
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   2021/ 11/22 للنشر فوًرا:

 

 
ماليين دوالر في مبادرة إعادة تنشيط منطقة  10أعلنت الحاكمة هوكول عن فوز هارفرسترو و أوسينينغ بحصولهما على 

 وسط هدسن في الجولة الخامسة  
  

 يجب على الوالية العمل مع السكان وقادة المجتمع والمسؤولين العموميين لتغيير وسط المدينة لهافرسترو و أوسينينغ   
  

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

  
ماليين دوالر لكل   10أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن كل من هارفرسترو وأوسينينغ سيحصالن على تمويل بقيمة 

(. كجزء من الجولة الخامسة  DRIالجولة الخامسة من مبادرة تنشيط وسط المدينة )  منهما كفائزين بمنطقة وسط هدسن في
مليون دوالر، لتقديم  20، يتم منح كل منطقة من مناطق التنمية االقتصادية اإلقليمية العشر في الوالية DRIمن مبادرة 

المجتمعات على تعزيز اقتصاداتها بعد  مليون دوالر في التمويل واالستثمارات لمساعدة 200التزام حكومي إجمالي قدره 
 ( من خالل تحويل وسط المدينة إلى أحياء نابضة بالحياة. COVID-19جائحة )

  
"إن مراكز المدن لدينا هي محاور للمجتمعات للتواصل واالزدهار، وبصفتي مسؤوالا محلياا سابقاا،   قالت الحاكمة هوكول:

أعرف شخصياا كيف يمكن أن يكون هذا التمويل تحويلياا لتعزيز نوعية الحياة. من خالل مبادرة تنشيط وسط المدينة، سنستمر 
حاء الوالية الدفعة اإلضافية التي يحتاجونها للتعافي من الوباء في منح المجتمعات، مثل أوسينينغ و هافرسترو، في جميع أن

 وإنشاء مناطق وسط المدينة أكثر حيوية ومالئمة للعيش ويمكن المشي فيها".  
  

"إذا أردنا إعادة بناء نيويورك، علينا االستثمار في وسط المدن في جميع أنحاء الوالية،  قال نائب الحاكمة بريان بنجامين:
وبهذا االستثمار في تحسينات البنية التحتية، ستصبح هذه المناطق محاور  سبب أهمية مبادرة تنشيط وسط المدينة.وهذا هو 

 إقليمية للنشاط االقتصادي والثقافي". 
  
بمثابة حجر الزاوية لسياسة التنمية االقتصادية للدولة من خالل تحويل أحياء وسط المدينة إلى مراكز نشاط  DRIيُعد  

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

ماليين دوالر أو مرشح واحد للحصول على   10ول على منحة بقيمة االقتصادية أن يقرر ما إذا كان سيرشح مرشحين للحص
مليون دوالر لمشاريع إعادة تطوير تحولية وتحفيزية في وسط المدينة. وكما هو الحال مع المراحل السابقة   20منحة بقيمة 

ية توضح رؤية مشروع  من مبادرة إعادة إعمار وسط المدينة، سيقوم كل مجتمع وقع عليه االختيار بإعداد خطة إستراتيج
إعادة إعمار وسط المدينة الخاصة بهذا المجتمع ويحدد قائمة بالمشروعات المميزة التي تتوفر لديها اإلمكانات لتحويل وسط  

بعد ذلك إلى المشروعات التي وقع عليها االختيار وتتوفر فيها اإلمكانات األكبر لبدء  DRIالمدية. ستُمنح تمويالت مبادرة  
تتولى وزارة خارجية والية نيويورك قيادة مبادرة تنشيط وسط المدينة  مار وتحقيق رؤية المجتمع لوسط المدينة.إعادة اإلع

(DRI( ومن خالل شراكتها مع هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك )NYSERDA  سيتم تقديم الدعم الفني ،)
محايد لدعم هدف الوالية المتمثل في تقليل انبعاثات غازات للحائزين على المنح لمساعدتهم في تضمين مبادئ الكربون ال

 .  2050٪ بحلول عام 85االحتباس الحراري بنسبة 
  

 هافرسترو  



 

 

  
وسط مدينة هافرسترو هو حي عالي الكثافة السكانية يقع بالقرب من واجهة نهر هدسون. تهدف القرية إلى جعل هذه المنطقة  

ا حضرياا شامالا وحيوياا للقر ن الحادي والعشرين حيث يمكن للمقيمين والزائرين العيش والعمل والتعلم واللعب. حافظت مركزا
هافرسترو على التزامها بتنشيط وسط المدينة من خالل العديد من المشاريع المكتملة والجارية، بما في ذلك العديد من المباني 

الشوارع. بناءا على هذا العمل، تهدف هافرسترو إلى   متعددة االستخدامات، وساحة الواجهة البحرية الجديدة، وتحسينات 
إعادة تطوير المساحات الشاغرة، وتوسيع المساحات العامة، وزيادة النشاط االقتصادي والوصول إلى الواجهة البحرية،  

 فضالا عن احتضان تاريخها المتنوع. 
  

