
 
 الحاكمة كاثي هوكول    10/11/2021 للنشر فوًرا:

 

 

مليون دوالر في مبادرة إعادة تنشيط مدينة نيويورك في  20أعلنت الحاكمة هوكول عن فوز تشاينا تاون بحصولها على  
  الجولة الخامسة 

  
  يجب على الوالية العمل مع السكان وقادة المجتمع والمسؤولين العموميين لتنشيط تشاينا تاون  

  
إن استثمارات تنشيط وسط المدينة جزء بالغ األهمية من استراتيجية الوالية الشاملة إلعادة تنشيط المجتمعات وتنمية 

  االقتصاد
  

مليون دوالر باعتبارها الفائز في منطقة   20أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن تشاينا تاون ستحصل على تمويل بقيمة 
، يتم  DRI(. كجزء من الجولة الخامسة من مبادرة DRIمدينة نيويورك في الجولة الخامسة من مبادرة تنشيط وسط المدينة )

مليون دوالر، لتقديم التزام حكومي إجمالي قدره   20ية اإلقليمية العشر في الوالية منح كل منطقة من مناطق التنمية االقتصاد 
( من  COVID-19مليون دوالر في التمويل واالستثمارات لمساعدة المجتمعات على تعزيز اقتصاداتها بعد جائحة ) 200

  خالل تحويل وسط المدينة إلى أحياء نابضة بالحياة.
  
تبر تشاينا تاون منارة للثراء الثقافي والتنوع، ليس فقط لسكان نيويورك، ولكن للعالم بأسره. هذه "تع قالت الحاكمة هوكول، 

الجائزة، سوف تتألق تشاينا تاون أكثر إشراقًا وتصل إلى أقصى إمكاناتها كمجتمع نابض بالحياة ووجهة فنية وثقافية دولية.  
تصاعدية من التنشيط تأخذ حياة خاصة بها من خالل تعزيز فخر  تثير االستثمارات العامة اإلستراتيجية مثل هذه دورة 

  المجتمع، وخلق ضجة إيجابية وجذب استثمارات القطاع الخاص."
   
"تنضم تشاينا تاون اآلن إلى قائمة متزايدة من المجتمعات المحفزة في جميع أنحاء   قال نائب الحاكمة، بريان بنجامين، 

من خالل هذا البرنامج المبتكر والرائد على مستوى البالد. ستساعد هذه الجائزة في ضمان   الوالية والتي حولت وسط المدينة
التعافي العادل لهذا المجتمع الحيوي، وستدعم المزيد من النهضة في إعادة تطوير وسط المدينة التي تنتشر وتزدهر في جميع  

  أنحاء والية نيويورك."
  
التنمية االقتصادية للدولة من خالل تحويل أحياء وسط المدينة إلى مراكز نشاط   بمثابة حجر الزاوية لسياسة DRIيُعد  

في هذه    نابضة بالحياة توفر نوعية حياة عالية وتجذب إعادة التطوير واألعمال والوظائف والتنوع االقتصادي واإلسكاني.
مليون دوالر وسمح لكل مجلس إقليمي للتنمية   200مليون دوالر إلى  100الجولة، ضاعفت الحاكمة هوكول التمويل من 

مليون  20ماليين دوالر أو فائز واحد على جائزة بقيمة  10االقتصادية أن يقرر ما إذا كان سيرشح اثنين من الفائزين بقيمة 
ية وتحفيزية في وسط المدينة. وكما هو الحال مع المراحل السابقة من مبادرة إعادة إعمار دوالر لمشاريع إعادة تطوير تحويل

وسط المدينة، سيقوم كل مجتمع وقع عليه االختيار بإعداد خطة إستراتيجية توضح رؤية مشروع إعادة إعمار وسط المدينة 
ها اإلمكانات لتحويل وسط المدية. ستُمنح تمويالت  الخاصة بهذا المجتمع ويحدد قائمة بالمشروعات المميزة التي تتوفر لدي

بعد ذلك إلى المشروعات التي وقع عليها االختيار وتتوفر فيها اإلمكانات األكبر لبدء إعادة اإلعمار وتحقيق   DRIمبادرة 
  رؤية المجتمع لوسط المدينة.

