
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 4/ 29 للنشر فوًرا: 

 
 

الحاكمة هوكول تعلن عن توسيع برنامج سناغ للتوعية في الشوارع التابع للوالية إلى نياجارا فولز وشينيكتادي ويوتيكا 
  للحد من عنف المسدسات 

  
 يمولها التي سناغ مواقع من موقعًا 12 إلى االنضمام خالل  من جديدة برامج  لثالثة دوالر مليون 1.5 بقيمة استثمار

  الجنائية العدالة خدمات قسم حاليًا ويدعمها
  

  المنظمات من دوالر 500,000 إلى يصل لما  مقترحات على للحصول (DCJS) الجنائية العدالة خدمات  قسم يسعى
  المجتمعات  تلك في الشوارع في توعية برنامج بتشغيل المهتمة المجتمعية

  
  والدعم الخدمات وتقديم االنتشار، ووقف  المصدر، تحديد  السالح: عنف من  للحد عاًما صحيًا نهًجا سناغ  برنامج  يستخدم

  والمجتمعات لألفراد
  

  
مليون دوالر لدعم ثالثة برامج سناغ جديدة للتوعية في   1.5أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن تمويل حكومي بقيمة 

ا فولز وشينيكتادي ويوتيكا. سيسمح هذا التمويل المضمون من الحاكمة هوكول لبرنامج سناغ بالتوسع من  الشوارع في نياجار
من المنظمات غير   مقترحات على للحصوليسعى قسم خدمات العدالة الجنائية بالوالية  مجتمعًا عبر نيويورك. 15 إلى 12

على التوسط في النزاعات وإرشاد الشباب والعمل مع المقيمين والمنظمات  الربحية المهتمة بتشغيل البرنامج، والذي يركز 
دوالر إلنشاء   500,000قى المنظمات التي يتم اختيارها ما يصل إلى لتغيير أعراف المجتمع حول عنف السالح. ستتل 

  البرنامج في كل مدينة.
  

قالت   "ستواصل والية نيويورك استخدام جميع الموارد المتاحة لنا لمكافحة عنف السالح وجرائم العنف في شوارعنا،"
"ينشر برنامج سناغ للتوعية في الشوارع أدوات مقاطعة العنف للتوسط في النزاع وإرشاد الشباب والعمل  الحاكمة هوكول.

مع الشركاء المحليين، وهو عنصر حاسم في نهجنا الشامل للسالمة العامة. أنا فخورة بتوسيع نطاق وصول البرنامج إلى هذه 
  وبال العنف المسلح لتصبح نيويورك أكثر أمانًا للجميع."المجتمعات، وسوف نستمر في اتخاذ إجراءات قوية إلنهاء 

  
يُعدُّ برنامج سناغ للتوعية في الشوارع جزًءا رئيسيًا من خطة الحاكمة هوكول الشاملة للتصدي للعنف المسلح، والذي ازداد  

(، DCJSلة الجنائية ). بتمويل ودعم من قسم خدمات العدا2020في المجتمعات في جميع أنحاء الوالية واألمة منذ عام 
يستخدم البرنامج نهًجا صحيًا عاًما لمنع وتقليل عنف السالح من خالل تحديد مصدره، ووقف انتشاره، ومعالجته من خالل  

 فيديو  مقطع( اليوم أيًضا DCJSإشراك المجتمعات وربط األفراد بالخدمات والدعم المهم. نشر قسم خدمات العدالة الجنائية )
  وعمله مع المشاركين. سناغ  برنامج   يعرض

  
يجب على المنظمات غير الربحية والمستشفيات المهتمة بتشغيل البرنامج االستجابة لهذا الطلب لتقديم مقترحات بحلول ظهر 

. ومن المتوقع تقديم المنح في وقت الحق من ذلك الشهر. ستنضم نياجارا فولز وشينيكتادي  2022يونيو  7يوم الثالثاء 
غ الحالية بالوالية: ألباني، وبرونكس، وبافالو، وهيمبستيد، وماونت فيرنون، مجتمعًا آخر في شبكة سنا 12ويوتيكا إلى 

  ونيوبورج، وبوغكيبسي، وسيراكوز، وروتشستر، وتروي، ووياندانش، ويونكرز.
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: "تلعب فرق سناغ لدينا دوًرا مهًما في مكافحة عنف السالح. من خالل قالت مفوضة خدمات العدالة الجنائية روسانا روسادو
لعمل مع الشباب والشباب البالغين األكثر تعرًضا للخطر وربطهم بالبدائل والفرص، يمكننا تغيير الحياة. يوفر برنامج سناغ  ا

