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 ماليين دوالر في الجولة الخامسة من 10الحاكمة هوكول تعلن عن فوز غلوفرسفيل في منطقة وادي موهوك بمبلغ 
 مبادرة تنشيط وسط المدينة

  
 ستعمل الوالية مع السكان وقادة المجتمع والمسؤولين العموميين لتنشيط وسط غلوفرسفيل

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

 االقتصاد
  

 مًلٌٌن دوالر لفوززها فً منطقة وادي موهوك فً 10أعلنت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم أن غلوفرسفٌلستتلقى تموًٌلا قدره 
، ٌتم منح كل منطقة من DRIكجزء من الجولة الخامسة من مبادرة . (DRI)الجولة الخامسة من مبادرة تنشٌط وسط المدٌنة 

 ملٌون 200 ملٌون دوالر، لتقدٌم التزام حكومً إجمالً قدره 20مناطق التنمٌة االقتصادٌة اإلقلٌمٌة العشر فً الوالٌة 
من خًلل تحوٌل  (COVID-19)دوالر فً التموٌل واالستثمارات لمساعدة المجتمعات على تعزٌز اقتصاداتها بعد جائحة 

 . وسط المدٌنة إلى أحٌاء نابضة بالحٌاة
  
ا أساسٌاا فً تعزٌز االقتصادات اإلقلٌمٌة، مما ٌجعل من الضروري أن نستمر فً دعم " تلعب مراكز المدن المزدهرة دورا

تُعد ".قالت الحاكمة هوكول" شركائنا المحلٌٌن فً جهودهم إلعادة تطوٌر تلك المناطق وإعادة تصورها فً مجتمعاتهم،
مبادرة تنشٌط وسط المدٌنة واحدة من أفضل أدواتنا لهذا النوع من التنمٌة االقتصادٌة، وفً غلوفرسفٌل، ستوفر هذه المبادرة 
الموارد التً تحتاجها المدٌنة لٌس فقط لمساعدة األعمال التجارٌة على النمو، ولكن لتحسٌن نوعٌة الحٌاة لجمٌع أولئك الذٌن 

 ."ٌعٌشون وٌعملون هناك
  

، تُعد مبادرة تنشٌط وسط (COVID-19)بٌنما نواصل إعادة البناء فً خضم مرض ": قال نائب الحاكمة بريان بنجامين
تهانٌنا لمدٌنة غلوفرسفٌل على . المدٌنة فً الوالٌة أداة مهمة ستساعد المجتمعات فً جمٌع أنحاء والٌة نٌوٌورك على التعافً

 مًلٌٌن دوالر والذي سٌساعد المجتمع على تحقٌق المزٌد من األحٌاء النابضة بالحٌاة وتعزٌز 10فوزها بهذا التموٌل البالغ 
 "COVID-19اقتصاده ما بعد جائحة 

  
 تُعد مبادرة تنشٌط وسط المدٌنة بمثابة حجر الزاوٌة لسٌاسة التنمٌة االقتصادٌة للوالٌة من خًلل تحوٌل أحٌاء وسط المدٌنة 
إلى مراكز نشاط نابضة بالحٌاة، توفر نوعٌة حٌاة عالٌة وتجذب إعادة التطوٌر واألعمال والوظائف والتنوع االقتصادي 

 ملٌون دوالر وسمح لكل 200 ملٌون دوالر إلى 100فً هذه الجولة، ضاعفت الحاكمة هوكول التموٌل من .واإلسكانً
 مًلٌٌن دوالر أو فائز واحد على 10مجلس إقلٌمً للتنمٌة االقتصادٌة أن ٌقرر ما إذا كان سٌرشح اثنٌن من الفائزٌن بقٌمة 

وكما هو الحال مع المراحل السابقة .  ملٌون دوالر لمشارٌع إعادة تطوٌر تحوٌلٌة وتحفٌزٌة فً وسط المدٌنة20جائزة بقٌمة 
من مبادرة إعادة إعمار وسط المدٌنة، سٌقوم كل مجتمع وقع علٌه االختٌار بإعداد خطة إستراتٌجٌة توضح رؤٌة مشروع 

إعادة إعمار وسط المدٌنة الخاصة بهذا المجتمع وٌحدد قائمة بالمشروعات الممٌزة التً تتوفر لدٌها اإلمكانات لتحوٌل وسط 
 بعد ذلك إلى المشروعات التً وقع علٌها االختٌار وتتوفر فٌها اإلمكانات األكبر لبدء DRIستُمنح تموًٌلت مبادرة . المدٌة

