
 
 الحاكمة كاثي هوكول   11/8/2021 للنشر فوًرا:

 

 
  مليون دوالر أمريكي "إعادة السياحة، إعادة الوظائف" لحزمة االنتعاش الشاملة  450تعلن الحاكمة هوكول عن 

 
  يتزامن اإلعالن مع إعادة فتح الحدود الدولية

  
  مليون دوالر دفعة واحدة لدعم عمال السياحة األكثر تضرراً   100

  
  مليون دوالر في شكل منح لتشجيع أرباب العمل في مجال السياحة على إعادة توظيف الموظفين  100

  
  مليون دوالر إضافية لجهود التسويق العالمية والمحلية 25مليون دوالر لجذب مركز المؤتمرات وفعاليات الفنادق؛  25

  
االلتزام بالتقدم التشريعي لتوسيع برنامج استعادة األعمال الصغيرة الناجح للشركات التي بدأت قبل أو أثناء الجائحة مع  

  رمليون دوال 200برنامج إغاثة بقيمة 
   

مليون دوالر   450أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم، بالتزامن مع إعادة فتح الحدود الدولية، عن حزمة إنعاش شاملة بقيمة 
أمريكي بعنوان "إعادة السياحة، إعادة الوظائف" لدعم العاملين في قطاع السياحة األكثر تضرًرا في والية نيويورك، وتنشيط  

   ، ودعم األعمال التجارية التي بدأت قبل أو أثناء الجائحة. صناعة السياحة في الوالية
  

 NYو  I LOVE NYأصدرت الحاكمة هوكول هذا اإلعالن في متحف التاريخ الطبيعي، وانضم إليه ممثلون من 
Forever .تمثل ، ومجموعات السياحة واألعمال، باإلضافة إلى مجموعات العمل التي تمثل العمال في صناعة السياحة  

حزمة البرامج هذه نهًجا متعدد األوجه لتنشيط الصناعة من خالل مساعدة العمال، واالستثمارات في الشركات الصغيرة، 
  والتسويق الذي يركز على المستهلك في جميع أنحاء البالد والعالم.

   
ال يمكن لنيويورك أن تعود من هذا   "تمثل صناعة السياحة لدينا جوهر ما يميز نيويورك عن البقية. قالت الحاكمة هوكول:

مليون دوالر  450ال تساعد حزمة التعافي الرائدة الخاصة بنا والتي تبلغ قيمتها  الوباء ما لم تعد صناعة السياحة وعمالها.
حسب، بل ستساعد أيًضا الشركات الصغيرة واألماكن على إعادة  أمريكي عمال صناعة السياحة على الوقوف على أقدامهم ف

  فتح أبوابها. رسالتنا للعالم واضحة: نيويورك عائدة ونحن نرحب بكم بأذرع مفتوحة".
   

، دعمت هذه 2019على اقتصاد السياحة في والية نيويورك شديًدا؛ في عام   COVID-19كان التأثير االقتصادي لـ 
مليار دوالر من األثر االقتصادي. في العام الماضي، انخفضت   100وظائف وولدت أكثر من  10ل  الصناعة واحدة من ك

٪ ، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من 37، وانخفضت الزيارات المحلية بنسبة 2019٪ عن عام 86الزيارات الدولية بنسبة 
   قتصادي.٪ تقريبًا في التأثير اال50٪ في اإلنفاق المباشر وانخفاًضا بنسبة 55

   
رًدا على ذلك، أعلنت الحاكمة هوكول اليوم عن استراتيجية شاملة لدعم العاطلين عن العمل والشركات المتعثرة في قطاع 

السياحة والضيافة ذي األهمية الحاسمة، والذي كان ثالث أكبر صناعة في نيويورك قبل الوباء؛ لتحفيز إعادة توظيف هؤالء  
   سياحة والضيافة في الوالية.العمال المهمين؛ ولتعزيز الطلب على ال

