
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2023/1/24 للنشر فوًرا:

 

 

الحاكمة هوكول تعلن عن توسيع مركز تحليل الجرائم في منطقة العاصمة وتسليط الضوء على المقترحات الواردة في  
  خطاب حالة الوالية لزيادة التمويل لوكاالت إنفاذ القانون المحلي

  
حة لمضاعفة دوالر، أربعة أضعاف حجم الموقع السابق، ويحتوي على مسا 500,000المركز الجديد هو تحديث بقيمة  

  عدد الموظفين
  

 مليون دوالر بضمان الحاكمة هوكول  15مراكز في جميع أنحاء الوالية ممول باستثمار قياسي بقيمة  10واحد من 
  

، بما في ذلك  2023سلطت الحاكمة الضوء على مبادرات السالمة العامة الرئيسية كجزء من خطاب حالة الوالية لعام 
الجرائم إلى مدينة نيويورك، ومضاعفة التمويل لمبادرة القضاء على العنف المسلح، ومضاعفة  توسيع شبكة مراكز تحليل 

 مكتبًا   62التمويل ثالث مرات لمكاتب النيابة العامة في الوالية البالغ عددها 
  
  

مراكز   10أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن توسيع مركز تحليل الجرائم في منطقة العاصمة في ألباني، وهو واحد من 
في شبكة تدعمها الوالية تقدم تحليًلا للجرائم الحرجة والمعلومات والدعم لعمليات التحقيق لمساعدة وكاالت إنفاذ القانون على 

دوالر  500,000شكل أكثر فعالية. يقع المركز في مقر شرطة مدينة ألباني، وقد تلقى حل الجرائم والحد منها ومنعها ب
لتحديثه، لتصل مساحته إلى أربعة أضعاف مساحة موقعه السابق مع مساحة لضعف عدد الموظفين. بعد القيام بجولة في  

ة في خطاب حالة الوالية لعام  المركز، سلطت الحاكمة هوكول الضوء على مبادرات السًلمة العامة الرئيسية المدرج
، والتي تشمل توسيع شبكة مراكز تحليل الجرائم في مدينة نيويورك، ومضاعفة التمويل لمبادرة القضاء على العنف 2023

 . 62المسلح في الوالية، وأكثر من ثًلثة أضعاف المساعدات لمكاتب النيابة العامة في الوالية البالغ عددها 
  

ا أولويتي األولى،" "ال يوجد التزام أك قالت الحاكمة  بر من ضمان أن يعيش كل سكان نيويورك في أمان، وكان ذلك دائما
"لقد استفدنا من الموارد المحلية والوالئية والفيدرالية إلنشاء شبكة فريدة من نوعها تشكل العمود الفقري لجهود  هوكول.

ية. سنستمر في استخدام أحدث األدوات والتكنولوجيا لتحليل البيانات  مكافحة الجريمة التي تبذلها وكاالت إنفاذ القانون المحل
مما يسمح للمحققين بحل جرائم القتل والسرقة والسطو وجرائم األسلحة في جميع أنحاء الوالية،   - ومشاركة المعلومات 

 وجعل نيويورك أكثر أماناا للجميع."  
  

ي كاثي شيهان والمدير التنفيذي لمقاطعة ألباني دان مكوي بعد قامت الحاكمة هوكول بجولة في المركز مع عمدة ألبان
اجتماعها مع مجلس إدارة المركز لمعرفة المزيد حول كيفية مساعدة المراكز لوكاالت الشرطة ومكتب المدعي العام، ال  

ئية بالوالية  سيما في القضايا التي تنطوي على أسلحة نارية. من خًلل شراكة فريدة بين قسم خدمات العدالة الجنا
(Division of Criminal Justice Services, DCJS  والمكتب األمريكي للكحول والتبغ واألسلحة النارية )

(، تصل المراكز U.S. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATFوالمتفجرات )
 National Integrated Ballistic Informationإلى الشبكة الوطنية المتكاملة للمعلومات الباليستية ) 10الـ

Network, NIBIN( التابعة لمكتب )ATF وبحلول هذا الصيف، سيكون لدى كل مركز تقنية في الموقع لمعالجة أغلفة )
المقذوفات وتحديد التطابقات المحتملة من مسارح الجريمة المختلفة في واليات قضائية متعددة في جميع أنحاء الوالية. لقد  