  
  تشاينا تاون 
  



ر للبناء على تاريخها كوجهة ثقافية من أجل الحفاظ على الحي مليون دوال 20البالغة  DRIستستخدم تشاينا تاون جائزة  
وإعادته إلى منطقة وسط المدينة النابضة بالحياة. أطلق تشاينا تاون بالفعل العديد من المشاريع الجارية والمخططة التي خلقت  

مشاريع اإلسكان الميسورة التكلفة  اإلثارة والزخم لمزيد من التنشيط، بما في ذلك ترميم نصب كيمالو التذكاري  والعديد من
في تشاينا تاون على هذا التقدم من خالل خلق  DRI. ستبني NYCHAوالعالية، ومشاريع المرونة المتعددة في عقارات  

فنون جديدة ومساحة ثقافية، وتحسين االتصال، وزيادة اإلسكان، وتوسيع المساحات الخضراء لتحقيق أهدافها المتمثلة في  
 1.2اقتصادي للفنون والثقافة، وجذب السياح والزوار اإلقليميين، وترسيخ الحي باعتباره موطناً ثقافياً لحوالي بناء محرك 

مليون من سكان جزر المحيط الهادئ األمريكية اآلسيوية الذين يعيشون في منطقة مترو نيويورك، وتحسين نوعية الحياة في  
  الحي.

  
طقة مدينة نيويورك عملية مراجعة شاملة وتنافسية للمقترحات المقدمة من المجتمعات  أجرى مجلس التنمية االقتصادية لمن 

  ان تكون تشاينا تاون مرشحةً للفوز: ٫في جميع أنحاء المنطقة ونظر في جميع المعايير السبعة أدناه قبل التوصية ب
  

  يجب أن يكون وسط المدينة منظماً، بحدود محددة جيًدا؛   •

يمكن لوسط المدينة االستفادة من االستثمار العام والخاص المسبق أو تحفيزهما في الحي والمناطق   •
  المحيطة به؛

يجب أن يكون هناك نمو وظيفي حديث أو وشيك داخل وسط المدينة أو بالقرب منه يمكن أن يجذب   •
  العمال إلى وسط المدينة ويدعم إعادة التطوير ويجعل النمو مستداًما؛ 

يجب أن يكون وسط المدينة مجتمعًا جذابًا وصالًحا للعيش لمجموعة متنوعة من السكان من جميع  •
 األعمار والدخل والجنس والهوية والقدرة والتنقل والخلفيات الثقافية؛  

يجب أن تتبنى البلدية بالفعل أو تمتلك القدرة على إنشاء وتنفيذ سياسات تزيد من مستوى المعيشة ونوعية   •
ة، بما في ذلك استخدام بنوك األراضي المحلية، وأكواد تقسيم المناطق الحديثة ومعايير وقوف الحيا

  السيارات، وخطط الشوارع الكاملة، والمشاريع الموفرة للطاقة، والوظائف الخضراء والتنمية العابرة؛

لتنشيط وسط  يجب أن تكون البلدية قد أجرت عملية مشاركة مجتمعية مفتوحة وقوية أسفرت عن رؤية  •
المدينة وقائمة أولية من المشاريع والمبادرات التي قد يتم تضمينها في خطة االستثمار اإلستراتيجي  

DRI ؛  

 ؛ و DRIتتمتع البلدية بالقدرة المحلية على إدارة عملية  •

  . DRIحددت البلدية مشاريع تحويلية ستكون جاهزة للتنفيذ على المدى القريب مع ضخ أموال   •

  
مليون دوالر من التمويل واالستثمارات الحكومية  20المدينة لتلقي  DRIنح فوز تشاينا تاون في الجولة الخامسة من  يم 

