
 
 الحاكمة كاثي هوكول   8/12/2021 للنشر فوًرا:

 

 
ماليين دوالر في الجولة الخامسة   10الحاكمة هوكول تعلن عن بلدة نورويتش الفائزة الثانية في المنطقة الجنوبية بقيمة 

  من مبادرة تنشيط وسط المدينة
  

  يجب على الوالية العمل مع السكان وقادة المجتمع والمسؤولين العموميين لتنشيط وسط مدينة نورويتش
  

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

  
مًليين دوالر كواحدة من الفائزين من المنطقة   10أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن نورويتش ستتلقى تمويًلا قدره 

، يتم منح  DRI(. كجزء من الجولة الخامسة من مبادرة DRIن مبادرة تنشيط وسط المدينة )الجنوبية في الجولة الخامسة م
مليون دوالر، لتقديم التزام حكومي إجمالي قدره   20كل منطقة من مناطق التنمية االقتصادية اإلقليمية العشر في الوالية 

( من  COVID-19زيز اقتصاداتها بعد جائحة )مليون دوالر في التمويل واالستثمارات لمساعدة المجتمعات على تع 200
 خًلل تحويل وسط المدينة إلى أحياء نابضة بالحياة. 

  
"كجزء من عملنا إلعادة البناء أقوى من ذي قبل، تساعد مبادرة تنشيط وسط البلد المجتمعات المحلية  قالت الحاكمة هوكول:

لن يساعد هذا التمويل نورويتش فقط في  دهار على المدى الطويل.على القيام باستثمارات استراتيجية تسمح لمجتمعاتهم باالز
ا دفعة تحتاجها لخلق   تحويل منطقة وسط المدينة الخاصة بها ألولئك الذين يعيشون ويعملون هناك  ولكنه يمنح القرية أيضا

  فرص العمل وتنمية االقتصاد".
  

ء أساسي من استراتيجية الوالية الشاملة إلعادة البناء بشكل  "مبادرة تنشيط وسط البلد هي جزقال الحاكم بريان بنيامين:  
مًليين دوالر والتي ستساعد في بناء  10. أهنئ نورويتش على فوزها بهذه المنحة البالغة  COVID-19أفضل من جائحة 

صول للدراجات  وسط مدينة متجدد يدعم األعمال التجارية الجديدة، ويوسع خيارات الترفيه، ويحسن السًلمة وإمكانية الو
  والمشاة، ويزيد من المساحة متعددة االستخدامات".

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

مال والوظائف والتنوع االقتصادي إلى مراكز نشاط نابضة بالحياة، توفر نوعية حياة عالية وتجذب إعادة التطوير واألع
  واإلسكاني.

  
مليون دوالر وسمحت لكل مجلس إقليمي  200مليون دوالر إلى   100في هذه الجولة، ضاعفت الحاكمة هوكول التمويل من 

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

المراحل السابقة من مبادرة إعادة إعمار وسط المدينة، سيقوم كل مجتمع وقع عليه االختيار بإعداد خطة إستراتيجية توضح  
ي تتوفر لديها اإلمكانات رؤية مشروع إعادة إعمار وسط المدينة الخاصة بهذا المجتمع ويحدد قائمة بالمشروعات المميزة الت

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

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



  
  نورويتش

ن الرئيسية في شمال الوالية، بما في ذلك سيراكيوز ويوتيكا، ميًلا من المد 50من خًلل موقع يقع ضمن دائرة نصف قطرها 
" استجابة لًلقتصاد األمريكي المتغير.   تريد نورويتش البناء على تاريخها في االبتكار واإلبداع لتصبح "بديًلا حضرياا أصيًلا

ات لمبنى المدرسة القديم،  ركزت نورويتش جهودها على منطقة وسط المدينة، بما في ذلك إعادة تطوير متعددة االستخدام
  5مزارع شمسية على بعد  3وتحسين االتصال بين المتاحف المحلية، والتركيز على تطوير الطاقة النظيفة، والتي جلبت 

. بناءا على هذه الجهود، تهدف المدينة إلى دعم الشركات الجديدة، وتوسيع خيارات الترفيه، 2019أميال من المدينة منذ عام  
  ة الدراجات / المشاة وإمكانية الوصول إليها، وزيادة المساحة متعددة االستخدامات.وتحسين سًلم

  
أجرى مجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي في المنطقة الجنوبية عملية مراجعة شاملة وتنافسية للمقترحات المقدمة من  

  بل التوصية بأن تكون نورويتش أحد المرشحين:المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة ونظر في جميع المعايير السبعة أدناه ق
  

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
 والجنس والهوية والقدرة والتنقل والخلفية الثقافية؛  

