
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 5/ 23 للنشر فوًرا: 

 
 

  تعلن الحاكمة هوكول عن إطالق لجنة إعادة تطوير السجون
  

والحكومة لمناقشة  , والعقارات، وإصالح العدالة الجنائية، ستجتمع لجنة الخبراء الرائدين عبر المجتمع والتنمية االقتصادية
  إعادة استخدام المرافق اإلصالحية المغلقة في المجتمعات المتضررة 

  
ورئيس مؤسسة فورد دارين ووكر رئيسين   هوب نايت رئيسة وكالة إمباير ستيت للتطوير والمديرة التنفيذية المعينةتعيين 

  مشاركين
  
  

ركز على إعادة تصور السجون المغلقة لفرص إعادة  أعلنت الحاكمة هوكول اليوم أن إطالق لجنة إعادة تطوير السجون
تتألف اللجنة المكونة من خمسة عشر عضًوا والتي تم اإلعالن عنها ألول مرة  تطوير مبتكرة في جميع أنحاء والية نيويورك.  

، من خبراء رائدين في مجاالت العقارات، والتنمية المجتمعية  2022كجزء من خطاب الحاكمة هوكول عن حالة الوالية لعام 
ضة وكالة إمباير ستيت للتطوير يترأس هذه اللجنة هوب نايت مفو واالقتصادية، وإصالح العدالة الجنائية، والحكومة.

  ورئيس مؤسسة فورد دارين ووكر. ورئيستها ومديرتها التنفيذية،
  

قالت الحاكمة هوكول: "مع استمرار نيويورك في التقدم، فإننا نبحث عن طرق لتنشيط اقتصادنا، بما في ذلك إعادة تصور 
كما وعدت به في خطابي عن حالة الوالية، فإني أنشأت لجنة  ممتلكات السجون الحكومية المغلقة كمراكز للفرص اإلقليمية". "

من قادة القطاعين العام والخاص، فضالً عن خبراء التنمية االقتصادية من جميع أنحاء البالد، لربط أهداف الصناعة والقوى 
ي لتكون بمثابة محركات  العاملة لدينا بشكل أفضل من خالل خطط عمل ستوفر أموال دافعي الضرائب وإعادة إحياء هذه المبان

اقتصادية. هدفنا النهائي هو تشغيل سكان نيويورك، وأنا على ثقة بأن لجنة إعادة تطوير السجون التي تم تشكيلها حديثًا 
  ستساعد في وضع خطة عمل للقيام بذلك."

  
"أنا فخورة بقبول دعوة الحاكمة هوكول  قالت هوب نايت مفوضة وكالة إمباير ستيت للتطوير ورئيستها ومديرتها التنفيذية:

ألن أكون رئيًسا مشارًكا للجنة إعادة تطوير السجون المنشأة حديثًا، وأتطلع إلى العمل مع رئيس مؤسسة فورد دارين ووكر 
كمة واألعضاء الخبراء في هذه اللجنة لجعل فكرة الحاكمة حقيقة واقعة. يمثل تطوير القوى العاملة أولوية لدى كل من الحا

ووكالة إمباير ستيت للتطوير، وإن إعادة استخدام مساحات السجون السابقة هذه في مواقع يمكنها تلبية احتياجات الصناعة 
  اإلقليمية سيساعد على إحياء المناطق في جميع أنحاء الوالية، من خالل االنتقال من السجن إلى االبتكار". 

  
يعد إغالق السجون أمًرا بالغ األهمية لمعالجة آفة السجن الجماعي، لكن ال يمكن  " : ,قال دارين ووكر، رئيس مؤسسة فورد 

لتحقيق العدالة للجميع، يجب أن نقلب كل حجر ونستكشف فرص إعادة تطوير السجون التي تضمن   -أن ينتهي عند هذا الحد 
م إلى لجنة إعادة تطوير السجون التي لألفراد والمجتمعات الفرص االقتصادية الالزمة للنمو واإلزدهار. يشرفني أن أنض

أطلقتها الحاكمة هوكول لتكون نيويورك رائدة في تقليل عدد نزالء السجون وتحسين رفاهية المجتمعات، نحو السالمة 
   والفرص والعدالة للجميع."