 أوسينينغ 
  

حرية. مع وجود وسط المدينة في كل من الوالية والسجالت  سيركز تنشيط وسط مدينة أوسينينغ على منطقة الواجهة الب
التاريخية الوطنية، ترغب أوسينينغ في استخدام أصولهم الحالية، بما في ذلك التاريخ الثري، والمرافق العامة، والمقيمين  

بر أثر اقتصادي. تشمل  المشاركين، ومجتمع األعمال المبتكر، للبناء على النجاحات السابقة وتعزيز وسط المدينة لتمتلك أك
ا متعدد االستخدامات مع حديقة على الواجهة البحرية، وممشى، وشاطئ، ورصيف صيد في حقل   النجاحات السابقة تطويرا

ا، و ممشى سنج سنج األخضر، ومشروع متحف سجن سنج سنج الحالي. بناءا على هذه المشاريع ، تهدف أوسينينغ  بني سابقا
ية، وزيادة الوصول إلى الواجهة البحرية والتأثير االقتصادي لها، وتوسيع المساحات العامة، إلى تحسين الخدمات المجتمع

 وإعادة تخصيص مناطق التنمية. 
  

أجرى مجلس التنمية االقتصادية لمنطقة وسط هدسن عملية مراجعة شاملة وتنافسية للمقترحات المقدمة من المجتمعات في 
 جميع أنحاء المنطقة ونظر في جميع المعايير السبعة أدناه قبل التوصية بـ هافرسترو و أوسينينغ كمرشحين: 

  
ا، بحدود محددة جيدا   •  ا؛   يجب أن يكون وسط المدينة منظما

 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    •

ا؛     وسط المدينة ويدعم إعادة التطوير ويجعل النمو مستداما

ا للعيش لمجموعة متنوعة من السكان من جميع األعمار والدخل   • يجب أن يكون وسط المدينة مجتمعاا جذاباا وصالحا

 جنس والهوية والقدرة والتنقل والخلفية الثقافية؛  وال

يجب أن تتبنى البلدية بالفعل أو تمتلك القدرة على إنشاء وتنفيذ سياسات تزيد من مستوى المعيشة ونوعية الحياة،   •

بما في ذلك استخدام بنوك األراضي المحلية، وأكواد تقسيم المناطق الحديثة ومعايير وقوف السيارات، وخطط 

 ارع الكاملة، والمشاريع الموفرة للطاقة، والوظائف الخضراء والتنمية العابرة؛ الشو

يجب أن تكون البلدية قد أجرت عملية مشاركة مجتمعية مفتوحة وقوية أسفرت عن رؤية لتنشيط وسط المدينة   •

 ؛   DRIوقائمة أولية من المشاريع والمبادرات التي قد يتم تضمينها في خطة االستثمار اإلستراتيجي 

 تتمتع البلدية بالصالحية المحلية إلدارة عملية مبادرة إحياء وسط المدينة؛  •

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

  
نوا الفائزين في منطقة انضم هافرسترو وأوسينينغ اآلن إلى المدن ميدلتاون وكينغستون ونيو روشيل وبيكسكيل، واللواتي كا

 وسط هدسن في الجوالت األربع األولى على التوالي.  
  

بقيادة وزارة خارجية والية نيويورك، سيعمل فريق مشترك بين الوكاالت من خبراء الدولة اآلن مع هافرسترو وأوسينينغ 
دوالر في تمويل التخطيط من  300,000لبدء عملية تطوير خطة استثمار إستراتيجية لتنشيط وسط المدينة بما يصل إلى 

ستقوم لجان التخطيط المحلية المكونة من ممثلي البلديات وقادة المجتمع وأصحاب ماليين دوالر.  10البالغة  DRIمنحة 
المصلحة اآلخرين بقيادة الجهود، بدعم من فريق من خبراء القطاع الخاص ومخططي الوالية. ستفحص خطط االستثمار  

ان والمجتمع التي تتوافق مع رؤية اإلستراتيجية األصول والفرص المحلية وتحدد مشاريع التنمية االقتصادية والنقل واإلسك
كل مجتمع لتنشيط وسط المدينة والتي ستكون جاهزة للتنفيذ. ستوجه خطط االستثمار اإلستراتيجية استثمار أموال منحة 