    
   مليون دوالر لصندوق إنعاش عمال السياحة  100



يدعم الجزء األول من هذه الحزمة سكان نيويورك في قطاعي السياحة والضيافة األكثر تأثراً والذين كانوا يخضعون للتأمين 
شهدوا تعافي أرباحهم بالكامل بعد. ستصدر وزارة  الفيدرالي ضد البطالة في األسبوع الماضي قبل انتهاء تلك المزايا ولم ي

عامل مؤهل في صناعات قطاع   36,000دوالًرا لما يصل إلى   2,750العمل بوالية نيويورك مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 
   السياحة. سيتم االتصال بسكان نيويورك المؤهلين مباشرة عبر الرسائل النصية أو البريد اإللكتروني.

   
: "تحت قيادة الحاكمة هوكول، تعد نيويورك نموذًجا للحصول على أموال اإلغاثة  العمل األمريكي مارتي والشقال وزير 

التي تشتد الحاجة إليها في أيدي األمريكيين العاملين. سيعيد نهج نيويورك التطلعي إلى المستقبل وظائف الطبقة الوسطى ذات  
  إلعادة فتح اقتصادنا". األجور الجيدة، وسيعيد صناعة ذات أهمية بالغة

   
   مليون دوالر لبرنامج منحة إنعاش قطاع السياحة  100

تم تصميم الجزء الثاني من هذه الحزمة لتشجيع الشركات السياحية التي عانت من خسائر في الوظائف واإليرادات إلعادة 
  5,000لة للحصول على منح تصل إلى  توظيف العمال، مع توفير اإلغاثة المالية. ستكون شركات السياحة المؤهلة مؤه

دوالر لكل موظف جديد بدوام جزئي، يتم تعيينه لتعويض تكاليف العمالة.   2,500دوالر لكل موظف جديد بدوام كامل، أو 
لتلقي االستحقاق الكامل، يجب على أصحاب العمل الحفاظ على زيادات التوظيف على مدى ستة أشهر. ستعتمد الزيادات في  

ى إجمالي العمالة بدالً من الموظفين الفرديين المحددين، وستكون األعمال التجارية التي يمكن أن تظهر أكبر التوظيف عل
يتوفر المزيد من المعلومات، بما في ذلك االشتراك في تنبيهات  أولوية.  COVID-19خسائر في القوى العاملة الناتجة عن 
  .هناالبريد اإللكتروني المتعلقة بالبرنامج 

   
   مليون دوالر  25بقيمة   Meet in New Yorkبرنامج منح لبرنامج 

يركز هذا البرنامج على األماكن واألحداث إلنشاء ودعم السفر الجديد الذي يركز على األعمال. يعترف هذا النهج الشامل  
 Meetلإلقامات الليلية والطعام واألنشطة. سيقدم برنامج  للزيارة بعادات اإلنفاق للمسافرين من رجال األعمال والمؤتمرات

in New York  منًحا لمساعدة مراكز المؤتمرات ومساحات المؤتمرات في جلب المزيد من الفعاليات وإنفاق المسافرين
ماعات خصومات والوظائف إلى والية نيويورك. يمكن لألماكن المؤهلة وفنادق الفعاليات الشريكة لها أن تقدم لمنظمي االجت

على رسوم الحجز أو مجموعات غرف لجذب األعمال، مع منح تسديد جزء من هذه الخصومات. يمكن العثور على مزيد 
   .هنامن المعلومات حول المؤسسات والفعاليات المؤهلة 

   
   مليون دوالر  25بقيمة   I LOVE NYحملة التسويق العالمية 

 Iتقدم حملة الترويج السياحي العالمية هذه الموجهة للمستهلكين دعوة جديدة للزوار المحليين والدوليين، مما يسمح لشركة 
LOVE NY  .ستشمل الحملة عناصر البث والعناصر  بتوسيع جهودها التسويقية الحالية لتشمل أسواقًا محلية ودولية إضافية

الرقمية التي تروج لوالية نيويورك باعتبارها وجهة السفر األولى في العالم، حيث يتم تشجيع الزوار على أن يكونوا جزًءا 
  منها والعثور على ما يحبونه.

