
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 8/ 12 للنشر فوًرا: 

 
 

الحاكمة هوكول تعلن عن زيادة كبيرة في استخدام قانون "الرايات الحمر" من قبل هيئات إنفاذ القانون على مستوى الوالية 
للمحفاظة على حماية سكان نيويورك من العنف المسلح الذي يتسبب فيه األفراد الذين يشكلون خطًرا على أنفسهم أو 

  اآلخرين
  

  بالكامل 2021لبات إبالغ الرايات الحمر خالل األشهر الثالثة األخيرة مقارنًة بعام تم تقديم عدد أكبر كثيراً من ط
  

بالمائة في   75بالمائة، أبلغ مكتب شرطة مقاطعة سوفولك عن زيادة بنسبة  93أبلغت شرطة الوالية عن زيادة بنسبة 
 طلبات الرايات الحمر  

  
  تمرير تشريع جديد يتطلب تطبيق قانون الرايات الحمر  ويأتي التقدم بعد تنفيذ الحاكمة هوكول لألمر التنفيذي

  
  ًدا على قانون الرايات الحمر بالشراكة مع ايفري تاون للسالمة من عنف السالحستقدم الوالية تدريبًا جدي

  
 

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن زيادة كبيرة في طلبات الحصول على أوامر الحماية من المخاطر الشديدة بموجب  
بالكامل.   2021( في األشهر الثالثة الماضية أكثر مما قدم في عام ERPOمع تقديم )  -قانون الرايات الحمر في نيويورك 

وتأتي هذه الزيادة بعد أن اتخذت الحاكمة هوكول إجراًء حاسًما في أعقاب إطالق النار الجماعي في بوفالو وهو إصدار أمر 
لتشريعية لتمرير قانون جديد يطالب تنفيذي يطالب شرطة الوالية بتوسيع استخدامها لقانون الرايات الحمر والعمل مع الهيئة ا

جميع وكاالت إنفاذ القانون في نيويورك بزيادة استخدام هذه األوامر التي قد تكون منقذة للحياة. أصدرت الحاكمة هوكول هذا  
في المائة في استخدام قانون   75اإلعالن في مقاطعة سوفولك حيث أبلغ مكتب عمدة المقاطعة عن زيادة بنسبة تزيد عن 

  رايات الحمر خالل األشهر الثالثة الماضية.ال
  

"في أعقاب إطالق النار المروع   "أولويتي القصوى كحاكمة هي الحفاظ على سالمة سكان نيويورك." قالت الحاكمة هوكول،
ألفراد في مسقط رأسي في بوفالو اتخذنا إجراءات سريعة وحاسمة إلزالة األسلحة غير القانونية من شوارعنا واالبتعاد عن ا

الذين قد يستخدمونها إليذاء أنفسهم أو اآلخرين. اآلن، نرى جهودنا تؤتي ثمارها بفضل الجهود البطولية لشركائنا في إنفاذ  
  القانون الذين يقفون في الخطوط األمامية في الكفاح لحماية السالمة العامة وإنهاء آفة عنف السالح."

  
الق النار على بوفالو أصدرت الحاكمة هوكول أمًرا تنفيذيًا يوجه شرطة الوالية للتقدم مايو/أيار وبعد أربعة أيام من إط 18في 

  6( عندما يكون هناك سبب محتمل أن شخًصا ما شكل خطًرا على نفسه أو على اآلخرين. في ERPOبطلب للحصول على )
هذا األمر ليشمل جميع وكاالت إنفاذ القانون   يوليو/حزيران، دخل قانون الوالية الجديد الذي وقعته الحاكمة حيز التنفيذ ووسع

  والمدعين العامين. كما أضاف القانون إلى قائمة أولئك الذين يمكنهم تقديم الطلبات.
  

  -( المؤقتة والنهائية في والية نيويورك في األشهر الثالثة الماضية )مايو/أيارERPOمن ) 832تم إصدار ما مجموعه 
   (.2022إلى أبريل/نيسان  2019طلباً أصدرت من أغسطس/آب  1,424( مقارنة مع 2022أغسطس/آب 

  
مايو/أيار   18في  19طلبًا للرايات الحمر منذ أن وقعت الحاكمة هوكول األمر التنفيذي رقم  184قدمت شرطة الوالية 

بأكمله. كانت مقاطعة سوفولك رائدة  2021طلبًا قدمتها شرطة الوالية في عام  95بالمائة عن  93بزيادة أكثر من  2022



مايو/أيار قدم   16. منذ أسبوع 2019( منذ أن تم سن قانون الرايات الحمر في أغسطس/آب من عام ERPOفي استخدام )
 بأكمله.   2021في المائة مقارنةً بعام  75أمر حماية بزيادة أكثر من   114مكتب عمدة مقاطعة سوفولك 

  
ونقدر دعم الحاكمة في توفير الموارد  "ما زلنا نركز على الحد من عنف السالح قال كيفين ب. بروين مفتش شرطة الوالية،

الالزمة ألعضائنا إلنجاز هذه المهمة. يمنح قانون الرايات الحمر سلطات إنفاذ القانون وأفراد األسر ومديري المدارس 
والمدرسين وأخصائيي الصحة العقلية القدرة على التدخل ومنع العنف قبل حدوثه. تشجع شرطة الوالية الجمهور على البقاء  

قظين تجاه األنشطة المشبوهة في مدارسهم أو مجتمعاتهم. من خالل اإلبالغ عن المعلومات ذات الصلة يمكننا جميعًا  ي
  المساعدة في منع حدوث المآسي."

