
 
 الحاكمة كاثي هوكول   27/ 2022/4 للنشر فوًرا:

 
 

  مليون دوالر لدعم خدمات الضحايا في المجتمعات األشد تعرًضا للعنف المسلح 6.3الحاكمة هوكول تعلن عن أكثر من  
   

ستسمح المنح الممتدة لعامين لسبعة برامج في مقاطعات بروكلين ومانهاتن وألباني وإيري وأونونداغا بتوسيع نطاق  
  أعمال مكافحة العنف المسلح وزيادة الخدمات المقدمة للضحايا والعائالت 

   
   حايا الجريمةيتزامن اإلعالن عن التمويل الجديد بينما تحيي والية نيويورك األسبوع الوطني لحقوق ض

   
معالم الوالية باللون األزرق واألخضر والبرتقالي الليلة تقديراً ألهمية حقوق   يوجه بإضاءة  إعالناً الحاكمة هوكول تصدر

  الضحايا والوصول إلى العدالة 
   
   
مليون دوالر من التمويل الفيدرالي الذي سيسمح لسبعة برامج في   6.3أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن أكثر من  

مقاطعات بروكلين ومانهاتن وألباني وإيري وأونونداغا بتوسيع نطاق أعمال مكافحة العنف المسلح وزيادة الخدمات الحيوية 
والية نيويورك لخدمات الضحايا والتي تبلغ مدتها سنتان موظفو التوعية   للضحايا واألسر. ستمول المنح يديرها مكتب

للتواصل مع الضحايا واألسر والمستجيبين لألزمات واألخصائيين االجتماعيين المرخصين وغيرهم من الموظفين إضافة إلى  
  قل.التدريب والمعدات والتمويل الطارئ للعناصر األساسية مثل المالبس والسكن ومصاريف التن

   
"لن تتنازل نيويورك أبًدا عن التزامها بضمان تمكين ضحايا العنف المسلح والجرائم األخرى من  قالت الحاكمة هوشول،

إننا نتخذ نهًجا شامالً للتصدي للعنف المسلح مع ضمان  . الوصول إلى الخدمات في في المكان والزمان التي يحتاجون إليها 
لنظر عن عرقهم أو خلفيتهم بكرامة واحترام. سيسمح هذا التمويل للبرامج بتوسيع نطاق  معاملة جميع سكان نيويورك بغض ا

الوصول وتزويد األفراد والعائالت بالمساعدة والدعم الضروريين بما في ذلك خدمات الصحة العقلية لمعالجة الصدمات 
  الناتجة عن التعرض طويل األمد للعنف المجتمعي."

   
يحدد هذا األسبوع األسبوع على أنه الوطني لحقوق ضحايا الجرائم في   إعالنًا أعلنت الحاكمة هوكول عن المنح وأصدرت  

 -والية نيويورك. كما وجهت الحاكمة أيًضا بأن تكون معالم الوالية التالية مضاءة باللون األزرق واألخضر والبرتقالي 
  أبريل للتعبير عن أهمية حقوق الضحايا والوصول إلى العدالة: 27الليلة،  -األلوان المخصصة لالحتفال الوطني لهذا العام 

  1مركز التجارة العالمي  •
 جسر الحاكم ماريو م. كومو   •
 جسر كوسيوسكو   •
 مبنى هـ. كارل ماكول بجامعة والية نيويورك  •
 مبنى التعليم في الوالية  •
 مبنى مكتب الوالية ألفريد إي. سميث  •
 جسر ساحة بيرشينغ  -المحطة المركزية الكبرى  •
 إمباير ستيت بالزا   •
 البوابة الرئيسية  -أرض معارض الوالية  •
 نياجارا فولز   •
 هدسون  -جسر "فرانكلين دي روزفلت" ميد •

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-04%2FCrime_Victims_Rights_Week_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0d1a469a00f04a568f9808da2887028d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637866857595464588%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3vzADWzVyQV3R%2BZYGL%2FMWC1pbBD7pVfR5NsF%2BmbeJ28%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-04%2FCrime_Victims_Rights_Week_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0d1a469a00f04a568f9808da2887028d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637866857595464588%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3vzADWzVyQV3R%2BZYGL%2FMWC1pbBD7pVfR5NsF%2BmbeJ28%3D&reserved=0


 بوابة مطار ألباني الدولي   •
 مجمع ليك بالسيد األولمبي للقفز  •
 لى قناة إيري  جسر فيربورت ع •

 ,Office of Victim Services"يفخر مكتب خدمات الضحايا ) قالت إليزابيث كرونين مديرة مكتب خدمات الضحايا، 
OVS  بدعم هذه البرامج والعمل المهم الذي يقومون به في المجتمعات التي تصارع الزيادات الكبيرة في العنف المسلح منذ )

ورهم على االستجابة بعد وقوع الجريمة مباشرةً فحسب بل يقدمون الدعم والخدمات (. وال يتوقف دCOVIDظهور جائحة )
 طويلة األجل لمساعدة األفراد والعائالت على التكيف مع الحياة والمضي قدًما بعد وقوع حدث صادم." 

