
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 24/10 للنشر فوًرا:

 
 

مليون دوالر لمكافحة العنف المسلح وزيادة الفرص للشباب وتعزيز السالمة العامة في سبع   28الحاكمة هوكول تعلن عن 
  مدن في كافة أنحاء والية نيويورك

    
ماليين دوالر من   4ستتلقى كل من ألباني وبافالو وماونت فيرنون ونيوبورج وروتشستر وسيراكوز ويونكرز ما يصل إلى 

  : االستجابة واالستثمار واالستدامة والتمكينRISEخالل مشروع 
    

سيساعد التمويل المنظمات المجتمعية على تحديد االحتياجات والفجوات في الخدمات ووضع خطط لتوسيع البرمجة للشباب 
  والعائالت وتحسين السالمة العامة

    
    
ألباني وبافالو وماونت فيرنون   -مليون دوالر لمساعدة سبع مدن هي  28أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن توفر   

على مكافحة عنف السالح في كافة أنحاء الوالية. يتم توفير هذا التمويل من  -ونيوبورج وروتشستر وسيراكوز ويونكرز 
 Respond, Invest, Sustain and) االستجابة واالستثمار واالستدامة والتمكين  -( RISEخالل مشروع )

RISE Empower,)-   مليون دوالر لتنفيذ وتوسيع وتحسين  2لتزويد المنظمات المجتمعية في كل مدينة بما يصل إلى
متناسب من العنف المسلح   البرامج والخدمات التي تزيد من الفرص للشباب واألسر وتمكين األحياء المتضررة بشكل غير

مليون دوالر من التمويل الرأسمالي في كل مدينة لدعم خدمات الوقاية   2وتحسين السالمة العامة. إضافة إلى ذلك يتم توفير 
  من العنف هذه وتعزيز األحياء األكثر أمانًا.

    
"تتطلب آفة عنف السالح استثمارات جريئة على جبهات متعددة ومن خالل االستثمار في المنظمات   قالت الحاكمة هوكول،

( سنساعد في تلبية احتياجات كل حي ومعالجة التحديات المحلية وتقديم حلول فعالة  RISEالمحلية من خالل مشروع )
ع استجابة الوالية الشاملة للعنف المسلح في كل  ومستدامة". "سيؤدي هذا التمويل وهذه الشراكات إلى تحسين وتعزيز وتوسي

 مدينة من هذه المدن مما يساعد على معالجة األسباب الجذرية للعنف المسلح وإنشاء أحياء أكثر أمانًا لجميع سكان نيويورك."  
    

ة. إضافةً إلى إشراك  "سنعالج أنا والحاكمة هذه الزيادة في عنف السالح من جميع الزوايا مع مضاعفة جهود السالمة العام
أجهزة إنفاذ القانون وتعزيز قوانين األسلحة وتنفيذ برامج إعادة شراء األسلحة فإننا نعمل أيًضا على تمكين المجتمعات من  

( الجديد للحكومات المحلية والمنظمات RISE"سيسمح مشروع ) قال نائب الحاكمة أنطونيو ديلجادو.خالل جهود التوعية"، 
  يه التمويل إلى حيث تشتد الحاجة إليه." المجتمعية بتوج

    
انضم نائب الحاكمة ديلجادو إلى قادة منتخبين ومسؤولين مجتمعيين عن إنفاذ القانون في نادي األوالد والبنات في ماونت  

( وهو جزء من خطة اإلدارة متعددة األوجه RISEفيرنون هذا الصباح لتوضيح االستثمار الكبير للوالية في مشروع )
(. يسمح COVID-19لحة النارية جرائم القتل ذات الصلة منذ بداية جائحة )للتصدي للزيادة في عمليات إطالق النار واألس

 Division of Criminal Justice( الذي طوره ويديره قسم خدمات العدالة الجنائية بالوالية )RISEمشروع )
Services, DCJSفريدة ( ألصحاب المصلحة المحليين في كل مدينة بوضع خطة شاملة للتمويل تلبي االحتياجات ال

