
 
 الحاكمة كاثي هوكول  20/7/2022 للنشر فوًرا:

 
 

  الحاكمة هوكول توقع على حزمة تشريعية لتقديم الدعم والموارد لحماية ضحايا االتجار بالبشر
  

   ( وضع منهج يتعلق باالتجار بالبشر ليتم تضمينه في التوعية بالتدريب على الكحولS.7360/A.9821يتطلب التشريع ) 
  

  ( تدريب موظفي مرافق اإلقامة للتعرف على ضحايا االتجار بالبشرS.244B/A.887Cيتطلب التشريع )
    

( من سلطة الطرق الخارجية نشر الفتات إعالمية وبطاقات تتعلق بخدمات  S.8711A / A.9883Aيتطلب التشريع )
  ضحايا االتجار بالبشر في الحمامات العامة

   
( قيام مواقف الشاحنات بنشر الفتات وبطاقات إعالمية تتعلق بخدمات ضحايا االتجار  S.8678/A.9814يتطلب التشريع )

  بالبشر في الحمامات العامة
   

( من المطارات نشر الفتات إعالمية وبطاقات تتعلق بخدمات ضحايا االتجار بالبشر  S.8710/A.9406ع )يتطلب التشري
  في الحمامات العامة

   
( من مطارات هيئة الموانئ نشر الفتات إعالمية وبطاقات تتعلق بخدمات ضحايا S.8262/A.9169يتطلب التشريع )

  االتجار بالبشر في الحمامات العامة
   

( من محطات حافالت هيئة الموانئ نشر الفتات إعالمية وبطاقات تتعلق بخدمات  S.8573/A.9410التشريع ) يتطلب
  ضحايا االتجار بالبشر في الحمامات العامة

   
( من المؤسسات التي تقدم المشروبات الكحولية عرض الفتات تتعلق بجريمة S.3374B / A.7818Bيتطلب التشريع )

  االتجار بالبشر والخط الساخن للمساعدة
   
   

  القوانين هذه ستضمن  بالبشر. االتجار لضحايا والموارد الدعم لتقديم تشريعات ثمانية اليوم هوكول كاثي الحاكمة وقعت
 االتجار عن معلومات بارز بشكل الشاحنات ومحطات والفنادق الحافالت ومحطات المطارات مثل مواقع تعرض أن  الجديدة
 توفير إلى إضافة   بالبشر لالتجار المروعة الممارسة حول الهامة بالمعلومات اروالزو الموظفين إبالغ إلى  هذا سيؤدي بالبشر.
  المتاحة. والموارد حقوقهم لمعرفة  للضحايا سرية طرق

   
"يجب أن نفعل كل ما في وسعنا إلنهاء بالء االتجار بالبشر وحماية اآلالف من األفراد الذين يقعون  قالت الحاكمة هوكول،

يجب أن يعرف سكان نيويورك عالمات االتجار بالبشر وأن يكونوا مستعدين لمد  ضحية هذه الممارسة المقيتة في نيويورك.
ذه الحزمة التشريعية التي تتضمن حمالت من شأنها نشر الوعي يد المساعدة للدفاع عن الضحايا. أنا فخورة بالتوقيع على ه

  والمساعدة في إحداث فرق ملموس في حياة اآلالف." 
   

  تدريب التعرف على االتجار بالبشر



( من جميع برامج التوعية بالتدريب على الكحول المعتمدة من هيئة المشروبات S.7360/A.9821سيتطلب التشريع )
يويورك أن تتضمن مكون ا للتدريب على االتجار بالبشر. وسيؤدي ذلك إلى زيادة الوعي والفهم لعالمات الكحولية لوالية ن

  االتجار بالبشر للسماح بتحديد عالمات التحذير والضحايا من أجل االستجابة عند الحاجة.
   