ساعة مع تصنيف   48إلى  24ت عملية التحديد هذه تستغرق في السابق ما يصل إلى شهر ولكنها ستستغرق اآلن من كان
  .99.6للدقة بنسبة 



  
( بتوفير الموارد الحيوية والتدريب  DCJS"يفخر قسم ) قالت مفوضة قسم خدمات العدالة الجنائية روسانا روسادو:

القانون حتى يتمكنوا من خدمة مجتمعاتنا بشكل أفضل واستخدام استراتيجيات فعالة   والمساعدة األخرى لشركائنا في إنفاذ 
للمساعدة في منع العنف المسلح والحد من جرائم العنف. نشكر الحاكمة هوكول على قيادتها ودعمها لجهودنا في مجال  

ت التي يحتاجونها للتركيز على أهم  السًلمة العامة، مما يساعد على ضمان حصول شركائنا في إنفاذ القانون على األدوا
 القضايا وإنشاء مجتمعات أكثر أماناا لجميع سكان نيويورك."  

  
قال الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب الكحول والتبغ واألسلحة النارية والمتفجرات في الواليات المتحدة جون ديفيتو:  

( وجميع شركائنا الفيدراليين والوالئيين والمحليين أقوى في أي وقت مضى في والية  ATF"لم تكن هذه الشراكة بين مكتب )
( لتبني استراتيجية الحد من الجرائم  DCJSالحاكمة هوكول، وقيادة قسم )  نيويورك. نحن ممتنون بشكل خاص للشراكة مع

(. ستساعد البيانات المستمدة من تعقب أسلحة الجريمة، وتحليل ATFالعنيفة الستخبارات الجريمة التابعة لمكتب )
ور بشكل أفضل. كل هذا نتيجة  المقذوفات، والتعاون التام بين شركاء التحقيق، جميع وكاالت إنفاذ القانون على حماية الجمه

( روسانا روسادو باالستثمار والتوسع في موارد السًلمة العامة DCJSاللتزام الحاكمة كاثي هوكول ومفوضة قسم )
 الحيوية هذه في جميع أنحاء الوالية، والبًلد في نهاية المطاف." 

  
خدمة وكاالت إنفاذ القانون في مقاطعة ألباني،  ل 2009تأسس مركز تحليل الجرائم في منطقة العاصمة ألول مرة في عام 

ويخدم اآلن مقاطعات كولومبيا ومونتغمري ورينسيًلر وساراتوجا وشينيكتادي وواشنطن ويقدم المساعدة ألي وكالة شرطة 
بتعيين  ( أو DCJSمحلًلا وموظفاا، إما بتمويل من قسم ) 24أو مكتب المدعي العام عند الطلب. يعمل في هذا المركز حالياا  

من قبل الوكاالت المحلية والوالئية والفيدرالية، بما في ذلك إدارتي شرطة ألباني وشينيكتادي؛ وإدارة مراقبة مقاطعة ألباني؛  
نيوجيرسي لًلتجار بالمخدرات عالية الكثافة    -وشرطة والية نيويورك؛ والحرس الوطني في نيويورك؛ ومنطقة نيويورك 

(York-New Jersey High Intensity Drug Trafficking Area, HIDTA( ؛ ومكتب)ATF  ومكتب ،)
  4,100(. يسمح الموقع الجديد الذي تبلغ مساحته Federal Bureau of Investigation, FBIالتحقيقات الفيدرالي )

 موظفاا.   39قدم مربع توفير مساحة للمركز تتسع لما يصل إلى 
  

لشبكة مراكز تحليل   23مليون دوالر من ميزانية السنة المالية  15 في العام الماضي، خصصت الحاكمة هوكول على
(، والتي ضاعفت تقريباا استثمار الوالية. تقع المراكز األخرى في الشبكة في مقاطعات  DCJSالجرائم، التي يديرها قسم )

  350تخدم الشبكة أكثر من  بروم وإيري وفرانكلين ونياجرا ومونرو وأونيدا وأونونداغا وأورانج وسوفولك، وفي المجموع، 
مقاطعة، باإلضافة إلى أي وكالة عند الطلب. يشرف على كل مركز مجلس إدارة مع تمثيل من   43وكالة إلنفاذ القانون في 