من خًلل مبادرة تنشٌط وسط المدٌنة، ستقدم هٌئة أبحاث وتطوٌر الطاقة . إعادة اإلعمار وتحقٌق رؤٌة المجتمع لوسط المدٌنة
الدعم الفنً للحاصلٌن على الجوائز لمساعدتهم فً تضمٌن مبادئ الكربون المحاٌد لدعم  (NYSERDA)بوالٌة نٌوٌورك 

 .2050بحلول عام % 85هدف الوالٌة فً الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة 
  



 غلوفرسفيل
تشمل منطقة مبادرة تنشٌط وسط المدٌنة لمدٌنة غلوفرسفٌل قلب وسط المدٌنة، مع وجود غالبٌة أعمال البٌع بالتجزئة 

على الرغم من تصنٌف المدٌنة على أنها مجتمع محروم، إال أنهم . والمؤسسات التجارٌة واألحٌاء األكثر كثافة داخل المدٌنة
ظلوا ملتزمٌن بالتنشٌط مع عدد من المشارٌع المكتملة والجارٌة، بما فً ذلك ترمٌم المكتبة العامة، ومشارٌع إعادة التطوٌر 

تخطط المدٌنة لمواصلة الزخم مع التركٌز على خلق فرص . متعددة االستخدامات، وتحدٌثات الصرف الصحً فً المدٌنة
 .اإلسكان والفنون والترفٌه وزٌادة االتصال بٌن وسط المدٌنة وكٌادوتا كرٌك

  
  

أجرى مجلس التنمٌة االقتصادٌة لمنطقة وادي موهوك عملٌة مراجعة شاملة وتنافسٌة للمقترحات المقدمة من المجتمعات فً 
 :جمٌع أنحاء المنطقة وأخذ فً االعتبار جمٌع المعاٌٌر السبعة أدناه قبل التوصٌة بمدٌنة غلوفرسفٌل كأحد المرشحٌن

  ا، بحدود محددة جٌداا؛   ٌجب أن ٌكون وسط المدٌنة منظما
 ٌمكن لوسط المدٌنة االستفادة من االستثمار العام والخاص المسبق أو تحفٌزهما فً الحً والمناطق المحٌطة به؛  
  ٌجب أن ٌكون هناك نمو وظٌفً حدٌث أو وشٌك داخل وسط المدٌنة أو بالقرب منه ٌمكن أن ٌجذب العمال إلى 

ا؛   وسط المدٌنة وٌدعم إعادة التطوٌر وٌجعل النمو مستداما
  ا للعٌش لمجموعة متنوعة من السكان من جمٌع األعمار والدخل ٌجب أن ٌكون وسط المدٌنة مجتمعاا جذاباا وصالحا

 والجنس والهوٌة والقدرة والتنقل والخلفٌة الثقافٌة؛ 

  ،ٌجب أن تتبنى البلدٌة بالفعل أو تمتلك القدرة على إنشاء وتنفٌذ سٌاسات تزٌد من مستوى المعٌشة ونوعٌة الحٌاة 
بما فً ذلك استخدام بنوك األراضً المحلٌة، وأكواد تقسٌم المناطق الحدٌثة ومعاٌٌر وقوف السٌارات، وخطط 

 الشوارع الكاملة، والمشارٌع الموفرة للطاقة، والوظائف الخضراء والتنمٌة العابرة؛

  ٌجب أن تكون البلدٌة قد أجرت عملٌة مشاركة مجتمعٌة مفتوحة وقوٌة أسفرت عن رؤٌة لتنشٌط وسط المدٌنة 
 ؛ DRIوقائمة أولٌة من المشارٌع والمبادرات التً قد ٌتم تضمٌنها فً خطة االستثمار اإلستراتٌجً 

  تتمتع البلدٌة بالصًلحٌة المحلٌة إلدارة عملٌة مبادرة إحٌاء وسط المدٌنة؛ 
  حددت البلدٌة مشارٌع تحوٌلٌة ستكون جاهزة للتنفٌذ على المدى القرٌب مع ضخ أموال DRI . 

