
 
 الحاكمة كاثي هوكول  14/7/2022 للنشر فوًرا:

 
 

مليون دوالر للتصدي لعنف السالح، ومساعدة الضحايا والناجين، وتعزيز استجابة الوالية  13.6الحاكمة هوكول تعلن عن 
   ألزمة الصحة العامة

  
من موظفي منع عنف    150لدعم ما يقرب من مليون دوالر من ميزانية الوالية تمدد الزيادة الطارئة في العام الماضي   9.1

  السالح والتدخل
  

مليون دوالر من تمويل قانون التدخل في العنف المجتمعي مقدمة لمنظمة كوينز غير الربحية لتلبية احتياجات الضحايا  2
 واألسر المتضررة من عنف السالح 

  
مليون دوالر لمكتب الوقاية من عنف السالح في وزارة الصحة بالوالية لتمويل تحليل البيانات والتنسيق بين الوكاالت    2.5

  لتوعية العامةوا
  

جهود الوالية الشاملة لمكافحة عنف السالح التي تساهم في انخفاض كبير في حوادث إطالق النار على مدار العام، تتوفر  
  هناالبيانات 
  
  

مليون دوالر لمكافحة عنف السالح، ومساعدة الضحايا والناجين وأسرهم   13.6أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن  
ومجتمعاتهم، وتعزيز استجابة الوالية ألزمة الصحة العامة المستمرة في المجتمعات التي شهدت زيادات كبيرة في حوادث 

مليون دوالر للوالية   9.1. سيسمح ما مجموعه 2020ة منذ أوائل عام  إطالق النار والجرائم المرتبطة باألسلحة الناري
منظمة غير ربحية ومستشفى، حتى يتمكنوا من نشر موظفي التدخل في عنف السالح حتى عام   30بمواصلة دعم أكثر من 

مليون دوالر  2.5مليون دوالر لتلبية احتياجات الضحايا واألسر والمجتمعات المتضررة من العنف في كوينز؛ و 2؛ و2023
 ستمول مكتب الوالية للوقاية من عنف السالح وأعمال تحليل البيانات. 

  

"سيعزز هذا التمويل المهم جهود العاملين في مجال التوعية في الشوارع واألخصائيين االجتماعيين أثناء قيامهم بتوسيع  
الخدمات والدعم للضحايا واألسر واألحياء التي ال   البرامج التي أثبتت جدواها والتي تقطع وتقضي على عنف السالح وتوفر

"لقد قلتها من قبل وسأقولها مرة أخرى:   قالت الحاكمة هوكول.تزال تتعافى من الصدمة التي تسببها حوادث إطالق النار،" 
سكان  كفى. سنعمل معًا ونكرس كل ما لدينا لوضع حد لهذه األزمة الصحية العامة حتى تكون مجتمعاتنا آمنة لجميع

  نيويورك." 
  

"أدركنا أنا والحاكم هوكول أننا بحاجة إلى القيام بأكثر من مجرد إبعاد البنادق عن الشوارع، بل يجب علينا أيًضا معالجة  
التدخل والتوعية العامة، وتزويد العائالت بالمساعدة التي يحتاجونها لمواجهة أزمة الصحة العامة المستمرة التي تؤثر على 

"نظًرا ألن نيويورك تقود األمة في كفاحنا ضد   قالت نائب الحاكمة أنطونيو ديلجادو.تنا،" المجتمعات في جميع أنحاء والي 
  عنف السالح، يجب علينا أيًضا أن نقود األمة في دعم الضحايا والناجين من العنف المسلح." 

  
( في بروكلين. سيسمح  CAMBAأعلنت الحاكمة هوكول عن التمويل خالل زيارة إلى مؤسسة براونزفيل، إن فيولنس آوت )

 ,Division of Criminal Justice Servicesمليون دوالر الذي يديره قسم خدمات العدالة الجنائية )  9.1مبلغ 
DCJS بالوالية للمنظمات غير الهادفة للربح والمستشفيات بمواصلة توظيف واستبقاء العاملين في مجال التوعية ومقاطعي )

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fcrimnet%2Fojsa%2FGIVE%2520Monthly.pdf&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C30516b72651d4807798908da65c452e9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934191282011294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WCtX2BTGhAvYAzrKAMW0jYF1z8uI14eW39icbSSG6v8%3D&reserved=0


يين الذين سيعملون على الحد من العنف المسلح من خالل الوساطة والتوجيه و إشراك المجتمع، العنف واألخصائيين االجتماع
ومعالجة الصدمات التي يعاني منها ضحايا العنف وأسرهم. هذا التمويل هو عنصر رئيسي على جدول أعمال الحاكمة المكون 