القضاء  مجتمع آخر مشاركة في مبادرة الوالية  13ألحيائهم. في حين أن العنف باستخدام السالح في هذه المجتمعات السبعة و 
تراجع في األشهر الثمانية األولى من هذا  (Gun Involved Violence Elimination, GIVEعلى العنف المسلح )

  إال أنها لم تنخفض إلى مستويات ما قبل الجائحة. 2021العام مقارنة بعام 
    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fcrimnet%2Fojsa%2FGIVE%2520Monthly.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A%2B1kNwWZVQ7ONbprY5KltauIFm8NRs5JO2WsIifHZng%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fcrimnet%2Fojsa%2FGIVE%2520Monthly.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A%2B1kNwWZVQ7ONbprY5KltauIFm8NRs5JO2WsIifHZng%3D&reserved=0


"لقد سافرت إلى كافة أنحاء الوالية والتقيت مع   قالت روسانا روسادو مفوضة خدمات العدالة الجنائية بوالية نيويورك،
أصحاب المصلحة في كل من هذه المجتمعات لفهم صراعات وعقبات األفراد والمنظمات بشكل أفضل نواجه بينما نعمل معًا 

ن خالل تمويل ودعم المنظمات المجتمعية القائمة والنشطة والصغيرة ( مRISEللحد من عنف السالح. سيساعد مشروع )
الموجودة في الخنادق كل يوم وتقديم الدعم والخدمات التي تصل إلى السبب الجذري للعنف المسلح. أشكر الحاكمة هوكول 

على إرساء السالم والحفاظ   ونائب الحاكمة أنطونيو ديلجادو على دعمهما الثابت لمجموعات المجتمع واألفراد الذين يعملون
  عليه." 

     
( عدالة الشباب في جلسات استماع مجتمعية وورش عمل DCJSاستضافت المفوضة روسادو والموظفون من مكتب )

ألصحاب المصلحة في المدن السبع هذا الصيف للتعلم من السكان وممثلي المنظمات المجتمعية والمدارس والحكومة المحلية  
التحديات التي  وإنفاذ القانون من بين آخرين حول البرمجة الحالية والفجوات في الخدمات والعوائق التي تحول دون الوصول و

  يواجهونها عند محاولة معالجة التأثير طويل المدى للعنف.
    

بعد هذه االجتماعات عمل موظفو مكتب قضاء األحداث مع السكان المحليين وأصحاب المصلحة إلنشاء لجنة توجيهية 
( يكون أعضاؤها مسؤولين عن تعزيز التعاون المستمر وتحديد البرامج والخدمات للتمويل وتنفيذ خطة RISEلمشروع )

  مدينتهم للوفاء أهداف البرنامج:
  

المحلي على تنفيذ البرامج واستدامتها لمعالجة العوامل األساسية التي تساهم في العنف في  بناء قدرة المجتمع  •
  المجتمع؛ و

تعزيز االستجابات للعنف داخل المجتمع من خالل زيادة الشراكات المجتمعية والبرمجة من منظور الشفاء  •
  واإلنصاف.

   
دوالر   500,000ستحدد اللجنة التوجيهية لكل مدينة ما يصل إلى أربع منظمات مجتمعية مؤهلة لتلقي منح تصل إلى 

من موظفي مكتب عدالة الشباب لوضع خطة توضح بالتفصيل كيفية توزيع  مليون دوالر( وتتلقى المساعدة الفنية  2)إجمالي 
( في كل مدينة لدعم التوجيه وخدمات الصحة العقلية والممارسات اإلصالحية RISEالتمويل. يمكن استخدام تمويل مشروع )

خرى التي تعالج الصدمات  وبناء ثقة المجتمع ودعم التوظيف والتعليم وأنشطة تنمية الشباب من بين البرامج والخدمات األ
الناتجة عن التعرض للعنف على المدى الطويل وبناء القدرة على الصمود وتقوية الشباب واألسر واألحياء. يمكن لكل مجتمع  

  مليون دوالر من التمويل الرأسمالي لدعم البرامج التي يختار تنفيذها. 2أيًضا الوصول إلى ما يصل إلى  
    

( األولية السبعة وتحليل البيانات السكانية RISE( نهًجا يعتمد على البيانات لتحديد مجتمعات مشروع )DCJSاستخدم )
والفقر لكل مدينة على النحو المبين في مسح المجتمع األمريكي؛ وجرائم العنف وبيانات إطالق النار التي يتم إبالغ الوالية بها 

  من قبل قسم شرطة كل مدينة.
     

