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

 

 
يعلن الحاكم كومو عن أول حالة طوارئ على مستوى الدولة في حالة كوارث العنف المسلح ضمن إستراتيجية شاملة  

  لجعل نيويورك أكثر أمانًا
  

إدارة خدمات العدالة الجنائية جمع يصدر أمًرا تنفيذيًا يعلن أن العنف المسلح يمثل حالة طوارئ كوارث، ويطلب من 
  ومشاركة البيانات على مستوى الحوادث من أقسام الشرطة المحلية بشأن العنف المسلح

  
  بؤر نشاط العنف المسلح الناشئةيُنشئ مكتب الوقاية من العنف المسلح لتنسيق الجهود وتوجيه الموارد نحو 

 
التدخل والوقاية والوظائف إلشراك الشباب المعرضين للخطر وإبعاد الشباب عن  مليون دوالر في برامج  138.7يستثمر 

  الشوارع
 

  يُنشئ وحدة جديدة تابعة لشرطة الوالية لمنع تهريب األسلحة لوقف تدفق األسلحة غير المشروعة إلى الوالية
  

  والمجتمعيشترك مع كلية جون جاي للعدالة الجنائية لتعزيز العالقات بين الشرطة 
     

أعلن الحاكم أندرو م. كومو عن أول حالة طوارئ على مستوى الدولة في حالة كوارث العنف المسلح ضمن إستراتيجية  
جديدة شاملة لجعل نيويورك أكثر أمانًا. تتعامل هذه اإلستراتيجية الجديدة مع العنف المسلح بصفته أزمة صحية عامة، وذلك  

إلدارة أزمة العنف المسلح الراهنة، وتقليل معدل إطالق النار، فضالً عن الحلول طويلة المدى  باستخدام حلول قصيرة المدى 
التي تركز على التدخل المجتمعي وإستراتيجيات الوقاية لكسر حلقة العنف. تسمح حالة طوارئ الكوارث للدولة بتسريع  

  المسلح على الفور.األموال والموارد للمجتمعات حتى تتمكن من البدء في استهداف العنف 
  

إنشاء مكتب الوقاية من العنف المسلح. كما طلب الحاكم  لتنسيق جهود منع العنف المسلح التي تقودها الوالية، أعلن الحاكم 
بموجب األمر التنفيذي من إقسام الشرطة الرئيسية مشاركة البيانات على مستوى الحوادث حول العنف المسلح مع إدارة  

سيستخدم مكتب الوقاية من العنف المسلح الجديد هذه البيانات لتتبع بؤر جنائية لتجميع هذه البيانات أسبوعيًا. خدمات العدالة ال 
 نشاط العنف المسلح الناشئة، وإرسال الموارد إلى المناطق التي في أمس الحاجة إليها.  

  
في برامج التدخل والوقاية، بما في ذلك البرامج   مليون دوالر  138.7تشمل هذه اإلستراتيجية الشاملة أيًضا استثماًرا بقيمة 

التي تشرك الشباب المعرضين للخطر في فرص العمل الصيفية وبرامج األنشطة المجتمعية إلبعاد الشباب عن الشوارع،  
هريب  تابعة لشرطة الوالية لمنع تإنشاء وحدة جديدة وتدعم برامج الوقاية من العنف المسلح الجارية. أعلن الحاكم أيًضا 

باألسلحة لوقف تدفق األسلحة غير المشروعة إلى نيويورك من الواليات التي بها قوانين ضغيفة للسالمة من 
باإلضافة إلى ذلك، ستواصل الوالية تعزيز العالقات بين الشرطة والمجتمع من خالل الشراكة مع كلية جون جاي   األسلحة. 

قييم خطط اإلصالح التي طورتها من خالل برنامج إصالح الشرطة وإعادة  للعدالة الجنائية لمساعدة المحليات في تنفيذ وت
   االبتكار التعاوني في والية نيويورك المتميز.

        
"نعمل على جعل نيويورك أفضل من أي وقت مضى، لكن إعادة البناء تشمل معالجة أشكال الظلم  قال الحاكم كومو: 

عند النظر إلى األرقام األخيرة، نجد أن عدد من يموتون اآلن بسبب العنف المسلح  (. COVIDالمنهجي التي كشفتها جائحة )
(. هذه مشكلة وطنية، ولكن يجب على أحدنا تصعيد هذه المشكلة  COVIDوالجريمة أكثر ممن يموتون من مرض )
ألمة مرة أخرى بمنهج  (، ستقود نيويورك اCOVIDتماًما كما فعلنا مع مرض )  ومعالجتها ألن مستقبلنا يعتمد على ذلك.



شامل لمكافحة العنف السالح والوقاية منه، وخطوتنا األولى هي االعتراف بالمشكلة في حالة الطوارئ األولى في الدولة  
  بشأن العنف المسلح. عندما نرى ظلًما، فإننا ال ننظر في االتجاه اآلخر، بل نقف ونقاومه ألن هذه هي طريقة نيويورك."

