
 
 الحاكمة كاثي هوكول   10/1/2023 للنشر فوًرا:

 
 

  الحاكمة هوكول تعلن عن مبادرات واستثمارات عامة كبرى في مجال السالمة العامة لتقليل العنف المسلح والجرائم العنيفة
      

يوسع وحدات االستقرار المجتمعي لشرطة والية نيويورك ويعزز مشاركة القوات في فرق العمل الفيدرالية ويزيد          
  فصول أكاديمية غير مسبوقة للمجندين الجددرتب القسم من خالل تقديم أربعة 

                   
مضاعفة تمويل الوالية للمبادرة المعترف بها على المستوى الوطني للقضاء على العنف الذي ينطوي على استخدام السالح  

(GIVE)  مكتبًا بأكثر من أكثر من ثالثة   62ومضاعفة المساعدة المقدمة إلى مكاتب المدعي العام في الوالية البالغ عددها
  أضعاف
     

في بدائل السجن وبرامج إعادة الدخول التي تقلل من العودة إلى اإلجرام وتقترح توضيح قوانين   تحقق استثماًرا قياسيًا
  الكفالة لحماية أفضل لسكان نيويورك 

     
  تقوي استجابة الوالية لمعالجة تدفق الفنتانيل إلى المجتمعات 

   
   
عن مبادرات واستثمارات رئيسية في مجال السالمة  2023أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم كجزء من حالة الوالية لعام 

العامة وتوسيع البرامج والخدمات التي أثبتت جدواها لتقليص عنف السالح وجرائم العنف األخرى وتقليل العودة إلى اإلجرام  
خطة شاملة لتوسيع ومعالجة التدفق المميت للفنتانيل وتحسين فعالية نظام المحاكم الذي تعطل بسبب الجائحة. اقترحت الحاكمة 

عدد وحدات االستقرار المجتمعي لشرطة والية نيويورك وتعزيز مشاركة القوات في فرق العمل الفيدرالية وزيادة رتب 
شرطة الوالية من خالل تقديم أربع فصول أكاديمية غير مسبوقة. واقترحت الحاكمة هوكول أيًضا مضاعفة التمويل لمبادرة  

من استخدام السالح المعترف بها على المستوى الوطني في الوالية وأكثر من ثالث مساعدات القضاء على العنف الذي يتض
واستثمار التمويل القياسي في بدائل برامج السجن وإعادة   62لمنح االدعاء لمكاتب النيابة العامة في الوالية البالغ عددها 

اد العائدين إلى منازلهم بعد قضاء عقوبات بالسجن وتحسين  الدخول للحد من العنف والعودة إلى اإلجرام وزيادة الفرص لألفر 
  نوعية الحياة في األحياء وجعل المجتمعات أكثر أمانًا.

   
"أنا ملتزمة باستخدام كل أداة تحت تصرفي لحماية الناس في  "السالمة العامة هي أولويتي القصوى،".  قالت الحاكمة هوكول،

  هذه الوالية وقمع عنف السالح والجرائم العنيفة واالستثمار في الحلول المجربة التي تحافظ على سالمة سكان نيويورك." 
     

ثر أمانًا وكسر دورات العودة "في نيويورك نحن ملتزمون بالقضاء على الجريمة وبناء أحياء أك قال نائب الحاكمة ديلجادو،
  إلى اإلجرام". "هذه االستثمارات المباشرة في مجتمعاتنا ستحافظ على سالمة سكان نيويورك وستحافظ مضي واليتنا قدًما."

    
سيسمح استثمار الحاكمة الجديد لشرطة والية نيويورك وقسم خدمات العدالة الجنائية وإدارة اإلصالحيات واإلشراف  

بتوسيع التمويل والبرامج والخدمات التي ثبت أنها تحدث فرقًا. ستعمل الحاكمة هوكول أيًضا مع الهيئة التشريعية   المجتمعي
  لتوضيح قوانين الكفالة الخاصة بالوالية من أجل استعادة الثقة في نظام العدالة الجنائية لدينا.

     
"نحن نركز على العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون للبناء على النجاح    قال ستيفن أيه نيجريلي القائم بأعمال شرطة الوالية،

الذي حققناه في إزالة األسلحة غير القانونية من مجتمعاتنا وتقليل األسلحة العنف على مستوى الوالية. يضمن اقتراح الحاكمة 



موارد اإلضافية الالزمة إلنجاز هذه المهمة بشكل كامل. نحن نقدر قيادة الحاكمة والدعم المستمر هوكول أنه سيكون لدينا ال
  لشرطة الوالية".

