
 
 الحاكمة كاثي هوكول  24/5/2022 للنشر فوًرا:

 
 

  الحاكمة هوكول توقع قانون الناجون البالغون
  

عاًما لرفع دعوى بغض النظر عن وقت حدوث  18يُمّكن الناجين من الجرائم الجنسية التي حدثت عندما تجاوزوا سن  
  اإلساءة

  
 تبدأ فترة المراجعة لمدة عام واحد بعد ستة أشهر من التوقيع 

  
  

( مما أدى إلى إنشاء فترة مراجعة  S.66A/A.648Aوقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم على قانون الناجين من البالغين )
عاًما لمقاضاة المعتدين بغض النظر عن    18مدتها عام واحد للناجين من االعتداءات الجنسية الذي حدث عندما كانوا فوق سن 

 وقت حدوث اإلساءة. 
  

أصواتهم ومحاسبة "اليوم، نتخذ خطوة مهمة في تمكين الناجين في جميع أنحاء نيويورك الستخدام  قالت الحاكمة هوكول،
أنا فخورة بتوقيع هذا التشريع  تتطلب منا مكافحة االعتداءات الجنسية أن ندرك تأثير الصدمة داخل نظامنا القضائي. المعتدين.

والذي هو جزء من مسؤوليتنا الجماعية لحماية بعضنا البعض وخلق بيئة تجعل الناجين يشعرون باألمان. في حين أن عملنا لم  
فإن القضاء على االعتداءات الجنسية يبدأ بقدرتنا على تقديم مرتكبي هذه األعمال الشائنة إلى العدالة وهذا التشريع يتم إنجازه 

  يعد خطوة تاريخية إلى األمام." 
  

، أقرت نيويورك قانون األطفال الضحايا الذي أنشأ فترة مراجعة مدتها عام واحد للناجين من االعتداءات 2019في عام  
  ة على األطفال لتقديم دعاوى محظورة بخالف ذلك بموجب قانون التقادم.الجنسي

  

 حدثت التي الجنسية الجرائم من الناجين تمكين على البالغين من الناجين قانون سيعمل الضحايا األطفال  قانون غرار وعلى
  دعوى برفع للناجين وستسمح التوقيع من أشهر ستة بعد واحد عام مدتها تبلغ التي الفترة  ستبدأ .18 سن فوق كانوا عندما
  االعتداءات  صدمة مع يتصالحوا حتى سنوات األمر يستغرق قد الناجين من للعديد بالنسبة التقادم.  قانون عن النظر بغض

  العار. أو االنتقام من بالخوف الشعور احتمال مع  المعتدي ضد العدالة لتحقيق للسعي باالستعداد ويشعرون الجنسية
  

عاًما للبالغين الذين يرفعون دعاوى مدنية لعدد محدد من الجرائم   20مددت نيويورك قانون التقادم إلى  2019في عام  
 الجنسية. ومع ذلك، فإن هذا التشريع لم يؤثر إال في القضايا الجديدة ولم يكن بأثر رجعي. 

  
ة طويلة جًدا خذل نظامنا القانوني الناجين البالغين "لفتر كوزينز زعيم األغلبية في مجلس الشيوخ،-قالت أندريا ستيوارت

ومنعهم من الوصول إلى العدالة الحقيقية. يستغرق األمر وقتًا للتقدم وال سيما عند مواجهة الصدمة المصاحبة لإلفصاحات. مع 
األولى من عدة خطوات  قانون الناجين من البالغين نقول إننا نصدقك وأنك تستحق المساءلة. هذا التشريع القوي هو الخطوة 

نحو دعم أفضل للناجين من االعتداءات الجنسية وضمان عدم إفالت هذه الجرائم البشعة من العقاب. أود أن أثني بشكل خاص  
على الراعي في مجلس الشيوخ السناتور براد هويلمان لمناصرته الدؤوبة وأشكر الحاكمة هوكول لتوقيعها على هذا المشروع  

  ليصبح قانونًا." 
  



