
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   27/10/2021 للنشر فوًرا: 

 
 

   مليون دوالر على شكل تمويل فيدرالي لالستعداد وجهود مكافحة اإلرهاب 251الحاكمة هوكول تعلن عن أكثر من 
  

سيساعد التمويل المجتمعات على مستوى الوالية في منع الكوارث والطوارئ من صنع اإلنسان واالستجابة لها والتعافي  
  منها
  

مليون دوالر لدعم جهود مكافحة اإلرهاب واالستعداد   251اليوم عن تمويل فيدرالي يزيد عن   هوكول الحاكمة كاثي أعلنت

يدعم التمويل، الذي قدمته الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ من خالل برنامج منح األمن   للطوارئ في جميع أنحاء نيويورك.
، جهود االستعداد لألمن القومي اإلقليمي، بما في ذلك التخطيط والتنظيم والمعدات والتدريب  2021الداخلي للسنة المالية 

قاية المجتمعية والحماية واالستجابة، وقدرات االسترداد. وأنشطة التمرين التي تعتبر بالغة األهمية الستدامة وتحسين الو
  .FEMA( إدارة هذا التمويل نيابة عن DHSESستتولى إدارة األمن الداخلي وخدمات الطوارئ بوالية نيويورك )

  
"الحفاظ على أمان سكان نيويورك هو أحد أهم مسؤولياتنا، وسيساعد هذا التمويل المحليات   قالت الحاكمة هوكول،

والمؤسسات على االستعداد للدفاع ضد مجموعة متنوعة من التهديدات، من الكوارث الطبيعية إلى تهديدات اإلرهاب. أشكر  
ات الالزمة التي ستساعدنا في الحماية من آثار تغير  إدارة بايدن وشركائنا في الكونغرس على العمل معنا للقيام باالستثمار

  المناخ، وكذلك تلك التي تشكلها أعمال العنف المروعة القائمة على الكراهية التي شهدناها تتكشف في مختلف أنحاء البالد."
  

"لقد علمنا تمرد السادس من يناير والهجمات المستهدفة وجرائم الكراهية  (، NY-13قال عضو الكونغرس أدريانو إسبيالت ) 
خاصة عندما يتعلق األمر بأمن مجتمعاتنا   -في شوارع مدينة نيويورك أننا ببساطة ال نستطيع تحمل أي شيء مقابل ممنوحة 

الفيدرالي الذي ساعدت في تأمينه  والمؤسسات األكثر أهمية. أثني على الحاكمة هوكول إلعالن اليوم لتخصيص هذا التمويل 
لمزيد من الدعم لمكافحة اإلرهاب وجهود التأهب للطوارئ في جميع أنحاء والية نيويورك العظيمة. سيتطلب األمر من كل  

وسيضمن هذا التمويل أن تتمكن   -واحد منا العمل معًا لضمان استعداد مجتمعاتنا إلحباط الهجمات المستقبلية ومواجهتها  
  من االستعداد والتفاعل وإعادة البناء من أي أزمة والحفاظ على أمان مجتمعاتنا."  واليتنا

  

"ستساعد هذه األموال المقاطعات   قال نائب المفوض التنفيذي لخدمات األمن الداخلي والطوارئ ، تيرينس جيه أوليري،
الً عن تعزيز أمننا على طول الحدود  والمدن على تعزيز جهود مكافحة اإلرهاب ضد التهديدات المحلية والدولية، فض

الشمالية. يلتزم القسم بمساعدة شركائنا المحليين على تعزيز وضع االستعداد للطوارئ وحماية سكان نيويورك من أعمال 
  اإلرهاب."

  
"سواء كانت كارثة طبيعية، أو وباء صحي عالمي، أو عمل قال المدير التنفيذي لمدينة نيويورك، ستيفن جيه أكواريو،  

إرهابي، فإن المقاطعات هي قادة الخط األمامي أثناء الطوارئ، وتنسيق االستجابة والحشد الموارد لحماية مواطنينا. يعد 
مة سكان نيويورك ونشيد بالحاكمة هوكول لتزويد الحكومات المحلية بالموارد التي االستعداد أمًرا أساسيًا للحفاظ على سال

  تحتاجها لضمان أنه عند وصول حالة الطوارئ التالية، يكون قادة المقاطعات مجهزين باألدوات والتدريب لالستجابة بفعالية."
  
