
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 11/ 7 للنشر فوًرا: 

 
 

مليون دوالر لتحسين السالمة في المنظمات المجتمعية غير الحكومية والمعرضة لخطر   96الحاكمة هوكول تعلن عن 
  جرائم الكراهية والهجمات

  
مليون دوالر من خالل برنامج الوالية لتأمين المجتمعات  50يمكن اآلن للمنظمات غير الربحية التقدم بطلب للحصول على 

 هو أكبر تمويل متاح على اإلطالق ضد جرائم الكراهية و
  

منظمة غير ربحية من خالل برنامج المنح   240مليون دوالر تم منحه إلى  46التمويل الفيدرالي الذي يبلغ مجموعه  
 األمنية غير الربحي التابع لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية 

  
  

مليون دوالر لتعزيز تدابير السالمة واألمن في   50أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن فتح باب تقديم طلبات بقيمة 
المنظمات غير الربحية والمجتمعية المعرضة لخطر جرائم الكراهية أو الهجمات بسبب أيديولوجيتها أو معتقداتها أو مهمتها.  

طالق من خالل البرنامج. يمكن اآلن للمنظمات غير الربحية التي تلقت منًحا من قبل هذا التمويل هو أكبر مبلغ متاح على اإل
التقدم اآلن لمشاريع أمنية جديدة وللمرة األولى سيتم النظر في تمويل مشاريع األمن السيبراني. إضافة إلى ذلك، أعلنت  

غير ربحية في كافة أنحاء الوالية تواجه خطًرا  منظمة  240مليون دوالر من التمويل الفيدرالي إلى   46الحاكمة هوكول عن  
 متزايًدا من الهجمات اإلرهابية. سيساعد هذا التمويل الحاسم في تعزيز أمن مرافقهم فضالً عن تعزيز التأهب العام.  

  
"الكراهية ليس لها مكان في نيويورك وسنواصل دعم المنظمات األكثر عرضة للهجمات الشرسة   قالت الحاكمة هوكول،

"مع هذه الجولة الجديدة من التمويل غير المسبوق ستكون هذه المرافق المعرضة للخطر قادرة على تمويل  والعنيفة".
احتياطات السالمة بما في ذلك مشاريع األمن السيبراني لحماية األشخاص الضعفاء من أولئك الذين قد يهاجمونهم بسبب 

 أيديولوجيتهم أو معتقدهم أو مهمتهم." 
  

 "هذا التمويل وهذه الجهود هي خطوات إيجابية في حربنا ضد الكراهية والتعصب". نطونيو ديلجادو نائب الحاكمة،قال أ
 "سأفعل أنا والحاكمة كل ما في وسعنا لضمان حماية األشخاص والمنظمات داخل مدننا وفي واليتنا من أعمال الكراهية".  

  
"جريمة الكراهية ضد أحد سكان نيويورك هي  الجنائية بوالية نيويورك،قالت روسانا روسادو مفوضة قسم خدمات العدالة 

 ,Division of Criminal Justice Servicesجريمة كراهية ضدنا جميعًا. تفخر قسم خدمات العدالة الجنائية )
DCJS  بإدارة هذا التمويل وأنا أحيي الحاكمة هوكول لدعمها الثابت لجهودنا لتعزيز األمن في المنظمات المعرضة لخطر )

 االستهداف وللمساعدة في حماية األفراد والعائالت الذين يستفيدون من الخدمات الهامة التي يقدمونها."  
  

"األولوية القصوى للحاكمة هوكول هي   بوالية نيويورك،قال جاكي براي مفوض قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ 
الحفاظ على أمان سكان نيويورك وستساعد هذه األموال في حماية مؤسساتنا غير الربحية من تلك التي يقودها التطرف  

وإجراء   البغيض. نتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا غير الربحيين لضمان بقاء نيويورك مكانًا آمنًا لتقديم الخدمات
 األعمال". 

  
"يجب أن نظل يقظين ومنخرطين في جهودنا لمكافحة المخاطر المحلية والدولية التي تهدد  قال النائب أدريانو إسبايالت،   

بقلب حياتنا اليومية رأساً على عقب وسيتطلب األمر من كل منا أن يعمل معًا لضمان السالمة العامة في كافة أنحاء مجتمعاتنا  



التي نقوم بإنشائها. أثني على الحاكمة هوكول إلعالنها اليوم عن أكبر مبلغ من التمويل الحكومي المخصص  والبرامج 
للمساعدة في تعزيز سالمة المنظمات غير الربحية والمجتمعية وأشجع كافة البرامج المؤهلة في منطقتي على التقدم للحصول  

فق عرضة لالستهداف ومعرضة لخطر جرائم الكراهية والتهديدات  على هذا التمويل لتعزيز أمنهم واستعدادهم في المرا
  المحتملة األخرى." 

