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 الحاكمة هوكول توقع حزمة تشريعية رائدة على الصعيد الوطني لحماية حقوق اإلجهاض واإلنجاب للجميع  
  

  في العليا المحكمة من نهائي  لقرار تحسبًا الخدمات ومقدمي  المرضى من كل تحمي قوانين  مشاريع ستة من شاملة  حزمة
  قضية دوبس ضد جاكسون

   
  مسوًغا إلقامة الدعوى عند التدخل غير المشروع في الحقوق المحمية S.9039A/A.10094Aيحدد التشريع  

  
   بالحماية القانونية لمقدمي خدمات اإلجهاض S.9077A/A.10372Aيتعلق التشريع 

  
توجيه تهم سوء السلوك ضد ممارسي الرعاية الصحية على خلفية تقديم خدمات   S.9079B/A.9687Bيحظر التشريع  

  الصحة اإلنجابية للمرضى المقيمين في الواليات التي تكون فيها هذه الخدمات قانونية
  

على شركات التأمين على األخطاء الطبية اتخاذ إجراءات سلبية ضد مقدم الرعاية   S.9080B/A.9718Bيحظر التشريع  
   الصحية اإلنجابية الذي يقدم الرعاية القانونية

  
  العنوان خصوصية برنامج في  والمرضى اإلجهاض خدمات مقدمي S.9384A/A.9818A  التشريع يشمل

  
ِّض التشريع  بإجراء دراسة لفحص االحتياجات الصحية والموارد غير المتحققة وتأثير مراكز الحمل   S.470/A.5499يفو 

 المحدودة الخدمة
 

  
وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم حزمة تشريعية رائدة على المستوى الوطني لحماية حقوق المرضى على الفور وتمكين  

مقدمي الرعاية الصحية اإلنجابية تحسبًا لقرار نهائي من المحكمة العليا بشأن الوصول إلى اإلجهاض. يتخذ التشريع إجراءات  
القانونية وفق ما تسرب حول رأي المحكمة العليا في قضية دوبس ضد   محددة لمعالجة مجموعة متنوعة من المخاوف

جاكسون، والذي من شأنه أن يلغي القرار التاريخي الصادر في قضية رو ضد وايد عشية الذكرى الخمسين إلقامتها. وقعت  
( العريقة برفقة  Great Hall of Cooper Unionالحاكمة هوكول على مشاريع القوانين في قاعة كوبر يونيون الكبرى )

زعيمة األغلبية أندريا ستيوارت كوزينز، ورئيس الجمعية التشريعية كارل هيستي، والشركاء الرئيسيين في الجمعية التشريعية 
   للوالية، باإلضافة إلى عدد من مقدمي الرعاية الصحية اإلنجابية واإلجهاض والمناصرين.

  
  في الراغبين ولجميع لهم الحماية من  مزيد  لتوفير تاريخي  تشريع على نوقع واليوم اإلنسان، حقوق من  هي اإلنجابية "الحقوق
لن تخضع نساء نيويورك أبًدا لحاالت الحمل التي تفرضها الحكومة. ليس هنا. ليس االن.   نيويورك. والية في إليها الوصول

"اليوم، نتخذ إجراءات لحماية مقدمي الخدمات لدينا من اإلجراءات االنتقامية للدول  .قالت الحاكمة هوكولعلى اإلطالق." 
المناهضة لإلجهاض والتأكد من أن نيويورك ستكون دائًما مالذًا آمنًا ألولئك الذين يسعون للحصول على الرعاية الصحية 

أن  -بصوت عاٍل وواضح  - ة. وأريد أن يسمع العالم اإلنجابية. لطالما كانت نيويورك منارة ألولئك الذين يتوقون إلى الحري
  ذلك لن يتغير."

  



"ترفض نيويورك أن تقف مكتوفة األيدي وتسمح للمحكمة العليا بعكس سنوات من التقدم بسحب حق المرأة في اتخاذ قرارات  
"سنوفر مالذًا آمنًا للنساء في نيويورك من خالل مجموعة التشريعات   قال ناب الحاكمة أنطونيو ديلجادو.بشأن جسدها،"  

لتصبح قانونًا اليوم، والتي تحمي حقوق المريض وتمكن مقدمي الرعاية الصحية الرائدة في هذه الوالية التي تم توقيعها 
اإلنجابية. لن تتوقف نيويورك أبًدا عن النضال للتأكد من تلقي النساء اللواتي يسعين إلى الحصول على خدمات إجهاض آمنة  

  ويمكن الوصول إليها."