     
"طورت الحاكمة هوكول إستراتيجية شاملة للحفاظ على سالمة سكان  قالت روسانا روسادو مفوضة خدمات العدالة الجنائية،

لة لدينا للجميع. من خالل توسيع وتعزيز البرامج التي أثبتت فعاليتها في منع العنف  نيويورك والمساعدة في ضمان نظام العدا
المسلح والحد من العودة ومعالجة احتياجات المجتمع تواصل الحاكمة إنشاء والية أكثر أمانًا. أشكر الحاكمة هوكول على 

 Gun Involved Violenceلك مبادرتنا )قيادتها الثابتة ودعمها الستراتيجيات السالمة العامة الناجحة بما في ذ
Elimination, GIVE  وشبكة مركز تحليل الجريمة وبدائل الحبس واالحتجاز والتمويل الحاسم إلصالحات العدالة )

  األخيرة بما في ذلك االكتشاف وإجراءات ما قبل المحاكمة".
     

"تفخر اإلدارة بالعمل الذي يقوم به  شراف المجتمعي،قال أنتوني ج. أنوتشي القائم بأعمال مفوض إدارة اإلصالحيات واإل
( التي أدت إلى  GIVEضباط اإلفراج المشروط والمحققون وغيرهم من شركاء إنفاذ القانون الذين يشاركون في مبادرة )
كمة لنهجها أثني على الحا   االستيالء على عدد كبير من األسلحة النارية غير المشروعة وحماية زمالئهم من سكان نيويورك.

( وتوفير الموارد لدعم بدائل الحبس مع توسيع  GIVEالمتوازن متعدد الجوانب للسالمة العامة مع تعزيز التمويل المقدم إلى )
استخدام اإلدارة للمراقبة اإللكترونية وتعزيز اإلشراف المكثف من خالل مبادرة اإلشراف ضد المشاركة العنيفة 

(Supervision Against Violent Engagement, SAVE".)  
     

  (New York State Police, NYSPشرطة والية نيويورك )
كانت وحدات استقرار المجتمع مفيدة في نهج شرطة الوالية متعدد الجوانب العتراض األسلحة النارية غير القانونية وتزويد 

وكاالت الشرطة المحلية التي تعاني من نقص الموظفين بالموارد الالزمة للتصدي بشكل استباقي للزيادات المفاجئة في  
ود بما في ذلك وحدة الكالب البوليسية والمحققون المعينون لهذه الوحدات مجموعة الجريمة والقضايا الناشئة. يستخدم الجن

متنوعة من التكتيكات مثل التفاصيل المستهدفة والدوريات المخصصة والتعاون مع أصحاب األعمال وأعضاء المجتمع  
امي من خالل مساعدة المجتمعات لمعالجة العنف ونوعية الحياة في األحياء. تساعد الوحدات أيًضا في ردع النشاط اإلجر

المحلية على زيادة التواجد الفعلي للشرطة والتفاعل مع الجمهور لفهم مخاوفهم. سيزيد اقتراح الحاكمة هوكول عدد هذه  
  .25إلى  16الوحدات من 

     
حب األسلحة غير القانونية ستوسع شرطة الوالية وجودها في فرق العمل الفيدرالية مما يعزز التزامها بالتعاون مع الشركاء لس

من الشوارع وتقليل الجرائم العنيفة. توفر المشاركة في فرق العمل هذه أيًضا وصوالً أكبر إلى المعلومات واالستخبارات 
وتتمتع فرق العمل الفيدرالية بالسلطة والموارد الالزمة لسد الفجوة بسالسة أكبر عبر حدود الوالية والمقاطعة والمحلية.  

لى ذلك، ستعمل الحاكمة مع المدعين العامين والشرطة لضمان إرسال الحمض النووي الموجود على جميع أسلحة إضافة إ
  الجرائم في والية نيويورك إلى بنك بيانات الحمض النووي للوالية وتحليلها بسرعة أكبر لزيادة قوة العلم في حل الجرائم.

     
ي ألربعة فصول غير مسبوقة في أكاديمية شرطة الوالية لتسريع إعادة بناء القوة  أخيًرا، ستقترح الحاكمة تقديم تمويل إضاف  

والتي هي أقل بكثير من قوتها الكاملة. سيسمح ذلك للشعبة بتكريس المزيد من القوات للجهود المركزة على مكافحة الجرائم 
  الخطيرة. 