  
أعلنت الحاكمة هوكول أيًضا أنه بموجب شراكة بين قسم خدمات العدالة الجنائية في والية نيويورك وشركة ايفري تاون للحد 

  -السالح تقدم الوالية ندوة تدريبية مجانية عبر اإلنترنت لتطبيق القانون بعنوان "أوامر الحماية من المخاطر الشديدة   من عنف
 24نظرة عامة على تطبيق القانون." وسيعقد التدريب الذي تم تقديمه لجميع وكاالت إنفاذ القانون في نيويورك في 

 (.  ERPOدة وكيفية تقديم وتنفيذ وتمديد برنامج )أغسطس/آب وسيغطي تحديد سلوك المخاطر الشدي
  

"في كثير من األحيان في أعقاب عمليات إطالق النار الجماعية  قالت روسانا روسادو مفوضة خدمات العدالة الجنائية،
نتعرف على"الرايات الحمر" وأنماط السلوك المقلق أو التهديد الذي لم يالحظه أحد أو تم رفضه أو خالف ذلك لم تؤخذ على 

وكالتي بالشراكة مع   محمل الجد. أحيي إجراءات الحاكمة هوكول لتعزيز قانون أمر الحماية من المخاطر الشديدة وتفخر
ايفري تاون لتزويد وكاالت إنفاذ القانون بالتدريب لمساعدتها على استخدام هذه األوامر "كأداة أخرى في صندوق أدواتها" 

   للحفاظ على مجتمعاتهم بأمان."
  

طليعة السيطرة   "بفضل قيادة الحاكمة هوكول ال تزال نيويورك في قال ستيف بيلون المدير التنفيذي لمقاطعة سوفولك،
المعقولة على األسلحة. هنا في سوفولك نحن فخورون بأن نكون رواًدا في استخدام أوامر الحماية من المخاطر الشديدة منذ أن  

. سنستمر في اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية مجتمعاتنا وضمان سالمة  2019سنت الوالية قانون الرايات الحمر في عام 
  لنارية عن أيدي األشخاص الذين يمكن أن يشكلوا خطًرا على أنفسهم أو على اآلخرين."سكاننا وإبعاد األسلحة ا

  

"قادت مقاطعة سوفولك الوالية في استخدام قانون الرايات   قال رودني ك.هاريسون ، إن مفوض شرطة مقاطعة سوفولك،
عتبر أنهم تشكل تهديًدا ألنفسهم أو لآلخرين وتلتزم  الحمر إلبقاء األسلحة النارية بعيًدا عن أيدي األفراد الذين كانت المحاكم ت

أحيي الحاكمة هوكول على قيادتها في هذه المسألة لتزويد البلديات  إدارة شرطة مقاطعة سوفولك بمواصلة هذا العمل. 
  باألدوات الالزمة للحفاظ على سالمة سكاننا وأهم من ذلك أطفال المدارس ورعاتها في الشركات المحلية."

 
( في الوالية بأكملها  ERPO"ال تزال مقاطعة سوفولك في طليعة استخدام ) إيرول دي تولون جونيور شريف سوفولك،لقا 

مع وجود نواب عمدة لدينا على الخطوط األمامية في محاولة لمنع أن يصبح أحبائنا وأصدقائنا وجيراننا ضحايا. نحن على  
استعداد لمواصلة العمل مع وكاالت إنفاذ القانون لتحسين نموذج سوفولك الذي يهدف إلى منع المآسي والحفاظ على مجتمعاتنا  

حاكمة هوكول على تقديرها للعمل الجاد والمهم الذي يقوم به رجال ونساء وكاالت إنفاذ القانون في جميع أنحاء  أشكر ال آمنة.
  الوالية كل يوم." 

  

"قوانين الرايات الحمر هي  قالت مونيشا هينلي، مديرة شؤون حكومة الوالية في ايفري تاون للسالمة من عنف السالح،   
تحافظ على بقاء البنادق بعيًدا عن أيدي األفراد في األزمات وتحافظ على سالمة أحبائهم وأفراد سياسة أساسية لسالمة السالح 

أسرهم وتحمي المجتمعات في جميع أنحاء والية نيويورك. نحن ممتنون للحاكمة هوكول لشراكتها المستمرة ونتطلع إلى 
 فعال."   مواصلة دعم جهود الوالية المستمرة لضمان تنفيذ هذه القوانين بشكل

  
###  
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