
 
 الحاكمة كاثي هوكول  6/6/2022 للنشر فوًرا:

 
 

  الحاكمة هوكول توقع حزمة تشريعية بارزة لتعزيز قوانين حيازة السالح وحماية سكان نيويورك
  

تغلق حزمة مشاريع القوانين العشرة الشاملة ثغرات حرجة في قانون حيازة السالح تم الكشف عنها في عمليات إطالق نار  
  مأساوية في بوفالو وأوفالدي

  
   عاًما لبنادق نصف آلية من خالل طلب ترخيص 21شراء أي شخص أقل من  S.9458/A.10503يحظر التشريع 

  
   شراء الدروع الواقية للجسم باستثناء من يعملون في مهن محددة S.9407-B/A.10497يحظر التشريع 

  
قائمة األشخاص الذين يمكنهم تقديم أوامر الحماية من المخاطر الشديدة ويتطلب   S.9113-A./A.10502يوسع التشريع 

   روفبموجب مجموعة محددة من الظ ERPOمن وكاالت إنفاذ القانون تقديم  
  

كما وتعزز الحزمة أيًض اإلبالغ عن الجرائم؛ وتغلق ثغرة "البنادق األخرى"؛ وتتطلب وجود ختم مجهري على المسدسات  
وتتطلب من شركات وسائل التواصل االجتماعي  ؛نصف األوتوماتيكية الجديدة؛ وتتخلص مخازن التغذية عالية السعة

  تحسين االستجابة واإلبالغ عن المحتوى الذي يحض على الكراهية
  

  
وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم على حزمة تشريعية تاريخية لتعزيز قوانين حيازة األسلحة في الوالية فوًرا وسد الثغرات  

وأوفالدي وحماية سكان نيويورك من ويالت عنف السالح الذي ال يزال يصيب  الحرجة التي كشفها مطلقو النار في بوفالو 
 Youngاألمة ويعريض مجتمعاتنا للخطر. وقعت الحاكمة هوكول على مشاريع القوانين في جمعية الشبان المسيحيين )

Men`s Christian Association, YMCAتيوارت( في شمال شرق برونكس ومن حولها زعيمة األغلبية أندريا س -
وزينز ورئيس البرلمان كارل هيستي والشركاء في المجلس التشريعي والمدعي العام ليتيتيا جيمس وضحايا العنف المسلح  ك

   والناجين منه.
  

لن تصح األفكار والصلوات هذا األمر ولكن اتخاذ إجراءات قوية  "العنف المسلح وباء يمزق بلدنا.  قالت الحاكمة هوكول،
في نيويورك، نتخذ خطوات جريئة لحماية الناس في واليتنا. أنا فخورة بتوقيع حزمة مشاريع قوانين   سيكون كفيالً بإصالحه.

وع الواقية للجسم لغير  عاًما وتحظر بيع الدر   21شاملة تحظر بيع األسلحة شبه اآللية لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن  
األشخاص الذين يعملون في مهن محددة وتغلق الثغرات الخطيرة في قانون حيازة األسلحة وتعزز قانون الرايات الحمر لدينا 

وهي إجراءات جديدة أعتقد أنها ستنقذ األرواح. أنا ممتنة لزعيمة األغلبية  -إلبعاد األسلحة عن األشخاص الخطرين 
ئيس مجلس النواب هيستي وجميع شركائنا التشريعيين على التصرف باإللحاح والتفكير اللذين تتطلبهما  كوزينز ور- ستيوارت

هذه القضية. بينما نتخذ إجراءات مناسبة لتعزيز قوانين األسلحة الرائدة في والية نيويورك فإننا ندرك أن عنف األسلحة  
رة أخرى باغتنام هذه اللحظة وإصدار إجراءات فعالة لمنع أعمال  النارية يمثل مشكلة على مستوى البالد. أناشد الكونغرس م

   العنف المسلح. فإنقاذ األرواح يعتمد على اتخاذ مثل هذه اإلجراءات." 
  

"ينخر بالء عنف السالح في بلدنا بسبب انتشار األسلحة النارية غير القانونية. عاًما بعد عام،   قال نائب الحاكمة ديلجادو،
بالبنادق غير القانونية وبنادق األشباح مما يعذب العائالت والمواطنين الملتزمين بالقانون كل يوم ولكن ردة الفعل  تغرق أحيائنا 



في نيويورك، مررنا للتو تشريعًا منطقيًا للسالمة من العنف باستخدام السالح وسيعيش المزيد   على المستوى الوطني ال تتغير.
  رسة الثانوية بسبب ذلك التشريع. تقود نيويورك طريق الكفاح إلنقاذ األرواح." من األطفال ليشهدوا تخرجهم من المد

  
"لقد وصلت أمتنا إلى لحظة حساب بسبب أسلحة الحرب التي تم الوصول إليها   كوزينز،- قالت زعيمة األغلبية ستيوارت

بسهولة من قبل أولئك الذين يسعون للقتل. وجعلت هذه األسلحة أماكن في مجتمعاتنا مثل المدارس ومحالت البقالة ودور  
يويورك وفي جميع أنحاء البالد عملنا مع العبادة والحفالت الموسيقية أماكن  ترتكب فيها مذابح. في هذه األوقات العصيبة في ن

الحاكمة هوكول ورئيس البرلمان هيستي وأعضاء الهيئة التشريعية الديمقراطية للوقوف وإرسال رسالة مفادها أن مسار العنف  
  المسلح هذا غير مقبول ونحن بحاجة إلى تغيير حقيقي." 

  

"أنا وزمالئي في األغلبية في الجمعية عملنا بال كلل لسنوات لمعالجة بالء عنف السالح   قال رئيس الجمعية كارل هيستي، 
شخًصا بريئًا في   31أيام فقط أودى حادثي إطالق نار مرّوعان بحياة  10الذي ابتلى به هذا البلد منذ مدة طويلة جداً. خالل 

في أماكن كان من المفترض أن يشعروا فيها باألمان.  -بما في ذلك أطفال  -و في نيويورك أوفالدي في تكساس وهنا في بوفال
عملنا جنبًا إلى جنب مع زمالئنا في مجلس الشيوخ والحاكمة هوكول على جعل قوانين حيازة األسلحة في نيويورك من  

. أنا فخور بجهودنا هنا في نيويورك ولكن هذا أصعب القوانين في البالد ألننا نعتقد أن كل أمريكي يستحق أن يشعر باألمان
البلد يحتاج إلى إجراء محادثة جادة حول افتتانه الفاحش بحيازة البنادق واألسلحة الهجومية حتى يتمكن كل أمريكي من العيش 

  دون خوف من العنف المسلح الذي يدمر مجتمعاتهم." 

  

نيويورك اليوم إجراءات سريعة وشاملة لمكافحة وباء عنف السالح الذي  "تتخذ  قالت المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس،
ال يزال يودي بحياة األمريكيين األبرياء كل يوم. في جميع أنحاء البالد تسمح الثغرات والقوانين المتساهلة وتقاعس المسؤولين 

د هذه الحزمة الجديدة من قوانين حيازة  الحكوميين بانتشار األسلحة في شوارعنا وتدمير مجتمعاتنا. ستستمر نيويورك بوجو
األسلحة في القيادة في فرض قوانين حيادية معقولة تحافظ على سالمة شعبنا وأنا أحث الواليات األخرى على أن تحذو حذونا.  

