
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 22/10 للنشر فوًرا:

 
 

الحاكمة هوكول والعمدة آدامز يعلنان عن إجراءات رئيسية للحفاظ على سالمة مترو األنفاق ومعالجة جرائم النقل، بناء  
   على التعاون المستمر بين الوالية والمدينة

  

( تزيد من تواجد الشرطة على المنصات والقطارات MTA( وهيئة النقل الحضري )NYPDشرطة والية نيويورك )
 محطة خالل ساعات الذروة   300سيتواجد أفراد الشرطة في أكثر من  -نوبة عمل إضافية كل يوم  1,200بحوالي 

  

ستعمل الوحدات الجديدة المخصصة في مراكز الطب النفسي على معالجة السكان في الشوارع والمشردين في مترو األنفاق 
 يعانون من مرض عقلي شديد  الذين

  
(، وموظفي الخدمات الطبية الطارئة/فنيي  NYPD(، وشرطة نيويورك )MTAتدريب جديد لشرطة هيئة النقل الحضري )

( حول أفضل الممارسات إلشراك السكان الذين ال مأوى لهم، والتفويض بنقل األفراد EMS/EMTالطوارئ الطبية )
 المحتاجين إلى التقييم النفسي 

  
  

أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوكول وعمدة مدينة نيويورك إريك آدامز اليوم عن مبادرات موسعة للحفاظ على سالمة مترو 
أنفاق مدينة نيويورك ومعالجة جرائم النقل. وتشمل المبادرات استثماًرا كبيًرا من صندوق الطوارئ العام للوالية والتزاًما  

ادات مخصص لدعم وجود إضافي للشرطة في نظام مترو األنفاق. ستقوم شرطة والية بالعمل مع المدينة على مصدر إير
نوبة عمل   1,200( بزيادة تواجد أفراد الشرطة على المنصات بحوالي MTA( وهيئة النقل الحضري )NYPDنيويورك )

اعة دورية إضافية للعمل  س 10,000أي ما يعادل حوالي  —إضافية ألفراد شرطة العمل اإلضافي كل يوم في مترو األنفاق  
باإلضافة إلى وحدتين مخصصتين جديدتين في مراكز الطب النفسي للمساعدة في تزويد أولئك الذين   —اإلضافي كل يوم 

 يعانون من أمراض الصحة العقلية الخطيرة بالمساعدة التي يحتاجونها.  
  

ارع، وفي منازلهم، وفي مدارسهم، وفي مترو "أولويتي األولى كحاكمة هي الحفاظ على أمان سكان نيويورك في الشو
"إن استراتيجيتنا الموسعة قالت الحاكمة هوكول.   األنفاق، وسنفعل كل ما يلزم لجعل مترو األنفاق لدينا أكثر أمانًا للركاب، " 

م مترو لسالمة مترو األنفاق المتمثلة في قوات الشرطة والكاميرات والرعاية ستكون بمثابة إجراءات صارمة ضد جرائ
األنفاق، وتساعد أولئك الذين يعانون من التشرد على الحصول على الدعم الذي يحتاجونه للخروج من النظام، وتخفيف 

مخاوف الركاب لضمان شعور سكان نيويورك باألمان في جميع أنحاء نظام مترو األنفاق. بناًء على تعاوننا المستمر مع  
( لتوفير السالمة واألمن الذي يستحقه  NYPDع العمدة وشرطة والية نيويورك ) المدينة، سنواصل العمل جنبًا إلى جنب م

 سكان نيويورك."  
  

إضافة مئات من أفراد  "سيساعد هذا الجهد في شيئين يريدهما سكان نيويورك بشدة: قال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز: 
الشرطة اإلضافيين المنتشرين بشكل استراتيجي في قطاراتنا ومساعدة أولئك الذين يعانون من أمراض الصحة العقلية الخطيرة  

حتى يتمكنوا من إيجاد طريقة للخروج من نظام مترو األنفاق. يجب أن نتعامل مع كل من مفهوم السالمة وواقعه، وستقوم  
التي نعلن عنها اليوم مع الحاكمة هوكول بذلك، مع البناء على نجاحات خطة سالمة مترو األنفاق الخاصة  الشراكة الموسعة 