أيًضا عماًل مفيًدا ومساًرا وظيفيًا لألفراد الذين شاركوا سابقًا في نظام العدالة الجنائية. يتواصل الُمبل ِّغون الموثوقون الذين  
مع المشاركين في برنامج سناغ، وقد واجهوا العديد من نفس العقبات، ومساعدتهم على التغلب عليها. نحن  يستخدمهم البرنامج 

  - بحاجة إلى الشباب والشباب البالغين في المجتمعات األكثر تضرًرا من عنف السالح إلدراك قيمتهم ورؤية إمكاناتهم للنمو 
  وهذا ما يفعله برنامج سناغ."

  
"يوضح التوسع في برنامج سناغ للتوعية  وماس، مديرة مكتب مكافحة العنف المسلح في والية نيويورك:قالت كاليانا س. ت

في الشوارع في الوالية التزام الحاكمة هوكول بمساعدة المجتمعات على منع عنف السالح والحد منه. إن موظفي برنامج  
فحسب، بل يوفرون أيًضا إمكانية الوصول إلى الخدمات  سناغ ال يقومون بتحديد المواقف ونشرها قبل أن تتحول إلى عنف 

  والدعم الذي يسمح للمشاركين في البرنامج واألسر والمجتمعات بمعالجة الصدمات وبناء الصمود والمضي قدًما."
  

( DCJS"نحن فخورون بشراكتنا مع قسم خدمات العدالة الجنائية ) قالت إليزابيث كرونين، مديرة مكتب خدمات الضحايا:
لتقديم المشورة المستندة إلى الصدمات وخدمات إدارة الحالة للمجتمعات التي يخدمها برنامج سناغ. سيساعد التزام الحاكمة  
هوكول بتمويل الوالية لتوسيع هذا البرنامج ليشمل ثالث مدن جديدة على سد فجوة الخدمة في المجتمعات التي تكافح مع  

إلى استمرار التعاون مع شركاء وكاالتي في الوالية لدعم البرامج المبتكرة التي تلبي  ارتفاع معدالت عنف السالح. أتطلع 
  احتياجات جميع الضحايا والناجين من الجريمة." 

  
"ال يمكن ألي حكومة بمفردها حل المشاكل التي تنطوي على عنف السالح. للحفاظ على   قال روبرت بالميري عمدة يوتيكا:

سالمة سكاننا، سنحتاج إلى حلفاء في حكومة الوالية والقطاع الخاص وفي أحيائنا. يُعدُّ برنامج سناغ للتوعية أمًرا بالغ األهمية  
وأفراد المجتمع لتبني نهج شامل إلنقاذ األرواح. خصصت مدينة  ألنه يجمع بين الشركاء في القطاع العام وغير الهادفين للربح 

مليون دوالر في شكل إنفاق جديد للتصدي لعنف السالح والسالمة العامة بطريقة شاملة. مع االلتزام الذي  30يوتيكا أكثر من  
نة يوتيكا أكثر أمانًا وأفضل  أظهرته الحاكمة هوكول وشركاؤنا في المجتمع، فإننا نشهد موارد وأدوات غير مسبوقة لجعل مدي

  من أي وقت مضى."
  

توظف برامج سناغ عاملين في مجال التوعية في الشوارع ومستجيبين في المستشفيات وأخصائيين اجتماعيين ومديري حاالت  
يعملون في المجتمع ومراكز الصدمات. يعتبر العاملون في مجال التوعية والمستجيبون في المستشفيات ُمبل ِّغون جديرين بالثقة 

لون فيها وبعضهم قد انخرط في نظام العدالة الجنائية أو فقدوا أحبائهم بسبب  ألنهم يعيشون في المجتمعات التي يعم
إنهم يعملون مع المراهقين والشباب الكتشاف النزاعات ونزع فتيلها قبل تفاقمها، والرد على عمليات إطالق النار لمنع   العنف.