  وحان اآلن حان وقت العمل."  -لقد ولى وقت األفكار والصلوات وحدها 
  

ة من عشرة مشاريع قوانين بعد أقل من شهر واحد من العمل اإلرهابي المأساوي تم التوقيع على هذه الحزمة الشاملة المكون
لتفوق العرق األبيض في سوبر ماركت في بافالو وستقوم هذه الحزمة الشاملة المكونة من عشرة مشاريع قوانين بما يلي: 

اء الدروع الواقية للجسم من  عاًما من خالل طلب ترخيص؛ وحظر شر 21حظر بيع البنادق نصف اآللية ألي شخص أقل من 
قبل أي شخص ال يعمل في مهنة مؤهلة؛ وتعزيز قانون الرايات الحمر من خالل توسيع قائمة األشخاص الذين يمكنهم تقديم  

( ومطالبة  Extreme Risk Protection Orders, ERPOطلبات للحصول على أوامر الحماية من المخاطر الشديدة )
( في ظل مجموعة محددة جًدا من الظروف؛ وجعل التهديد بحدوث ضرر جماعي ERPOجهات إنفاذ القانون بتقديم تقارير )

جريمة؛ وتتطلب وجود ختم مجهري على المسدسات شبه اآللية الجديدة؛ وتعزيز تبادل المعلومات بين الوكاالت الحكومية 
سلحة في الجرائم وتعزيز متطلبات تجار األسلحة فيما يتعلق بحفظ السجالت وحماية  والمحلية واالتحادية عند استخدام األ

مخزونهم؛ وإغالق ثغرة "البنادق األخرى" من خالل مراجعة تعريف السالح الناري وتوسيعه؛ والقضاء على أجهزة التغذية  
تخدمين لإلبالغ عن السلوك الذي يحض  ذات السعة الكبيرة؛ ومطالبة منصات وسائل التواصل االجتماعي بتوفير آلية للمس

  على الكراهية.

  
  زيادة العمر لشراء بنادق نصف آلية

  
من األفراد الحصول على ترخيص قبل شراء بندقية نصف آلية. بموجب قانون والية  S.9458/A.10503يتطلب التشريع 

   لى ترخيص حيازة سالح. عاًما أو أكثر للحصول ع 21نيويورك الموجود مسبقًا يجب أن يبلغ األفراد 
  

   حظر شراء الدروع الواقية للجسم
  

يجعل من غير القانوني شراء وبيع السترات الواقية من الرصاص ألي شخص ال   S.9407-B/A.10497يجعل التشريع 
يعمل في مهنة مؤهلة. تشمل المهن المؤهلة ضباط إنفاذ القانون والمهن األخرى التي ستقوم إدارة الخدمات العامة بتحديدها 

   من الرصاص شخصيًا.  بالتشاور مع وكاالت أخرى. كما يتطلب أيًضا إجراء كافة مبيعات السترات الواقية
  



  تعزيز قانون الرايات الحمر
  

نطاق من يمكنه تقديم التماس للحصول على أمر حماية من المخاطر الشديدة   S.9113-A/A.10502يوسع التشريع 
(ERPO.ليشمل ممارسي الرعاية الصحية الذين فحصوا فرًدا خالل األشهر الستة الماضية )    
  

يعدل التشريع ترخيص األسلحة النارية لضمان مراعاة تقارير ممارسي الصحة العقلية عن األفراد الذين يحتمل أن يكونوا 
   ضارين عند تحديد ما إذا كان سيتم إصدار ترخيص سالح ناري أم ال.

  
( عندما يحصلون على معلومات موثوقة ERPOكما يتطلب التشريع أيًضا من محامي الشرطة والمقاطعات تقديم التماسات )

   إما ألنفسهم أو لآلخرين. -تفيد بأن فرًدا من المحتمل أن ينخرط في سلوك من شأنه أن يؤدي إلى ضرر جسيم 
  

البلدية وضع ونشر سياسات وإجراءات لتحديد متى يمكن أن يكون يتطلب التشريع من شرطة الوالية ومجلس تدريب الشرطة 
   (.ERPOهناك ما يبرر تقديم طلب )

  
   الختم المجهري

  
 Department of Criminal Justiceمن قسم خدمات العدالة الجنائية ) S.4116-A/A.7926-Aيتطلب التشريع 

Services, DCJS  التصديق أو رفض التصديق على أن المسدسات المزودة بختم مجهري قابلة للتطبيق من الناحية )
التكنولوجية وإذا تم اعتمادها باعتبارها قابلة للتطبيق إلنشاء برامج وعمليات لتنفيذ هذه التكنولوجيا؛ وتثبت جريمة البيع غير 

  ع لسالح ناري غير مزود بختم مجهري المشرو
  

يُعد الختم المجهري أسلوبًا مبتكًرا لتعليم الذخيرة يميز الرصاص وعلب الخراطيش ببصمة إصبع فريدة في كل مرة يتم فيها 
تفريغ سالح ناري. يسمح هذا للمحققين بربط الرصاص واألغلفة التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة بمسدس معين  

  ما جرائم أخرى.ورب
  

   إغالق الثغرات

  
تعريف "السالح الناري" ليشمل أي سالح غير محدد في قانون العقوبات مصمم أو  S.9456/A.10504يوسع التشريع 

يهدف هذا إلى االستحواذ على األسلحة النارية التي تم تعديلها ليتم إطالقها من  يمكن تحويله بسهولة لطرد قذيفة بفعل متفجر.
  دعامة ذراع وتتجنب تعريفاتنا الحالية لألسلحة النارية والبنادق.

  
استخدام أجهزة تغذية الذخيرة ذات السعة الكبيرة التي كانت حيازتها بشكل قانوني   S.9229-A/A.10428-Aغي التشريع يل

  .1994قبل سن قانون السالمة أو تم تصنيعها قبل عام 
  

  جرائم التهديد بإلحاق ضرر جماعي وتفاقم التهديد بإلحاق ضرر جماعي.  S.89-B/A.6716-Aينشئ التشريع 
  

   تحسين مشاركة المعلومات
  

رفع التقارير من قبل سلطات إنفاذ القانون إلى قواعد بيانات األسلحة الفيدرالية   S.4970-A/A.1023-Aيتطلب التشريع 
يجب على الوكاالت اإلبالغ عن األسلحة المضبوطة أو المستردة إلى غرفة تبادل األسلحة اإلجرامية؛  والخاصة بالوالية. 

 ,Alcohol, Tobaccoوالمشاركة في برنامج تبادل البيانات الجماعية التابع إلى مكتب الكحول والتبغ واألسلحة النارية ) 
Firearms, ATFسلسلي في المركز الوطني لمعلومات الجرائم.(؛ وإدخال طراز البندقية وعيارها ورقمها الت   

  
يحظر القانون على األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  يطالب القانون أيًضا تجار األسلحة بسن معايير موحدة لألمن واإلبالغ. 

عاًما والذين ال يرافقهم أحد الوالدين دخول مواقع معينة لمباني تجار األسلحة ويتطلب تدريبًا لجميع الموظفين على إجراء   18



والتصدي لها. كما يتطلب   عمليات نقل األسلحة النارية والبنادق وبنادق الصيد بما في ذلك تحديد عمليات الشراء غير القانونية
  من شرطة الوالية إجراء عمليات تفتيش على تجار األسلحة كل ثالث سنوات.

