
 
 الحاكمة كاثي هوكول    20/11/2022 للنشر فوًرا:

 

 

في أعقاب التهديدات األخيرة للمجتمعات اليهودية ومجتمع الميم، أعلنت الحاكمة هوكول عن زيادة حماية شرطة والية 
   نيويورك ألهداف جرائم الكراهية

   
شرطة الوالية تكثف مراقبة المناطق المعرضة للخطر رًدا على تهديد الكراهية ضد الجالية اليهودية في مدينة نيويورك  

   ق النار في ملهى ليليل لمجتمع الميم في كولورادووإطال
   

تعمل شرطة الوالية مع شرطة نيويورك وترصد جرائم الكراهية عبر اإلنترنت، وستصل وحدة استخبارات مكافحة اإلرهاب  
   إلى األهداف المحتملة

   
وبتنسيق جودة   هنا يتوفر مقطع فيديو للحاكمة هوكول وهي تلقي مالحظات حول تهديدات الكراهية األخيرة على يوتيوب

   هنا(  H.264, MP4التلفزيون )
   
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن شرطة والية نيويورك تزيد من المراقبة والحماية للمجتمعات المعرضة لخطر جرائم  
الكراهية، وذلك في أعقاب هجوم تم إحباطه على الجاليات اليهودية في مدينة نيويورك وإطالق نار جماعي في ملهى ليلي  

ود إلى الزيادة القياسية التي حققتها الحاكمة هوكول في التمويل لحماية أهداف لمجتمع الميم في كولورادو. تستند هذه الجه 
   جرائم الكراهية ومكافحة التطرف المحلي.

   
"لقد وجهت شرطة والية نيويورك لتكثيف المراقبة وزيادة الدعم للمجتمعات التي قد تكون أهدافًا محتملة لجرائم 

ا في نيويورك، لن نتهاون مع العنف أو التعصب تجاه أي مجتمع. نقف متحدين ضد "هن قالت الحاكمة هوكول. الكراهية،"
    اليوم وكل يوم." -الكراهية 

   
"ستعمل شرطة الوالية بالتنسيق الوثيق مع شركائنا في الوالية   قال ستيفن أ. نيجريلي مدير شرطة والية نيويورك باإلنابة:

والشركاء المحليين والفيدراليين للحفاظ على جميع مجتمعاتنا في مأمن من العنف. نحن نقدر الموارد والدعم من الحاكمة  
   هوكول لمساعدتنا على إنجاز هذه المهمة."

   
نيويورك المراقبة للمجتمعات التي تعد أهدافا محتملة لجرائم الكراهية.  بتوجيه من الحاكمة هوكول، تكثف شرطة والية 

( وتواصل مراقبة وسائل التواصل االجتماعي بحثًا عن  NYPDشرطة الوالية على اتصال مع شرطة والية نيويورك )
لشرطة الوالية   تهديدات الكراهية التي قد تؤثر على سكان نيويورك. تقوم وحدة استخبارات مكافحة اإلرهاب التابعة

بالتواصل مع مجتمعات الميم في جميع أنحاء نيويورك، باإلضافة إلى المعابد وغيرها من أماكن الجالية اليهودية في  
   الوالية.

   
( ومكتب التحقيقات  NYPD( وشرطة الوالية وشرطة والية نيويورك )MTAباألمس، تعاونت شرطة النقل الحضري ) 

لعمل المشتركة لمكافحة اإلرهاب العتقال رجلين مسلحين في محطة بنسلفانيا في مانهاتن متهمين  ( وفرقة اFBIالفيدرالي )
ساهمت الموارد المتزايدة التي قدمتها الحاكمة   بالسفر إلى مدينة نيويورك مع خطط إلحداث عنف تجاه الجالية اليهودية.