"ال ينبغي للمشرعين الوقوف مكتوفي األيدي بينما تحتل نيويورك باستمرار  قال السناتور عن الوالية جيمس سكوفيس،
المرتبة الرابعة في البالد من حيث انتشار االتجار بالبشر. ستحمي تشريعاتنا التي تهدف إلى تمكين موظفي البارات من  

شر. أشكر الحاكمة على توقيع هذا  اكتشاف ووقف هذا االستغالل الالإنساني ستحمي عدد ا ال يحصى من ضحايا االتجار بالب
  القانون باإلضافة إلى اإلجراءات الوقائية األخرى في الحزمة." 

  
"إن ضمان تدريب موظفي الحانات والمطاعم بشكل صحيح على مساعدة ضحايا   قالت عضوة الجمعية كيمبرلي جان بيير،

عية ومجتمعية تعرض الصحة العامة للخطر وتؤجج العنف  االتجار بالبشر أمر بالغ األهمية. إن االتجار بالبشر مأساة اجتما
والجريمة. سيساعد مشروع القانون هذا في نشر الوعي بالقضية ومساعدة هؤالء الموظفين على فهم العالمات بشكل أفضل  

الحاكمة هوكول   وتعليمهم إجراءات اإلبالغ المناسبة. يسعدني أن أرى مشروع القانون هذا وقد تم توقيعه ليصبح قانون ا من قبل
  وأتطلع إلى مواصلة مكافحة االتجار بالبشر." 

  
( شرط ا لكل نزل أو فندق أو فندق صغير أو موقف سيارات لتضمين التدريب في  S.244B / A.887Cيضع هذا التشريع )

كل موظف خالل  التعرف على ضحايا االتجار بالبشر لكل موظف من المحتمل أن يلتقي بالضيوف. سيتم توفير هذا التدريب ل
ا من التوظيف. سيوفر قسم خدمات العدالة الجنائية ومكتب المساعدة المؤقتة ومساعدة اإلعاقة منهج التدريب. 60أول     يوم 

   
"يتواجد ضحايا االتجار بالبشر بما في ذلك األطفال بيننا في المجتمعات الحضرية   قالت السناتور عن الوالية شيلي ماير،

ا في اكتشافه وإيقافه إذا   ا مهم  والضواحي والريفية في جميع أنحاء والية نيويورك. يمكن لعمال الفنادق والنزل أن يلعبوا دور 
(. أشكر عضوة الجمعية آمي بولين على  S.244B) حصلوا على التدريب المناسب ولهذا السبب كنت فخورة برعاية التشريع

  الشراكة في هذا الجهد وأشكر الحاكمة كاثي هوكول على توقيع هذا اإلجراء ليصبح قانون ا." 
   

"كل يوم، يجبر تجار الجنس النساء والفتيات على بيع أنفسهن لرجال من ذوي الدخل  قالت عضوة الجمعية آمي بولين، 
أليف تشريع لمكافحة االتجار غير المشروع بالجنس والذي يتطلب الدعاية لخدمات الدعم الهامة للضحايا  المرتفع. أنا فخورة بت

في مراكز النقل الرئيسية باإلضافة إلى تدريب عمال الفنادق حتى يتمكنوا من اكتشاف االتجار بالبشر واإلبالغ عنه. غالب ا ما  
يتم تحديده ويعتمد على السكن والمواصالت للعمل. من خالل الوصول إلى   يتم االتجار بالجنس على مرأى من الجميع ولكن لم 

الضحايا في هذه التقاطعات حيث يمكن التعرف عليهم وربطهم بالخدمات يمكننا أن نقدم لهم شريان الحياة لألمان والحرية.  
  ." أحيي الحاكمة هوكول على توقيعها على هذه القوانين والتزامها بإنهاء االتجار بالجنس

  
  التوعية بخدمات االتجار بالبشر

( من جميع دورات المياه التابعة لسلطة الطرق الخارجية نشر معلومات عن S.8711A/A.9883Aسيتطلب التشريع )
الخدمات المقدمة لضحايا االتجار إضافة إلى رقم الخط الساخن الوطني لالتجار بالبشر. سيسمح هذا لمناطق الخدمة بإبراز  

% من عمليات  80اآللية في أكثر من  أكبر للموارد المتاحة للضحايا لمساعدتهم على الهروب من مواقفهم. تُستخدم المركبات
  منطقة خدمة تديرها سلطة الطرق الخارجية في والية نيويورك. 27التهريب وقد يتوقف الكثير منها في 

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

( والذي  S.8711-Aأثني على الحاكمة لتوقيعها على مشورع قانوني ) شر من جذوره كان أولى أولوياتي.اجتثاث االتجار بالب
مشروع قانون  14في هذا العام، قدمت   يتطلب عرض معلومات استباقية في جميع مناطق خدمة سلطة الطرق الخارجية.

