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  الحكومية  غير المنظمات في األمن لتعزيز  دوالر مليون 25 من  يقرب ما توفير عن تعلن هوكول الحاكم
  

مشروًعا لتأمين  872منظمة وتعزز   362مليون دوالر من المنح الحكومية التي ستساعد  43يزيد التمويل على 
  المجتمعات ضد جرائم الكراهية

  
شرطة الوالية وشعبة حقوق اإلنسان يطرحان نموذًجا جديًدا عبر اإلنترنت يجعل من األسهل اإلبالغ عن حوادث جرائم  

   إعالن الخدمة العامة  الكراهية، ويتشاركان في
   

مليون  25أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم في متحف التراث اليهودي في باتري بارك سيتي عن توفر مبلغ إضافي قدره 
دوالر لمساعدة المنظمات غير الربحية على تحسين األمن في مرافقها من أجل توفير حماية أفضل ألولئك المعرضين لخطر 

أو معتقداتهم أو رسالتهم. يعتمد التخصيص المتاح لتلك المنظمات التي لم   جرائم الكراهية أو الهجمات بسبب أيديولوجيتهم
منظمة غير ربحية   362مليون دوالر تم منحها اليوم إلى   43تتلقَّ سابقًا تمويًًل حكوميًا لهذا الغرض على ما يقرب من 

  ة المحتملة.للمساعدة في تعزيز البنية التحتية األمنية وتعزيز التأهب ضد هجمات جرائم الكراهي
  

"من   قالت الحاكمة هوكول. "جرائم الكراهية بطبيعتها تضرب صميم قيمنا الديمقراطية وتهدد بتقويض مبادئ مجتمعنا،" 
خًلل مساعدة هذه المنظمات غير الربحية على حماية نفسها من أعمال العنف الوضيعة هذه، نستمر في جعل السًلمة العامة 
أولوية قصوى. ال يوجد للتعصب األعمى والكراهية مكان في واليتنا، وسنبذل كل ما في وسعنا لحماية الضعفاء من هجمات  

  أو رسالتهم."أولئك بسبب أيديولوجيتهم أو معتقدهم 
  

  في  األمن تعزيز على المشاريع هذه ستعمل الوالية.  أنحاء جميع في مشروًعا 872 الحكومي التمويل سيدعم المجموع، في
  اليومية. والمخيمات والمتاحف والمدارس المجتمعية المراكز

  
موسع سيسمح لسكان نيويورك باإلبًلغ عن حوادث  اإلنترنت عبر إبًلغ  نموذج أعلنت الحاكمة هوكول اليوم أيًضا عن

يعمل نموذج اإلبًلغ الجديد عبر اإلنترنت على تحسين قدرات جمع  التحيز والكراهية التي تحدث في والية نيويورك. 
   البيانات وتعزيز جهود الوالية لتتبع أعمال الكراهية والتمييز والتصدي لها.

  
  منها العديد  ويستهدف الوالية،  أنحاء جميع في والتحيز  الكراهية حوادث فيه تستمر  الذي الوقت في  اإلعًلن هذا يأتي

  تم التي الكراهية جرائم حوادث عدد  يمثل بينما الهادئ. المحيط جزر وسكان آسيوي أصل من واألمريكيين اليهود مجتمعات 
  تغرس كونها  بارزة أهمية لها الحوادث هذه أن إال  الجرائم، إجمالي من صغيًرا جزًءا الوالية في  للشرطة عنها اإلبًلغ
   للضحية. األكبر  المجتمع في الخوف

  
مليون دوالر، والتي من المتوقع أن تمول   25بقيمة  عطاءات الجنائية العدالة خدمات  شعبة في هذا الخريف، سوف تستدرج 

دم بطلب مشروع في جميع أنحاء الوالية. يجوز للمنظمات غير الربحية التي تلقت منًحا في السابق أن تتق 500حوالي 
  للحصول على منحة جديدة لتعزيز األمن في مرافق مختلفة.

  
  ما  تقديم مؤهلة  منظمة لكل يجوز مرفق؛  لكل دوالر 50,000 حتى  الطلبات  (DCJS) الجنائية العدالة خدمات  شعبة ستقبل
باإلضافة إلى ذلك، يمكن لألفراد الذين وقعوا ضحايا لجرائم الكراهية   دوالر. 150,000 أقصى بحد  طلبات  ثًلثة إلى يصل
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صرة والمأوى والنقل في حاالت  تلقي خدمات مباشرة، مثل المشورة والمساعدة القانونية المدنية وتخطيط السًلمة والمنا
   .الضحايا لخدمات الوالية مكتب  برنامًجا لمساعدة الضحايا وممولة من 212الطوارئ، من شبكة تتضمن 

  
مليون دوالر المقدم كمنح تم اإلعًلن عنها اليوم شعبة األمن الداخلي وخدمات الطوارئ   43تقوم على إدارة التمويل البالغ 

مشاريع في إطار برنامج تأمين المجتمعات ضد جرائم الكراهية،   608مليون دوالر ستدعم  30ما يقرب من  بالوالية.
في إطار برنامج تأمين المجتمعات ضد جرائم الكراهية للمدارس غير  مشروًعا  264مليون دوالر ستدعم  13وحوالي 

  العامة والمخيمات النهارية. 
  