  
"لقد مر أكثر من قرن منذ أن كان مؤسس جمعية  : ,قالت إليزابيث جاينز، الرئيس السابق والمدير التنفيذي لجمعية أوزبورن

أوزبورن هو المشرف على سنج سنج وتعهد بتحويل كومة الخردة هذه إلى ورشة إصالح. منذ ذلك الحين، التزمت جمعية  
أوزبورن بتحويل السجون لألشخاص الذين يعيشون فيها وزيارتهم والعمل فيها. وبينما تم افتتاح وإغالق عشرات السجون 



ذلك الوقت، لم تكن هناك فرصة على اإلطالق لتعزيز اقتصاد نيويورك وتلبية احتياجات المجتمعات المتضررة من   خالل
بدعم من   - عمليات اإلغالق التي أصبحت ممكنة اآلن من خالل هذه اللجنة. تعمل جمعية أوزبورن ألكثر من ست سنوات 

لتحويل مرفق فولتون اإلصالحي   -ن التجاريين وأهالي برونكس الوالية ومدينة نيويورك والعمل الخيري الخاص والمقرضي
شخًصا يعودون إلى ديارهم من   130الذي تم إيقاف تشغيله إلى مركز إعادة دخول مجتمعي يوفر إسكان انتقالي ألكثر من 

، إلى هذه اللجنة السجن. أنا متحمس لتقديم خبراتي في هذا الصدد، ومن عقود من العمل في السجون في كل جزء من الوالية
  والتعلم من أصحاب المصلحة حول كيفية إعادة استخدام هذه الموارد لتلبية احتياجات المجتمع." 

  
"تقدر المقاطعات معالجة الحاكمة هوكول لمخاوف قال المدير التنفيذي لرابطة المقاطعات بوالية نيويورك، ستيفن أكواريو: 

المجتمع المرتبطة بإغالق المرافق اإلصالحية بالوالية. نحن لدينا فرصة فريدة إلعادة استخدام وإعادة تصور وإعادة التفكير  
اللجنة الستكشاف أفكار  في كيفية االستفادة من هذه البنية التحتية الحالية لتعزيز النمو االقتصادي. إنني أتطلع إلى العمل مع 

  واستراتيجيات جديدة لتحويل هذه المرافق إلى أصول تحسن وتعزز مجتمعاتنا."
  

أعلنت الحاكمة هوكول في خطابها عن حالة الوالية في وقت سابق من هذا العام أنها ستشكل لجنة لتحليل فرص إعادة تطوير 
السجون التي تخدم االحتياجات االقتصادية للوالية والتوصية بخطة عمل واضحة وذات مصداقية. تضاف حاالت اإلغالق 

إلى أكثر من عشرين حالة تم إغالقها على مدار الخمسة عشر عاًما   التي حددتها الحاكمة هوكول في الخريف الماضي
مما يمهد الطريق لفرص تحفيز االستثمار    ,الماضية. يوفر اإلغالق فرصة لتحويل هذه المرافق بطرق أكثر إبداًعا وإنتاجية

  وخلق فرص العمل.
  

تضم اللجنة قيادات من وكاالت الوالية والمؤسسات والقادة اإلقليميين وأصحاب المصلحة وخبراء التنمية االقتصادية الذين  
سيركزون على وضع خطة عمل لتحويل السجون الفارغة، والتي كان العديد منها مراكز عمل في مجتمعاتهم الريفية، إلى  

  ماع لهذه اللجنة اليوم.لقد ُعقد أول اجت فرص الزدهار المجتمعات.
  

    أعضاء اللجنة هم:
      

  ، القائم بأعمال المفوض، إدارة اإلصالحيات واإلشراف المجتمعي بوالية نيويوركأنتوني أنوتشي
  

  ، مفوض مكتب المتنزهات والترفيه والمحافظة التاريخية بوالية نيويوركإريك كولسيد
  

  ، مفوض مكتب الخدمات العامةجانيت موي
  

  ، مدير قسم الميزانية بوالية نيويوركروبرت موجيكا
  

  مفوضة وزارة العمل بوالية نيويورك روبرتا ريردون،
  

  بوالية نيويورك , المدير التنفيذي لرابطة المقاطعاتستيف أكواريو
  

  الشريك المؤسس في ديبورا بيرك بارتنرز ديبورا بيرك،

  
  الرئيسة والمديرة التنفيذية لمجلس األعمال بوالية نيويورك هيذر بريكسيتي،

  
  (Redburn Developmentمدير مؤسسة ريدبيرن للتطوير )جيف بويل، 

  
  Galesi, الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة  ديفيد بويكو

  
  عميد مبادرات التنمية االقتصادية والقوى العاملة في كلية مجتمع وادي هدسون بيني هيل،

