
 
 الحاكمة كاثي هوكول   26/1/2023 للنشر فوًرا:

 

 

تمرين مشترك لمكافحة اإلرهاب في كافة أنحاء والية نيويورك في  1,000الحاكمة هوكول تعلن عن استكمال أكثر من 
  2022عام 

  
أجرت فرق مكافحة اإلرهاب في الوالية تقييمات وتمارين في مجموعة متنوعة من الشركات ومواقع البنية التحتية  

  2023وستواصل هذه الجهود لتعزيز السالمة العامة في عام  2022الحيوية ومحطات السكك الحديدية طوال عام 
  

تقييم ومهمة مع شركاء   5,200دمات الطوارئ أكثر من أجرى مكتب مكافحة اإلرهاب التابع لقسم األمن الداخلي وخ 
  2016السالمة العامة في كافة أنحاء الوالية منذ عام  

  
هناك تشجيع لسكان نيويورك على االنتباه لما حولهم على مدار العام واإلبالغ عن األنشطة المشبوهة إلى خط اإلبالغ 

  SAFE-NYS 866-1-لمكافحة اإلرهاب في الوالية على الرقم  

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن مكتب مكافحة اإلرهاب التابع لقسم الوالية لألمن الداخلي وخدمات الطوارئ أجرى  
بالشراكة مع شرطة والية نيويورك وخبراء   2022موقع على مستوى الوالية في عام   1,000تدريبات في أكثر من 

القانون المحلية والوالئية في تقييم قدرة شركات البيع بالتجزئة   وكالة من وكاالت إنفاذ  80مكافحة اإلرهاب من أكثر من 
ومواقع التجمعات الجماهيرية على التعرف على النشاطات المشبوهة واإلبالغ عنها في كل مقاطعة تقريبًا في الوالية. أُجري  

ة األمن الوطني ومكتب  . أكمل موظفو إدار2016من هذه التمارين في كافة أنحاء نيويورك منذ عام  5,200أكثر من 
إذا رأيت شيئاً،  لتذكير المسافرين بأهمية '  2022في عام  SECURE-NYمكافحة اإلرهاب أيًضا العشرات من مهام النقل  

 ً   .(See Something, Say Something' )فقل شيئا
  

موقع فإننا    1,000"من خالل االستفادة من هذه التدريبات الحاسمة لمكافحة اإلرهاب في أكثر من  قالت الحاكمة هوكول،
المشبوهة وإبالغ سلطات إنفاذ القانون نساعد في تثقيف سكان نيويورك في كافة أنحاء الوالية حول كيفية اكتشاف النشاطات 

عنها إضافةً إلى تعزيز اإلجراءات األمنية. الحفاظ على سالمة كافة سكان نيويورك هو أولويتي األولى وأنا أشكر إدارة 
لمهمة  األمن الوطني وشرطة الوالية وشركائنا في مجال السالمة العامة في كافة أنحاء الوالية لدعمهم المستمر لهذه البرامج ا

  التي تحمي الجمهور."
  

من أفراد إنفاذ القانون في كل منطقة   450أجرت فرق السالمة العامة في كافة أنحاء الوالية تدريبات شارك فيها أكثر من  
في الوالية. وكجزء من هذه العملية قامت الفرق بتقييم اإلبالغ عن األنشطة  16من مناطق مكافحة اإلرهاب الستة عشر 

التجزئة والشركات التي تبيع مواد كيميائية أو مركبات أو مكونات أو خدمات   من تجار 842المشبوهة والتعرف عليها لدى 
 180أو تستأجر مساحة أو موارد يمكن أن يستغلها أصحاب النوايا الشائنة. إضافة إلى ذلك، قامت الفرق بتقييم أكثر من 

كز التسوق ومراكز التسوق والكليات  موقعًا للبنية التحتية في كافة أنحاء الوالية بما في ذلك المالعب والساحات ومرا
  والجامعات والمطارات ومراكز النقل ومواقع التجمعات الجماهيرية األخرى.