  
   تحسين االستجابة واإلبالغ عن محتوى وسائل التواصل االجتماعي الذي يحض على الكراهية والتهديد

  
من شبكات التواصل االجتماعي في نيويورك تقديم سياسة واضحة وموجزة فيما  S.4511-A/A.7865-Aيتطلب التشريع 

يتعلق بكيفية ردهم على حوادث السلوك الكراهية على نظامهم األساسي والحفاظ على آليات يسهل الوصول إليها لإلبالغ عن  
  سلوك الكراهية على تلك المنصات

  
ني بوسائل التواصل االجتماعي والتطرف العنيف. سيدرس فريق فريق عمل جديد مع  S.9465/A.10501ينشئ التشريع 

العمل الجديد معني بوسائل التواصل االجتماعي والتطرف العنيف والذي يتخذ من مكتب النائب العام مقراً له دور شركات  
  ترنت.وسائل التواصل االجتماعي والتحقيق فيها في تعزيز وتسهيل التطرف العنيف واإلرهاب المحلي عبر اإلن

  

تستند هذه المجموعة القوية من القوانين الجديدة والمصممة لتوفير حماية فورية محّسنة وتم تطويرها والتي اعتمدت بالشراكة  
كوزينز والمتحدث كارل هيستي تستند إلى أمرين تنفيذيين صدرا مباشرةً عقب إطالق -مع زعيمة األغلبية أندريا ستيوارت

   النار في بافالو. 
  

ول مصمم لمحاربة الزيادة المقلقة في اإلرهاب المحلي والتطرف العنيف الذي كثيًرا ما يتم إلهامه األ األمر التنفيذي    إن
والتخطيط له ونشره عبر منصات وسائل التواصل االجتماعي و منتديات اإلنترنت. يدعو األمر التنفيذي شعبة األمن الداخلي  

اإلرهاب المحلي داخل مكتب الشعبة لمكافحة اإلرهاب. ستركز وخدمات الطوارئ إلى إنشاء وحدة جديدة مكرسة فقط لمكافحة 
هذه الوحدة الجديدة على إدارة تقييم التهديدات وصرف التمويل إلى المحليات إلنشاء وتشغيل فرق إدارة تقييم التهديدات 

ضاء إنفاذ القانون  الخاصة بهم واستخدام وسائل التواصل االجتماعي للتدخل في عملية التطرف. وستقوم أيًضا بتثقيف أع
والعاملين في مجال الصحة العقلية ومسؤولي المدارس حول االرتفاع األخير في التطرف العنيف والراديكالية محليًا إضافة  

  إلى وضع أفضل ممارسات لتحديد العمليات المتطرفة والتصدي لها.
  

مخصصة داخل مركز استخبارات والية نيويورك  كما ويدعو األمر التنفيذي أيًضا شرطة والية نيويورك إلى إنشاء وحدة 
(New York State Intelligence Center, NYSIC  لتتبع التطرف العنيف المحلي من خالل وسائل التواصل )

ستعمل الوحدة على تطوير خيوط استقصائية من خالل تحليل وسائل التواصل االجتماعي مع التركيز بشكل االجتماعي. 
خاص على تحديد التهديدات المحتملة واألفراد الذين يحفزهم التطرف والتطرف العنيف. أخيًرا، يدعو األمر التنفيذي كل 

  وإجراءاتها الحالية لمواجهة تهديدات اإلرهاب المحلي.مقاطعة إلى إجراء مراجعة شاملة الستراتيجياتها وسياساتها 
الثاني فسيتطلب من شرطة الوالية تقديم طلب للحصول على أمر الحماية من المخاطر الشديدة  األمر التنفيذي وأما

(Extreme Risk Protection Order, ERPO  بموجب قانون الرايات الحمر في نيويورك عندما يكون لديهم سبب )
  بأن فرًدا ما يمثل تهديًدا ألنفسهم أو لآلخرين.وجيه لالعتقاد 

  
( من القانون التنفيذي للتحقيق ودراسة 8) 63بموجب المادة  إلى مكتب المدعي العام  إحالةً الحاكمة هوكول أيًضا  أصدرت 

منصات وسائل التواصل االجتماعي التي استخدمها المشتبه به في إطالق النار في بافالو لبث العنف والترويج له وتسهيله 
ن التحقيق لتعزيز  والتحريض على الكراهية وإضفاء الشرعية على نظرية االستبدال. سيتم استخدام النتائج المستخلصة م

  استراتيجية والية نيويورك والبناء عليها لمكافحة الكراهية والتطرف العنيف.
  

"أدى حادث إطالق النار الجماعي في بافالو إلى تغيير نيويورك. لقد  قالت روسانا روسادو مفوضة خدمات العدالة الجنائية،
الكراهية. ونظًرا ألننا نستمع إلى األصوات األكثر تأثًرا  مزق المجتمع وكشف عن ضعفنا في مواجهة التطرف الذي يغذي

وندعم عالجها يجب علينا أيًضا العمل للتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى. من خالل مشاريع القوانين التي وقعتها الحاكمة 
نشكر الحاكمة على  هوكول اليوم لتصبح قوانين تواجه نيويورك التقاطع المميت بين الكراهية والتطرف وعنف السالح. 

قيادتها لحماية سكان نيويورك ونتطلع إلى العمل مع واليتنا وشركائنا المحليين لتنفيذ هذه القوانين بناًء على سياسات وبرامج 
  منع العنف باستخدام األسلحة النارية الرائدة على مستوى الوالية." 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-18-preventing-and-responding-domestic-terrorism&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9d38c9331777404b67a908da47e28394%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637901335458855436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rWMjpmd5p8%2FTHtzvvKz8%2F%2FIUiFEMHcJjOuIdAwT%2BsM0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-18-preventing-and-responding-domestic-terrorism&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9d38c9331777404b67a908da47e28394%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637901335458855436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rWMjpmd5p8%2FTHtzvvKz8%2F%2FIUiFEMHcJjOuIdAwT%2BsM0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-18-preventing-and-responding-domestic-terrorism&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9d38c9331777404b67a908da47e28394%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637901335458855436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rWMjpmd5p8%2FTHtzvvKz8%2F%2FIUiFEMHcJjOuIdAwT%2BsM0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-19-directing-state-police-file-extreme-risk-protection-orders&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9d38c9331777404b67a908da47e28394%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637901335458855436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tFfpR5gcv8jqPoOfGTZKLZqSsHYbFNH%2BdoVNy8Rjq2w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-05%2FExecutive_Law_63_Referral.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9d38c9331777404b67a908da47e28394%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637901335459011664%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4SqUZ%2FkATrD7As8wkcEOkgbKkqu3BUU0ArC1DiskJPw%3D&reserved=0


"تظهر األحداث األخيرة مرة أخرى الحاجة إلى اتباع نهج  قالت الدكتورة ماري باسيت مفوضة الصحة في والية نيويورك، 
قانوني وسياسي لمعالجة العنف المسلح الذي ابتليت به مجتمعاتنا ويكلفنا خسارة أرواح كل يوم. الوقاية هي جوهر نهج الصحة  

توقيع على مجموعة من القوانين التي تعتبر مثاالً لألمة وستجعل سكان نيويورك أكثر أمانًا  العامة. أحيي الحاكمة لقيادتها في ال
  وتنقذ األرواح. هذه هي الصحة العامة قيد العمل." 

  
"ال يزال الحصول على األسلحة غير القانونية من شوارعنا يمثل أولوية قصوى   قال كيفين ب. بروين مدير شرطة الوالية،

شراكة مع وكاالت إنفاذ القانون المحلية والوالئية والفيدرالية األخرى لمشاركة المعلومات واالستراتيجيات  ونحن نواصل ال
والتكتيكات. نحن نقدر التزام ودعم الحاكمة والسلطة التشريعية لهذا العمل ولهدفنا المشترك المتمثل في توفير السالمة واألمن 

   لجميع سكان نيويورك." 
  

"أشكر الحاكمة هوكول  إس توماس مديرة مكتب والية نيويورك لمكافحة العنف باستخدام األسلحة النارية،قالت كاليانا 
وشركائنا التشريعيين على هذه الحزمة الشاملة المكونة من عشرة مشاريع قوانين والتي ستعزز قانون حيازة األسلحة وتسد  

يشمل الصحة   -ناء حلول لمنع العنف المسلح على مستوى الوالية الثغرات الحرجة فيه. سنواصل اتباع نهج متعدد األوجه لب
ونحث من هم خارج والية نيويورك على التصرف بنفس المستوى من اإللحاح من أجل   -العامة والسياسات والنهج المجتمعية 

  التعامل مع عنف السالح كقضية وطنية ألنه كذلك." 
  