، التمويل لتعزيز التدابير األمنية ومنع  2017يوفر برنامج منح تأمين المجتمعات ضد جرائم الكراهية، الذي تأسس في عام 
جرائم الكراهية ضد مراكز الرعاية النهارية غير الهادفة للربح والمراكز المجتمعية والمتاحف الثقافية التي قد تكون عرضة 

مشروع من هذا القبيل بمبلغ   500داتها أو رسالتها. منذ بداية البرنامج، تم دعم أكثر من للخطر بسبب أيديولوجيتها أو معتق
   مليون دوالر من التمويل الحكومي. 25

  
 نموذج يمكن لسكان نيويورك الذين يقعون ضحايا لحوادث الكراهية أو التحيز أو الذين يشهدون مثل هذه الحوادث استخدام

لتقديم معلومات مفصلة حول الحادث إلى فرقة العمل المعنية بجرائم الكراهية بوالية نيويورك. يتم رصد   االنترنت عبر جديد 
الطلبات المقدمة من خًلل النموذج من قبل شرطة والية نيويورك وشعبة حقوق اإلنسان بوالية نيويورك، والتي قد تتابع  

   ا كانت جريمة أو فعل تمييزي ينتهك قانون والية نيويورك لحقوق اإلنسان.لتحديد ما إذ 
  

 لدى يوجد   بها. المشتبه  التحيز دوافع إلى باإلضافة وطبيعته، ووقته الحادث مكان حول معلومات  المحدث النموذج يجمع
  أو الفيديو مقاطع أو الفوتوغرافية لصورا ذلك  في  بما إضافية، معلومات تقديم خيار  أيًضا النموذج يستخدمون الذين األفراد 

  الكراهية بجرائم المعني العمل لفريق اإلنترنت عبر  اإلبًلغ نموذج  من القديم اإلصدار يجمع لم بالحادثة. المتعلقة المستندات
 ادثحو عن  شموالً  أكثر صورة تطوير العمل لفريق الجديد  النموذج وسيتيح حادثة، كل حول البيانات  من موحدة  مجموعة
  نيويورك.  والية في والتحيز الكراهية

  
يمكن الوصول إلى النموذج الجديد من خًلل األجهزة المحمولة ومتوفر باللغة اإلنجليزية، باإلضافة إلى اللغات العشر  

التي تم توسيعها مؤخًرا: العربية والبنغالية والصينية والكريولية   الوصول إلى اللغات على مستوى الواليةالمشمولة بسياسة
  نية اليديشية.الهايتية والكورية والروسية واإلسبا

  
تشتهر نيويورك باحتضانها وتعزيزها  " ميرفي قال:أ. باتريكمفوض شعبة األمن الداخلي وخدمات الطوارئ بوالية نيويورك

للتنوع، ومع ذلك، هناك أفراد وجماعات يواصلون تهديد المنظمات بناء على ثقافتهم ومعتقداتهم. تسمح هذه األموال 
   للمنظمات غير الربحية بتقوية مرافقها وزيادة األمن للمساعدة في الحماية من جرائم الكراهية."

  
الجرائم المتعلقة بالتحيز والتمييز ليست موضع ترحيب هنا في والية نيويورك  " :فين ب. بروينقال مدير شرطة الوالية كي

من خًلل هذا التمويل، سنعمل معًا على حماية األشخاص  . سًلمة من نخدمهم هي أولويتنا األولى. ولن يتم التهاون معها
نريد تذكير الجمهور بأن شرطة الوالية ستحقق، إلى أقصى حد   األكثر ضعفًا والمعرضين لخطر هذه األنواع من الجرائم.

  يسمح به القانون، مع أي شخص يهاجم شخًصا أو مجموعة على خلفية عقائدهم."
  