  
"ما زلنا نسمع بصوت عاٍل وواضح من المجتمعات أن  قالت روسانا روسادو مفوضة خدمات العدالة الجنائية في الوالية،

هناك حاجة إلى المزيد لمعالجة التأثير المدمر للعنف المسلح. أثني على زمالئي في مكتب خدمات الضحايا للعمل عن كثب مع  
ذا التمويل المهم لضحايا الجريمة. ستساعد هذه المنح في خدمة المزيد من سكان المنظمات المجتمعية لتبسيط الوصول إلى ه

نيويورك وتوفير الموارد الحيوية للمجتمعات واستكمال البرامج بما في ذلك برنامج سناغ للتوعية في الشوارع والذي يحظى  
( على أرض الواقع. أشكر Division of Criminal Justice Services, DCJSبدعم شعبة خدمات العدالة الجنائية )

الحاكمة هوكول على قيادتها المستمرة لمنع وتقليل العنف المسلح والموارد الهامة التي أمنتها في الميزانية التي تم إقرارها  
  مؤخًرا."

  
  "إن إحدى أفضل الطرق للحد من العنف المسلح هي زيادة الموارد للمنظمين المحليين قال السناتور تشاك شومر،

ماليين دوالر  6والمجموعات ذات الخبرة التي لديهم عالقات لمنع العنف وتهدئة المواقف الخطرة. أنا فخور بتقديم أكثر من 
من األموال الفيدرالية لبرامج التدخل في العنف المجتمعي من بوفالو إلى بروكلين للمساعدة في تجنب حوادث العنف المسلح 

ب بأن هناك فرًصا لمستقبل أفضل. لطالما كانت نيويورك رائدة في برامج التدخل في العنف  قبل حدوثها من خالل توعية الشبا 
( وتظهر هذه البرامج مراًرا وتكراًرا أنها فعالة للغاية ولهذا Community Violence Intervention, CVIالمجتمعي )

  السبب سأستمر في النضال لتعزيز التمويل لهذه البرامج المنقذة للحياة للحفاظ على أمان مجتمعاتنا."
  

نف في كافة أنحاء "شهدنا على مدى السنوات القليلة الماضية ارتفاًعا مزعًجا في جرائم الع  قالت السناتور كيرستن غيليبراند،
أمتنا ودولتنا. يجب علينا أن نفعل المزيد لمكافحة العنف المسلح ودعم الضحايا وعائالتهم وهذه خطوة مهمة في االتجاه  

  الصحيح. إنني أتطلع إلى مواصلة العمل مع الحاكمة هوكول لمحاربة الجريمة والحفاظ على أمن مجتمعاتنا."
  

ف المسلح يهددنا ويؤثر علينا جميعًا وخاصة أطفالنا. سوف يتطلب األمر نهًجا شامالً إلنهاء  "العن قال النائب حكيم جيفريز، 
هذه اآلفة المأساوية وجعل شوارعنا أكثر أمانًا ودعم أفراد المجتمع المتأثرين بالصدمات الفردية والجماعية. أشكر الحاكمة 

مليون دوالر إلى إيليت ليرنرز و  1.5ا في ذلك مليون دوالر من التمويل الفيدرالي بم 6.3هوكول على تخصيص 
 دوالر لمبادرة ملوك ضد العنف هنا في بروكلين لتوسيع برامج مكافحة العنف المسلح و   980,000

   تقديم الدعم والخدمات التي تشتد الحاجة إليها للضحايا واألسر." 
  

