
 
 الحاكمة كاثي هوكول    7/2022/ 1 للنشر فوًرا:

 

 

الحاكمة هوكول توقع تشريعًا بارًزا لتعزيز قوانين حمل السالح وتشديد القيود على حمل األسلحة بشكل خفي رًدا على  
  قرار المحكمة العليا المتهور

  
  ( حمل األسلحة بشكل خفي في قائمة من المواقع الحساسةS.51001/A.41001يقي ِّد التشريع ) 

  
خ منع حمل األسلحة بشكل خفي كنهج افتراضي في الممتلكات الخاصة واألعمال التجارية ما لم يسمح أصحاب   يرس ِّ

  الممتلكات بذلك
  

ع معايير عدم األهلية لمن يسعون للحصول على تصاريح حمل األسلحة بشكل خفي د متطلبات األهلية الجديدة ويوس ِّ   يحد ِّ
  

ز متطلبات التخزين اآلمن، ويمدد المتطلبات للمركبات   يعز ِّ
  

  يتطلب عمليات تدقيق السوابق لجميع مشتريات الذخيرة
  

ل حظر شراء الدروع الواقية للجسد لتشمل الدروع الصلبة الواقية للجسد كتلك التي استخدمها المشتبه به في إطالق  يعد ِّ
  النار في بوفالو

  
   هناتتوفر صور الحاكمة هوكول وهي توقع على مشروع القانون  

  
  

وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم تشريعًا بارًزا لتعزيز قوانين األسلحة في نيويورك وتشديد القيود المفروضة على األسلحة 
ية  التي تمت صياغتها بالتعاون الوثيق مع الجمعية التشريع -المحمولة بشكل خفي. تم تصميم هذه الحزمة من القوانين الجديدة 

نتيجة لهذا القرار، اتخذت الوالية خطوات . NYSRPA v. Bruenلتتماشى مع قرار المحكمة العليا األخير في قضية  -
لمعالجة عواقب قرار المحكمة العليا والزيادة الناتجة في التراخيص وعدد األفراد الذين من المرجح أن يشتروا ويحملوا  

 أسلحة في والية نيويورك.  
  

من الزمان على من يُسمح لهم بحمل  "قبل أسبوع، أصدرت المحكمة العليا قراًرا متهوًرا بإزالة القيود التي تعود إلى قرن 
ض سالمة سكاننا للخطر،"    - أسلحة بشكل خفي في واليتنا  . قالت الحاكمة هوكولمما يعيدنا إلى الوراء بال معنى ويُعر ِّ

 .NYSRPA vs"اليوم، نتخذ إجراءات سريعة وجريئة لحماية سكان نيويورك. بعد مراجعة وثيقة للقرار في قضية 
Bruen  المكثفة مع الخبراء الدستوريين والسياسيين والمدافعين والشركاء التشريعيين، أنا فخورة بالتوقيع على  والمناقشات

هذه الحزمة التشريعية البارزة التي ستعزز قوانين األسلحة الخاصة بنا وتدد القيود على حمل األسلحة بشكل خفي. أود أن 
التشريعية هيستي، وجميع شركائنا في الجمعية التشريعية على   كوزينز، ورئيس الجمعية- أشكر زعيمة األغلبية ستيوارت

 استعدادهم للتعامل مع هذه القضية الحاسمة بإلحاح ودقة. سأستمر في بذل كل ما في وسعي لمكافحة وباء عنف السالح."  
  

"إن الحفاظ على سالمة شعب والية نيويورك هو أهم أولوياتنا وأنا فخور بالوقوف إلى جانب الحاكمة والسلطة التشريعية في  
"بهذا اإلجراء، أرسلت نيويورك رسالة إلى بقية   قال نائب الحاكمة أنطونيو ديلجادو. سن التدابير التي تم وضعها اليوم،" 
  األيدي ونترك المحكمة العليا تبطل سنوات من لوائح األسلحة الحازمة." البالد مفادها أننا لن نقف مكتوفي

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fflic.kr%2Fs%2FaHBqjzWyLu&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cf30a286e726b47db989108da5bc47aac%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637923196674831409%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bhdpIhdJsDd5RJKtf%2BLrpoQ8Mgp94ztf1iU%2F4xNmwa0%3D&reserved=0


  
عندما يُمنح   في المائة 29ازدادت بنسبة أظهرت األبحاث أن الجرائم العنيفة التي تنطوي على استخدام األسلحة النارية 

  13في المائة في سرقة األسلحة وانخفاض بنسبة   35بنسبة  األشخاص الحق في حمل البنادق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة
في المائة في معدل حل الشرطة للقضايا. تعزز الحزمة التشريعية الحالية من مصلحة الوالية الملحة في منع الموت  

  واإلصابة باألسلحة النارية من خالل:
ا في ذلك الدورات التدريبية  تمديد متطلبات األهلية في عملية السماح بحمل األسلحة بشكل خفي، بم •

  المكتملة على األسلحة النارية لمقدمي الطلبات.

