
 
 الحاكمة كاثي هوكول   12/2/2021 للنشر فوًرا:

 

 
ماليين دوالر في الجولة  10من فنغر ليكس بمبلغ    روتشستر ونيوارك    أعلنت الحاكمة هوكول عن فوز كل من  

  الخامسة من مبادرة إعادة تأهيل وسط المدينة
  

 يجب العمل مع السكان وقادة المجتمع والمسؤولين العموميين لتنشيط مناطق وسط المدينة  
  

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

  
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن مدينة روتشستر، مقاطعة مونرو، وقرية نيوارك، مقاطعة واين، ستتلقى تمويًلا بقيمة 

مًليين دوالر لكٍل من الفائزين بمنطقة فنغر ليكس في الجولة الخامسة من مبادرة تنشيط وسط المدينة. كجزء من الجولة   10
مليون دوالر،   20منطقة من مناطق التنمية االقتصادية اإلقليمية العشر في الوالية  ، يتم منح كلDRIالخامسة من مبادرة 

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

  
ستعزز هذه المنح  إن "االستثمار في وسط المدينة أمر حيوي إلعادة إذكاء االنتعاش في نيويورك. قالت الحاكمة هوكول، 

روتشستر ونيوارك بحيث يمكن للسكان المحليين والزوار على حٍد سواء االستمتاع بكل هذه المناطق التي توفرها. تعتبر  
والمعالم السياحية، وأنا أتطلع إلى رؤية كيف سيستخدم هؤالء الفائزون أموالهم لًلرتقاء فنغر ليكس منطقة مليئة بالتاريخ  
  بمجتمعاتهم إلى المستوى التالي." 

  

(، تعد مبادرة تنشيط  COVID-19بينما نستمر في التعافي من جائحة )   قال نائب الحاكمة بريان بنيامين، " 
وسط المدينة في الوالية أداة مهمة لمساعدة المجتمعات في جميع أنحاء إمباير ستيت التعافي.  

مليون دوالر الممنوح إلى روتشستر ونيوارك هذه المجتمعات على  20سيساعد التمويل البالغ 
  ." (COVID-19) تحقيق المزيد من األحياء النابضة بالحياة وتعزيز اقتصاداتها بعد جائحة

  
تُعد ميادرة تنشيط وسط المدينة بمثابة حجر الزاوية لسياسة التنمية االقتصادية للوالية من خًلل تحويل أحياء وسط المدينة  

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

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

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

بعد ذلك إلى المشروعات التي وقع عليها االختيار وتتوفر فيها اإلمكانات األكبر لبدء  DRIالمدية. ستُمنح تمويًلت مبادرة  
إعادة اإلعمار وتحقيق رؤية المجتمع لوسط المدينة. من خًلل مبادرة تنشيط وسط المدينة، ستقدم هيئة أبحاث وتطوير الطاقة  

( الدعم الفني للحاصلين على الجوائز لمساعدتهم في تضمين مبادئ الكربون المحايد لدعم  NYSERDAة نيويورك ) بوالي
  .2050% بحلول عام  85هدف الوالية في الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة 

  
  تنشيط وسط مدينة روتشستر   



  
في وسط المدينة على طول الجانب   قة المنكوبة منذ فترة طويلة في مدينة روتشستر على تحويل المنط DRIسيركز  

٪  50و   2010٪ منذ عام 17مع زيادة سكانية بنسبة   الشمالي من شارع مين ستريت من شارع كلينتون إلى نهر جينيسي. 
ا، شهد وسط مدينة روتشستر استثمارات خاصة وعامة كبيرة في آخر  34و  20من السكان تتراوح أعمارهم بين     15عاما

ا، بما في ذلك تحديث  لمتقدمة وأعمال وحاضنات متعددة للتكنولوجيا ا  إلى مركز المؤتمرات     اإلسكانات والفنادق      عاما
ا  لتعزيز منطقة وسط المدينة المزدهرة لًلبتكار، وعودة الواجهة البحرية للمدينة بفضل عشرات المشاريع التي تشكل جزءا

فإن منطقتي ماين وكلينتون بحاجة ماسة إلى إعادة    ومع ذلك،   .   ذا ريفر واي المدعومة من الوالية  ROCمن مبادرة 
في تحسين المناظر الطبيعية للشوارع واألماكن        ستساعد الخطة الفائزة  كل مكان حولها.التطوير بينما يستمر التقدم في 

العامة، وتحديث البيئة المبنية، وزيادة وصول المشاة/اتصاالتهم من أجل تحفيز المزيد من االستثمار في المنطقة، ووضع 
من الناس في العيش   سيرغب المزيد   بحيث   روتشستر مزدهرة    وجعل   ،   اللمسات األخيرة على تنشيط وسط المدينة 

  والعمل واللعب فيها. 
  
