
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 1/ 23 للنشر فوًرا: 

 
 

الحاكمة هوكول تعلن عن اجتماع لفريق عمل جديد بين الواليات بشأن األسلحة غير القانونية، بما في ذلك الشراكة مع  
  العمدة آدامز وشرطة نيويورك، سيعقد هذا األسبوع

  
من   50( وأكثر من ATF( ومكتب الكحول والتبغ واألسلحة النارية والمتفجرات )NYPDستجتمع شرطة والية نيويورك )

ممثلي إنفاذ القانون من تسع واليات شمالية شرقية هذا األسبوع لتبادل البيانات والموارد لوقف تدفق األسلحة غير  
   القانونية

  
، أعلنت الحاكمة هوكول عن خطط إلنشاء فريق عمل مشترك بين الواليات بشأن األسلحة  2022في خطاب الوالية لعام 

  غير القانونية والعمل مع العمدة آدامز ونائب الحاكمة بنيامين بشأن السالمة العامة
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن االجتماع األول لفريق العمل الجديد المشترك بين الواليات المعني باألسلحة غير  
القانونية، بما في ذلك الشراكة مع العمدة إريك آدامز وشرطة نيويورك، سيعقد يوم األربعاء. سيجمع فريق العمل المشترك 

انونية مسؤولي إنفاذ القانون من تسع واليات في شمال شرق البالد لمعالجة القضية بين الواليات المعني باألسلحة غير الق
ستصدر   الملحة المتمثلة في األسلحة غير القانونية، والتي تساهم في العنف والجريمة في نيويورك وفي جميع أنحاء المنطقة.

  قريبًا التفاصيل لوسائل اإلعالم المهتمة بتغطية االجتماع. 
  

"لقد  قالت الحاكمة هوكول. ام التزام أخالقي بفعل كل ما في وسعنا لمكافحة آفة األسلحة غير القانونية في شوارعنا،""نحن أم
أزهق عدد كبير من األرواح بسبب األسلحة النارية غير القانونية التي ما كان ينبغي أبًدا أن تكون في شوارعنا. من خالل عقد  

ن من جميع أنحاء المنطقة، يمكننا مشاركة المعلومات االستخباراتية واالستراتيجيات التي  اجتماعات مع مسؤولي إنفاذ القانو
  تحد من تدفق األسلحة غير القانونية وتحافظ على سالمة سكان نيويورك."

  
"إن إخراج األسلحة من شوارعنا هو أهم واجب أخالقي في عصرنا. نتخذ أنا والحاكمة  قال نائب الحاكمة بريان بنيامين:

كاثي هوكول إجراءات جادة إلنهاء عنف السالح في واليتنا، بدًءا من وقف تدفق األسلحة إلى نيويورك عن طريق خط  
دام األسلحة النارية أقصى قدر من العمل األنابيب الحديدي. ستتطلب معالجة أزمة الصحة العامة المتمثلة في آفة العنف باستخ

الجماعي بين الوالية والهيئات المحلية والحكومة الفيدرالية وجماعات المجتمع المحلي. أنا والحاكمة على استعداد للعمل 
  بالتنسيق الوثيق مع جميع األطراف لوضع حد مؤكد وسريع للعنف والخوف الذي يعاني منه سكان نيويورك وعائالتهم." 

  
سيجتمع فريق العمل المشترك بين الواليات المعني باألسلحة غير القانونية، الذي تم اإلعالن عنه ألول مرة خالل خطاب  

( في إيست NYSICيناير في مركز استخبارات والية نيويورك )  26للحاكمة هوكول، في  2022الوالية لعام 
لواليات والمدينة، بما في ذلك الحاكمة هوكول ونائب الحاكمة  إنه أحدث جهد مشترك لجلب نهج موحد من قادة ا غرينبوش.

سيتضمن جدول األعمال إنشاء اتحاد لتبادل المعلومات ومراكز تحليل   بنيامين والعمدة آدامز، للقضية الحاسمة للسالمة العامة.
  الواليات عبر  والتكتيكات ات واالستراتيجي التعقب وأدوات االستخباراتية المعلومات لتبادل طرق إلى باإلضافة ،الجريمة
   منطقة. كل في  القانون إنفاذ  ووكاالت العامين المدعين مع الشراكة أثناء القضائية

  
(، ومكتب الكحول والتبغ واألسلحة النارية NYPDسيعقد ممثلون عن شرطة والية نيويورك، وإدارة شرطة مدينة نيويورك )

(، ووكاالت إنفاذ القانون من نيويورك ورود آيالند وكونيتيكت وفيرمونت وأوهايو وماساتشوستس ATFوالمتفجرات )



وبنسلفانيا ونيو جيرسي ونيوهامبشاير أول اجتماع لفريق العمل لتنسيق العمل الفوري الذي سيساعد على وقف تدفق األسلحة 
   القانونية ومنع المزيد من أعمال العنف المسلح. غير

  
في السالمة العامة والجهود المبذولة للحد من اآلثار المدمرة  2023تستثمر الميزانية التنفيذية للحاكمة هوكول للسنة المالية 

ماليين دوالر لتمويل شرطة والية نيويورك   9للعنف باستخدام األسلحة النارية. اقترحت الحاكمة هوكول ما يقرب من 
جرائم األسلحة ومحللين لوسائل التواصل االجتماعي وخبراء في جرائم الكمبيوتر.   لتوظيف مجندين جدد ومحللين في تعقب

ماليين دوالر لالستثمار في المعدات والبرامج لوحدة الكمبيوتر والجرائم  4تعهدت الحاكمة هوكول أيًضا بما يقرب من 
   اإللكترونية داخل شرطة الوالية.

  
بها االتجار باألسلحة بين الواليات في إحداث حالة من الفوضى واالضطراب في   تظهر البيانات بالفعل الطرق التي يتسبب 

قطعة سالح غير  1,074نيويورك. وفقًا لمركز تبادل األسلحة الجنائية التابع لشرطة والية نيويورك، تم استرداد ما مجموعه 
قطعة سالح غير قانونية تم تعقبها   4,473قانونية العام الماضي. تظهر اإلحصاءات األولية من شرطة نيويورك أن إجمالي 

  من مصادر خارج الوالية، ومعظمها جاء من واليات جنوبية مثل جورجيا وكارولينا الجنوبية وفلوريدا.
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