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الحاكمة كاثي هوكول

تعلن الحاكمة هوكول عن توفر تمويل اتحادي قدره  33مليون دوالر لتعزيز األمن للجمعيات غير الربحية التي تواجه
مخاطر إرهابية مرتفعة

سيساعد التمويل المنظمات غير الربحية على تعزيز أمن المنشآت واالستعداد العام
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن أكثر من  33مليون دوالر من التمويل الفيدرالي لدعم جهود  198منظمة غير
خطرا متزايدًا من اإلرهاب .ستسمح هذه األموال للمنظمات غير الربحية بتعزيز أمن منشآتها ،فضالً عن
ربحية تواجه
ً
تعزيز استعدادها العام .يتم تخصيص هذا التمويل ،الذي قدمته الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ من خالل برنامج المنح
األمنية غير الربحي ،لنيويورك من خالل منحتين منفصلتين .ستحصل المنظمات داخل منطقة مترو مدينة نيويورك على 27
مليون دوالر ،وستتلقى المنظمات في جميع أنحاء الوالية  6.4مليون دوالر .تُكمل منح  FEMAمبلغ  25مليون دوالر
مؤخرا للمنظمات غير الربحية في نيويورك لتعزيز األمن
إضافي من التمويل الحكومي الذي أعلنته الحاكمة هوكول
ً
وتعزيز التأهب ضد جرائم الكراهية والهجمات ذات الصلة.
قالت الحاكمة هوكول" ،تستمر جرائم الكراهية في إلحاق الضرر بالمجتمع غير الربحي وستساعد هذه األموال المنظمات
على تعزيز أمنها ضد األفراد والجماعات الذين يجدون صعوبة في قبول حقيقة أن تنوعنا هو ما يجعل والية نيويورك أقوى.
عا في البالد ،وهذه واحدة من أفضل
لن ينتصر من يرتكبون جرائم الكراهية ولن يفرقونا .نيويورك هي الوالية األكثر تنو ً
سماتنا ،وعلينا االستمرار في مساعدة هذه المنظمات على حماية نفسها حتى تتمكن من االزدهار واالستمرار في خدمة
مجتمعاتها".
على الصعيد الوطني ،يتم تقديم إجمالي  180مليون دوالر من خالل برنامج المنح األمنية للمنظمات غير الربحية في السنة
المالية  .2021من هذا المبلغ ،تم توفير  90مليون دوالر من التمويل للمنظمات غير الربحية الواقعة ضمن واحدة من
المناطق الحضرية عالية المخاطر المحددة من قبل مبادرة أمن المناطق الحضرية ( .)UASIتم االحتفاظ بمبلغ  90مليون
دوالر المتبقية للواليات القضائية خارج المناطق المخصصة إلى .UASI
تشمل التكاليف غير المسموحة ما يلي:
• التخطيط ،بما في ذلك خطط إدارة المخاطر األمنية واستمرارية خطط العمليات وخطط االستجابة
• معدات مثل معدات تعزيز األمان المادي وأنظمة الفحص والتفتيش
• التدريب ،بما في ذلك التدريب النشط على إطالق النار ،والتدريب األمني للموظفين أو األعضاء أو التجمعات
• أنشطة االستجابة
• أفراد األمن المتعاقد معهم

في نيويورك ،المنطقة الحضرية عالية الخطورة المعينة من قبل  UASIفي الوالية هي منطقة مترو مدينة نيويورك .على
وجه التحديد ،يتكون هذا من مدينة نيويورك ومقاطعات ويستشستر وناساو وسوفولك .في عام  ،2021تقود نيويورك األمة
في كل من إجمالي التمويل وعدد الحاصلين على الجوائز في منطقة مخصصة إلى  .UASIتم منح ما مجموعه  182جائزة
 UASIإلى  158منظمة غير ربحية منفصلة ،بإجمالي  27مليون دوالر.
ستتولى إدارة األمن الداخلي وخدمات الطوارئ بوالية نيويورك ( )DHSESإدارة هذا التمويل نيابة عن  .FEMAتم تقديم
ما مجموعه  230منحة إلى  198منظمة حيث أن بعض المنظمات تدير مواقع متعددة.
سيعزز هذا التمويل الفيدرالي الجهود الجارية بقيادة الحاكمة هوكول لضمان حصول المدارس غير الحكومية والمراكز
الثقافية ،بما في ذلك المؤسسات الدينية ،على الموارد التي تحتاجها للحماية من خطر جرائم الكراهية.
قالت النائبة غريس مينج" ،في الكونجرس ،أنا فخورة بتأييد برنامج المنح األمنية للمنظمات غير الربحية والمساعدة في
زيادة التمويل لهذه المبادرة الحيوية .وكما قلت ،يجب أال نتوانى في اتخاذ اإلجراءات التي تأخذنا إلى بر األمان .يجب أن
تكون دائ ًما أولوية قصوى ،وستقطع هذه األموال الحاسمة شو ً
طا طويالً نحو تعزيز سالمة وأمن المنشآت غير الربحية .إنني
أتطلع إلى مواصلة النضال من أجل المزيد من التمويل".
قال النائب أدريانو إسبيالت" ،في  285يو ًما منذ السادس من يناير ،علمنا أننا ببساطة ال نستطيع أن نأخذ أي شيء كأمر
مسلم به  -خاصة عندما يتعلق األمر بأمن مؤسساتنا األكثر أهمية .نحن نعيش في عالم جديد ،ومجتمعاتنا تواجه تهديدات لم
يسبق لها مثيل من الجهات الفاعلة التي ترغب في زرع الفوضى وتعطيل نسيج أحيائنا .أثني على الحاكمة هوكول إلعالن
اليوم عن تخصيص هذا التمويل الحيوي لضمان حصول منظماتنا غير الربحية على الموارد التي تحتاجها لتعزيز أمن
منشآتها حتى يتمكنوا من االستعداد والتفاعل وإعادة البناء من أي أزمة والحفاظ على مجتمعاتنا آمنة".
معلومات عن قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ
تقدم إدارة األمن الوطني وخدمات الطوارئ بوالية نيويورك القيادة والتنسيق والدعم للجهود المذولة في منع اإلرهاب
والكوارث والتهديدات والحرائق وحاالت الطوارئ األخرى التي من صنع اإلنسان والطبيعية ،والحماية منها واالستعداد لها
واالستجابة لها والتعافي منها .للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة صفحة  DHSESعلى فيسبوك ،أو
متابعة  @NYSDHSESعلى تويتر ،أو إنستغرام ،أو زيارة الموقع االلكترونيهنا.
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