
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 8/ 24 للنشر فوًرا: 

 
 

عملية مصادرة غير مشروعة نتيجة لجهود قوة مهمة مصادرة األسلحة   6,000الحاكمة هوكول تعلن عن تنفيذ أكثر من 
   بين الواليات منذ يناير

  
    التعاون بين الوكاالت المحلية والوالئية والفدرالية داخل الواليات وبين الواليات يؤدي إلى نتائج

  
عند مقارنته   2022من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز  بالمائة 20زاد إجمالي المضبوطات في والية نيويورك بنسبة 

  بأول سبعة أشهر من العام الماضي
  

في المائة في المجتمعات المشاركة في مبادرة القضاء على   12انخفض عدد األفراد المصابون بنيران األسلحة بنسبة 
  في المائة في مدينة نيويورك 11المسلح الممولة من الوالية و العنف 

  
إلى  2021بالمائة في عمليات ضبط األسلحة من قبل شرطة والية نيويورك بين أغسطس/آب  140زيادة بنسبة 

  2021إلى يوليو/تموز  2020مقارنًة بأغسطس/آب  2022يوليو/تموز 
  
  

قطعة سالح غير قانوني من المجتمعات في كافة أنحاء   6,007أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن وكاالت الشرطة أزالت 
في المائة مقارنة باإلطار الزمني نفسه في عام   20والية نيويورك خالل األشهر السبعة األولى من العام الحالي بزيادة قدرها 

(  ATFنيويورك إريك آدمز ومدير مكتب الكحول والتبغ واألسلحة النارية والمتفجرات ) . وقد كان برفقتها عمدة مدينة2021
ستيفن ديتيلباخ قبل اجتماع فرقة العمل المشتركة بين الواليات المعنية باألسلحة غير القانونية وأطلعت الحاكمة هوكول سكان 

وصف   لقانونية وتقليل العنف المسلح وإنقاذ األرواح.نيويورك على جهود إدارتها الشاملة لتحقيق وقف تدفق األسلحة غير ا
  ( فريق العمل باعتباره نموذًجا وطنيًا للمناطق األخرى في البالد التباعه.ATFديتيلباخ مدير ) 

  
"تركز إدارتي بشدة على وقف الدمار الناجم عن العنف المسلح في المجتمعات في كافة أنحاء الوالية   قالت الحاكمة هوكول،

"هذا الرقم القياسي لمصادرة األسلحة هو نتيجة   نواصل اتخاذ إجراءات جريئة لمواجهة هذه األزمة بشكل مباشر."  ونحن
استجابة منسقة غير مسبوقة على مستوى الوالية بين المتخصصين في تطبيق القانون على المستويين المحلي والفيدرالي.  

ل في مجال حل الجرائم وبفضل أول فرقة عمل من نوعها لمصادرة  أفضل أن أكون في مجال منع الجريمة بدالً من العم
  السالح مشتركة بين الواليات هذا بالضبط ما نقوم به معًا." 

  
إلى يوليو/تموز  2021بندقية منذ أغسطس/آب  1,468أعلنت الحاكمة هوكول أيًضا أن شرطة والية نيويورك صادرت  

إلى  2020بالمائة مقارنة بشهر أغسطس/آب  140مثل هذا زيادة بنسبة : وهو أعلى رقم في تاريخ الوكالة. وي2022
   بندقية. 612عندما صادرت شرطة الوالية  2021يوليو/تموز 

  
فريق العمل هذا لديه ما هو مطلوب إلحداث  "  قال ستيفن ديتيلباخ مدير مكتب الكحول والتبغ واألسلحة النارية والمتفجرات،

( الخاص بنا لتتبع  eTrace( ملتزم من خالل مراكز استخبارات أسلحة الجرائم ونظام التتبع اإللكتروني ) ATFو ) -فرق
بتزويد شركائنا في إنفاذ القانون بالمعلومات االستخبارية القابلة للتنفيذ والقيادة الالزمة لتحديد  -(NIBINأسلحة الجريمة و )

   بكات تهريب األسلحة النارية التي تزودهم بالسالح بشكل غير قانوني." مستخدمي األسلحة الذين يرهبون مجتمعاتنا وش
  



عززت فرقة العمل المشتركة بين الواليات المعنية باألسلحة غير القانونية تعاونًا كبيًرا بين وكاالت إنفاذ القانون المحلية 
والوالئية والفيدرالية في كونيتيكت وماين وماساتشوستس ونيو هامبشاير ونيوجيرسي وأوهايو وبنسلفانيا ورود آيالند 

من هذا العام. اجتمع أعضاء فرقة العمل للمرة الرابعة هذا الصباح لمناقشة البيانات   وفيرمونت منذ إنشائها في وقت سابق
واالستخبارات واالستراتيجيات والتكتيكات األخرى الحاسمة لجهودهم المستمرة لمعالجة الزيادة في عنف السالح الذي حدث  

   المقبل في نيو جيرسي.. سيعقد االجتماع القادم الشهر 2020في نيويورك واألمة منذ أوائل عام 
  

وقد أسفر هذا العمل إلى جانب استثمارات الوالية ذات المستوى القياسي في المجتمعات التي تعاني من معدالت عالية من  
العنف باستخدام األسلحة النارية وتحسين مشاركة المعلومات بين وكاالت إنفاذ القانون المحلية وشرطة الوالية قد عن نتائج.  

