
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 1/ 5 للنشر فوًرا: 

 
 

تعلن الحاكمة هوكول عن أجندة ثالثية األجزاء لمنع العنف المسلح وجرائم العنف والحد منهما في جميع أنحاء والية 
  نيويورك

  
ستزود مبادرة السالمة العامة الكبرى وكاالت إنفاذ القانون المحلي وعلى مستوى الوالية باألدوات الالزمة للحفاظ على  

  لمسلح سالمة سكان نيويورك من العنف ا
  

  سيعمل اتحاد تعقب األسلحة بين الواليات الجديد مع الواليات المجاورة والمناطق المحلية لتعقب األسلحة غير القانونية
  

  االستثمار الثالثي في االستجابة المجتمعية للعنف المسلح 
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن أجندة ثالثية األجزاء تهدف إلى منع العنف المسلح وجرائم العنف والحد منهما كجزء  
. تركز خطة الحاكمة هوكول على ثالث مبادرات أساسية: االستثمار في الموارد  2022من خطاب حالة الوالية لعام 

المحلية وعلى مستوى الوالية وإقامة شراكة مع الواليات المجاورة والمناطق    لمبادرات سالمة األسلحة لوكاالت إنفاذ القانون
المحلية التخاذ إجراءات صارمة بشأن االتجار باألسلحة ومضاعفة استثمار الوالية بمقدار ثالثة أضعاف في مبادرات 

 االستجابة المجتمعية للعنف المسلح. 
  

"مع تزايد الحوادث  مسؤولياتي هي الحفاظ على سالمة سكان نيويورك.""بصفتي حاكمة، فإن أهم  وقالت الحاكمة هوكول:
التي وقعت نتيجة العنف المسلح وجرائم العنف األخرى بشكل محزن، تركز إدارتي بشدة على اتخاذ الخطوات الالزمة لحماية  

ا أن جميع سكان نيويورك، سكان نيويورك. سيتناول النهج ثالثي األبعاد الخاص بنا ارتفاع معدل الجريمة مع ضمان أيض  
  بغض النظر عن عرقهم أو خلفيتهم، يتم معاملتهم بكرامة واحترام."

  
  ستكمن خطة الحاكمة في: 

  
ستضاعف   االستثمار في السالمة العامة وتمويل جهود سالمة أسلحة الشرطة المحلية وعلى مستوى الوالية: •

الحاكمة هوكول موارد استخبارات العنف المسلح الخاصة بالشرطة في الوالية بمقدار ثالثة أضعاف عن طريق 
إضافة فريق من المحللين الذين سيقومون بمعالجة بيانات تعقب األسلحة لمركز استخبارات والية نيويورك.  

ا عدد وحدات استقرار المجتمع إلى  مما يزيد من قدرة شرطة الوالية على إقامة   16ستضاعف الحاكمة هوكول أيض 
شراكة مع وكالة إنفاذ القانون المحلي لمكافحة مشاكل الجريمة الخاصة بالمجتمع. لدعم إنفاذ القانون المحلي، ستزيد 

( باإلضافة إلى زيادة  GIVEالحاكمة هوكول من التمويل الخاص ببرنامج الحد من العنف المرتبط باألسلحة ) 
ات لمراكز تحليل الجرائم في نيويورك والتي تجمع البيانات واالستخبارات الجنائية وتشاركها مع وكالة االستثمار

ا، ستقوم والية نيويورك بإنشاء مراكز استخبارات خاصة بأسلحة الجرائم في كل منطقة   إنفاذ القانون المحلي. وأخير 
حل الجرائم الكبيرة وعرقلة االتجار باألسلحة النارية  في والية نيويورك، مما يساعد شرطة الوالية بشكل فعال على  

  غير القانونية بين الواليات.
بينما كانت هناك جهود سابقة لتتبع األسلحة غير القانونية، إال أنها تركزت  إنشاء اتحاد تعقب األسلحة بين الواليات:  •

لحاكمة هوكول شرطة الوالية إلى إنشاء غالب ا في مدينة فردية. للحصول على نهج أكثر شموال  للمشكلة، ستوجه ا
اتحاد تعقب األسلحة بين الواليات لتسهيل تبادل المعلومات االستخبارية بين المناطق المحلية والواليات المجاورة. 



سيركز اتحاد تتبع األسلحة بين الواليات على تبادل المعلومات االستخبارية في الوقت الفعلي والتنسيق التشغيلي الذي 
  دف منع األسلحة.يسته

ا في جهود االستجابة  االستثمار الثالثي في االستجابة المجتمعية للعنف المسلح:  • ستستثمر الحاكمة هوكول أيض 
والوقاية المجتمعية التي ثبت أنها تحد من العنف المسلح. سيؤدي هذا االستثمار الكبير إلى توسيع نطاق اختصاصيي  

ا من مراكز عالج الصدمات في والية نيويورك وتوسيع نطاق شبكة   22العنف المسلح في المستشفيات ليشمل  مركز 
SNUG   للتوعية في الشوارع الخاصة بالوالية لتصل إلى نياجارا فولز وأوتيكا وسكنيكتادي وتوفير تدريب إجراء

قف العنف  التوظيف واالستعداد للعمل القائم على المهارات للشباب المعرضين للخطر الذين شاركوا في أعمال و
  بالوالية وإطالق برنامج الدولة األول لتوظيف العاملين في مجال التوعية والحفاظ عليهم.

  
  2019من عام (. COVID-19ازداد العنف المسلح بشكل كبير في جميع أنحاء البالد وفي نيويورك بالتزامن مع جائحة )

في المائة، ودمرت العائالت والمجتمعات.   80، ازدادت جرائم القتل باستخدام األسلحة في نيويورك بحوالي 2020إلى 
لتوسيع نطاق مجموعة  2021واستجابة لذلك، ستقوم الحاكمة هوكول باالستفادة من االستثمارات واإلجراءات المهمة في عام  

ك زيادة قدرات إنفاذ القانون المحلي وعلى مستوى الوالية والشراكة مع مدينة نيويورك متنوعة من المبادرات بما في ذل
والواليات المجاورة وتوفير موارد إضافية للبرامج والمنظمات المجتمعية التي تعمل على وقف العنف المسلح وتعزيز السالمة  

  العامة في جميع أنحاء الوالية.
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