
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 22/12 للنشر فوًرا:

 
 

  الحاكمة هوكول توقع تشريعًا إلنشاء نظام تتبع أدوات االغتصاب على مستوى الوالية
  

 الناجين من مجموعات جمع أدلة االعتداء الجنسي  S7867-A/A9596-Aسيساعد التشريع 
  
  

( إلنشاء نظام تتبع إلكتروني على مستوى الوالية  S7867-A/A9596-Aوقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم التشريع )
لمجموعات جمع أدلة الجرائم الجنسية، والمعروفة باسم أدوات االغتصاب. سيضمن نظام التتبع هذا حصول جميع الناجين من  

 االعتداء الجنسي على معلومات حول حالة وموقع أدواتهم. 
  

سي الدعم والتعاطف والتمثيل والعدالة، ونحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لتحقيق  "يستحق الناجون من االعتداء الجن
"سيكون نظام التتبع الجديد هذا أداة حاسمة لتمكين الناجين من القدرة على   قالت الحاكمة هوكول. المساءلة التي يستحقونها،" 

 أمانًا ودعًما للجميع." تتبع هذه األدوات، ويدعم جهودنا الشاملة لجعل والية نيويورك أكثر 
  

ه التشريع )  Division of Criminal Justiceقسم خدمات العدالة الجنائية ) (S7867-A/A9596-Aيوج ِّ
Services, DCJS إلنشاء نظام تتبع للمجموعات الموجودة في عهدة وكاالت إنفاذ القانون. سيسمح نظام التتبع هذا )

للناجيات بالوصول إلى معلومات حول حالة مجموعة أدوات االغتصاب الخاصة بهن وسيكون ضروريًا لضمان المساءلة عن  
 المعالجة في الوقت المناسب. 

  
"سيعيد نظام تتبع أدوات االغتصاب الجديد في والية نيويورك الوكالة   ندرا بياجي:قالت عضو مجلس شيوخ الوالية أليسا

للناجين التمثيل وسيسمح لهم بالوصول إلى معلومات عن حالة مجموعة أدوات االغتصاب الخاصة بهم إذا كانوا جاهزين  
صاب الناجين على مواجهة فقدان تقرير ومتى كانوا جاهزين. يمكن أن يساعد الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأدوات االغت

المصير والسيطرة والذي غالبًا ما يكون في صميم تجربة االعتداء الجنسي. أشكر الحاكمة كاثي هوكول على توقيعها على هذا  
 التشريع المهم، وأشكر زمالئي التشريعيين والمدافعين المتفانين على عملهم الدؤوب في دعم الناجين." 

 
"يعد إنشاء نظام لتتبع أدوات االعتداء الجنسي خطوة حاسمة في تحقيق العدالة   عية التشريعية آمي بولين:قالت عضو الجم

للناجين. سيؤدي هذا الوصول إلى مواجهة فقدان الضحايا لتقرير المصير والسيطرة والذي غالبًا ما يكون في صميم االعتداء 
وهي خطوة  -جب أن يكون لديهم القدرة على الوصول إلى معلوماتهم الجنسي. لقد مر هؤالء الضحايا بالفعل بما يكفي وي

 رئيسية محتملة في عملية الشفاء. أشيد بالحاكمة هوكول التخاذها إجراءات لمساعدة ضحايا االعتداء الجنسي في نيويورك." 
  

 مختبرات قبل من الحقًا واختبارها القانون إنفاذ قبل من جمعها يتم التي النقطة من األدوات بتتبع  (DCJS) قسم نظام سيقوم
 ولكن القانون، إلنفاذ الخضوع عدم  يختارون الذين للناجين متاًحا سيكون الذي التتبع نظام هذا التتبع نظام يكمل كأدلة. الجريمة

   عاًما.  20 لمدة (OVS) الضحايا خدمات مكتب بواسطة أدواتهم تخزين سيتم
  

"نشيد بالحاكمة والهيئة التشريعية لضمان حصول ضحايا الجريمة   مكتب خدمات الضحايا:قالت إليزابيث كرونين، مديرة 
على هذه األداة القيمة للمساعدة في إبقائهم على اطالع بينما تتم معالجة األدلة للضحايا الذين يختارون إبالغ سلطات إنفاذ 

م والموارد التي يحتاجون إليها سواء اختاروا  ( مكرس لتزويد ضحايا الجريمة بالدعOVSالقانون عن الجريمة. مكتب )
 المضي قدًما في القضايا الجنائية أم ال." 



