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  تحتفل بتمرير قرار تكريس الحقوق المتساوية في دستور والية نيويورك الحاكمة هوكول

  
  

احتفلت الحاكمة كاثي هوكول اليوم بتمرير قرار تكريس المساواة في الحقوق في دستور والية نيويورك، والذي سيعزز الحق  
في الوصول إلى اإلجهاض في والية نيويورك. عندما يتم إقرار القانون، فإن التعديل سيضيف األصل العرقي والقومي  

الجنسي والهوية الجنسية والتعبير عن الجنس والحمل ونتائج الحمل والرعاية والعمر واإلعاقة والجنس، بما في ذلك التوجه 
الصحية اإلنجابية واالستقاللية إلى وسائل الحماية الحالية التي تغطي حاليًا التمييز على أساس األصل العرقي أو اللون أو  

ليوم بإضافة هذا القرار إلى جدول أعمال الجلسة الديانة أو المعتقد. يأتي ذلك بعد أن أصدرت الحاكمة إعالنًا في وقت سابق ا
 االستثنائية، في ضوء قرار المحكمة العليا األخير الذي ألغى الحماية الفيدرالية لإلجهاض.  

  
"في غضون أسبوع واحد فقط، بدأ األمريكيون بالفعل في رؤية العواقب المدمرة لنهاية قضية رو ضد وايد واإلحساس بها.  

حكمة العليا المرعب بإسقاط الحقوق اإلنجابية، تتخذ والية نيويورك خطوة غير مسبوقة نحو تقنين الحق في ضوء قرار الم
كوزينز ورئيس الجمعية -"أنا ممتنة لزعيمة األغلبية ستيوارتقالت الحاكمة هوكول. في اإلجهاض في دستور الوالية،" 

وسائل الحماية الرائدة على مستوى الوالية لمرضى اإلجهاض  هيستي على المضي قدًما بهذه الحماية الحاسمة، والبناء على 
ومقدميه. في لحظة استقطاب واسع النطاق، تعمل نيويورك في دستورها على ترسيخ مبدأ الترحيب بكم هنا وحمايتكم، بغض  

 النظر عمن تحبون، ومن أين أتيتم، أو كيف تختارون التعبير عن أنفسكم."  
  

"لقد بدا جليًا من خالل إسقاط قضية رو ضد وايد أن والية س الشيوخ أندريا ستيوارت كوزينز: قالت زعيم األغلبية في مجل
نيويورك يجب أن تستمر في الوقوف وأن تكون رائدة وطنية لحماية المرأة وحقوق الفرد. لهذا السبب نقوم بشكل استباقي  

ري في اإلجهاض وموانع الحمل في نيويورك. هذه بتدوين الحقوق المتساوية األوسع بموجب القانون وضمان الحق الدستو
خطوة كبيرة إلى األمام بالنسبة لواليتنا بينما يتراجع اآلخرون، وموقف مهم ضد اعتداءات المحكمة العليا على حقوقنا. أنا  

هوكول على  فخورة للغاية بمؤتمرنا في تطوير هذه التغييرات التاريخية في دستورنا وأشكر رئيس الجمعية هيستي والحاكمة
 شراكتهما في إنجاز ذلك."  

  
"لقد خذلت المحكمة العليا النساء وفشلت في حماية حقوق األمريكيين. لكن نيويورك لن  قال كارل هيستي، رئيس الجمعية:

تخذلهم. قبل ثالث سنوات، وضعنا أسس الحماية لقضية رو ضد وايد في قانون، واليوم بدأنا عملية تكريس الحماية لرعاية  
في دستور واليتنا. لن تسمح األغلبية في الجمعية   -الحقوق المتساوية لجميع سكان نيويورك  -الصحة اإلنجابية للمرأة 

والحاكمة وشركاؤنا في مجلس الشيوخ بسحب الحقوق من سكان نيويورك. سوف نستمر في النضال لدفع نيويورك إلى 
 األمام وليس إلى الوراء." 

