
 
 الحاكمة كاثي هوكول  1/6/2022 للنشر فوًرا:

 
 

  
  الحاكمة هوكول تعلن عن شراكة إعادة إحياء إقليمية لمدن بوفالو ونياغارا فولز وروشيستر

  
مع ممولين من القطاع الخاص وحكومات البلديات لالستثمار في   ، ستشترك الوالية2023إلعالن ميزانية عام متابعةً 

  المواقع التي تعاني من ضائقة اقتصادية في كل مدينة
  
  

أصدرت الحاكمة كاثي هوكول اليوم تفاصيل حول شراكة التنشيط اإلقليمية وهي مبادرة تعاونية متعددة السنوات بين مؤسسة 
البلديات المحلية والشركاء الخيريين من القطاع الخاص. تم اإلعالن مبدئيًا عن  تطوير إمباير ستيت في والية نيويورك و
( الذي سيستهدف أحياء المدن المنكوبة Rent Relief Program, RRPمكونات برنامج مساعدات دفع اإليجار )

كجزء من ميزانية   من قبل الحاكمة هوكول 2022أبريل/نيسان  25اقتصاديًا في بوفالو وشالالت نياغرا وروتشستر في 
( ونهج التنفيذ والمشاريع والبرامج والمناطق الجغرافية  RRP. ملخص استراتيجيات )2023والية نيويورك للسنة المالية 

  .هنا متاحالمستهدفة
  

"ستكون هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص حافًزا للتنمية االقتصادية في جميع أنحاء هذه   قالت الحاكمة هوكول،
وبينما نعيد البناء بشكل أفضل من أي وقت مضى من جائحة    .المجتمعات وستكون بمثابة نموذج للمدن في جميع أنحاء البالد

(COVID .ستساعد هذه اإلستراتيجية الشاملة على رفع مستوى األحياء المحرومة في بوفالو وشالالت نياغرا وروشيستر ،)
  ستواصل والية نيويورك اتخاذ إجراءات جريئة لتغيير المجتمعات وبناء مستقبل أقوى وأكثر عدالً لجميع سكان نيويورك." 

  
"سيؤدي االستثمار في هذا النهج ، والرئيس والمدير التنفيذي  يتقالت هوب نايت مفوضة مؤسسة تطوير إمباير ست 

اإلستراتيجي المنسق والتعاوني إلى زيادة الفوائد ومدى وصول كل دوالر تستثمره الوالية. سيؤدي هذا الجهد المجتمعي 
  ء والية نيويورك." الطموح إلى مشاريع تحويلية ألحياء المدينة هذه ويكون بمثابة نموذج يمكن تكراره في جميع أنحا

  
وهي عبارة عن استثمار إقليمي مشترك خاص وعامة  2021( من خالل جهد تعاوني طوال عام RRPتم تطوير خطة )

تسعى هذه اإلستراتيجية  مليون دوالر في ثالث مناطق جغرافية مترابطة: بوفالو وشالالت نياغرا وروتشستر. 300بقيمة 
ذج يدفع التنمية االقتصادية من خالل شراكات التي يقودها المجتمع إلى بناء الثروة المحلية وتمكين السكان باستخدام نمو

  الحكومة والعمل الخيري.  
  

ستعمل الشراكة على تعظيم األثر االجتماعي واالقتصادي في مدن نيويورك الغربية الثالث هذه من خالل المشاركة في  
االستثمار في المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحسين الظروف االقتصادية إلفادة سكان هذه المجتمعات والشركات. وهي 

لتي يحركها المجتمع والتي يتم تنفيذها بالفعل. ستلتزم والية نيويورك بمبلغ  تبني على وتسرع عمل هيئات العمل التعاونية ا
مليون دوالر  81مليون دوالر وستلتزم مؤسسة رالف سي االبن إلى جانب شركاء آخرين في المجال الخيري بمبلغ  200

مؤسسة االتحاد االئتمانية الفدرالية  مليون دوالر المتبقي من الحكومة المحلية لكل مدينة. حتى اآلن، وافقت  19وسيأتي مبلغ 
(ESL.و كي بانك و ام اند تي بانك على االنضمام إلى الشراكة مع توقع مشاركة آخرين أثناء تنفيذ البرنامج )  
  

