
 
 الحاكمة كاثي هوكول   3/2023/ 7 للنشر فوًرا:

 
 

الحاكمة هوكول عن حدوث انخفاضات في العنف المسلح في روتشستر وتسلط الضوء على مقترحات الميزانية التنفيذية  
  لزيادة تقليل الجرائم وحماية سكان نيويورك 2024لعام 

  
 11بالمائة وانخفضت جرائم القتل بنسبة  13انخفضت حوادث إطالق النار في روتشستر التي تتسبب بإصابات بنسبة 

   2021مقارنًة بعام  2022في عام  67بالمائة وعدد األفراد الذين أصيبوا بنيران أسلحة كان أقل بعدد  
   

مليون دوالر للحد من الجريمة وتقليل العودة إلى اإلجرام   20أكثر من  2024تشمل الميزانية التنفيذية للسنة المالية 
  وتعزيز البرامج والخدمات في مدينة روتشستر ومقاطعة مونرو

   
دوالر لترقية نادي الشباب   112,000و  Project RISEمليون دوالر للمنظمات المجتمعية من خالل مشروع  2ُمنحت 

   والشابات في روتشستر
   

   
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم انخفاًضا في العنف المسلح في مدينة روتشستر العام الماضي وقدمت عرًضا موجًزا 

مليون دوالر لمبادرات السالمة العامة في مدينة   20والتي تتضمن أكثر من  2024التنفيذية للسنة المالية لمقترحات الميزانية 
روتشستر ومقاطعة مونرو للحد من الجريمة بشكل أكبر والحد من العودة للجريمة وتقوية المجتمع. تُظهر البيانات الواردة من  

 303إلى  350من  - حوادث إطالق النار التي ينتج عنها إصابات  بالمائة في  13قسم شرطة روتشستر انخفاًضا بنسبة 
بالمائة خالل نفس   11تظهر البيانات أيًضا أن جرائم القتل انخفضت بنسبة  .2021مقارنة مع العام الماضي  -إطالق نار 

عند   -فرًدا  352إلى  419من  -شخًصا   67وكان أيًضا عدد األشخاص الذين أصيبوا في إطالق نار أقل بعدد  الفترة.
  14. استمرت هذه االنخفاضات خالل األسابيع الثمانية األولى من هذا العام مع وقوع 2021و  2022المقارنة بين عامي 

شخًصا أقل بسبب إطالق نار بانخفاض   20بالمائة وإصابة   42حادث إطالق نار أقل من حيث اإلصابات وانخفاض بنسبة 
. أوجزت الحاكمة هوكول البيانات خالل فعالية عقدت هذا الصباح في  2022ترة من عام بالمائة مقارنة بنفس الف  51قدره 

مليون دوالر من تمويل جديد من الوالية للمنظمات المجتمعية    2نادي الشباب والشابات في روتشستر حيث أعلنت أيًضا عن 
دوالر  112,000( ومنحة قدرها RISEمن خالل مشروع إعادة تصور العالقات الحميمة من خالل المشاركة المجتمعية )

   لتحديث مركز المراهقين في النادي.
   

"ستساعد هذه االستثمارات المباشرة في مدينة روتشستر والمجتمعات المحلية األخرى في القضاء على   قالت الحاكمة هوكول،
الجريمة وكسر الحلقة المفرغة للعودة إلى اإلجرام التي تمنع العديد من سكان نيويورك من الحصول على الفرصة الثانية التي  

يجابية التي نشهدها بشأن انخفاض عنف السالح والجريمة ألن  نحن نعمل لوقت إضافي لمواصلة االتجاهات اإل يستحقونها. 
  خسارة أحد سكان نيويورك بسبب عنف السالح تعني الكثير جًدا."