    االعتقاالت. هوكول إلى شرطة الوالية ومركز استخبارات والية نيويورك في هذه
   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F97PGyT5ajdA&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cea8654fc645d4f989f8108dacb1f778c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638045633256142316%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xiVWmkv7tTBEUy6Yo%2Fz8HuwH1vsXnvUAu7SHy2zEN5U%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspaces.hightail.com%2Freceive%2FBgLKNjiRFJ&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cea8654fc645d4f989f8108dacb1f778c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638045633256142316%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fjwZ28UOJXsE4oJHhWRsLiKK%2BJpLAh8Dtd0hq%2F54zs4%3D&reserved=0


في أعقاب إطالق النار على المتعصبين لذوي البشرة البيضاء في بوفالو، وسعت الحاكمة هوكول موارد الوالية المخصصة 
بتوجبه شرطة والية نيويورك إلنشاء وحدة   يقضي أمًرا تنفيذيًا لمكافحة التطرف والعنف البغيضين. أصدرت الحاكمة هوكول

( لتتبع التطرف المحلي وزيادة مراقبة وسائل التواصل NYSICستخبارات والية نيويورك )مخصصة داخل مركز ا
موارد استخبارات العنف المسلح في الوالية  لمضاعفة عملت أيًضا مع الهيئة التشريعية االجتماعي في مركز االستخبارات.

( مع فريق من المحللين الذين يمكنهم التحقيق في  NYSICرك )ثالث مرات من خالل تزويد مركز استخبارات والية نيويو
يزيد من   دخل حيز التنفيذ الشهر الماضيكما وقعت الحاكمة هوكول تشريعًا  جرائم األسلحة النارية في جميع أنحاء الوالية.

الشخصية األساسية أو تضررت نتيجة لجرائم الكراهية وغيرها من الجرائم  تعويض الضحايا والناجين الذين فقدت ممتلكاتهم 
   خمسة أضعاف الحد السابق. - دوالر  2,500إلى 

  
مليون دوالر لتعزيز تدابير السالمة واألمن في   96عن استثمار بقيمة  الحاكمة هوكول أعلنتفي وقت سابق من هذا الشهر، 

المنظمات المجتمعية غير الربحية المعرضة لخطر جرائم الكراهية أو الهجمات بسبب أيديولوجيتها أو معتقداتها أو مهمتها.  
   ماليين دوالر لدعم إنشاء فرق تقييم وإدارة التهديدات في المقاطعات عبر والية نيويورك. 10الحاكمة هوكول أيًضا  أعلنتو
   

###  
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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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cea8654fc645d4f989f8108dacb1f778c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638045633256142316%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x7GMux6x12i9gHezNh%2FZZhvVQT0Uhjj4dRzcxTb4Gd4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Ffy-2023-executive-budget%2Ffy-2023-executive-budget-highlights&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cea8654fc645d4f989f8108dacb1f778c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638045633256142316%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GondsXF4mRMoMSxQzLNRRW%2Bx8JxORjyJhVyU9G8Ybbo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-increased-financial-assistance-victims-and-survivors-crime&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cea8654fc645d4f989f8108dacb1f778c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638045633256298114%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eCYbdl7V6LkRSUDx4CjAw94RE07j3uwRqsDiDU2nigM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-96-million-improve-safety-nonprofit-community-based-organizations&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cea8654fc645d4f989f8108dacb1f778c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638045633256298114%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N%2F17RPRNyyGvxif05tFlXsEaatuserCqQANShVjhN4A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-10-million-support-creation-threat-assessment-and-management-teams&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cea8654fc645d4f989f8108dacb1f778c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638045633256298114%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sFnMveSBhZ8gIeXhf8jNtByIb2txgWi3Sb%2BcIH0L57s%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cea8654fc645d4f989f8108dacb1f778c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638045633256298114%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dnswXReK0KwknWF9gCTKCoMkdAXpzpQ06SfnJxyfPq0%3D&reserved=0
إرسالبالبريدالإلكترونيإلى:press.office@exec.ny.gov

