
 
 الحاكمة كاثي هوكول    8/2022/ 4 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكمة هوكول تعلن أن شرطة الوالية تواصل زيادة عمليات مصادرة األسلحة على مستوى الوالية
  

مقارنة بنفس الفترة في   2022بالمائة في عمليات مصادرة األسلحة في عام  104شرطة الوالية تتحدث عن زيادة بنسبة 
  2021عام 

  
بندقية غير قانونية، بما في ذلك بنادق هجومية وبنادق  30من بينها بنادق نصف آلية رئيسية، شرطة الوالية تضبط 

  يدوية الصنع؛ اعتقال العديد من المشتبه بهم
  

منصبًا في وحدة منع االتجار بالبنادق الجديدة في   14مليون دوالر في ميزانية الوالية لـ 2.5خصصت الحاكم هوكول 
  طة الواليةشر

  
  

في المائة في عمليات مصادرة األسلحة  104أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن شرطة الوالية أبلغت عن زيادة بنسبة 
هذا العام، وهي إحصاءات معززة بتحقيق استمر شهوًرا نتج عنه استعادة مخبأ كبير لألسلحة النارية واعتقال العديد من 

السالح. أجرت التحقيق الناجح وحدة منع االتجار بالبنادق التابعة لشرطة   المشتبه بهم الذين تورطوا في عصابة لتهريب
في ميزانية السنة  (GTIU)  منصبًا لوحدة منع االتجار بالبنادق 14مليون دوالر لتمويل  2.5الوالية. خصصت الحاكمة 

رة األسلحة هو نتيجة مباشرة  بعد إنشاء الوحدة في الصيف الماضي. هذا االرتفاع الكبير في عمليات مصاد  2023المالية 
  االستراتيجية لدعم مبادرات إنفاذ القانون التي تقضي على األسلحة النارية غير القانونية.لهذه األنواع من االستثمارات 

  
من  قالت الحاكمة هوكول. " "نواصل إحراز تقدم حقيقي في معركتنا الضارية ضد عنف السالح الذي ابتليت به نيويورك،"

خالل دعمنا لوحدة منع االتجار بالبنادق الجديدة التابعة لشرطة الوالية، نركز على التحقيق ومحاكمة أولئك الذين يقومون  
ل غير قانوني لمجرمين آخرين بنية التحايل على لوائح األسلحة الحكومية. كنت  بتهريب األسلحة إلى الوالية وبيعها بشك

مليون دوالر من تمويل ميزانية الوالية لهذه الوحدة المتخصصة من أجل دعم عملها المهم،   2.5فخورة بالمساعدة في تأمين 
ي جلب العنف إلى شوارعنا وسنستمر  واليوم نرسل رسالة قوية إلى مهربي األسلحة في كل مكان: سنحاسبهم على دورهم ف

  في مصادرة األسلحة غير القانونية."
  

نحن ملتزمون تماًما بإبطاء  "أود أن أشكر الحاكمة على دعمها المستمر.  قال مدير شرطة والية نيويورك كيفين ب. بروين:
تدفق األسلحة غير القانونية إلى واليتنا، من خالل التزام مواردنا الخاصة والتعاون مع شركاء إنفاذ القانون على جميع  

  المستويات."
  

  ( التابعة لشرطة الوالية تحقيقها األول مع عصابة تهريب أسلحة تعمل في GTIUفي أواخر العام الماضي، بدأت وحدة )
واليات قضائية متعددة. وقد أسفر التحقيق الذي استمر شهوًرا عن تنفيذ أوامر تفتيش في مواقع متعددة في مقاطعات مختلفة.  

بندقية، بما في ذلك ست بنادق هجومية وسبع ذخائر عالية السعة واثني عشر   30وبشكل عام، أسفرت العملية عن مصادرة 
ء متنوعة من البنادق يدوية الصنع. وتم إلقاء القبض على العديد من األفراد. تم  مسدًسا من المسدسات يدوية الصنع وأجزا

  حجب المعلومات اإلضافية في هذا الوقت بانتظار المحاكمات.
  



( التابعة لشرطة الوالية في الصيف الماضي الستهداف تهريب األسلحة غير القانونية في نيويورك،  GTIUتم إنشاء وحدة )
(، جنبًا إلى جنب  GTIUمعقدة وطويلة األجل تركز على التخفيف من مصدر التوريد. الهدف من وحدة )وإجراء تحقيقات 

مع وكاالت إنفاذ القانون األخرى التي تشارك في التحقيقات، هو الحد من حيازة السالح غير القانوني والجرائم العنيفة التي  
  غالبًا ما تتبعها. 

  
بندقية تم ضبطها خالل نفس   389بالمائة مقارنة بـ 104بندقية، بزيادة  795حتى اآلن هذا العام، صادرت شرطة الوالية 

مصادرة أسلحة من قبل جميع وكاالت إنفاذ القانون في الوالية  3,166الفترة من العام الماضي. بشكل عام، تم اإلبالغ عن 
  في المائة. 45ام الماضي، بزيادة قدرها خالل نفس الفترة من الع 2,181مقارنة بـ

  
( التابعة لشرطة الوالية واحدة من عدة مبادرات تدعمها الحاكمة هوكول لمهاجمة وباء عنف السالح في  GTIUتعد وحدة )

في   والية نيويورك بقوة. وهذا يشمل فريق العمل المشترك بين الواليات المعني باألسلحة غير القانونية، وهي مبادرة أولى
كونيتيكت، وماين، وماساتشوستس، ونيو هامبشاير، ونيوجيرسي،   الوالية تجمع بين ممثلين عن إنفاذ القانون من والية

( وإدارة شرطة مدينة  ATFوبنسلفانيا، وفيرمونت، وكيبيك، وكذلك مكتب الكحول والتبغ واألسلحة النارية والمتفجرات )
  واالستراتيجيات والتكتيكات المتعلقة بالتحقيقات في تهريب األسلحة.نيويورك، لتبادل المعلومات االستخبارية 

  
مليون دوالر لتمويل مبادرات جريئة من شأنها تعزيز جهود منع   227ما قيمته  2023ميزانية الوالية للسنة المالية  تتضمن

مليون دوالر لتوسيع   13.1العنف باستخدام األسلحة النارية التي تبذلها جهات إنفاذ القانون والمنظمات المجتمعية. ويشمل  
مليون دوالر في الدعم المباشر إلنفاذ القانون المحلي لمنع العنف باستخدام  18استخدام وحدات االستقرار المجتمعي، و

ماليين دوالر لمكتب منع العنف   3مليون دوالر لالحتياجات اإلقليمية في أعقاب العنف المسلح، و  20األسلحة النارية، و 
   باستخدام السالح.
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