
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 6/ 3 للنشر فوًرا: 

 
 

  (GIVEأكبر استثمار على اإلطالق في مبادرة القضاء على العنف المسلح في والية نيويورك ) أعلنت الحاكمة هوكول عن 
  

  مشاركة مقاطعة 17 لدعم 2023 لعام الوالية ميزانية في دوالر مليون 18 عن يزيد  تمويل تأمين تم
  

  من  بشدة تضرر مجتمعًا 20 في األرواح وإنقاذ النار إطالق  لتقليل األدلة  على القائمة االستراتيجيات الوكاالت تستخدم
   المسلح العنف

  
   المسلح بالعنف التوعية بيوم احتفاالً  المساء  هذا البرتقالي باللون الوالية معالم  بإضاءة وجهت كما

  
  في والية نيويورك المسلح  بالعنف التوعية شهر يونيو/حزيران شهر  باعتبار ًناإعال وأصدرت

  
  

مليون دوالر لدعم وكاالت إنفاذ القانون التي تشارك في مبادرة   18.2أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن تمويل بقيمة 
. تستخدم هذه 2014والية نيويورك للقضاء على العنف المسلح، وهو أكبر استثمار حكومي في البرنامج منذ إنشائه في عام 

مجتمعًا تضرر بشدة من العنف المسلح.  20دلة لتقليل إطالق النار وإنقاذ األرواح في المبادرة االستراتيجيات القائمة على األ
باعتبار شهر يونيو/حزيران شهر التوعية بالعنف المسلح في والية نيويورك. وّجه   إعالنًا كما أصدرت الحاكمة هوكول

ال باليوم الوطني للتوعية بالعنف المسلح وبدء اإلعالن أيًضا إلى إضاءة معالم الوالية باللون البرتقالي هذا المساء لالحتف
  . Safety Gun for Everytown الذي يتم تنسيقه سنويًا بواسطة منظمة ,Weekend Orange Wearمعرض

  
"على مدى األسابيع القليلة الماضية، شهدنا أعمال عنف مسلح سببت ألًما ال يمكن تصوره ومعاناة  لقالت الحاكمة هوكو

"وتكريًما لشهر التوعية بالعنف المسلح، يجب أن نضاعف التزامنا بوقف القتل  وخسارة لألفراد واألحياء ووطننا بأكمله". 
المأساوي واألحمق ألصدقائنا وأحبائنا وجيراننا. لهذا السبب أنا فخورة بالعمل عن كثب مع الهيئة التشريعية، التي أقرت  

مشاريع القوانين التي  -باء العنف المسلح تشريعات تاريخية وشاملة باألمس لوضع قوانين أكثر صرامة بشأن السالح وإنهاء و
أتطلع إلى توقيعها في األيام المقبلة. ومع أننا أحرزنا تقدًما، سأستمر في العمل مع المشرعين للعمل بشكل حاسم واالستثمار  

  التي ستجعل مجتمعاتنا أكثر أمانًا للجميع." GIVEفي برامج مثل  
  

  المساء: هذا في  لبرتقاليا باللون التالية المعالم إضاءة وستتم

  1 العالمي التجارة مركز •

  كومو م.  ماريو الحاكم جسر •

  كوسيوسكو جسر •

  نيويورك والية بجامعة ماكول  كارل هـ.  مبنى •

  الوالية  في   التعليم مبنى •

  سميث  إي.  ألفريد  الوالية مكتب   مبنى •

  الرئيسية البوابة - الوالية  معارض أرض •

  هدسون-ميد  روزفلت" دي  "فرانكلين جسر •

  بيرشينغ ساحة جسر -  الكبرى المركزية المحطة •

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FGun_Violence_Awareness_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OeAXPTkuLaguiLzXQsF0QFgFWEl%2FWRz%2BKIEE8ZK%2FLA4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FGun_Violence_Awareness_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OeAXPTkuLaguiLzXQsF0QFgFWEl%2FWRz%2BKIEE8ZK%2FLA4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwearorange.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RTgVAiZdZXG4GNwnq8jPtgc0WVSZABm%2FvlPYHZEYRYI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.everytown.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3DnmPEvRYcGGKhmTX8QJ5LifTKvpefDLJe6ZusqS83s%3D&reserved=0


