها واالستجابة الجنسية االعتداءات لمنع دوالر 750,000 بقيمة منحة على مؤسستان حصلت
   

  الوالية تطلق حملة لمدة شهر بعنوان "ابدأ الحوار: سكان نيويورك ضد االعتداءات الجنسية"
   

  هنايتوفر التصريح
   

   
هر أبريل بشهر التوعية بخصوص االعتداءات الجمسية في  تعلن فيه عن تسمية ش تصريحا  اليوم صدرت الحاكمة هوكوأل

أبريل، ستضاء معالم الوالية باللون األزرق المخضر. كما أعلنت الحاكمة أن منحة   5والية نيويورك. وإشهارا  لذلك، الليلة،  
اء على العنف الجنسي  دوالر وهو ما يكفي للتدريب والمساعدة الفنية تم منحها لمنظمتين للمساعدة في القض 750,000قدرها 

في حرم الجامعات وتقديم خدمات الدعم الحاسمة للناجين. الحاصلون على المنح هم تحالف والية نيويورك ضد االعتداءات 
الجنسية وتحالف مدينة نيويورك ضد االعتداءات الجنسية. وتزامنا مع اإلعالن وتقديم المنح، يطلق مكتب الوالية للوقاية من  

   ملة توعية عامة لمدة شهر بعنوان: "ابدأ الحوار: سكان نيويورك ضد االعتداءات الجنسية." العنف األسري ح
   

  على الضوء تسلط التي الحوارات تشجيع - الثقافة بتغيير الجنسية االعتداءات  على القضاء "يبدأ هوكول، الحاكمة قالت
 أنا باألمان.اليوم، يشعرون الناجين تجعل بيئة وخلق اآلخرين حماية عن الجماعية مسؤوليتنا وتعزيز القضايا هذه خطورة
  على بالحفاظ الملتزمة المؤسسات في واالستثمار سيةالجن االعتداءات بخصوص التوعية كشهر أبريل شهر بإعالن فخورة
 مع ا ونحن القضايا هذه في المثمرة المشاركة لتطبيع الوالية مستوى على عامة توعية حملة وإطالق جامعتنا حرم أمان

  الناجين."  وتمكين الناس حماية في كبيرة خطوات اتخاذ ستواصل
   

 ,Enough is Enough Training and Technical Assistance يعمل مركز "كفى للتدريب والمساعدة الفنية" 
TTA  مع برامج خدمات أزمات االغتصاب واالعتداءات الجنسية والتي تساعد الكليات بعد ذلك في تنفيذ متطلبات االستجابة )

 Office forبتمويل من مكتب منع العنف األسري ). 2015والتدريب والوقاية بموجب قانون كفى الذي تم توقيعه في عام  
the Prevention of Domestic Violence, OPDV( بالشراكة مع إدارة الصحة بالوالية، يزيد مركز )TTA من )

قدرة النظام على مستوى الوالية للمساعدة في إنهاء العنف الجنسي في حرم الجامعات وتقديم الدعم للناجين. تعمل البرامج  
لة بما في ذلك برنامج "كفى" على منع العنف الجنسي في الحرم الجامعي من خالل البرامج التعليمية مع التركيز على الممو

فهم األسباب الجذرية للعنف القائم على النوع االجتماعي وتعزيز تدخل المتفرجين وتشجيع العالقات الصحية. فهم يقومون 
  وإدارة الحالة وخدمات تخطيط السالمة. بتزويد الطالب الناجين بالدفاع واالستشارة

   
سوف يستخدم  -"ابدأ الحوار: سكان نيويورك ضد االعتداءات الجنسية "  -( لمدة شهر OPDVحملة التوعية التابعة إلى )

وح تويتر و فيسبوك و انستغرام لتسليط الضوء على انتشار العنف الجنسي وشدته وتأثيره طويل األمد وأهمية تعزيز حوار مفت
إضافة إلى ذلك، ستستضيف الوكالة حلقة نقاش حول   حول العنف الجنسي والطرق المثمرة لألفراد للمشاركة في حل المشكلة.