  
: "سيستمر سكان نيويورك في مقاومة جهود المحكمة العليا إلحباط مسار التقدم في الحقوق  روغر قالت السيناتور ليز ك

األساسية. كنت فخوًرا باالنضمام إلى الحاكمة وزمالئي التشريعيين في التحرك لضمان أقوى حماية لإلجهاض وغيره من  
ذلك، فإن توسيع الفئات المشمولة بأحكام الحقوق   الرعاية اإلنجابية من خالل تكريس هذه الحقوق في دستورنا. عالوة على

  المتساوية في دستورنا سيعطي نيويورك الحماية الدستورية األكثر شمواًل ضد التمييز في أي والية في البالد."
  

"عندما بدأنا هذه المعركة التاريخية بإدخال تعديل المساواة في دستور قالت عضو الجمعية التشريعية ريبيكا سيرايت: 
نيويورك، اعتمدنا على أنصار حق المرأة في التصويت وقادة الحقوق المدنية ألجيال عديدة مرت. بدعم دائم من الحاكمة 



لمناصرين، نحن أقرب من  هوكول، ورئيس الجمعية التشريعية هيستي، وزمالء في الجمعية ومجلس الشيوخ، والعديد من ا
أي وقت مضى لتكريس حق المرأة في االختيار والمساواة في الحماية ضد التمييز في أهم وثيقة منظمة للحكم في واليتنا.  

 سوف يظهر الضوء الساطع لقيادة والية نيويورك من خالل األيام القاتمة المظلمة للمحكمة العليا للواليات المتحدة." 
  

ر األول البالغ األهمية، سيحتاج القرار إلى تمريره مرة أخرى في الجلسة التشريعية المقبلة قبل الذهاب إلى  بعد هذا التمري
 الناخبين للحصول على الموافقة النهائية.  

  
صندوق دعم رائد على مستوى  يرتكز هذا اإلجراء على قيادة والية نيويورك في حماية الوصول إلى اإلجهاض. يشمل ذلك 

، بإشراف وزارة الصحة بالوالية، لتوسيع القدرات وضمان وصول المرضى مليون دوالر 25الوالية مقدم لإلجهاض بقيمة 
ماليين دوالر لمراكز الرعاية الصحية اإلنجابية للوصول   10الذين يسعون إلى رعاية اإلجهاض في نيويورك، باإلضافة إلى 

  هذه الرعاية الحيوية.إلى المنح األمنية من خالل قسم خدمات العدالة الجنائية للمساعدة في ضمان سالمة مقدمي 
  

، والتي أقرتها الجمعية التشريعية، للحفاظ على حقوق  وقعت الحاكمة هوكول على حزمة شاملة من ستة مشاريع قوانين
يويورك. يتخذ التشريع إجراءات محددة لمعالجة مجموعة اإلجهاض وحمايتها وتعزيزها للمرضى ومقدمي الرعاية في ن

متنوعة من المخاوف القانونية بما في ذلك إنشاء سبب دعوى للتدخل غير القانوني في الحقوق المحمية وإدراج مقدمي  
د  خدمات اإلجهاض والمرضى في برنامج سرية العنوان. تحظر مشاريع القوانين الجديدة أيًضا اتهامات سوء السلوك ض

ممارسي الرعاية الصحية لتقديم خدمات اإلنجاب للمرضى الذين يقيمون في واليات تكون هذه الخدمات فيها غير قانونية وال  
  تسمح لشركات التأمين ضد األخطاء الطبية باتخاذ إجراءات عكسية ضد مقدم خدمات اإلجهاض الذي يقدم الرعاية القانونية.

  
توعية عامة   ةحملر المحكمة العليا بإسقاط قضية رو ضد ويد، أطلقت الحاكمة هوكول باإلضافة إلى ذلك، فور صدور قرا

أن اإلجهاض سيظل آمنًا   - وجميع األمريكيين  -قوية ومتعددة المنصات ومدفوعة األجر لضمان أن يعرف سكان نيويورك 
والية جهوًدا إعالنية متعددة  وقانونيًا، ويمكن الوصول إليه دائًما في والية نيويورك. تشمل هذه الحملة على مستوى ال

يوفر وجهة واحدة للحصول على معلومات حول حقوق اإلجهاض ومقدمي الخدمات والدعم   ديد جالمنصات وموقع ويب 
  وخيارات الدفع في نيويورك.
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