لتنشيط أحيائها في وسط المدينة وخلق فرص جديدة للنمو على المدى الطويل. تنضم تشاينا تاون اآلن إلى جامايكا،  
ي كانت الفائزين بمنطقة مدينة نيويورك في الجوالت األربع األولى وبرونكس، ووسط مدينة بروكلين، وجزيرة ستاتن، الت

  ، على التوالي. DRIمن 
  

ي إمباير ستيت للتطوير
 
: "إن االستثمارات قال الرئيس التنفيذي للعمليات ونائب المفوض التنفيذي كيفن يونس ف

اتيجية الوالية االقتصادية. ستعمل    الستر
ً
المستهدفة المصممة إلعادة تنشيط وسط المدينة وتحويل األحياء مهمة جدا

ي  20جائزة مبادرة تنشيط وسط المدينة البالغة قيمتها 
ي تشاينا تاون التر

ز مشاري    ع إعادة التطوير فز مليون دوالر عىل تحفت 
."ستشجع نمو األعمال ال   تجارية، وتروج للسياحة، وتخلق فرص العمل، وتقوي المرونة االقتصادية للحي

  
"إن تشاينا تاون وجهة ثقافية للعديد من الزوار من جميع أنحاء العالم. من خالل هذا  قالت وزيرة الخارجية روسانا روسادو،

تاون على فنونها الديناميكية وعروضها الثقافية   االستثمار التاريخي من خالل "مبادرة تنشيط وسط المدينة"، ستبني تشاينا
  بالفعل، ويخلق فرًصا جديدة لإلسكان ويعزز إحساًسا أقوى بالمجتمع ألولئك الذين يعتبرون تشاينا تاون وطناً لهم."  

  
وبنجاح  "لقد ناضلت تشاينا تاون بقوة  قالت مفوضة والية نيويورك للمنازل والتجديد المجتمعي روث آن فيزناوسكاس، 

مليون دوالر هذا الحي األيقوني النابض بالحياة أكثر   20كبير للحفاظ على هويتها الفريدة، وسيؤدي هذا االستثمار البالغ 
كحي ومنزل    -ثراًء ثقافيًا وقويًا اقتصاديًا. إنه يوم رائع لتشاينا تاون واألشخاص الذين يعتزون بها ويكسبون عيشهم هناك  

(، نقلت قيادة الحاكمة هوكول مجلس التنمية االقتصادية COVIDع بدء تعافينا من جائحة )وكمجتمع أصيل وحيوي. م



اإلقليمية إلى المستوى التالي من خالل مضاعفة تمويله والتأكيد على أن له تأثيًرا فوريًا وتحوليًا على األحياء في جميع أنحاء  
  هذه الوالية."

  
ورة جًدا بتمثيل الكثير من الجانب الشرقي األدنى في مانهاتن وتشاينا تاون في  "أنا فخقالت النائبة نيديا فيالسكيز،   

الكونغرس، وأعلم أن هذا التمويل من الوالية سيقطع شوًطا طويالً نحو ضمان بقاء تشاينا تاون المجتمع الثقافي النابض  
ان، والنقل، وغيرها من المشاريع المجتمعية  بالحياة الذي تشتهر به حول العالم. من الترويج للمساحات الخضراء، إلى اإلسك

  الرئيسية، ستساعد هذه الجائزة في تنشيط تشاينا تاون للسكان المحليين والزوار على حٍد سواء."
  
"ربما لم يشهد أي مجتمع تأثيًرا سلبيًا على األعمال التجارية الصغيرة على مدار العامين  قال السناتور بريان كافانا،   

الماضيين أكثر من تشاينا تاون، حيث تسبب الوباء في إحداث الفوضى، مما أجبر العديد من واجهات المتاجر والمطاعم على 
ود هذا المجتمع إلعادة البناء والتعافي. لقد أسعدني  اإلغالق. ستعمل أموال مبادرة تنشيط وسط المدينة هذه على تعزيز جه

مشاركة رئيس الحي غيل بروير وزمالئنا في دعم طلب التمويل وأشكر الحاكمة هوكول على التزامها المستمر بضمان  
  حصول سكان نيويورك على اإلغاثة التي يحتاجونها ويستحقونها."

