
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 5/ 10 للنشر فوًرا: 

 
 

مليون دوالر على المستوى الوطني لدعم مقدمي خدمات اإلجهاض في   35الحاكمة هوكول تعلن عن استثمار بقيمة 
   نيويورك
  

نيويورك تقود األمة باستثمارات كبيرة لتقديم الدعم المباشر لمقدمي خدمات اإلجهاض تحسبًا لقرار المحكمة العليا بإسقاط  
  قضية رو ضد وايد

  
مليون دوالر لتوسيع قدرة مقدمي خدمات اإلجهاض وضمان وصول المرضى الذين يسعون إلى رعاية   25تخصص 

  اإلجهاض في نيويورك
  

  ماليين دوالر لمنح أمنية للمساعدة في ضمان سالمة مقدمي الخدمات والمرضى 10تطلق 
  

ستبدأ الوالية في توزيع األموال على مقدمي الخدمات في الوقت المناسب لقرار المحكمة العليا المتوقع في قضية منظمة 
  صحة المرأة دوبس ضد جاكسون

  
  

مليون دوالر على المستوى الوطني لتقديم الدعم المباشر لمقدمي    35أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن استثمار بقيمة 
خدمات اإلجهاض تحسبًا لقرار المحكمة العليا بإسقاط قضية رو ضد وايد. أوعزت الحاكمة هوكول إلى وزارة الصحة بإنشاء  

مليون دوالر لمقدمي خدمات اإلجهاض من أجل توسيع القدرات وضمان  25صندوق لدعم مقدمي خدمات اإلجهاض بقيمة 
ماليين دوالر  10الوصول للمرضى الذين يسعون للحصول على رعاية اإلجهاض في نيويورك. كما أعلنت الحاكمة عن 
اعدة في ضمان سالمة  لمراكز رعاية الصحة اإلنجابية للوصول إلى المنح األمنية من خالل قسم خدمات العدالة الجنائية للمس

   مقدمي هذه الرعاية الحيوية.
  

"لطالما كانت نيويورك في طليعة الكفاح من أجل حقوق اإلجهاض، وبصفتي أول امرأة تشغل منصب حاكمة نيويورك، فلن  
لكل من يحتاج إلى "لن أتوقف أبًدا عن المجابهة لجعل نيويورك مالذًا آمنًا  قالت الحاكمة هوكول. أسمح بأن نعود إلى الوراء،"

رعاية وخطة تتبعهما الواليات األخرى. لكي نضمن حقًا أن كل من يحتاج إلى عملية إجهاض يمكنه الحصول عليها في والية  
نيويورك، يجب أن نضمن حصول مقدمي الخدمة على الموارد والقدرات والحماية التي يحتاجون إليها. سيضع هذا التمويل 

حماية الوصول إلى اإلجهاض في واليتنا ووضع مثال  -ف العيادات التي تحتاج إلى مساعدتنا التاريخي الموارد تحت تصر
  "يحتذى به لبقية األمة.

  
   صندوق دعم مقدمي خدمات اإلجهاض

  
مليون دوالر إلنشاء أول صندوق لتقديم خدمات اإلجهاض   25أوعزت الحاكمة هوكول اليوم إلى وزارة الصحة بتخصيص 

في الوالية وأكبر صندوق من هذا النوع في الوالية. ستصدر وزارة الصحة طلبًا عاجالً لكل من طلبات المنح والتعويض من  
قدمي الخدمات بحلول الوقت الذي يصدر فيه قرار نهائي من المحكمة  مقدمي الخدمات، وستبدأ في توزيع األموال على م

  العليا.
  

