جمعية المساعدة القانونية
تحتاج مساعدة؟
اتصل ب 3300-577-212
اإلفراج المشروط

"ما تحتاج معرفته عن قانون "أقل يعني أكثر
قانون "أقل يعني أكثر" الذي يسري مفعوله سريانا ً كامالً في أول مارس (آذار) عام  2022يتضمن بعضًا من
أكثر اإلصالحات شمواًل في والية نيويورك .ال تزال كثير من تفاصيل القانون قيد التطوير ،بيد أن نصوصًا
معينة أصبحت سارية المفعول اآلن ،مثل القيود على العقوبات المفروضة على المخالفات الفنية لإلفراج
.المشروط ومعايير أعلى لإلثبات .زر الصفحة مجددًا لمزيد من التفاصيل

على من يؤثر القانون؟
أي شخص يقضي عقوبة اإلشراف المجتمعي المفروضة من جانب والية نيويورك ويكون تحت مراقبة .
.اإلدارة اإلصالحية والمراقبة المجتمعية التابعة لوالية نيويورك
يمكن لألشخاص الذين هم تحت اإلفراج المشروط مدى الحياة وأولئك المفرج عنهم من مرتكبي المخالفات .
.الجنسية أن يتأثروا بشكل مختلف .رجاء أنظر أسفله لمزيد من التفاصيل

ما الذي يفعله قانون "أقل يعني أكثر"؟
يوفر سبياًل إلنهاء اإلفراج المشروط مبكرًا من خالل اقتطاع الوقت المكتسب
أغلب من هم قيد اإلفراج المشروط سيكسبون  30يو ًما يحتسب لهم مقابل كل  30يو ًما يقضونها في .
المجتمع .هذا يعني أنه لو أن شخصًا مفرج عنه لم يرتكب مخالفات مثبتة لمدة  30يو ًما ،ستقتطع من
.محكوميته  30يوما ما شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل مدة عقوبة اإلفراج المشروط إلى النصف
حينما يسري مفعول القانون سيحق لمن هم قيد اإلفراج المشروط أن يتلقوا ما يصل إلى سنتين من الوقت .
المقتطع بأثر رجعي .وبغرض عملية الحساب هذه فإن أي وقت قضاه المحكوم في السجن بسبب مخالفة أو في
"حالة فرار" لن يُخصم من المحكومية .فضاًل عن هذا فإن أي شخص يكون مسجونًا على ذمة مخالفة حينما
.يسري مفعول هذا النص ،فإن وقت سجنه لن يبدأ احتسابه إلى أن يتم اإلفراج عنه

يبدأ سريان مفعول النص الخاص يوم األول من مارس (آذار) عام  ،2022ولكن اإلدارة اإلصالحية .
والمراقبة المجتمعية التابعة لوالية نيويورك لديها حتى يوم  17سبتمبر (أيلول)  2022أي عقب مرور عام
.واحد من توقيع القانون كي يقتطع لكل شخص محكوم وقته المحتسب بأثر رجعي
.ال يحق لألفراد المحكومين باإلفراج المشروط مدى الحياة أن يُحتسب لهم وقت يُخصم من محكوميتهم .

ينهي اإلحتجاز والحبس التلقائيين نتيجة ارتكاب مخالفات فنية معينة
بدالً من الحبس تلقائيا ً لمخالفة فنية ,فإن المتهمين بتلك المخالفات سوف يتلقون إخطاراً بشأن المخالفة كي .
.يحضروا إلى المحكمة المحلية
المخاالفات الفنية هي سلوك يُزعم أن الشخص قد إرتكبه وال يتعلق بارتكاب جريمة أو مخالفة لشروط خاصة
لو كان المحكوم في حالة إفراج مشروط الرتكاب مخالفة جنسية .بعض أمثلة المخالفات الفنية هي مخالفة
.حظر التجول أو عدم زيارة مكتب المراقبة في الموعد المحدد أو أن تكون نتيجة اختبار العقاقير إيجابية
المتهمون بمخالفات غير فنية والمتهمون بالفرار أو لم يحضروا الجلسة الخاصة بمخالفتهم سوف تعقد لهم
جلسات إعتراف بالمحكمة الجنائية في خالل  24ساعة من وقت القبض عليهم ,كي يصار إلى تحديد ما إذا
.كانوا سيبقون محبوسين في انتظار نتيجة اجراءات النظر في المخالفة
تكون المخالفة غير فنية إذا إتهم ضابط المراقبة شخصا ً بارتكاب جناية أو جنحة جديدة أو
سلو ٌ
ك قام به شخصٌ مفر ٌج عنه كان محبوسا ً لمخالفة جنسية ،وكان ذلك السلوك يخالف شرطا ً محدداً يتعلق
.بهكذا مخالفة