  
يأتي إعالن اليوم مع استمرار حوادث الكراهية والتحيز في كافة أنحاء نيويورك وحذرت السلطات الفيدرالية من التهديدات 

م الكراهية بشكل سلبي وغير متناسب على  األمنية في الواليات المجاورة التي تستهدف المؤسسات الدينية. تؤثر جرائ
مجتمعات بأكملها وليس فقط األهداف المقصودة. في حين أن عدد جرائم الكراهية التي تم اإلبالغ عنها للشرطة في الوالية  

يمثل جزًءا صغيًرا من إجمالي الجرائم فإن هذه الحوادث تثير الصدمة وتغرس الخوف في المجتمع األكبر. تتعقب والية  
يويورك هذه الحوادث بشكل منفصل عن الجرائم األخرى حتى يمكن رصد االتجاهات ويمكن اتخاذ خطوات لمنع حدوثها في ن

 المقام األول.  
  

مليون دوالر من األموال الفيدرالية المقدمة من الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ من خالل برنامج المنح األمنية  46تم توفير 
مليون دوالر للمؤسسات داخل منطقة مترو مدينة نيويورك و   38.8 -يورك من خالل منحتين منفصلتين غير الربحي لنيو

مليون دوالر للمؤسسات في كافة أنحاء بقية الوالية. ستتولى إدارة األمن الداخلي وخدمات الطوارئ في والية نيويورك   7.2
  240يُسمح للمنظمات غير الربحية البالغ عددها لمحليين. إدارة هذه البرامج من خالل تنسيق وثيق مع اصحاب المصلحة ا 

والتي تتلقى تموياًل فيدراليًا باستخدام هذه المنح للخطط التي توضح بالتفصيل إدارة المخاطر األمنية واستمرارية العمليات  
إطالق النار والتدريب  واالستجابة للحوادث؛ ومعدات تعزيز األمن المادي وأنظمة التفتيش والفحص؛ والتدريب النشط على

  األمني للموظفين أو األعضاء أو المصلين؛ وتمارين االستجابة وأفراد األمن المتعاقد معهم.
  

( في والية نيويورك  DCJSيسعى برنامج تأمين المجتمعات ضد جرائم الكراهية الذي يديره قسم خدمات العدالة الجنائية )
مشروع في كافة أنحاء  1,000مليون دوالر والتي من المتوقع أن تدعم ما يقرب من  50إلى الحصول على مقترحات بقيمة 

 الوالية. 
  

ويوفر التمويل لتعزيز التدابير األمنية ومنع جرائم الكراهية ضد المجتمع غير الربحي   ،2017تم إنشاء البرنامج في عام  
والمراكز المدنية والمتاحف الثقافية ومراكز الرعاية النهارية وغيرها من المنظمات غير الربحية التي قد تكون عرضة للخطر  

تمويل لدعم التحسينات األمنية الخارجية أو الداخلية بما في  بسبب أيديولوجيتها أو معتقداتها أو مهمتها. يمكن استخدام هذا ال
ذلكعلى سبيل المثال ال الحصر اإلضاءة واألقفال وأجهزة اإلنذار وأزرار الذعر والسياج والحواجز وأدوات التحكم في  

للمرة األولى  الوصول والزجاج المقاوم للكسر واألشرطة المقاومة لالنفجار وأنظمة مخاطبة الجمهور وألغراض أخرى و
تدابير لتعزيز األمن السيبراني. يمكن أن تغطي األموال أيًضا التكاليف المرتبطة بالتدريب األمني. حتى اآلن، تم منح ما 

 مشروع.  1,700منظمة غير ربحية لدعم ما يقرب من  600مليون دوالر ألكثر من  83.1مجموعه 
  

ر لكل مشروع؛ ويجوز لكل منظمة مؤهلة تقديم ما يصل إلى ثالثة دوال  50,000( الطلبات التي تصل إلى DCJSستقبل )
دوالر لتمويل  50,000دوالر. قد تقدم المنظمة المؤهلة أيًضا طلبًا منفصالً بمبلغ يصل إلى  150,000طلبات بحد أقصى 

. تفضل بزيارة 2023يناير/كانون الثاني  31( بحلول الثالثاء DCJSمشروع لألمن السيبراني. يجب تقديم الطلبات إلى )
للحصول على متطلبات األهلية والتعليمات واإلرشادات والمعلومات  ( اإللكترونيDCJSصفحة المنح / التمويل في موقع )

 اإلضافية.  
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