الذكورة والدور الذي يلعبه الرجال في إنهاء االعتداءات الجنسية في حرم الجامعات. تتناسب هذه الحلقة مع شهر التوعية  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-04%2FSexual_Assault_Awareness_Month_2022.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Caace7a56ba0b42e4008608da1736f02d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637847822096885755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9KoqZJfJlsAczCsB%2BUG86hJJXJpuJm9ECjVeDtbxEhM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-04%2FSexual_Assault_Awareness_Month_2022.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Caace7a56ba0b42e4008608da1736f02d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637847822096885755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9KoqZJfJlsAczCsB%2BUG86hJJXJpuJm9ECjVeDtbxEhM%3D&reserved=0


ا مع حملة أوسع تمتد لمدة عام مصممة إلشراك الرجال والفتيان وتجنيدهم في  بخصوص االعتداءات الجنسية بينما تت  قاطع أيض 
ا، يطلق ) ( سلسلة من تدريبات مقاومة العنف OPDVالجهود المبذولة إلنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي. وأخير 

  .هناهذا الشهر يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول أنشطة  لعامة الناس.  101الجنسي 
  

  تشمل معالم الوالية التي ستضاء ما يلي:
  

  1مركز التجارة العالمي  •

  جسر الحاكم ماريو م. كومو •

  جسر كوسيوسكو •

  مبنى هـ. كارل ماكول بجامعة والية نيويورك •

  مبنى التعليم في الوالية •

  مبنى مكتب الوالية ألفريد إي. سميث •

  إمباير ستيت بالزا •

  البوابة الرئيسية -أرض معارض الوالية  •

  نياجارا فولز •

  هدسون-جسر "فرانكلين دي روزفلت" ميد •

  جسر ساحة بيرشينغ -المحطة المركزية الكبرى  •

  بوابة مطار ألباني الدولي  •

  مجمع ليك بالسيد األولمبي للقفز •

• MTA LIRR - بوابة الطرف الشرقي في محطة بنسلفانيا  

  اة إيريجسر فيربورت على قن •

   
"يتطلب األمر منا جميع ا إنهاء العنف الجنسي ولكن يجب   قالت كيلي أوينز، المديرة التنفيذية لمكتب منع العنف األسري،

يجب أن نبدأ الحوار حول ما يمكننا جميع ا القيام به كأفراد لدعم الناجيات والقضاء على  علينا أوال  أن نعترف بمدى انتشاره. 
ا لك أيتها الحاكمة هوكول على إعالن شهر أبريل كشهر للتوعية بخصوص   العنف القائم على النوع االجتماعي. شكر 

  االعتداءات الجنسية وإخبار الناجين أن نيويورك هنا لدعمهم." 
   

"أشكر الحاكمة هوكول على اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعالن   تورة ماري ت. باسيت مفوضة الصحة بالوالية،قالت الدك
شهر أبريل كشهر للتوعية بخصوص االعتداءات الجنسية وأهميتها كقضية تتعلق بالصحة العامة. يسلط التمويل الجديد  

راكة مع مكتب والية نيويورك للوقاية من العنف األسري، للتدريب ومركز الدعم الضوء على االلتزام بهذه القضية. بالش
سيركز برنامج "كفى" على منع العنف الجنسي في حرم الجامعات من خالل تعليم األسباب الجذرية للعنف القائم على النوع  

  االجتمعي." 

   
"نشكر الحاكمة هوكول على التزامها بضمان حصول ضحايا   قالت إليزابيث كرونين، مديرة مكتب خدمات الضحايا،

االعتداءات الجنسية في والية نيويورك على الخدمات التي يحتاجونها ويستحقونها. نحن فخورون باالنضمام إلى جهود الوالية 
  ة إلى الدعم داخل الحرم الجامعي وخارج." لتقديم الخدمات للضحايا وتسليط الضوء على الحاج 

   
 Division of"نحن في قسم خدمات العدالة الجنائية )قالت روزانا روسادو مفوضة قسم خدمات العدالة الجنائية، 

Criminal Justice Services, DCJS  فخورون بالعمل الذي نقوم به إلدارة التمويل الحكومي والفيدرالي المهم )
ا بتوزيع مجموعات  لبرامج وخدمات أزمات االغتصاب للضحايا والناجين من االعتداءات الجنسية والعنف األسري. نقوم أيض 

ذا يضمن الحفاظ على األدلة إذا  أدوات جمع أدلة الجرائم الجنسية على المستشفيات ومقدمي الخدمات اآلخرين مجان ا؛ ه
وعندما يقرر الفرد تقديم تقرير إلى سلطات إنفاذ القانون. نحن نقدر القيادة المستمرة للحاكمة هوكول بشأن هذه القضية المهمة 

  ونتطلع إلى مواصلة العمل مع الوكاالت الشريكة لنا لدعم الناجين." 
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"في الوقت الذي نعترف فيه بشهر  والية نيويورك ضد االعتداءات الجنسية،قالت جوان زانوني المديرة التنفيذية لتحالف 
منع االعتداءات الجنسية والتوعية بخصوصه أنا ممتنة للتقدم الذي تم إحرازه على أعلى المستويات في الوالية مثل المصادقة  

كما أنني ممتنة للجهود التي تبذلها الحاكمة هوكول والسياسيين في والية  األخيرة على قانون مكافحة العنف ضد المرأة. 
نيويورك الذين أظهروا التزامهم بضمان حصول الناجيات من االعتداءات الجنسية على الخدمات التي يحتجن إليها للتعافي.  