  المنح األمنية لمراكز الصحة اإلنجابية



  
ماليين دوالر لتمويل منح رأس المال للسالمة  10وأوعزت الحاكمة هوكول أيًضا إلى قسم خدمات العدالة الجنائية بإدارة 

من  راكز الصحة اإلنجابية لزيادة تأمين مرافقهم وضمان سالمة المرضى والموظفين.واألمن لمقدمي خدمات اإلجهاض وم
المتوقع أن يتم إصدار طلب تقديم مقترحات للسماح للمنظمات بتقديم طلب بحلول الوقت الذي سيتم فيه إصدار قرار نهائي من  

هوكول لتأمين المجتمعات ضد جرائم الكراهية الذي ستتم صياغة طلب التمويل الجديد هذا بعد برنامج الحاكمة  المحكمة العليا.
يقدم منًحا لتعزيز تدابير السالمة واألمن في المباني التي تملكها أو تديرها المنظمات غير الربحية المعرضة لخطر جرائم  

   الكراهية أو الهجمات بسبب أيديولوجيتها أو معتقداتها أو مهامها.
  

تحت قيادة الحاكمة هوكول، اتخذت نيويورك إجراءات لتوفير الوصول إلى رعاية صحية إنجابية عالية الجودة وبأسعار  
في وقت سابق من هذا العام، وضعت وزارة الصحة اللمسات األخيرة على لوائح   بما في ذلك خدمات اإلجهاض.  -معقولة 

ة العوائق التي تحول دون تقديم الخدمة، بما في ذلك اإلجهاض عن طريق  مواءمة قانون نيويورك مع المعايير السريرية إلزال
الرعاية الصحية عن بعد، وأرسلت األسبوع الماضي إرشادات لمقدمي الخدمات فيما يتعلق بحقهم القانوني في تقديم خدمات  

ع المرضى ومقدمي  شكلت الحاكمة أيًضا مجموعة عمل حول الوصول إلى اإلجهاض التي تجتمع بانتظام م اإلجهاض.
نت القانون شرًطا بأن تغطي   الخدمات والمناصرين لتوجيه سياسة الوالية واالستجابة لالحتياجات على أرض الواقع، وضمَّ

   الخطط الصحية خدمات اإلجهاض دون مشاركة في التكلفة في ميزانية الوالية.
  

سة في قانون والية نيويورك،   قالت د. ماري ت. باسيت، مفوضة وزارة الصحة في والية نيويورك: "حقوق اإلجهاض مكرَّ
وستوفر نيويورك دائًما الوصول اآلمن إلى عمليات اإلجهاض لجميع من يحتاجون إليها. بينما نواجه انعكاس رو، بفضل قيادة 

هذا الصندوق الحاكمة هوكول، لن نقل ِّل من حقوق الرعاية الصحية األساسية هذه، بل نوسعها ونزيدها ونمددها. من خالل 
الرائد والدعم المتزايد على المستوى الوطني، نحصل على الموارد مباشرة إلى مقدمي الرعاية الذين يهتمون بسكان نيويورك  

  إلى نيويورك طلبًا لهذه الرعاية." -والذين سيحضرون  -الذين يسعون إلى اإلجهاض، وأولئك القادمين 
  

"تلتزم الحاكمة هوكول بضمان أن تبذل والية نيويورك، الرائدة ة روسانا روسادو: قالت مفوضة قسم خدمات العدالة الجنائي
الوطنية في حركة حقوق المرأة، كل ما في وسعها لحماية حق المرأة في االختيار. نحن نعلم أن منظمات تنظيم األسرة التي 

قدم أيًضا خدمات الصحة اإلنجابية. ستساعد هذه المنح تقدم رعاية صحية روتينية ميسورة التكلفة غالبًا ما يتم استهدافها ألنها ت 
  األمنية في تعزيز سالمة الموظفين واألفراد الذين يسعون للحصول على الرعاية من هذه المنظمات."

  
"الحقوق جيدة بقدر قدرتك على الوصول إليها، خاصة   قالت زعيمة األغلبية في مجلس الشيوخ أندريا ستيوارت كوزينز:

اإلنجابية المراعية للوقت. نظًرا ألن نيويورك تقف في الطليعة الوطنية في الكفاح المؤيد لحق االختيار، يجب علينا  للرعاية 
ضمان دعم هذه الخدمات بشكل كاٍف حتى ال يُحرم أحد من الرعاية بسبب الموارد المجهدة. باإلضافة إلى اإلجراءات التي  

و ضد ويد في قانون الوالية، مما يسمح لنا بمقاومة أي قرار للمحكمة العليا، فإننا  اتخذها مجلس الشيوخ سابقًا لتدوين قضية ر
  نعزز بشكل استباقي قطاع الرعاية الصحية اإلنجابية لدينا ونضمن قدرته على استيعاب أي تدفق للمرضى."