  الدولي ألباني مطار بوابة •

  للقفز األولمبي بالسيد  ليك مجمع •

  بالزا ستيت  إمباير •

  فولز نياجارا •

بالمائة   80مقاطعة تمثل أكثر من   17قسًما للشرطة في  GIVE 20تحت إدارة قسم خدمات العدالة الجنائية بالوالية، تدعم 
من جرائم العنف التي تحدث في والية نيويورك خارج مدينة نيويورك: ألباني وبروم وتشاتاكوا ودوتشيس وإيري ومونرو  

ورينسيالر وروكالند وشينيكتادي وسوفولك وأولستر وويستشستر. كما تتلقى   وناسو ونياغرا وأونيدا وأونونداغا وأورانج
  مكاتب النيابة العامة، وإدارات المراقبة، ومكاتب العمدة والشركاء اآلخرين في تلك المقاطعات التمويل من خالل المبادرة.

  
"لقد شهدنا الكثير من الصدمات والخسائر والدمار الناجم عن   قالت مفوضة قسم خدمات العدالة الجنائية روسانا روسادو:

حتى يشعر كل سكان نيويورك باألمان. قبل   -العنف المسلح في مجتمعاتنا وواليتنا ووطننا، ونحن ملتزمون بوضع حد لذلك 
ء األبرياء والجيران وأفراد األسرة الذين كانوا يتسوقون من البقالة ببساطة بعد إطالق النار الجماعي المروع على األصدقا

ظهر يوم السبت، كنا نشهد انخفاض عدد حوادث إطالق النار والضحايا في بوفالو ألن هذه المبادرات القائمة على األدلة 
الخاص بنا، والذي سيساعدنا في التخلص   GIVEفعالة. نشكر الحاكمة هوكول على قيادتها والتزامها واستثمارها في برنامج  

  من األسلحة غير القانونية الخطيرة وإبعادها عن شوارعنا."
  

"نحن بحاجة إلى طرق ديناميكية ومبتكرة لمساعدة  قالت كاليانا س. توماس، مديرة مكتب والية نيويورك لمنع العنف المسلح 
خورة بأن أكون جزًءا من التزام الحاكمة هوكول باتخاذ نهج حكومي  مجتمعاتنا على منع المآسي قبل وقوعها، ولهذا أنا ف

متكامل إلنهاء وباء العنف المسلح. سيستلزم هذا األمر تكاتف العديد من وكاالت الوالية والمنظمات المجتمعية والقادة المحليين 
جة إلى إبعاد األسلحة عن شوارعنا، وإشراك وهيئات إنفاذ القانون ونظام العدالة الجنائية لحل هذه المشاكل المعقدة. نحن بحا

الشباب في برامج التوجيه اإليجابية، والتركيز على التدخل المجتمعي واستراتيجيات الوقاية، وإعادة بناء العالقة بين الشرطة 
  والمجتمع. يمكننا أن نفعل ذلك." 

  
مليون   3.8، وهذا يمثل زيادة بقيمة 2023لسنة المالية مليون دوالر في ميزانية الوالية ل 18.2قامت الحاكمة هوكول بتأمين 

  دوالر عن العام السابق:

مليون  13.3مليون دوالر ألقسام الشرطة وشركائها في إنفاذ القانون في المقاطعات، أي ارتفاًعا من  14 •
 على قائمة  استراتيجيات لتنفيذ  دوالر في التمويل، للموظفين والعمل اإلضافي والمعدات والتكنولوجيا