بنا. خالصة القول هي أن الركاب سيرون المزيد من الضباط في النظام، وكذلك أولئك الذين يفكرون في خرق القانون. نيابة 
 حكومي الذي سيجعل مترو األنفاق لدينا أكثر أمانًا."  عن جميع سكان نيويورك، نحن ممتنون لهذا االستثمار ال

  



 

 

( معًا على وجه التحديد لنشر  NYPD( وإدارة شرطة والية نيويورك )MTAستعمل إدارة شرطة هيئة النقل الحضري )
المحرز  المزيد من أفراد الشرطة بشكل استراتيجي عبر النظام وزيادة تواجدهم على المنصات والقطارات، بناء على التقدم 

 . السالمة في مترو األنفاقخالل األشهر الثمانية الماضية منذ أن أصدر العمدة آدامز خطته تحت شعار 
  

 -( في نظام مترو األنفاق في أربعة محاور رئيسية للسكك الحديدية للركاب MTAسيتم نشر شرطة هيئة النقل الحضري )
محطة بنسلفانيا، ومحطة غراند سنترال، ومحطة أتالنتيك، ومحطة ساتفين آرتشر )جامايكا(. سيؤدي هذا اإلجراء إلى توزيع  

  -ولوية في القطارات والمحطات فرد من أفراد شرطة نيويورك للنشر في مواقع العبور األخرى ذات األ 100ما يقرب من 
 مما يسمح للركاب الذين يحاولون ارتكاب جرائم برؤية وجود شامل للضباط في نظام النقل.  

  
( تركيب كاميرات في كل عربة مترو أنفاق لتعزيز التغطية األمنية MTAعالوة على ذلك، ستواصل هيئة النقل الحضري )

 صالت القطارات تعلن للركاب عند دخولهم إلى المحطة بوجود أفراد الشرطة.  وزيادة ثقة الراكب، باإلضافة إلى جعل مو
  

لمواصلة معالجة السكان غير المقيمين الذين يحتمون بنظام مترو األنفاق وأولئك الذين يعانون من مرض عقلي حاد، وكذلك  
عم الخيارات اآلمنة، وجهت الحاكمة البناء على التقدم المحرز منذ أن نشرت الحاكمة هوكول فرق التدخل في األزمات لد

  25( إلنشاء وحدتين جديدتين مخصصتين من Office of Mental Health, OMHهوكول مكتب الصحة العقلية )
 سريًرا للمرضى الداخليين.   50سريًرا، لما مجموعه 

  
ي األزمات لشرطة هيئة النقل ( بتوسيع نطاق التدريب على التدخل فOMHباإلضافة إلى ذلك، سيقوم مكتب الصحة العقلية )

(، وتعليمهم EMS/EMT(، وشرطة نيويورك، وموظفي الخدمات الطبية الطارئة/فنيي الطوارئ الطبية )MTAالحضري )
أفضل الممارسات إلشراك األفراد الذين يعانون من التشرد وضمان إطالعهم الكامل على السلطة القانونية لنقل األفراد الذين  

م نفسي. تستند هذه المبادرات الموسعة إلى التعاون المستمر بين الوالية والمدينة بشأن سالمة مترو األنفاق  يحتاجون إلى تقيي
والتواصل مع السكان الذين يعانون من التشرد. كما تعهدت الحاكمة هوكول والعمدة آدامز بالبحث في تعزيز وتحسين القوانين 

 أمراض الصحة العقلية الخطيرة.  التي تقدم المساعدة ألولئك الذين يعانون من 
  

"إعالن اليوم ممكن بسبب الشراكة بين المدينة  ( والمدير التنفيذي جانو ليبر: MTAقال رئيس هيئة النقل الحضري )
والوالية لضمان سالمة نظام مترو األنفاق لدينا. ارتفع عدد ركاب مترو األنفاق منذ عيد العمال، وما زلنا نركز على زيادة ثقة  

اق، والمزيد من  الركاب من خالل زيادة نشر الموظفين بالزي الرسمي، والكاميرات المثبتة في كل عربة من عربات مترو أنف
( عن امتنانها للحاكمة هوكول والعمدة آدامز لقيادتهما MTAالتقدم في قضايا جودة الحياة. تعرب هيئة النقل الحضري )

 والتزامهما بمترو األنفاق."  
  