يع أنحاء نيويورك من خالل مضاعفة االستثمار في من ثالثة أجزاء لمنع وتقليل العنف باستخدام األسلحة النارية في جم
فريق العمل المشترك بين االستجابات المجتمعية ثالث مرات؛ واالستثمار في قدرات إنفاذ القانون لحل جرائم األسلحة؛ وإنشاء 

  .الواليات المعني باألسلحة غير القانونية 
  

لقد قام فريق العمل المشترك بين الواليات المعني باألسلحة غير القانونية، الذي شكلته الحاكمة هوكول في كانون الثاني/يناير، 
وقد ساهم هذا التعاون المحسن في زيادة كبيرة في عمليات مصادرة   بتكوين شراكات معززة بين وكاالت إنفاذ القانون.

، انخفضت حوادث إطالق النار  2022في حوادث إطالق النار. خالل األشهر الستة األولى من عام  األسلحة وتقليل ملحوظ
في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي نفس الفترة الزمنية، انخفضت حوادث  12في مدينة نيويورك بنسبة 

 لذي أدلت منه الحاكمة هوكول بتصريحها يوم الخميس.  في المائة تقريبًا في بروكلين، المكان ا 20إطالق النار بنسبة 
  

تساهم هذه الجهود المعززة أيًضا في التقدم خارج مدينة نيويورك. تشرف الوالية، من خالل قسم خدمات العدالة الجنائية  
(DCJS( على مبادرة القضاء على عنف السالح ،)Gun Involved Violence Elimination, GIVE  والتي توفر ،)

التمويل الحكومي للموظفين والمعدات والتدريب والمساعدة الفنية في وكاالت إنفاذ القانون المحلية. تدعم مبادرة القضاء على  
في المائة من جرائم العنف في الوالية  80مقاطعة تمثل أكثر من  17قسًما في  20( ما مجموعه  GIVEعنف السالح )

  20ناير ويونيو/حزيران، انخفضت حوادث إطالق النار بنسبة ثمانية في المائة عبر بين كانون الثاني/ي خارج مدينة نيويورك.
(، وانخفض عدد ضحايا إطالق النار بنسبة تسعة في المائة.  GIVEوالية قضائية تتبنى مبادرة القضاء على عنف السالح )

 . هناإللقاء نظرة أكثر شموالً على البيانات، انقر 
  

  694، صادرت شرطة الوالية 2022كما زادت عمليات ضبط األسلحة بشكل ملحوظ. خالل األشهر الستة األولى من عام 
أكثر من ضعف العدد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في إطار جهودها المستمرة للقضاء على عنف السالح،   -بندقية 

في وقت وصلت فيه عمليات االعتقال على   - 2022قطعة سالح ناري منذ عام   3,700صادرت شرطة نيويورك أكثر من 
 عاًما.   27خلفية األسلحة إلى أعلى مستوى لها منذ 

  

"منذ الخريف الماضي، عندما أعلنت الحاكمة هوكول عن    قالت مفوضة قسم خدمات العدالة الجنائية، روسانا روسادو:
فرقنا للتوعية في الشوارع وإيقاف عنف السالح في جميع أنحاء الوالية في تمويل طارئ للحد من عنف السالح، ساعدت 

تحقيق نتائج حقيقية في الحد من عنف السالح. ومع ذلك، ال يزال يتعين القيام بالمزيد. سيمكننا التزام الحاكمة هوكول المستمر 
حيث يواصل   -هذه الجهود بشكل أفضل  بتمويل مبادرات منع العنف باستخدام األسلحة النارية من توسيع وتعزيز ودعم

للمساعدة في ضمان قدرة جميع   -شركاؤنا في جميع أنحاء الوالية عملهم االستثنائي والشجاع والحاسم على أرض الواقع 
  سكان نيويورك على العيش بأمان واطمئنان." 

  

( لمنظمة Office of Victim Services, OVSمليون دوالر الذي يديره مكتب خدمات الضحايا بالوالية ) 2إن مبلغ 
( في كوينز يجعل إجمالي تمويل الوالية من خالل Community Capacity Developmentتنمية قدرات المجتمع )

مليون   8.3( يصل إلى Community Violence Intervention Act, CVIAقانون التدخل في العنف المجتمعي ) 
( سنويًا جزًءا من تمويل القانون الفيدرالي لضحايا  CVIAن التدخل في العنف المجتمعي ) دوالر لمدة عامين. يخصص قانو 

الجرائم بالوالية للبرامج التي تخدم المجتمعات األكثر تضرًرا من عنف السالح. سوف تستخدم منظمة تنمية قدرات المجتمع 
وعية، واألخصائيين االجتماعيين، والخدمات القانونية التمويل لالستجابة لألزمات، ومديري الحاالت، والعاملين في مجال الت

والمترجمين الفوريين، واستشارات الصحة العقلية، وصندوق طوارئ لتلبية االحتياجات الفورية للضحايا، من بين خدمات 
لمدة سنتين هو من  مليون دوالر 6.36( بقيمة CVIAالجولة األولى من تمويل )أخرى. أعلنت الحاكمة هوكول هذا الربيع أن 

  نصيب سبع منظمات غير ربحية.
  