لة قائمة على المخاطر تهدف إلى مساعدة الجهود  من ثالث منح منفص FEMAيتألف برنامج منح األمن الداخلي التابع إلى  

الحكومية والمحلية والقبلية في منع أعمال اإلرهاب واالستعداد لها والحماية منها واإلستجابة لها. هذه البرامج هي برنامج  
  .ستوغاردن  األمن الداخلي للوالية، ومبادرة أمن المنطقة الحضرية وعملية

  



 

 

  مليون دوالر 70.6  -برنامج األمن الداخلي للوالية  
يوفر برنامج األمن الداخلي للوالية التمويل لمنع أعمال اإلرهاب وحمايتها واالستجابة لها والتعافي منها. وفقًا لإلرشادات  

ة المحلية. يتضمن هذا ٪ من هذا التمويل إلى السلطات القضائي 80الفيدرالية، يمنح قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ 
قائمة المنح أدناه، باإلضافة إلى مجموعة إضافية من المنح المستهدفة التي سيتم توفيرها في األشهر المقبلة. يتم استخدام نسبة  

  ٪ المتبقية من التمويل من قبل الوالية لزيادة تعزيز مكافحة اإلرهاب والتأهب لحاالت الطوارئ على مستوى الوالية.20
  الستثمارات مطلوبة لدعم مجاالت األولوية التالية لبناء قدرات على مستوى الواليةكانت ا

  

  تعزيز قدرات االستخبارات ومشاركة المعلومات  •

  تحسين قدرات األمن السيبراني  •

  معالجة التهديدات الناشئة  •

   تعزيز حماية األهداف الناعمة/األماكن المزدحمة  •

  مكافحة التطرف العنيف داخل األسرة  •

  

يتقدم رؤساء بلديات نيويورك بالشكر للحاكمة   " قال المدير التنفيذي لمؤتمر والية نيويورك لرؤساء البلديات، بيتر أ. باينز، 
هوكول لجهودها المتضافرة للحصول على هذا األمن الداخلي المهم للغاية وتمويل التأهب للطوارئ للحكومات المحلية في  
 جميع أنحاء نيويورك. األولوية القصوى لكل زعيم محلي هي حماية صحة وسالمة ورفاهية مواطنيهم وسيقطع هذا التمويل

إلى مواصلة العمل عن كثب مع الحاكمة هوكول إلقامة شراكة قوية   NYCOMشوًطا طويالً نحو تحقيق هذه المهمة. تتطلع 
   بين الدولة والمحلية."

  
  مبالغ المنح المتاحة لوكاالت إدارة الطوارئ المحلية مذكورة أدناه:

  

  إجمالي المنحة  المستفيد 

Albany County  $635,474  

City of Albany  $301,359  

Allegany County  $59,750  

Broome County  $311,551  

Cattaraugus County  $136,570  

Cayuga County  $132,303  

Chautauqua County  $170,713  

Chemung County  $145,106  

Chenango County  $93,892  

Clinton County  $128,035  

Columbia County  $76,821  

Cortland County  $51,215  

Delaware County  $85,356  

Dutchess County  $574,070  

Erie County (City of Buffalo)  $1,734,163  

Essex County  $102,428  

Franklin County  $59,750  

Fulton County  $72,553  

Genesee County  $98,160  

Greene County  $98,160  

Hamilton County  $42,678  



 

 