إن الزيادة المقلقة في جرائم الكراهية التي شهدناها في مدينتنا وواليتنا وبلدنا في السنوات " قالت السيناتور ليز كروجر: 
العديدة الماضية تمزق النسيج الذي يربط مجتمعنا المتنوع. ال مكان للعنف ضد من يختلف عنا في ديمقراطية تعددية. أشكر 

لمعرضة للخطر، والتخاذ موقف ضد تصاعد موجة الحاكمة هوكول على تقديم دعم إضافي للمنظمات غير الربحية ا
  الكراهية."

  

هذه الحرية بحاجة إلى  "حرية ممارسة الديانة بأمان هي إحدى الركائز األساسية لبلدنا.  السناتور توبي آن ستافيسكي قالت:
الحماية، ال سيما في مواجهة حمًلت التضليل المنتشرة، وزيادة جرائم الكراهية ومعاداة السامية التي تشكل بًلء على 

مجتمعنا. أود أن أشكر الحاكمة هوكول على اإلعًلن عن هذا التمويل المهم حتى تتمكن هذه المنظمات من ضمان حمايتها  
  من تهديدات الكراهية.

http://www.ovs.ny.gov/
http://www.ny.gov/hatehasnohome
http://www.ny.gov/hatehasnohome
http://www.ny.gov/hatehasnohome
http://www.ny.gov/hatehasnohome


  

"بما أن االرتفاع المستمر في معاداة السامية في جميع أنحاء نيويورك أصبح   عضو المجلس التشريعي نيلي روزيتش قالت:
موجة كراهية ال يمكن إنكارها، فًل مجال للرضا عن الذات. أشيد بالحاكمة هوكول التخاذها خطوات من شأنها الحد من 

إلبًلغ المحّسن سيعمًلن على الحفاظ جرائم الكراهية في والية نيويورك والتصدي لها. هذا التمويل األمني الجديد ونموذج ا
على أمن سكان نيويورك. سنستمر في اتخاذ اإلجراءات حتى يتضح بشكل ال يقبل الجدل أن نيويورك لن تتهاون مع  

  الكراهية."
  

اتحاد نيويورك بنشاط  -UJA"تعمل منظمة   إيريك س. جولدشتاين: اتحاد نيويورك -UJAقال الرئيس التنفيذي لمنظمة  
للمساعدة في ضمان سًلمة وأمن اآلالف من المؤسسات اليهودية. لكن العمل الخيري وحده ال يمكنه مواجهة التحدي الحالي، 

ونحن ممتنون للغاية لبرنامج المنح األمنية غير الربحي لوالية نيويورك. نشكر الحاكمة هوكول والوالية على اإلعًلن عن 
  مليون دوالر، والذي سيعزز بشكل كبير رفاهية وسًلمة جميع سكان نيويورك." 25البالغة برنامج المنح 

  
"تُظهر إجراءات الحاكمة هوكول اليوم التزامها   قال المدير اإلداري للشؤون العامة باالتحاد األرثوذكسي موري ليتواك:

ب بهذا اإلعًلن عن التمويل األمني والتمويل اإلضافي  الثابت والقوي بمكافحة الكراهية في جميع أنحاء والية نيويورك. نرح
  للمنح الذي سيساعد في حماية العائًلت والمجتمعات والمؤسسات في نيويورك."

  
"تدعم أبرشية الروم الكاثوليك في بروكلين  قال مدير الشؤون الخارجية ألبرشية الروم الكاثوليك في بروكلين فنسنت ليفين:

هذا التمويل للمساعدة في حماية جميع المدارس األبرشية ودور العبادة. نقف جنبًا إلى جنب مع جميع األديان لضمان األمن  
  ة."في المدارس األبرشية ودور العباد 

 

الذي سيتم تشغيله عبر العديد من منصات   جديد  عامة اتخدم إعًلن كما تعاونت شعبة حقوق اإلنسان وشرطة الوالية إلنتاج
  وسائل التواصل االجتماعي التابعة لوكاالت الوالية وعلى مواقعها اإللكترونية. 

  

يعرب مجلس عًلقات  ": ( في نيويوركJCRCقال جدعون تايلور، الرئيس التنفيذي لمجلس عالقات الجالية اليهودية )
الجالية اليهودية في نيويورك عن امتنانه العميق للحاكمة كاثي هوكول لجهودها في اإلعًلن عن منح المجتمعات اآلمنة ضد  

، استخدام هذه األموال لتحديث 2020الناجحة، التي قدمت طلباتها في ربيع جرائم الكراهية. أخيًرا، يمكن لمئات المنظمات 
  أجهزتها األمنية والتخطيط والتدريب. واألهم من ذلك، ستساعد التحديثات في حماية اآلالف من سكان نيويورك.