  
   مليون دوالر للشركات التي بدأت قبل أو أثناء الوباء 200برنامج بقيمة 

زام والية نيويورك للشركات الصغيرة، أعلنت الحاكمة هوكول عن خطط إلدخال تشريعات في كانون الثاني لتعزيز الت
مليون دوالر مصمم لدعم األعمال   200في بداية الجلسة التشريعية لوالية نيويورك إلنشاء برنامج بقيمة   2022)يناير( 

مبادرة التطلعية التمويل الحالي في برنامج منحة انعاش األعمال  التجارية التي بدأت قبل أو أثناء الجائحة. ستستخدم هذه ال
مليون دوالر لدعم الشركات األصغر سناً التي كانت بخالف ذلك غير  800الصغيرة ما بعد الوباء للوالية الذي تبلغ تكلفته 

   كات الصغيرة ومتناهية الصغر.مؤهلة لإلغاثة من خالل البرامج الحكومية والفدرالية الحالية لضمان شمولية أكبر بين الشر
   

مليون   325لقد حقق برنامج منحة انعاش األعمال الصغيرة ما بعد الوباء نجاًحا كبيًرا حتى اآلن، حيث تم تقديم أكثر من 
  19,000شركة صغيرة ومتناهية الصغر في جميع أنحاء والية نيويورك. كان أكثر من  20,000دوالر لدعم ما يقرب من 

٪ من الحاصلين على المنح من  83ين على جوائز من الشركات التي يعمل بها عشرة موظفين أو أقل، وكان  من الحاصل
دوالر. سيمثل هذا التشريع توسيعًا   17,000مؤسسات أعمال مملوكة ألقليات ونساء، وكان متوسط المنحة الممولة حوالي 

مؤهلة في السابق لإلغاثة من الجائحة من خالل برامج    للبرنامج ليشمل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لم تكن
  الوالية والبرامج الفيدرالية.

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Ftourism-return-work-grant-program&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C70b0885a969e4f5a45bf08d9a2f37c19%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637719989065869675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=L6JPV7exGaDX5Gfp3A4VUtTNeX%2B8IJU1HmNamwd8qTw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fmeet-new-york-grant-program&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C70b0885a969e4f5a45bf08d9a2f37c19%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637719989065879637%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=Jlj6NWNqycrEeDgKe2yeeufyi8ZVD5TgdZXTXy2zbdk%3D&reserved=0


"صناعة السياحة ليست محرًكا اقتصاديًا مهًما في والية  قالت مفوضة وزارة العمل بوالية نيويورك، روبرتا ريردون:
ارة. أحيي الحاكمة هوكول إلدراكها المشقة نيويورك فحسب، بل هي أحد األشياء التي تجعل نيويورك مثل مكان رائع للزي

التي عانت منها صناعة السياحة لدينا بسببهذ الوباء. هذه المبادرة الشاملة ضرورية إلنعاش صناعة السياحة لدينا ومساعدة  
   العمال الذين تأثروا بشكل مباشر بأزمة الصحة العامة هذه".

  
"السياحة هي جزء أساسي من اقتصاد    كيفين يونس، مدير العمليات في مشروع إمباير ستيت ونائب المفوض التنفيذي قال:

والية نيويورك المتنوع. إنه يدعم الوظائف والشركات عبر مجموعة من الصناعات من خالل السماح لنا بمشاركة جميع 
مها مع الزوار من جميع أنحاء العالم. إن عودة السياحة أمر حيوي لنمو عوامل الجذب واألحداث والتجارب المذهلة التي نقد

   واستدامة مستقبلنا االقتصادي، وستساعدنا هذه المبادرات الجديدة في تنشيط هذه الصناعة المتعثرة".
    