Herkimer County  $76,821  

Jefferson County  $110,964  

Lewis County  $46,946  

Livingston County  $128,035  

Madison County  $106,696  

Monroe County  $513,361  

City of Rochester  $450,350  

Montgomery County  $102,428  

Nassau County  $1,820,278  

City of New York  $30,135,400  

Niagara County  $563,278  

Oneida County  $226,103  

Onondaga County  $396,263  

City of Syracuse  $254,629  

Ontario County  $170,714  

Orange County  $924,546  

Orleans County  $89,625  

Oswego County  $166,445  

Otsego County  $93,892  

Putnam County  $234,731  

Rensselaer County  $336,602  

City of Troy  $154,378  

Rockland County  $635,907  

Saratoga County  $247,535  

Schenectady County  $272,829  

City of Schenectady  $203,670  

Schoharie County  $81,089  

Schuyler County  $46,946  

Seneca County  $51,215  

St. Lawrence County  $157,910  

Steuben County  $110,965  

Suffolk County  $1,180,103  

Sullivan County  $179,249  

Tioga County  $59,750  

Tompkins County  $98,160  

Ulster County  $230,463  

Warren County  $68,285  

Washington County  $68,285  

Wayne County  $145,106  

Westchester County  $1,367,888  



 

 

Wyoming County  $59,750  

Yates County  $34,143  

  47,511,840$  اإلجمالي

  
  مليون دوالر 178.7 -مبادرة أمن المناطق الحضرية  
يتم منح هذا التمويل إلى نطاقات السلطة في منطقة العاصمة مدينة نيويورك بموجب منحة مبادرة أمان المناطق الحضرية.  

ستستخدم المنطقة هذه األموال لدعم وتعزيز برامجها الحاسمة لمكافحة اإلرهاب. استناًدا إلى اإلرشادات الفيدرالية، يتم  
موعة عمل المنطقة الحضرية بالمنطقة، باستخدام عملية قائمة على اإلجماع، وتم ٪ من الجائزة للشركاء في مج80تخصيص 

  توضيح اتفاقية اإلجماع لهذه األموال أدناه.
  
دوالر وإدراجه في المنح أدناه لمدينة نيويورك من جزء الوالية من   18,032,588سيتم أيًضا تخصيص مبلغ إضافي قدره  

، تقديراً لموقع المدينة الفريد من حيث التهديدات المحتملة من  2021منحة مبادرة أمن المناطق الحضرية للسنة المالية 
التمويل المتبقي من قبل الدولة لتعزيز مكافحة اإلرهاب واالستعداد لحاالت الطوارئ األنشطة المتعلقة باإلرهاب. يتم استخدام 

  في نيويورك بشكل أكبر في المنطقة الحضرية.
  مبالغ المنح المتاحة لوكاالت إدارة الطوارئ المحلية مذكورة أدناه:

  إجمالي المنحة  المستفيد 

Port Authority of New York and New Jersey  
$10,662,602  

  

Westchester County  $2,649,658  

City of Yonkers  $2,649,658  

Suffolk County  $2,649,658  

Nassau County  $2,649,658  

City of New York  $139,771,354  

  161,032,588$  اإلجمالي

  
  مليون دوالر 1.9 -برنامج المنح  ستون غاردن عملية 
توفر هذه المنحة تموياًل مهًما لتعزيز التعاون والتنسيق بين وكاالت إنفاذ القانون الفيدرالية والوالئية والمحلية والقبلية من  

  خالل دعم العمليات المشتركة التي يتم إجراؤها على طول الحدود الشمالية.
  

  إجمالي المنحة  المستفيد 

Cayuga County  $121,500  

Chautauqua County  $103,300  

Clinton County  $250,000  

Erie County  $100,000  

Franklin County  $290,000  

Jefferson County  $125,000  

Monroe County  $100,000  

Niagara County  $140,000  

Orleans County  $100,000  

Oswego County  $100,000  

St. Lawrence County  $300,000  

St. Regis Mohawk Tribe  $81,900  



 

 

Wayne County  $111,600  

Wyoming County  $63,000  

  1,986,300$  اإلجمالي

  
  معلومات عن قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ

القيادة والتنسيق والدعم للجهود المبذولة في منع اإلرهاب   إدارة األمن الوطني وخدمات الطوارئ بوالية نيويورك تقدم

والكوارث والتهديدات والحرائق وحاالت الطوارئ األخرى التي من صنع اإلنسان والطبيعية، والحماية منها واالستعداد لها 
 تابع، Facebookعلى  DHSESصفحة  واالستجابة لها والتعافي منها. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة

NYSDHSESأو قم بزيارة انستغرام ، أو@ على تويتر ،dhses.ny.gov.  
  

###  
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