  للحد من جرائم األسلحة. األدلة

في مقاطعات   GIVEألف دوالر لشراكات مبادرة  700وسيُخصص المبلغ اإلضافي البالغ  -
ألف دوالر( وألباني  125ألف دوالر( وسيراكيوز ) 250ألف دوالر( ومونرو ) 250إيري )

ألف دوالر(، والتي شهدت زيادات كبيرة في عمليات إطالق النار منذ بداية جائحة   75)
(COVID-19 .) ستبدأ دورة تمويل مبادرةGIVE  30يوليو/تموز حتى  1اعتباًرا من  

  .2023يونيو/حزيران  
  

   .17 الـ المقاطعات لجميع GIVE تمويل إلجمالي المقاطعة متقسي  عرض  -

مليون دوالر استثمار مشترك لدعم التحقيقات في عمليات إطالق النار غير المميتة، وأعمال مشاركة   3.8 •
الشباب، وأعمال بناء الثقة، وبرنامج تجريبي بديل لإلشراف تحت المراقبة للحد من العودة إلى اإلجرام  

بطلب للحصول على هذا تكون مؤهلة للتقدم  GIVEوتحسين العالقات للتوظيف. أي شراكة في مبادرة 
  التمويل اإلضافي.

ألف دوالر لقسم خدمات العدالة الجنائية لتقديم المساعدة الفنية والدعم اآلخر   400سيتم تخصيص حوالي  •
  .GIVEلوكاالت مبادرة  

يونيو/حزيران. بدأ معرض   3كما أعلنت الحاكمة هوكول عن اعتبار الوالية أن يوم التوعية بالعنف المسلح يكون في 
Wear Orange  تكريماً لهدية بندلتون، وهي طالبة في المدرسة الثانوية من الجانب الجنوبي   ،2015يونيو/حزيران   2في

،  2013يناير/كانون الثاني  21من شيكاغو، والتي شاركت في الموكب االفتتاحي الثاني للرئيس أوباما. بعد أسبوع واحد، في 
يالد هدية الثامن عشر، ويتم  في عيد م  Wear Orangeقُتلت هدية رميا بالرصاص في ملعب في شيكاغو. بدأ معرض  

  االحتفال به اآلن على الصعيد الوطني في أول يوم جمعة من شهر يونيو/حزيران وعطلة نهاية األسبوع التالية له.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fops%2Fgunviolencereduction%2FGIVE%2520Evidence%2520Based%2520Strategies.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qjKzz6p4cp7ZXfUyBd4KJAi4k0O1YYCjinER4pbdTVU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fops%2Fgunviolencereduction%2FGIVE%2520Evidence%2520Based%2520Strategies.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qjKzz6p4cp7ZXfUyBd4KJAi4k0O1YYCjinER4pbdTVU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FGIVE_Funding_by_Region-Partners.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5V%2FvH03B%2FfwLaIQN4xZwHXaLDtDK0m3v44chij5oP60%3D&reserved=0


  
  الجنائية العدالة خدمات  قسم حول 
  

لجنائية مع مجموعة متنوعة من  وكالة متعددة الوظائف لدعم العدالة ا  نيويورك بوالية الجنائية العدالة خدمات  قسم يعد 
المسؤوليات، بما في ذلك التدريب على إنفاذ القانون؛ جمع وتحليل بيانات الجريمة على مستوى الوالية؛ االحتفاظ بمعلومات  

السجل الجنائي وملفات بصمات األصابع؛ اإلشراف اإلداري على بنك بيانات الحمض النووي للواليات، بالشراكة مع شرطة  
ويورك؛ التمويل واإلشراف على برامج المراقبة واإلصالح المجتمعي؛ إدارة أموال العدالة الجنائية الفيدرالية والية ني

  والوالئية؛ دعم الوكاالت ذات الصلة بالعدالة الجنائية في جميع أنحاء الوالية؛ وإدارة سجل مرتكبي الجرائم الجنسية بالوالية.
  

###  
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