"قانون الناجين من البالغين أمر بالغ األهمية لضمان أن كل ناجٍ من االعتداءات الجنسية   قال كارل هيستي رئيس الجمعية،
قادر على قضاء يومه في المحكمة وأن يشعر بالعدالة. يعتمد هذا التشريع على عملنا السابق لتحقيق العدالة للناجين من  

ويرسل رسالة واضحة مفادها أن الجناة سيُحاسبون. كما أود أن أشكر عضوة الجمعية ليندا  االعتداءات الجنسية على األطفال 
  روزنتال على دعمها الثابت للناجين وجهودها الدؤوبة إليصال هذا التشريع إلى مكتب الحاكمة." 

  
اجين في والية نيويورك. بتوقيع  ، "النصر!. اليوم هو لحظة فاصلة بالنسبة لعدالة النقال السيناتور عن الوالية براد هولمان

الحاكمة هوكول على قانون الناجين من البالغين نرسل رسالة قوية إلى الناجين من االعتداءات الجنسية مفادها: لقد سمعناكم!  
ي  لم نكن لنكون هنا اليوم بدون شجاعة قناعاتكم التي دفعتكم إلى مشاركة قصصكم الشخصية العميقة حول اإلساءة الجنسية الت
قلبت حياتكم وجعلت تمرير التشريع ممكنًا. أخيًرا، سيتم فتح أبواب المحاكم في جميع أنحاء واليتنا حتى تتمكن من مواجهة  

المعتدين عليكم والسعي إلى العدالة التي ُحرمتم منها لفترة طويلة. إلى المعتدين الذين استفادوا لعقود من قوانين التقادم قصيرة  
تم تعرفون من أنتم. قانون الناجين من البالغين سيقدمكم للعدالة ويجعل نيويورك مكانًا أكثر أمانًا للجميع.  األجل في نيويورك أن

كوزينز ورئيس مجلس النواب هيستي وزمالئي في -أنا ممتن للحاكمة هوكول وزعيمة األغلبية في مجلس الشيوخ ستيوارت
  من االعتداء الجنسي. " مجلس الشيوخ ومجلس الوالية والعديد منهم من الناجين 

  
"بغض النظر عن عمرك فإن االعتداءات الجنسية تدمر جزًءا منك ويستغرق معظم  قالت عضوة الجمعية ليندا روزنتال،

الناجين وقتًا لمعالجة الصدمة والتغلب عليها. وقت أطول مما يسمح به قانون نيويورك حاليًا. اآلن بعد أن أصبح قانون الناجين  
اح الفرصة لعدد ال يحصى من الناجين لتحقيق العدالة  من البالغين قانونًا أخيًرا سيتم فتح أبواب العدالة على مصراعيها وستت

من خالل رفع دعوى ضد المعتدين عليهم والمؤسسات التي آوتهم في المحكمة المدنية. سيضمن قانون الناجين من البالغين  
(Adult Survivors Act, ASAأيًضا أن المعتدين الذين يختبئون وراء قوانين نيويورك الضعيفة سيواجهون الع )  دالة

أخيًرا. ويشير إقرار قانون والية نيويورك إلى تحول طال انتظاره في قانون نيويورك وهو إعادة توازن ضروري لمقاييس 
العدالة ويضمن حماية الناجين. لقد شعرت بالفخر للعمل مع مجموعة شجاعة من الناجين الذين كانوا يعملون بال هوادة في 

ون الشجعان هم قلب وروح حركتنا وقد حاربت من أجلهم. يدين كل سكان نيويورك لهم سعيهم لتحقيق العدالة. هؤالء الناج
بدين هائل من االمتنان. أنا ممتن لزمالئي في مجلس والية نيويورك ورئيس مجلس النواب كار هيستي لقيادته. وللحاكمة 

ونًا. لقد انتظر الناجون طويالً وقد حان الوقت هوكول ألنها لم تضيع الوقت في التوقيع على قانون الناجين البالغين ليصبح قان
  ليروا العدالة تسود. اليوم، سوف يرون ذلك." 