DRI   في مشاريع التنشيط التي من شأنها تعزيز رؤية المجتمع لوسط المدينة والتي يمكن أن تستفيد وتتوسع في استثمار
 .  2022في عام  DRIماليين دوالر. ستكتمل خطط الجولة الخامسة من  10بالغ الوالية ال



 

 

  
"إن مبادرة تنشيط وسط المدينة ستساعد في تنشيط اقتصادات هافرسترو  قالت وزيرة خارجية الوالية روسانا روسادو:

ستراتيجية من شأنها زيادة وأوسينينغ للتعافي من الوباء. تتطلع وزارة الخارجية إلى العمل مع كل قرية لوضع خطة إ
 االستثمارات الخاصة إلنشاء أماكن أفضل للمقيمين والشركات والزوار هنا في منطقة وسط هدسن". 

  

"تهانينا لهافرسترو وأوسينينغ على قال مفوض تطوير إمباير ستيت باإلنابة والرئيس والمدير التنفيذي المعين هوب نايت: 
توفر   -م في وسط المدينة. كالهما يشتركان في مفاهيم مشتركة تشكل موضوعاا مركزياا خططهم المتميزة لتنشيط مجتمعاته

واجهاتهما المائية وتاريخهما ومجتمعاتهما المتنوعة والغنية ثقافياا أساساا قوياا يمكن من خالله أن وسط مدنهم يزدهر وينمو.  
جتمعات هافرسترو وأوسينينغ في االزدهار ألجيال  ، أن تستمر مDRIيضمن هذا المزيج الفائز، جنباا إلى جنب مع دعم 

 قادمة".  

  
"مبادرة تنشيط وسط المدينة هي قالت مفوضة والية نيويورك للمنازل والتجديد المجتمعي روث آن فيزناوسكاس: 

استراتيجية شاملة ومتعددة الجوانب مصممة لرفع وتنشيط االقتصادات المحلية في نيويورك. تعد كل من هافرسترو  
ماليين دوالر التي  10وأوسينينغ مجتمعات جميلة على ضفاف النهر مع أصول مهمة وتعداد سكاني متزايد. إن المنح البالغة 

اليوم ستساعد مراكز وسط المدينة هذه على زيادة إمكاناتها إلى أقصى حد وتوسيع فرص اإلسكان الميسور  تم اإلعالن عنها
 التكلفة لسكان نيويورك".  

  
أن تشارك مع زمالئنا في   NYSERDA" يسر  :NYSERDAقال دورين إم هاريس، الرئيس والمدير التنفيذي لـ 

ن كجزء من جهود الوالية إلعادة تنشيط وسط المدينة. نتطلع إلى تقديم الدعم  وزارة الخارجية لتعزيز أهداف محايدة الكربو
الفني والتوجيه إلى هافرسترو وأوسينينغ حيث أنهما يدمجان مبادئ كفاءة الطاقة في خططهما لدعم تعزيز المزيد من 

 األخضر".  المجتمعات المستدامة الخالية من الكربون في جميع أنحاء الوالية بينما نبني اقتصادنا
  

"إن اختيار هافرسترو كمنحة لمبادرة تنشيط وسط البلد أمر مثير، وسيوفر تمويالا مستهدفاا قال السيناتور جيمس سكوفيس: 
من الدولة لتوليد استثمارات جديدة تدعم النمو االقتصادي في المجتمع. تهانينا لفريق هافرسترو على عملهم في التطبيق 

 الفائز، وشكري للحاكمة هوكول". 

  
سوف تستفيد من بعض أفضل أصول المجتمع، بما في ذلك   DRI"إن خطة أوسينينغ  يلنيك:قال السيناتور إيليا ريتشلين م

الواجهة البحرية والتراث الغني، إلنشاء منطقة أكثر حيوية وجاذبية ترحب بالمقيمين الجدد والزوار و األعمال. أنا ممتن  
وسط هدسن لمشاركتهم في هذا البرنامج الرائع،  للحاكمة هوكول، ووزارة الخارجية، ومجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي في

 وأنا متحمس لالحتفال بهذه األخبار السارة مع المقيمين والمسؤولين في أوسينينغ".  

  

ماليين دوالر سيكون له تأثير   10"إن تمويل مبادرة تنشيط وسط المدينة البالغ قال عضو الجمعية كينيث زيبروسكي: 
عمل استثمار الوالية على تعزيز الجهود المحلية إلنشاء مجتمع ديناميكي على ضفاف النهر  تحولي على قرية هافرسترو. سي 

يشجع السكان والشركات الجديدة على ترسيخ الجذور، ويرحب بالزوار الستكشاف كل ما تقدمه القرية. إنه يوم مثير وأود أن  
 أشكر الحاكمة هوكول على ذلك". 

