
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 8/ 19 للنشر فوًرا: 

 
 

ماليين دوالر لدعم إنشاء فرق تقييم التهديدات وإدارتها في المقاطعات في كافة أنحاء   10الحاكمة هوكول تعلن عن عن  
  والية نيويورك

  
في أعقاب هجوم بافالو والذي يتطلب من كل مقاطعة و مدينة نيويورك أن   18تنفيذي رقم األمر ال أصدرت الحاكمة هوكول 

  تضع خطًطا لمواجهة اإلرهاب المحلي
  

ومدينة نيويورك لدعم تشكيل فرق تقييم التهديدات وإدارتها  57يتوفر تمويل المنح اآلن لجميع المقاطعات البالغ عددها 
   بات الخطط المحلية لمنع اإلرهابوهذا مكون رئيسي في تلبية متطل
  

يجب على المقاطعات التي تتلقى التمويل إرسال خططها إلى قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ في الوالية على النحو  
   2022ديسمبر/كانون األول   31المطلوب في األمر التنفيذي بما ال يتجاوز 

  
  

ومدينة نيويورك لدعم  57ماليين دوالر متاحة لكافة المقاطعات البالغ عددها  10أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن أن 
األمر  تشكيل فرق تقييم التهديدات وإدارتها وهي عنصر أساسي في الخطط المحلية لمنع اإلرهاب المحلي المطلوبة بموجب

. صدر األمر التنفيذي من قبل الحاكمة هوكول في أعقاب هجوم بافالو في مايو/أيار وهو مصمم لمحاربة  18نفيذي رقم الت
الطفرة المقلقة في اإلرهاب المحلي والتطرف العنيف الذي كثيًرا ما يستلهم ويخطط له وينشر على منصات التواصل 

، يجب أن تتضمن الخطط مدخالت من جهات إنفاذ القانون 18ي رقم وفقًا لألمر التنفيذ  االجتماعي ومنتديات اإلنترنت.
والمتخصصين في الصحة العقلية ومسؤولي المدارس ووكاالت الخدمة االجتماعية وأصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين  

   داخل والياتهم القضائية. 
  

ن بيض في مسقط رأسي في بوفالو التزمنا  "في أعقاب الهجوم المروع الذي وقع على يد عنصريي قالت الحاكمة هوكول،
"إن أولويتي األولى كحاكمة هي الحفاظ على سالمة سكان نيويورك، وسيكون  بمواجهة واستئصال بالء اإلرهاب المحلي."

ل هذا التمويل الذي تشتد الحاجة إليه ضروريًا لدعم شركائنا المحليين في مجال السالمة العامة لمواجهة اإلرهاب المحلي داخ
مجتمعاتهم. من خالل العمل معًا، يمكننا التأكد من أن نيويورك مستعدة ألي ولجميع المخاطر التي تهدد أمننا الجماعي ومنع  

   أعمال اإلرهاب المحلية المستقبلية والعنف المتطرف في كافة أنحاء الوالية."
  

 ,Threat Assessment and Managementتم تقديم إرشادات حول تشكيل فرق تقييم التهديدات وإدارتها ) 
TAM األسبوع الماضي   قمة استغرقت يومينمقاطعة ومدينة نيويورك في  36(، والحصول على تمويل للقيام بذلك، إلى

تشجع   ( في مركز تدريب التأهب الحكومي في أوريسكاني.DHSESاستضافتها شعبة األمن الداخلي وخدمات الطوارئ )
إدارة األمن الوطني والخدمات االجتماعية المناطق المحلية على تطوير فرق تام كوسيلة للتخفيف من حدة العنف المستهدف.  

سيساهم إنشاء هذه الفرق أيًضا لتلبية متطلبات إنشاء خطط منع اإلرهاب المحلي. كل مقاطعة ومدينة نيويورك مؤهلة لتلقي ما  
  عم هذه الجهود ومطلوب منها تقديم خططها إلى الوالية بحلول نهاية العام. دوالًرا لد 172,413يصل إلى 

   
"نحن فخورون بدعم شركائنا في مجال السالمة العامة في   قال جاكي براي مفوض قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ، 

يعمل فريقنا مباشرةً مع أصحاب  مكافحة اإلرهاب المحلي والعنف الموجه هنا في والية نيويورك. بفضل الحاكمة هوكول، 
  المصلحة للحصول على تمويل خارجي وتقديم التوجيه لمواجهة التحديات المقبلة والحفاظ على أمان سكان نيويورك."

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-18-preventing-and-responding-domestic-terrorism&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1e920b7e381d42c4e0af08da81fb331f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637965213149259109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sxdS9qkQL%2BfJoAji6Q2pSUXs%2BzRAh4drGx%2F9gy9Lb4g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-18-preventing-and-responding-domestic-terrorism&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1e920b7e381d42c4e0af08da81fb331f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637965213149259109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sxdS9qkQL%2BfJoAji6Q2pSUXs%2BzRAh4drGx%2F9gy9Lb4g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-18-preventing-and-responding-domestic-terrorism&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1e920b7e381d42c4e0af08da81fb331f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637965213149259109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sxdS9qkQL%2BfJoAji6Q2pSUXs%2BzRAh4drGx%2F9gy9Lb4g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-issuance-guidance-support-counties-development-domestic-terrorism&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1e920b7e381d42c4e0af08da81fb331f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637965213149259109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pFmcMUSYKs4xoF%2BJCnJmL0PthU0WLVYX64XGAJ3uSsk%3D&reserved=0


  
"تدرك الحاكمة هوكول أنه من أجل تنفيذ سياسة   قال ستيفن أكواريو المدير التنفيذي لرابطة المقاطعات في والية نيويورك،

محليًا فإن المقاطعات بحاجة إلى تمويل للقيام بذلك. هذا التمويل مفيد في دعم تشكيل فرق تقييم التهديدات وإدارتها.  الوالية 
نحيي الحاكمة على قيادتها ونقدر الشراكة مع الوالية حيث تعمل المقاطعات على وضع خططها المحلية لمنع اإلرهاب  

  المحلي."
  

ات اإلرهابية المحلية أحد أكثر التهديدات إلحاًحا على السالمة العامة في جميع أنحاء الواليات  يمثل االرتفاع األخير في الهجم 
  73، اكتشف 2021المتحدة. في العقد الماضي، تضاعفت الهجمات اإلرهابية والمؤامرات المحلية ثالث مرات. في عام 

   ا ومؤامرات تشبه دوافعها األفكار اإلرهابية. هجومً  38هجوًما إرهابيًا ومؤامرة في الواليات المتحدة بما في ذلك 
  

  معلومات عن قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ
  

يوفر قسم والية نيويورك لألمن الداخلي وخدمات الطوارئ القيادة والتنسيق والدعم لتجنب الكوارث وحاالت الطوارئ 
األخرى والحماية منها واالستعداد لها ومواجهتها والتعافي من آثارها والتخفيف من حدتها. لمزيد من المعلومات، ابحث عنا  

  .موقعنا اإللكتروني، او تفضل بزيارة أنستغرامأو  تويتر، أو تابعنا على فيسبوكعلى 
  

###  
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