( وهيئة النقل الحضري  NYPD"تفخر شرطة والية نيويورك )قال مفوض شرطة مدينة نيويورك كيشانت إل سيويل،
(MTAبأ )  نهما شريكان في العمل المستمر للحفاظ على سالمة جميع أولئك الذين يستخدمون قطارات ومحطات مترو األنفاق

لدينا. من خالل االستفادة من التعاون السلس، والحضور الشامل للشرطة، واالتصاالت االستباقية مع جمهور الركوب، سنعمل 
 ومدينة أكثر أمانًا."  - على تعميق قدرتنا على ضمان نظام نقل أكثر أمانًا

  
"مع عزم الحاكمة هوكول على مساعدة األفراد األكثر قالت مفوضة والية نيويورك للصحة العقلية، الدكتورة آن سوليفان 

( مبادرتين حاسمتين لمساعدة سكان  OMHضعفًا في نيويورك الذين يعانون من مرض عقلي، يطلق مكتب الصحة العقلية )
إلى وحدات المرضى الداخليين المنزلية لألفراد رعاية موجهة نحو  وحدة االنتقالنيويورك الذين يعانون من التشرد. ستوفر 

برنامج التعافي ومركزة على األشخاص لتحقيق هدف الحصول على حياة ُمحسَّنة في المجتمع. باإلضافة إلى ذلك، سيتم توفير 
جديد لمن يحتاجون إلى مزيد من التنظيم والدعم في إعادة االندماج في المجتمع. سيتألف نتقال إلى األقامة في المجتمع ا

البرنامج من مساكن شبه مستقلة قصيرة األجل مع خدمات إنعاش مكثفة ومصممة لتعليم المهارات الحياتية الالزمة للعيش 
هذه البرامج الجديدة من فرق دعم الخيارات اآلمنة التي تعمل بالفعل بنشاط على  بنجاح في بيئة أكثر استقاللية. ستستفيد 

 إشراك األفراد المشردين الذين يعانون من مرض عقلي." 
  

 (  NYPD( وضباط شرطة والية نيويورك )MTAزيادة تواجد شرطة هيئة النقل الحضري ) 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Foffice-of-the-mayor%2Fnews%2F087-22%2Fmayor-adams-releases-subway-safety-plan-says-safe-subway-prerequisite-new-york-city-s&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cad9a6f0eee4242a675e908dab45c2f79%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638020605324319525%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NZ%2BxeKPiPiAcgwGQrVGdKi7oeB9YsiqrUvDhxLKkMls%3D&reserved=0


 

 

( معا لنشر المزيد من الضباط بشكل  NYPDويورك )( وشرطة والية نيMTAستعمل إدارة شرطة هيئة النقل الحضري )
( المسؤولية األساسية MTAاستراتيجي وزيادة وجودهم على المنصات والقطارات، مع تولي شرطة هيئة النقل الحضري )

عن مراقبة محطات مترو األنفاق المجاورة والمرتبطة بمراكز السكك الحديدية الرئيسية األربعة للركاب من خالل نشر 
( بزيادة التغطية في محطات NYPDمما يسمح لشرطة نيويورك ) - 24/7توفير تواجد مستمر  -ئل من الموظفين فصا

شرطيًا على أساس يومي يعادل  60( لـMTAإضافية عبر نظام مترو األنفاق. إن تغطية قسم شرطة هيئة النقل الحضري )
 ( نظًرا لالختالف في طول النوبات بين األقسام.  NYPDفرًدا إضافيًا من أفراد شرطة نيويورك ) 90

  
( بشكل كبير من NYPD( والدعم اإلضافي، ستزيد شرطة نيويورك )NYPDمع هذا الوجود اإلضافي لشرطة نيويوك )

ساعة إضافية. سيرى   10,000نوبة عمل إضافية كل يوم، أو ما يقرب من  1,200تواجد الشرطة في نظام النقل بحوالي 
محطة على األقل خالل ساعات الذروة.   300يورك أفراد الشرطة يغطون المنصات في جوالت موسعة في سكان نيو

وستسمح هذه الزيادة في عدد أفراد الشرطة أيًضا لموظفي النقل المتفانين بركوب مئات القطارات اإلضافية يوميًا خالل 
رطة عند البوابات الدوارة التي ستعمل على إنفاذ القانون  ساعات الذروة. سيكون هناك أيًضا زيادة كبيرة في عدد أفراد الش

ومنع التهرب من األجرة. في المجموع، سيساعد هذا الوجود الشامل ألفراد الشرطة في مترو األنفاق على زيادة السالمة  
 العامة وردع أولئك الذين يفكرون في ارتكاب الجرائم.  

