
 
 الحاكمة كاثي هوكول   28/10/2021 للنشر فوًرا:

 
 

   الحاكمة هوكول توقع حزمة تشريعات لمحاربة وباء عنف األسلحة النارية 
  

يسن قانون خوسيه ويبستر لألسلحة النارية التي ال يمكن تعقبها؛ يجرم بيع أسلحة األشباح   S.14A / A.613Aالتشريع  
  ويتطلب من صانعي األسلحة تسجيل األسلحة النارية واإلطارات غير المكتملة أو أجهزة االستقبال التي يجمعونها

  
؛ يحظر حيازة وبيع اإلطارات أو أجهزة   يسن قانون سكوت جي بيغل المتلقي غير المكتم S.13A / A.2666Aالتشريع  

  االستقبال غير المكتملة
  

  تعريف "البندقية المقنعة" ليشمل األسلحة المصممة للظهور على أنها ألعاب S.7152 / A.6522يعدل التشريع   
  

وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم حزمة من التشريعات لمكافحة وباء عنف السالح ولمعالجة آفة البنادق األشباح في   
حيازة إطارات أو أجهزة استقبال غير مكتملة من قبل أي شخص   S.13A / A.2666Aمجتمعات نيويورك. يحظر التشريع 

بيع األسلحة األشباح   S.14A / A.613Aبخالف صانع األسلحة المرخص أو تاجر األسلحة النارية. يحظر التشريع 
 / S.7152ويطالب صانعي األسلحة وتجار األسلحة النارية بتسجيل األسلحة النارية التي بحوزتهم. يضيف التشريع 

A.6522 ."األسلحة النارية المصممة لتشبه األلعاب في تعريف "البندقية المقنعة   
  

"عنف السالح هو أزمة تتعلق بالصحة العامة والسالمة العامة يجب التعامل معها بحزم. وبالعمل مع   قالت الحاكمة هوكول،
زيع وحيازة األسلحة الخطرة ووضع حد  الشركاء على جميع المستويات، ستواصل حكومتي اتخاذ إجراءات صارمة ضد تو

  لوباء عنف السالح.
  
حيازة وبيع اإلطارات أو أجهزة االستقبال غير المكتملة من قبل أي شخص بخالف   S.13A / A.2666Aيحظر التشريع   

لي من السالح صانع األسلحة المرخص أو تاجر األسلحة النارية. تُستخدم أجهزة االستقبال غير المكتملة لتشكيل الجزء السف
الناري ويمكن دمجها بسهولة مع القطع األخرى، حتى بواسطة شخص لديه خبرة قليلة، لصنع سالح شبه آلي يعمل بكامل  

طاقته. كما يحظر حيازة وبيع إطارات ومستقبالت غير متسلسلة من قبل أي شخص بخالف صانع األسلحة المرخص أو تاجر  
  األسلحة النارية.

  
"إذا لم تتمكن من اجتياز فحص الخلفية للحصول على سالح، فلن تتمكن من الحصول على  آنا م. كابالن،قالت السناتور  

انتهى. لفترة طويلة جًدا، سمحت ثغرة جهاز االستقبال غير المكتملة ألي شخص بوضع أيديهم على جميع األجزاء   -سالح 
ى اإلطالق بفحص الخلفية، ولكن اليوم، نتخذ إجراء ال يمكن تعقبه وغير مسجل دون المرور عل AR-15الالزمة لبناء 

تاريخي هنا في نيويورك إلغالقه تلك الثغرة الخطيرة لألبد. أنا فخورة بأن أكون الراعي لقانون سكوت جيه بيجيل المتلقي  
من إطالق النار غير المكتمل ألنني أعلم أنه سينقذ األرواح، تماًما كما فعل سكوت بيغل عندما ضحى بحياته لحماية طالبه 

أثناء الهجوم على مارجوري ستونمان دوغالس المدرسة الثانوية. أنا ممتنة لشركائي في هذا الجهد، الحاكم كاثي هوكول، 
أبناء عمومة، والسناتور براد هويلمان، وعضو الجمعية تشاك الفين،  -وزعيم األغلبية في مجلس الشيوخ أندريا ستيوارت

ل، وقد أظهر كل منهم قيادة استثنائية للتأكد من أن واليتنا تكافح بالء عنف السالح. واألهم من  وعضو الجمعية ليندا روزنتا
ذلك، أود أن أشكر والدي سكوت بيغل، ليندا ومايكل، على عدم التخلي عن القتال لضمان أن مجتمعاتنا في مأمن من عنف  

  السالح."
  

تشارلز الفين، الجمعية  العزيزة    قال عضو  أثني على صديقتي  المتحدة،  الواليات  به  ابتليت  الذي  السالح  وباء عنف  "وسط 
الحاكمة كاثي هوكول لدعمها وتوقيعها على هذا القانون الذي رعته في الجمعية. من واجب الواليات أن تسن إصالحات منطقية  



يعزز هذا القانون الجديد قوانين سالمة السالح      ة التي يتعذر تعقبها بإغراق مجتمعاتنا.تسد الثغرات الخطيرة التي تسمح لألسلح
كما أنه يزيد بشكل كبير من حماية مجتمعنا وأطفالنا      الحالية في نيويورك، والتي تعد بالفعل من بين أقوى القوانين في البالد.