  السماح للوالية بتنظيم وتوحيد التدريب لمقدمي طلبات الحصول على تراخيص. •

تقييد حمل األسلحة بشكل خفي في المواقع الحساسة والتأكيد على أصحاب الممتلكات الخاصة بأن من   •
الواجب عليهم أن يسمحوا صراحة للشخص بحيازة سالح ناري أو بندقية أو بندقية رشاشة في ممتلكاتهم.  

سلطة صاحب  سيواجه األفراد الذين يحملون أسلحة بشكل خفي في مواقع حساسة أو بما يتعارض مع 
  الممتلكات الخاصة عقوبات جنائية.

فرض رقابة الوالية على عمليات تدقيق السوابق على األسلحة النارية وعمليات التدقيق المنتظمة لحاملي   •
  التراخيص ألسباب تتعلق باإلدانات في القضايا الجنائية.

  إنشاء قاعدة بيانات للتراخيص والذخيرة على مستوى الوالية. •

لجسد لتشمل الدروع الصلبة الواقية للجسد، مثل  تعزيز وتوضيح القانون المتعلق ببيع الدروع الواقية ل •
 النوع الذي ارتداه المشتبه به في إطالق النار في بوفالو والتخزين اآلمن لألسلحة النارية.  

  
. باإلضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء مجلس استئناف لمقدمي الطلبات الذين  2022سبتمبر/أيلول   1يدخل القانون حيز التنفيذ في 

  .2023أبريل/نيسان  1يصهم أو إلغائها أو تجديدها، وسيدخل حيز التنفيذ في تم رفض تراخ
  

  .هناتتوفر صور الحاكمة هوكول وهي توقع على مشروع القانون هذا اليوم 
  

"رًدا على قرار المحكمة العليا الذي يشير ضمنيًا إلى أن   قالت زعيمة األغلبية في مجلس الشيوخ أندريا ستيوارت كوزينز:
البنادق أكثر أهمية من الحياة في هذا البلد، فإننا نصدر تشريعات لضمان أن والية نيويورك لديها قوانين آمنة ومسؤولة بشأن 

أن تغرق بسهولة باألسلحة األسلحة. الواليات هي خط الدفاع األخير، وهذا هو السبب في أننا نتقدم لحماية نيويورك من 
المخفية وإبعاد األسلحة النارية عن األيدي الخطأ. هذه اإلجراءات، باإلضافة إلى التشريع السابق المناهض لعنف السالج 
الذي أصدرناه، هي أمر حيوي في الوقت الذي يوجد فيه أسلحة أكثر من الناس في أمريكا. ستستمر نيويورك في إعطاء  

 لناس وحياتهم، وأشكر زمالئي ورئيس الجمعية هيستي والحاكمة هوكول على شراكتهم."  األولوية لسالمة ا
  

"في أعقاب إبطال المحكمة العليا لقانون حمل األسلحة بشكل خفي الحازم الذي يزيد عمره   قال رئيس الجمعية كارل هيستي:
نا في مجلس الشيوخ والحاكمة لضمان امتالك  عام، عملت األغلبية في الجمعية بال كلل جنبًا إلى جنب مع زمالئ 100عن 

واليتنا ألقوى قوانين األسلحة الممكنة. لن نسمح بأن يضعف هذا القرار األمن في شوارعنا. هنا في نيويورك، لن يكون الحق 
ما تواصل هذه  في اإلحساس باألمان في األماكن العامة في المرتبة الثانية بعد الوصول غير المقيد إلى األسلحة النارية. وعند 

المحكمة اليمينية المحافظة بشكل حتمي هجومها على ديمقراطيتنا، سنظل ملتزمين كما هو الحال دائًما بحماية حقوق كل 
  شخص من سكان نيويورك."

  
عام تطالب   100سابقة قانونية دامت  3وعارضه  6في األسبوع الماضي، أسقطت المحكمة العليا في قرارها الذي أيده 

د بإثبات "سبب مناسب" للحصول على ترخيص لحمل سالح ناري بشكل خفي. منح القانون الحالي سلطة تقديرية  األفرا
للوالية وموظفي التراخيص التابعين لها في تحديد ما يشكل "سببًا مناسبًا"، والذي وصفته المحكمة بأنه غير دستوري. عملت  

(، والذي ينظم بعناية وبدقة  S.51001/ A.41001لتشريع التالي )الحاكمة هوكول عن كثب مع الجمعية التشريعية لوضع ا
 . NYSRPA vs. Bruenحمل األسلحة بشكل خفي مع البقاء ضمن حدود القرار الصادر في قضية 

  
   المواقع الحساسة والممتلكات الخاصة
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السالح بشكل خفي في مواقع حساسة  هناك بعض المواقع التي تكون دائًما غير آمنة لحمل السالح، وهذا التشريع يجعل حمل 
 جريمة يعاقب عليها القانون. تشمل المواقع الحساسة:  