ا في هذه القضية حتى يتم محو هذه منها؛ سأستمر في ا 5بشأن االتجار بالبشر وقد وافق مجلس الشيوخ على   لمضي قدم 
  الممارسة الحقيرة من األرض وتبدأ مجتمعاتنا في التعافي." 

   
  االتجار لضحايا المتاحة الخدمات عن معلومات نشر الشاحنات مواقف جميع من (A.9814 / S.8678) التشريع سيتطلب
  من مزيد ا للضحايا هذا سيوفر بها. الخاصة  المياه دورات  في بالبشر لالتجار الوطني الساخن الخط رقم  إلى  إضافة بالبشر
  مواقفهم. من الهروب على لمساعدتهم المتاحة  بالموارد الوعي



   
"يستخدم مهربو البشر البنية التحتية للنقل الرتكاب جرائم غير معقولة في وضح  عن الوالية سمرة ج.بروك،  قالت السناتور 

النهار ومع زيادة السفر على مستوى الوالية خالل أشهر الصيف فإن من الضروري استغالل كل فرصة متاحة لدينا للتدخل  
جمعية بولين على تعاونهما في هذا التشريع لتوفير معلومات منقذة والبدء في إصالح حياة الضحايا. أشكر الحاكمة وعضوة ال
مما يجعل نيويورك مكان ا أكثر أمان ا لعائالتنا وخاصة للنساء   -للحياة لضحايا االتجار في مواقف الشاحنات والمطارات 

  واألطفال." 
   

 خدمات عن معلومات نشر العامة الطيران ومطارات التجارية الخدمات جميع من (A.9406 / S.8710) التشريع سيتطلب
ا الجوية الخطوط تعد بالبشر.  لالتجار الوطني  الساخن الخط رقم إلى باإلضافة االتجار ضحايا  بالبشر لالتجار مشترك ا مركز 
 المحتملون الضحايا سيعرف للعيان اهرظ مكان في الضرورية المعلومات توفير خالل من والدولي.  الوطني الصعيدين على

  أوضاعهم. من الهروب على لمساعدتهم  المتاحة الموارد بالبشر لالتجار
   

  المقدمة الخدمات عن معلومات نشر الموانئ لهيئة التابعة المياه دورات جميع من (A.9169 / S.8262) التشريع سيتطلب
ا الجوية الخطوط تعد بالبشر. لالتجار الوطني الساخن  الخط رقم إلى إضافة االتجار لضحايا   بالبشر لالتجار مشترك ا  مركز 
 المحتملون الضحايا سيعرف للعيان ظاهر نمكا في الضرورية المعلومات توفير خالل من والدولي.  الوطني الصعيدين على

  أوضاعهم. من الهروب على لمساعدتهم  المتاحة الموارد بالبشر لالتجار
   

"ال يوجد مجتمع محصن ضد بالء االتجار بالبشر ومن األهمية بمكان أن نبذل قالت عضو مجلس الشيوخ آنا كابالن، 
م والنجاة من الصدمة لقد أجبروا على التحمل. سيساعد عرض  قصارى جهدنا لمنح الضحايا الفرصة للهروب من خاطفيه

الخط الساخن الوطني لالتجار بالبشر بشكل بارز في األماكن التي يرى الضحايا أنها طريقة منطقية لمساعدة الشخص المحتاج 
ا فخورة بالشراكة مع عضو  على زيادة الوعي بالمشكلة بين أفراد الجمهور الذين قد يكونون قادرين على التدخل والمساعدة. أن

الجمعية آمي بولين بشأن التشريع الذي يتطلب نشر موارد الضحايا في المطارات ومحطات الحافالت وأنا ممتنة لقيادة الحاكمة 
  هوكول في توقيع مشاريع القوانين." 