  



  ، المدير التنفيذي، إسكان نهر هدسونكريستا هاينز
  

  Fortune Society، نائب المدير التنفيذي، منظمة  ستانلي ريتشاردز
  

  المدير التنفيذي، مجلس والية نيويورك للتنمية االقتصادية ريان سيلفا، 
  

  Designing Justice and Designing Spacesمؤسسة  ديانا فان بورين،
  

ستجتمع اللجنة على مدار هذا العام للمشاركة في مناقشات السياسات، واالستماع إلى العروض التقديمية من خبراء الصناعة،  
وتحديد المجاالت التي تحتاج إلى تحليل أعمق. للمساعدة في توفير المعلومات لتحليل اللجنة، ستعمل الوالية ووكالة إمباير  

الذين يمثلون منطقة كل سجن للحصول على تعليقات ووجهة نظر محلية حول ستيت للتطوير مع أصحاب المصلحة 
ووفقًا لهذه العملية، ستصدر اللجنة تقريًرا عاًما، بما في ذلك  االستخدامات المستقبلية للمرافق التي تلبي احتياجات المنطقة.

  توصيات للخطوات التالية.
  

  للجنة إعادة تطوير السجون بوالية نيويورك. الموقع اإللكترونيلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
  

"خالل توسع اإلدارة في أوائل قال القائم بأعمال مفوض إدارة اإلصالح والخدمات المجتمعية، أنتوني ج. أنوتشي: 
التسعينيات، رحبت المجتمعات في جميع أنحاء نيويورك بإنشاء سجون جديدة. واليوم، مع انخفاض عدد السجناء وإغالق 

دة استخدام هذه الممتلكات لدعم المجتمعات التي وافقت على هذه المرافق  المرافق اإلصالحية، فمن المهم للغاية أن نقوم بإعا
 منذ عقود".  

  

"يشرفني أن أعمل جنبًا إلى جنب مع   قال إريك كولسيد، مفوض مكتب الحدائق واالستجمام والحفاظ على التراث التاريخي:
اعدة في إعادة استخدام هذه المرافق لتحفيز النمو األعضاء البارزين في لجنة إعادة تطوير السجون. وتتطلع إدارتي إلى المس

  االقتصادي وخلق فرص عمل، وتعزيز التنمية المجتمعية، والحفاظ على التراث المحلي".
  

"تضع الحاكمة هوكول إعادة االستخدام المثمر (: OGSقالت جانيت موي، مفوضة مكتب الخدمات العامة بوالية نيويورك ) 
للسجون المغلقة في جميع أنحاء الوالية كأولوية إلدارتها. وبصفتي عضوة في لجنة إعادة تطوير السجون الجديدة، أتطلع إلى 

نها  العمل مع زمالئي في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية لتحديد فرص إعادة تطوير هذه المرافق بطرق من شأ
  تعزيز اقتصاد الوالية وإفادة المجتمعات في جميع أنحاء نيويورك".

  
فرصة لوضع إعادة تصور لهذه المرافق وتعزيز   "تمثل هذه اللجنةقال مدير قسم الميزانية، روبرت إف موجيكا جونيور: 

لتي تجمع أصحاب المصلحة المجتمعات المحلية، خصوًصا في شمال الوالية. أنا فخور بالعمل في هذه اللجنة المهمة ا
الرئيسيين في الحكومة ومجموعات الدفاع والقطاع الخاص وذلك لتنفيذ رؤية الحاكمة هوكول إلعادة تنشيط االقتصاد في  

  جميع أنحاء نيويورك ".
  

"إن إعادة تصور حياة جديدة للمباني المغلقة هو أفضل ما تفعله   قالت روبرتا ريردون، مفوضة إدارة العمل بوالية نيويورك:
نيويورك دائًما. وحياة جديدة تعني فرصة أخرى لخلق فرص وظيفية جديدة لسكان هذه المجتمعات. أنا فخورة بالتعاون مع  

والية نيويورك للتوصل إلى حلول تؤدي إلى إطالق مشاريع إحياء جديدة إلفادة هذه  مجموعة من أعظم العقول االقتصادية في
  المجتمعات والقوى العاملة الماهرة لدينا ".