  

لقد أدى تسريب رأي المحكمة العليا حول إلغاء قضية رو ضد ويد إلى " قالت زعيمة األغلبية أندريا ستيوارت كوزينز: 
إحداث صدمة في جميع أنحاء البالد. إن انتزاع حق رعاية اإلجهاض اآلمن والقانوني سيضر بصحة المرأة ويحول المرأة إلى 

،  2019لس الشيوخ في عام مواطنة من الدرجة الثانية دون الحق في االستقالل الجسدي. منذ حصولها على األغلبية في مج 
تعمل األغلبية الديمقراطية بنشاط لحماية الحقوق اإلنجابية لسكان نيويورك، وسنقود مرة أخرى الطريق لضمان الحقوق 

اإلنجابية وحماية نساء نيويورك من السياسات الضارة التي يتم تنفيذها في جميع أنحاء البالد. شكًرا للحاكمة هوكول، ورئيس 
  شريعية هيستي، وجميع زمالئي في المؤتمر الديمقراطي لضمان بقاء حقوقنا آمنة." الجمعية الت

  
"يجب اتخاذ قرارات رعاية الصحة اإلنجابية بين المريض وطبيبه. ستضمن مشاريع   قال رئيس الجمعية التشريعية هيستي:

ن يقدمون هذه الممارسات الهامة المنقذة للحياة من  القوانين التي يتم توقيعها لتصبح قانونًا اليوم حماية المهنيين الطبيين الذي
كوزينز  -ردود فعل الواليات التي تقي ِّد هذه الحقوق. شكراً للحاكمة هوكول وزعيمة األغلبية في مجلس الشيوخ ستيوارت
أة، وحقها في  وزمالئي في األغلبية في الجمعية على العمل معًا إلنجاز ذلك. سنواصل الكفاح لحماية االستقالل الجسدي للمر

اتخاذ قرارات الرعاية الصحية الخاصة بها، واألطباء والممرضات وكل من يضمن حصول المرأة على الرعاية الصحية 
  اإلنجابية."

  
سيسمح ذلك   مسوًغا إلقامة الدعوى في التدخل غير المشروع في الحقوق المحمية. S.9039A/A.10094Aالتشريع   يحدد

لألفراد برفع دعوى ضد شخص يرفع دعوى قضائية ضدهم أو يتهمهم بتسهيل أو المساعدة أو الحصول على خدمات رعاية  
    الصحة اإلنجابية أو الغدد الصماء وفقًا لقانون والية نيويورك.

  
إلى توفير بعض الحماية القانونية لمقدمي خدمات اإلجهاض، أو أولئك الذين   S.9077A/A.10372A  يهدف التشريع

يساعدون شخًصا آخر في الحصول على اإلجهاض، أو األفراد الذين يشرفون على عملية اإلجهاض بأنفسهم. يوفر مشروع  
قة باإلجهاض، ويمنع المحاكم من التعاون مع القضايا  القانون هذا الحماية من خالل إنشاء استثناء قانوني لتسليم الجرائم المتعل

المدنية والجنائية خارج الوالية التي تنشأ من عمليات اإلجهاض التي تمت بشكل قانوني داخل حدودها، وتوفير الحماية  
جهاض  القضائية من خالل منع تطبيق القانون من التعاون مع تحقيقات الواليات المناهضة لإلجهاض بخصوص عمليات اإل

   التي تبدو قانونية.
  

اتهامات بسوء السلوك المهني ضد ممارسي الرعاية الصحية على أساس أن  توجيه S.9079B/A.9687B  يحظر التشريع
ممارس الرعاية الصحية، الذي يتصرف في نطاق ممارسته، يؤدي أو يوصى أو يقدم خدمات رعاية صحية إنجابية لمريض  

   يقيم في والية تتوفر فيها هذه الخدمات بشكل قانوني.
  

كات التأمين على الممارسات الطبية الخاطئة اتخاذ أي إجراء سلبي ضد على شر S.9080B/A.9718B  يحظر التشريع
اإلجهاض أو مقدم الرعاية الصحية اإلنجابية الذي يقوم باإلجهاض أو يقدم رعاية صحية إنجابية قانونية في والية نيويورك  

   لشخص من خارج الوالية.
  

لمقدمي خدمات الرعاية الصحية اإلنجابية أو الموظفين أو المتطوعين أو المرضى  S.9384A/A.9818A  يسمح التشريع
أو أفراد األسرة المباشرين لمقدمي خدمات الرعاية الصحية اإلنجابية بالتسجيل في برنامج خصوصية عنوان الوالية لحماية  

  أنفسهم من التهديدات.
  

