
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 211الرقم 

 

 تنفيذي  أمر

 

 

 اإلعالن عن حالة الطوارئ في حاالت الكوارث على مستوى الوالية بسبب العنف المسلح

 

ل تهديدًا خطيًرا على حياة جميع سكان والية نيويورك وجودة حياتهم؛ حيث أن  العنف المسلح يشك ِّ

 

العنف المسلح يقترب من مستويات حرجة: إذ يُعد العنف المسلح السبب الرئيسي للوفاة المبكرة في الواليات المتحدة، وبلغ إجمالي   وحيث أن

  مليار دوالر؛ 280ا لإلصابات الناجمة عن العنف المسلح تكاليف الرعاية الصحية/التكاليف المجتمعية سنويً 

 

% في بوفالو، 88% في ألباني، وبنسبة 22% في مدينة نيويورك، وبنسبة 48قد ارتفع بنسبة  2021مستوى العنف المسلح منذ يناير  وحيث أن

 % في روتشستر؛ 95وبنسبة 

 

 غير متناسب بالعواقب المباشرة وغير المباشرة للعنف المسلح؛ المجتمعات الحضرية في والية نيويورك تتأثر بشكل  وحيث أن

 

  المجتمعات الحضرية في والية نيويورك تشهد عادة ارتفاعًا في مستوى العنف المسلح خالل أشهر فصل الصيف؛ وحيث أن

 

تورط فيها أشخاص تابعون لعصابات  % من عمليات إطالق النار التي ال تسفر عن قتلى ي 55% على األقل من جرائم القتل و50نسبة   وحيث أن

 أو أكثر ارتباطًا بشكل غير مباشر "بعصابات الشوارع"؛ 

 

سلسلة تصاعد العنف المسلح تقدم رؤية واضحة بشأن مواقع حدوث عمليات إطالق النار في المستقبل، مما يسمح بسرعة اتخاذ  وحيث أن

 استجابة فورية لحل األزمة؛

 

دة من وكاالت إنفاذ القانون المحلية وتحليلها يمكن أن يساعد في تخصيص أموال الوالية وخدماتها الالزمة للحد تجميع البيانات الوار  وحيث أن

 من العنف المسلح وإنقاذ األرواح في المجتمعات التي تشهد ارتفاعًا في معدالت العنف المتعلق باستخدام األسلحة؛

 

رامج التدخل في العنف المجتمعي المجدية، وإتاحة فرص العمل في فصل الصيف، وغيرها البيانات الُمجمعة يمكن استخدامها لدعم ب وحيث أن

  من االستثمارات المعروف أنها تحد من معدالت الجرائم وتجعل األحياء أكثر أمنًا؛

 

وقوع ضرر وشيك وفوري  الوالية تلتزم بالتصرف بطريقة تتسق مع العلم وكذلك البيانات المتعلقة بالعنف المسلح من أجل تجنب   وحيث أن

 للمجتمعات في جميع أنحاء الوالية؛ 
 

العلم والبيانات يشيرون إلى أن نشر المزيد من عناصر مقاطعة العنف وتوفير برامج إلتاحة فرص العمل في فصل الصيف سيكونان   وحيث أن

 لهما تأثير فوري لتخفيف العنف المتزايد الذي تعاني منه هذه المجتمعات؛  

 

 شأنها أن تعرقل جهود الدولة لالستجابة لهذه األزمة يُعد أمًرا ضروريًا؛ تعليق بعض أحكام القانون أو القواعد أو اللوائح التي من وحيث أن  

 

من   28حاكم والية نيويورك، وبموجب السلطة المخولة لي بموجب دستور والية نيويورك والبند  اآلن، وبناًء عليه، فإنني أنا، أندرو م. كومو،

، وحتى إشعار آخر في جميع 2021يوليو  6اعتباًرا من لة الطوارئ في حاالت الكوارث أعلن بموجبه عن حاالواردة في القانون التنفيذي،  B-2المادة 

 أنحاء والية نيويورك؛

 

بإنشاء مكتب مكافحة العنف المسلح وبإنشاء مجلس الحاكم المعني بالحد من العنف المسلح، وأطالب حميع الوكاالت   أطالبوباإلضافة إلى ذلك، 

اسبة لحماية ممتلكات الوالية، وبتقديم المساعدة إلى الهيئات الحكومية المحلية المتأثرة وكذلك األفراد المتأثرين في ظل  المعنية باتخاذ اإلجراءات المن

  االستجابة لحل هذه الكارثة والتعافي منها، وبتقديم أي مساعدة أخرى حسب االقتضاء لحماية الصحة العامة، والرفاه، والسالمة.