  
عالن اليوم هو فوز ألوسينينغ، وال يمكنني أن أكون أكثر حماساا لمشاركة األخبار مع "إ قال عضو الجمعية ساندي جاليف:

الحاكمة هوكول. ساعدت مبادرة تنشيط وسط البلد البلديات في جميع أنحاء المنطقة على بدء النمو االقتصادي، ويسعدني أن  
 دوالر تؤتي ثمارها. تهانينا!".  ماليين  10أرى المشاريع والتحسينات التي نتجت عن هذه المنحة البالغة 

  

ا للحاكمة هوكول، على هذا الشرف العظيم. أنا فخور للغاية بالوقت الجماعي   قال مايكل كوهوت، عمدة هافرسترو: "شكرا
والتفاني والجهود التي بذلت في خطة مبادرة تنشيط وسط المدينة. شكري لكل من ساعدنا في الوصول إلى هذه القمة وإعادة  

 التنمية االقتصادية المستهدف". تمويل 
  



 

 

"هذا يوم مثير بالنسبة ألوسينينغ، وشهادة على العمل الجاد الذي قام به الكثير من الناس  قالت عمدة أوسينينغ، ريكا ليفين: 
ا للحاكمة هوكول، على تقديم التزام بقيمة  ماليين دوالر لمجتمعنا. نتطلع إلى المشاريع الكبرى   10هنا في القرية. شكرا

 والتقدم الذي يدعمه هذا التمويل". 

  
قتصادية اإلقليمي في وسط هدسن، الدكتور دونالد بي كريستيان، رئيس جامعة والية نيويورك  قال رئيس مجلس التنمية اال

ستساعد هذه االستثمارات  "تهانينا ألوسينينغ وهافرسترو على خططهما المتميزة لمراجعة مجتمعات وسط المدينة. نيو بالتز:
المبتكرة والمدروسة  DRIتمعاتهم. لقد أحدثت مشاريع  في تنشيط وسط مدنهم، وتنمية األعمال التجارية المحلية وتحويل مج

 فرقاا حقيقياا في جميع أنحاء الوالية وستدعم عملنا بشكل أكبر إلعادة تصور وإعادة بناء نيويورك أقوى من أجل المستقبل". 
  

 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   400في السنوات األربع األولى للبرنامج، خصصت الوالية 
جاهزة إلعادة األعمار وتتوفر لديها اإلمكانات لكي تصبح وسائل جذب لمشروعات إعادة التطوير، واألعمال التجارية،  

على التزام   DRIوالسكني، والفرص. وستحصل الجولة الخامسة من وتوفير الوظائف، والمزيد من التنوع االقتصادي 
في   10مليون دوالر. ويتم ترشيح المجتمعات المشاركة من خالل مجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية الـ  200إضافي قدره 

 10مجتمع منحة قيمتها الوالية على أساس اإلمكانات المتوفرة لدى مناطق وسط المدينة لتحقيق هذا التحويل. ويُمنح كل 
ماليين دوالر على األقل إلعداد خطة استثمار إستراتيجية وتنفيذ مشروعات رئيسية محفزة لتحقيق رؤية المجتمع في جهود 

 إعادة اإلعمار وتعظيم االستثمارات األخرى العامة والخاصة على حد سواء.  
  
ا في الجهود الوطنية الرائدة في الوالية لعكس تغير المناخ وتعزيز العدالة المناخية    ا مهما تلعب إعادة تطوير وسط المدينة دورا

من خالل إنشاء مجتمعات يمكن السير فيها وركوب الدراجات الهوائية ويمكن الوصول إليها بوسائل النقل العام، مما يقلل 
ا مبادرة بشكل كبير من استخدام السيا رات وانبعاثات غازات االحتباس الحراري. تدعم مبادرة تنشيط وسط المدينة أيضا

الصحة عبر جميع السياسات/الصديقة للسن في الوالية من خالل خلق المزيد من الفرص لالستجمام والتمرينات الخارجية؛ 
الصحة العقلية؛ وتوسيع الوصول إلى األطعمة  توفير مساحات عامة آمنة يسهل الوصول إليها للتفاعل االجتماعي، مما يحسن

 الطازجة والمغذية، ال سيما في المجتمعات المحرومة.  
  

تتولى رئاسة المبادرة سكرتيرة والية نيويورك، روسانا روسادو. وتتلقي المجتمعات الدعم من خبراء في القطاع الخاص  
عة للوالية بالتعاون الوثيق مع مؤسسة إمباير ستيت للتطوير ووكالة وفريق من الموظفين الحكوميين بقيادة دائرة الحكومة التاب

 تجديد المنازل والمجتمعات في الوالية. 
  ### 
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