  نيوارك  
  
وسط مدينة نيوارك هي منطقة مدمجة يمكن المشي فيها ومحددة جيداا ومركزة تهدف القرية إلى جعلها قلب القرية النابض   

قة فينغر ليكس حيث تخدم قناة إيري كمركز القرية التجاري. مع  بالحياة على مستوى عالمي والمركز الثقافي والتجاري لمنط
مليون   220وجود العديد من المؤسسات الرئيسية الكبيرة والنمو المستمر في الوظائف، شهدت نيوارك استثمار ما يقرب من 

ديد احتياجات التطوير متعدد دوالر في القرية في السنوات العشر الماضية. أدت عملية المشاركة العامة القوية بالقرية إلى تح
االستخدامات، والمزيد من اإلسكان للقوى العاملة وكبار السن، ومساحة جديدة لًلستجمام الداخلي والعافية مع التركيز على  

  استخدام المساحة على طول قناة إيري. 
  
ية للمقترحات المقدمة من المجتمعات  أجرى مجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي في فنغر ليكس عملية مراجعة شاملة وتنافس 

  في جميع أنحاء المنطقة ونظر في جميع المعايير السبعة أدناه قبل التوصية بروتشستر و نيوارك كمرشحين: 
  

ا، بحدود محددة جيداا؛   •   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 بالصًلحية المحلية إلدارة عملية مبادرة إحياء وسط المدينة؛  •

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

  
ن بمنطقة فنغر ليكس  انضمت روتشستر ونيوارك اآلن إلى مدن جنيف وباتافيا وبن يان وسينيكا فولز، والتي كانت الفائزي 

  ، على التوالي.  DRIفي الجوالت األربع األولى من  
  300,000ستبدأ روتشستر ونيوارك اآلن في عملية تطوير خطة استثمار إستراتيجية لتنشيط وسط المدينة بما يصل إلى  

المباشرة. ستقوم لجان التخطيط المحلية المكونة من  DRIمًليين دوالر من منحة  10دوالر في تمويل التخطيط من منحة 
آلخرين بقيادة الجهود، بدعم من فريق من خبراء القطاع الخاص  ممثلي البلديات وقادة المجتمع وأصحاب المصلحة ا

ومخططي الوالية. ستفحص خطط االستثمار اإلستراتيجية األصول والفرص المحلية وتحدد مشاريع التنمية االقتصادية 
يذ. ستوجه خطط والنقل واإلسكان والمجتمع التي تتوافق مع رؤية كل مجتمع لتنشيط وسط المدينة والتي ستكون جاهزة للتنف

في مشاريع التنشيط التي من شأنها تعزيز رؤية المجتمع لوسط المدينة  DRIاالستثمار اإلستراتيجية استثمار أموال منحة 



في عام   DRIمًليين دوالر. ستكتمل خطط الجولة الخامسة من  10والتي يمكن أن تستفيد وتتوسع في استثمار الوالية البالغ 
2022  . 

  
"ستساعد مبادرة تنشيط وسط المدينة في تنشيط اقتصادات روتشستر    بأعمال وزير الداخلية بريندان سي هيوز،قال القائم  

ونيوارك من خًلل االستفادة من االستثمارات األخيرة التي تم إجراؤها في كل وسط المدينة. تتطلع وزارة الداخلية إلى العمل  
االستثمارات الخاصة لخلق المزيد من الفرص للمقيمين والشركات والزوار   مع كل مجتمع لتوسيع تأثير الوالية بطرق تعزز

  هنا في فنغر ليكس." 
  
"تساعد استثمارات   صرح هوب نايت القائم بأعمال مفوض التنمية في امباير ستيت والرئيس والمدير التنفيذي المعين، 

DRI ا رئيسياا في إستراتيجيتنا للتنمية  في تنشيط أحياء وسط المدينة في جميع أنحاء والية نيويورك، م ما يعكس عنصرا
مًليين دوالر لكل من روتشستر ونيوارك مشاريع تحويلية مصممة لتشجيع   10االقتصادية. ستحفز هذه الجوائز التي تبلغ 

ة وكل ذلك يؤدي إلى مستقبل أكثر إشراقاا لهذه المجتمعات النابض -نمو األعمال وخلق فرص العمل وتعزيز السياحة 
  بالحياة." 