  
( حراس األمن )حراس البوابات( في محطات مترو أنفاق معينة من أجل زيادة MTAكما ستضع هيئة النقل الحضري )

 الوجود األمني، ليكونوا بمثابة "عيون وآذان" إلنفاذ القانون، ومنع التهرب من األجرة. 
  

 ( OMHوحدتا انتقال جديدتان إلى الرعاية المنزلية لمكتب الصحة العقلية )
(، وهو برنامج THU( إلطالق وحدتي انتقال للرعاية المنزلية )OMHت الحاكمة هوكول مكتب الصحة العقلية )وجه

عالجي جديد لمرضى الشوارع ومترو األنفاق الذين يعانون من التشرد وأمراض عقلية حادة وضعف الحيازة المجتمعية 
ز على الشخص في مركز التميز للرعاية النفسية التابع لمكتب  والذين سيستفيدون من الرعاية الموجهة نحو التعافي والتي ترك

 (.  OMHالصحة العقلية )
  

سريًرا، مع إطالق أول وحدة في مركز مانهاتن  25سيشمل هذا البرنامج الجديد وحدتين جديدتين للمرضى الداخليين بسعة 
الثاني. يقوم مكتب الصحة  نوفمبر/تشرين 1( بحلول Manhattan Psychiatric Center, MPCللطب النفسي )

( بتقييم القدرات في مستشفيات الطب النفسي الواقعة في وسط الوالية وسيفتتح وحدة ثانية بحلول أوائل العام  OMHالعقلية )
عاًما أو أكثر والذين يعانون من أمراض عقلية حادة والذين    18المقبل. ستخدم كلتا الوحدتين األفراد الذين تبلغ أعمارهم  

( مع المستشفيات الُمحيلة لتقديم القبول للمرضى الذين  MPCن من التشرد، وسيتعاون مركز مانهاتن للطب النفسي )يعانو
( اإلحاالت من عدد محدود من  THUيحتاجون إلى االستقرار الطبي. تستقبل وحدات االنتقال إلى الرعاية المنزلية )

ع عدد مرافق اإلحالة.  CPEPملة )مستشفيات مدينة نيويورك وبرامج الطوارئ النفسية الشا  ( وتُوس ِّ
  

( بفريق متعدد التخصصات من األطباء والممرضات واألخصائيين THUسيتم تزويد وحدات االنتقال إلى الرعاية المنزلية )
ي.  االجتماعيين والمعالجين المهنيين وغيرهم من الموظفين السريريين وغير السريريين وسيقدمون عالًجا يركز على التعاف

( تركيًزا مكثفًا على مهارات إدارة الحياة التي  THUسيشمل النموذج البرنامجي لوحدات االنتقال إلى الرعاية المنزلية )
ستساعد على تسهيل الخروج للمجتمع، ومساعدة أولئك الذين يكتسبون المهارات الوظيفية، والعمل مع الوكاالت داخل وخارج  

 المشاركة في رعاية الصحة العقلية.  ( لتعزيز OMHمكتب الصحة العقلية )
  

( العودة إلى المجتمع تقييًما  THUستشمل عملية تخطيط االنتقال إلى الرعاية لمرضى وحدات االنتقال إلى الرعاية المنزلية )
 فرديًا للخدمات الالزمة لتعزيز االستقرار في المجتمع. ستتوفر مجموعة من الخدمات لدعم التكامل المجتمعي الناجح.  

  
( بتطوير برنامج االنتقال إلى اإلقامة في المجتمع لتوفير OMHكجزء من هذه المبادرة الجديدة، سيقوم مكتب الصحة العقلية )

(. وسيشمل هذا  THUحة انتقالية لألشخاص الذين يتم إخراجهم مباشرة من وحدات االنتقال إلى الرعاية المنزلية )مسا
سريًرا انتقاليًا وسيوفر لمتلقي الخدمة الفرصة   60وحدة في أربعة مواقع لما مجموعه  15البرنامج السكني قصير األجل  

نية أكثر استقاللية. كما سيتم دعم األفراد في الحصول على االستحقاقات الكتساب المهارات الالزمة لالنتقال إلى بيئة سك
 لضمان النجاح على المدى الطويل.  