"ال يعتمد هذا الجهد فقط على العمل الحالي   قال ديفيد إيغنر الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة رالف سي ويلسون جونيور،
لعشرات الشركاء والممولين التي كانت جارية بالفعل في كل مجتمع على حدة ولكنها تضاعف تلك الجهود من خالل  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fregional-institute.buffalo.edu%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F155%2F2022%2F05%2F2022-RegionalStrategy_May27.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4256975c05bf44567e7108da43f1aff2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897002684393614%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9VzDk22yfSXNysuBRryGJ0uLfktUIKVXooqXtDGFYKo%3D&reserved=0


لديها إمكانات كبيرة للحد من الفوارق االقتصادية وتحقيق تأثير تحولي في  االستثمارات االستراتيجية العامة والخاصة التي  
جميع أنحاء المنطقة. يكتسب جمع المشاريع االستراتيجية في غرب نيويورك وإعطائها األولوية اعترافًا كنموذج وطني  

عاًما مهد هذا التعاون القوي   12لالستفادة من تدفقات التمويل اإلضافية. كمؤسسة لإلنفاق مع بقاء ما يزيد قليالً عن  
واالستراتيجي الطريق لنا لتقديم هذا االلتزام الكبير في هذه اللحظة في الوقت الذي يستفيد منه ثالث مجتمعات نهتم بها بشدة. 
نشكر الحاكمة هوكول وجميع شركائنا في العمل الخيري والحكومة والقطاع الخاص على قيادتهم ومشاركتهم في هذا النهج  

  فريد للتنمية االقتصادية." ال
  

  الركائز الثالث للبرنامج هي:

من خالل توفير برامج للمساعدة في تحسين وتنمية هذه المؤسسات وال سيما تلك تعزيز األعمال التجارية الصغيرة  •

التي تملكها نساء وأشخاص ذوي بشرة ملونة والتي توسع خيارات السلع/الخدمات لهذه األحياء وإيرادات/دخل  

  أعضاء المجتمع وفرص العمل؛

عمال المحلية وإعادة بناء المراسي المجتمعية خالل تمويل التحسينات لمناطق األاالستثمار في صناعة األماكن من  •

  وتنشيط األحياء؛ و 

من خالل تعزيز مهارات السكان المحليين وتحسين وصولهم إلى فرص الوظائف ذات  إعداد القوى العاملة لدينا،   •

  األجور الجيدة.

  
في عدد من المشاريع والبرامج البارزة   تتضمن المبادرة، التي تم تطويرها استراتيجيًا مع شركاء المجتمع استثمارات كبيرة

  للغاية والتي من شأنها تحقيق أهداف مجتمعية طويلة األمد في كل مدينة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: 
  

مليون دوالر في بوفالو مع التركيز على توسيع المشاريع والبرامج التي يتم إجراؤها على   180جهد مشترك بقيمة  •

الجانب الشرقي التاريخي لتلك المدينة بما في ذلك تنفيذ أجزاء كبيرة من المشاريع الرأسمالية طويلة األجل بما في  

مليون دوالر لتحسين  37(؛ CTRCية و منظمتها المضيفة )مليون دوالر لمحطة بافالو المركز 60ذلك: أكثر من 

رأس المال في سوق برودواي وإنشاء كيان تشغيلي غير هادف للربح؛ واستثمارات كبيرة في ممر التراث األمريكي 

  األفريقي في شارع ميتشغان وإلعادة ترميم البيوت الزجاجية التاريخية في حديقة مارتن لوثر كينغ االبن.

  

في شالالت نياغرا سيكمل التمويل األولي المتزايد من جهود تخطيط مؤسسة مليون دوالر  40جهد مشترك بقيمة  •

مليون دوالر يركز على ريادة األعمال في مجال   19بما في ذلك برنامج بقيمة  2021تطوير إمباير ستيت/المدينة 

 15مج بقيمة األغذية المرتكزة على منطقة سوق المدينة التاريخية في تلك المدينة على طول شارع باين؛ وبرنا

مليون دوالر إلعادة إحياء وتسليط الضوء على العديد من المرافق التراثية والمجتمعية وتسليط الضوء عليها 

ماليين دوالر لبرامج مساعدة األعمال الصغيرة في المناطق التجارية المستهدفة المذكورة  5والترويج لها؛ و 

  أعاله.