 (، وكذلك الوكاالت المحلية والوالئية.  DCJSقسم )
  

كاالت إنفاذ القانون المحلية طلب للمساعدة من و 66,000مراكز ألكثر من  10، استجاب الموظفون في 2022في عام 
والوالئية والفيدرالية، مما ساعد الوكاالت على حل جرائم القتل والسطو والسرقة وجرائم األسلحة وغيرها من الحاالت 

الخطيرة. في األسبوع الماضي فقط، أعلنت إدارة شرطة إيست غرينبوش أنها حلت جريمة قتل ويلومينا "فيوليت" فيلكينز  
ا للتحقيق ساعد في القضية.  1994عاما عام   81عمر البالغة من ال  ؛ قدم موظفو مركز منطقة العاصمة دعما

  
للحد  خطة شاملة للسًلمة العامة واستثماراتعن حالة الوالية، حددت الحاكمة هوكول  2023في جدول أعمال الحاكمة لعام 

 من العنف المسلح وجرائم العنف التي تشمل:  
 توسيع شبكة مراكز تحليل الجرائم في الوالية في مدينة نيويورك.  •

مليون دوالر. تدعم مبادرة  36( إلى GIVEمضاعفة التمويل لمبادرة القضاء على العنف المسلح ) •
(GIVE للعنف المسلح )في المائة من جرائم    80مقاطعة تمثل أكثر من  17ا للشرطة في قسما  20

العنف التي تحدث في والية نيويورك خارج مدينة نيويورك: ألباني وبروم وتشاتاكوا ودوتشيس وإيري 
ومونرو وناسو ونياغرا وأونيدا وأونونداغا وأورانج ورينسيًلر وروكًلند وشينيكتادي وسوفولك وأولستر 

تتلقى مكاتب النيابة العامة، وإدارات المراقبة، ومكاتب العمدة والشركاء اآلخرين في  وويستشستر. كما 
 تلك المقاطعات التمويل من خًلل المبادرة. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-public-safety-initiatives-and-investments-drive-down-gun&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C544b63aba51947b0df9708dafe2da234%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638101769206646419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EaumqQ5Om%2F1llKugamiuHtDMcH9ZTp5%2BxXEhbCg8Jg4%3D&reserved=0


، انخفضت عمليات إطًلق النار في العديد من الواليات القضائية لمبادرة القضاء على  2022في عام -
في المائة( ولونغ   32( عن العام السابق، بما في ذلك بوفالو )انخفاض بنسبة  GIVEالعنف المسلح )

  في المائة(. 13في المائة( وروتشستر )   17في المائة( وويستشستر ) 29آيًلند )انخفاض بنسبة 
مجتمعاا،   25إلى  16من تعزيز دعم شرطة الوالية من خًلل زيادة وحدات تحقيق االستقرار المجتمعي   •

  وتمويل أربعة فصول أكاديمية غير مسبوقة وتوسيع التواجد في فرق العمل الفيدرالية.

ابة  مليون دوالر، لمكاتب الني  12مليون دوالر، ارتفاعاا من  52أكثر من ثًلثة أضعاف التمويل إلى  •
، وتمويل خدمات االكتشاف وما قبل المحاكمة للتكاليف المرتبطة بتنفيذ  62العامة في الوالية البالغ عددها  

  1إصًلحات العدالة الجنائية األخيرة لًلكتشاف وإجراءات ما قبل المحاكمة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 
 .  2020يناير/كانون الثاني 

  
  الحد من العنف المسلح

في المائة خارج المدينة.   15في المائة في مدينة نيويورك و 17م الماضي، انخفضت عمليات إطًلق النار بنسبة في العا
بندقية من قبل جميع وكاالت إنفاذ القانون في جميع أنحاء نيويورك العام الماضي.   10,093باإلضافة إلى ذلك، تم ضبط 

في المائة عن عام   11بندقية، وزيادة بنسبة  6,819حيث تم ضبط ، 2019في المائة عن عام   59ويمثل هذا زيادة بنسبة 
في المائة   160بندقية. كما ارتفعت مضبوطات األسلحة من قبل شرطة الوالية بنسبة  9,088، حيث تم ضبط 2021