نيويورك مع صناعة "عندما تشارك والية قال نائب رئيس إمباير ستيت للتنمية والمدير التنفيذي للسياحة روس دي ليفي: 
السياحة، يكون هذا مزيًجا ال يمكن إيقافه. سيساعد هذا الجهد الشامل الذي أعلنت الحاكمة هوكول عنه اليوم في تحفيز 
الزيارات بجميع أنواعها، بدًءا من المسافرين الدوليين الباحثين عن إجازة ال تُنسى إلى رجال األعمال الذين يحضرون  

ناعة. ستساعد البرامج أيًضا في دعم صناعة السياحة التي ال مثيل لها في الوالية حتى تتمكن من  األحداث المهمة في الص
   تقديم خدمة عمالء على مستوى عالمي وتجربة ضيف ال تضاهى".

  
تشيد بالتزام الحاكمة هوكول بتنشيط   NYSCA"إن  قالت مارا مانوس، المديرة التنفيذية لمجلس والية نيويورك للفنون:

مؤسساتنا ومؤسساتنا الفنية والثقافية االستثنائية، والمؤسسات والمساحات من كل وصف   -لسياحة الدولية إلى نيويورك ا
مفتوحة و على استعداد للترحيب بالعالم مرة أخرى. ستعمل عودة السياحة الثقافية على تعزيز قطاع الفنون والثقافة الذي ال  

لقدرات ويبدأ بأمان عملية انتعاش متعددة السنوات ويعزز اقتصادنا. عندما تزدهر  مثيل له في نيويورك حيث يعيد بناء ا
 ترتفع نيويورك!".  -الفنون 

  
"نحتفل بهذا اليوم الذي طال انتظاره مع إعادة فتح حدود واليتنا   قالت كاثرين نيكولز، رئيسة مجلس والية نيويورك للفنون:

. تعتبر نيويورك مرادفًا للفنون، والترحيب بالسياح مرة أخرى في  COVID-19شهًرا من اإلغالق لوقف انتشار  20بعد 
والت الصحة والسالمة  مناطق الجذب الشهيرة في نيويورك والمراسي الثقافية وشركات الشوارع الرئيسية هو نتيجة لبروتوك

ونحن ممتنون لقيادة واليتنا المستجيبة لدعم وتحفيز انتعاشنا االقتصادي  -المدروسة في واليتنا. حان الوقت لزيارة نيويورك 
  في انسجام تام مع المناظر الطبيعية المثيرة والمتنوعة للفنون".

  
"مع فتح حدود نيويورك مرة أخرى للزوار  ية نيويورك: قالت كريستين نيكوالس، رئيسة المجلس االستشاري السياحي لوال

الدوليين، فإن حزمة الدعم التي أعلن عنها الحاكم اليوم ستساعد صناعة السياحة على االستمرار في دورها كقائد المحرك  
وقات جيدة  الحيوي القتصاد الدولة. نحن محظوظون ألن الحاكمة هوكول تفهم صناعة السياحة وكانت معنا عندما كانت األ 

   واآلن خالل هذا الوقت الصعب حيث نسعى جاهدين إلعادة البناء بحماس متجدد".
  

"ستوفر االستثمارات الكبيرة في صناعة السياحة في نيويورك شريان حياة حيوي لعدد من  قال السيناتور خوسيه إم سيرانو: 
ة والمؤسسات الثقافية. بينما نرحب بالمسافرين الدوليين  القطاعات األخرى، بما في ذلك المطاعم والفنادق والفنون المسرحي

، ويجب علينا بذل كل ما COVID-19مرة أخرى إلى واليتنا، سيلعب هؤالء الزوار دوًرا مهًما في تعافينا االقتصادي من 
ية صناعة  في وسعنا لدعم العمال والشركات خالل هذا الوقت الحرج. شكًرا جزيالً للحاكمة هوكول على إدراكها ألهم

   السياحة المزدهرة".
  