  
أدت المشاركة مع أصحاب المصلحة هؤالء إلى زيادة اليقظة العامة واإلبالغ عن األنشطة المشبوهة. منذ الجهود المنسقة من 

بالمائة مما أدى إلى بالغات إضافية عن   20الغ عن األنشطة المشبوهة بنسبة ازداد اإلب 2016الوالية التي بدأت في عام 
 نشاط غير عادي إلى خط اإلبالغ عن اإلرهاب التابع لوالية نيويورك.  
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"يتطور مشهد التهديدات باستمرار وتلتزم إدارة األمن جاكي براي مفوض قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ.  قال

االجتماعية بالعمل مع شركائنا من الوكاالت في كافة أنحاء الوالية لضمان معرفة الجمهور بكيفية تحديد الداخلي والخدمات 
  النشاطات المشبوهة واإلبالغ عنها. لكل من سكان نيويورك دور يلعبه: إذا رأيت شيئًا، فقل شيئًا."

  
فقط في التأكد من أن شرطة والية نيويورك هذه التدريبات ليست مهمة " قال ستيفن أ. نيجريلي مدير شرطة الوالية،

وشركاء الوكالة على استعداد لالستجابة إلى تهديد إرهابي بأكبر قدر ممكن من الفعالية والكفاءة ولكنها ضرورية في تثقيف  
وحدة الجمهور حول كيفية إدراك محيطهم والدور الذي يمكن أن يلعبوه في الحفاظ على واليتنا ومجتمعاتنا آمنة. كجبهة م

  جهودنا أقوى ألننا نعمل معًا لمنع وتخفيف مثل هذه الهجمات."
  

 Division of Homeland Security andكما يشارك قسم الدولة لألمن الداخلي وخدمات الطوارئ )
Emergency Services, DHSES أيًضا مع وكاالت إنفاذ القانون الفيدرالية والوالئية والمحلية في "عملية )NY-

SECURE  إلجراء مهام مكافحة اإلرهاب واالستجابة للحوادث على طول مسارات أمتراك وخطوط ركاب هيئة النقل "
تساعد هذه المهام في تحسين التنسيق واالستجابة (. Metropolitan Transportation Authority, MTAالحضري )

بين وكاالت شرطة السكك الحديدية المسؤولة عن كل محطة ووكاالت إنفاذ القانون في الوالية والمحلية التي تستجيب  
ألمني لحاالت الطوارئ في تلك المواقع. تضمنت هذه المهام الواضحة وغير المعلنة زيادة دوريات المنصات وزيادة التواجد ا

أكملت عملية   2022على متن القطارات ومداهمات الكالب للكشف عن المتفجرات وإجراءات المراقبة المضادة. في عام 
NY-SECURE 84  مهمة   12مهمة محطة فردية في كافة أنحاء الوالية و  72مهام في كافة أنحاء الوالية. أجرت الفرق

أجرت فرق إنفاذ  2018ول خط إمباير. منذ بداية البرنامج في عام ( على طMTAمتعددة المحطات في محطتي أمتراك و )
  .2023مهمة في كافة أنحاء الوالية. ستستمر هذه التفاصيل خالل عام  322القانون 

  
للجمهور والخط   مواد تعليمية وموارد وإرشادات لإلبالغ عن األنشطة المشبوهة بشكل مناسب( أيًضا DHSESتقدم )

 .  يقبل البالغات عبر اإلنترنت ( و866-372-3697الساخن لنصائح اإلرهاب على مستوى الوالية )
  

 معلومات عن قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ 
قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ القيادة والتنسيق والدعم لمنع الكوارث وحاالت الطوارئ األخرى والحماية منها   يوفر

( على  DHSESواالستعداد واالستجابة لها والتعافي منها والتخفيف من حدتها. لمزيد من المعلومات، ابحث عن قسم )
   .dhses.ny.govأو ُزر  تويتر، أو فيسبوك

  
###  
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