  
تمع تشاينا تاون لفترة طويلة بشكل غير متناسب من نقص تاريخي في  "لقد عانى مج قال عضو الجمعية يوه الين نيو، 

مليون دوالر إلى تعزيز رؤية   20التمويل الحكومي واألضرار الناجمة عن وباءنا المستمر. سيؤدي هذا االستثمار البالغ 
ن أرى مجتمعنا يحظى  مجتمعنا للتنشيط االقتصادي. تشاينا تاون هي جزء أساسي من هويتنا كسكان نيويورك، ويسعدني أ

باالحترام والتقدير الذي يتم إنكاره في كثير من األحيان. أشكر الحاكمة هوكول، والمنظمات المجتمعية الرائعة التي دافعت  
  عن هذا التمويل، وزمالئي المنتخبين الذين قاتلوا معي الذين جعلوا هذه اللحظة ممكنة."

  
 Fisherاالقتصادية اإلقليمي لمدينة نيويورك، وينستون فيشر، والشريك في  قال الرئيسان المشاركان لمجلس التنمية  

Brothers ،تفخر مدينة نيويورك لتنمية الموارد  ، وفيليكس ف. ماتوس رودريغيز، مستشار جامعة مدينة نيويورك"
( بدعمها إلعادة ميالد تشاينا تاون للمقيمين والزوار على حد سواء من خالل الجولة الخامسة من  NYCREDCالبشرية )

مبادرة تنشيط وسط المدينة. سيشجع هذا التمويل المشاريع التي تغذي النمو االقتصادي وتعزز وسط المدينة النابض بالحياة  
  حيث يمكن للناس العيش والعمل واللعب."

  
"بفضل الحاكم هوشول، فإن تشاينا تاون، أول وأصعب تضرر اقتصاديًا قبل وأثناء  اتن بورو، جيل أ.بور، قال رئيس مانه  

مليون دوالر منح أنا نصير وقدم. تشاينا تاون هي مرساة ثقافية   20الوباء سيقود االنتعاش االقتصادي لمدينتنا بفضل 
واألمريكية اآلسيوية، ليس فقط في نيويورك ولكن لمنطقة الشمال وتاريخية مهمة لحاضر ومستقبل الجالية األمريكية الصينية 

الشرقي بأكملها. عندما تقول تشاينا تاون، تفكر في الحي الموجود في مدينة نيويورك. إن التزامي باالنتعاش االقتصادي لهذه 
المدينة. أنا ممتن للحاكمة هوكول المنطقة وهذه المدينة ال يتزعزع، سواء كان ذلك في الجزء العلوي من المدينة أو في وسط 

  اليوم ولجهودها لتنشيط هذه الجوهرة الثقافية واالقتصادية." AAPIلكونه مع الحي الصيني ومجتمع 
  

"من خالل العمل عن كثب مع مكتب رئيس مانهاتن بورو، جيل بروير، والتحالف   قالت عضو المجلس مارغريت تشين،
ا شامالً ورؤيماً من شأنه أن يجلب االستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في تشاينا تاون. أحد  لتنشيط تشاينا تاون، قدمنا اقتراحً 

في يونيو، أصبح النصب التذكاري لحرب كيمالو  مشاريع الربط الثالثة، تحسين ساحة كيمالو قريب بشكل خاص من قلبي. 
تأثرت والجالية الصينية األمريكية بشكل كبير من قبل  لقد  أول معلم في مدينة نيويورك يتعلق بالتاريخ الصيني األمريكي. 

