
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول  12/ 10/ 2022 للنشر فوًرا: 

 
 

مليون دوالر من التمويل الفيدرالي للتأهب لحاالت الطوارئ وجهود مكافحة   246الحاكمة هوكول تعلن عن أكثر من 
  اإلرهاب

  
سيساعد التمويل المجتمعات في جميع أنحاء الوالية على الوقاية من مختلف الكوارث وحاالت الطوارئ واالستجابة لها  

  والتعافي منها.
  
  

مليون دوالر لدعم جهود مكافحة اإلرهاب والتأهب  246أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن تمويل فيدرالي بأكثر من 
لحاالت الطوارئ في جميع أنحاء نيويورك. يدعم التمويل، الذي قدمته الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ من خالل برنامج  

جهود االستعداد لألمن القومي اإلقليمي، بما في ذلك التخطيط والتنظيم والمعدات ، 2022منح األمن الداخلي للسنة المالية  
والتدريب وأنشطة التمرين التي تعتبر بالغة األهمية الستدامة وتحسين الوقاية المجتمعية والحماية واالستجابة، وقدرات 

ة هذا التمويل بالتنسيق الوثيق مع أصحاب التعافي. ستتولى إدارة األمن الداخلي وخدمات الطوارئ بوالية نيويورك إدار
  المصلحة المحليين.

   

ولهذا السبب بذهلت جهوًدأ جبارة لتأمين التمويل الفيدرالي لنيويورك لمساعدة وكاالت  -"السالمة العامة هي أولويتي القصوى 
قالت الحاكمة  ا لمكافحة اإلرهاب،" إنفاذ القانون في واليتنا وعلى الصعيد المحلي والقبلي على تعزيز استعدادها وجهوده

"ما زلنا نواجه عدًدا ال يحصى من التهديدات مثل الهجمات اإللكترونية والتطرف المحلي والهجمات المحتملة على   هوكول.
اذ  مليون دوالر الذي تم اإلعالن عنه اليوم سيكون حاسًما لمساعدة وكاالت إنف 246نظامنا االنتخابي، والتمويل الذي يزيد عن 

  القانون في جميع أنحاء الوالية على مواصلة استعدادها لحاالت الطوارئ وجهود مكافحة اإلرهاب." 
  

يتكون برنامج منح األمن الداخلي التابع للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ من ثالث منح منفصلة قائمة على المخاطر تهدف 
إلى مساعدة جهود الوالية والجهود المحلية والقبلية في منع أعمال اإلرهاب والتأهب لها والحماية منها واالستجابة لها. هذه 

   داخلي للوالية، ومبادرة أمن المنطقة الحضرية وعملية ستوغاردن .البرامج هي برنامج األمن ال 
  

"يدعم هذا التمويل الحاسم المستجيبين   قال جاكي براي، مفوض قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ بوالية نيويورك:
االستجابة والحفاظ على  للطوارئ في جميع أنحاء الوالية من خالل منحهم الموارد التي يحتاجونها لتعزيز قدراتهم على 

مجتمعاتنا آمنة. وستساعد هذه األموال على تعزيز جهود مكافحة اإلرهاب الجارية في جميع أنحاء والية نيويورك ومساعدة  
 شركائنا المحليين على مواصلة حماية سكان نيويورك من التهديدات الحالية والناشئة." 