: "نحن نعلم أن عنف السالح يخل ِّف آثاًرا مضاعفة تنتشر إلى ما هو أبعد  قالت إليزابيث كرونين، مديرة مكتب خدمات الضحايا
من األفراد المستهدفين، مما يتسبب في معاناة العائالت واألصدقاء واألحياء بأكملها من الخسارة والدمار والصدمات، تماًما  

ي وسعنا لتقديم الخدمات والموارد  كما رأينا في إيست بوفالو. في مكتب خدمات الضحايا، نحن ملتزمون ببذل كل ما ف
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والمساعدة للضحايا والناجين من العنف باستخدام األسلحة النارية. نحن فخورون بدعم المنظمات غير الربحية من خالل  
  تمويل قانون التدخل في العنف المجتمعي ونشكر الحاكمة هوكول على قيادتها المستمرة في هذه القضية الحاسمة." 

  

ستثمارات على تعزيز نهج الصحة العامة الذي تتبعه الوالية للتصدي للعنف المسلح: تحديد مصدره، ووقف  تعمل هذه اال
انتقاله، ومعالجته من خالل إشراك المجتمعات المحلية، وربط األفراد بالخدمات والدعم. باإلضافة إلى ذلك، سيتلقى مكتب  

مليون دوالر لتنسيق الجهود المشتركة بين الوكاالت للحد من   2.5ة الوقاية من العنف المسلح التابع لوزارة الصحة بالوالي
 العنف باستخدام األسلحة النارية، وتحليل البيانات ودعم أعمال التوعية العامة.  

  

"عنف السالح مشكلة صحية عامة، والمساعدة في التخفيف من عنف    قالت مفوضة وزارة الصحة الدكتورة ماري ت. باسيت:
ثار الصحية المرتبطة به والمعاناة تبدأ باالستثمار في المجتمعات. كجزء من تعهد الحاكمة هوكول بالحد من السالح، واآل

حوادث العنف باستخدام األسلحة النارية في جميع أنحاء والية نيويورك، سيعمل هذا التمويل على زيادة تعزيز المنظمات  
  إنهاء هذه المآسي التي ال معنى لها." المجتمعية الموثوقة التي عملت منذ فترة طويلة على  

  

: "تتطلب مواجهة وباء عنف السالح استخدام وتمويل كل أداة في الصندوق، بما في ذلك مجموعات قال السناتور تشاك شومر
لنا على  التدخل في العنف المجتمعي، والتي تستخدم أساليب مثبتة بالبيانات للحد من العنف وإنقاذ األرواح. أنا فخور بأننا حص

( في قانون سالمة السالح الذي أقره  CVIمليون دوالر لبرامج التدخل في العنف المجتمعي ) 250زيادة تاريخية بقيمة 
الحزبان مؤخًرا، ولن أتوقف عن بذل الجهود لتقديم كل سنت من الدعم الفيدرالي لهذه البرامج لمواصلة عملها الهائل للحفاظ 

 على سالمة مجتمعاتنا."  
  

"مع استمرار مواجهة المجتمعات في جميع أنحاء واليتنا وبالدنا ويالت العنف المسلح،   ت السناتور كيرستن غيليبراند:قال
سيوفر هذا التمويل الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للضحايا والناجين من عنف السالح ويساعد على وقف الجريمة من مصدرها.  

  السالح وإنقاذ األرواح."  سأستمر في بذل كل ما بوسعي لمحاربة عنف

  

"لقد أثر العنف المسلح على العديد من المجتمعات في جميع أنحاء البالد، بما في ذلك المجتمعات في  قال النائب جيرولد نادلر:
السلبية لعنف  لدينا التزام أخالقي لحل هذا الوباء المتفشي، وسيكون هذا التمويل خطوة مهمة نحو معالجة النتائج  .نيويورك

السالح. لقد كنت أكافح كل يوم في الكونغرس من خالل تقديم مشاريع قوانين مثل ’قانون حماية أطفالنا‘ والتصويت  
لصالح ’قانون المجتمعات األكثر أمانًا من الحزبين‘. أحيي الحاكمة هوكول لقيادتها الطريق في والية نيويورك، وأتطلع إلى  