  ى هذا الضرر إلى عملنا جميع ا." يبقى العنف الجنسي وباء  ويؤثر على كافة المجموعات الديموغرافية ويحتاج القضاء عل
  

"مع دخولنا شهر التوعية بخصوص   تحالف مدينة نيويورك ضد االعتداءات الجنسيةقالت إميلي مايلز المديرة التنفيذية في
االعتداءات الجنسية نفكر في أكثر من امرأة واحدة من كل ثالث نساء وواحد من بين كل أربعة رجال تعرضوا للعنف الجنسي  

ياتهم. يؤثر التأثير العميق للعنف الجنسي على جميع المجتمعات بغض النظر عن الجنس أو العرق أو العمر أو التوجه  في ح
الجنسي أو القدرة. يجب أن نعمل مع ا لدعم جميع الناجين من خالل خدمات ثبتت فائدتها في حالة الصدمات تركز على الناجين  

لمستقبل. يفخر تحالف مدينة نيويورك ضد االعتداءات الجنسية بالوقوف إلى جانب ولتعزيز الجهود لمنع العنف الجنسي في ا
الحاكمة هوكول حيث نعمل على رفع مستوى الوعي حول تأثير العنف الجنسي على جميع المجتمعات وتوفير التدريب 

  والتعليم والموارد حول كيفية منعه." 

   
نف األسري و المطاردة في  للتصدي لالعتداءات الجنسية والعنف خالل المواعدة والع كفى، أنشأت نيويورك2015في يوليو 

وكان قانون "كفى" أحد القوانين األولى في البالد التي تتطلب: اعتماد جميع الكليات مجموعة من اإلجراءات  الحرم الجامعي.
والمبادئ التوجيهية الشاملة؛ تعريف موحد للموافقة اإليجابية؛ سياسة عفو على مستوى الوالية للمارة أو الضحايا الذين يبلغون  

لدعم برامج أزمات اإلغتصاب   2015تم إنشاء برنامج منح "كفى" في عام  عن اعتداءات جنسية؛ ووثيقة حقوق الطالب.
  لدعم الكليات في تنفيذ المتطلبات القانونية وتقديم الدعم للناجين في حرم الجامعات.

  
ف األسري.  الوكالة الحكومية التنفيذية الوحيدة على مستوى الوالية في قضايا العن األسري العنف لمنع الوالية مكتب يعتبر

- 942-6906بمعظم اللغات:  24/ 7الخط الساخن للعنف األسري والجنسي في الوالية مجاني وسري ومتوفر على مدار 
إن "ابدأ الحوار" هي حملة   )دردشة(.opdv.ny.gov)رسالة نصية( أو على 844-997-2121)اتصال هاتفي( أو  008
(OPDV لمدة عام لمحاربة وباء العنف القائم على النوع االجتماعي من خالل مطالبة المجتمع بالمشاركة بنشاط في )

  الحوارات حول القضايا الصعبة. 
  

ا على مستوى الوالية تساعد الضحايا والناجين من الجرائم   200شبكة تضم أكثر من الضحايا خدمات مكتب يمول برنامج 
لمعرفة المزيد حول الخدمات المتاحة. إضافة إلى ذلك، تسدد   ovs.ny.gov/connect وأأفراد أسرهم. تفضل بزيارة

 ,forensic rape examinationsالوكالة مباشرة لمقدمي الخدمات الطبية مقابل فحوصات الطب الشرعي لالغتصاب )
FREل على تأمين صحي خاص أو اختاروا عدم استخدام تأمين  ( إذا لم يكن لدى ضحايا االعتداءات الجنسية إمكانية الحصو

الرعاية الصحية الخاص بهم إلجراء الفحص. هذا اإلجراء هو استثناء من قاعدة دافع الوكالة للمالذ األخير وينص على  
 الخصوصية الشخصية لألفراد. 
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