  
 Gun Involvedأبلغت مدينة نيويورك والمجتمعات المشاركة في مبادرة الوالية للقضاء على العنف باستخدام السالح ) 

Violence Elimination, GIVE  أيًضا عن حوادث إطالق نار مع إصابات أقل الشهر الماضي منذ النصف األول من )
حادث إطالق نار نتج  50( بما في ذلك روتشستر عن GIVE)المشاركة في   20. أبلغت أقسام الشرطة العشرين 2020عام 

حادث   73بينما أبلغت مدينة نيويورك عن  2020وهو أقل عدد منذ مارس/آذار  2023عنه إصابات في يناير/كانون الثاني 
لعام  قطعة سالح ا 10,093. صادرت وكاالت إنفاذ القانون في كافة أنحاء الوالية 2020وهو أقل عدد منذ مايو/أيار 

كما زادت عمليات مصادرة األسلحة  قطعة سالح. 9,088حيث ضبطت  2021بالمائة عن عام  11الماضي بزيادة قدرها 



 528مقابل  2022في عام  1,429بالمائة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة:  171من قبل شرطة والية نيويورك بنسبة 
بالمائة عن   85، وهو ما يزيد بنسبة 2022ندقية شبح في عام  ب 120كما صادرت شرطة الوالية  .2019ضبطية في عام  

   .2021عام 
   

أوضحت الحاكمة هوكول التقدم المحرز في مكافحة العنف المسلح وجرائم العنف منذ أن اجتمعت مع أصحاب المصلحة  
حاب المصلحة الرئيسيين بما  المحليين وعلى مستوى الوالية وعلى المستوى الفدرالي الصيف الماضي. التقت الحاكمة مع أص 

في ذلك عمدة روتشستر مالك إيفانز والمدير التنفيذي لمقاطعة مونرو آدم بيلو وعمدة مقاطعة مونرو تود باكستر والمدعي 
  العام لمقاطعة مونرو ساندرا دورلي والعديد من قادة إنفاذ القانون الفيدراليين والمحليين ومن الوالية اليوم لمناقشة المزيد من

  التعاون والتنسيق للحفاظ على هذا التقدم وتقليل عدد الجرحى والقتلى بسبب العنف المسلح.
  

والتي ستساعد  2024شارك الحاكمة التأثير المحلي الستثمارات السالمة العامة المقترحة في الميزانية التنفيذية للسنة المالية 
 20وعلى وجه الخصوص، سيتم تخصيص أكثر من  في بناء مجتمع أكثر أمانًا وأقوى في مدينة روتشستر ومقاطعة مونرو.

محليين والشركاء المجتمعيين في المنطقة للمساعدة في الحفاظ على أمان سكان نيويورك  مليون دوالر لشركاء تنفيذ القانون ال
يعكس هذا االلتزام ثالثة أضعاف دعم الوالية لجهود السالمة العامة المحلية في المنطقة منذ   وضمان العدالة السريعة والعادلة.

سيُخصيص هذا التمويل   ماليين دوالر أولية. 6من مليون دوالر خالل العامين الماضيين  14بزيادة قدرها  2020عام 
( للوالية ومركز تحليل الجريمة اإلقليمي والمساعدة في المقاضاة GIVEللوكاالت والمنظمات المشاركة في مبادرة ) 

( للتوعية في الشوارع وبدائل لمقدمي خدمات السجن وما قبل المحاكمة و فريق عمل إعادة  SNUGواالكتشاف وبرنامج )
   ل التابع إلى المقاطعة.دخو

  
إضافة إلى مساعدة جهود إنفاذ القانون تلعب هذه الخدمات دوًرا مهًما في تحديد ومساعدة األفراد المعرضين لخطر المشاركة  

في نظام العدالة الجنائية وتحسين السالمة العامة من خالل ربطهم بالبرامج بما في ذلك استخدام المواد المخدرة وخدمات 
ستكون إشعارات التمويل ومبالغ المنح  إدارة الحاالت والتدريب الوظيفي وفرص العمل.الصحة العقلية والعمل االجتماعي و

قدمت الحاكمة أيًضا قضية اقتراحها التشريعي في الميزانية التنفيذية إلزالة النص الموجود في    المحددة بعد سن الميزانية.
ألقل تقييًدا" عند تقرير ما إذا كان الشخص الذي تم اعتقاله  قوانين الكفالة في الوالية والذي يتطلب من القضاة تطبيق الوسائل "ا

  100في األسبوع الماضي، وقع أكثر من  بسبب جريمه خطيرة يجب اإلفراج عنه الجرائم أو اإلشراف عليه قبل المحاكمة.
  من قادة المجتمع والمسؤولين المنتخبين رسالةً تدعم هذه التغييرات.