، "اليوم، اتخذت والية نيويورك تحت قيادة الحاكمة هوكول قال جاكي براي مفوض قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ
إجراءات سريعة وحاسمة لتعزيز قوانين حيازة األسلحة و زيادة سالمة وأمن جيراننا من سكان نيويورك. يعني الحفاظ على  

ما في وسعنا إلبقاء أسلحة الحرب بعيدة عن األيدي الخطأ. تقوم الحاكمة   سالمة سكان نيويورك التأكد من أننا نقوم بكل
  هوكول يفعل ذلك بالضبط." 

  
"ترك خطاب الكراهية دون رادع يمكن أن يكون له عواقب   قالت ماريا إمبلاير مفوضة شعبة مفوضة حقوق اإلنسان

قائم على الكراهية وأنا أحيي الحاكمة هوكول لقيادتها مأساوية وقاتلة. هذه اإلجراءات هي خطوة مهمة نحو مكافحة العنف ال
  في مواجهة هذه األزمة بشكل مباشر." 

  
"يرى مناصرو الضحايا اآلثار المدمرة للعنف المسلح كل يوم ويعملون  قالت إليزابيث كرونين مديرة مكتب خدمات الضحايا،

تي يحتاجون إليها للتعافي و تقدم إلى األمام. هذا العمل مهم بال كلل لضمان حصول األفراد والعائالت على الدعم والخدمات ال
للغاية ولكننا بحاجة إلى القيام بأكثر من مجرد االستجابة لهذا الوباء. أشكر الحاكمة هوكول على اتخاذ إجراءات حاسمة  

  لتعزيز الحماية لجميع سكان نيويورك." 
  

تظار بوفالو أو أوفالدي التاليتين. من خالل مجموعة التشريعات هذه تقود  قال السناتور عن الوالية جمال بيلي، "ال يمكننا ان
نيويورك البالد في تعزيز قوانين األسلحة لدينا للتصدي بشكل هادف آلفة العنف باستخدام السالح. سينشئ مشروع القانون  

ائل التواصل االجتماعي في  الذي قدمته فريق عمل مخصًصا داخل مكتب المدعي العام في نيويورك للتحقيق في دور وس
الترويج للتطرف العنيف واستخدام منصات وسائل التواصل االجتماعي للتخطيط ألعمال اإلرهاب المحلي وتسهيلها. سوياً مع  

مشاريع القوانين التي قدمها زمالئي لطلب تصريح ورفع سن شراء بندقية نصف آلية وتعزيز عمليات التحقق من الخلفية  
والذخيرة وتحسين اإلبالغ عن وسائل التواصل االجتماعي التي تحرض على الكراهية ستنقذ هذه الحزمة   لمبيعات األسلحة

التشريعية األرواح وتمنع المآسي المستقبلية. شكراً للحاكمة كاثي هوكول للتوقيع على أقوى حزمة من مشاريع القوانين لتصبح  
كوزينز والمتحدث كارل هيستي -وزعيمة األغلبية أندريا ستيوارت قوانين نافذة للتصدي للعنف المسلح في تاريخ واليتنا

  وزمالئي في كال المجلسين لقيادتكم في هذه اللحظة من األزمة." 
  

"يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع العنف المسلح في نيويورك. نحن نكرم ذكريات   قال السناتور عن الوالية براد هولمان،
ت في بوفالو على يد أحد العنصريين البيض واألطفال التسعة عشر في تكساس والمئات من سكان األرواح العشرة التي أزهق

نيويورك الذين يموتون كل عام بسبب العنف المسلح بهذه الحزمة من مشاريع قوانين السالمة من العنف المسلح. يسعدني  
يوم بما في ذلك قانون الختم المجهري الجديد  ويشرفني أنني قمت برعاية مشروعي قانون وقعت عليهما الحاكمة هوكول ال

( ومشروع القانون الذي يسهل مقاضاة الحاالت التي تم فيها استخدام مخزن كبير السع  S.4116A/A.7926الجديد )
(S.9229A/A.10428A .) أتقدم بخالص امتناني للحاكمة هوكول لمناصرتها وتوقيعها على وجه السرعة على مشاريع



كوزينز إلعطاء األولوية للسالمة من العنف المسلح  - القوانين هذه وزعيمة األغلبية في مجلس الشيوخ أندريا ستيوارت
ي ذلك ،سكان نيويورك ضد عنف السالح  والمدافعين والمنظمات المناهضة للعنف المسلح الذين نعمل معهم عن كثب بما ف

  وغيفري تاون ومامز ديماند آكشن غيفورد وائتالف وقف العنف المسلح." 
  

"يجب محاسبة أولئك الذين يهددون بإلحاق ضرر جماعي بالعامة. منعت المحاكم   قال السناتور عن الوالية تود كامينسكي،
يرة ضد مدارسنا ومعابدنا وشركاتنا لذا كان من الضروري سد هذه  في واليتنا مقاضاة أولئك الذين يوجهون تهديدات خط

الثغرة. من خالل التوقيع على هذا التشريع فإننا نمنح سلطات إنفاذ القانون الفرصة لمحاكمة أولئك الذين يوجهون مثل هذه 
كًرا للحاكمة هوكول وعضو التهديدات إلى أقصى حد يسمح به القانون. ال تتطلب سالمة أطفالنا وجيراننا أقل من ذلك. ش

  الجمعية واالس على عملهما بهذا الشأن." 
  

أبرياء من سكان نيويورك السود في   10"اإلرهابي المحلي العنصري الذي قتل ، قالت السناتور عن الوالية آنا إم كابالن
على الكراهية وحيث توجد   سوبر ماركت بافالو أصبح متطرفًا عبر اإلنترنت في بيئة يتم فيها تشجيع الكالم الذي يحض

خيارات قليلة لألشخاص ذوي الضمير الصالح إلطالق ناقوس الخطر بشأن ما يحدث هناك. نعلم جميعًا عبارة "إذا رأيت شيئًا  
ما فقل شيئًا" ولكن لسوء الحظ فإن العديد من منصات التواصل االجتماعي من المستحيل التحدث عندما ترى شيئًا خطيًرا أو 

اإلنترنت. ستعمل تشريعاتي على تمكين مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي من جعل المساحات االفتراضية    ضاًرا عبر
أكثر أمانًا للجميع من خالل توفير آليات إبالغ واضحة ومتسقة لإلبالغ عن خطاب الكراهية ومع تفاقم العواقب المدمرة  

اإلجراء على الفور. أنا ممتنة لقيادة الحاكمة هوكول في التوقيع على هذا  للكراهية من حولنا يوًما بعد يوم نحتاج إلى اتخاذ هذا  
التشريع إلى جانب حزمة سالمة السالح الكاملة التي مررناها األسبوع الماضي وأنا ممتنة لشراكي مع عضوة الجمعية  

  باتريشيا فاهي بشأن هذا القانون." 
  