 
   ة العامة لمعالجة العنف المسلحتنفيذ منهج للصح

ستشرف وزارة الصحة بوالية نيويورك على مكتب الوقاية من العنف المسلح الجديد، وسيتولى قيادته منسق الوقاية من  
العنف المسلح المعين من قبل الحاكم، والذي سينسق منهًجا حكوميًا شامالً لضمان عمل البرامج الحكومية والمحلية على  

جيات موحدة للوقاية من العنف المسلح. سيضم المكتب فرقة عمل من ممثلين من وكاالت الوالية، بما في ذلك  طرح إستراتي
مكاتب الصحة العقلية، وخدمات األطفال والعائالت، والمعونات المؤقتة ومعونة العجز، والوقاية من العنف األسري،  

الحيات واإلشراف المجتمعي، وكذلك شركة إمباير ستيت  وخدمات الضحايا، وإدارات العمل، واإلسكان، والصحة، واإلص
 للتطوير، وشرطة الوالية، وقسم الميزانية، وغيرها.  

 
سيدعو الحاكم أيًضا الجهات المعنية للمشاركة في مجلس الحاكم الجديد بشأن الحد من العنف المسلح، لضمان التنسيق بين  

الحتياجات المحلية. سيراجع المجلس القوانين الحالية والمقترحات المحلية  الوالية والمحليات والمجموعات المجتمعية لتلبية ا
 لإلصالح، وسيقدم توصيات للتغيير بناًء على العلم والبيانات. 

 
   " باستخدام العلم والبياناتالنشاط استهداف "بؤر

نطاق الوالية بواسطة قسم  استطالع أسبوعي ألقسام الشرطة على كما هو موضح في أمر الحاكم التنفيذي، سيتم إجراء 
الحوادث حول عمليات إطالق النار، ليتمكن مكتب الوقاية من  خدمات العدالة الجنائية للحصول على بيانات على مستوى 

 العنف المسلح الجديد من تحديد وتتبع بؤر النشاط الناشئة، وتوجيه الموارد إلى األماكن التي تحتاجه.  
 

ستستخدم الوالية إستراتيجية قائمة على مجموعات الحتواء الوباء ومكافحته، وتحديد   (، COVIDكما هو الحال مع مرض )
النشاط األولية التي تم   بؤر  نشاط العنف المسلح حيث يقود عدد صغير من الناس مجموعات من عمليات إطالق النار. بؤر 

و  18شابًا تتراوح أعمارهم بين  4,090فقط  تحديدها في مدينة نيويورك، وألباني، وبوفالو، وسيراكيوز، ولونج آيالند تضم
 .  هنا عرض الخرائط بالمائة من أعمال العنف المسلح األخيرة في تلك المجتمعات. 48.5عاًما، لكنها تمثل  24
 

   ر إليجاد فرص عمل وأنشطة مجتمعية للشبابمليون دوال 76استثمار أكثر من 
( العديد من الشباب خارج المدارس والعمل، وتركت االضطرابات  COVIDبدأ تصاعد العنف المسلح عندما أبقت جائحة )

كان لهذه  في الدعم والخدمات االجتماعية الشباب المعرضين للخطر دون أماكن آمنة ومنتجة للذهاب إليها خالل النهار.
رابات تأثير مزعزع لالستقرار، ال سيما على الشباب، مما أدى إلى زيادة العنف المسلح. أظهرت األبحاث أن برامج  االضط

 في المائة.   45العمل الصيفية تقلل من احتمال التورط في العنف بنسبة 
    

دوالر إليجاد فرص عمل  مليون  76للمساعدة في إبعاد الشباب عن الشوارع، ستستثمر الدولة مبلغًا غير مسبوق قدره 
 وأنشطة مجتمعية للشباب المعرضين للخطر.  

    
وظيفة للشباب هذا الصيف، مع التزامات أولية إليجاد وظائف بواسطة االتحاد   21,000ستمول والية نيويورك أكثر من 

ل مدينة نيويورك، ، وهيئة النقل الحضرية، والشراكة من أج32BJالمتحد للمعلمين، واالتحاد الدولي لموظفي الخدمة 
، وتحالف الضيافة في مدينة نيويورك، وغرفة التجارة في بروكلين، وغرفة التجارة في كوينز،  tech:NYCومؤسسة 

الموقع  وغرفة التجارة في جزيرة ستاتن، ومتنزهات والية نيويورك. يتم تشجيع الشركات على إتاحة الوظائف على
 الخاص بالوالية. تتولى الوالية دفع مرتبات فرص العمل هذه.  اإللكتروني

    
ستشترك الوالية أيًضا مع اتحاد تعليم العمال، وهو ذراع تطوير القوى العاملة التابع لمجلس العمل المركزي بمدينة نيويورك 

 2,400ظيفي جديد، وأجور للتدريب، واالعتماد والتعيين في وظائف طويلة المدى وذات مرتبات جيدة لـ لتوفير تدريب و
 شاب ممن ال يحضرون المدارس، ويعيشون في األحياء األكثر تضرًرا من العنف المسلح.  