  
مليون دوالر من التمويل  246كمة هوكول بخصوص إعالن اليوم لتخصيصها  "أثني على الحا  قال النائب أدريانو اسبيالت:

الفيدرالي للمساعدة في تعزيز برامج مكافحة اإلرهاب والتأهب للطوارئ في جميع أنحاء والية نيويورك. هذه األموال، التي  
المناطق الحضرية، وبرنامج منحة عملية   برنامج األمن الداخلي للوالية، ومبادرة أمن -سيتم توزيعها بفعالية عبر ثالثة برامج 

 حيوية لضمان السالمة واألمن والتأهب في حاالت الطوارئ، والتي تفيد كل واحد منا."  -ستون غاردن 
  
 مليون دوالر   68 -برنامج األمن الداخلي للوالية  
جابة لها والتعافي منها. وفقًا لإلرشادات  يوفر برنامج األمن الداخلي للوالية التمويل لمنع أعمال اإلرهاب وحمايتها واالست 

بالمائة من هذا التمويل إلى السلطات القضائية المحلية. يتضمن هذا   80الفيدرالية، يمنح قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ 



 

 

. ويتم استخدام نسبة  قائمة المنح أدناه، باإلضافة إلى مجموعة إضافية من المنح المستهدفة التي سيتم توفيرها في األشهر المقبلة
في المائة المتبقية من التمويل من قبل الوالية لزيادة تعزيز مكافحة اإلرهاب والتأهب لحاالت الطوارئ على مستوى  20الـ

 الوالية. 
  

ت  كانت االستثمارات مطلوبة لدعم المجاالت التالية ذات األولوية في محاولة لبناء القدرات على مستوى الوالية: تعزيز قدرا
تبادل المعلومات واالستخبارات؛ تعزيز قدرات األمن السيبراني؛ تعزيز حماية األهداف غير المحصنة/األماكن المزدحمة؛  

 محاربة العنف المتطرف المحلي؛ تأهب وصمود المجتمع المحلي؛ وأمن االنتخابات.  
 فيما يلي مبالغ المنح: 

  

   إجمالي المنحة   المستفيد من المنحة 

  635,472$ مقاطعة ألباني 

  301,361$ مدينة ألباني 

  59,750$ مقاطعة أليغاني  

  311,551$ مقاطعة بروم  

  136,570$ مقاطعة كاتاروغوس  

  132,303$ مقاطعة كايوغا  

  170,713$ مقاطعة تشاتاكوا 

  145,106$ مقاطعة تشيمونغ  

  93,892$ مقاطعة تشينانغو  

  128,035$ مقاطعة كلينتون 

  76,821$ مقاطعة كولومبيا  

  51,215$ مقاطعة كورتالند 

  85,356$ مقاطعة ديالوير  

  574,070$ مقاطعة دوتشيز  

  1,741,460$ مقاطعة إيري )مدينة بوفالو(  

  102,428$ مقاطعة إيسيكس 

  59,750$ مقاطعة فرانكلين 

  72,553$ مقاطعة فولتون 

  98,160$ مقاطعة جينيسي 

  98,160$  مقاطعة غرين

  42,678$ مقاطعة هاميلتون 

  76,821$ مقاطعة هيركيمير  

  110,964$ مقاطعة جيفيرسون 

  46,946$ مقاطعة لويس  

  128,035$ مقاطعة ليفينجستون  

  106,696$ مقاطعة ماديسون  

  620,911$ مقاطعة مونرو 

  342,800$ مدينة روتشستر  

  102,428$ مقاطعة مونتغومري 

  1,598,420$ مقاطعة ناسو  

  28,667,676$ مدينة نيويورك  

  555,981$ مقاطعة نياجرا  

  226,103$ مقاطعة أونيدا 



 

 