  
"تستفيد مبادرة تنشيط وسط المدينة من   قالت مفوضة والية نيويورك للمنازل وتجديد المجتمع، روث آن فيزناوسكاس، 

األصول المجتمعية، وتحفيز التنمية االقتصادية المحلية، ودفع المًليين نحو تعزيز األحياء وتحسين الشوارع  
مًليين دوالر في كل من روتشستر ونيوارك هذه المجتمعات أماكن أفضل   10سيجعل االستثمار الذي تبلغ قيمته  الرئيسية.

ا من هذا الجهد ونتطلع إلى رؤية تأثير هذا   HCRتفخر  وأكثر ديناميكية للعيش والعمل. وأكثر تكلفة بأن تكون جزءا
  االستثمار على فنغر ليكس." 

  
لتقديم  DOSأن تتعاون مع  NYSERDA"يسر ومديرتها التنفيذية،  NYSERDAقالت دورين م. هاريس، رئيسة   

الدعم الفني إلى روتشستر ونيوارك وجميع الفائزين بإعادة تنشيط وسط المدينة أثناء تقدمهم بإعادة التطوير المستدام. سيشمل 
هذا الدعم لمنطقة فنغر ليكس والمشاريع الناتجة كفاءة استخدام الطاقة ومعايير محايدة للكربون ضرورية لتلبية هدف  

  غير المناخ." نيويورك لتقليل انبعاثات ت 
  
"اليوم، نحتفل بمدينة روتشستر ونيوارك حيث ينضمون إلى ما  قال مدير مؤسسة قناة والية نيويورك بريان يو ستراتون، 

مجتمعاا آخر لممر القناة في تلقي التمويل االستراتيجي من خًلل برنامج مبادرة تنشيط وسط المدينة بالوالية.  20يقرب من 
عام، كانت قناة إيري ونظام القناة محركين للتنمية االقتصادية، مما سمح للمجتمعات بالنمو واالزدهار   200منذ ما يقرب من 

  على طول سلسلة من الممرات المائية، واالستثمارات المخصصة تضمن وسط المدينة." 
  
ناطق الحضرية في شمال  "لقد سافرت عبر الوالية للقاء رؤساء البلديات حول تنشيط الم قال السناتور جيريمي كوني، 

الوالية. تم اإلعًلن عن مؤشر االختزال المباشر كأحد أفضل المحركات االقتصادية لتطوير وسط المدينة. يعد اختيار 
ستعزز هذه المنحة االستثمارات بمثابة فوز كبير لسكان مدينتنا.  DRIمًليين دوالر في  10روتشستر كفائز بمنحة بقيمة 

التي تمت في مدينة روتشستر على مدار السنوات العديدة الماضية من خًلل تحسين المناظر الطبيعية للشوارع واألماكن 
العامة لدينا والتي ستكون محركاا اقتصادياا لتجديد مركز مدينتنا. تهانينا لكل من وضع هذا الطلب الفائز. إنني أتطلع إلى  

  كة مع العمدة المنتخب لتنمية وتطوير وسط مدينة روتشستر." الشرا
  
مًليين دوالر لمبادرة تنشيط وسط المدينة هو  10"إن اختيار روتشستر كفائز بمنحة بقيمة  قالت السيناتور سمرا بروك، 

ا، يعد  34نجاح حيوي لمنطقتنا. مع ما يقرب من نصف سكان منطقة وسط المدينة تقل أعمارهم عن   هذا بًل شك  عاما
ا في مستقبل شباب روتشستر. تعزز هذه المنحة االستثمارات التي تمت في مدينة روتشستر على مدار السنوات   ا كبيرا استثمارا

العديدة الماضية من خًلل تحسين الشوارع واألرصفة واألماكن العامة األخرى ليستمتع بها جميع المقيمين والزائرين. أثني 
  ي تجميع هذا الطلب الفائز، وأتطلع إلى مشاهدة رؤية المدينة تتحقق." على جميع المشاركين ف

  
"تهانينا لقرية نيوارك، والعمدة تايلور، وكل من أدى التزامهم وعملهم الجاد إلى إعًلن اليوم.   قال السناتور بام هيلمينغ، 

ودفع التقدم التحويلي الذي تم إحرازه في  سيساعد هذا االستثمار في تسريع إنعاش وسط المدينة، ودعم النمو االقتصادي، 
نيوارك على مدى السنوات العديدة الماضية. إنه لشرف لي أن أكون شريكاا للقرية في هذا الجهد وأشكر الحاكمة هوكول 



ا. إنه يوم رائع للعائًلت التي تعيش هنا، والشركات التي تنمو هنا، والسياح الذين   ووكاالت الوالية على شراكتهم أيضا
ا."    يسافرون إلى هنا، وجميع أولئك الذين يحبون قرية نيوارك ويستمرون في المضي قدما