 

 

  
( ملتزمون بتحسين نظام العدالة الجنائية DCJS"نحن في قسم )  قالت مفوضة قسم خدمات العدالة الجنائية روسانا روسادو:

جنسي من خالل تزويدهم بمعلومات محدثة ودقيقة عن  للجميع، ونحن فخورون بالمساعدة في تمكين الناجين من االعتداء ال
حالة معالجة األدلة في قضاياهم. نشكر الحاكمة هوكول وشركائنا في الهيئة التشريعية على قيادتهم والتزامهم بضمان حصول  

 ضحايا االعتداء الجنسي على الدعم والموارد التي يحتاجونها ويستحقونها."  
  

"أود أن أشكر الحاكمة هوكول على قيادتها في تقديم الدعم   ك بالنيابة، ستيفن إيه نيجريلي:قال قائد شرطة والية نيويور
للناجين من االعتداء الجنسي. سيضمن نظام التتبع الجديد هذا حصول الناجين على تحديثات حول مجموعة األدلة التي تم  

رعي وإنفاذ القانون المسؤولية عن ضمان معالجة  جمعها في قضيتهم، وسيتحمل مقدمي الخدمات الطبية ومختبرات الطب الش
 األدوات في الوقت المناسب." 

  
( مسؤول عن تخزين أدوات جمع أدلة الجرائم الجنسية التي لم يتم اإلفصاح عنها إلنفاذ القانون. يتطلب قانون  OVSمكتب )

طلب معلومات معينة حول مجموعة أدواته   عاًما، ويجوز لضحية الجريمة  20الصحة العامة من الوالية تخزين األدوات لمدة 
( حاليًا بتطوير نموذج موافقة، والذي سيكون  OVSأو خصوصياته المخزنة. يقوم مكتب والية نيويورك لخدمات الضحايا )

( عبر البريد اإللكتروني OVS، مما يسمح لضحايا الجريمة بإكمال وتقديم طلب إلى مكتب )الوكالة متاًحا على موقع ويب
يساعد هذا في منح الضحايا والناجين من االعتداء الجنسي الوقت الذي قد يحتاجون إليه   .soeck@ovs.ny.govعلى 

 لتقرير ما إذا كانوا سيبلغون عن الجريمة واإلفصاح عن أدواتهم إلنفاذ القانون إلخضاعها لالختبار.  
  

مليون دوالر من التمويل الفيدرالي والوالئي  373.2علنت الحاكمة هوكول عن ما يقرب من في وقت سابق من هذا العام، أ 
برنامًجا لمساعدة  239منظمة غير ربحية وائتالفات ومستشفيات ووكاالت حكومية لدعم   219على مدى ثالث سنوات لـ

عدة القانونية المدنية وإدارة الحاالت الضحايا بتقديم المشورة في األزمات والعالج والمأوى في حاالت الطوارئ والمسا
في المائة،   47(، وسيدعم ما يقرب من نصف التمويل، OVSوالدعوة. هذا هو أكبر استثمار منفرد للتمويل يديره مكتب )

  في المائة من التمويل للبرامج التي تخدم 13البرامج التي تخدم الضحايا والناجين من العنف المنزلي وأسرهم بينما سيُخصص 
 الضحايا والناجين من االعتداء الجنسي. 

  
 النفقات في األسرة  وأفراد  والناجين الضحايا وتساعد حاسمة أمان شبكة (OVS) مكتب يديرها التي المالية  المساعدة توفر

 الوالية هي نيويورك األخرى. المساعدات إلى  باإلضافة  والدعم، المفقودة واألجور والدفن  الجنازة ونفقات واالستشارية الطبية
  طالما المساعدة تلقي لألفراد يمكن أنه يعني مما االستشارية،  أو الطبية للتكاليف قصى أ حد بها يوجد ال التي  البالد في الوحيدة

  إليها. بحاجة أنهم
  

( للحصول على تعويضات أو سداد OVSتساعد برامج مساعدة الضحايا أيًضا األفراد على تقديم مطالبات إلى مكتب )
هلية للحصول على تعويض أو سداد من خالل دخل الفرد والوصول  النفقات الناتجة مباشرة عن الجريمة. بينما يتم تحديد األ

إلى الموارد األخرى، مثل التأمين الصحي، فإن برامج مساعدة الضحايا تقدم الخدمات والدعم دون أي تكلفة ألي شخص  
لسكان نيويورك بالبحث بسهولة عن البرامج حسب   Connect Resource OVSيسمح الربط بالموارد  يحتاج إليها.