  800,000"قبل الوباء، كانت صناعة السياحة في نيويورك قوة اقتصادية تمثل أكثر من  قالت السيناتور آنا إم كابالن:
وظيفة على مستوى الوالية وعشرات المليارات من الدوالرات من النشاط االقتصادي كل عام، لكن اإلغالق غير المسبوق 

لية والتوقف القريب للسفر وجه ضربة مدمرة للصناعة بأكملها والقوى العاملة فيها. مع إعادة فتح الحدود وبدأ  للحدود الدو
الناس يشعرون باألمان في السفر مرة أخرى، تحتاج صناعة السياحة بشكل عاجل إلى اإلغاثة من أجل الشركات الصغيرة 

وفتح أبوابها للزوار مرة أخرى. أحيي الحاكمة كاثي هوكول لقيادتها المتعثرة والقوى العاملة لديها للوقوف على أقدامها 
لضمان أن هذه الصناعة الحيوية لديها الموارد التي تحتاجها لتصبح مرة أخرى محرًكا للنمو وخلق فرص العمل في الوالية،  

لى منح التعافي من الجائحة  وأنا أحييها على قيادتها لضمان حصول الشركات الصغيرة في كل قطاع على إمكانية الوصول إ 



مليون دوالر   800التي تمس الحاجة إليها. لقد كان برنامج منحة استعادة األعمال الصغيرة الوبائي للوالية الذي تبلغ تكلفته 
بمثابة شريان حياة آلالف الشركات في جميع أنحاء الوالية، ولكن حتى اآلن، كانت هناك قيود تمنع بعض الشركات الصغيرة 

يدة في مجتمعنا من الوصول إلى المساعدة التي يحتاجونها ويستحقونها. إنني أتطلع إلى العمل مع الحاكمة هوكول الجد
لضمان تمرير هذا اإلجراء المنطقي في الهيئة التشريعية للوالية بشكل عاجل حتى تتمكن المزيد من الشركات الصغيرة في  

  ".واليتنا من الوصول إلى برنامج المنح المهم هذا
  

"صناعة السياحة النابضة بالحياة ضرورية للتعافي من جائحة نيويورك. بصفتي رئيس   قال عضو الجمعية دانييل أودونيل:
لجنة الجمعية حول السياحة والمتنزهات والفنون وتطوير الرياضة، رأيت كيف تمس السياحة كل جانب من جوانب االقتصاد 

نادق والمطاعم وأنظمة النقل. تعد حزمة االنتعاش "إعادة السياحة" بمثابة تغيير  من المتاحف والمسارح إلى الف -المحلي 
لقواعد اللعبة. سيوفر الدعم المالي الذي تشتد الحاجة إليه للعمال والشركات مع توفير خارطة طريق لتسريع العائد اآلمن 

  صناعة السياحة لدينا لأليام والسنوات القادمة".للصناعة بأكملها. أشكر الحاكمة هوكول على قيادتها في إعادة بناء وتنشيط 
  

"بينما نستمر في التعافي من هذا الوباء، نحتاج إلى التأكد من أننا ال نترك أي صناعة   قال عضو الجمعية تشارلز دي فال:
ول اإلبداعية والفطرة وراءنا. شكًرا للحاكمة هوكول على دعم ستيتن آيالند وصناعة السياحة لدينا في تعافيهما باستخدام الحل

  السليمة".
  

"إن فرصة تجربة الفنون والثقافة ذات المستوى العالمي هي ما يجذب السياح إلى  قال رئيس مانهاتن بورو، جيل أ. بروير: 
نيويورك، وأنا ممتن للحاكمة هوكول لقيادتها، الشراكة واالستثمار في أحد القطاعات األساسية لمدينتنا. سيعزز استثمار  

ة التي توظف عمااًل جدًدا، وتمويل الحوافز  الوالية التوظيف من خالل تقديم المنح للشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحي
لمراكز المؤتمرات، وإطالق حملة عالمية إلحضار عالمة نيويورك التجارية في الصدارة عندما يتعلق األمر بأفضل وجهات 

  العطالت. إنه يأتي في وقت حرج من االنتعاش االقتصادي في نيويورك حيث يبدأ موسم األعياد لدينا".
  