تحسين االجراءات القانونية
محام له في كل مرحلة من مراحل عملية فسخ اإلفراج
يؤسس "أقل يعني أكثر" لحق الشخص في توفير
ٍ
.المشروط ,ويرفع من معايير االثبات في كل مرحلة من مراحل المخالفة
محام لهم في كل مرحلة من مراحل عملية الفسخ
.األشخاص قيد اإلفراج المشروط لهم الحق اآلن في توفير
ٍ
.يحق تلقائيا ً لكل شخص متهم بمخالفة شروط اإلفراج أن تعقد له جلسة استماع أولية
لألفراد المحتجزين ,ال ب ّد من عقد الجلسات األولية في خالل  5أيام تبدأ من تاريخ اعتقال الفرد التهامه
.بالمخالفة
بالنسبة لألفراد غير المحتجزين ,ال ب ّد من عقد جلسة تمهيدية في خالل  10أيام اعتباراً من تاريخ اطالق
.سراح الفرد بضمان تعهده أو من تاريخ إصدار اإلخطار بالمخالفة
:لو توفرت أدلة كافية في الجلسة األولية ,فسوف يصار إلى عقد جلسة نهائية .
لألفراد المحتجزين ,ال ب ّد من عقد الجلسات النهائية في خالل  30يوما ً تبدأ من وقت إيجاد االثبات الكافي في
.جلسةً أولية

.بالنسبة لألفراد غير المحتجزين ,ال ب ّد من عقد جلسة في خالل  45يوما ً
.يلزم قانون "أقل يعني أكثر" بعقد هذه الجلسات في المحاكم المحلية وليس داخل السجون

يضع حدوداً على فترات الحبس الرتكاب مخالفات فنية
:لن تكون إعادة الحبس مسموحا ً بها في حالة المخالفات الفنية التالية
)مخالفة (منع التواجد خارج المنزل بعد وقت معين
)استخدام الكحول أو العقاقير (إال في حالة كون اإلدانة نتيجة القيادة تحت تأثيرهما
عدم إبالغ ضابط المراقبة بتغيير في الحالة الوظيفية
عدم دفع رسوم إضافية أو أتعاب
الحصول على رخصة قيادة أو قيادة سيارة برخصة سليمة مالم يكن ذلك ممنوعا ً صراحةً وفقا ً لقرار إدانة
.الشخص
.عدم إبالغ ضابط المراقبة بحدوث احتكاك مع الشرطة مالم يكن هناك نيّة إلخفاء سلوك غير قانوني
:لكل المخالفات الفنية األخرى
للمخالفة األولى والثانية 0 :يوم
المخالفة الثالثة 7 :يوم
المخالفة الرابعة 15 :يو ًما
المخالفة الخامسة 30 :يو ًما
في حالة الفرار الذي هو معرف في قانون "أقل يعني أكثر" بأنه تجنبٌ مقصود لإلشراف باالمتناع عن
االستمرار في االتصال مع ضابط المراقبة المعين ,وعدم إعالم ضابط المراقبة بتغيير في محل اإلقامةّ ,
وأن
:ضابط المراقبة لم ينجح في إعادة االتصال مع الشخص رغم بذله جهداً معقوالً
المخالفة األولى 7 :يوم
المخالفة الثانية 15 :يو ًما
المخالفة الثالثة 30 :يو ًما

مصادر أخرى
لمزيد من المعلومات حول القانون الجديد وحملة "أقل يعني أكثر" ,الرجاء زيارة موقعهم االلكتروني
)https://www.lessismoreny.org/fact-sheets).

إخالء مسؤلية
تم إعداد المعلومات الواردة بهذه الوثيقة بواسطة جمعية المساعدة القانونية ألغراض معلوماتية بحتة ,وال تمثل استشارةً
محام وموكله
محام بموكله وال تسلمها يمثل عالقة بين
.قانونية .ال يقصد من هذه المعلومات إنشاء عالقة
ٍ
ٍ
.ال يجب أن تتصرف وفقا ً أل ّ
ي معلومات دون الحصول على استشارة قانونية متخصصة
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