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ً
 الحاكم أندرو م كومو   2021مايو   27 للنشر فورا

 
 

ي  Legacy Citiesمليون دوالر إلرث المدن )  25يعلن الحاكم كومو عن مبادرة جديدة بقيمة 
 
( للقضاء عىل اآلفة ف

  شمال والية نيويورك

  
ي المنازل ألول مرة   مبادرة جديدة ستحول العقارات الشاغرة وغير المستغلة إىل فرص لمشير

  
نامج جهود الدولة لزيادة معدالت ملكية األقليات للمنازل   سيعزز الير

  
ي تبلغ تكلفتها   Legacy Citiesأعلن الحاكم أندرو إم كومو اليوم عن مبادرة 

مليون دوالر، وهي محاولة   25الجديدة الت 
ي جميع أنحاء شمال والية نيويورك وتحويل الهياكل 

ي األحياء الكثيفة السكان ف 
مستهدفة للقضاء عىل العقارات الشاغرة ف 

ا وجاهزة لالنتقال إليها. 
ً
رة إىل منازل تم تجديدها حديث ي تم تجديدها ع المتض 

ىل توسيع فرص امتالك  ستساعد المنازل الت 
ين ألول مرة واألرس الملونة.   المشت 

ً
  منازل ميسورة التكلفة للمقيمي   ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وتحديدا

  
ي جميع أنحاء الوالية، يمكننا تسهيل وقال المحافظ كومو: 

ي المدن ف 
"من خالل العمل عىل القضاء عىل العقارات الشاغرة ف 

ا بأزمة الرهن. 
ً
ي تأثرت سابق

ي العديد من األحياء المحرومة، خاصة تلك الت 
سيساعد  وتوسيع جهود التنشيط الجارية حالًيا ف 

نامج الجديد عىل زيادة قيمة الممتلكات ألصحاب ي األحياء، وتقليل   هذا التر
، وتحسي   نوعية الحياة ف  المنازل الحاليي  

ي  
طة، من خالل تقليل مخاطر الصحة والسالمة المرتبطة بالمبان  ي ذلك الحرائق والشر

الضغط عىل موارد البلدية، بما ف 
رة.  ي  مع خروجنا من الوباء، من األهمية أن نواصل القيام باستثمارات مستهدفة مثل هذه من أجل  المتض 

تحقيق االستقرار ف 
  مجتمعاتنا وزيادة اإلسكان الميسور التكلفة لسكان نيويورك". 

  
ي إطار المبادرة الجديدة، ستخصص منازل والية نيويورك وتجديد المجتمع ما يصل إىل  

مليون دوالر من اإلعانات  25ف 
ي 
ي تنشط ف 

ي الت 
اكة مع  الحكومية من خالل عملية تقديم الطلبات المفتوحة لمصارف األراض  ي رسر

 المدن الشمالية وتعمل ف 
ي تمويل البناء الخاص.  مطورين محليي   صغار. 

ا من ماليي   الدوالرات ف 
ً
نامج أيض ي البداية، سيستهدف   وسيستفيد التر

ف 
ي ذلك منطقة 

 
ي عدة مناطق، بما ف

 
ي لوالية نيويورك ف

ي مجتمع شمال الوالية يخدمه بنك أرض 
 
ي تقع ف

نامج المشاري    ع الت  التر
ات اإلصبعية، و منتصف هدسون، ووادي موهوك، و المنطقة الشمالية لوالية نيويورك،  العا صمة، ووسط نيويورك، والبحت 

  والجنوبية، وغرب نيويورك. 

  
اكة بي    نامج عبارة عن رسر ، وهي مؤسسة مالية تنموية   Community Preservation Corporationو  HCRالتر

ي جميع   مجتمعية غت  هادفة للرب  ح تركز عىل
الحفاظ عىل وإنشاء إسكان للقوى العاملة بأسعار معقولة ومتعددة العائالت ف 

نامج من خالل مبادرة  CPCستوفر  أنحاء نيويورك.  ي عام  ACCESSالتمويل للتر
ي تم إطالقها ف 

لتوفت  رأس    2020الت 
ي 
، والت  تستهدف مشاري    ع اإلسكان عالية الجودة   المال ودعم ما قبل التطوير للمطورين وأصحاب المشاري    ع العقارية الملوني  

ي المجتمعات المحرومة. 
  ف 

  
ي المختارة بنقل مجموعات تصل إىل  

، مع تفضيل   10ستقوم بنوك األراض  عقارات عائلية واحدة إىل مطورين محليي  
كات مملوكة لألقليات والنساء.  وع مؤ  CPCستوفر  المطورين الذين يمثلون رسر ي ما  تمويل البناء وسيكون كل مشر

 لتلق 
ً
هال

ي دعم  75,000يصل إىل  
ي  HCRدوالر لكل وحدة ف 

دوالر لكل وحدة إذا تم تضمي   تحسينات  95,000، مع إمكانية تلق 



 

 

وع.  ي نطاق المشر
ي المنازل ألول مرة، مع إعطاء   كفاءة الطاقة المحددة ف  بمجرد االنتهاء، ستتم إعادة بيع كل عقار لمشت 

ي تكسب أقل من  األولوية لألرس الملونة واألرس 
ي المائة من متوسط 80الت 

ي المنطقة. ف 
  الدخل ف 

  
نامج " ا العمل مع وكاالت استشارات اإلسكان المجتمعية لربط السكان بتر

ً
"  Give Us Creditسُيطلب من المتقدمي   أيض

ي بديل لزيا -التابع لمفوضية حقوق اإلنسان 
دة ملكية المنازل  وهي مبادرة عىل مستوى الوالية تستخدم تحليل ائتمان 