"لقد اتخذنا إجراءات حاسمة لمواجهة العنف من خالل   كوزينز زعيمة األغلبية في مجلس الشيوخ،-قالت أندريا ستيوارت
تمرير قوانين سالمة األسلحة الذكية الرائدة على مستوى الوالية ولكن يجب علينا مواصلة االستثمار في المجتمعات التي  

مليون دوالر من خالل   28كنا من تأمين هذا االستثمار على مستوى الوالية بقيمة نمثلها تحسين شراكاتنا. أنا سعيد ألننا تم
( لمواصلة البناء على العمل الذي بدأناه لتعزيز الشراكات بين سلطات إنفاذ القانون والمجتمعات التي RISEمشروع )

الحاكمة أنطونيو ديلجادو على  تضررت بشكل غير متناسب من نظام العدالة. أود أن أشكر الحاكمة كاثي هوكول ونائب 
  االستثمار في مجتمعاتنا للحفاظ على أمان سكان نيويورك." 

  
"بصفتي أبًا ومشرًعا ال يمكن أن يكون هناك شيء أكثر إلحاًحا من الحفاظ على أطفالنا   قال السناتور عن الوالية جمال بيلي،

يتطلب وباء العنف باستخدام األسلحة النارية استجابةً جماعية من جانب ومجتمعاتنا في مأمن من ويالت العنف المسلح. 
( خطوة حاسمة RISEالمجتمع المحلي ويجب علينا استخدام كل أداة في وسعنا لتلبية احتياجات هذه اللحظة. يمثل مشروع )

والخدمات التي يدعمها هذا  إلى األمام لتمكين ورفع مستوى المجتمعات األكثر تضرراً من عنف السالح. ستكون البرامج 
التمويل تحويلية لمدينة ماونت فيرنون والمجتمعات في كافة أنحاء الوالية. أود أن أشكر الحاكمة كاثي هوكول ونائب الحاكمة 



أنطونيو ديلجادو على هذا االستثمار في مستقبل أطفالنا واألفراد والمنظمات المتفانين الذين يعملون في مجتمعاتنا إلنقاذ 
  رواح." األ
  

"لسوء الحظ هناك الكثير من العنف المسلح في نيوبورج التي أمثلها ولذلك يسعدني  قال عضو الجمعية جوناثان جاكوبسون،
أن أرى التزام الحاكمة بمكافحة عنف السالح في نهج ثالثي لطالما دافعت عنه ودعمته. أوالً، وقف االتجار غير المشروع 

وأماكن أخرى. ثانيًا، أخذ   I-95المشروعة من خارج الوالية على طول خط األنابيب الحديدي   باألسلحة وتدفق األسلحة غير
األسلحة من أيدي أولئك الذين من المحتمل أن يتسببوا في إلحاق األذى بأنفسهم ولآلخرين من خالل توسيع وتنفيذقانون  

ما بعد المدرسة إلبقائهم بعيًدا عن الشوارع باإلضافة إلى  الرايات الحمر. ثالثًا، االستثمار في شبابنا حتى يكون لديهم أنشطة 
( المرحلة الثالثة من هذا النهج الشامل لعنف  RISEمسار وظيفي للحصول على وظائف جيدة األجر. يعالج مشروع ) 

  أحيي الحاكمة هوكول لتجاوزها الخطاب اليومي باتباع نهج موضوعي لمكافحة العنف المسلح ". السالح.
   