  
"أود أن أشكر الحاكمة هوكول ونائبها بنيامين والفريق بأكمله في مجلس التنمية       قال عضو الجمعية هاري برونسون، 

كلينتون أفينيو. بصفتي رئيس لجنة التنمية  -االقتصادية اإلقليمي على إدراك إمكانية تطوير ممر شارع ماين ستريت 
مبادرة تنشيط وسط المدينة" على المجتمع وما االقتصادية التابعة للجمعية، أعلم التأثير التحويلي الذي يمكن أن تحدثه منحة " 

الذي ستعنيه على األعمال التجارية والقوى العاملة واإلسكان في وسط المدينة. تعتبر كل من ماين وكلينتون مفترق طرق  
  لخطط إعادة التطوير لدينا وهذا التمويل سيسمح بمواصلة هذا العمل الحيوي." 

  
"إعًلن اليوم خبر سار بالنسبة إلى روتشستر! ساعدت مبادرة تنشيط وسط المدينة قال عضو الجمعية ديموند ميكس،  

البلديات في جميع أنحاء المنطقة على تحفيز النمو االقتصادي. أنا ممتن للحاكمة هوكول لجلب هذه المنحة التحويلية إلى  
  تهانينا!" روتشستر، ولكل من عمل في هذا الجهد محلياا. 

  
"إعًلن اليوم هو انتصار لسكان مدينة روتشستر ومنطقة فنغر ليكس الكبرى. ساعدت   قالت عضوة الجمعية سارا كالرك، 

مبادرة تنشيط وسط المدينة العديد من المجتمعات في جميع أنحاء الوالية على إطًلق جهود إعادة التطوير التي تشتد الحاجة  
تفيد مدينة روتشستر بشكل كبير من هذا البرنامج. أنا متحمسة لًلستمتاع بهذه األماكن العامة إليها في مراكز المدن وستس

ا لك، أيتها الحاكمة هوكول، على   ا للنمو االقتصادي الجديد. شكرا ا حافزا المتغيرة ومناظر الشوارع التي ستكون أيضا
  لمستقبلية." استثمارك في تنمية منطقتنا، وأتطلع إلى العمل معاا في المشاريع ا

  
مًليين دوالر شوطاا طويًلا نحو مساعدة نيوارك في البناء على   10"سيقطع استثمار  قال عضو الجمعية بريان مانكتلو، 

خطة التنشيط لجلب فرص تنمية اقتصادية جديدة إلى المنطقة. من خًلل جائزة مبادرة تنشيط وسط المدينة هذه، ستكون 
التجارية الجديدة، وإنشاء مساكن إضافية، ومناطق ترفيهية جديدة على طول قناة إيري. أثني    نيوارك قادرة على دعم األعمال

  على جميع المشاركين في تجميع هذا الطلب الفائز، وأتطلع إلى رؤية التقدم الذي تحرزه نيوارك في المستقبل القريب." 
  
روتشستر عودتها المذهلة اليوم بفضل الحاكمة  "تواصل وسط مدينة قال رئيس بلدية روتشستر، جيمس باتريك سميث،  

مًليين دوالر من مبادرة تنشيط وسط المدينة على نجاحنا في إعادة العًلمات التجارية لشركة   10هوكول. يعتمد مبلغ 
وتجديدنا الكامل لشارع إيست ماين.  5كونستليشن إلى موطنها، وجميع مشاريع روك ذا ريفر واي، وإعادة تنشيط بارسل 

تشستر هي مرة أخرى الجوهرة الحقيقية في منطقة فنغر ليكس وذلك بفضل شراكتنا العظيمة مع إدارة امباير ستيت  رو
  ووالية نيويورك." 

  
"إن تحويل وسط مدينتنا إلى مجتمع نابض بالحياة خاٍل من اآلفات ومفعم بالفرص  قال رئيس بلدية روتشستر، مالك إيفانز،

ا بالحيوية واألمل. هو أحد أهم أولوياتي. أنا  ممتن إلدارة هوكول لشراكتنا مع روتشستر لجعل وسط مدينتنا مكاناا مفعما
  بتسريع هذه الحيوية."  DRIسيسمح لنا 

  
"نحن متحمسون للغاية الختيار قرية نيوارك كفائزة بمبادرة تنشيط وسط المدينة.   قال رئيس بلدية نيوارك جوناثان تايلور،

