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  2022 لعام نيويورك والية متنزهات في قياسي حضور عن تعلن هوكول الحاكمة
  

  2021مليون زيارة بزيادة قدرها مليون زيارة عن عام   79.5حقق الحضور على مستوى الوالية 
  

  هنا شاهد الحضور في المتنزهات الفردية 
  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن الحضور السنوي لمتنزهات الوالية والمواقع التاريخية والمخيمات والمسارات التي  
مليون زيارة في عام   79.5يديرها مكتب والية نيويورك للمتنزهات والترفيه والمحافظة التاريخية شهدت رقماً قياسياً بلغ  

لزيارات على مستوى الوالية بأكثر من مليون زيارة مقارنة بالعام السابق مما يؤكد التزام الحاكمة  . زاد إجمالي عدد ا2022
  هوكول بضمان أن االستثمار في المتنزهات واالستجمام سيؤتي ثماره لسكان نيويورك والزوار على حٍد سواء.

  
"من شالالت نياغرا إلى جبل بير إلى شاطئ جونز تقدم متنزهات والية نيويورك للسكان والزوار   قالت الحاكمة هوكول،

إن استثمارنا األخير   فرصة إلعادة التواصل مع البيئة والتنفس في الهواء الطلق والعثور على الراحة في محيطهم الطبيعي. 
حلنا سيضمن أن األجيال القادمة يمكنها االستمتاع بالبيئة  لتنشيط نظام المنتزهات وتوسيع المساحات المفتوحة وحماية سوا

  المتنوعة التي توفرها هذه الوالية."
  
  منذ   تقريبًا بالمائة 43 بنسبة ارتفع  حيث  عقد  من  أكثر منذ  مطرد  بشكل نيويورك والية متنزهات إلى الحضور معدل  ارتفع 

 مليون 9.4) للوالية التابع نياغرا شالالت متنزه 2022  عام في  زيارة األكثر الحكومية  المتنزهات  بين من  .2008 عام
  زيارة( مليون 3.8) للوالية التابع موزيس روبرت  ومتنزه زيارة( مليون  8.5) للوالية التابع بيتش جونز  ومتنزه زيارة(

  التابع ريفربانك  فاريل نيدي ومنتزه زيارة( مليون 3.1) للوالية التابع ميدو سانكن ومتنزه زيارة( مليون 3.5) سبا وشاراتوغا
  زيارة(.  مليون 2.4) للوالية التابع ماونتن  بير ومتنزه زيارة( ماليين 3) للوالية

  
"متنزهات الوالية ممتنة ألولئك الذين عادوا وأولئك الذين يكتشفون ما تقدمه  قال إريك كولسيد مفوض حدائق والية نيويورك، 

وبدعم من الحاكمة هوكول نعمل على الترحيب بهؤالء الزوار بشكل أفضل ولعب  جميع حدائق الوالية والمواقع التاريخية. 
  دور إيجابي في االقتصادات المحلية والتصدي لتحديات تغير المناخ." 

  
مليون دوالر في شكل تمويل رأسمالي لمواصلة  200بمبلغ  2024نية الحاكمة هوكول المقترحة للسنة المالية تلتزم ميزا

التحول المستمر للمنتزهات الرئيسية في نيويورك ودعم مشاريع البنية التحتية الحيوية والمساعدة في تحقيق هدف تزويد  
يعمل مقترح الميزانية أيًضا على تعزيز القوة العاملة في الوكالة س .2030مرافق المتنزهات بالطاقة المتجددة بحلول عام 

لدعم أكاديمية شرطة المتنزهات الجديدة والموسعة وقانون السندات البيئية ومسار إمباير ستيت وإدارة المنتزهات وعمليات  
  4.2للوظائف الخضراء" الذي تبلغ قيمته المواقع. إضافة إلى ذلك، فإن قانون "المياه النظيفة والهواء النظيف والسندات البيئية 

مليار دوالر سيعزز التمويل لمشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ واالستعادة والحد من مخاطر الفيضانات وحماية  
  ميل من السواحل. 300فدان و  350,000المساحات المفتوحة لمواصلة تحسين اإلشراف على نظام المتنزهات البالغ 