  
"لقد حان الوقت إلعادة التفكير في هذه الهياكل، وربطها   قالت ديبورا بيرك، الشريك المؤسس في ديبورا بيرك بارتنرز:

 عادة صياغة وإصالح عالقاتها مع الناس والمناطق المحيطة بها".  مجدًدا بمجتمعاتها، وذلك إل
  

"من خالل رؤية الحاكمة هوكول، قالت هيذر بريكسيتي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس األعمال في والية نيويورك: 
قيقية في العديد من يمكن لشركات والية نيويورك والقطاع الخاص السعي إلى االستثمار في فرص التنمية االقتصادية الح

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fprison-redevelopment-commission&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C017f2f378dfd4f8afdd508da3cfd5ac3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637889356099996001%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8E02cVnjQSEUgacQ19P2liw46Cr3F14TVOHvYYKwauQ%3D&reserved=0


مجتمعات المناطق الشمالية التي تعمل على إعادة ضبط أو توسيع أثرها االقتصادي. أنا متحمسة لبدء العمل وفخورة بأن أكون 
  جزًءا من المجموعة المكلفة بهذه المهمة الهامة ".

  
نحاء والية نيويورك إلعادة "هناك فرص أمامنا في جميع أ :Redburn Developmentقال جيفري بويل، المدير في  

تصور ما يمكن أن تكون عليه الحياة في المستقبل. وفي هذه الحالة، تم تكليف هذه المجموعة بوضع خطة إعادة تطوير تجلب  
إن االزدهار االقتصادي للمجتمعات المختلفة واسع النطاق، وال يوجد نهج واحد يناسب الجميع،   معها أجيال من األسى.

  االنضمام إلى الحوار، وأتطلع إلى هذه المهمة الصعبة للغاية".ويشرفني حتى 
  

متحمس ألن أكون جزًءا من هذه اللجنة وأن انضم إلى  أنا": Galesiقال ديفيد بويكو، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة 
الحاكمة هوكول في االستفادة الكاملة من فرص التنمية االقتصادية المقدمة من خالل إعادة تصور مرافق التصحيح السابقة من  

بخبرة كبيرة في إعادة تطوير المرافق الحكومية القديمة،   Galesiتتمتع مجموعة  أجل تحسين المجتمعات المستضيفة لهم. 
  وأتطلع إلى بدء العمل على الفور." وخلق فرص اقتصادية وفرص عمل وإعادة المرافق المغلقة إلى القوائم الضريبية.

  
مية اقتصادية تتطلب "كل تن قال بيني هيل، عميد مبادرات التنمية االقتصادية والقوى العاملة في كلية مجتمع وادي هدسون:

لقد عانت العديد من  وال يمكن أن يحدث التحسن االقتصادي دون تكوين قوى عاملة ماهرة وحيوية. تنمية للقوى العاملة.
الصناعات من نقص متزايد في المهارات، مما أثر سلبًا على قدرتها على التوظيف. جنبًا إلى جنب مع كلية مجتمع وادي 

هدسون، جميعنا مهتمون بإعادة تخيل كيف يمكن إعادة تأهيل هذه الهياكل؛ الستكشاف توسيع تنمية القوى العاملة، باإلضافة  
هذا من شأنه أن يسمح للمزيد من سكان نيويورك  ب على اكتساب المهارات في جميع أنحاء الوالية.إلى مبادرات التدري

بالعمل في وظائف ذات رواتب أفضل ومهارات عالية وذلك أثناء تلبية احتياجات القوى العاملة في قطاع الصناعة في  
  إنني أتطلع إلى العمل في هذا المشروع الرائع". نيويورك.

  
"تتمثل  : Hudson River Housing, Incقالت كريستا هاينز، المديرة التنفيذية للمحاسب العام المعتمد لشركة .