   
( من جميع دورات مياه محطات حافالت هيئة الموانء نشر معلومات عن خدمات S.8573 / A.9410سيتطلب التشريع )

ا لعدم الكشف عن الهوية ومالءمة محطات   ضحايا االتجار إضافة إلى رقم الخط الساخن الوطني لالتجار بالبشر. نظر 
الخدمات المختلفة الحافالت فهي محاور معروفة تستخدم لضحايا المرور. من خالل عرض المعلومات بشكل بارز حول 

لضحايا االتجار بالبشر إضافة إلى رقم الخط الساخن الوطني لالتجار بالبشر سيكون المزيد من الضحايا على دراية بالموارد  
  التي يمكن استخدامها للهروب من خاطفيهم. 

   
يه البالغين عرض  ( من المؤسسات التي تبيع المشروبات الكحولية أو ترفS.3374B / A.7818Bسيتطلب التشريع )

إشعارات بجرائم االتجار بالبشر وعرض الخط الساخن للمركز الوطني لمكافحة االتجار بالبشر إضافة إلى االتجار 
باألشخاص و خطوط الشكاوى الخاصة بفرقة العمل المعنية باستغالل العمال للحصول على المساعدة. إن العديد من النوادي  

إلتجار بالبشر والعمل القسري والتوعية بهذه الخطوط الساخنة ستعمل على زيادة الوعي  والحانات الترفيهية هي مواقع ل
بالجريمة وعالماتها التحذيرية إضافة  إلى توفير الوعي بالموارد لمساعدة أولئك الذين قد يكونون قد وقعوا ضحية هذه  

  الجريمة.
   

"االتجار بالبشر مشكلة متنامية ومنتشرة تؤثر على كافة مجتمعاتنا. تعمل هذه الحزمة من   قال السناور عن الوالية جمال بيلي،
التشريعات على مكافحة آفة االتجار بالبشر وتعزيز الموارد للضحايا وتعزيز التدابير الوقائية للحماية من حلقة االستغالل 

ترخيص خمور وجميع أماكن الترفيه للبالغين وكسرها. يفرض مشروع القانون الخاص بي أن تعرض أي مؤسسة لديها 
الفتات تحتوي على معلومات االتصال المتعلقة بالخط الساخن لالتجار بالبشر. يواجه ضحايا االتجار عقبات غير عادية في  

طلب المساعدة. إن فرض الالفتات المرئية في هذه المؤسسات حيث يتعرض الضحايا لخطر متزايد سيساعدهم على الوصول  
ى المساعدة المنقذة للحياة. أود أن أشكر الحاكمة كاثي هوكول على توقيع هذا التشريع المهم ليصبح قانون ا وراعية الجمعية  إل

كوزينز ورئيس مجلس النواب كارل إي هيستي وزمالئي - كاتالينا كروز وزعيم األغلبية في مجلس الشيوخ أندريا ستيوارت
  حفاظ على أمان مجتمعاتنا." في كال المجلسين التخاذهم إجراءات لل

  



"إن االتجار بالبشر أو العبودية الحديثة هي كارثة على مجتمعنا يجب مكافحتها على قالت كاتالينا كروز عضوة الجمعية،  
جبهات عديدة. تستهدف تشريعاتي الوعي العام من خالل إلزامية نشر المعلومات المتعلقة بالخدمات لمساعدة الضحايا بحيث 

ا ويمكن الوصول إليها.تكون أ هناك حاجة إلى مزيد من العمل إلنهاء أهوال العبودية الحديثة وسأواصل جهودي   كثر وضوح 
  لمكافحتها. أود أن أشكر الحاكمة هوكول على دعمها لهذا التشريع والسيناتور جمال بيلي لقيادته في هذه القضية." 

   
###  
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