"عانى عدد (: RWDSUقال ستيوارت أبيلباوم، رئيس اتحاد البيع بالتجزئة والبيع بالجملة والمتاجر متعددة األقسام )
من قلة ساعات العمل أو نقص تام في فرص العمل بسبب خسارة الوالية المستمرة من  RWDSUكبير جًدا من أعضاء 
ة الطيران بشكل خاص. يعد دعم العمال الذين تأثروا . لقد تضرر أعضاؤنا في صناعCOVID-19السياح وسط جائحة 

  بتراجع السياحة مكونًا ضروريًا إلعادة فتح واليتنا".
  

"السياحة هي محرك اقتصادي حيوي لنيويورك، وهي مدعومة بالعمال الذين  ، كايل براغ: 32BJ SEIUقال رئيس 
ذا القطاع الحيوي وباالنتعاش الذي يركز على العمال الذين  تضرروا بشدة أثناء الوباء. نحن سعداء بالتزام الحاكمة تجاه ه

يشكلون العمود الفقري له. يمثل إعالن اليوم عالمة بارزة في عودتنا االقتصادية وسيقدم إغاثة ذات مغزى لسكان نيويورك 
  الذين يعملون بجد".

  
بسبب  2020نيويورك في مارس  "عندما تم إغالققال رئيس مجلس تجارة الفنادق في نيويورك، ريتش ماروكو: 

COVID  لم يكن أحد يتخيل أنه بعد عامين تقريبًا ال يزال لدينا اآلالف من صناعة السياحة العمال يكافحون مع البطالة ،
واآلن فقدان المزايا الفيدرالية. بفضل الحاكمة هوكول ومئات الماليين من الدوالرات التي ستوفرها الوالية إلعادة توظيف 

وإعادة فتح صناعة السياحة، أصبح لدى هؤالء العمال أخيًرا شيء يأملونه في موسم العطالت هذا. ستعمل هذه الخطة   العمال
على تخفيف المعاناة المالية لعشرات اآلالف من العاطلين عن العمل من سكان نيويورك بينما تخلق طريقًا للعودة إلى  

  التوظيف النشط والنمو في صناعة السياحة".
  
"لطالما كانت المؤسسات الثقافية في مدينة نيويورك  ال الرئيس والمدير التنفيذي لحديقة بروكلين النباتية أدريان بينيب: ق 

جزًءا من الجاذبية اإلبداعية التي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم واألمة والمنطقة إلى مدينة نيويورك . هؤالء الزوار  
وهي ضرورية للقاعدة   -بما في ذلك في نفس المؤسسات  -الوظائف ذات األجور الجيدة  بدورهم يخلقون مئات اآلالف من 

الضريبية. على الرغم من أننا شهدنا عودة قوية جًدا للزوار المحليين والعضوية منذ إعادة االفتتاح والتخفيف التدريجي 
لماضي. نحن ممتنون للحاكمة هوكول لخطتها  للوباء، فقد فقدنا حقًا استقبال زوار من خارج مدينة نيويورك في الصيف ا

الكبيرة والديناميكية والمعقولة لمساعدة صناعة السياحة على االنتعاش، وإعادة الزائرين إلى مدينة نيويورك وتجربة الثقافة 



عها في مما يساعد على الحفاظ على الوظائف الجيدة وتوسي  -)والجمال البستاني!( ألماكن مثل حديقة بروكلين النباتية 
  بروكلين".