  
تنضم غلوفرسفٌل اآلن إلى الفائزٌن فً منطقة وادي موهوك فً الجوالت األربع األولى من مبادرة تنشٌط وسط المدٌنة وهم 

 .على التوالً أونٌونتا وروما وأمستردام وأوتٌكا
  

 دوالر بأموال 300,000 ستبدأ غلوفرسفٌل اآلن عملٌة تطوٌر خطة استثمار إستراتٌجٌة لتنشٌط وسط المدٌنة بما ٌصل إلى 
وتقود هذه الجهود لجنة تخطٌط محلٌة من ممثلً .  مًلٌٌن دوالر10التخطٌط من منحة مبادرة تنشٌط وسط المدٌنة البالغة 

السلطات البلدٌة وقادة المجتمع المحلً وغٌرهم من أصحاب الشأن، وبدعم من فرٌق خبراء من القطاع الخاص وخبراء 
ستفحص خطة االستثمار اإلستراتٌجٌة األصول والفرص المحلٌة وتحدد مشارٌع التنمٌة المجتمعٌة فً . تخطٌط من الوالٌة

ستوجه . مجاالت االقتصاد والنقل واإلسكان التً تتوافق مع رؤٌة المجتمع لتنشٌط وسط المدٌنة والتً تكون جاهزة للتنفٌذ
خطة االستثمار اإلستراتٌجٌة استثمار أموال منحة مبادرة إحٌاء وسط المدٌنة فً مشارٌع التنشٌط التً من شأنها تعزٌز رؤٌة 

ستكتمل خطط .  مًلٌٌن دوالر10المجتمع لوسط المدٌنة والتً ٌمكن أن تستفٌد وتتوسع من خًلل استثمار الوالٌة البالغ 
 . 2022 فً عام DRIالجولة الخامسة من 

  
تساعد مبادرة تنشٌط وسط المدٌنة فً تحوٌل وسط المدن فً جمٌع ": قال القائم بأعمال سكرتير الوالية بريندان سي هيوز

ا الحتٌاجات كل مجتمع غلوفرسفٌل هً أحدث مجتمع ٌستفٌد من هذا البرنامج، . أنحاء الوالٌة من خًلل نهج مصمم خصٌصا
تتطلع . وستستفٌد مدٌنة غلوفرسفٌل من موقعها االستراتٌجً كبوابة إلى جبال آدٌرونداك لجذب الزوار إلى وسط المدٌنة

سكرتارٌة الوالٌة إلى العمل مع المدٌنة لتطوٌر خطة استراتٌجٌة من شأنها االستفادة من االستثمارات الخاصة وخلق فرص 
 ."جدٌدة هنا فً وادي موهوك

  
ستساعد منحة مبادرة ": قال مفوض وكالة امباير ستيت للتطوير باإلنابة والرئيس والمدير التنفيذي المعين هوب نايت

لقد رأٌنا كٌف ٌمكن لًلستثمارات . تنشٌط المدٌنة هذه غلوفرسفٌل على مواصلة التزامها بتحوٌل منطقة وسط المدٌنة
االستراتٌجٌة لوالٌة نٌوٌورك فً مجال الفنون والبنٌة التحتٌة والوصول إلى الواجهة البحرٌة أن تدعم النمو االقتصادي من 

 ."خًلل إنشاء مجتمعات ٌرٌد الناس أن ٌعٌشوا وٌعملوا وٌمرحوا فٌها



  
ك برنامج مبادرة تنشٌط وسط ": قالت مفوضة وكالة تجديد المنازل والمجتمعات بوالية نيويورك روث آن فيزناوسكاس ٌحر ِّ

من المقرر أن تضع . المدٌنة عملٌة التجدٌد والترمٌم للموارد المهمة فً وسط المدٌنة فً كل منطقة من مناطق الوالٌة
 مًلٌٌن دوالر للعمل من أجل سكانها ولتفعٌل وسط المدٌنة التارٌخً بالتجارة والزائرٌن 10غلوفرسفٌل هذا االستثمار البالغ 

 ."بفضل الحاكمة هوكول والقادة المحلٌٌن أصحاب الرؤٌة فً غلوفرسفٌل، سنحافظ على الزخم فً بناء وادي موهوك. الجدد
  

: هاريس. ومديرتها التنفيذية، دورين م (NYSERDA)قالت رئيسة هيئة أبحاث الطاقة وتطويرها بوالية نيويورك 
بٌنما تواصل غلوفرسفٌل جهودها لتنشٌط منطقة وسط المدٌنة، ٌسر  هٌئة أبحاث الطاقة وتطوٌرها بوالٌة نٌوٌورك تقدٌم "