 

 

  
سيتم ربط األفراد في برنامج انتقالي بدعم الخيارات اآلمنة والعالج المجتمعي الحازم وفرق العالج المتنقل المكثف لدعم  

 يوًما أو أقل.   120عم والدائم في غضون انتقالهم مرة أخرى إلى المجتمع واإلسكان الدا
  

 تعزيز التدريب ألجهزة إنفاذ القانون والمستجيبين األوائل 
( التدريب إلنفاذ القانون والمستجيبين األوائل في التدريب األساسي على مهارات التدخل  OMHيقدم مكتب الصحة العقلية )

( وشرطة والية MTAا التدريب إلبالغ شرطة هيئة النقل الحضري )في األزمات إلنفاذ القانون. ستقوم الوالية بتوسيع هذ
( بشأن السلطة القانونية لنقل EMS/EMT( وموظفي الخدمات الطبية الطارئة/فنيي الطوارئ الطبية )NYPDنيويورك )

من هذا التدريب  (. وسيتضCPEPsاألفراد الذين يحتاجون إلى تقييم نفسي في المستشفيات وبرامج الطوارئ النفسية الشاملة )
 أيضا أفضل الممارسات إلشراك سكان الشوارع الذين يعانون من أمراض الصحة العقلية.  

  
 وصالت إعالنية عن تواجد الشرطة 

( وشرطة والية نيويورك  MTAإعالنات مترو األنفاق على متن القطارات هي أداة أخرى تستخدمها هيئة النقل الحضري )
(NYPDلردع الجريمة بشكل ت )  عاوني ومساعدة العمالء الذين يحتاجون إلى إنفاذ القانون. لزيادة الوعي العام بتوافر الشرطة
 سيتصل أفراد الشرطة بموظفي القطارات لإلعالن عن تواجدهم.   -عند تواجدهم في المحطات وعلى المنصات  -
  

 تركيب كاميرات في مترو االنفاق 
( أنها ال تُقدَّر بثمن في تحديد مرتكبي الجرائم وتقديمهم إلى العدالة.  MTAحضري )أثبتت الكاميرات داخل نظام هيئة النقل ال

( بتوسيع تغطية الكاميراا إلى الداخل  MTAتحقيقًا لهذه الغاية، كما أعلنت مؤخًرا الحاكمة هوكول، تقوم هيئة النقل الحضري )
كاميرا شهريًا،  750ربات مترو األنفاق بمعدل عربة مترو أنفاق، والتي ستشمل تركيب كاميرات في ع  6,500ألكثر من 

. وفي  2024بعد االنتهاء من عملية الشراء، حتى يتم تجهيز أسطول عربات مترو األنفاق بأكمله بالكاميرات في أواخر عام 
ن هيئة النقل  كاميرا متوفرة حاليًا في األيام المقبلة عبر عربات مترو األنفاق. تواصل كل م 100خطوة استباقية، سيتم تركيب 

( العمل جنبًا إلى جنب لضمان الوصول الفوري إلى الكاميرات في  NYPD( وشرطة والية نيويورك )MTAالحضري )
 نظام مترو األنفاق. 

  
 فرق دعم الخيارات اآلمنة  

( سيطلق فرق دعم  OMHفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الحاكمة هوكول والعمدة آدامز أن مكتب الصحة العقلية )
( من متخصصين مدربين SOS( وينشرها في مدينة نيويورك. تتكون فرق دعم الخيارات اآلمنة )SOSالخيارات اآلمنة )

في مجال الصحة العقلية، ينسقون مع فرق التوعية التي تديرها مدينة نيويورك للمشاركة مع األفراد الذين يعانون من التشرد  
القاسي في الشوارع ومساعدتهم. تربط الفرق األفراد بالخدمات الداعمة الحيوية وتساعد في تأمين التنسيب في برامج اإلسكان 

 أفراد في هذه الخدمات.   410أو الداعمة. ومنذ بدء العمل في أبريل/نيسان، سجلت الفرق الطارئة 
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