ويورك إلجراء دراسة وإصدار تقرير يفحص االحتياجات  مفوض الصحة بوالية ني S.470/A.5499  يوجه التشريع
الصحية والموارد غير المتحققة التي تواجه الحوامل في نيويورك وتأثير مراكز الحمل المحدودة الخدمة. وهذا يضمن حصول 

   سكان نيويورك على المعلومات والموارد الالزمة لحمل صحي مع نتائج إيجابية.



  
"اليوم، تقترب نيويورك خطوة واحدة من أن تصبح والية مالذ قالت عضو مجلس الشيوخ عن الوالية أليساندرا بياجي: 

حقيقي ألولئك الذين يسعون للحصول على الرعاية الصحية بغض النظر عن الظروف. بينما تتطلع الواليات األخرى إلى  
ل نيويورك إعادة تأكيد التزامها بالعدالة اإلنجابية وتكون بمثابة نموذج  تجريم اإلجهاض ورعاية تأكيد النوع االجتماعي، تواص

( األفراد الذين يأتون إلى نيويورك لتلقي اإلجهاض أو رعاية  FIRE HATE Actلسائر أمتنا. سيحمي قانون نبذ الكراهية )
في الرعاية. أود أن أشكر الحاكمة  مما يضمن أن لكل شخص، بغض النظر عن خلفيته، الحق دائًما  - تأكيد النوع االجتماعي 

هوكول، وعضو الجمعية بورديك، وزمالئي في الجمعية التشريعية على إعطاء األولوية لهذا التشريع المهم وضمان بقاء  
  نيويورك مالذًا آمنًا للرعاية اإلنجابية."

  
أنا فخورة جًدا  -"بصفتي رئيسة لجنة قضايا المرأة في مجلس الشيوخ  قالت عضو مجلس الشيوخ عن الوالية كورديل كلير: 

بأن واليتنا تتخذ اليوم عدًدا من الخطوات االستباقية لضمان حماية حقوق اإلنسان األساسية للصحة والسالمة واالختيار من  
ستعمل هذه التدابير الجماعية، بما في ذلك مشروع قانون خصوصية العنوان الذي   . حيث صلتها بالرعاية الصحية اإلنجابية

  ( معًا لضمان أن تكون نيويورك مالذًا آمنًا لإلنصاف والعدالة والمساواة في الحقوق والنتائج للجميع."S.9384-Aاقترحته )
  

"مع استعداد المحكمة العليا إللغاء رو واتخاذ إجراءات سريعة من قبل الواليات  هينشي: ميشيل الشيوخ مجلس عضو قال
في جميع أنحاء البالد لتجريم الرعاية الصحية اإلنجابية، فإننا نكافح لضمان أنه بغض النظر عما يحدث على المستوى 

برعاية مشروع قانون كجزء من هذه  الفيدرالي، فإن نيويورك مكان آمن لكل من يقدم ويسعى إلى اإلجهاض هنا. أنا فخور
الحزمة الهامة من التشريعات التي تحمي الممارسين الطبيين من اإلجراءات االنتقامية إذا ما قاموا بإجراء عملية إجهاض  
ية لمريضة تعتبر واليتها األصلية هذه الرعاية الصحية الحيوية غير قانونية. سأكافح دائًما لحماية وتوسيع الوصول إلى الرعا
الصحية اإلنجابية، وأنا فخور بالوقوف مع زمالئي والحاكمة هوكول اليوم للتأكيد على أن كل شخص يحتاج إلى إجهاض  

  يمكنه العثور على ذلك بأمان هنا في نيويورك."
  

ق "اليوم، تقود نيويورك البالد التي تحمي االستقالل الجسدي. تتعرض الحقو قال عضو مجلس الشيوخ براد هويلمان:
اإلنجابية للهجوم على الصعيد الوطني، لكن القوانين التي توقعها الحاكمة هوكول اليوم تضمن أن يكون لسكان نيويورك الحق  
في اتخاذ الخيار األفضل لهم وألسرهم وستصبح واليتنا مالذًا آمنًا للنساء في جميع أنحاء البالد لممارسة هذا الحق. أنا فخور  

، والذي تم إصداره كجزء من هذه S.470الحمل المحدود الخدمات مع عضو الجمعية جليك،  بمشروع قانون مركز خدمات
الحزمة. يوجه مشروع القانون مفوض الصحة لدراسة وتقديم تقرير عن المرافق غير المرخصة والمضللة في كثير من  