، 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 

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

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 

 ة؛ تتمتع البلدية بالصًلحية المحلية إلدارة عملية مبادرة إحياء وسط المدين •

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

  
تنضم نورويتش اآلن إلى قرية إنديكوت باعتبارهما الفائزتين في منطقة العاصمة في الجولة الخامسة من مبادرة تنشيط وسط  

ين كانوا الفائزين من المنطقة الجنوبية في الجوالت األربع األولى  المدينة. إلميرا، وواتكينز غلين، وأوسويغو، وهورنيل، والذ
  على التوالي. DRIمن 

  
دوالر في    300,000ستبدأ نورويتش اآلن عملية تطوير خطة استثمار إستراتيجية لتنشيط وسط المدينة بما يصل إلى  

مًليين دوالر. وتقود هذه الجهود لجنة تخطيط محلية من ممثلي السلطات البلدية   10البالغة  DRIتخطيط األموال من منحة 
وبدعم من فريق خبراء من القطاع الخاص وخبراء تخطيط من الوالية.  وقادة المجتمع المحلي وغيرهم من أصحاب الشأن، 

ستفحص خطة االستثمار اإلستراتيجية األصول والفرص المحلية وتحدد مشاريع التنمية المجتمعية في مجاالت االقتصاد  
ستوجه خطة االستثمار والنقل واإلسكان التي تتوافق مع رؤية المجتمع لتنشيط وسط المدينة والتي تكون جاهزة للتنفيذ. 

اإلستراتيجية استثمار أموال منحة مبادرة إحياء وسط المدينة في مشاريع التنشيط التي من شأنها تعزيز رؤية المجتمع لوسط  
مًليين دوالر. ستكتمل خطط الجولة الخامسة من   10المدينة والتي يمكن أن تستفيد وتتوسع من خًلل استثمار الوالية البالغ 

DRI 2022  في عام  . 
  

"ستساعد مبادرة تنشيط وسط المدينة في تنشيط اقتصادات روتشستر  قال القائم بأعمال وزير الداخلية بريندان سي هيوز:
تتطلع وزارة الداخلية إلى العمل   ونيوارك من خًلل االستفادة من االستثمارات األخيرة التي تم إجراؤها في كل وسط المدينة.

ر الوالية بطرق تعزز االستثمارات الخاصة لخلق المزيد من الفرص للمقيمين والشركات والزوار  مع كل مجتمع لتوسيع تأثي
  هنا في البحيرات اإلصبعية".

  



"تساعد مبادرة تنشيط وسط المدينة في   قال هوب نايت، مفوض تطوير إمباير ستيت باإلنابة والرئيس والمدير التنفيذي:
هذه نورويتش على االستفادة من موقعها الرئيسي في شمال   DRIتقبل. ستساعد جائزة إعادة تصور مدن والية نيويورك للمس

   الوالية ، وتوسيع نطاق تطوير الطاقة النظيفة ودعم المساحات الثقافية وتعددية االستخدامات".
  

"في المنطقة الجنوبية، مّكنت استثمارات  قالت مفوضة والية نيويورك لتجديد المنازل والمجتمعات، روث آن فيزناوسكاس: 
HCR   المصانع التاريخية من إعادة العمل كسكن ميسور التكلفة، ومولت بناء منازل جديدة، وحقن الموارد التي تستمر في

هذه   DRIمة هوكول والقادة أصحاب الرؤية في المنطقة الجنوبية، فإن منحة تحفيز تنشيط مجتمعات بأكملها. بفضل الحاك
  ستبني على تلك النجاحات، والعمل نيابة عن الناس الستعادة نورويتش وتنشيطها".

  
"تعمل نورويتش بالفعل على دمج الطاقة النظيفة في  : NYSERDAقالت دورين م. هاريس، الرئيس والمدير التنفيذي في 

جهود التنشيط الخاصة بهم ونتطلع إلى تقديم المساعدة والدعم التقنيين أثناء البناء على نجاحهم مع خطط لمنطقة وسط المدينة 
البيئة لدعم  الخاصة بهم. سيضمن إدراج مبادئ محايدة الكربون في عملية التخطيط أن تكون مشاريعهم صحية للمجتمع و

  أهداف الوالية المتعلقة بالمناخ والطاقة النظيفة".
 

" تتمتع المجتمعات القديمة في نيويورك مثل  اريخي، إريك كوليزيد، قال مفوض المحافظة على الحدائق والترفيه واإلرث الت
نورويتش بإمكانيات كبيرة لدعم النمو االقتصادي وخلق فرص العمل، وتعزيز األحياء الصالحة للعيش، وتقديم مساكن جيدة 

ود والية نيويورك الطريق في مع الحفاظ في الوقت ذاته على المحلي اإلرث المحلي. بمساعدة مبادرة تنشيط وسط المدينة، تق
  تعزيز النمو المستدام مع تجديد المركز التاريخي لمدننا وبلداتنا".