  
يعتمد قانون الناجين من البالغين على التزام الحاكمة هوكول الثابت والمستمر بحماية ودعم الناجين من االعتداءات الجنسية  

مليون دوالر لبرامج العنف   24الحاكمة عن تخصيص ما يقرب من  أعلنتفي وقت سابق من هذا العام، والعنف األسري. 
مليون دوالر  7.6برنامًجا للعنف األسري ومالجئ و  83مليون دوالر إلى   16األسري واالعتداءات الجنسية بما في ذلك 

 مركز أزمات اغتصاب وبرامج اعتداءات جنسية.   50
  
مليون دوالر من المساعدات الفيدرالية تُستخدم لمقدمي خدمات العنف األسري لمساعدة   21.4الحاكمة هوكول مؤخًرا عن  أعلنتكما  

  الناجين على دفع تكاليف النفقات قصيرة األجل المرتبطة باالنتقال بما في ذلك اإليجار والمرافق واإلصالحات.
  

عت الحماية لضحايا العنف األسري لتشمل مجاالت التمييز حيث لم الحاكمة تشريعات وسوقعتوفي وقت سابق من هذا الشهر،  
  تكن مشمولة سابقاً مثل اإلسكان وأماكن اإلقامة العامة.

  
"غالبًا ما يحتاج الناجون من  قالت جوان زانوني المديرة التنفيذية لتحالف والية نيويورك ضد االعتداءات الجنسية،

يكونوا مستعدين للتقدم. يوفر قانون الناجين من البالغين فرصة للناجين لمحاسبة المعتدين  االعتداءات الجنسية إلى وقت قبل أن 
  عليهم. يمكن أن يكون هذا جزًءا مهًما من تعافي الناجين." 

  
"إن التعافي من العنف الجنسي رحلة وقد ال   قالت كوني نيل المديرة التنفيذية لتحالف والية نيويورك ضد العنف األسري،

م الناجين لعدة سنوات. يعرف غالبية الناجين المعتدين عليهم وقد يترددون في اإلبالغ عن الحوادث بسبب الخوف من يتقد
االنتقام أو الكشف عن التفاصيل الحميمة. قد يشعرون أيًضا أنه سيتم إلقاء اللوم عليهم أو التشهير بهم أو لن يؤخذوا على  

االعتداءات الجنسية والعنف األسري حيث أن معظم الناجين الذين تعرضوا   محمل الجد. هناك أيًضا ارتباط واضح بين
لالعتداءات الجسدية من قبل شريك حميم يكشفون أيًضا عن تعرضهم العتداءات جنسية من قبل نفس الشريك. نشكر الحاكمة 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-nearly-24-million-federal-funding-domestic-violence-and-sexual&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7027d8f5e2e34a41857008da3da76093%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890086337815544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XTpfUG34Ee1dPjDhj4NlyGOTTVd1AtqiQvA1D1l8bGw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-64-million-aid-struggling-families-and-survivors-domestic-violence&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7027d8f5e2e34a41857008da3da76093%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890086337815544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hrcv3n92tA77ImnfLb1V7DN8%2FGyKDK7%2FXQdc8oRv990%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-legislation-protecting-victims-domestic-violence&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7027d8f5e2e34a41857008da3da76093%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890086337815544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=isYAtUXBBPAHhqeAlUu99wGnCuu7qLqw%2Bm2DVKSK350%3D&reserved=0


التقادم وتوفير سبل العدالة   هوكول وأعضاء الهيئة التشريعية لدعم التزام نيويورك بدعم الناجين من خالل توسيع قانون
  للكثيرين في جميع أنحاء واليتنا." 

  
مثل  - metoo"قام بعض األشرار البارزين الذين كشفتهم حركة #قالت سارة زيف المديرة التنفيذية في موديل أاليانس،  

باستغالل النماذج؛ قوى عاملة ضعيفة بشكل فريد بسبب هيكل العمل المتوحش الذي يترك  - جيفري إبستين وهارفي إبستين 
الشابات والفتيات عالقات في دائرة الديون والتبعية. من المأمول أن يوفر قانون الناجين من البالغين مساًرا للشفاء لألفراد  

زمة للصناعة ككل. يفخر موديل أاليانس بشدة بزمالئنا المدافعين والناجين الذين ناضلوا لجعل هذا  باإلضافة إلى المساءلة الال
  اليوم حقيقة واقعة ونحن ممتنون للحاكمة هوكول لعملها السريع." 