إنجابية شاملة. غالبًا ما تهتم هذه المراكز  األحيان، التي تقدم خدمات متعلقة بالحمل ولكنها ال تقدم أو تشير إلى رعاية صحية
بالدفع بجدول أعمالها الخاص أكثر من القيام بما هو أفضل لصحة المريض، كما أنها تضيع وقتًا ثمينًا على الحوامل اللواتي قد  

ها والتي تواجه يفكرن في اإلجهاض. سيساعد مشروع القانون هذا في تحديد االحتياجات الصحية والموارد التي لم تتم تلبيت 
الحوامل في نيويورك، وتأثير هذه المراكز على قدرتها على الحصول على معلومات رعاية صحية دقيقة وغير قسرية  

  والوصول إلى الخدمات في الوقت المناسب."
  

"مع بقاء مصير رو على المحك، تفرح الواليات الحمراء في جميع أنحاء   كابالن: آنا الوالية عن الشيوخ مجلس عضو قالت
البالد في فرصة تقييد وصول النساء إلى الرعاية الصحية اإلنجابية، حيث أعلن العديد الحرب على األطباء الذين يقدمون  

الصحية اإلنجابية، وندافع عن  خدمات الصحة اإلنجابية. هنا في نيويورك، ندافع عن حقوق المرأة في الوصول إلى الرعاية 
بغض النظر عما يحدث في المحكمة العليا. سيحمي مشروع   - حقوق األطباء في تقديم الخدمات التي تعتمد عليها النساء 

القانون الذي اقترحته األطباء من الهجمات العبثية التي تشنها القوانين الشائنة والمناهضة لحق االختيار في الواليات الحمراء،  
يضمن أن النساء الالئي يتعرضن لقيود صارمة على أجسادهن يمكنهن العثور على مالذ آمن في نيويورك والوصول إلى وس

الخدمات الصحية هنا دون تعريض المهنيين الطبيين المعالجين للخطر. أنا فخورة كوني الراعية لهذا التشريع مع شريكتي في  
الحاكمة كاثي هوكول في ضمان حماية الحقوق اإلنجابية في نيويورك بغض النظر  الجمعية ليندا روزنتال، وأنا ممتنة لقيادة 

  عن السبب."
  

"كل يوم نقترب من صدور قرار نهائي راديكالي ومتشدد عن المحكمة   كروغر: ليز الوالية عن الشيوخ مجلس عضو قالت
ضروري اآلن أكثر من أي وقت مضى أن عاًما من الحماية لحقوق اإلجهاض. لقد أصبح من ال 50العليا يقضي بإلغاء 

نستخدم كل خيار متاح لمواجهة هذا االعتداء على حقوق األمريكيين في اتخاذ قرارات شخصية بشأن أجسادهم والوصول إلى 



خدمات الرعاية الصحية اإلنجابية الضرورية. يجب أن تضمن نيويورك الوصول إلى اإلجهاض لكل من سكان نيويورك 
واليات األخرى الذين يُحرمون من حقوقهم األساسية، ويجب أن نقدم كل الحماية التي يمكننا توفيرها لمقدمي  والالجئين من ال 

الرعاية الصحية في نيويورك ضد القوانين البغيضة والرجعية في الواليات األخرى التي تسعى إلى معاقبتهم بسبب تقديم  
القوانين التي توقعها الحاكمة هوكول اليوم خطوة أولى مهمة في جعل  خدمات اإلجهاض القانونية في نيويورك. تعتبر مشاريع 

  نيويورك مالذًا آمنًا لمن يحتاجون إلى رعاية اإلجهاض، ومن يساعدهم، والذين يقدمون تلك الرعاية التي تشتد الحاجة إليها."
  

"يجب أن تقف نيويورك جنبًا إلى جنب مع أولئك الذين يأتون إلى هنا من الواليات   قال عضو الجمعية كريس بورديك:
المعادية لحقوق الرعاية الصحية األساسية. إن قانون نبذ الكراهية سيحميهم من أولئك الذين يحاولون ترهيبهم ومضايقتهم  

القدوم إلى هنا من أجل الرعاية الصحية ببساطة ووضوح، إن التدخل في أي شخص يحاول  بالتقاضي في والياتهم األصلية. 
اإلنجابية أو تأكيد النوع االجتماعي يُعدُّ انتهاًكا للحقوق الراسخة في قانون نيويورك. إن قانون نبذ الكراهية، الذي ينشئ سببًا  

   للتدخل في هذه الحقوق المحمية، أمر بالغ األهمية لألشخاص الذين يريدون ببساطة السيطرة على أجسادهم."
  

