
 
 الحاكم أندرو م. كومو   6/7/2021 للنشر فوًرا:

 

 
ل مصنعي األسلحة المسؤولية وإغالق ثغرة بيع األسلحة الضارة   يوقع الحاكم كومو على قانون يحم ِّ

   

( للجمهور بتحميل مصنعي األسلحة المسؤولية عن منتجاتهم التي تسبب إزعاًجا  S.7196/A.6762-Bيسمح القانون )
  للجمهور

   

( بيع األسلحة النارية ألي شخص صدر أمر بالقبض عليه نظًرا الرتكابه جناية S.5000-B/A.6198-B)يحظر القانون 
  أو جريمة خطيرة

   

ل S.5000-B/A.6198-Bو  S.7196/A.6762-Bوقع الحاكم أندرو م. كومو اليوم على القانون ) ( الذي يحم ِّ
المسؤولية عن الضرر الذي تسببه منتجاتهم ويغلق ثغرة سمحت لألشخاص الذين صدر أمر بالقبض  مصنعي األسلحة 

  عليهم بشراء أسلحة. 

   

"من بين جميع التحديات التي نواجهها كل يوم في نيويورك، هناك القليل من التحديات التي يصعب   وقال الحاكم كومو
ا مجتمعاتنا". "الصناعة الوحيدة في الواليات المتحدة األمريكية المحصنة من تحملها مثل كارثة العنف المسلح التي ابتليت به

الدعاوى القضائية هي شركات تصنيع األسلحة، لكننا لن ندافع عن ذلك بعد اآلن. أنا ال أوقع قانونًا جديدًا يلغي هذه الحصانة  
رامب المدمرة التي سمحت لألشخاص الذين  ويعطي نيويورك القدرة على محاسبتهم فحسب، بل أقوم أيًضا بإغالق ثغرة ت

صدر أمر بالقبض عليهم قيد التنفيذ بشراء أسلحة لفترة طويلة جدًا. اآلن، إذا كان هناك أمر صادر بالقبض عليك قيد التنفيذ، 
  فلن تتمكن من شراء أسلحة في والية نيويورك، هذه الفترة." 

  

  تحميل مصنعي األسلحة المسؤولية

نون الجديد، ال يمكن لمصنعي األسلحة أن يعرضوا سالمة وصحة الجمهور للخطر من خالل بيع أو تصنيع بموجب هذا القا
أو استيراد أو تسويق المنتجات التي يبيعونها. يمكن اعتبار هذه المنتجات مصدر إزعاج للجمهور حتى لو لم يتسبب مصنع  

م وأي مستشار في مؤسسة في المدينة اتخاذ إجراء نيابة  األسلحة في إلحاق الضرر بالجمهور عن قصد. يمكن للمدعي العا
، عمل قانون فيدرالي يسمى 2005عن أي جهة، كما يمكن ألفراد الجمهور والمؤسسات والجمعيات فعل ذلك. منذ عام 

قانون حماية التجارة المشروعة في األسلحة على حماية مصنعي وتجار األسلحة الذين أساءوا استخدامها من معظم 
عاوى القضائية. ال توجد صناعة أخرى تتمتع بهذه الحماية من المسؤولية عن منتجاتها وممارساتها، األمر الذي أوجد  الد

كارثة كبيرة من الضوابط المتراخية وعدم القدرة على محاسبة األشخاص الذين أساءوا استخدام األسلحة. سيسمح هذا  
جد فيها ضوابط وإجراءات معقولة، مما يضمن عدم محاسبة المصنعين  القانون برفع دعوى قضائية في الحاالت التي ال تو
 والتجار المسؤولين عن أفعال الجهات اإلجرامية. 

   

  



  منع األشخاص الذين صدر أمر بالقبض عليهم قيد التنفيذ من شراء األسلحة

يحظر مشروع القانون الثاني بيع األسلحة النارية أو شرائها أو نقلها ألي شخص صدر أمر بالقبض عليه نظًرا  
الرتكابه جناية أو جريمة خطيرة. كما أنه يحظر شراء األسلحة وبيعها وإهدائها إذا كان من المعروف أن المشتري 

تم اقتراح مشروع القانون هذا باعتباره جزًءا من  ة.صدر أمر بالقبض عليه نظًرا الرتكابه جناية أو جريمة خطير
 .  2021قوانين الوالية لعام 

  

، أعادت وزارة العدل األمريكية تفسير حظر شراء األسلحة في النظام الوطني للتحقق الفوري من  2017في أوائل عام 
ب من المالحقة القضائية بسبب ارتكاب  الخلفية الجنائية ليشمل فقط األفراد الذين فروا من والية إلى أخرى بغرض التهر

جريمة أثناء خضوعهم ألمر قيد التنفيذ أو وشيك بالقبض عليهم مقايل من صدر بحقهم أي أمر بالقبض عليهم. تحت قيادة 
الحاكم كومو، عالجت والية نيويورك هذه المسألة من خالل منع أي شخص صدر أمر بالقبض عليه نظًرا الرتكاب جناية 

يرة من إصدار ترخيص باقتناء أسلحة نارية له أو االحتفاظ به، وهو أمر ضروري لشراء مسدس أو أو جنحة خط
طبنجة. يعتمد هذا القانون على هذا اإلجراء، مما يسمح بإدخال هذه األنواع من أوامر القبض مرة أخرى في قاعدة بيانات 

NICS رك أم ال، مما يضمن عدم تمكن هؤالء األفراد  كمانع خاص بالوالية، سواء كان الفرد قد فر من والية نيويو
  المطلوب القبض عليهم في نيويورك نظًرا الرتكاب جريمة خطيرة من الحصول على أسلحة جديدة.