     
  ( Criminal Justice Services, DCJS Division ofقسم والية نيويورك لخدمات العدالة الجنائية )

( حققت نيويورك انخفاًضا قياسيًا في عنف السالح من خالل نهجها متعدد األوجه في البرامج  COVID-19قبل جائحة )
( SNUG( ووحدات استقرار المجتمع وبرنامج التوعية المجتمعي )GIVEواالستراتيجيات التي أثبتت جدواها بما في ذلك )

الوكاالت وتحليل الجريمة إضافة إلى مشاركة البيانات والمعلومات بين وكاالت إنفاذ القانون المحلية والوالئية  والتعاون بين
جريمة قتل مرتبطة باألسلحة النارية وهو ثاني أقل عدد خالل   304، أبلغت والية نيويورك عن 2019واالتحادية. في عام 

. انخفض أيًضا عدد  296تضمن عدد أقل وكان:  2017فقط عام . 2020حتى عام  2011فترة العشر سنوات من عام 
حوادث إطالق النار التي تنطوي على إصابات وعدد ضحايا إطالق النار التي أبلغت عنها أقسام الشرطة العشرين المشاركة 

ت. كما سنوا 10عندما وصل كالهما إلى أدنى مستوياته في  2019حتى عام  2016( سنويًا من عام GIVEفي برنامج )
. كانت  2019انخفض مؤشر الجرائم المبلغ عنها سنويًا لمدة سبع سنوات ووصل إلى أدنى مستوى له على اإلطالق في عام 

  واليات في البالد. 10نيويورك األكثر أمانًا من بين أكبر 



     
ا واجهت نيويورك والواليات عندم 2021و  2020تصاعد العنف باستخدام األسلحة النارية في كافة أنحاء البالد في عامي 

األخرى جائحةً أثرت على كل جانب من جوانب الحياة وعطلت بشكل كبير العدالة الجنائية وأنظمة المحاكم وشهدت  
اضطرابات اجتماعية لم تشهدها منذ جيل. في العام الماضي زادت الجرائم المبلغ عنها في كافة أنحاء البالد ووالية نيويورك. 

مليون دوالر لمبادرات السالمة العامة في عام   227لتآكل في السالمة العامة حصلت الحاكةم هوكول على ولمعالجة هذا ا
سالح غير قانوني من الشوارع وتظهر   10,000وشهدت الوالية تقدًما نتيجة لهذا االستثمار. تم نزع أكثر من  2022

( وانخفضت  GIVEائة في المجتمعات التي تشارك في )بالم 16البيانات األولية أن عمليات إطالق النار انخفضت بنسبة 
زادت  2019حتى عام  2017بالمائة في كافة أنحاء الوالية. مقارنة بفترة ما قبل الجائحة من عام  10جرائم القتل بنسبة 

 4بنسبة بالمائة بينما شهدت المجتمعات خارج األحياء الخمس زيادة متواضعة  32جرائم العنف في مدينة نيويورك بنسبة 
  بالمائة في جرائم العنف.

   
 -مليون دوالر وهو ما سيؤدي إلى توسيع استخدام االستراتيجيات القائمة على األدلة  36( إلى GIVEسيتضاعف تمويل )

وينتج عن ذلك توظيف   -شرطة النقاط الساخنة والردع المرّكز ومنع الجريمة من خالل التصميم البيئي والتوعية في الشوارع 
  20تدعم هذه المبادرة   ضابط شرطة ومدعين عامين مكرسين فقط لمكافحة عنف السالح داخل مجتمعاتهم. 150ثر من أك

بالمائة من جرائم العنف التي تحدث في والية نيويورك خارج مدينة   80مقاطعة تمثل أكثر من  17قسًما للشرطة في 
وناسو ونياغرا وأونيدا وأونونداغا وأورانج ورينسيالر   نيويورك: ألباني وبروم وتشاتاكوا ودوتشيس وإيري ومونرو

وروكالند وشينيكتادي وسوفولك وأولستر وويستشستر. كما تتلقى مكاتب النيابة العامة وإدارات المراقبة ومكاتب العمدة  
  والشركاء اآلخرين في تلك المقاطعات التمويل من خالل المبادرة. 