    
سيتم إعطاء األولوية  ذا الصيف.باإلضافة إلى ذلك، ستزيد الوالية التمويل المتاح للرياضة والفنون والمرافق الترفيهية ه

      النشاط المحددة.  للتمويل اإلضافي للبرامج الموجودة داخل مجتمعات بؤر 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-07/Gun_Maps.pdf
https://otda.ny.gov/workingfamilies/2021-summer-youth-program.asp
https://otda.ny.gov/workingfamilies/2021-summer-youth-program.asp


    
   أكثر من مضاعفة استثمارات الوالية في برامج التدخل في حاالت العنف

أثبتت برامج التدخل في حاالت العنف، التي تعمل مع المجتمعات المتأثرة لكسر حلقة العنف المسلح وحاالت االنتقام، أنها 
في المائة. أشار مركز جيفورد القانوني إلى برنامج والية نيويورك في مركز جاكوبي   60تقلل العنف بنسبة تصل إلى 

    في فئته. الطبي في برونكس باعتباره النموذج األفضل
    

ستنشئ الوالية برنامًجا جديًدا للتدخل في حاالت العنف في المستشفيات في مجتمعات البؤر النشاط، لتوسيع نموذج جاكوبي  
أثبتت برامج التدخل في حاالت العنف في المستشفيات أنها نموذج ناجح من خالل تمكين   للوالية حيث تشتد الحاجة إليه.

ية في الشوارع من االستجابة لضحايا إطالق النار مباشرةً، وربط الضحايا وعائالتهم بخدمات الدعم  العاملين في مجال التوع
 الشاملة، وتخفيف حدة النزاعات واالنتقام. 

    
يعمل قسم خدمات العدالة الجنائية  بالمائة تقريبًا. 50للتوعية في الشارع الناجحة بنسبة  SNUGستوسع الوالية أيًضا برامج 

للتوعية في الشارع، ويستخدم رساًل جديرين بالثقة في المجتمع إلشراك الشباب المعرضين   SNUGارة برنامج على إد
للخطر وتوجيههم، واستضافة األحداث المجتمعية، والعمل على إبعاد الشباب عن العنف المسلح، واالستجابة لعمليات إطالق  

لبرنامج تقريبًا، تتخذ الدولة إجراءات صارمة للحد من عنف السالح  النار لمنع العنف االنتقامي. ومن خالل مضاعفة هذا ا
 في المجتمعات األكثر تضرًرا.  

    
   إزالة األسلحة غير المشروعة من الشوارع

٪ من أسلحة الجرائم المستخدمة في  74رغم أن والية نيويورك لديها أقوى القوانين للسالمة من األسلحة في الدولة، فإن 
ي على نطاق الوالية تم شراؤها خارج الوالية. لمكافحة تدفق األسلحة غير المشروعة إلى شوارع نيويورك،  النشاط اإلجرام

ستنشئ الوالية وحدة جديدة لمنع تهريب األسلحة داخل شرطة والية نيويورك. ستعمل والية نيويورك أيًضا مع واليات  
ن تمنع مهربي األسلحة بين الواليات والمشترين بالوكالة من  أخرى في المنطقة لمشاركة بيانات تتبع األسلحة التي يمكن أ

  إدخال األسلحة غير المشروعة إلى مجتمعات نيويورك.
   

   تعزيز العالقات بين الشرطة والمجتمع
والدوريات المنتظمة، بينما تزداد  911تُظهر البيانات أنه عندما تكون ثقة المجتمع بالشرطة منخفضة، تنخفض مكالمات 

ت العنف والجرائم باألسلحة النارية. لالستفادة من برنامج إصالح الشرطة وإعادة االبتكار التعاوني في والية نيويورك  معدال
ويتطلب من أقسام الشرطة إنشاء خطط لإلصالح على المستوى المحلي، تعلن الوالية عن   2020الذي تم إنشاؤه في يونيو 

نائية للمساعدة في اختيار أقسام الشرطة التي لديها إستراتيجيات تنفيذ لخططها،  شراكة جديدة مع كلية جون جاي للعدالة الج
    ولوضع معايير لقياس التقدم المحرز.

 
لم من  جديدة لخطط إصالح الشرطة على مستوى الوالية لتشجيع السلطات القضائية على التع بوابةتطلق الوالية أيًضا 

  بعضها بعًضا.
    

يوجه الحاكم أيًضا قسم خدمات العدالة الجنائية إلصدار لوائح جديدة لتنفيذ القانون الذي وقعه الحاكم هذا العام، والذي يعزز  
معايير التوظيف والتحريات عن خلفيات ضباط الشرطة، ويغلق ثغرة سوء سلوك ضابط الشرطة من خالل منع الضباط 

   ء سلوك جسيم أو جنائي من العمل بصفتهم ضباط في قسم شرطة آخر.الذين يرتكبون سو
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