لمزيد من المعلومات ومتابعة الوكالة  الضحايا خدمات مكتبيب تفضل بزيارة موقع و  اهتمامات أو قضايا محددة يواجهونها.
  . لمزيد من المعلومات حول الخدمات التي تقدمها الوكالة، بما في ذلك المبادئ التوجيهية حول األهلية،فيسبوكو تويتر على

 .  1-800-247-8035أو اتصل بالرقم  ovs.ny.govتفضل بزيارة 
  

"يشيد تحالف والية نيويورك ضد  قالت جوين رايت، المديرة التنفيذية المؤقتة لتحالف والية نيويورك ضد االعتداء الجنسي:
( بالحاكمة هوكول New York State Coalition Against Sexual Assault, NYSCASAاالعتداء الجنسي )

والهيئة التشريعية لوالية نيويورك لتمرير هذا التشريع المهم وتوقيعه ليصبح قانونًا. سيكون نظام تتبع مجموعة أدوات  
االغتصاب على مستوى الوالية أداة أخرى توفرها والية نيويورك العظيمة لتحقيق العدالة للناجين من االعتداء الجنسي  

كمة هوكول عن حقوق الناجين من االعتداء الجنسي لسنوات. يسعدنا إدراكها ألهمية تتبع حالة أدوات واالغتصاب. دافعت الحا
 االغتصاب للناجين لكي يشعروا بالسيطرة على مصيرهم." 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ovs.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3bcf425664b94470ba8e08dae456d9f4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638073359573447278%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YuGsqzav1BJaG6SQltucIFBrt1V6%2FOgQLXKR%2F%2BixomU%3D&reserved=0
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fovs.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2022%2F06%2Fovs-crime-victim-brochure.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3bcf425664b94470ba8e08dae456d9f4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638073359573603966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1wh%2BYJ9SIjdm6vlSxWeiqVU0tO6nLpFk6lTE4f82vtA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ovs.ny.gov%2Fconnect&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3bcf425664b94470ba8e08dae456d9f4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638073359573603966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=F0xT3c3vEHB8m8euW%2Figr4ay9IyAXZjQetyd3oU5uZc%3D&reserved=0
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"اليوم، تشيد مؤسسة   :Joyful Heart Foundationقالت إلسي كنيشت، مديرة السياسة والدعوة في مؤسسة  
Joyful Heart Foundation  بالحاكمة كاثي هوكول لتوقيعها تشريعS.7867-A وهو قانون يضيف نيويورك إلى ،

الواليات المتنامية التي حققت إصالًحا شاماًل لمجموعة أدوات االغتصاب المكونة من ستة أركان. مع وجود نظام التتبع هذا،  
افية والمساءلة حول جمع واختبار هذه األدلة  والية وواشنطن العاصمة وبورتوريكو في زيادة الشف 36تنضم نيويورك إلى 

الحيوية. تضمن أنظمة التتبع أيًضا فحص أدوات االختبار بسرعة، ومع تنفيذ بوابة للضحايا، تعطي الناجين األداة التي  
 ، نعلم أن منح الناجين إمكانية الوصول عبر اإلنترنت إلى معلومات حولJoyful Heartيحتاجونها للتعافي. في مؤسسة 

أدواتهم بشروطهم الخاصة يمكن أن يساعد في مواجهة فقدان تقرير المصير والسيطرة في صميم تجربة االعتداء الجنسي.  
 نشكر الحاكمة هوكول على توقيع هذا القانون ونتطلع إلى العمل مع مكتبها لتنفيذ هذا اإلصالح المهم."  

  
###   
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