(COVID وصعود المشاعر المعادية آلسيا. يمثل هذا االستثمار الذي تبلغ قيمته )مليون دوالر، والذي أصبح ممكنًا   20
ناء مستقبلنا، وتبدأ تكرم المشاريع الثالثة الرئيسية تاريخنا أثناء ب -تحت قيادة الحاكمة هوكول، فصاًل جديًدا لتشاينا تاون 

القفز بالمحرك االقتصادي أثناء االستثمار في برامج الفنون للمقيمين، وتحسن جودة الحياة من خالل إعادة تخيل الفضاء 
  المفتوح وسالمة المشاة."

  
 AAPI"تشاينا تاون هي كنز ثقافي واقتصادي لمجتمعات ! قال الحي الصيني إيمي تشين، Thinkرئيس مجلس إدارة    

ونحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لمساعدة تشاينا تاون على العودة من هذا الوباء بشكل أقوى من أي وقت مضى.  
شكًرا للحاكمة هوكول على هذا االستثمار الهائل في تنشيط الحي الصيني وعلى قيادتك في دعم مجتمعنا. إنني أتطلع إلى 



تشاينا تاون هي جوهرة والية  تشاينا تاون إلى آفاق جديدة كوجهة عالمية.العمل مع الحاكمة والحكام المحليين إليصال 
  نيويورك وهو موجود لتبقى!"

  
"اجتماع قادة الحكومة والمنظمات المجتمعية لرفع مستوى مجتمع   قال رئيس مجلس التخطيط الصيني األمريكي واين هو، 

AAPI ء على سنوات من الظلم. نثني على الحاكمة هوكول إلعالن من خالل هذا التنشيط هو خطوة غير عادية نحو القضا
  اليوم ونتطلع إلى كل هذا الذي سيجلبه إلى تشاينا تاون."

  
"يستحق األمريكيون اآلسيويون في نيويورك الشعور باألمان  قالت المديرة التنفيذية لالتحاد اآلسيوي األمريكي جو آن يو،  

والدعم من قبل األشخاص المنتخبين لتمثيلهم. مع إعالن اليوم، تتخذ الحاكمة هوكول خطوات لتحقيق هذه السالمة والدعم  
  باالزدهار."لمجتمع تشاينا تاون. سيقطع هذا التنشيط شوًطا طويالً إلظهار جمال الحي الصيني للزوار والسماح له 

  
"لقد تم التغاضي عن الحي الصيني لفترة طويلة جًدا وتأثيره على اقتصاد نيويورك. شكًرا  جاستن يو،  CCBAقال رئيس   

لك، الحاكمة هوكول، على التأكد أخيًرا من حصول هذا المركز الثقافي على االهتمام والدعم الذي يستحقه من حكومتنا. نحن  
  ب إلى هذا المجتمع."نتطلع إلى كل هذا سيجل

  
"أحيي الحاكمة هوكول إلدراكه لأللم الذي عانى منه مجتمع تشاينا تاون  ثوماس يو،  AAFEقال المدير التنفيذي في  

خالل الوباء، وإلدراكه إلمكاناته الكبيرة إلعادة الثقافة االستثنائية التجربة التي تشتهر بها في جميع أنحاء العالم. بفضل هذا 
  ى."التمويل المهم، تتمتع الشركات والعائالت هنا بفرصة فريدة للنهوض مرة أخر 

  
 20ألف دوالر للتخطيط من أصل  300وقد طّورت مدينة روما استراتيجية استثمار إلعادة إحياء وسطها عبر تخصيص 

ماليين دوالر هي القيمة اإلجمالية للهبة. وتقود هذه الجهود لجنة تخطيط محلية من ممثلي السلطات البلدية وقادة المجتمع  
من فريق خبراء من القطاع الخاص وخبراء تخطيط من الوالية. ستتفقد خطة   المحلي وغيرهم من أصحاب الشأن، وبدعم