بلدنا تماًما من الفظائع مثل عمليات إطالق النار المروعة في بوفالو   "لن نخلص قال السناتور عن الوالية بريان كافانا،
حتى تتصرف صناعة األسلحة وحلفاؤها   -أو العنف اليومي باألسلحة النارية الذي ابتلي به الكثير من مجتمعاتنا  -وأوفالدي 

نها أن توقف العنف. لكن تصرفاتنا في الكونغرس وفي العديد من الواليات بمسؤولية وتتوقف عن حظر القوانين التي من شأ
خالل العقد الماضي والقوانين التي توقعها الحاكمة كاثي هوكول اليوم تظهر أننا مستعدون وقادرون على حماية سكان  

كوزينز والمتحدث كارل هيستي  -نيويورك من ويالت العنف المسلح. أشكر الحاكمة هوكول وزعيمة األغلبية أندريا ستيوارت
زمالئنا في الغرفة التنفيذية والهيئة التشريعية والعديد من المدافعين والناجين والمتخصصين في إنفاذ القانون وخبراء لقيادتهم و

  منع العنف المسلح الذين ساعدوا في تشكيل فهمنا لما يجب القيام به." 
  

"بينما تواصل واشنطن فشلها فإن نيويورك تتقدم وتقوم بواجبها. "يقود أحد أحلك أيام   قال السناتور عن الوالية تيم كينيدي،
مدينة بافالو إلى التغيير ونحن نعطي صوتًا ألولئك الذين فقدناهم من خالل إجراء إصالحات حقيقية وموضوعية من شأنها أن  

لم ينته بعد فأنا فخور بأن الهيئة التشريعية كانت قادرة تساعد في منع المآسي في المستقبل وإنقاذ األرواح. في حين أن عملنا 
  على االجتماع بسرعة بشأن هذه المسألة وأشكر الحاكمة هوكول على قيادتها وتوقيعها على هذه القوانين." 

  
مجتمعنا "بينما يستمر مجتمع بوفالو في الحداد فقدت عشرات المجتمعات األخرى مثل  قال السناتور عن الوالية شون رايان،

أرواح أبرياء في عمليات إطالق نار جماعية. لطالما كان واضًحا أن بلدنا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمنع هذه 
الهجمات ومواجهة تفوق العرق األبيض واأليديولوجية البغيضة والقيام بكل ما هو ممكن إلنقاذ األرواح. بينما ننتظر حتى 

ألمر متروك للواليات الفردية للقيام بدورنا. هنا في نيويورك رأينا عن كثب إلى ما حدث في  تتصرف الحكومة الفيدرالية فإن ا
بوفالو وأوفالدي في تكساس لتطوير إصالحات منطقية من شأنها أن تحدث فرقًا وتساعد على منع حدوث مثل هذه المآسي في  

  المستقبل." 
  

فخور بقيام الحاكمة كاثي هوكول بالتوقيع على مشروع القانون رقم   "أنا سيبولفيدا، قال السناتور عن الوالية لويس
S9456  ."بنادق األشباح هي  الذي تقدمت به ليصبح قانونًا والذي يغير تعريف األسلحة النارية لكي تشمل "بنادق األشباح

ا القانون خطوة فائقة في كفاحنا يشكل هذ .والذي ابتليت به مجتمعاتنا وبشكل ال لبس فيه مكون كبير للعنف المسلح المتزايد
لضمان السالمة العامة. اختارت الحاكمة هوكول برونكس كسيناريو إلرسال رسالة واضحة إلى الوالية بأكملها وبقية األمة: 

واليوم، نمنح األمل لماليين األشخاص ونثبت أنه  لن نقف مكتوفي األيدي دون العمل من أجل السالم والهدوء في مجتمعاتنا.
  الممكن أن نجتمع معًا لمنح مجتمعاتنا األدوات التي يحتاجونها والحماية التي يستحقونها للعيش بسالم."  من



  
"ترسل حزمة سالمة السالح لدينا رسالة توضيحية في أعقاب ما حدث في بوفالو   قال السناتور عن الوالية جيمس سكوفيس،

مفادها ما يلي: ستفعل نيويورك ما هو مطلوب للحفاظ على أمان  وأوفالدي وعدد ال يحصى من المآسي العنيفة األخرى 
مجتمعاتنا. يسمح مشروع قانون توسعة "الرايات الحمر" الذي قمت برعايته لمتخصصي الرعاية الصحية والعقلية بتقديم 

ين. أحيي الحاكمة لتوقيعها  أوامر حماية من المخاطر الشديدة للمساعدة في إبقاء األسلحة النارية بعيًدا عن أيدي األفراد الخطر
  على هذه االتفاقية وغيرها من اإلجراءات الرئيسية لحماية عائالتنا ومجتمعاتنا." 

  
نظًرا ألن الحكومة الفيدرالية تقف مكتوفة األيدي فإن والية نيويورك تتقدم مرة  "  قال السناتور عن الوالية كيفن توماس،

أظهرت المآسي في بوفالو وأوفالدي وجود عالقة بين إطالق النار   أخرى وتتخذ إجراءات لحماية سكاننا من العنف المسلح.
أنا فخور بأن أكون الراعي األساسي  ه اآللية.الجماعي والشباب الذين يتمتعون بإمكانية الوصول غير المقيد إلى األسلحة شب

. ال تزال نيويورك رائدة في 21إلى  18والذي من شأنه أن يرفع فعليًا سن شراء البنادق نصف اآللية من  S.9458للتشريع 
المنقذة للحياة  على الحزمة التشريعية أشكر الحاكمة هوكول على توقيعها تنفيذ قوانين الحس السليم الصارمة المتعلقة باألسلحة.

  لتصبح قانونًا اليوم لضمان بقاء المجتمعات في جميع أنحاء نيويورك آمنة." 
 
"يشكل عنف السالح وباء وطني وطاعون يضرب مجتمعاتنا. وعندما تُزهق أية أرواح  قال عضو الجمعية كيني بورغوس،  

ر باالرتياح للعمل الدؤوب الذي قام به زمالئي التشريعيون بريئة بفوهة البندقية فهذا فشل لحكومتنا وإنسانيتنا. لهذا السبب أشع
والحاكمة في تمرير الحزمة األكثر شموالً من إصالحات سالمة األسلحة في البالد. يتضمن ذلك مشروع القانون الذي تقدمت 

ة األسلحة. لقد برزت به والذي يسد ثغرة خطيرة ويوسع تعريف األسلحة النارية لمواكبة العقول المبتكرة المقلقة في صناع
  نيويورك في هذا الوقت العصيب من تاريخ أمتنا وأكرر دعوتي للكونغرس لفعل الشيء نفسه." 

  
"بصفتي أبًا فأنا أعرف الخوف والقلق اللذين يشعر بهما اآلباء عند إرسال أطفالهم إلى  قال عضو الجمعية باتريك بيرك، 

أصبح احتضان الوداع الصباحي "أتمنى لك يوًما سعيًدا" يستغرق فترة أطول قليالً. نحن بحاجة إلى إصالح الحس  المدرسة.  
السليم الستخدام السالح على المستوى الفيدرالي ولكن يمكن ألهالي نيويورك أن يطمئنوا إلى أن أغلبيتهم التشريعية وحاكمتهم 

  هم من عنف السالح." سيبذلون كل ما في وسعهم لحمايتهم وعائالت
  

"عندما يكون الشخص يعاني من أزمة فإن األشخاص األكثر تجهيًزا للتعرف عليهم   قال عضو الجمعية كيفن كاهيل،
من خالل تعزيز قانون الرايات الحمر وتوسيع نطاق القدرة على تقديم أوامر   ومساعدتهم هم متخصصون في الصحة العقلية.

سنساعد في ضمان عدم بقاء أولئك الذين يمثلون خطًرا مباشًرا على أنفسهم أو مجتمعاتنا في الحماية القصوى من المخاطر 
 الظل ويمكنهم البدء في تلقي االهتمام والعالج الذي يحتاجون إليه." 