  
قوانين تحمي الصحة اإلنجابية  : "لقد كانت نيويورك أول والية تسن قال كارل هيستي، المتحدث باسم الجمعية التشريعية

عاًما، ربما   50، قبل ثالث سنوات فقط من تقديم رو ضد وايد الحماية الفيدرالية. بعد مرور أكثر من 1970للمرأة في عام  
نا المحكمة العليا في الواليات المتحدة إلى الوراء في الوقت المناسب وتهدد وصول النساء إلى خدمات تنظيم األسرة. لن   تجرُّ

تم التعامل مع النساء كمواطنات من الدرجة الثانية وإبالغهن بما يجب عليهن فعله بأجسادهن هنا في نيويورك. أنا وزمالئي  ي
في الجمعية فخورون بالشراكة مع الحاكمة هوكول وزعيمة األغلبية في مجلس الشيوخ ستيوارت كوزينز لتعزيز موارد 

هم القدرة على تلبية احتياجات الرعاية الصحية الحيوية لألشخاص الذين مقدمي الخدمة في هذه الوالية لضمان امتالك
  يخدمونهم."

  
"بصفتي رئيسة اللجنة الدائمة لمجلس الشيوخ المعنية بقضايا المرأة، فإنني   قالت عضو مجلس شيوخ الوالية كورديل كلير: 

مليون دوالر. أتعهد بالعمل بال كلل   25أثني على الحاكمة اللتزامها المبدئي بدعم برنامج الحرية اإلنجابية واإلنصاف بقيمة 
ن لضمان أن تكون نيويورك منارة لصحة مع جميع زمالئي للبناء على هذا التمويل وتمرير مجموعة من مشاريع القواني

  المرأة والحرية اإلنجابية." 
  



 Planned Parenthood Empire Stateقال جورجينا هانسون، الرئيسة المؤقتة والمديرة التنفيذية لمؤسسة 
Acts: لى توفير  "إن هذا استثمار تاريخي ومهم في شبكة مقدمي خدمات اإلجهاض والذي سيتم استخدامه لتوسيع القدرة ع

الرعاية في جميع أنحاء واليتنا وزيادة حماية سالمة مرضانا ومقدمي خدماتنا وموظفينا. نحن نعلم أن هذه ستكون معركة  
طويلة، مع ظهور التحديات على طول الطريق. معًا، يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان بقاء نيويورك منارة لالستقاللية 

رية الوصول إلى رعاية اإلجهاض. إن قيادة الحاكمة في هذه اللحظة الحاسمة أمر بالغ األهمية  الجسدية والحقوق اإلنجابية وح 
وهذا االستثمار ضروري. نتطلع إلى عملنا المستمر مع الحاكمة والجمعية التشريعية لتوسيع إمكانية الوصول إلى رعاية  

  كان إقامتهم أو مقدار األموال التي يكسبونها."اإلجهاض في نيويورك لجميع من يحتاجونها بغض النظر عن هويتهم أو م
  

 National Institute forقالت أندريا ميلر، رئيسة صندوق تمويل إجراءات المعهد الوطني للصحة اإلنجابية )
Reproductive Health, NIRH)  في عالم مثالي، لن يضطر أي شخص إلى مغادرة مجتمعه للوصول إلى رعاية" :

نما تمهد المحكمة العليا الطريق أمام الواليات لحظر اإلجهاض، نتوقع أن يلجأ الناس في جميع أنحاء البالد  اإلجهاض. ولكن بي
مليون دوالر، تتخذ الحاكمة هوكول خطوة رئيسية  25إلى نيويورك للحصول على الرعاية. من خالل هذا التخصيص البالغ 

لخدمات وسالمة العيادات في جميع أنحاء الوالية. باإلضافة إلى هذا في ضمان استعداد واليتنا من خالل توسيع قدرة مقدمي ا
التخصيص، سنواصل العمل مع الهيئة التشريعية لتأمين التمويل لضمان قدرة جميع األفراد الذين يسعون للحصول على رعاية  

  اإلجهاض في نيويورك على القيام بذلك دون عوائق مالية."
  