   

"أعلنا في ميزانية الدولة لهذا العام أن العنف المسلح هو أزمة صحية عامة، تؤثر بشكل خاص    قال السيناتور زيلنور ميري
اب البشرة السوداء والبنية مثل المجتمعات التي أمثلها. اليوم، نتخذ إجراءات صارمة لمعالجة هذه  على مجتمعات أصح

األزمة مباشرة من خالل سن أقوى قانون يتعلق بمسؤولية صناعة األسلحة في البالد. يوضح هذا القانون الجديد ما يلي: لن  
لطائشة وغير المسؤولة التي أدت إلى إراقة الدماء في شوارعنا.  تتردد نيويورك في تحميل شركات األسلحة مسؤولية أفعالها ا

أنا ممتن للحاكم كومو لتوقيعه على هذا القانون، ولعضو الجمعية باتريشيا فاهي لقيادة المهمة في الجمعية، ولعدد ال يحصى 
  من المؤيدين والشركاء والناجين من العنف المسلح الذين مكنونا من تحقيق ذلك." 

  

"بينما قمنا بسن بعض من أقوى قوانين األسلحة في الواليات المتحدة ولدينا معدالت أقل   سيناتور بريان كافانا،قال ال
بكثير من الوفيات واإلصابات باألسلحة مقارنة بمعظم الواليات األخرى، يجب أن نظل ملتزمين ببذل كل ما في  

ن اقتنائهم لها. إن توقيع الحاكم اليوم على مشروع  وسعنا لمنع األشخاص الذين ال ينبغي حصولهم على األسلحة م
القانون الخاص بي مع عضو الجمعية بولين لمنع أولئك الذين صدر أمر بالقبض عليهم قيد التنفيذ من الحصول على  

أسلحة، ومشروع القانون األساسي من قبل السيناتور ميري وعضو الجمعية فاهي لتحميل مصنعي األسلحة  
بائعين المسؤولية عندما تؤذي ممارساتهم المتهورة سكان نيويورك، يمثالن خطوات مهمة في والمستوردين وال

  جهودنا المستمرة إلنهاء كارثة العنف المسلح." 

  

"لفترة طويلة جدًا، يتم تهريب معظم األسلحة التي تم استردادها من جرائم العنف وإطالق  قالت عضوة الجمعية باتريشيا فاهي،
النار في نيويورك من خارج الدولة، ومع ذلك فإن صناعة األسلحة في الواليات المتحدة تتمتع بحماية خاصة من المسؤولية  

ن اعتماد هذا القانون المهم سيسمح لمصنعي األسلحة . إ PLCAAالمعروف باسم   2005المدنية بموجب القانون الفيدرالي لعام 
وموزعينها، الذين يستخدمون عن قصد جهات سيئة لتسويق منتجاتهم، بتحمل المسؤولية المدنية عن األضرار التي يتسببون فيها  

المة سكان نيويورك من  وال نتوانى اآلن للمساعدة في الحفاظ على س -في شوارعنا. لقد قدنا األمة فيما يتعلق بقانون األسلحة 
كارثة العنف المسلح. أشكر الحاكم كومو على مواصلة هذا السجل القوي من خالل توقيع مشروع القانون هذا ليصبح قانونًا، 
والسيناتور ميري لشراكته القوية في المجلس التشريعي، ورئيس المجلس التشريعي هيستي، وزمالئي التشريعيين، ودعاة منع 

لمساعدة في اعتماد أول قانون يتعلق بمسؤولية صناعة األسلحة في البالد. سيكون هذا القانون بمثابة أداة فعالة  العنف المسلح ل 
  لالستفادة من الحرب ضد العنف المسلح هذا العام في والية نيويورك وتحويل الحوار الوطني." 

  



ي أيدي من ال ينبغي اقتنائهم لها، مما يؤدي إلى  "في كثير من األحيان، نرى األسلحة ف وقالت عضوة الجمعية آمي بولين،
نتائج كارثية. إذا كنت قد ارتكبت جريمة خطيرة، وصدر أمر قيد التنفيذ بالقبض عليك، فال ينبغي أن تقتني سالح. إنه أمر 

   منطقي وأثني على الحاكم كومو لتوقيعه عليه ليصبح قانونًا." 
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