. كما صادرت شرطة  2022في عام  1,376إلى  2019عملية ضبط في عام   528مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، من 
  .2021في المائة عن عام  85، وهو ما يزيد بنسبة 2022بندقية شبح في عام  120والية ال
  

منذ توليها المنصب، اتخذت الحاكمة هوكول إجراءات لتعزيز قوانين منع العنف المسلح في والية نيويورك من خًلل تعزيز  
 الجهود من أجل: 
  حظر أسلحة األشباح. •

  توسيع أهلية اإلفراج بكفالة لجرائم السًلح. •

  تشديد المًلحقات القضائية لًلتجار باألسلحة. •

أمر حماية من المخاطر  5,400األحمر، مما أدى إلى إصدار أكثر من فرض استخدام قانون العلم  •
  .2021في المائة عن عام  300القصوى، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 

ا.  21رفع سن شراء األسلحة شبه اآللية إلى  •   عاما

، والتي ستجتمع مرة أخرى في  فرقة عمل مشتركة بين الواليات معنية باألسلحة غير القانونيةإطًلق أول  •
 منتصف فبراير/شباط.  

  استثمارات الوالية الثًلثية في برامج وقف العنف المسلح. •

  
"تفخر ألباني بكونها موطناا ألحدث وأكبر مركز لتحليل الجرائم في والية نيويورك.  قالت عمدة مدينة ألباني كاثي شيهان: 

يساعدنا العمل الذي يحدث هنا في إزالة عدد قياسي من األسلحة غير القانونية من شوارعنا، والقبض على األفراد العنيفين، 
( DCJSأشكر الحاكمة هوكول ومفوضة قسم ) وتحديد االتجاهات للمساعدة في إبًلغ نشرنا االستباقي لموارد الشرطة. 

روسانا روسادو على الشراكة مع الرئيس هوكينز وإدارة شرطة ألباني والقيام بهذا االستثمار المهم الذي يعزز السًلمة 
  العامة كل يوم." 

  
ي مع العيش في  "يستحق سكان نيويورك راحة البال التي تأتقال المدير التنفيذي لمقاطعة ألباني دانييل بي ماكوي: 

دوالر لمركز تحليل الجرائم الموسع في ألباني هو دليل آخر على التزام  500,000مجتمعات آمنة، وهذا االستثمار البالغ 
الحاكمة هوكول بالسًلمة العامة. لقد سررت اليوم بجولة في المنشأة الجديدة مع الحاكمة والعمدة شيهان ألرى بشكل مباشر  

القيام به لمساعدة إنفاذ القانون المحلي في إخراج األسلحة من الشارع ومنع جرائم العنف في   العمل المهم الذي يتم
  المستقبل."

  
وكالة دعم متعددة الوظائف للعدالة الجنائية، بما في ذلك التدريب على تطبيق القانون،  قسم خدمات العدالة الجنائيةيعتبر  

وجمع وتحليل بيانات الجرائم على مستوى الوالية، واالحتفاظ بمعلومات التاريخ الجنائي وملفات بصمات األصابع،  
والية نيويورك، والتمويل واإلشراف على  واإلشراف اإلداري على بنك بيانات الحمض النووي للوالية، بالشراكة مع شرطة 

برامج المراقبة واإلصًلح المجتمعي، وإدارة أموال العدالة الجنائية الفيدرالية والوالئية، ودعم الوكاالت ذات الصلة بالعدالة  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-convenes-new-interstate-task-force-illegal-guns-including-partnership-mayor&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C544b63aba51947b0df9708dafe2da234%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638101769206646419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YQIlVlOOCm5yeo2vm7zGGDzOfA689Jv%2BkenbNP%2BGAa8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C544b63aba51947b0df9708dafe2da234%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638101769206646419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c%2Bob3UQr9FUcygiarSK7WTqsXkTn%2ByHnoTFu1%2B9Ap38%3D&reserved=0


وموقع   تويتر الجنائية في جميع أنحاء الوالية، وإدارة سجل مرتكبي الجرائم الجنسية بالوالية. تابعو الوكالة على موقع 
 .  فيسبوك

  
 ### 
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fnysdcjs&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C544b63aba51947b0df9708dafe2da234%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638101769206646419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X%2FWabBSvrnMVy1hY%2BuPJtXZSUzqeRpG%2FR5MKP6zNlI8%3D&reserved=0
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