  
 المطارات  •

 الحانات والمطاعم التي تقدم الكحول  •

 المحاكم   •

 مرافق الرعاية النهارية والمالعب وغيرها من األماكن التي يتجمع فيها األطفال  •

 المؤسسات التعليمية   •

  مالجئ الطوارئ، بما في ذلك مالجئ العنف األسري ومالجئ المشردين •

  األماكن الترفيهية •

 المباني الحكومية الفدرالية والوالئية والمحلية  •

 المرافق الصحية والطبية  •

 دة  دور العبا •

 المكتبات   •

 مواقع االقتراع   •

 المظاهرات والمسيرات العامة   •

 النقل العام، بما في ذلك قطارات األنفاق والحافالت   •

  ميدان التايمز •

  
كما ينص القانون على أن ’منع حمل السالح‘ هو النهج االفتراضي في الممتلكات الخاصة، ما لم يسمح أصحاب الممتلكات  

عمال التجارية والممتلكات صالحية تقرير ما إذا كانوا يريدون أسلحة في مؤسساتهم أم ال،  بذلك. وهذا يمنح أصحاب األ
والتي يمكن أن تشمل الحانات أو المطاعم أو المتاجر أو محالت البقالة. سيتعين على أصحاب الممتلكات الذين يقررون  

حمل السالح بشكل خفي مسموح به في المرافق.  السماح بحمل السالح بشكل خفي الكشف عن ذلك من خالل الفتات تفيد بأن 
 يتيح ذلك لألفراد اتخاذ قرار مستنير بشأن ما إذا كانوا يريدون التواجد في مكان يمكن أن يحمل فيه األشخاص سالًحا أم ال.  

  
   متطلبات األهلية الموسعة ومعايير االستبعاد

  
يوسع التشريع متطلبات األهلية لمقدمي طلبات الحصول على تراخيص لحمل األسلحة بشكل خفي. تشمل متطلبات تقديم  

الطلبات الموسعة المراجع الشخصية ودورات التدريب على سالمة األسلحة النارية واختبارات إطالق النار الحي  
ي الطلبات الذين لديهم حاالت موثقة من السلوك المتسم بالعنف  والفحوصات األمنية. باإلضافة إلى ذلك، سيتم استبعاد مقدم

من الحصول على تراخيص حمل األسلحة بشكل خفي. تشمل معايير االستبعاد أيًضا اإلدانة بجنح حيازة األسلحة والتهديد،  
 والعالج األخير ألسباب تتعلق بالمخدرات، واإلدانات بجنح متعلقة بالكحول.  

  
  التخزين اآلمن

  
يطبق تشريع اليوم أيًضا متطلبات التخزين اآلمن الجديدة للبنادق والبنادق الرشاشة واألسلحة النارية. يُحظر على مالكي  

األسلحة ترك السالح في سياراتهم ما لم يتم تخزينه في صندوق مقفل. باإلضافة إلى ذلك، اشترط قانون الوالية سابقًا تخزين  
عاًما، لكن التشريع الجديد سيشترط امتالك سالح آمن في   16ن يقيم فيه شخص أقل من األسلحة بأمان في المنزل إذا كا

 عاًما.   18المنزل إذا كان يقيم فيه شخص أقل من 
  

   عمليات تدقيق السوابق على الذخيرة
  

يسمح التشريع للوالية بإجراء عمليات تدقيق السوابق على األسلحة النارية واإلشراف عليها وإجراء عمليات تدقيق منتظمة  
على حاملي التراخيص ألسباب تتعلق بالقضايا الجنائية. ستتجاوز عمليات تدقيق السوابق في الوالية تلك التي يجريها النظام  

ق الجنائية الذي يشرف عليه مكتب التحقيقات الفيدرالي، والذي يفتقر إلى الوصول إلى الوطني للتدقيق الفوري في السواب
السجالت وقواعد البيانات المهمة المملوكة للوالية والمملوكة محليًا والتي توفر تقييًما أكثر دقة لسوابق مقدم الطلب. توصلت  



بها، بدالً من استخدام قاعدة البيانات الفيدرالية وحدها،  األبحاث إلى أن الواليات التي تجري عمليات تدقيق للسوابق خاصة
يتطلب  في المائة.  22معدالت جرائم قتل أقل بنسبة  و  في المائة 27معدالت انتحار باألسلحة النارية أقل بنسبة تواجه 

التشريع أيًضا إجراء عمليات تدقيق في السوابق لمبيعات الذخيرة وإنشاء قاعدة بيانات للتراخيص والذخيرة على مستوى  
 الوالية. 

  
  تعديل الدروع الواقية

  
بموجب القانون الحالي، فإن "السترة الواقية" لها تعريف محدود على أنها درع جسدي ناعم مقاوم للرصاص. سيعيد هذا 
التشريع تعريف السترات الواقية من الرصاص لتشمل مجموعة واسعة من معدات الحماية المقاومة للرصاص، وتوسيع 

د. خالل مأساة بوفالو، كان مطلق النار يرتدي سترة مطلية بالفوالذ  حظر الشراء والبيع الحالي ليشمل الدروع الواقية للجس
 والتي سيتم ضبطها بموجب هذا التعريف الجديد للدروع الواقية من الرصاص.  

  
  

###  
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