  ب معها للتصدي لوباء عنف السالح." مواصلة العمل جنبًا إلى جن
  

"ليس هناك ما هو أهم من الحفاظ على مجتمعاتنا في مأمن   قالت زعيم األغلبية في مجلس الشيوخ أندريا ستيوارت كوزينز: 
من ويالت عنف السالح. لقد كان من األولويات األساسية لمؤتمر مجلس الشيوخ الديمقراطي دعم البرامج القائمة على األدلة  

طوارئ صحية عامة  على مستوى المجتمع كجزء من نهج شامل للتعامل مع العنف باستخدام األسلحة النارية باعتباره حالة 
تؤثر على واليتنا والبالد. أنا سعيدة ألن الحاكمة، بالشراكة مع الهيئة التشريعية، تواصل التركيز على تأمين هذا التمويل المهم 

  لتعزيز مواصلة جهود منع عنف السالح وتعزيز خدمات الدعم لمساعدة الضحايا والناجين على التعافي." 

  
 والر للبرامج التالية:  مليون د 9.1لقد تم تقديم 

  
  برامج مدينة نيويورك ولونغ آيالند

  
 دوالر   75,000براونزفيل ثينك تانك ماترز: وظيفة واحدة،  •

 دوالر   120,000(: ثالث وظائف، CAMBAمؤسسة براونزفيل، إن فيولنس آوت ) •

• CCI  ،رايز/ بروكلين، سيف اور ستريتس/ برونكس، ومبادرات سالمة الجوار/ هارلم(: ستة وظائف(
 دوالر   420,000

 دوالر   136,800المركز المركزي للحياة األسرية )جزيرة ستاتن(: ثالث وظائف،   •

 دوالر   120,000ايست فالتبش فيليج )بروكلين(: وظيفتان  •



  11يفيرتس غاردنز، مستشفى بروكديل، مستشفى مقاطعة كنغز(: ايليت ليرنرز )براونزفيل، بروسبكت ل •
 دوالر   660,000وظيفة، 

 دوالر   50,000حديقة الوزارات الجثسيمانية )هارلم(: وظيفتان،  •

 دوالر   36,000غيت واي كومينيتي امباورمنت )بروكلين(: وظيفة واحدة،  •

 دوالر   175,695 مركز الجالية اليهودية في جزيرة كوني الكبرى: ثالث وظائف، •

• LIFECamp  ،دوالر   240,000)برنامج مجتمعي/كوينز ومستشفى جامايكا(: ست وظائف 

مستشفى نورثويل )مستشفى جامعة ساوث شور، مركز كوهين الطبي لألطفال، مستشفى جامعة والية  •
 دوالر   557,500آيالند(: خمس وظائف )بما في ذلك عامل اجتماعي واحد(، 

 دوالر   191,382/ لنكولن(: ثالث وظائف،  NYC Health + Hospitalsب )غانز داون، اليف ا •

 دوالر   180,000مبادرة كينغز ضد العنف )مستشفى مقاطعة كينغز(: ثالث وظائف،  •

 دوالر   92,000ساوثسايد يونايتد )بروكلين(: وظيفتان،  •

 دوالر  300,000موارد ركن الشارع )برنامج مجتمعي/ هارلم ومستشفى هارلم(: ست وظائف،  •

 دوالر   156,975التحالف الدولي للشباب الحضري )ذا برونكس(: ثالث وظائف،  •

  

 ( المستندة إلى المجتمع والمستشفى DCJSلقسم خدمات العدالة الجنائية ) SNUGبرامج 
  

دوالر، ومركز ألباني الطبي، ثالث وظائف ،   459,937، ثماني وظائف، Trinity Alliance ألباني: •
 دوالر   247,573

 دوالر  914,000وظائف،  10برونكس: مركز جاكوبي الطبي،  •

 دوالر  855,000وظيفة،   12مركز مقاطعة إيري الطبي،  بوفالو: •

 دوالر  48,260هيبمستيد: جمعية األسرة والطفل، وظيفة واحدة،   •

 دوالر   146,416 : خدمات فاميلي سيرفيسيز في ويستشتر، ثالث وظائف،جبل فيرنون •

 دوالر  160,200 (، ثالث وظائف،RECAPنيوبورج: ريكاب ) •

 دوالر   160,200بوكيبسي: فاميلي سيرفيسيز، ثالث وظائف،  •

دوالر، ومركز تسوية المنازعات، ثالث وظائف ،  427,800، سبع وظائف، PathStone روتشستر: •
 دوالر   100,000