   
مليون دوالر والتي سيتم   40سيتضاعف تمويل المساعدة المقدمة إلى النيابة العامة أكثر من ثالثة أضعاف لتصل إلى 

مكتبًا. ستحافظ الوالية أيًضا   62استخدامها لتعيين مدعين عامين إضافيين في مكاتب النيابة العامة في الوالية البالغ عددها 
مقاطعة خارج مدينة نيويورك مع تنفيذها لقانون االكتشاف والتغييرات  57اف إلى مليون دوالر في تمويل االكتش 40على 

مليون  80. حتى اآلن، خصصت الوالية 2020يناير/كانون الثاني  1في قوانين الكفالة بالوالية وكالهما ساري المفعول منذ 
الدعم اإلداري والمعدات والبرمجيات  دوالر للمقاطعات التي استخدمت التمويل للتدريب والموظفين والعمل اإلضافي و

( التي أعطت األولوية لطلبات مكاتب النيابة العامة وإدارات  DCJSوتوصيل البيانات. طُلب من المقاطعات تقديم خطط إلى )
الشرطة المحلية ومكاتب العمدة ولكن التمويل أيًضا يمكن أن يدعم خدمات ما قبل المحاكمة وزيادة اإلشراف على القضايا  

  لناتجة عن إصالح الكفالة والمنظمات غير الربحية ومختبرات الطب الشرعي.ا
     

( أيًضا على توسيع شبكة مركز تحليل الجريمة وهي نموذج وطني وجزء رئيسي من جهود الوالية والجهود DCJSستعمل )
مراكز أخرى في   10المحلية لردع الجرائم والتحقيق فيها وحلها إلى مدينة نيويورك. سينضم هذا المركز الجديد إلى 

 350وأونونداغا وأورانج وسوفولك التي تخدم أكثر من مقاطعات ألباني وبروم وإيري وفرانكلين مونرو ونياغرا وأونيدا  
  طلب كل عام. 60,000مقاطعة وتتعامل مع أكثر من  43وكالة إلنفاذ القانون في ما يقرب من 

     
( بالشراكة مع وكاالت إنفاذ القانون المحلية ساعدت المراكز السلطات المحلية في حل جرائم القتل  DCJSوبدعم من )

والسرقة وجرائم الكراهية والسرقات المتسلسلة فضالً عن الجرائم التي ارتكبتها الجماعات اإلجرامية المنظمة  وإطالق النار 
الوطنية واإلقليمية. سيقوم مركز مدينة نيويورك بتطوير وتعزيز تحليل الجريمة والشراكات االستخباراتية مع الشركاء في  

ويورك لضمان مشاركة البيانات والمعلومات على مستوى الوالية. سوف  األحياء الخمس بما في ذلك إدارة شرطة مدينة ني
يتكامل المركز الجديد أيًضا مع القدرة اإلقليمية الحالية لتحليل الجريمة الموجودة داخل منطقة تهريب المخدرات عالية الكثافة  

ركز على تعطيل تجارة  ( والتي تHigh Intensity Drug Trafficking Area, HIDTAبين نيويورك ونيوجيرسي )
  المخدرات غير المشروعة ودورة العنف باستخدام األسلحة النارية.

     
ستقترح الحاكمة هوكول أيًضا تموياًل إضافيًا لمكافحة تدفق الفنتانيل إلى الوالية. سيتم نشر محللي جرائم إضافيين يركزون 

ئ الوالية منحة ابتكار لمكافحة الفنتانيل للمدعين العامين مما  ( وستنش HIDTAعلى توزيع الفنتانيل والوفيات ذات الصلة في )
  يسمح لهم باستهداف سالسل التوريد ومقاضاة الحاالت التي تنطوي على وفيات جرعات زائدة من بين مقترحات أخرى.

    



إدارة مخصصة  فريق عمل إلعادة الدخول في المقاطعات توفر  20إضافة إلى ذلك، سيتضاعف التمويل ثالث مرات إلى 
للحالة وتنسيق الرعاية وخدمات تحقيق االستقرار بالشراكة مع الوكاالت الحكومية المحلية والمنظمات المجتمعية. ستدير 

(DCJS مبلغ )فرد.  5,000شخص سنويًا بزيادة قدرها  7,500مليون دوالر مما سيسمح لفرق العمل هذه بخدمة  12
اجات السلوكية والصحية والتوظيفية والتعليمية سيؤدي هذا االستثمار أيًضا إلى توسيع وإضافة إلى المساعدة في تلبية االحتي 

خدمات االستقرار لألفراد الذين يواجهون األزمات وتعويض تكاليف السكن والنقل األولي وتوفير رواتب وحوافز لتدريب  
  همة لألفراد العائدين إلى مجتمعاتهم.القوى العاملة والتوظيف ودعم شركاء المجتمع المحلي الذين يقدمون خدمات م

