
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2021/ 12/28 للنشر فوًرا:

 
 

تمرين مشترك لمكافحة اإلرهاب في جميع أنحاء والية نيويورك في عام  600الحاكمة هوكول تعلن عن استكمال أكثر من 
2021   

  
أجرت فرق مكافحة اإلرهاب تمارين في مجموعة متنوعة من الشركات ومواقع البنية التحتية الحيوية ومحطات السكك  

  الحديدية 
  

   2016تمرين على مستوى الوالية منذ عام  4,200داخلي وخدمات الطوارئ أكثر من أجرى قسم الوالية لألمن ال 
  

  يتم تشجيع المواطنين على االنتباه لما يحيط بهم خالل موسم 
  األعياد واإلبالغ عن األنشطة المريبة إلى جهات إنفاذ القانون  

  
اإلرهاب التابع لقسم الوالية لألمن الداخلي وخدمات الطوارئ  أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن مكتب مكافحة 

(DHSES أجرى تدريبات في أكثر من )أكمل خبراء مكافحة اإلرهاب من  2021موقع على مستوى الوالية في عام   600 .
الوكاالت الحكومية والمحلية تدريبات لتقييم قدرة الشركات على التعرف على النشاط المشبوه واإلبالغ عنه في كل مقاطعة 

 .  2016ي جميع أنحاء نيويورك منذ عام تمرين ف 4,200تقريبًا في الوالية. تم إجراء أكثر من 
  

"بصفتي حاكمةً، أريد دائًما التأكد من أن سكان نيويورك آمنون ومستعدون ألي وجميع المخاطر التي   قالت الحاكمة هوكول،
لى  تعتبر هذه التمارين السنوية ضرورية لهذا الجهد ألنها ال تساعد فقط في ضمان معرفة الشركات ع تهدد أمننا الجماعي.

  مستوى الوالية بكيفية اكتشاف األنشطة المشبوهة، ولكن فهم مسؤولياتهم الخاصة وكيفية اإلبالغ أيًضا." 
  
وكالة إلجراء التدريبات. أجرت  76من أفراد إنفاذ القانون من  360دخل مكتب مكافحة اإلرهاب في شراكة مع أكثر من  

تقدم منتجات أو خدمات يمكن استخدامها في مؤامرات إرهابية محتملة. الفرق تدريبات في مجموعة واسعة من الشركات التي 
، عملت الفرق مع متاجر مستلزمات األجهزة والمباني؛ الفنادق والموتيالت وتجار التجزئة الكبيرة ةشركات  2021في عام  

زراعية؛ محالت البقالة؛  أو الطائرات بدون طيار؛ مخازن التوريدات ال UASتأجير السيارات ومرافق بريدية خاصة؛ تجار 
متاجر مستلزمات التجميل واألظافر ومتاجر توريد حمامات السباحة؛ مرافق التخزين الذاتي ومحالت األسلحة والعروض.  

موقعًا حيويًا للبنية التحتية يمكن لإلرهابيين استغاللها أو استهدافها لشن هجوم. تضمنت أمثلة   70قامت الفرق أيًضا بتقييم 
اكز التسوق والكليات والجامعات والمطارات ومراكز النقل العام وأماكن األداء ومواقع التجمعات الجماهيرية المواقع مر

  األخرى.
  
"إن قسمنا ملتزم بالمساعدة في حماية   قال المفوض باإلنابة لقسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ بالوالية جاكي براي، 

ية التحتية الحيوية في الوالية، من أعمال اإلرهاب. أشكر جميع المشاركين في هذه مواطني نيويورك، فضالً عن مواقع البن
التدريبات وشركائنا في إنفاذ القانون للمساعدة في زيادة الوعي بالمؤشرات الرئيسية لألنشطة المشبوهة. أحث الشركات  

-1ادات اإلرهاب بوالية نيويورك على الرقم والجمهور على االنتباه لما يحيط بهم واإلبالغ عن أي نشاط مشبوه إلى خط إرش
866-SAFENYS ". 

 
"إن تثقيف الشركات والعامة حول كيفية اكتشاف األنشطة المشبوهة وإبالغ  قال مدير شرطة الوالية كيفين ب. بروين، 

تزمون بفعل كل ما هو ضروري لضمان  سلطات إنفاذ القانون يعد جزًءا مهًما من حماية مجتمعاتنا من تهديد اإلرهاب. نحن مل



استعداد المستجيبين األوائل على المستوى المحلي وعلى مستوى الوالية لالستجابة ألي نوع من حاالت الطوارئ والتخفيف 
 من حدتها. تساعدنا تمارين كهذه على تحسين بروتوكوالت السالمة الحالية لدينا وتساعدنا على االستعداد للعمل جنبًا إلى جنب

  إذا حدثت كارثة ، وفي النهاية، تحافظ على سالمة سكان نيويورك." 
  
   SECURE-NYعملية  

تمرين، اشتركت الشعبة أيًضا مع وكاالت إنفاذ القانون الفيدرالية والوالئية والمحلية في "عملية   600باإلضافة إلى أكثر من 
NY-SECURE إلجراء تفاصيل مكافحة اإلرهاب واالستجابة للحوادث على طول طرق أماتراك وخطوط نقل "MTA .

االت شرطة السكك الحديدية المسؤولة عن كل محطة، والوالية ووكاالت  هدف العملية هو تحسين التنسيق واالستجابة بين وك
تضمنت هذه التفاصيل الواضحة واالستباقية تسيير   إنفاذ القانون المحلية التي تستجيب لحاالت الطوارئ في تلك المواقع.

عن المتفجرات وإجراءات  دوريات مكثفة على المنصات، وزيادة التواجد األمني على متن القطارات، والمداهمات للكشف 
تفتيش في جميع أنحاء الوالية. أجرت الفرق   74بإكمال  NY-SECURE، قامت عملية 2021المراقبة المضادة. في عام 

على طول خط   MTAتمرينًا متعدد المحطات في محطتي امتراك و  12تفتيش محطة فردية منفصل عبر الوالية، و  62
تفاصيل في جميع أنحاء الوالية.   215، أجرت فرق إنفاذ القانون أكثر من 2018في عام اإلمبراطورية. منذ بداية البرنامج 

 .  2022ستستمر التفاصيل في عام 
  

  معلومات عن قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ
القيادة والتنسيق والدعم للجهود المبذولة لمنع  اإلرهاب والكوارث الطبيعية   قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ  يوفر 

  علومات، توجه إلى والتهديدات والحرائق وحاالت الطوارئ األخرى ةاالستعداد واالستجابة لها والتعافي منها. لمزيد من الم
  .dhses.ny.gov، أو تفضل بزيارة على تويتر NYSDHSES، تابع صفحة الفيسبوك

  
###  
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