دوالر، والمركز الطبي في جامعة والية   422,420، سبع وظائف، Connections سيراكيوز: •
 دوالر   282,980نيويورك، ثالث وظائف، 

 دوالر   42,748، وظيفة واحدة، Trinity Allianceتروي:  •

 دوالر   101,600في يونكرز، وظيفتان،  YMCA يونكرز: •

 دوالر   44,570وياندانش: مجلس الفرص االقتصادية سوفولك، وظيفة واحدة،  •

  
( أيًضا ما DCJSالمدعومة من قسم خدمات العدالة الجنائية ) 12للتوعية في الشوارع وعددها  SNUGستتلقى برامج 

ب واحتياجات البرنامج اإلضافية. يستخدم قسم خدمات العدالة الجنائية  دوالر لدعم الزيادات في الروات 900,000يقرب من 
(DCJS مبلغ )دوالر لتقديم المساعدة الفنية والدعم اإلداري لشبكة برامج   254,000SNUG  .التابعة له  
  

مليون دوالر لتمويل مبادرات   227التي أقرتها الحاكمة والهيئة التشريعية للوالية   2023ميزانية السنة المالية تضمنت 
لتعزيز جهود منع عنف السالح لكل من منظمات إنفاذ القانون والمنظمات المجتمعية. يستفيد من هذا التمويل الذي يديره قسم  

  (:DCJSخدمات العدالة الجنائية )
  

برامج ومبادرات العنف ضد األسلحة القائمة على المجتمع لدعم   SNUGمليون دوالر لمبادرات  20.9 •
SNUG وزيادة البرامج للمساعدة في تلبية االحتياجات األساسية للشباب المعرضين للخطر،  اإلضافية ،

وتوفير االستعداد للعمل القائم على المهارات والتدريب على التوظيف، وإطالق برنامج لتوظيف واستبقاء  
ماليين دوالر من التمويل الفيدرالي من خالل مكتب خدمات  4التوعية، وحوالي العاملين في مجال 

 .  SNUG( لتضمين خدمات العمل االجتماعي ضمن برامج OVSالضحايا )
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في   مبادرة القضاء على العنف المسلحمليون دوالر لدعم وكاالت إنفاذ القانون التي تشارك في   18.2 •
والية نيويورك، وهو أكبر استثمار حكومي في البرنامج، لنشر استراتيجيات قائمة على األدلة للحد من 

 مقاطعة هي األكثر تضرًرا من عنف السالح.  17مجتمعًا في  20إطالق النار وإنقاذ األرواح في  

 -اكز تحليل الجريمة العشرة في نيويورك، والتي تجمع المعلومات الجنائية وتشاركها مليون دوالر لمر 15 •
وكالة حكومية ومحلية إلنفاذ القانون، تعمل كمورد  350بين أكثر من  -بما في ذلك بيانات أسلحة الجريمة 

 رائم عنيفة. مهم لردع الجرائم والتحقيق فيها وحلها، بما في ذلك األسلحة النارية التي تنطوي على ج

  
طبيق القانون، وجمع وكالة دعم متعددة الوظائف للعدالة الجنائية، بما في ذلك التدريب على ت قسم خدمات العدالة الجنائيةيعتبر 

وتحليل بيانات الجريمة على مستوى الوالية، واالحتفاظ بمعلومات التاريخ الجنائي وملفات بصمات األصابع، واإلشراف 
اإلداري على بنك بيانات الحمض النووي للوالية، بالشراكة مع شرطة والية نيويورك، والتمويل واإلشراف على برامج  

ي، وإدارة أموال العدالة الجنائية الفيدرالية والوالئية، ودعم الوكاالت ذات الصلة بالعدالة الجنائية  المراقبة واإلصالح المجتمع
 .  فيسبوكو تويترتابعوا الوكالة على  في جميع أنحاء الوالية، وإدارة سجل مرتكبي الجرائم الجنسية بالوالية.

 
تقدم خدمات مباشرة مثل االستشارات في حاالت األزمات  برنامج دعم للضحايا 200أكثر من يدعم مكتب خدمات الضحايا 

ية المدنية والمساعدة في الرحيل ومساعدة ضحايا الجريمة وأسرهم. كما تقدم والمناصرة ومالجئ الطوارئ والمساعدة القانون
الوكالة المساعدة المالية والتعويضات لضحايا الجرائم المستحقين عن نفقات العالج واالستشارة، ونفقات الجنازة والدفن،  

  .فيسبوكو تويترتابعو الوكالة على  واألجور المفقودة والدعم، باإلضافة إلى المساعدة األخرى.
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