مًليين دوالر، سنواصل االستفادة من قربنا من قناة إيري وإضافة حيوية إلى قريتنا. أنا ممتن  10الغ مع هذا االستثمار الب
جداا ألعضاء مجتمعنا للمساعدة في جعل هذا اإلعًلن ممكناا، وللحاكمة هوكول إليمانها بنيوارك. ال أطيق االنتظار للعمل مع 

 لمشاريع للمساعدة في تنشيط نيوارك."  العديد من أصحاب المصالح في قريتنا لوضع قائمة با
  
"وسط مدينة روتشستر في خضم تحول ملحوظ، حيث تجتذب وظائف جديدة  قال المدير التنفيذي للمقاطعة آدم بيلو،  

ا وسكاناا، لكنك لن تعرف ذلك اآلن من بالنظر إلى الجانب الشمالي الغربي من ماين وكلينتون.   ونشاطاا اقتصادياا وتطورا
ا هذا التمويل الحيوي من مبادرة تنشيط وسط المدينة في إعادة تشكيل واحدة من أكثر الزوايا تضرراا في وسط  سيساعدن

(. نشكر الحاكمة هوكول ونائب الحاكمة بنيامين الستثمارهم المستمر  COVID-19المدينة بينما نسعى للتعافي من جائحة )
  أقوى."  في مدينتنا. روتشستر القوية ستجعل كل مقاطعة مونرو

  



قال الرئيسان المشاركان لشركة فنغر ليكس للتطوير االقتصادي اإلقليمي، بوب دافي، الرئيس والمدير التنفيذي، غرفة   
بشكل ال  FLREDC"يفخر تجارة روتشستر الكبرى والدكتور دينيس باتلز، رئيس جامعة والية نيويورك جينيسيو، 

يصدق بتقديم الدعم مدينة روتشستر وقرية نيوارك بمستقبلهما المثير. ستعود هذه الخطط اإلستراتيجية التي يقودها المجتمع 
مليون دوالر في دعم مجموعة من المشاريع  20البالغ  DRIبالفائدة على المقيمين والزوار على حٍد سواء. سيساعد تمويل 

يز النمو االقتصادي وخلق مناطق وسط المدينة النابضة بالحياة في كل من هذه المجتمعات الرائعة  التحويلية المستهدفة، وتعز
  حيث سيرغب الناس في العيش والعمل واللعب." 

  
  نبذة عن مبادرة إحياء وسط المدينة

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

ة منها كمراكز لألنشطة والعوامل المحفزة لًلستثمار. تمثل المبادرة التي المناطق العشرة كافة في الوالية وتوسيعها لًلستفاد
تقودها سكرتارية الوالية استراتيجية غير مسبوقة ومبتكرة لخطة عمل تجمع بين التخطيط االستراتيجي والتنفيذ الفوري، 

  لية في تحقيق رؤية مجتمعهم.وتجلب معها فريقاا مشتركاا بين الوكاالت من خبراء الوالية لدعم قدرة الحكومة المح
  

مليون دوالر لًلستثمار 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 خًلل مجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية الـ  200إضافي قدره 

 10مجتمع منحة قيمتها الوالية على أساس اإلمكانات المتوفرة لدى مناطق وسط المدينة لتحقيق هذا التحويل. ويُمنح كل 
مًليين 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 التي  ا حاسما تقودها الوالية لدعم التنمية االقتصادية المستدام ، وعكس تغير يلعب إعادة تطوير وسط المدن دورا
المناخ، وتعزيز العدالة المناخية من خًلل إنشاء مجتمعات يمكن المشي فيها وركوب الدراجات الهوائية ويمكن الوصول إليها 

اري. تدعم مبادرة تنشيط وسط  بالنقل العابر، مما يقلل بشكل كبير من استخدام السيارات وانبعاثات غازات االحتباس الحر
ا مبادرة الصحة عبر جميع السياسات/الصديقة للسن في والية نيويورك من خًلل خلق المزيد من الفرص   المدينة أيضا

لًلستجمام والتمرينات الخارجية؛ وتوفير مساحات عامة آمنة يسهل الوصول إليها للتفاعل االجتماعي، مما يحسن الصحة  
  صول إلى األطعمة الطازجة والمغذية، ال سيما في المجتمعات المحرومة.العقلية؛ وتوسيع الو

  
المبادرة برئاسة وزارة داخلية والية نيويورك. وتتلقي المجتمعات الدعم من خبراء في القطاع الخاص وفريق من الموظفين  

ر ستيت للتطوير ووكالة تجديد المنازل  الحكوميين بقيادة دائرة الحكومة التابعة للوالية بالتعاون الوثيق مع مؤسسة إمباي
  والمجتمعات في الوالية.
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