  
"نحن كأميركيين يمكننا تماًما الحفاظ على حقوق التعديل الثاني مع تأمين الحماية  قال عضو الجمعية ويليام كونراد،

الضرورية ضد جرائم األسلحة. تشكل إعادة االلتزام بقانون الرايات الحمر واللوائح العملية حول حيازة واستخدام األسلحة  
بعض اإلجراءات المنطقية التي ستدعم الملكية   -ا شبه اآللية ومشاركة السجالت الشاملة بين وكاالت إنفاذ القانون ولصالحه

المسؤولة لألسلحة النارية و توفير الضوابط المعززة التي تطالب بها الغالبية العظمى من مواطنينا. ستتم معالجة أزمة عنف  
يد الوصول  مايو/أيار من خالل نهج متعدد األوجه يتضمن أكثر من تشد 14السالح التي أثرت بشكل خطير على بوفالو في 

إلى األسلحة النارية. لكنني أعتقد أن التشريع الذي تم تمريره هذا العام في والية نيويورك يمثل الرد الفوري المناسب على  
  مثل هذا العنف. ال يمكننا التمتع بالحرية التي قصدها أجدادنا لنا دون ضمانات السالمة واألمن األساسيين." 

  
"لقد رأينا الكثير من الكراهية والمعلومات المضللة تنتشر عبر شبكات التواصل  فاهي، قالت عضوة الجمعية باتريشيا 

االجتماعي وفي كثير من األحيان يتحول الكره إلى عنف على أرض الواقع ويمكن أن يصل إلى ذروته عندما يكون من نوع  
شور يتم نشره على فيسبوك وحده كل يوم مليار من 4.75المأساة التي حدثت في بوفالو الشهر الماضي. مع وجود أكثر من  

في المائة من األمريكيين لديهم شكل من أشكال حسابات وسائل التواصل االجتماعي فإننا نحتاج  70وإذا عرفنا بأن أكثر من 
إلى قيام منصات وسائل التواصل االجتماعي بوضع سياسات واضحة وموجزة حول كيفية اإلبالغ عن المحتوى البغيض  

. يرسل هذا التشريع رسالة قوية لمنصات وشركات التواصل االجتماعي؛ وهو أنه يجب عليهم اتخاذ إجراءات  ومعالجته
  حقيقية لحماية سكان نيويورك من انتشار خطاب الكراهية الخطير والمعلومات المضللة عبر اإلنترنت وخارجه." 

  



"كما هو الحال في العديد من عمليات إطالق النار الجماعية األخرى ذهب المسلح   قال عضو الجمعية جوناثان جاكوبسون،
الذي أطلق النار في بوفالو إلى المتجر مرتديًا سترة واقية من الرصاص حتى يكون بأمان أثناء ذبح الضحايا األبرياء. أطلق 

طلق النار لم يصب بأذى ورد بإطالق النار مما أدى إلى مقتل حارس األمن. هذا  عليه حارس المتجر المسلح النار لكن م
ما لم تكن مهنتك تعرضك لخطر خاص بالتعرض للعنف باستخدام األسلحة النارية   مشروع قانون مؤيد تماًما لتطبيق القانون.

ها عن أيدي أولئك الذين يريدون حماية فال حاجة إلى شراء سترة واقية من الرصاص. سيساعد مشروع القانون هذا على إبعاد
إذا لم نتمكن من منع هؤالء المجرمين من  أنفسهم من إنفاذ القانون أو غيرهم من ضباط األمن أثناء إلحاق الضرر باآلخرين. 

  إطالق النار فأقل ما يمكننا فعله هو نزع الحماية عنهم." 
  

قال من مجرد تقديم األفكار والصلوات إلى ضحايا عنف السالح.  "حان الوقت لالنت قالت عضوة الجمعية شانتيل جاكسون،
تلتزم الحاكمة والسلطة التشريعية باتخاذ كل خطوة لتأمين سالمة جميع سكان نيويورك. سيتطلب مشروع القانون الذي قمت  

  عاًما وأن يكون لديهم ترخيص لشراء أو حيازة بندقية نصف آلية."   21برعايته أن يكون عمر األشخاص 
  

"ال تزال المجتمعات في جميع أنحاء البالد وفي غرب نيويورك تعاني من العنف  قالت عضوة الجمعية كارين مكماهون،
مضى ما يقرب من عقد من الزمان على مذبحة ساندي هوك ونحن في نفس الموقف المروع وغير المنطقي باستخدام السالح. 

بشكل غير مفهوم ونعاني من عواقب التقاعس عن العمل. ولكن هنا في والية نيويورك أنا فخورة بأنني وزمالئي اتخذنا موقفًا 
حرب والدروع الواقية للجسم وسد الثغرات وقلنا "كفى." مررنا معًا سلسلة من القوانين التي من شأنها القضاء على أسلحة ال

للحصول على سالح ومحاربة خطاب الكراهية عبر اإلنترنت والمزيد. بتوقيع الحاكمة نتخذ خطوة في االتجاه الصحيح نحو  
  تحسين سالمة األسلحة والمسؤولية في والية نيويورك." 

  
"العقيدة األساسية لوالية نيويورك هي التميز،" دوماً نحو العاُل." في بداية جائحة  قال عضو الجمعية ديموند ميكس، 

(COVID-19  أخذت نيويورك زمام المبادرة في تمرير اإلجراءات والحماية لمكافحة انتشار هذا الفيروس المجهول. لقد )
األرواح في جميع أنحاء واليتنا. وهذا ال يختلف  تصرفنا بسرعة وتقدمنا إلى األمام بينما كنا نفعل ما نعتقد أنه صحيح إلنقاذ

من حيث عالقته بالقتل الجماعي والمعدالت المتزايدة للعنف باستخدام األسلحة النارية وهو مرض مميت آخر ينتشر في 
لينا الحفاظ  مجتمعاتنا. كوباء، يجب علينا حماية أفراد مجتمعاتنا من خالل تنفيذ إصالحات تصالحية لزيادة السالمة العامة. ع 

على مبادراتنا والضغط من أجل اللوائح والمبادئ التوجيهية التي ستحمي شعب والية نيويورك من المزيد من أعمال العنف 
  الحمقاء. بشكل جماعي، يجب أن نتخذ موقفًا ضد الكراهية والتحيز ونكافح باستمرار من أجل سالمة سكاننا وعائالتنا." 

  
، "تماًما كما ننظم بيع الكحول للقصر يجب علينا كذلك تنظيم بيع األسلحة اآللية للقصر.  يفيراقال عضو الجمعية جون د. ر

تمثل حزمة مشاريع قوانين حيازة السالح الشاملة التي ستوقعها الحاكمة هوكول لتصبح قوانين تدابير الفطرة السليمة التي  
على دعمها بما في ذلك حظر بيع البنادق نصف اآللية ألي    يجب أن يكون جميع مالكي األسلحة الملتزمين بالقانون قادرين

عاًما من خالل طلب ترخيص وحظر شراء الدروع الواقية للجسم من قبل أي شخص ال يعمل في مهنة  21شخص أقل من 
ر  مؤهلة وتعزيز قوانين الرايات الحمر من خالل توسيع قائمة األشخاص الذين يمكنهم تقديم طلبات الحماية من المخاط

الشديدة. استخدم مطلقو النار مؤخًرا ثغرات في قوانين الوالية لتدمير المجتمعات وتمزيق العائالت. من خالل إغالق هذه  
الثغرات تخطو نيويورك خطوة أخرى إلى األمام في حماية سكانها من ويالت عنف السالح الذي يستمر في تدمير المجتمعات  

  عمل على المستوى الفيدرالي وغرق في مأزق سياسي." في جميع أنحاء أمتنا حيث تم تجميد ال
  

"العنف المسلح هو السبب األول للوفاة بين شباب أمتنا. إن تقاعسنا عن العمل في   قالت عضوة الجمعية ليندا روزنتال،
نيويورك زمام   مواجهة الكثير من المذابح التي يمكن الوقاية منها هو إحراج وطني. في ضوء الشلل الفيدرالي المستمر تأخذ

المبادرة مرة أخرى لقمع العنف المسلح. يعد الختم المجهري أداة حيوية ستساعد جهات إنفاذ القانون على حل الجرائم. مع 
% في مدينة نيويورك سيساعد األختام المجهرية في التخلص من المجرمين  30معدل التخليص على جرائم األسلحة بنسبة 

. هذه واحدة من أفضل الطرق إلنهاء حلقة العنف المفرغة. أنا ممتن لرئيس مجلس النواب الخطرين وأسلحتهم في الشوارع 
  هيستي لقيادته في هذه القضية وللحاكمة هوكول لتوقيعها على مشروع القانون ليصبح قانونًا." 