"يسعدني أن أرى الحاكمة هوكول توقع مشروع القانون الذي  قالت عضو الجمعية التشريعية ديبورا جليك:
، مع عضو مجلس الشيوخ هولمان، والذي يوجه وزارة الصحة في والية نيويورك إلجراء  A.5499/S.470اقترحته،

دراسة حول انتشار مراكز الحمل المحدودة الخدمة، والتي تسمى أحيانًا 'العيادات المزيفة'. قد يكون قرار الحفاظ على الحمل 
أن تكون النساء الحوامل من سكان نيويورك  أو إنهائه، الذي يتخذه الشخص في حياته، هو القرار األكثر صعوبة. يجب 

قادرات على اتخاذ هذا القرار المعقد والشخصي العميق بمساعدة أخصائي طبي مرخص، وأن يكون خاليًا من الخوف 
والترهيب والمعلومات المضللة. ستساعدنا المعلومات التي تم جمعها بموجب هذا التشريع على ضمان وصول الحوامل في 

رعاية صحية جيدة. أنا ممتنة جًدا للوقوف مع زمالئي في حكومة والية نيويورك الملتزمين بحماية حقوق   نيويورك إلى
  اإلنسان األساسية للشعب."

  

"تستهدف قوانين مكافحة اإلجهاض في جميع أنحاء البالد مقدمي خدمات اإلجهاض ظلًما،   قال عضو الجمعية تشارلز الفين:
حمايتهم. من خالل توفير الحماية القانونية لمقدمي الخدمات، يمكننا أن نطمئن أن عمليات   لكننا في نيويورك نعمل على

اإلجهاض اآلمنة والمنظمة يمكن الوصول إليها لمن يحتاجون إليها. شكًرا لشركائي في مجلس الشيوخ والجمعية على سن هذا 
  ويورك."القانون، وللحاكمة هوكول على العمل الدؤوب في ترسيخ حقوق سكان ني

  

"يجب أال يتعرض العاملون في الرعاية الصحية، بما في ذلك أولئك الذين يقدمون رعاية  قالت عضو الجمعية آمي بولين: 
ب علينا   اإلجهاض، للمضايقات أو الترهيب أو المطاردة أو العنف، وهو ما يحدث بوتيرة متزايدة على الصعيد الوطني. يتوجَّ

يعملون بجد لمنح النساء الرعاية الصحية التي يحتجن إليها، وتمكينهم في مجال الرعاية الصحية  حماية العاملين لدينا الذين
اإلنجابية. إن السماح لهم بالقدرة على حماية هويتهم في مواجهة حمالت اليوم المحلية والوطنية المناهضة لإلجهاض يمنح  

كول على توقيع هذا مشروع القانون هذا ليصبح قانونًا، والذي هؤالء العمال أداة حاسمة لسالمتهم وأمنهم. أشكر الحاكمة هو
يوفر الحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية اإلنجابية حتى يتمكنوا من االستمرار في تقديم أفضل رعاية ممكنة لنساء  

  والية نيويورك."

  

"في جميع أنحاء البالد، يتعرض حق المرأة في اإلجهاض اآلمن والقانوني قالت عضو الجمعية التشريعية ليندا روزنتال:  
للهجوم. نظًرا ألن بعض الواليات تعمل على منع الوصول إلى عمليات اإلجهاض اآلمن وحرمان النساء من الحق في اتخاذ  

لقرار المحكمة العليا األمريكية بإسقاط رو، فإن والية نيويورك تقاوم، ونحن   قرارات الرعاية الصحية الخاصة بهن، وتحسبًا 
نفعل كل ما في وسعنا لتأمين الوصول إلى اإلجهاض. أشكر الحاكمة هوكول على توقيع حزمة الحقوق اإلنجابية هذه لتصبح 

ضباط المهنية واإلجراءات السلبية التي قانونًا، بما في ذلك مشروعي قانون حماية مقدمي الرعاية الصحية من إجراءات االن
سوء الممارسة الطبية المقدمين بواسطتي. من خالل هذه القوانين، يمكن لمتخصصي الرعاية الصحية  تؤثر على التأمين ضد 

من العديد  في نيويورك االستمرار في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتعلقة باإلجهاض واإلنجاب لجميع النساء، بما في ذلك
النساء الالتي يحضرن إلى هنا من خارج الوالية، دون خوف من العواقب، بغض النظر عن القرار النهائي الصادر عن 

  المحكمة العليا."
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