وأتطلع إلى أن أكون جزًءا من لجنة   في خلق فرص لألشخاص واألماكن لالزدهار. Hudson River Housingمهمة 
تحويل السجون المغلقة في والية نيويورك إلى أماكن جديدة  -إعادة تطوير السجون للمساعدة في ضمان تنفيذ ذلك بالضبط 

في المهمة، سيكون من المهم أن نخلق وسائاًل لالستماع إلى السكان ومع تقدمنا  لصالح االزدهار االقتصادي والمجتمعي. 
قادة المحليين من المجتمعات في جميع أنحاء الوالية حول أفضل الطرق لتحقيق ذلك، ونشارك خبرتنا في إنشاء مراكز  وال

  مزدهرة لإلسكان الميسور التكلفة وتنمية المجتمع".
  

ول "إنني أشيد بالتزام الحاكمة هوك ،The Fortune Societyقال ستانلي ريتشاردز، نائب الرئيس التنفيذي لجمعية 
بالحد من أثر سجون الوالية وإعادة توظيف تلك المرافق لتوفير فرص اقتصادية للمجتمعات واألشخاص األكثر تضرًرا. إن 

إغالق هذه السجون يمثل التزام الدولة بالحد من اعتمادها على الحبس الجماعي ودعم تعافي أجيال من الذين عانوا من 
ونأمل أن يؤدي هذا اإلجراء إلى بداية فترة من الفرص االقتصادية  ر الحياة.الصدمات والعواقب التبعية للسجن على مدا

   األكبر للمجتمعات األكثر تأثًرا بالسجن، وبذلك، تكون نيويورك أقوى من ذي قبل".
  

"إن إعادة االستخدام المتكي ِّف هو عنصر بالغ   قال ريان سيلفا، المدير التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية لوالية نيويورك:
األهمية في التنمية االقتصادية، ويتطلب خطة استراتيجية وشراكات بين القطاعات العامة والخاصة واألكاديمية وغير الهادفة  

بالشكر إلى الحاكمة هوكول على قيادتها في إنشاء هذه  NYSEDCاالقتصادية لوالية نيويورك للربح. يتقدم مجلس التنمية 
اللجنة، وعلى إتاحة الفرصة لنشاطر خبرتنا والمشاركة نيابة عن أعضائنا. نحن نتطلع إلى العمل مع جميع أعضاء اللجنة 

يادة جودة الحياة في جميع أنحاء والية نيويورك  لتطوير خطة من شأنها تحديث هذه المرافق، وخلق الفرص االقتصادية، وز
."  
  

"بصفتها الشركة المعمارية   :Designing Justice and Designing Spacesقالت ديانا فان بورين، مؤسسة  
الوحيدة التي تؤسس البنية التحتية إلنهاء الحبس الجماعي مع التركيز على إعادة االستثمار في المجتمعات، فإنه لمن دواعي 

أن تنضم إلى هذه اللجنة إلعادة توظيف السجون المغلقة في    Designing Justice + Designing Spacesسرور 
( في  Keisha Lance Bottomsذي قامت به شركتنا مع عمدة أتالنتا السابق كيشا النس بوتومز )نيويورك. إن العمل ال

مركز احتجاز مدينة أتالنتا هو دليل على العمل التجديدي الذي يمكن إنجازه من خالل إشراك المجتمع في إعطاء األولوية 



"نظام إيكولوجي للرعاية" يشمل مساكن   -جون مختصة في تصميم وبناء بدائل للس DJDSإن شركة   للرعاية على الحبس.
مخصصة إلعادة العودة للمجتمع بعد فترة السجن، وأماكن للناجين، ومساحات لتحويل المسار، والتعليم، وإعادة االستثمار  

  اإلصالحي، والشباب".

  

"لقد أوفت الحاكمة هوكول بوعدها بإنشاء هذه اللجنة. إنها تقوم   قالت عضو مجلس الشيوخ عن الوالية، جوليا ساالزار: 
بتوسيع نطاق مهمة إصالح السجون من خالل إعادة تشكيل مرافق السجون المغلقة كمواقع تخلق فرص عمل وفرص في  

الممثلة في هذه   وظائف ال تعتمد على السجن كمحرك اقتصادي في والية نيويورك. لقد شجعتني الشراكة والقيادة  - المجتمعات 
  اللجنة وأتطلع إلى رؤية المزيد من األفكار والتوصيات لهذه اللجنة".

  
  

###  
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