االستثمار االستراتيجي لتشاينا تاون اإلمكانيات المحلية والفرص المتاحة وتحدد مشاريع التنمية االقتصادية والنقل واإلسكان  
ّقة مع رؤية المجتمع المحلي إلحياء وسط المدينة  ستوجه خطة االستثمار    والتي هي قيد التطبيق.والمشاريع المجتمعية المتس 

في إعادة اإلعمار التي تعزز رؤية المجتمع لوسط المدينة   DRIاإلستراتيجية في تشاينا تاون استثمارات تمويل منحة 
م  في عا DRIماليين دوالر. ستكتمل خطط الجولة الخامسة من  20ويمكنها االستفادة والتوسع في استثمار الوالية البالغ 

2022.  
  

  نبذة عن مبادرة إحياء وسط المدينة
  

ط المدينة والمناطق المجاورة في  لتسريع وتوسيع مشروع إحياء مناطق وس 2016عام مبادرة إحياء وسط المدينةأطلقت 

المناطق العشرة كافة في الوالية وتوسيعها لالستفادة منها كمراكز لألنشطة والعوامل المحفزة لالستثمار. وتمث ّل هذه المبادرة 
   استراتيجية مبتََكرة وغير مسبوقة وتجمع بين التخطيط والتنفيذ الفوري. 

  
مليون دوالر لالستثمار في مناطق وسط المدينة التي أصبحت   400خصصت الوالية في السنوات األربع األولى للبرنامج، 

جاهزة إلعادة األعمار وتتوفر لديها اإلمكانات لكي تصبح وسائل جذب لمشروعات إعادة التطوير، واألعمال التجارية،  
على التزام  DRIمسة من وتوفير الوظائف، والمزيد من التنوع االقتصادي والسكني، والفرص. وستحصل الجولة الخا

في   10ويتم ترشيح المجتمعات المشاركة من خالل مجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية الـ مليون دوالر.  200إضافي قدره 
  10الوالية على أساس اإلمكانات المتوفرة لدى مناطق وسط المدينة لتحقيق هذا التحويل. ويُمنح كل مجتمع منحة قيمتها 

عات رئيسية محفزة لتحقيق رؤية المجتمع في جهود  ماليين دوالر على األقل إلعداد خطة استثمار إستراتيجية وتنفيذ مشرو
  إعادة اإلعمار وتعظيم االستثمارات األخرى العامة والخاصة على حد سواء.

  
تلعب إعادة تطوير وسط المدينة دوًرا مهًما في الجهود الوطنية الرائدة في الوالية لعكس تغير المناخ وتعزيز العدالة المناخية  

ت يمكن السير فيها وركوب الدراجات الهوائية ويمكن الوصول إليها بوسائل النقل العام، مما يقلل  من خالل إنشاء مجتمعا
أيًضا مبادرة الصحة عبر جميع   DRIيدعم   بشكل كبير من استخدام السيارات وانبعاثات غازات االحتباس الحراري.

تجمام والتمرينات الخارجية؛ توفير مساحات عامة  السياسات/الصديقة للسن في الوالية من خالل خلق المزيد من الفرص لالس

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fdowntown-revitalization-initiative&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21de1b5b7b2e4350c72208d9a474999a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637721642978241411%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TMyVIJwyU0I7a4a2t4GZ%2FTXFBzdtTBT3fOhoSneYctA%3D&reserved=0


آمنة يسهل الوصول إليها للتفاعل االجتماعي، مما يحسن الصحة العقلية؛ وتوسيع الوصول إلى األطعمة الطازجة والمغذية، 
   ال سيما في المجتمعات المحرومة.

  
المجتمعات الدعم من خبراء في القطاع الخاص  تتولى رئاسة المبادرة سكرتيرة والية نيويورك، روسانا روسادو. وتتلقي 

وفريق من الموظفين الحكوميين بقيادة دائرة الحكومة التابعة للوالية بالتعاون الوثيق مع مؤسسة إمباير ستيت للتطوير ووكالة 
  تجديد المنازل والمجتمعات في الوالية.
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