"العنف المسلح مشكلة معقدة تحتاج إلى حلول شاملة. لقد قمت، مع   قال زيلنور ميري عضو مجلس الشيوخ عن الوالية،
عضو سابق في الجمعية واآلن نائب رئيس منطقة بروكلين ديانا ريتشاردسون، برعاية قانون التدخل في العنف المجتمعي ألن  

ت األكثر إلحاًحا للضحايا  مجموعات مكافحة العنف لديها سجل مثبت في إيقاف دائرة العنف قبل أن يبدأ وتلبية االحتياجا 
( لتسهيل األمر على المجموعات في منطقتي للتقدم للحصول على  OVSوالناجين والمجتمعات. أنا ممتن للحاكمة هوكول و )

( على  OVSهذا التمويل المطلوب وتلقيه والذي سيساعدهم في خدمة المزيد من األشخاص والتخطيط للمستقبل. أشجع )
( بسهولة  Victims of Crime Act, VOCAمان إتاحة تمويل قانون ضحايا الجرائم )مواصلة البحث عن طرق لض

  للمجموعات التي تقوم بهذا العمل الحاسم على أرض الواقع."
  

"تحت قيادة الحاكمة كاثي هوكول والتجمع التشريعي األسود والبورتوريكي وذوي   قال مايكل سي سوالجز عضو الجمعية،
سيوية أعطت نيويورك األولوية الستخدام النهج المستند للتعامل مع الصدمات لمواجهة ارتفاع العنف  األصول األسبانية واآل

في أحيائنا. بغض النظر عن مكان وزمان حدوث العنف ستمكننا سياسات الوقاية من الحد من الوصول إلى األسلحة النارية  
الستثمارات المستمرة في المنظمات المجتمعية على معالجة  غير القانونية وتعزيز السالمة العامة للسكان. سيساعد ضمان ا

  األسباب الجذرية للعنف وتحسين النتائج الصحية وكسر حلقة الضرر في المجتمعات المهمشة."



  
"هناك العديد من المصادر التي تغذي عنف السالح ويجب علينا قطعها جميعًا. لقد   قال إريك آدامز عمدة مدينة نيويورك، 

بندقية من شوارعنا هذا العام وحده ولكن حتى مسدس واحد يمكن أن يلحق قدًرا   2,300ة نيويورك بالفعل بإزالة قامت شرط
واضًحا من األلم لسكان نيويورك ويخلق ضحايا جدد للعنف المسلح كل يوم. معًا، وبالشراكة مع الحاكمة هوكول ووكاالت  

والمستوى الفيدرالي نعمل على وقف تدفق األسلحة غير القانونية إلى   إنفاذ القانون على المستوى المحلي ومستوى الوالية
مدينتنا ونستثمر في خدمات الدعم للضحايا الذين تركهم على طريق العنف المسلح. أشكر الحاكمة على إعالن التمويل اليوم  

  واستعدادها لتخصيص الموارد الالزمة لدعم ضحايا العنف المسلح."
  

"لقد ساعد دعم الحاكمة هوكول المستمر لبرنامج سناغ وغيره من برامج الوقاية من  يسة بلدية ألباني،قالت كاثي شيهان رئ
. أثني على الحاكمة هوكول 2021% في عام 30العنف المسلح التي أثبتت جدواها في تقليل عمليات إطالق النار بأكثر من 

  أن يسيرا جنبًا إلى جنب للحفاظ على سالمة سكاننا." -ب ويج  -إلثباتها مرة أخرى أن العدالة والسالمة العامة يمكن 
  

"أود أن أشكر الحاكمة هوكول على دعمها للعمل الرائع لبرنامج سناغ التابع إلى    قال بايرون براون رئيس بلدية بافالو،
( والذي يتميز بسجل حافل  Erie County Medical Center, ECMCمستشفى مركز مقاطعة إيري الطبي )

ستخدام الفعال لنهج للتعامل مع الصدمات لرعاية أولئك الذين إما أن يكونوا قد شهدوا أو كانوا ضحية للعنف المسلحة. باال
يساعد عملهم في كسر دائرة العنف الذي يدمر حياة الناس ويدمر األحياء. تُعد جهود منع العنف والممارسات اإلصالحية  

شاملة والتي تستخدم أيًضا تطبيقًا فعااًل للقانون وخلق فرص العمل للحد من العنف  عنصًرا حاسًما في إستراتيجية مدينتنا ال
  المسلح الذي يؤثر على المدن في جميع أنحاء البالد."