  12( أيًضا انخفاًضا بنسبة GIVEالمسلح )مشارك في مبادرة والية نيويورك للقضاء على العنف  شرطة قسم 20 وقد سجل
. انخفض عدد جرائم القتل التي  2021مقارنة بعام  2022بالمائة في ضحايا إطالق النار في األشهر السبعة األولى من عام 

كان هناك انخفاض بنسبة   أغسطس/آب منتصف وحتى نيويورك مدينة في أبلغت عنها أقسام الشرطة هذه لثالثة أشهر متتالية.
  بالمائة.  11في إطالق النار على الضحايا بينما انخفضت جرائم القتل المبلغ عنها بنسبة بالمائة  11.8

  
وهو ضعف العدد الذي تم ضبطه   2022بندقية من يناير/كانون الثاني حتى يوليو/تموز  813استولت شرطة الوالية على 

بندقية هجومية غير قانونية وبنادق أشباح تم   30(. يتضمن هذا المجموع 406خالل تلك الفترة الزمنية من العام الماضي )
  أسلحة تهريب حلقة  في الوالية لشرطة التابعة بالسالح االتجار منع وحدةاالستيالء عليها بعد تحقيق استمر شهوًرا بواسطة 

 91وقدمت  2022تحقيقًا لتعقب السالح من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/تموز  482. كما أجرت الوحدة المقاطعات متعددة
   ومجتمعاتها. بندقية غير قانونية من شوارعها 149والية على إزالة   25دليالً ساعدت السلطات في 

  
"إن العدد المتزايد من عمليات مصادرة األسلحة غير القانونية من قبل   قال كيفين ب. بروين مدير شرطة والية نيويورك،

شرطة الوالية وشركائنا في إنفاذ القانون يُظهر التقدم الذي أحرزناه في مكافحة التسلل غير القانوني للسالح إلى نيويورك. 
هذه الجهود هي جزء ال يتجزأ من حماية مجتمعاتنا ولن  مصادرة األسلحة غير القانونية ليس باألمر السهل. تثبت أرقامنا أن

  يتم التسامح مع استيراد األسلحة غير القانونية وحيازتها." 
  

مليون دوالر لتمويل البرامج المبتكرة والشراكات التي تنفذها وكاالت   227مبلغ  23 المالية للسنة تتضمن ميزانية الوالية
  والمؤسسات المجتمعية، بما في ذلك: إنفاذ القانون

  

( ومبادرات المؤسسات المجتمعية ضد العنف المسلح التي تستخدم نهج الصحة SNUGمليون دوالر إلى ) 24.9  •
العامة للتصدي للعنف باستخدام األسلحة النارية: تحديد المصدر ووقف اإلرسال وعالج المتضررين من خالل توفير  

ستثمار برامج خدمات ودعم شامل لمعالجة الصدمة الناتجة عن فترة طويلة التعرض لعنف السالح. وسيدعم هذا اال
المساعدة في تلبية االحتياجات األساسية للشباب الضعفاء؛ وتقديم االستعداد للوظائف القائم على المهارات والتدريب  

  على التوظيف من بين مبادرات أخرى؛

التي تستخدم استراتيجيات قائمة على   (GIVE) مبادرةمليون دوالر لوكاالت إنفاذ القانون التي تشارك في  18.2 •
مقاطعة كانت األشد تضررا من أعمال  17مجتمعا في  20األدلة للحد من عمليات إطالق النار وإنقاذ األرواح في 

  العنف المسلح؛ و

في نيويورك والتي تجمع المعلومات الجنائية   الجريمة لتحليل مراكز 10 من تتكون لشبكةمليون دوالر 15 •
وكالة حكومية ومحلية إلنفاذ القانون وتعمل   350بين أكثر من  - بما في ذلك بيانات أسلحة الجريمة  - كها وتشار

   كمورد مهم لردع الجرائم والتحقيق فيها وحلها بما في ذلك األسلحة النارية التي تنطوي على جرائم عنف مسلح.

  
###  
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 إلغاء االشتراك 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fcrimnet%2Fojsa%2FGIVE%2520Monthly.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XGDun57dmBc4V84OMGtv0U%2BsUJ2ErxonvcSk9DnIrlg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fnypd%2Fdownloads%2Fpdf%2Fcrime_statistics%2Fcs-en-us-city.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RFx4%2FbMRfiR4NsnKNNVbCQiFOwv3%2FjfHUMl%2FArlFA04%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-state-police-continue-increase-gun-seizures-statewide&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4YrhwhTOUgSk9DxIiPXD3b8ks2uQsDMueUGn1R4wfSM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-state-police-continue-increase-gun-seizures-statewide&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4YrhwhTOUgSk9DxIiPXD3b8ks2uQsDMueUGn1R4wfSM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-fy-2023-budget-investments-create-safer-and-more-just-new-york-state&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vosVxQqzQNpSXHbZUs0m67JoZOV68BhdWixcN59kw2I%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fops%2Fgunviolencereduction%2Findex.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ISW4WFa9f%2BUZ41Ay49ZaqXGyZp8daEdUktwKjCqHZN4%3D&reserved=0
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