  راد سكوت، إنقاذ األرواح."الغرض منه، كما أ  من خالل خلق قدر أكبر من المساءلة.
  
بيع األسلحة الشبحية ويطلب من صانعي األسلحة وتجار األسلحة النارية تسجيل  S.14A / A.613Aيحظر التشريع   

األسلحة النارية واألطر غير المكتملة أو أجهزة االستقبال التي يمتلكونها وتسلسلها. بنادق األشباح هي أسلحة غير مسجلة وال  
اذ القانون. غالبًا ما ينتهي األمر بهذه األسلحة في أيدي  تحتوي على أرقام تسلسلية، مما يجعل تتبعها أمًرا صعبًا للغاية على إنف

  المشترين الذين لديهم سجل إجرامي أو غيرهم ممن لن يجتازوا فحص الخلفية الفيدرالية المطلوب.
  
٪ في عمليات ضبط أسلحة األشباح في  479"في السنوات الثالث الماضية، شهدنا زيادة بنسبة   قال السناتور براد هولمان،  
ميع أنحاء الوالية. بفضل قانون خوسيه ويبستر لألسلحة التي ال يمكن تعقبها الذي تم التوقيع عليه اليوم، فإننا نعالج هذه ج

المشكلة المتزايدة من خالل حظر بيع وحيازة أسلحة األشباح، لذلك لن يتمكن أي شخص من شراء هذه األسلحة النارية دون 
تن للغاية لمناصرة ودعم شقيقة خوسيه ويبستر، ناتالي أرزو، إلى جانب عضو الجمعية اجتياز فحص الخلفية أوالً. أنا مم

أبناء عمومة ، والحاكمة -روزنتال، والسيناتور كابالن، وعضو الجمعية ليفين، وزعيم األغلبية في مجلس الشيوخ ستيوارت
  هوكول لقيادتهم في هذه القضية المهمة.

  
"انتشرت شعبية بنادق األشباح حيث لجأ الناس إلى اإلنترنت للتهرب من قوانين   زنتال،قالت عضوة الجمعية ليندا ب. رو 

نيويورك الصارمة التي تتطلب فحوصات أساسية وترخيًصا، للوصول إلى أسلحة فتاكة يمكنهم صنعها في راحة وخصوصية 
سيساعد إغالق ثغرة بندقية األشباح من خالل التوقيع على قانون خوسيه ويبستر لألسلحة النارية التي ال يمكن  منازلهم. 

قانون المستلمين غير المكتمل لسكوت جي بيغل في الحفاظ على أمان مجتمعاتنا. شكراً للحاكمة     تعقبها، جنبًا إلى جنب مع
ا. إنني أتطلع إلى العمل مع السلطة التنفيذية لتمرير المزيد من التشريعات  هوكول لتوقيعه على هذه القوانين لتصبح قانونً 

  للحفاظ على سالمة سكان نيويورك من عنف السالح في المستقبل. "
  
يضيف أسلحة نارية يمكن إخفاؤها ومصممة لتشبه األلعاب في تعريف "السالح المقنع"  S.7152 / A.6522التشريع  

مها أو بيعها. إن األسلحة القادرة على التسبب في إصابات خطيرة وموت ولكنها تشبه األلعاب  وتحظر تصنيعها أو تصمي
خادعة بشكل غير مبرر وتشكل تهديًدا واضًحا لسالمة كال األطفال، الذين قد يخطئون في اعتبارها ألعابًا فعلية، والجمهور 

  بشكل عام. 
  
"لقد سرق وباء عنف السالح حياة الكثيرين في واليتنا وبلدنا، ولم نشهد سوى تفاقم المشكلة في   قال السناتور جون بروكس، 

السنوات األخيرة. إن إجراءات الحس السليم مثل هذا التشريع لقمع البنادق المقنعة ضرورية لحماية سكان نيويورك. ال ينبغي  
الح، ال عند السير في الشارع، أو خدمة مجتمعاتنا في تطبيق القانون، أو أثناء التعلم في ألحد أن يعيش في خوف من عنف الس

المدارس، أو قضاء الوقت في المنزل، أو في أي مكان آخر. أنا ممتن لجهات إنفاذ القانون المحلية على الدعم الذي قدموه في  
هوكول على جهودها المستمرة للحفاظ على سالمة سكان   الحصول على مشروع القانون هذا من الحزبين، وأنا أحيي الحاكمة

  نيويورك."
  

"أنا فخور برعاية هذا التشريع المهم للغاية الذي سيحظر تصميم وتصنيع وامتالك البنادق   قال عضو الجمعية ستيف ستيرن،
في المواقف التي يواجهون فيها  المقنعة في والية نيويورك. تضع هذه األسلحة أفراد إنفاذ القانون في وضع غير مؤاٍت خطير 

فوهة البندقية ولديهم جزء من الثانية ليقرروا ما إذا كانت لعبة أم سالًحا حقيقيًا، جزء من الثانية يمكن أن يحدث فرقًا بين حياة  
أشكر زمالئي جميعاً في المجلس التشريعي على دعم الحزبين  او موت. سيحمي هذا التشريع مجتمعنا بأكمله وينقذ األرواح.

  لهذا التشريع وأحيي الحاكمة قيادة الحاكمة هوكول القوية بخصوص هذم المسألة المهمة."
  

###  
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