سٌستفٌد المجتمع ومنطقة وادي موهوك من . المساعدة الفنٌة والدعم لدمج ممارسات الحٌاد الكربونً فً عملٌة التخطٌط هذه
ثالوث اإلسكان، والفنون والترفٌه، واالتصال بالطبٌعة، مع الحد من تغٌر المناخ الذي ٌتسبب فً االنبعاثات من جمٌع 

 ."القطاعات الثًلثة
  

تدرك الحاكمة هوكول أن مفتاح التنشٌط الفعال لوسط المدٌنة ": قال مدير مؤسسة قناة والية نيويورك، بريان يو ستراتون
ا بضمان استمرار مجتمع . هو الشراكة القوٌة بٌن الحكومة المحلٌة والوالٌة لقد أظهرت مدٌنة غلوفرسفٌل بوضوح التزاما

 عام، كانت 200منذ ما ٌقرب من . وادي موهوك فً االزدهار من خًلل االستثمار االستراتٌجً للوالٌة الذي نعلن عنه الٌوم
قناة إٌري محركاا للتنمٌة االقتصادٌة عبر شمال والٌة نٌوٌورك، وتنضم مدٌنة غلوفرسفٌل إلى المجتمعات األخرى على طول 

 ."ممر القناة األكبر فً تنشٌط وسط المدٌنة لألجٌال القادمة
  

ا بدعم هذه المنحة التً تبلغ قٌمتها ": قال السناتور جيم تيديسكو  مًلٌٌن دوالر لمبادرة تنشٌط وسط المدٌنة 10كنت فخورا
أود أن أشكر الحاكمة هوكول على اختٌار . لمدٌنة غلوفرسفٌل والتً سٌكون لها تأثٌر تحوٌلً على المدٌنة ومقاطعة فولتون

 ."غلوفرسفٌل لمنحة التنشٌط هذه التً ستعزز نوعٌة حٌاة السكان وتكون داعمة القتصاد المدٌنة
  

ٌسعدنً أن أرى غلوفرسفٌل تتلقى الموارد الممنوحة من أجل أعمال ": قال عضو الجمعية التشريعية روبرت سمولين
تتمتع غلوفرسفٌل بتارٌخ طوٌل من العًلقات المجتمعٌة وتعتز بقوة مجتمعها، لذا فإن . التجدٌد والتنشٌط فً وسط المدٌنة

إننً أتطلع إلى متابعة تطور هذا المشروع واالطًلع على . مكافأة هذا المثابرة باستثمار كبٌر من الوالٌة أمر مثٌر لًلهتمام
 ."النتائج النهائٌة

  
هذه المكافأة مهمة بشكل خاص لمدٌنة غلوفرسفٌل فً هذا الوقت من  ":قال عمدة مدينة غلوفرسفيل فنسنت ديسانتيس

لم نقم . ، عندما تم اإلعًلن عن هذه المبادرة ألول مرة، كانت غلوفرسفٌل تبنً أساساا قوٌاا لتنشٌطها2016منذ عام . الزمن
لقد . فقط بتحسٌن استراتٌجٌتنا لوسط المدٌنة، ولكننا أكملنا بالفعل العدٌد من المشارٌع الرئٌسٌة وهناك المزٌد فً طور اإلعداد

ا مبادرات لتحسٌن أحٌائنا وحدائقنا ومساحاتنا الخضراء وإنشاء روابط قابلة للمشً وركوب الدراجات فً وسط  أطلقنا أٌضا
نتقدم بالشكر . ستكون هذه المكافأة بمثابة شرارة ال تشعل فقط تنشٌط وسط المدٌنة ولكنها ستعٌد إحٌاء المدٌنة بأكملها. المدٌنة

 ."الجزٌل إلى الحاكمة هوكول على هذا الجمٌل
  

جيلروي الثالث، رئيس . قال الرئيسان المشاركان لمنطقة التنمية االقتصادية اإلقليمية في وادي موهوك لورانس ت
Kernan & Gilroyتضع مبادرة ":  والدكتور ماريون تيرينزيو، رئيس فرعة جامعة والية نيويورك في كوبليسكيل