"مكافحة العنف في مجتمعاتنا تتخذ نهًجا تعاونيًا مع جميع مستويات  قال جورج التيمر المدير التنفيذي لمقاطعة ويستشستر، 
( هو نتيجة لهذا النهج التعاوني. أشكر الحاكمة  RISEأصحاب المصلحة في المجتمع. مشروع ) -واألهم من ذلك  -الحكومة 

  هم في هذه المسألة الهامة المتعلقة بالسالمة العامة." ونائب الحاكمة وجميع شركائنا على عمل
   

"أن تكون قائًدا يعني االستماع إلى مجتمعاتنا والتمثيل وأثني على الحاكمة هوكول   قالت رئيسة بلدية ألباني كاثي شيهان،
خاصة عندما يتعلق األمر بمكافحة العنف المسلح. ساعدت برامج الوقاية من العنف باستخدام األسلحة   -لقيامها بذلك كل يوم 

وسنواصل العمل جنبًا إلى   2021% في عام  30ثر من النارية المؤكدة في والية نيويورك على تقليل عمليات إطالق النار بأك
وغالبًا خارج الوالية   -جنب مع شركائنا المحليين والوالئيين والفدراليين لتعزيز السالمة العامة واتخاذ إجراءات غير قانونية 

وارد المتاحة لدعم  إخراج البنادق من شوارعنا. شكًرا للحاكمة هوكول على توضيحها مرة أخرى أنها ستستفيد من كل الم -
  مجتمعاتنا والحفاظ على سالمة سكاننا." 

   
"يعمل مكتب بلدية مدينة سيراكيوز للحد من عنف السالح منذ ستة أشهر فقط ويخلق  قال رئيس بلدية سيراكيوز بن والش،

املة تستند إلى البيانات بالفعل مستويات جديدة من التعاون والشراكة في مجتمعنا. يقوم المكتب أيًضا بتطوير استراتيجية ش
والمشاركة مع أصحاب المصلحة من أجل صد العنف المسلح في سيراكيوز أخيًرا. ليس هناك شك في أن الجائحة أدت إلى  
تفاقم األسباب الجذرية التي تسهم في عنف السالح. أنا ممتن للحاكمة هوكول لتوفير هذا التمويل الجديد من خالل مشروع  

(RISE بحيث يمكن للمدينة وشركائنا المجتمعيين زيادة الموارد للبرامج التي تعمل بفعالية وتقديم تدخالت جديدة تساعد )
   الشباب واألسر وتحسن السالمة العامة في سيراكيوز ".

    
"أنا وفريقي نعمل بجد كل يوم لتحسين السالمة العامة والحد من جرائم العنف وهذه قال عمدة مدينة روتشستر مالك إيفانز، 

المساعدة المرحب بها ستقطع شوًطا طويالً في تحسين نوعية الحياة روتشستر. إننا نرى كل يوم الخسائر التي يلحقها عنف  
  وتشستر والمدن في كافة أنحاء الوالية".السالح بمدينتنا لذلك نحن ممتنون جًدا الستثمار الحاكمة هوكول في مدينة ر

  
"انتشار األسلحة التي تغرق مجتمعاتنا إلى جانب ازدياد اضطرابات   هوارد رئيس بلدية ماونت فيرنون،-قال شوين باترسون

تنا في  الصحة العقلية خالل فترة الجائحة نتج عنه زيادات في أعمال العنف والصدمات المرتبطة باألسلحة النارية في مجتمعا
كافة أنحاء البالد. يوفر هذا التمويل الحاسم لمنظماتنا غير الربحية األصغر القدرة على بناء قدراتها اإلدارية والسماح لها 

بالعمل معنا على الحد من الجريمة. نحن ممتنون للحاكمة هوكول ونائب الحاكمة ديلجادو ألن المجتمعات التي تأثرت أكثر من  
  هي في طليعة التمويل للمساعدة في مكافحة الجريمة."  غيرها بهذه المشكالت

   
"أنا مدين بامتنان كبير للحاكمة كاثي هوكول بصفتي عمدة مدينة نيوبورج! تعد  قال تورانس هارفي رئيس بلدية نيوبورج، 

( هذه لسبع مدن تشمل نيوبورج في نيويورك مثاالً آخر على مدى حرص حاكمتنا على االستماع إلى  RISEمنحة مشروع )
أصوات األشخاص الذين يطالبون بحلول حقيقية لقضايا العنف المسلح والصحة العقلية وعدد ال يحصى من القضايا  

ذا الجهد إجراءات مباشرة ألهالي مدينتنا  االجتماعية/االقتصادية يتم مواجهتها على األرض في الوقت الفعلي. سيوفر ه
  وواليتنا العظيمة!" 