  
، الذي يديره قسم خدمات  (RISE) مشروع خالل مندوالر  2في فعالية اليوم، أعلنت الحاكمة هوكول عن منح مليوني 

ابطة العمل  العدالة الجنائية في والية نيويورك ليتم تقاسمها بالتساوي بين خدمات الرعاية المنسقة وموارد المجتمع التعاوني ور
بالمائة كحد أدنى من المنحة لدعم   25ستستخدم كل من تلك المؤسسات الحاصلة على منح  األيبيرية األمريكية وفيال األمل. 

 Beyond theمنظمة تموياًل من خالل هذا القانون الفرعي األساسي والدعم الفني:  12سيتلقى إجمالي  المنظمات الشعبية.
Sanctuary  وA Horses Friend  9وth Floor Art Collective  وOperation Go   ومركز إعادة الدخول

و  Roc the Peace, Saving AJو  ROCovery Fitness و Rise Up Rochesterوتنمية المجتمع و 
Tribe Seven  وUbuntu Community Village, and Untrapped Ministries. ( يعمل مشروعRISE )

من خالل لجان توجيهية محلية تضع خطة شاملة للتمويل تلبي االحتياجات الفريدة ألحيائهم بهدف بناء قدرة المجتمع على تنفيذ  
مة للعنف في مجتمعهم؛ ويستخدم عدسة الشفاء واإلنصاف لتحسين  البرامج واستدامتها لمعالجة العوامل األساسية المساه

( ألباني وبافالو وماونت فيرنون ونيوبورج  RISEإضافة إلى روتشستر، سيفيد تمويل مشروع ) االستجابات للعنف.
   وسيراكوز ويونكرز. 

  
لشباب والشابات بتحديث مركز  دوالر للسماح لنادي ا 112,000أخيًرا، ستقدم مؤسسة تطوير إمباير ستيت منحة قدرها 

المراهقين بإضاءة حديثة ومساحات صالة بألوان محدثة ومهدئة وتكنولوجيا محسنة. يقدم المركز دعم وخدمات هامة بما في  
   .19إلى  13ذلك تدريب تطوير القوى العاملة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم من 

  
"لقد ضاع الكثير من سكان نيويورك في أعمال عنف ال معنى   لة الجنائية،قالت روسانا روسادو مفوضة قسم خدمات العدا 

( بوضع Division of Criminal Justice Services, DCJSلها. نحن ملتزمون في قسم خدمات العدالة الجنائية )
( للمساعدة في بناء مجتمعات أكثر أمانًا وأقوى في كافة أنحاء واليتنا. نحن  RISE( ومشروع )GIVEبرامج شاملة مثل )

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-28-million-combat-gun-violence-increase-opportunity-youth-and&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7c38e4aff0e2455f41d408db1f3864a4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138099301657724%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nMjrADgl1BidoRBMCtAz909SCkJH8bvJ0onUYXTzT4Y%3D&reserved=0


مدينون للحاكمة كاثي هوكول بسبب "مضاعفة" استثمارات ومبادرات السالمة العامة لحماية سكان نيويورك وإنهاء آفة  
   العنف".