الواردة في القانون التنفيذي بشأن تعليق العمل مؤقتًا بأي  B-2من المادة  29السلطة المخولة لي بموجب البند  وبموجبباإلضافة إلى ذلك، 

ت الكوارث  تشريع، أو قانون محلي، أو مرسوم، أو أمر، أو قاعدة، أو الئحة، أو أي جزء منها أو تعديلها في أثناء اإلعالن عن حالة الطوارئ في حاال

ة، إذا كان االمتثال لذلك من شأنه أن يمنع اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتعامل مع حالة الطوارئ في حاالت الكوارث أو يعيقها أو  على مستوى الوالي

 5 يوليو حتى 6 يؤخرها، أو إذا كان ذلك ضروريًا لتقديم المساعدة أو العون في مواجهة هذه الكارثة، فإنني بموجب ذلك أعلق العمل بما يلي اعتباًرا من

 : 2021أغسطس 

 

الوارد في قانون تمويل الوالية بما أنه ينطبق على العقود، أو اإليجارات، أو التراخيص، أو التصاريح، أو أي اتفاقيات أخرى  112البند  •

 مكتوبة قد يتم إبرامها ألغراض التخفيف من حالة الطوارئ في حاالت الكوارث؛ 

 



  

الوارد في قانون تمويل الوالية بما أنه ينطبق على العقود، أو اإليجارات، أو التراخيص، أو التصاريح، أو أي اتفاقيات أخرى  a-136البند  •

 مكتوبة قد يتم إبرامها ألغراض التخفيف من حالة الطوارئ في حاالت الكوارث؛

 

الوارد في قانون تمويل الوالية بما أنه ينطبق على العقود، أو اإليجارات، أو التراخيص، أو التصاريح، أو أي اتفاقيات أخرى  d-139البند  •

 مكتوبة قد يتم إبرامها ألغراض التخفيف من حالة الطوارئ في حاالت الكوارث؛

 

أو اإليجارات، أو التراخيص، أو التصاريح، أو أي اتفاقيات أخرى  الوارد في قانون تمويل الوالية بما أنه ينطبق على العقود، i-139البند  •

 مكتوبة قد يتم إبرامها ألغراض التخفيف من حالة الطوارئ في حاالت الكوارث؛

 

أخرى الوارد في قانون تمويل الوالية بما أنه ينطبق على العقود، أو اإليجارات، أو التراخيص، أو التصاريح، أو أي اتفاقيات  j-139البند  •

 مكتوبة قد يتم إبرامها ألغراض التخفيف من حالة الطوارئ في حاالت الكوارث؛

 

في قانون تمويل الوالية بما أنه ينطبق على العقود، أو اإليجارات، أو التراخيص، أو التصاريح، أو أي اتفاقيات أخرى  k-139البند  •

 الت الكوارث؛مكتوبة قد يتم إبرامها ألغراض التخفيف من حالة الطوارئ في حا

 

الوارد في قانون تمويل الوالية بما أنه ينطبق على العقود، أو اإليجارات، أو التراخيص، أو التصاريح، أو أي اتفاقيات أخرى  163البند  •

 مكتوبة قد يتم إبرامها ألغراض التخفيف من حالة الطوارئ في حاالت الكوارث؛

 

نطبق على العقود، أو اإليجارات، أو التراخيص، أو التصاريح، أو أي اتفاقيات أخرى في قانون تمويل الوالية بما أنه ي a-163البند  •

 مكتوبة قد يتم إبرامها ألغراض التخفيف من حالة الطوارئ في حاالت الكوارث؛

 
 راض تنفيذها؛  أي قواعد أو لوائح أو توجيهات تم وضعها وفقًا ألي من أحكام القانون المذكورة أعاله، أو بما يتماشى معها، أو ألغ •

 

أي أحكام أخرى واردة في تشريع، أو قانون محلي، أو مرسوم، أو أوامر، أو قواعد، أو لوائح، أو أي جزء منها معمول بها في والية  •

  نيويورك وقد تنطبق على العقود، أو اإليجارات، أو التراخيص، أو التصاريح، أو برنامج أو خطط تنفيذية، أو أي اتفاقيات أخرى مكتوبة

 قد يتم إبرامها ألغراض التخفيف من حالة الطوارئ في حاالت الكوارث؛

 

  وتم تعديل القسم الفرعي الثاني عشر من البند ثمانمائة وسبعة وثالثين من القانون التنفيذي وفقًا لما هو مطلوب من جميع أقسام الشرطة •

.( يتعين Gun Involved Violence Elimination, G.I.V.Eالمسلح )األساسية في الواليات القضائية لمبادرة القضاء على العنف 

باستطالع آراء ألباني، وبوفالو، وهيمبستيد، وماونت فيرنون، ومقاطعة ناسو،   ( أسبوعيًاDCJSتقوم إدارة خدمات العدالة الجنائية )أن 

قاطعة سوفولك، وسيراكيوز، وتروي، وأوتيكا، ونيوبورغ، ومدينة نيويورك، ونياجارا فولز، وبكبسي، وروتشستر، وسكنيكتادي، وم

ويونكيرس، ومدينة بينغامتون، ومدينة جاميستاون، ومدينة كينغستون، وسبريغ فالي فيلدج لمعرفة البيانات التالية: حوادث إطالق النار،  

اإلدارات لمعرفة البيانات التالية  ويتعين إجراء استطالع آراء لكل  وضحايا إطالق النار، والقتلى الذين سقطوا نتيجة العنف المسلح.

المتعلقة بمعدل الحوادث: التاريخ، والوقت، والموقع، وعمر الضحية، وجنس الضحية، وعرق الضحية، ومكان القبض على الجاني،  

 وعمر الجاني، وجنس الجاني، وعرق الجاني.

 

 

 

 

السادس  صدر تحت توقيعي وختم الوالية الخاص في مدينة ألباني في اليوم 

 من شهر يوليو من عام ألفين وواحد وعشرين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  صدر عن الحاكم 

 

 
 سكرتير الحاكم