  
التي  "القوة الجماعية للناجين هي واحدة من أقوى القوى قالت ليز روبرتس الرئيسة التنفيذية لشركة سيف هورايزون، 

واجهتها على اإلطالق. وقانون الناجين من البالغين شهادة على تلك القوة. أنا ممتن لكل ناجٍ روى قصته والتقى بأحد النواب 
واستخدم صوته على وسائل التواصل االجتماعي أو بأي طريقة أخرى. لم نكن لنكون هنا بدونهم. شكًرا للحاكمة هوكول  

  لناجين وجعلهم أولوية ومنحهم طريقًا آخر للعدالة." والسلطة التشريعية على اإلصغاء ل
  

( جزًءا بسيًطا من الوقت  ASA"استغرق تمرير ) قالت ماري إلين أولوغلين المديرة التنفيذية لمؤسسة الناجين من اإلساءة،
عين يستمعون (. من الجيد معرفة أن المشرChild Victims Act, CVAالذي استغرقه تمرير قانون الضحايا من األطفال )

  ويتصرفون وفقًا لما هو صواب. حان الوقت اآلن ليشعر المعتدون بالضعف الذي يشعر به العديد من الناجين." 
  

"نحن فخورون بالوقوف إلى جانب  قالت إميلي مايلز المديرة التنفيذية لتحالف مدينة نيويورك ضد االعتداءات الجنسية،
ا التشريع المهم الذي سيوفر أخيًرا لجميع الناجين من العنف الجنسي بغض النظر عن  الحاكمة هوكول اليوم حيث توقع على هذ

سنهم القدرة على التماس العدالة من األفراد والمؤسسات التي كانت تفتقر لفترة طويلة إلى المساءلة عن الضرر الذي تسببوا 
وعضو الجمعية روزنتال والسناتور هويلمان على   فيه. نشكر الحاكمة هوكول على دعمها والتوقيع السريع على هذا التشريع

  مناصرتهما الثابتة والناجين الذين أسمعوا أصواتهم بشجاعة لسنوات." 
  
"وقعت الحاكمة هوكول اليوم قانون الناجين من البالغين قالت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ا ليتل بيس اوف اليت،   

سبل لألفراد للسعي لتحقيق العدالة من خالل توفير وسيلة إضافية لتعويض الناجين البالغين ليصبح قانونًا مما يفتح المزيد من ال
من االعتداءات الجنسية. تلتزم ا ليتل بيس اوف اليت بإزالة الحواجز المدمرة التي تعترض الصحة والسالمة والقضاء على  

يؤدي إلى زيادة خطر السجن ونقص المأوى وغير ذلك. يعد السياسات القاسية والتعسفية التي تجعل الناجين ضحايا مجدداً مما  
  ( خطوة ضرورية وهامة نحو تحقيق هذا الواقع وخلق مدينة نيويورك أكثر أمانًا وإنصافًا." ASAتمرير )

  
"قانون الناجين من البالغين هو انتصار كبير للناجيات وخاصة في وقت  قالت الناجية والمحامية ماريسا هويشستيتر،   
عرض فيه االستقالل الجسدي للمرأة للهجوم. أنا ممتنة للغاية للحاكمة هوكول وقيادة مجلس الشيوخ والجمعية لجعل نيويورك  يت

زعيمة وطنية في مجال حقوق الناجين. يدور قانون الناجين من البالغين حول إعطاء الناس صوتًا في كيفية اختيارهم للشفاء 
س الناجي حقه في متابعة العدالة المدنية بموجب هذا القانون أم ال فإن األمر متروك له  من األذى الذي لحق بهم. وسواء مار

تماًما. ومع ذلك، فإننا نعيد السلطة إلى أيدي الناجين. وهذا ما يهم. هذه هي الرسالة التي يرسلها هذا التشريع إلى األفراد  
  والمؤسسات الذين يرسخون ثقافة العنف الجنسي." 

  
"ليس من الممكن الظهور بشكل كامل في العالم عندما تخفي حقيقتك إلفساح المجال قالت الناجية والمحامية درو ديكسون، 

( على تمكين الناجين من إيصال قصصهم والتدقيق فيها  ASAلكذبة الشخص الذي أساء إليك لذا فهذه لحظة فاصلة. سيعمل )
  اليوم ألنه سيتم تحرير العديد من األشخاص."  واإلقرار بها أخيًرا. أشعر باالمتنان حقًا

  
###  
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