  
ية نيويورك باتخاذ  "بعد الهجمات المدمرة في بوفالو ثم أوفالدي طالب سكان وال قالت عضوة الجمعية مونيكا واالس،

قوانين الفطرة السليمة للتحكم في السالح والتي   إجراءات إلنهاء عنف السالح غير المنطقي. نفذنا ذلك من خالل تمرير



ستحافظ على سالمة الناس وتنقذ األرواح. أشكر الحاكمة هوكول على قيادتها في هذه القضية ولتوقيعها تشريعاتي التي تجعل  
  إطالق نار جماعي جريمة."  التهديد بارتكاب أي

  
"تدعم أعداد كبيرة من األمريكيين قوانين الفطرة السليمة للتعامل مع  قال مارك سي بولونكارز المدير التنفيذي لمقاطعة إيري،

فقد البنادق والتي تحمي مواطنينا وتسد الثغرات وتمنع استخدام أسلحة العنف الجماعي في مجتمعاتنا. كما نعلم جميعًا جيًدا 
أزهقت أرواح كثيرة ودمرت عائالت وعانى ضحايا وأحبائهم ومجتمعاتهم من العنف المسلح لترك هذه اللحظة تمر. يعد هذا  

القانون إنجاًزا كبيًرا وإعالنًا ألمريكا أن والية نيويورك متحدة ومركزة ضد العنف المسلح. أشكر الحاكمة هوكول وقيادة 
جراءاتهم السريعة. ستساعد هذه الحزمة التشريعية الشاملة في إنقاذ األرواح وحماية مجلس الوالية ومجلس الشيوخ على إ

  سكاننا وإخراج األسلحة من أيدي األشخاص الذين ال ينبغي لهم امتالكها." 
  

"عنف السالح عبارة عن بحر ليس له منشأ واحد، ولكن هذه القوانين العشرة ستدمر قال إريك آدامز عمدة مدينة نيويورك، 
بعض األنهار التي ترفد ذلك البحر. من خالل العمل في شراكة مع استثماراتنا في كل من الوقاية والتدخل أنا واثق من أن هذه  

خالل الشهرين الماضيين في جميع أنحاء مدينة   المجموعة من القوانين ستواصل الحد من عمليات إطالق النار التي شهدناها
نيويورك. لقد دعمت سابقًا وحاربت من أجل العديد من هذه الجهود بما في ذلك الختم المجهري في الهيئة التشريعية ويسعدني  

اندي هوك التالية.  أننا نتخذ اليوم إجراءات لمنع مدينة نيويورك من أن تصبح بوفالو أو أوفالدي أو أورالندو أو كولومبين أو س
  أشكر الحاكمة هوكول وقادتنا التشريعيين على التحرك العاجل إلنقاذ األرواح." 

  
"في هذا اليوم تم اتخاذ إجراء في والية نيويورك تجاه إصالح معقول لحيازة السالح حتى  قال بايرون براون عمدة بوفالو، 

والذهاب إلى المدرسة وزيارة دور العبادة دون الحاجة إلى التفكير  يشعر كل سكان نيويورك باألمان عند الذهاب إلى المتجر
في إمكانية قيام شخص ما بإطالق النار بشكل جماعي بسالح مصنوع للحرب. يجب أال يذهب دم ضحايا إطالق النار  

على اتباع نهج الجماعي في بوفالو وفي جميع أنحاء البالد سدى. سنستمر في إيصال أصواتنا ونحث الحكومة الفيدرالية 
نيويورك حتى ال يشعر أي مجتمع باأللم والخسارة مثل بوفالو وأوفالدي وفيالدلفيا والعديد من األماكن األخرى في جميع أنحاء 

  " بلدنا.
  

"تلعب والية نيويورك باستمرار دور القيادة في بلدنا عندما يتعلق األمر باتخاذ  قال روبرت ريستاينو عمدة شالالت نياغرا،
إجراءات لحماية مواطنينا من العنف المسلح. وها نحن نقود الطريق مجدداً. تركز القوانين الجديدة التي وقعتها الحاكمة 

هوكول اليوم على الحفاظ على سالمة جيراننا. فهي تركز على الحفاظ على سالمة األطفال في المدارس. ويضع نوعية حياة  
سب لمكافحة الفظائع التي ابتليت بها ليس فقط مجتمع غرب نيويورك ولكن أيًضا البالد  المواطنين قبل السياسة. إنها إجراء منا

بأكملها. أحيي الحاكمة هوكول وأؤيد تفانيها في سد الثغرات الموجودة في قوانين األسلحة الحالية لدينا. ستساعد هذه  
سواء كانوا يتسوقون لشراء البقالة أو يصلون في  اإلجراءات الجديدة في حماية األشخاص الذين يحاولون عيش حياتهم اليومية 

  كنيسة. وضعت الحاكمة هوكول الناس في المرتبة األولى عندما وقعت على هذه القوانين الجديدة." 
  

"سيتخذ األمر نهًجا شامالً لمكافحة عنف السالح في واليتنا وتمثل هذه  قال ألفين براغ مدعي عام مقاطعة مانهاتن،
اإلجراءات خطوة مهمة إلى األمام للحفاظ على مجتمعاتنا آمنة. أحيي الحاكمة هوكول والمتحدث هيستي وزعيمة األغلبية 

مل بشكل وثيق مع قادة المجتمع كوزينز إلدراكهم أهمية هذه اللحظة واتخاذ إجراءات سريعة. سيواصل مكتبي الع -ستيوارت 
  والمشرعين وشركائنا في مجال إنفاذ القانون إلخراج البنادق من شوارعنا ومحاسبة المحرضين على العنف." 

  
"يجب علينا اآلن القيام بأي شيء يمكننا القيام به لوقف مذبحة إطالق   قال دارسيل دي كالرك مدعي عام منطقة برونكس،

اليومي باألسلحة النارية الذي ابتليت به مجتمعاتنا. أحيي الحاكمة هوكول والمتحدث باسم مجلس  النار الجماعي والعنف
كوزينز على اتخاذ إجراءات على مستوى الوالية وآمل أن يتخذ الكونغرس  - النواب هيستي وزعيمة األغلبية ستيوارت

  إجراءات أيًضا." 
  

ف المسلح هو مرض أثر في كل جزء من بلدنا. ووالية نيويورك، كالعادة،  "العن قالت ميليندا كاتز مدعي عام مقاطعة كوينز،
تقود الطريق عندما يتعلق األمر بالتشريعات التي تُحدث تغييًرا حقيقيًا. كنت فخورةً باالنضمام إلى الحاكمة كاثي هوكول 

ر مراقبة األسلحة. كلما عملنا على الحد  والمشرعين بالوالية والذين اجتمعوا معًا في طريق لتقدم أمتنا من خالل تعزيز تدابي



من الوصول إلى األسلحة النارية كلما أنقذنا المزيد من األرواح. أشكر الحاكمة والسلطة التشريعية على اإلجراءات التي  
  اتخذوها." 