تفخر منطقة التنمٌة االقتصادٌة اإلقلٌمٌة فً وادي . تنشٌط وسط المدٌنة خططاا للمجتمعات بناء على المعرفة والخبرة المحلٌة
موهوك برؤٌة تلك الخطط تتزامن مع هذه المكأفأة، حٌث تواصل غلوفرسفٌل تقدٌم استراتٌجٌات ملموسة مصممة لتغٌٌر 

 ."المجتمع
  

 نبذة عن مبادرة إحياء وسط المدينة
 لتسرٌع وتوسٌع مشروع إحٌاء مناطق وسط المدٌنة والمناطق المجاورة فً 2016عام مبادرة إحٌاء وسط المدٌنةأطلقت 

تمثل المبادرة التً . المناطق العشرة كافة فً الوالٌة وتوسٌعها لًلستفادة منها كمراكز لألنشطة والعوامل المحفزة لًلستثمار
تقودها سكرتارٌة الوالٌة استراتٌجٌة غٌر مسبوقة ومبتكرة لخطة عمل تجمع بٌن التخطٌط االستراتٌجً والتنفٌذ الفوري، 

 .وتجلب معها فرٌقاا مشتركاا بٌن الوكاالت من خبراء الوالٌة لدعم قدرة الحكومة المحلٌة فً تحقٌق رؤٌة مجتمعهم
  

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%7Cbeacb81c64f94c35fdd708d9bb32d024%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637746649188187609%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=32%2BTsOIT%2F4UCt9%2FYAl4PKavAanmaoo5isz5jtymeT%2BE%3D&reserved=0
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 ملٌون دوالر لًلستثمار فً مناطق وسط المدٌنة التً أصبحت 400فً السنوات األربع األولى للبرنامج، خصصت الوالٌة 
جاهزة إلعادة األعمار وتتوفر لدٌها اإلمكانات لكً تصبح وسائل جذب لمشروعات إعادة التطوٌر، واألعمال التجارٌة، 

 على التزام DRIوستحصل الجولة الخامسة من . وتوفٌر الوظائف، والمزٌد من التنوع االقتصادي والسكنً، والفرص
 فً 10وٌتم ترشٌح المجتمعات المشاركة من خًلل مجالس التنمٌة االقتصادٌة اإلقلٌمٌة الـ .  ملٌون دوالر200إضافً قدره 

 10وٌُمنح كل مجتمع منحة قٌمتها . الوالٌة على أساس اإلمكانات المتوفرة لدى مناطق وسط المدٌنة لتحقٌق هذا التحوٌل
مًلٌٌن دوالر على األقل إلعداد خطة استثمار إستراتٌجٌة وتنفٌذ مشروعات رئٌسٌة محفزة لتحقٌق رؤٌة المجتمع فً جهود 

 .إعادة اإلعمار وتعظٌم االستثمارات األخرى العامة والخاصة على حد سواء
  

ا فً الجهود التً تقودها الوالٌة لدعم التنمٌة االقتصادٌة المستدام ، وعكس تغٌر  ا حاسما ٌلعب إعادة تطوٌر وسط المدن دورا
المناخ، وتعزٌز العدالة المناخٌة من خًلل إنشاء مجتمعات ٌمكن المشً فٌها وركوب الدراجات الهوائٌة وٌمكن الوصول إلٌها 

تدعم مبادرة تنشٌط وسط . بالنقل العابر، مما ٌقلل بشكل كبٌر من استخدام السٌارات وانبعاثات غازات االحتباس الحراري
ا مبادرة الصحة عبر جمٌع السٌاسات الصدٌقة للسن فً والٌة نٌوٌورك من خًلل خلق المزٌد من الفرص /المدٌنة أٌضا

لًلستجمام والتمرٌنات الخارجٌة؛ وتوفٌر مساحات عامة آمنة ٌسهل الوصول إلٌها للتفاعل االجتماعً، مما ٌحسن الصحة 
 .العقلٌة؛ وتوسٌع الوصول إلى األطعمة الطازجة والمغذٌة، ال سٌما فً المجتمعات المحرومة

  
وتتلقً المجتمعات الدعم من خبراء فً القطاع الخاص وفرٌق من الموظفٌن .  المبادرة برئاسة وزارة داخلٌة والٌة نٌوٌورك

الحكومٌٌن بقٌادة دائرة الحكومة التابعة للوالٌة بالتعاون الوثٌق مع مؤسسة إمباٌر ستٌت للتطوٌر ووكالة تجدٌد المنازل 
 .والمجتمعات فً الوالٌة

  
### 
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