
 
 الحاكمة كاثي هوكول   26/1/2022 للنشر فوًرا:

 

 

الحاكمة هوكول تشكل قوة مهمات جديدة مشتركة بين الواليات بخصوص األسلحة غير القانونية، بما في ذلك الشراكة مع  
  (NYPDالعمدة آدامز وإدارة شرطة والية نيويورك )

  
( و مكتب الكحول والتبغ واألسلحة النارية NYPDاجتمعت شرطة والية نيويورك وإدارة شرطة والية نيويورك ) 

من ممثلي جهات إنفاذ القانون في عدة واليات لتبادل البيانات والموارد لوقف تدفق   50( وأكثر من  ATFوالمتفجرات )
  األسلحة غير القانونية

  

( أيًضا اجتماعاً لوكاالت إنفاذ القانون المحلية في جميع أنحاء نيويورك كجزء  NYSPكما ستعقد شرطة والية نيويورك )
  من التعاون

  
قادت الحاكمة هوكول اليوم االجتماع األول لفريق العمل المشترك بين الواليات المعني باألسلحة غير المشروعة. اجتمع  

يات لتبادل المعلومات االستخباراتية واألدوات والتكتيكات واالستراتيجيات لمكافحة عنف  التحالف المكون من عدة وال
األسلحة النارية، وخصوصاً تجارة األسلحة النارية بين الواليات. ومن بين أمور أخرى، ناقشت شرطة الوالية أحدث 

( ومصادر ATFاألسلحة النارية والمتفجرات )األدوات والتقنيات المتاحة وكذلك تحليل المكتب الفيدرالي للكحول والتبغ و
 البيانات األخرى لتعزيز هذه الجهود. 

  
"عنف السالح هو أزمة صحة عامة يقودها وباء األسلحة غير القانونية التي تتدفق إلى نيويورك من  قالت الحاكمة هوكول،

نحن نتخذ إجراءات لمعالجة هذه األزمة بشكل مباشر، وهذا التعاون مع شركائنا المحليين، وبين الواليات،   خارج الوالية.
  إنقاذ األرواح."والفيدراليين سيساعد في وقف تدفق األسلحة غير القانونية و

  
انضم ممثلو سلطات إنفاذ القانون من رود آيالند، وكونيتيكت، وفيرمونت، وأوهايو، وماساتشوستس، وبنسلفانيا،  

ونيوجيرسي، ونيو هامبشاير إلى ممثلين عن شرطة والية نيويورك، وإدارة شرطة نيويورك، ومكتب الكحول والتبغ 
اجتمعوا لمدة ثالث ساعات لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالتحقيقات  (، وATFواألسلحة النارية والمتفجرات ) 

المتعلقة باألسلحة النارية واستراتيجيات العمل الشرطي وأفضل الممارسات. ناقشت المجموعة طرق تحسين مشاركة بيانات  
ين الفيدرالية وقوانين الواليات التي تتعلق األسلحة عبر الخطوط المحلية والوالئية والفيدرالية واستكشفت االختالفات في القوان

  باألسلحة غير المسجلة.
  

( بالتخطيط إلقامة تحالف  NYSPستعقد المجموعة اجتماع متابعة في األسابيع المقبلة، وستقوم شرطة والية نيويورك )
 داخل الدولة لتبادل المعلومات مع وكاالت إنفاذ القانون المحلية في جميع أنحاء الوالية.  

  
تعمل األسلحة النارية التي يمكن الحصول عليها بسهولة على تغذية الكثير من الزيادة األخيرة في عنف األسلحة النارية في  
نيويورك وزيادة البنادق غير المسجلة، حيث يتم تهريب معظم هذه األسلحة إلى الوالية وفي جميع أنحاء الوالية من مناطق  

، عن عقد تحالف لتعقب  2022امل، أعلنت الحاكمة هوكول في خطاب حالة الوالية أخرى من البالد. والتباع نهج ش 
األسلحة بين الواليات والذي يعمل بالشراكة مع وكاالت إنفاذ القانون من الواليات المجاورة ومدينة نيويورك. إنه أحدث جهد  

كول ونائب الحاكمة بنيامين والعمدة آدامز، مشترك إليجاد نهج موحد من قادة الواليات والمدينة، بما في ذلك الحاكمة هو
  للقضية الحاسمة للسالمة العامة.