  

مليون دوالر في روتشستر والذي يمكن أن يشمل استثمارات إضافية كبيرة في جهود  80جهد مشترك بقيمة  •

الواجهة البحرية المستمرة لتلك المدينة، مثل روك ذا ريفر واي ومتنزه هاي فولز التابع للوالية؛ مزيد من 

ستهداف مساعدة الشركات الصغيرة على  الدعم/التوسع في برامج/مرافق تدريب القوى العاملة متعددة األوجه؛ وا

  طول الممرات التجارية في األحياء األكثر حرمانًا في تلك المدن.

  

"أشكر الحاكمة هوكول على استمرار تعاوننا على الجانب الشرقي من خالل مبادرة   قال عمدة بوفالو بايرون دبليو براون،
حياء ومواقع في بوفالو مثل سوق برودواي وممر التراث األمريكي مليون دوالر أل 180التمويل المبتكرة هذه التي ستجلب 

(، كما أشكر مؤسسة رالف سي ويلسون جونيور والكيانات الخاصة األخرى التي  MLKاألفريقي في شارع ميشيغان ومتنزه )



تقدم استثمارات كبيرة في منطقة بافالو الشرقية. تعتمد هذه األموال على االستثمارات التي قامت بها إدارتي وتكملها مدفوعة 
  بمسهامات السكان والشركات على الجانب الشرقي." 

  
"هذه مبادرة تعاونية رائعة ستزيد من الفوائد االقتصادية خارج المنطقة   مدينة شالالت نياغرا،قال روبرت ريستينو عمدة 

السياحية بوسط المدينة للوصول إلى أحياء المدينة من خالل تنشيط األصول ذات اإلمكانات الكبيرة مثل منطقة سوق المدينة 
ت نياغرا بشكل استراتيجي من خالل عملية عامة لجلسات تم تحديد المشاريع والبرامج المحددة لشالال كمثال واحد فقط.

أشكر الحاكمة   االستماع واالجتماعات االفتراضية التي أجريت خالل العام الماضي مع شركاء المجتمع والمواطنين المحليين.
نياجرا لجعل  هوكول ومؤسسة رالف سي ويلسون وغيرهم من الشركاء الخيريين الخاصين الذين سيعملون مع مدينة شالالت 

  هذه التحسينات حقيقة." 
  

"أود أن أشكر الحاكمة هوكول ومؤسسة تطوير إمباير ستيت وشركائنا في قال عمدة مدينة روتشستر مالك دي إيفانز،  
القطاع الخيري الستثماراتهم المستمرة في شعب روتشستر وغرب نيويورك من خالل شراكة التنشيط اإلقليمية. إن الشراكات  

تقوية الظروف االقتصادية في  المجتمعية مثل هذه هي أفضل طريقة لتحقيق نجاح دائم طويل األجل حيث نسعى لبناء الثروة و 
أحيائنا األكثر تحديًا. ستلعب البرامج التي سنتقدم بها من خالل هذه الشراكة دوًرا رئيسيًا في جهودنا إلنشاء مدينة روتشستر  

  آمنة ومنصفة ومزدهرة." 

  
 نبذة عن وكالة إمباير ستيت للتطوير 

( هي وكالة التنمية االقتصادية الرئيسية في نيويورك. تتمثل مهمة التعليم من أجل التنمية ESDإن تنمية إمباير ستيت ) 
المستدامة في تعزيز اقتصاد قوي ومتنامي، وتشجيع خلق فرص عمل وفرص اقتصادية جديدة، وزيادة اإليرادات للدولة  

منح واالئتمانات الضريبية وأشكال المساعدة وبلدياتها، وتحقيق اقتصادات محلية مستقرة ومتنوعة. باستخدام القروض وال
( إلى تعزيز االستثمار في األعمال التجارية الخاصة والنمو لتحفيز خلق فرص العمل ودعم  ESDالمالية األخرى يسعى )

هي أيًضا الوكالة اإلدارية الرئيسية التي تشرف على   ESDالمجتمعات المزدهرة في جميع أنحاء والية نيويورك. كما أن 
"، العالمة التجارية السياحية الشهيرة في  I LOVE NYجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية لوالية نيويورك وتسويق " م

  الوالية. لمزيد من المعلومات حول المجالس اإلقليمية و إمباير ستيت للتطوير، تفضل بزيارة
www.regionalcouncils.ny.gov  وwww.esd.ny.gov.  

  
###  
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