 Planned Parenthood of Central and Westernلمديرة التنفيذية لمركز قالت ميشيل كيسي، الرئيسة وا
New York .بصفتنا مقدمي خدمة، فإن ضخ األموال في الوقت المناسب يضمن زيادة قدرتنا على إنجاز هذه اللحظة" :

مع قيام الواليات في جميع    اليوم، نواجه العديد من التحديات التي تلبي االحتياجات في مجتمعاتنا، وهذه الحاجة ستزداد فقط
أنحاء بلدنا بتقييد أو حظر الوصول إلى اإلجهاض بشدة. نحن في معركة للتأكد من قدرة كل شخص على التحكم في جسده  
وحياته ومستقبله. نعتقد أن جسمك هو ملكك. يجب أن تتحكم أنت وحدك في قراراتك الطبية الشخصية. يجب أال يتدخل أي  

قضائي في قدرتك على الوصول إلى اإلجهاض. بصفتنا مقدمي خدمة موثوقة للرعاية المتعلقة   سياسي أو حظر أو حكم
باإلجهاض، فإننا نرغب في ضمان توفير رعاية عالية الجودة وفي الوقت المناسب لجميع الباحثين عنها. سيساعد هذا التمويل  

  في جعل هذه المهمة حقيقة واقعة."
  

"فتحت واليتنا أبوابها ألول مرة ألولئك الذين التنفيذية التحاد الحريات المدنية بنيويورك: قالت دونا ليبرمان، المديرة 
يحتاجون إلى رعاية اإلجهاض قبل خمسة عقود، وقبل ثالث سنوات من قرار المحكمة في قضية رو. نظًرا لتدمير الحقوق 

ن نيويورك منارة لألشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية  اإلنجابية الفيدرالية واستمرار الواليات في حظر الوصول إليها، ستكو
بما في ذلك النساء والفتيات والرجال المتحولين جنسيًا واألشخاص غير الثنائيين. في نيويورك اليوم، يحمي قانون   - اإلجهاض 

جاد وصول هادف، هناك  لكن هذا ال يكفي. لقيادة الطريق حقًا وإي - الصحة اإلنجابية اإلجهاض في قانون الصحة العامة لدينا 
مليون   25المزيد الذي يجب أن تفعله نيويورك، واليوم، اتخذت نيويورك خطوة ضرورية لتلبية هذه اللحظة من خالل توفير 

دوالر لتمويل رعاية اإلجهاض. ال يمكننا التوقف حتى يصبح اإلجهاض متاًحا لمن يحتاج إليه. سيعمل اتحاد الحريات المدنية  
( بال كلل لضمان قيام نيويورك بإنشاء وسائل حماية في دستور واليتنا من خالل تمرير تعديل NYCLUبنيويورك )

المساواة، واستثمار األموال الالزمة للوصول إلى الرعاية، والتأكد من إدراك أي شخص يحتاج إلى رعاية بأن اإلجهاض هو 
  حقك في نيويورك."

  
"تفخر   قالت كريستا آر كرستاكس، المديرة التنفيذية للكلية األمريكية ألطباء األمراض النسائية والتوليد في المنطقة الثانية:

( بالوقوف إلى جانب الحاكمة هوكول والمسؤولين المنتخبين  ACOGالكلية األمريكية ألطباء األمراض النسائية والتوليد )
لوية في التمويل لمقدمي رعاية اإلجهاض، بما في ذلك النساء التوليد، خالل هذه اللحظة  الذين يدركون أهمية إعطاء األو

الحرجة في تاريخ أمتنا. إن استجابتهم السريعة وعملهم االستباقي يلبي االحتياجات الفورية لدعم الوصول في واليتنا. نتطلع  
  ديدة لمن يسعون للحصول على رعاية اإلجهاض."إلى عمل وشراكة استباقيين إضافيين لضمان مواجهتنا للتحديات الع
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