  



"اليوم، جمعنا أفضل وأذكى العقول في مجال إنفاذ القانون الموجودة في منطقة الشمال  قال نائب الحاكمة بريان بنيامين،
بوجود هؤالء الخبراء المتمرسين الذين يقودون االستراتيجية  الشرقي، وبصراحة، أشعر باالرتياح من التعاون الذي شهدته. 

المتعلقة بكيفية منع تهريب األسلحة غير المشروعة، يمكنني القول بالتأكيد إننا في طريقنا إلى جعل نيويورك أكثر أمانًا.  
ر القانونية. ستؤدي جهود التدخل أشكر الحاكمة على قيادتها في إنشاء فرقة العمل المشتركة بين الواليات المعنية باألسلحة غي

  والمعلومات التي قمت بتمكينها من خالل هذا التحالف إلى إنقاذ حياة سكان نيويورك."
  

"في األسابيع الثالثة الماضية، شهدنا ارتفاًعا مقلقًا في عنف السالح، وقد تسبب في   قال عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، 
نتنا. سنحول ألمنا إلى هدف ونتحد التخاذ إجراءات. نحن نعلم أن مدينة نيويورك ليست الكثير من المآسي المفجعة لمدي

  وحدها في التعامل مع هذه األزمة، وأنا ممتن للحاكمة هوكول وجميع شركائنا. "
  

استثمارات مهمة لموظفي شرطة الوالية من شأنها زيادة   2023تتضمن الميزانية التنفيذية للحاكمة هوكول للسنة المالية 
عرض النطاق التحليلي، مما يسمح لهم بمساعدة اإلدارات المحلية في إجراء تحقيقات شاملة لمكافحة تجارة األسلحة النارية  

 :  والجريمة. يتم تقسيم االستثمارات إلى
  دوالر لفريق تعقب جرائم األسلحة 215,000زيادة بمقدار  •

  دوالر لمحللي الشبكات االجتماعية 527,000تخصيص  •

  مليون دوالر لشرطة الجرائم اإللكترونية  1.4تخصيص  •

  شرطي 300ماليين دوالر لتجنيد دفعتين في األكاديمية يضم كل منهما  6تخصيص  •

 لبرمجيات/ تدريب خاص لوحدة جرائم الكمبيوتر/اإللكترونية  مليون دوالر للمعدات/ ا  3.9تخصيص  •

  
مليون دوالر في شبكة مركز تحليل الجريمة التابع إلدارة العدالة الجنائية شراء معدات  13سيتضمن استثمار بقيمة 

ا للتحقيقات في  مخصصة لتتبع أسلحة الجريمة ومعدات التعقب الباليستية لكل مركز. ستستخدم شرطة الوالية المعدات أيضً 
عنف األسلحة وتهريب األسلحة، خاصة في منطقة فنغر ليكس وغرب نيويورك، حيث تالحظ الوكالة ورود شحنات من  

  واليتي بنسلفانيا وأوهايو.
  

كجزء من   كاليانا إس توماس مديرة لمكتب والية نيويورك منع عنف السالح. علنت عن تعيين اليوم أيضاً الحاكمة هوكوأل
إجراءات الحاكمة لمكافحة العنف المسلح والحد منه في جميع أنحاء والية نيويورك، سيحدد مكتب مكافحة العنف المسلح 

(OGVPالشركاء الرئيسيين في المجتمع وإنفاذ القانون ويجمعهم معًا لتحديد الخطوات ال )  تي يمكن اتخاذها للحد من عنف
سيتعاون مكتب مكافحة العنف المسلح، الذي يندرج ضمن مركز سالمة المجتمع في إدارة  السالح في والية نيويورك.

الصحة، مع قسم خدمات العدالة الجنائية ووكاالت الوالية األخرى لتنسيق الجهود وتوجيه الموارد إلى النقاط الساخنة الحالية 
  لعنف المسلح.والناشئة ل

  
لزيادة التصدي لوباء عنف السالح من خالل حظر حيازة إطارات غير مكتملة أو   تشريعًافي أكتوبر، وقعت الحاكمة هوكول 

أجهزة استقبال من قبل أي شخص إال إذا كان صانع أسلحة مرخص أو تاجر أسلحة نارية؛ وحظر بيع األسلحة غير المسجلة 
ألسلحة النارية التي بحوزتهم؛ إضافة األسلحة النارية المصممة ومطالبة صانعي األسلحة وتجار األسلحة النارية بتسجيل ا

  لتشبه األلعاب في تعريف "البنادق المقنعة".
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