  
"لقد قلب الوباء اقتصاد مدينة نيويورك رأًسا  قالت ليندا براون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لغرفة التجارة في ستيتن آيالند:

على عقب، وال سيما قطاعي السياحة والضيافة لدينا. تشكر غرفة التجارة في ستيتن آيالند الحاكمة هوكول على التزامها 
  اش المدينة".بتمويل السياحة الجديد. ستشكل زيادة اإلنفاق السياحي والوظائف التي يوفرها هذا القطاع جزًءا كبيًرا من انتع

  
"إننا نشيد بالحاكمة هوكول لتركيزها على صناعة   قال فريد ديكسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة مدينة نيويورك:

السياحة واألحداث من خالل توفير موارد جديدة ودعم للتعافي المتسارع. بينما نعمل على إعادة الزوار واألحداث إلى واليتنا  
لك الوظائف واإلنفاق وتحصيل الضرائب والتحفيز االقتصادي. نيابة عن مجتمع السياحة والضيافة في  ومدينتنا ، ستتبع ذ

مدينة نيويورك، نتطلع إلى مزيد من التعاون مع الوالية لضمان العودة الكاملة القتصاد الزوار لصالح جميع سكان  
  نيويورك".

  
"نظًرا ألن صناعة السياحة ترحب بعودة المسافرين  ة نيويورك:قال مارك دور، رئيس جمعية السياحة والضيافة في والي

شهًرا، فإن إعالن الحاكمة هوكول غارق في الصناعة فيما يتعلق بالدعم المالي   20الدوليين اليوم أو ألول مرة منذ أكثر من 
ورك، مارك دور: "من حوافز  للوالية لثالث أكبر صناعة، وهي السياحة". قال رئيس جمعية الضيافة والسياحة في والية نيوي

التمويل المخصصة للفنادق التي تعيد العمال، إلى المنح التي تسمح لمخططي االجتماعات بتقديم خصومات على أعمال  
المؤتمر، كل هذا هو الدعم المطلوب بشدة لصناعة دمرها الوباء. نحيي الحاكمة هوشول على رؤيتها حيث نواصل إعادة  

  احية في العالم".بناء أفضل الوجهات السي
  

"بعد الدمار الذي لحق باألشهر العشرين  قال الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة في كوينز، توماس جيه جريتش:
الماضية، فإن البرنامج الذي أعلنت عنه الحاكمة هوكول هو مجرد جرعة تحتاجها أعمالنا الصغيرة. نحن نشيد بجهودها  

  إلنجاز ذلك".
  

"اليوم يسعدنا أن نرحب بالعالم مرة أخرى في تايمز سكوير ومدينة نيويورك  تحالف تايمز سكوير توم هاريس: قال رئيس
وفقًا لبيانات فيزا في عام   مليون شخص يزورون تايمز سكوير كل منهم أسبوع. 1.6حتى يتمكنوا من االنضمام إلى 

سكوير وتنتظر أعمالنا بفارغ الصبر هذه العودة، وأثناء مليون دوالر في تايمز   631، أنفق المسافرون الدوليون 2019
انتظارهم، يسعدنا معرفة هذا الدعم من ألباني للمساعدة في الجسر الفجوة في األعمال المتعلقة بالسياحة السائدة هنا في تايمز 

دار العام ونصف العام  سكوير جنبًا إلى جنب مع الصناعات الصغيرة والمتعلقة بسفر األعمال والتي عانت كثيًرا على م
  الماضيين".

  
"إن حزمة االنتعاش االقتصادي والسياحي  قال الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة في نيويورك الكبرى مارك جافي: 

للمحافظ تحقق الهدف. لكي تتعافى نيويورك تماًما من جائحة كوفيد؛ نحن بحاجة إلى مساعدة الصناعات والشركات الصغيرة 
تم تفويضها باإلغالق من أجل صحتنا العامة وسالمتنا. من المنطقي تقديم حوافز للشركات القائمة على السياحة )مثل  التي

المطاعم، والفنادق بالتجزئة، والترفيه، والمؤسسات الثقافية، ومراكز المؤتمرات( حتى يتمكنوا من توظيف الموظفين الجدد  
نا زيادة التوظيف في قطاع السياحة إال من خالل توفير حوافز الدفع ألولئك الذين  ال يمكن  الذين هم في أمس الحاجة إليها.