  
د كانت أغودات إسرائيل منذ  "لق قال الحاخام يروتشيم سيلبر مدير العالقات الحكومية لمنظمة أغودات إسرائيل األمريكية:

فترة طويلة في طليعة محاربة معاداة السامية وجميع أشكال الكراهية. نشيد بالحاكمة هوكول على أفعالها القوية اليوم.  
  ستساعدنا هذه األموال، بمشيئة هللا، على قطع شوط طويل في حماية مؤسساتنا الضعيفة."

  
"لقد كنا سعداء بحضور الحاكمة  بطة مكافحة التشهير في نيويورك/نيوجيرسي:قال سكوت ريتشمان، المدير اإلقليمي لرا

هوكول اليوم في متحف التراث اليهودي. إن الزيادة التي أعلنت عنها الحاكمة في تمويل أمن جرائم الكراهية غير الربحية  
#. نتطلع  NoPlaceforHate ونظام اإلبًلغ عن جرائم الكراهية هي خطوات أساسية لوالية نيويورك لضمان أن تصبح

  إلى العمل مع الحاكمة هوكول وأصحاب المصلحة اآلخرين بشأن المبادرات األمنية ومعالجة اإلبًلغ عن الحوادث."
  

  تصور بسبب الضحية اختيار أثناء  معينة  جريمة يرتكب  عندما كراهية جريمة شخص يرتكب نيويورك، والية قانون بموجب
  اإلعاقة أو العمر أو الديانة ممارسة أو الديانة أو الجنس أو العرقي األصل أو القومي األثل أو اللون أو العرق حول اعتقاد  أو
 الكراهية جرائم  تُرتكب أن يمكن المعتقدات. أو التصورات هذه بسبب  معينة جرائم نيرتكبو عندما أو الجنسي، التوجه أو

   خاصة. أو عامة  ممتلكات أو جماعات  أو األفراد  ضد 

  
 واإلسكان التوظيف في التمييز - الوالية في للتمييز  مناهض قانون أقدم وهو - اإلنسان لحقوق نيويورك والية قانون يحظر

 والجنس القومي واألصل والعرق العمر أساس على القضائية، االختصاصات من وغيرها  واالئتمان العامة اإلقامة وأماكن
  وفئات القانوني الدخل ومصدر  العسكري والوضع واإلعاقة االجتماعية  والحالة يرالتعب أو الجنسية والهوية الجنسي والتوجه
  نيويورك. والية في اإلنسان حقوق شعبة قبل من اإلنسان حقوق قانون يُطبق محددة. أخرى

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=069331e8-5908088a-0691c8dd-000babd9069e-52bc4a494c2102fd&q=1&e=8fd3709b-c630-4cf9-9d2f-3f17de823f14&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FzvSpIxLJpAg


  
 ةوالي  في الهادئ المحيط جزر وسكان آسيوي أصل من األمريكيين تستهدف التي والتحيز الكراهية حوادث شهدت لقد 

 الوالية أنحاء  جميع في  حادثة  4,000 من يقرب ما  حديث تقرير وثق الماضي. العام في  كبيًرا ارتفاًعا البًلد  وعبر نيويورك
  .2020 مارس  في  (COVID-19) جائحة ظهور منذ 

  
  في  جماتاله هذه آثار لمناقشة المجتمع قادة اإلنسان حقوق  شعبة  استضافته افتراضي عام  منتدى جمع ،2021 مارس في

 لدعم الدوالرات  بمًليين تمويل على ،2021 أبريل في  توقيعها تم التي ،2022 ميزانية  احتوت الوالية. أنحاء  جميع
  الهادئ.  المحيط جزر وسكان آسيوي أصل من  األمريكيين ضد  التمييز تكافح  التي المجتمعية المنظمات

  
، متاح أيًضا حتى يتمكن سكان نيويورك من االتصال لإلبًلغ عن جريمة  NO-HATE-NY-877-1الخط الساخن، 

كراهية أو إذا كان لديهم علم بهجوم تحيز محتمل. لإلبًلغ عن قضايا التحيز أو التمييز األخرى، قم بزيارة موقع ويب شعبة  
إلى الرقم   HATE، أو ارسل رسالة نصية بكلمة 1-888-392-3644 , اتصل بالرقم هنا والية نيويورك لحقوق اإلنسان

  على الفور. 911. إذا كانت لديك مخاوف بشأن سًلمتك أو سًلمة اآلخرين، فيرجى االتصال على 81336
  

###  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 

  press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 
 

 إلغاء االشتراك 
 

https://dhr.ny.gov/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=1eebbe24-41708700-1ee94711-000babd9f8b3-43febd70d6552a9e&q=1&e=8031f8d8-340e-484e-9a9e-5ef6c4a1cf4a&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESF0F70B33032436EB852587660060270F00000000000000000000000000000000