  
"لوقت طويل جداا، بدا أن مجتمع نورويتش ومقاطعة تشينانجو المحيطة كانت مجتمعة هي   قال السيناتور فريد أكشار:

اليوم ال يمكن أن يكون هناك أشك في أن العمل الشاق الذي    المستضعف النهائي من حيث االهتمام من القادة في ألباني، ولكن
وجميع الشركاء الذين عملوا في هذا المشروع قد أتى بثماره. نورويتش اآلن  Commerce Chenangoقامت به شركة 

لعيش والعمل في طليعة التغيير التحويلي اإليجابي للمستقبل. يعرف األشخاص الذين يعيشون هنا أن هذا المجتمع مكان رائع ل
وتربية األسرة، ولكن مثل العديد من المجتمعات األخرى في جميع أنحاء الوالية، كان من الصعب جداا منع الجيل القادم من  
المغادرة للبحث عن فرص في مكان آخر. يصادف اليوم اليوم الذي نستثمر فيه في مستقبلنا ، ونستثمر في أنفسنا ونستثمر  

  فرص لألجيال القادمة".في مجتمع مزدهر مليء بال
  

"إنه ألخبار سارة أن أرى أن مسقط رأسي في نورويتش قد تم اختيارها كجزء من مبادرة   قال عضو الجمعية جو أنجيلينو: 
مًليين دوالر على تحديث مدينتنا وجذب المزيد من  10( في الوالية. سيساعد التمويل البالغ  DRIتنشيط وسط المدينة )
مدينة. تقع نورويتش بشكل فريد في وسط المثلث بين يوتيكا وسيراكوز وبينغهامتون. مع االلتزام المتجدد  الزوار من خارج ال

  بتنشيط المنطقة ، نأمل أن نرى "مداا صاعداا من شأنه أن يرفع نهج جميع القوارب" الذي يعيد تنشيط االقتصاد المحلي".
  

"هذا يوم مثير لنورويتش، وأثني على جميع أفراد مجتمعنا الذين طرحوا    قال رئيس بلدية شمال توناواندا، آرثر جي باباس:
مًليين دوالر  10البالغة  DRIجائزة  شاملة. شكراا للحاكمة هوكول لتوقيعها على هذه القوانين لتصبح قانوناا. DRIحزمة 

  جديدة إلى نورويتش".أمريكي ستجلب سلسلة من التطويرات ال
  

"يا له من يوم رائع لنوريتش! أنا ممتن ليس فقط للحاكمة هوكول لدعمها قال رئيس بلدية نورويتش المنتخب بريان دوليفر: 
المستمر لوسط المدينة، ولكن للعديد من أعضاء المجتمع المتفانين الذين عملوا بجد لوضع هذه الرؤية. إنني أتطلع إلى العمل  

 تمع بأكمله لتطوير مشاريع للمساعدة في بدء فصل جديد مشرق في حي فيلمور". مع المج
   

قالت جودي ماكيني شيري، الرئيسة المشاركة لمجلس التنمية االقتصادية اإلقليمية في المنطقة الجنوبية، والمديرة  
"إن يفن درام: ( ورئيس كلية المجتمع في بروم، كSCOPEDالتنفيذية لشراكة مقاطعة شويلر للتنمية االقتصادية )

STREDC  فخورة للغاية لدعم مدينة نورويتش بمستقبلها المثير. هذه الخطة اإلستراتيجية التي يقودها المجتمع ستفيد
مًليين دوالر في دعم مجموعة من المشاريع التحويلية   10البالغ  DRIالسكان والزوار على حٍد سواء. سيساعد تمويل 

  دي وخلق وسط مدينة أكثر حيوية حيث سيرغب الناس في العيش والعمل واللعب".المستهدفة، وتعزيز النمو االقتصا
  



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

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

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

مليون دوالر لًلستثمار في مناطق وسط المدينة التي أصبحت   400ولى للبرنامج، خصصت الوالية في السنوات األربع األ
جاهزة إلعادة األعمار وتتوفر لديها اإلمكانات لكي تصبح وسائل جذب لمشروعات إعادة التطوير، واألعمال التجارية،  

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

 10الوالية على أساس اإلمكانات المتوفرة لدى مناطق وسط المدينة لتحقيق هذا التحويل. ويُمنح كل مجتمع منحة قيمتها 
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 تقودها الوالية لدعم  ا حاسما 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 

يط وسط  بالنقل العابر، مما يقلل بشكل كبير من استخدام السيارات وانبعاثات غازات االحتباس الحراري. تدعم مبادرة تنش
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  
   زجة والمغذية، ال سيما في المجتمعات المحرومة.العقلية؛ وتوسيع الوصول إلى األطعمة الطا

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

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

  
###  
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