  يرغبون في العودة إلى العمل عند خروجنا من فترة التوقف المؤقت. ال شك في أن هذه الحزمة ستساعدنا على التعافي.
رها مفتوحة للعمل بشوارع نظيفة وآمنة".  نتطلع إلى العمل مع الحاكمة هوكول للمساعدة في تسويق نيويورك عالميًا "باعتبا

الحزمة التي تم اإلعالن عنها اليوم ستساعد بال شك في استعادة صورتنا للعالم وتحسين سبل العيش للعديد من رجال األعمال  
  والقادة المدنيين الذين نمثلهم".

  
يويورك لحضور متاحفنا وعروض  "يتدفق السائحون إلى نقالت جيسيكا البين، رئيسة تحالف وسط مدينة نيويورك 

برودواي وتناول الطعام والتسوق في مطاعمنا ومتاجرنا. لهذا السبب يعد االستثمار في هذه األعمال الفريدة واألحجار  
  الكريمة الثقافية، وإعادة السياحة، أمًرا بالغ األهمية لتعافينا".

  



"تلبي الحاكمة هوكول  قال روبرت بروفوست، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية صناعة السياحة بوالية نيويورك:
احتياجات اللحظة مع تحفيز النجاح في المستقبل. ستحفز هذه الحزمة عودة السفر الجماعي والدولي مع دعم بقاء األعمال  

من الصعب تخيل خطة دعم أكثر شموالً واستراتيجية، ونحن  لوظائف.الصغيرة وأولئك الذين ما زالوا يعانون من فقدان ا 
  مدينون للحاكمة هوكول بالشكر على بعد نظرها ورؤيتها".

  
"تقدم صناعة المطاعم والحياة الليلية في   ، أندرو ريغي:NYC Hospitality Allianceقال المدير التنفيذي لـ 

هات والثقافات المحلية من جميع أنحاء العالم. لسوء الحظ، عانى الكثير من هذه  نيويورك المأكوالت والمشاهد التي تمثل النك
الشركات الصغيرة التي تعتمد بشكل كبير على السياح بشكل كبير خالل الوباء، ولهذا السبب نشيد بالحاكمة هوكول 

  ورقصنا ووظائفنا الثقافية". الستثمارها في ودعم االنتعاش االقتصادي للسياحة. سيكون بمثابة تعزيز ألكلنا وشربنا
  

"هذه أخبار رائعة للعمال. سواء كانت رحلة بمترو األنفاق أو  ، توني أوتانو:100قال رئيس نقابة عمال النقل المحلي 
بالحافلة إلى المسرح، أو جولة من طابقين في تايمز سكوير، أو رحلة بعربة حصان عبر سنترال بارك، فنحن على استعداد  

  مدينتنا العظيمة مرة أخرى. نحن ال ننقل نيويورك فحسب، بل ننقل العالم عندما يتعلق األمر بنيويورك".الستعراض 
  

"تأتي هذه المبادرات الجديدة في لحظة حرجة   قالت جيسيكا والكر، الرئيسة والمديرة التنفيذية لغرفة التجارة في مانهاتن:
من تعافينا. يجب أن نستعيد مكانتنا كوجهة سياحية رقم واحد في العالم من أجل دعم الشركات الصغيرة ونمو الوظائف  

  لجميع سكان نيويورك. شكًرا للحاكمة هوكول على طرحها خارطة طريق مدروسة للقيام بذلك".
  

"تعطي الحاكمة هوكول األولوية بشكل مناسب   يسة والمديرة التنفيذية لشراكة مدينة نيويورك:قالت كاثرين وايلد، الرئ
لمزيد من االستثمار في المؤسسات الثقافية باإلضافة إلى قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية واإلقامة والترفيه التي  

٪ من اقتصاد المدينة، ولكنها تمثل 9اء. تمثل هذه الصناعات لديها تعرضت ألكبر الخسائر نتيجة توقف السياحة أثناء الوب
  ٪ من الوظائف في المدينة".20
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