 . ي سوق ملكية المنازل، عىل وجه الخصوص المتقدمي   الملوني  
ستقدم   للمتقدمي   الذين لم يحصلوا عىل خدمات كافية ف 

HCR  .اء واإلغالق ي المساكن المحتملي   مساعدة الدفعة المقدمة لتغطية تكاليف الشر   لمشت 

  
نامج.  ام بأموال التر  

نامج عىل أساس متجدد وستظل نافذة التقديم مفتوحة حت  يتم االلت  لمزيد من   سيتم قبول طلبات التر
وط ، قم بزيارة  ي ذلك التطبيقات وأوراق الشر

موقع  المعلومات حول مبادرة المدن القديمة ، بما ف 
. program-access-city-https://hcr.ny.gov/legacy :HCR 
  

ناوسكاس:  "يدرك الحاكم كومو أن الممتلكات المتداعية وقالت مفوضة المفوضية السامية لحقوق اإلنسان روث آن فير 
ي تقوم بها كل من الوكاالت العامة والمستثمرين من القطاع الخاص، 

اجع عن االستثمارات الت  ي مجتمعاتنا تهدد بالت 
ر ف  والض 

يبي ي جميع أنحاء نيويورك. مما يقلل من قيم الملكية والقواعد الض 
من خالل   ة الحاسمة للتطوير المستمر للمدن ف 

ي زيادة معدالت  
التدخالت المستهدفة مثل هذه، يمكننا تعزيز جهودنا المستمرة إلعادة التنشيط مع متابعة هدفنا المتمثل ف 

ي جميع أنحاء الوالية. 
ي الحكومة ملكية منازل األقليات ف 

كائنا ف  المحلية ومجتمع التنمية إلنتاج فرص   نتطلع إىل العمل مع رسر
 ."   إسكان جديدة مع تحسي   األحياء للسكان الحاليي  

  
كة  رافائيل إي    Community Preservation Corporationقال الرئيس والمدير التنفيذي لشر

و:  اكة مع الدولة لتوفت  فرص جديدة   Community Preservation Corporation"تفخر مؤسسة سيستير بالشر
ة والمتوسطة لتنمية أعمالها مع توفت  مساكن ووظائف واستثمارات جديدة للمجتمعات المحرومة.  كات الصغت  األهم   للشر

ي الملوني   ألول مرة، مما يساعد عىل معالجة فجوة ملكية المنازل   Legacy Citiesمن ذلك، توفر   لمشت 
ً
ا تفضيال

ً
أيض

وة من خالل ملكية المنازل.  نشكر الحاكم كومو ومفوض المفوضية السامية  العرقية وقضايا بناء المساواة بي   األجيال والتر
ي إنشاء هذا ال

اكتهما وتفانيهما ف  ناوسكاس عىل رسر ". لحقوق اإلنسان فت   ي
نامج التاريخ    تر

  
 : ي
يمي كون  ي من كوفيدقال السناتور جير

ي التعاف 
ى هو الخطوة التالية الحاسمة ف  ي إعادة إحياء المدن الكتر

 . 19-"االستثمار ف 
 . ي    ع عىل دعم اإلسكان غت  اآلمن لدينا، وسيخلق وظائف جديدة، ويعزز االقتصاد المحىلي ستستفيد مدن  سيعمل هذا التشر

نامج الذي سيساعد مجتمعاتنا المحرومة عىل االزدهار". مثل روتشست  من    التأثت  طويل المدى لهذا التر

  
ي الجمعية ، كريستال بيبولز

 
ي  ستوكس: -قال زعيم األغلبية ف

 
"هذه فرصة مثالية للقضاء عىل اآلفة، وتحقيق االستقرار ف

أنشأت مبادرة   .SONYMA" الخاص ب  Give Us Creditاألحياء، وزيادة ملكية منازل األقليات من خالل برنامج "
Eastside Corridor   ة عملية للمطورين ي بافالو برنامًجا ناجًحا لمطور األقليات والعقارات، والذي يمكن أن يوفر ختر
ف 

يعد هذا مكسًبا لجميع أصحاب المنازل والمجتمعات والمطورين   الجدد لتوفت  منازل تم تجديدها ألصحاب المنازل الجدد. 
ي نيويورك، ومؤسسة الحفاظ عىل  ي   من أعراق مختلفة. المبتدئ 

ي الحاكم كومو، وتجديد المنازل والمجتمعات ف  أحت 
  المجتمع إلنشاء مبادرة إرث المدن". 

  
ي الجمعية: 

 
، رئيس لجنة اإلسكان ف وويير  ي تنشيط  Legacy Cities"ستساعد قال عضو الجمعية ستيفن سيمير

ف 
ي المنازل  الممتلكات المدمرة، وتحقيق االست ي طالما حلموا بها لمشت 

ي المجتمعات، وتوفت  فرص ملكية المنازل الت 
قرار ف 

ة للمستقبل. 
َ
ِبن
َ
ل وبناء ل اء مت   ا أنهم سيكونون قادرين عىل ذلك. لشر

ً
بينما   األوىل، وخاصة أرس األقليات، الذين لم يعتقدوا أبد

ي جميع أنحاء واليتنا، آمل أن يكون هذا  نواصل البحث عن طرق مبتكرة إلنشاء وحدات سكنية أكتر بأسعا
ر معقولة ف 

ي ستوفر فرًصا جديدة للمطورين المحليي   واألقليات والنساء  
اكة بي   القطاعي   العام والخاص الت  نامج بمثابة نموذج للشر التر

ي تستحقها". 
ي فوائد طويلة األجل لعائالتنا ومجتمعاتنا الت 

  من جت 

  

https://hcr.ny.gov/legacy-city-access-program
https://hcr.ny.gov/legacy-city-access-program
https://hcr.ny.gov/legacy-city-access-program
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