  
"كانت زيادة الموارد لوقف العنف المسلح إحدى األولويات الحاسمة التي شاركتها مع  قال بن والش رئيس بلدية سيراكيوز،

ول عندما بدأوا في تخطيط ميزانية الوالية. طلبنا تموياًل متعدد السنوات لتوسيع برامج مكافحة العنف  فريق الحاكمة هوك
المسلح ومساعدة الضحايا وعائالتهم. تُظهر هذه المنح التي تمتد على مدى عامين للمنظمات الموجودة على الخطوط األمامية 

استجابت. نحن بحاجة إلى كل الموارد الممكنة للتغلب على العنف في سيراكوزا ومقاطعة أونونداغا أن الحاكمة استمعت و
  المسلح ومساعدة أطفالنا وأنا أقدر مساعدة الحاكمة هوكول في سيراكيوز."

  
يحدد قانون التدخل في العنف المجتمعي سنويًا جزًءا من تمويل القانون الفيدرالي لضحايا الجرائم بالوالية للبرامج التي تخدم  

ت األكثر تضرًرا من العنف المسلحة. يعتمد هذا االستثمار على شراكة مكتب خدمات الضحايا مع قسم خدمات المجتمعا 
برنامج سناغ للتوعية في الشوارع   12العدالة الجنائية بالوالية والذي يمول األخصائيين االجتماعيين ومديري الحاالت في 

لح باعتباره مشكلة صحية عامة من خالل تحديد مصدره ووقف انتقاله  تدعمها الوالية. يتعامل برنامج سناغ مع العنف المس
  ومعالجته من خالل إشراك المجتمعات وربط األفراد بالخدمات والدعم.

   
لمكتب خدمات الضحايا الذي ينص على تبسيط عملية تقديم الطلبات والعمل  211أتاح تمديد الحاكمة هوكول لألمر التنفيذي 

  مليون دوالر على مدى عامين: 6.36مباشرةً مع البرامج المهتمة بالحصول على التمويل. ستتلقى المؤسسات التالية 
• Living Redemption Youth Opportunity Hub ( :)مليون دوالر 1.95مانهاتن   
• Elite Learners  :)مليون دوالر  1.5)بروكلين   
   دوالر  980,000)بروكلين(:  Kings Against Violenceمبادرة  •
• McMahon Ryan Child Advocacy Centre  :)دوالر 670,000)أونانداغا   
• New Yorkers Against Gun Violence   :)دوالر 580,000)مانهاتن   
• Erie County Medical Center  :)دوالر 430,000)إيري   
• Trinity Alliance  :)دوالر  250,000)ألباني  

  
يواصل موظفو مكتب خدمات الضحايا العمل مع البرامج األخرى المؤهلة للحصول على تمويل من قانون التدخل في العنف  

 Living Redemption Youth Opportunity. يتلقى مركز المجتمعي ومن المقرر أن تقدم الوكالة منًحا إضافية 
Hub  وElite Learners  وiveKings Against Violence Initiat  وNew Yorkers Against Gun 

Violence ( منحOVS .ألول مرة )   
   



برنامًجا لمساعدة الضحايا على مستوى الوالية. تتوفر معلومات  232( اآلن OVSمع إضافة تلك المنظمات األربع، يمول ) 
، وهو نظام أساسي سهل  (OVS Resource Connect) (OVSربط موارد )إضافية حول هذه البرامج من خالل  
اد العثور على المساعدة من خالل البحث عن مخاوف أو احتياجات معينة أو عن طريق  االستخدام على اإلنترنت يتيح لألفر

  OVS Resource Connect، بلغ متوسط عدد مستخدمي 2021الرمز البريدي أو الموقع. منذ إطالقه في ربيع عام 
  مستخدم شهريًا. 1,000حوالي 

   
اد أسرهم تساعد  شبكة أمان مالي لألفراد و/أو أفرمكتب خدمات الضحايا باإلضافة إلى تمويل برامج مساعدة الضحايا، يوفر 

المستحقين على تحمل النفقات الطبية واالستشارية ونفقات الجنائز والدفن واألجور وأشكال الدعم التي خسروها إضافة إلى  
  مساعدات أخرى.

   
.  2021مليون دوالر من المساعدات المالية لضحايا الجرائم وعائالتهم في عام  18( أكثر من OVSولهذه الغاية، قدم ) 

رك هي الوالية الوحيدة في البالد التي ليس لديها حد لسداد الفواتير الطبية أو االستشارات مما يعني أن األفراد يتلقون  نيويو
المساعدة طالما هم بحاجة إليها. يتم توفير تمويل تعويض ضحايا الجرائم من خالل الغرامات والرسوم والتكاليف اإلضافية  

  في محاكم الوالية أو المحاكم الفيدرالية. التي يدفعها بعض األفراد المدانين
  

###  
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