  
"بينما تعيش أمتنا حالة حداد في أعقاب عمليات إطالق النار   قال مايكل إي ماكماهون مدعي عام مقاطعة ستاتن آيالند،

الجماعية المتعددة ونشاهد زيادة في الدمار العنيف الناجم عن تدفق األسلحة غير القانونية إلى شوارع مدينتنا وخاصة في أيدي  
إلحاًحا من أي وقت مضى. تعتبر شبابنا لم يكن الكفاح من أجل تعزيز قوانين حيازة السالح ومنع المآسي المستقبلية أكثر 

حزمة القانون الشاملة هذه التي أقرتها الهيئة التشريعية للوالية ووقعت عليها الحاكمة هوكول اليوم لتصبح قوانين ضرورية  
لمساعدة سلطات إنفاذ القانون في الحفاظ على مجتمعاتنا آمنة وضمان عدم وقوع األسلحة النارية في األيدي الخطأ. في مكتب 
المدعي العام لمقاطعة ستاتين آيالند، سيواصل المدعون التابعون لي العمل بحماس لمحاسبة أولئك الذين يمتلكون ويستخدمون  
أسلحة نارية غير قانونية ولتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم العنيفة. في الوقت نفسه، تتطلب القضية الوطنية للعنف المسلح  

ادتنا على المستوى الفيدرالي على اتخاذ تدابير مماثلة للمساعدة في الحد من عمليات القتل التي ال  اهتماًما فوريًا وأنا أحث ق
معنى لها كما شهدنا في أوفالد وبافالو وفي العديد من عمليات إطالق النار الجماعية األخرى الماثلة في الذاكرة الحديثة. يجب  

ويالت عنف السالح على رأس أولويات القادة في كافة مناصب   أن تظل حماية سكان نيويورك وجميع األمريكيين من
الحكومة. في ستاتن آيالند سيواصل مكتبي العمل مع عدد ال يحصى من الشركاء من سلطات إنفاذ القانون إلى القادة المنتخبين 

يد من موارد الصحة  ومجموعات مناهضة العنف ومجتمع الرعاية الصحية لتعزيز وجود مجتمعات أكثر أمانًا وتوفير المز
العقلية والعمل على منع العنف باستخدام األسلحة النارية من االنتشار في شوارعنا من خالل الدقة الشرطية الصارمة  

  والمقاضاة." 
  

"يشعر المجتمع التربوي في نيويورك بألم عميق في أعقاب  قال آندي بالوتا رئيس المعلمين المتحدين بوالية نيويورك،
الحادثة التي وقعت في بافالو وأوفالدي. ولكن ما يعطينا األمل هو رغبة قادة نيويورك في تنحية السياسة جانباً وسن إجراءات  

ة. نشكر الحاكمة هوكول منطقية للمساعدة في معالجة آفة العنف المسلح وإطالق النار الجماعي الذي ابتليت به هذه األم
  والسلطة التشريعية على االستجابة لدعوات التغيير وسنواصل العمل معهم لمساعدة مجتمعاتنا على التعافي." 

  
"نحن ندعم التدابير التي تتفق مع الفطرة السليمة للحد من حيازة األسلحة   قال مايكل مولجرو رئيس االتحاد الموحد للمعلمين،

  أطفالنا ومدارسنا وشوارعنا ومجتمعاتنا. طالبنا يطالبوننا باتخاذ إجراءات." للحفاظ على سالمة 
  

"ستجعل مشاريع القوانين التي تم توقيعها اليوم سكان نيويورك أكثر  قال ديفيد بوسينو نائب رئيس مركز قانون جيفوردز، 
يدة للمساعدة في حل جرائم األسلحة النارية وتعزيز أمانًا. فهذه القوانين تسد الثغرات الموجودة في القانون وتقدم ابتكارات جد

السالمة ضد استخدام السالح. ال توجد سياسة واحدة توقف إطالق النار ولكن مشاريع القوانين هذه تمثل تقدًما حاسًما نحو  
تعد جهودها حماية مجتمعاتنا من العنف المسلح. نشكر الحاكمة هوكول على قيادتها الشجاعة في أعقاب مأساة ال توصف. 

  وجهود قادتنا في ألباني شهادة على أن نيويورك رائدة في مجال منع العنف باستخدام األسلحة النارية." 
  

"في مواجهة أزمة عنف السالح المتصاعدة   قالت ريبيكا فيشر المديرة التنفيذية لحملة سكان نيويورك ضد عنف السالح،
ية نيويورك مرة أخرى حماية سكان نيويورك من خالل تمرير الئحة قوية منقذة  أعادت الحاكمة هوكول والهيئة التشريعية لوال

للحياة من مشاريع قوانين منع العنف باستخدام األسلحة النارية. ستساعد هذه اإلجراءات في إبعاد البنادق عن األشخاص الذين  
  يعانون من أزمات لمنع عمليات إطالق النار الجماعية،

سيتطلب االنتحار وغيره من أعمال العنف باستخدام األسلحة النارية الحصول على ترخيص لشراء أو امتالك بندقية نصف 
آلية في أي مكان في هذه الوالية وسيزود سلطات إنفاذ القانون بأداة تتبع جديدة لوقف تهريب األسلحة ومحاسبة تجار األسلحة  

يكيين ال ينبغي أن نخشى عنف السالح بشكل يومي في أحيائنا أو منازلنا أو في مترو  المحتالين. بصفتنا سكان نيويورك وأمر
السوبر ماركت أو المدارس أو دور العبادة أو في أي مكان آخر. بينما يواصل الكونغرس المماطلة في إجراء  األنفاق أو 

في منع العنف باستخدام األسلحة النارية  إصالحات وطنية ذات مغزى لألسلحة النارية فإننا ممتنون لوجود أبطال بارزين 
يقودون حكومة واليتنا. شكًرا للحاكمة هوكول على توقيع مشاريع القوانين هذه لتصبح قوانين والحفاظ على أمان أطفالنا  

  وجميع سكان نيويورك." 
  

اتنا تواجه المأساي واألحزان  "ألن مجتمعقال لويس هيرنانديز المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمبادرة يوث اوفر غانز،  
يجب أن نجد حلواًل لمعالجة وباء العنف المسلح الذي يلوح في األفق. اليوم هو يوم تاريخي لوالية نيويورك حيث نستمر في 



قيادة األمة بسياسات قوية وحس سليم. تفخر مبادرة يوث اوفر غانز بالوقوف جنبًا إلى جنب مع الحاكمة كاثي هوكول حيث  
ى ضمان رفاهية وسالمة الشباب في جميع أنحاء الوالية. هذه خطوة رائعة إلى األمام وندعو ممثلينا الفيدراليين إلى  نعمل عل

  التطلع إلى نيويورك للحصول على إرشادات. اليوم ودائًما ندعو إلى إنهاء هذه المذابح لمجرد أننا نستحق أن نكبر." 
  

يخي لنيويورك وهو أحدث مثال للوالية التي تقود األمة في سن قوانين تتالءم "هذا يوم تار قال كريس براون رئيس برادي، 
مع الفطرة السليمة وجريئة لمنع العنف باستخدام األسلحة النارية. تصدرت الحاكمة هوكول جهود منع العنف باستخدام 

الو لتقديم سياسات إنقاذ الحياة التي يتفق األسلحة النارية وكانة ردة فعلها هنا حاسمةً في أعقاب إطالق النار المأساوي في بوف
عليها سكان نيويورك باستمرار. قيادتها هي مثال للبالد ونحن نحيي الهيئة التشريعية والحاكمة هوكول والعديد من المدافعين  

  المحليين والشعبيين الذين دعموا هذه السياسات وضمنوا أن تصبح قوانين." 
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