  
الملتزمين إلجراء   حاكمتنا وشركائنا في المجتمع "هذه لحظة للقيادة وأود أن أشكرقال السناتور عن الوالية جيريمي كوني، 

المحادثات الصعبة الالزمة لجعل مدينة روتشستر آمنة لجميع العائالت وكافة األحياء. وعلى الرغم من عدم وجود حل مثالي  
   نًا."فإننا نستمع إلى مناشدة المجتمع لفعل شيء ما. وأعتقد أن هذه بداية. سنبني مدينة روتشستر أفضل وأكثر أما

  
سواء "ال يوجد حاكم في أمريكا أكثر التزاًما بالسالمة العامة من الحاكمة كاثي هوكول. قال عمدة روتشستر مالك د. إيفانز، 

كان ذلك من خالل قوانين السالح المنطقية أو االستثمارات غير المسبوقة في األطفال والعائالت أو تعزيز وتيرة تقنيات  
مكافحة الجريمة فإن عزم الحاكمة على إنهاء الجرائم العنيفة وإحالل السالم في مجتمعاتنا كان حاسًما وواسع الحيلة في كل  

قدمته كاثي هوكول بشأن هذه القضية الحاسمة والتي تساعدنا في إنشاء مدينة روتشستر آمنة  منعطف. أنا ممتن للدعم الذي 
   ومنصفة ومزدهرة."

  
مليون دوالر  110بزيادة قدرها  - دوالر مليون 337 يتضمن 2024اقتراح الميزانية التنفيذية للحاكمة هوكول للسنة المالية 

   ادرات على مستوى الوالية والتي ثبت أنها تحد من العنف المسلح والجرائم العنيفة بما في ذلك:للبرامج والمب -
  

مقاطعة   17قسًما للشرطة في  20عدد  GIVEمليون دوالر. تدعم  36( إلى GIVEمضاعفة التمويل لمبادرة ) •
بالمائة من جرائم العنف التي تحدث في والية نيويورك خارج مدينة نيويورك: ألباني وبروم   80تمثل أكثر من 

وتشاتاكوا ودوتشيس وإيري ومونرو وناسو ونياغرا وأونيدا وأونونداغا وأورانج ورينسيالر وروكالند وشينيكتادي 
شستر. كما تتلقى مكاتب النيابة العامة، وإدارات المراقبة، ومكاتب العمدة والشركاء  وسوفولك وأولستر وويست

   اآلخرين في تلك المقاطعات التمويل من خالل المبادرة.

مجتمعًا، وتمويل  25إلى  16تعزيز دعم شرطة الوالية من خالل زيادة وحدات تحقيق االستقرار المجتمعي من  •
  وقة وتوسيع التواجد في فرق العمل الفيدرالية.أربعة فصول أكاديمية غير مسب 

مليون دوالر، لمكاتب النيابة العامة في   12مليون دوالر، ارتفاًعا من  52أكثر من ثالثة أضعاف التمويل إلى  •
، وتمويل خدمات االكتشاف وما قبل المحاكمة للتكاليف المرتبطة بتنفيذ إصالحات العدالة 62الوالية البالغ عددها 

  .2020يناير/كانون الثاني   1ائية األخيرة لالكتشاف وإجراءات ما قبل المحاكمة، والتي دخلت حيز التنفيذ في الجن

التابعة إلى الوالية إلى مدينة نيويورك وبذلك يصل عدد المراكز في الشبكة إلى   الجرائم تحليل مركز شبكة توسيع  •
كانت مقاطعة مونرو موطنًا ألحد المراكز  التي تدعمها الوالية بالشراكة مع وكاالت إنفاذ القانون المحلية. 11

ل مركز يقدم معلومات  األربعة األولى لتحليل الجريمة التي أُنشئت وكان مركز مونرو لتحليل الجريمة هو أو
  وبيانات وتحليالت في الوقت الفعلي لوكاالت إنفاذ القانون

  
منذ توليها منصبها، اتخذت الحاكمة هوكول إجراءات لتعزيز قوانين منع العنف المسلح في والية نيويورك من خالل حظر 

وتوسيع أهلية الكفالة في جرائم األسلحة؛ رفع   البنادق األشباح والمخازن ذات السعة الكبيرة والدروع الواقية من الرصاص؛
هي   القانونية غير األسلحة بخصوص الواليات  بين مشتركة  مهمات قوةسنة؛ وإطالق  21سن شراء األسلحة شبه اآللية إلى 

 األولى من نوعها في البالد والتي ستجتمع مرة أخرى في منتصف شهر مارس/آذار من بين مبادرات أخرى. 
  
   

###  
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