     
تعمل بدائل برامج السجن على ربط األشخاص بالعالج والخدمات وتقليل استخدام الحبس وتوفير أموال دافعي الضرائب 

  مليون دوالر لهذه البرامج 30وتحسين السالمة العامة عن طريق الحد من العودة إلى اإلجرام. ستضمن مضاعفة التمويل إلى 
دوالر  1دوالرات لكل  4زيادة الوصول إلى هذه البرامج وتوافرها والتي أثبتت فعاليتها وتوفر عائًدا كبيًرا على االستثمار: 

يتم إنفاقه. ستعمل نيويورك على توسيع نطاق هذه الخدمات وإنشاء أفضل شبكة من البرامج المجتمعية على مستوى البالد 
  راد الذين ينتظرون المحاكمة.وتقليل عمليات إعادة اعتقال األف

     
وفي الوقت نفسه، ستواصل الوالية استثمارها في تمويل خدمات ما قبل المحاكمة لجميع المقاطعات خارج مدينة نيويورك.  
سيدعم هذا التمويل سلسلة متصلة من خدمات ما قبل المحاكمة بما في ذلك الفحص والتقييم واإلشراف ونظام إدارة القضايا  

كزي ومشاركة المعلومات المخصصة مع نظام المحاكم. وستتلقى إدارات المراقبة ومقدمو الخدمات المجتمعية هذا المر
  التمويل الحاسم لتوسيع وتعزيز الخدمات التي تعزز السالمة العامة وتعيد المزيد من الناس إلى المحكمة.

     
rections and Community Department of Corإدارة اإلصالحيات واإلشراف المجتمعي )

Supervision, DOCCS)  
( من  SAVEستوسع وزارة اإلصالحيات واإلشراف المجتمعي البرنامج التجريبي لإلشراف ضد المشاركة العنيفة )

سيتم وضع األفراد المفرج عنهم المشروط والذين تم تحديدهم على أعلى مستوى من  روتشستر إلى ألباني وبافالو وسيراكوز. 
  مخاطر إعادة ارتكاب الجريمة تحت المراقبة اإللكترونية واإلشراف المكثف.

( أيًضا تموياًل إضافيًا لتوفير ضابط اإلفراج المشروط بدوام كامل للعمل كمنسق بيانات لكل من سلطات DOCCSستتلقى )
(GIVE لتسهيل جمع المعلومات االستخبارية ومشاركتها على المستوى المحلي؛ وتضمين محقق أول متفرًغا داخل مكتب )

( في كل من السلطة القضائية لفرقة DOCCS( في )Office of Special Investigations, OSIالتحقيقات الخاصة )
  علومات عبر السلطة القضائية. العمل المعنية بالعنف المسلح في شرطة الوالية لحضور وجمع الم

   
  تحقيق االستقرار في خدمة اإلطفاء على مستوى الوالية لتحسين االستجابة للطوارئ

ماليين من سكان نيويورك أي ما يقرب من نصف سكان الوالية. لكن في   9تخدم إدارات اإلطفاء التطوعية ما يقرب من 
ه األقسام عن انخفاض في عدد األفراد الراغبين في التطوع والخدمة. وفي  السنوات األخيرة أبلغ أكثر من ثالثة أرباع هذ

. أدى هذان العامالن إلى زيادة كبيرة في  2020إلى عام  1997بالمائة من عام  29الوقت نفسه زادت طلبات الخدمة بنسبة 
ن إدارة مجاورة للمساعدة. ففي والية دعوات المساعدة المتبادلة حيث يتعين على اإلدارة التي تستجيب للنداء طلب المساعدة م

مقارنة بالزيادة الوطنية البالغة    2020و  2000في المائة بين عامي  151نيويورك زادت طلبات المساعدة المتبادلة بنسبة 
بالمائة فقط. وقد تسبب هذا في ضغوط كبيرة على الموارد والموظفين من كل من المتطوعين وأقسام مكافحة الحرائق   61
نية. لتعزيز التجنيد واالحتفاظ بالمجندين ستقترح الحاكمة هوكول تشريعات للسماح للمجتمعات بدفع تعويضات متواضعة المه

لرجال اإلطفاء المتطوعين المؤهلين وأيًضا إنشاء صندوق تابع للوالية لتغطية بعض التكاليف المرتبطة بالتدريب األساسي  
األجور التي يخسرها المتطوعون عندما يتغيبون عن العمل ألنهم يتم تدريبهم   لرجال اإلطفاء. سيعوض الصندوق أيًضا بعض

  لخدمة مجتمعاتهم.
     

###    
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