  371,008$ مقاطعة أونونداغا 

  279,884$ مدينة سيراكيوز  

  170,714$ مقاطعة أونتاريو 

  924,546$ مقاطعة أورانج 

  89,625$ مقاطعة أورلينز 

  166,445$ مقاطعة أوسويغو  

  93,892$ مقاطعة أوتسيغو  

  234,731$ مقاطعة بوتنام 

  336,602$ مقاطعة رينسيالر 

  154,378$ مدينة تروي 

  635,907$ مقاطعة روكالند  

  247,535$ مقاطعة ساراتوجا 

  272,829$ مقاطعة شينيكتادي 

  203,670$ مدينة شينيكتادي  

  81,089$ مقاطعة شوهاري 

  46,946$ مقاطعة شويلر  

  51,215$ مقاطعة سينيكا  

  157,910$ مقاطعة سانت لورنس  

  110,965$ مقاطعة ستوبين 

  986,412$  مقاطعة سوفولك

  179,249$   مقاطعة سوليفان

  59,750$ مقاطعة تيوغا 

  98,160$ مقاطعة تومبكينز  

  230,463$ مقاطعة أولستر 

  68,285$ مقاطعة وارن 

  68,285$ مقاطعة واشنطن 

  145,106$ مقاطعة وين 

  1,165,935$ مقاطعة ويستتشستر 

  59,750$ مقاطعة وايومينغ  

  34,143$ مقاطعة ياتس  

  45,426,614$  اإلجمالي

  
  
 مليون دوالر   176.5 -مبادرة أمن المناطق الحضرية  

يُمنح هذا التمويل للواليات القضائية في منطقة مدينة نيويورك الحضرية بموجب منحة مبادرة أمن المناطق الحضرية.  
ستستخدم المنطقة هذه األموال لدعم وتعزيز برامجها الحاسمة لمكافحة اإلرهاب. استناًدا إلى اإلرشادات الفيدرالية، يتم 

عمل المنطقة الحضرية بالمنطقة، باستخدام عملية قائمة على اإلجماع، وتم  ٪ من الجائزة للشركاء في مجموعة80تخصيص 
 توضيح اتفاقية اإلجماع لهذه األموال أدناه.  

  
دوالر وإدراجه في المنح أدناه لمدينة نيويورك من حصة الوالية من   16,532,588سيتم أيًضا تخصيص مبلغ إضافي قدره  

، تقديًرا لموقع المدينة الفريد من حيث التهديدات المحتملة من 2022نة المالية منحة مبادرة أمن المناطق الحضرية للس
األنشطة المتعلقة باإلرهاب. وتستخدم الوالية التمويل المتبقي لزيادة تعزيز وضع نيويورك لمكافحة اإلرهاب والتأهب 

 للطوارئ داخل المنطقة الحضرية.  



 

 

  
 ئ المحلية مذكورة أدناه: مبالغ المنح المتاحة لوكاالت إدارة الطوار

  

   إجمالي المنحة   المستفيد من المنحة 

 هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي 
$10,534,293  

  

  2,819,726$ مقاطعة ويستتشستر 

  2,617,773$ مدينة يونكرز 

  2,811,464$  مقاطعة سوفولك

  2,839,631$ مقاطعة ناسو  

  136,188,901$ مدينة نيويورك  

  157,811,788$  اإلجمالي

  
 مليون دوالر  2 -برنامج منح عملية ستون غاردن  
توفر هذه المنحة تموياًل مهًما لتعزيز التعاون والتنسيق بين وكاالت إنفاذ القانون الفيدرالية والوالئية والمحلية والقبلية من   

 خالل دعم العمليات المشتركة التي يتم إجراؤها على طول الحدود الشمالية.  
  

   إجمالي المنحة   المستفيد من المنحة 

  75,900.00$ مقاطعة كايوغا  

  53,300.00$ مقاطعة تشاتاكوا 

  250,000.00$ مقاطعة كلينتون 

  185,000.00$ مقاطعة إيري 

  290,000.00$ مقاطعة فرانكلين 

  134,200.00$ مقاطعة جيفيرسون 

  116,500.00$ مقاطعة مونرو 

  155,000.00$ مقاطعة نياجرا  

  118,800.00$ مقاطعة أورلينز 

  140,700.00$ مقاطعة أوسويغو  

  300,000.00$ مقاطعة سانت لورنس  

  81,900.00$ مقاطعة سانت ريجيس موهوك 

  82,600.00$ مقاطعة وين 

  51,200.00$ مقاطعة وايومينغ  

  2,035,100$  اإلجمالي

  
   معلومات عن قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ

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

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