اد الشباب المشاركين في البرنامج لتحديد األهداف  االنتقام من خالل الوساطة ومساعدة أفراد عائالت المصابين والقتلى، وإرش
وربطهم بفرص التعليم والعمل باإلضافة إلى الخدمات األخرى. تعمل البرامج أيًضا على إشراك المجتمع والمنظمات الدينية  

  ى.ورجال الدين واألعمال التجارية المحلية من خالل التجمعات والمناسبات الخاصة والتجمعات المجتمعية األخر 
  

ي المجتمعات باالستشارة 
رين من عنف السالح أو الجرائم األخرى فر يزود األخصائيون االجتماعيون ومديرو الحاالت المتضر

ي تقديم طلبات تعويض الضحايا إىل 
  الضحايا خدمات مكتبالواعية بالصدمات ومجموعات الدعم والدعوة والمساعدة فر

بالوالية واإلحاالت للخدمات األخرى على النحو المحدد أو المطلوب، وتقديم الدعم والتوجيه ألعضاء فريق سناغ، وكثير منهم  
هم تجارب عسيرة مع الصدمات. يتم تمويل األخصائيين االجتماعيين ومديري الحاالت في مواقع سناغ االثني عشر الحالية  لدي

( من مكتب خدمات الضحايا. سيتم تمويل المواقع الثالثة الجديدة  VOCAمن خالل منح قانون ضحايا الجرائم الفيدرالي ) 
  من ميزانية الوالية لهذا العام.  بدوالرات حكوميةبالكامل 

  
( على تمييز برنامج سناغ بعيًدا DCJSيعمل التدريب الشامل والزيارات الميدانية والدعم من قسم خدمات العدالة الجنائية )

ساعة  40مجتمعية األخرى في جميع أنحاء الوالية والبالد. يجب أن يكمل الموظفون الجدد  عن برامج مقاطعة العنف ال
ساعة من التدريب   40ساعة تدريب إداري. ويجب على جميع الموظفين أيًضا إكمال  32تدريب وأن يكمل المشرفون الجدد 

ل البرنامج باستمرار عبر جميع مواقع سناغ  على التطوير المهني سنويًا. يساعد هذا التدريب والدعم المستمر في ضمان عم
  على الرغم من إدارته من قبل منظمات مجتمعية مختلفة.
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مليون دوالر لبرنامج سناغ والمبادرات المجتمعية لعنف السالح في ميزانية   24.9لقد عملت الحاكمة على طلب وتأمين 
باإلضافة إلى تمويل برامج سناغ، سيتم استخدام تمويل جديد  الوالية، والتي بلغت ثالثة أضعاف االستثمار السابق للوالية.

د البرامج من خالل المساعدة في تلبية االحتياجات األساسية للشباب الضعفاء، وتوفير  لتجريب مبادرة لزيادة المشاركة في إعدا
االستعداد للعمل القائم على المهارات والتدريب على التوظيف للشباب الذين يشاركون في برنامج سناغ، والبناء على التدريب  

مج سناغ من خالل إطالق برنامج الوالية األول من ( لموظفي برنا DCJSالشامل الذي يقدمه قسم خدمات العدالة الجنائية )
  نوعه لتوظيف واستبقاء العاملين في مجال التوعية للتغلب على عقبة أساسية أمام توسيع جهود منع العنف المجتمعي.

  
لتوسيع أعمال  الفيدرالي مويلالت من دوالر مليون 6.3في وقت سابق من هذا األسبوع، أعلنت الحاكمة هوكول أيًضا عن 

  مكافحة عنف السالح وتحسين الخدمات للضحايا والناجين.
  

الية، بما في ذلك، دون حصر: تدريب  دعًما مهًما لجميع جوانب نظام العدالة الجنائية للو الجنائية العدالة خدمات قسميوفر 
أجهزة إنفاذ القانون وغيرهم من المتخصصين في مجال العدالة الجنائية، واإلشراف على برنامج اعتماد جهات إنفاذ القانون،  
والتأكد من عمل جهاز قياس الكحول ومعدات إنفاذ السرعة المستخدمة من قبل أجهزة إنفاذ القانون المحلية بشكل صحيح،  

دارة تمويل منح العدالة الجنائية، وتحليل بيانات وبرامج مكافحة الجرائم على مستوى الوالية، وتقديم الدعم البحثي،  وإ
تابع قسم خدمات العدال  واإلشراف على إدارات المراقبة في المقاطعة وبدائل برامج السجن، وتنسيق سياسة عدالة الشباب.

  .تويترو فيسبوك( على DCJSالجنائية )
  

ل ِّ والناجين من الجرائم  برنامج على مستوى الوالية، تساعد الضحايا  200شبكة تضم أكثر من  الضحايا خدمات مكتب يمو 
مزيد حول الخدمات المتاحة. تابع مكتب خدمات الضحايا  لمعرفة ال ovs.ny.gov/connect وأفراد أسرهم. تفضل بزيارة

(OVS  على )تويترو فيسبوك.  
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