  



( هو برنامج مبتكر من شأنه أن يزود المنظمات  RISE"إن مشروع )قال رئيس بلدية بوفالو بايرون دبليو براون، 
المجتمعية الموثوقة بالموارد الالزمة للمساعدة في الحد من العنف غير المنطقي باستخدام األسلحة النارية. من خالل التركيز 

الحاكمة هوكول على توسيع الفرص لشبابنا سنكون قادرين على تعزيز السالمة العامة وبناء مستقبل أقوى لمجتمعاتنا. أشكر 
  على قيادتها وشراكتها المستمرة في جهودنا للحد من عنف السالح في مجتمعنا." 

    
( والمبادرات RISEلتمويل مشروع )  2023مليون دوالر في ميزانية الوالية للعام  227حصلت الحاكمة هوكول على 

 ( لتعزيز جهود منع العنف باستخدام األسلحة لكل من تطبيق القانون والمنظمات المجتمعية.DCJSاألخرى التي يديرها )
   تتضمن هذه المبادرات ما يلي:

  

اإلضافية وزيادة البرامج   SNUGلدعم برامج   والعنف المسلح المجتمعية SNUGلمبادرات مليون دوالر  20.9 •
للمساعدة في تلبية االحتياجات األساسية للشباب المعرضين للخطر، وتوفير االستعداد للعمل القائم على المهارات 

ماليين دوالر  4ج لتوظيف واستبقاء العاملين في مجال التوعية، وحوالي  والتدريب على التوظيف، وإطالق برنام
من التمويل الفيدرالي من خالل مكتب خدمات الضحايا لتضمين خدمات العمل االجتماعي ضمن برامج 

SNUG.    

في والية   مبادرة القضاء على العنف المسلحمليون دوالر لدعم وكاالت إنفاذ القانون التي تشارك في   18.2 •
نيويورك، وهو أكبر استثمار حكومي في البرنامج، لنشر استراتيجيات قائمة على األدلة للحد من إطالق النار وإنقاذ  

   مقاطعة هي األكثر تضرًرا من عنف السالح؛ و  17معًا في مجت 20األرواح في 

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

   الجرائم والتحقيق فيها وحلها، بما في ذلك األسلحة النارية التي تنطوي على جرائم عنيفة.

، بما في ذلك أجهزة قراءة اللوحات المعدنية وكاميرات نح تكنولوجيا إنفاذ القانونم مليون دوالر على شكل  20 •
المراقبة المتنقلة والثابتة والمركبات الجوية بدون طيار وأجهزة الكشف عن الطلقات النارية والمعدات الذكية  

  دات السالمة العامة.لمركبات الدوريات والضباط وأنواع أخرى من مع

  
  20ماليين دوالر لدعم الكاميرات التي يتم ارتداؤها على الجسم إضافةً إلى  10بلغًا إضافيًا قدره م تتضمن الميزانية أيًضا

لدعم سلسلة متصلة من   مليون دوالر لخدمات الترجمة الفورية التي يتم تمويلها لجميع المقاطعات خارج مدينة نيويورك
بما في ذلك الفحص والتقييمات واإلشراف ونظام إدارة القضايا المركزي ومشاركة المعلومات خدمات ما قبل المحاكمة 

  المخصصة مع نظام المحاكم.
  

وكالة دعم متعددة الوظائف للعدالة الجنائية، بما في ذلك التدريب على تطبيق القانون، وجمع  قسم خدمات العدالة الجنائيةيعتبر 
وملفات بصمات األصابع، واإلشراف وتحليل بيانات الجريمة على مستوى الوالية، واالحتفاظ بمعلومات التاريخ الجنائي 

اإلداري على بنك بيانات الحمض النووي للوالية، بالشراكة مع شرطة والية نيويورك، والتمويل واإلشراف على برامج  
ة  المراقبة واإلصالح المجتمعي، وإدارة أموال العدالة الجنائية الفيدرالية والوالئية، ودعم الوكاالت ذات الصلة بالعدالة الجنائي

  . فيسبوكو تويترتابعوا الوكالة على  في جميع أنحاء الوالية، وإدارة سجل مرتكبي الجرائم الجنسية بالوالية.
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