  
"تعد متنزهات والية نيويورك ذات  ليفي نائب رئيس وكالة تطوير إمباير ستيت والمدير التنفيذي للسياحة، قال روس دي

المستوى العالمي جوهرة في تاج السفر والسياحة بالوالية من الشالالت التي تحمل االسم نفسه في شالالت نياغرا إلى 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-02%2FParksAttendanceSummary_CY_2003-2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4d4f2d4ac764874dc3508db1031ee22%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121578999419449%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DgXiDaTcgMQj8SfYolQyzxfWcoQ3x7XGZO2OaeKRNMs%3D&reserved=0


 I LOVEية في مونتوك بوينت. تواصل مبادرة أنا أحب نيويورك )المسارات الخالبة في واتكينز غلين إلى المنارة األسطور
NY  العمل مع شركائنا في متنزهات الوالية لتشجيع المسافرين من كافة أنحاء العالم على استكشاف المتنزهات والمخيمات )

  والمواقع التاريخية كجزء من عطلتهم التالية في نيويورك."
  

"إلعطاء فكرة عن حجم هذه األرقام، فإن سجالت الحضور هذه  قال برايان إروين رئيس مجلس والية نيويورك للمتنزهات، 
( ستوفر  1تنافس وتتجاوز الحضور لمعظم المتنزهات الوطنية. وهذه الحاكمة ترتقي لمستوى هذه اللحظة بطريقتين: 

( 2لضمان أن حدائقنا مقاومة للمناخ إضافة إلى دعم زياراتنا المتزايدة و استثمارات قانون السندات البنية التحتية الرئيسية 
تطوير واستدامة المتخصصين في المتنزهات لتزويد متنزهاتنا بالموظفين المناسبين وتوسيع وجود شرطة المتنزهات لضمان  

  سالمة الجميع."
  

"أرقام الزيارات هذه مذهلة حقًا. أصبح الحضور  ويورك،قال بول ستيلي وايت المدير التنفيذي القادم لمتنزهات ومسارات ني
  - السنوي في حدائق والية نيويورك اآلن أعلى بخمس مرات من الحضور في يلوستون وغراند كانيون ويوسمايت 

كة كافة  مجتمعةً.مهمتنا اآلن هي التأكد من أن حدائقنا لديها الموارد الالزمة الستيعاب هذا الطلب التاريخي والتأكد من مشار
  سكان نيويورك في الفوائد الصحية والبيئية واالقتصادية."

  
"تمثل أرقام الحضور التي حطمت الرقم القياسي مدى حب  قال كيم إليمان الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد الفضاء المفتوح، 

سكان نيويورك للحدائق والمساحات الخارجية كما توضح أيًضا الحاجة الواضحة لمزيد من المتنزهات والممرات أعمال  
المستمر بربط   الحماية والتعزيز لدعم االحتياجات الناشئة باستمرار. فوائد المتنزهات عالمية ونحن نشيد باإلدارة اللتزامها

  الناس من جميع الخلفيات والخبرات بالموارد الطبيعية الرائعة في نيويورك."
  

"بصفتنا منظمة متجذرة بعمق في مهمة جعل األراضي والعجائب الطبيعية األخرى  قال نيد سوليفان رئيس سينك هدسون، 
مليونًا لوصول الزوار إلى نظام حدائق الوالية الرائع  79متاحة للجمهور في هدسون فالي فإننا نحيي اإلنجاز المذهل البالغ 

في نيويورك. يسلط هذا اإلنجاز المثير لإلعجاب الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه حدائقنا التابعة للوالية والمحلية  
عقولة وراقية لكافة  واألراضي المحفوظة المملوكة لصناديق األراضي في كافة أنحاء الوالية في توفير تجارب آمنة وبأسعار م

سكان نيويورك والزوار من خارج الوالية. نشكر بشدة الحاكمة هوكول والمفوض كولسيد على قيادتهما التي ال مثيل لها في  
دفع االستثمار المستمر في حدائقنا ونتطلع إلى استكشاف الفرص لإلدارة والتشريع لتكرار مستويات التمويل التاريخية في  

  تثمار رؤوس أموال المتنزهات."العام الماضي الس
  

متنزًها فرديًا ومواقع تاريخية    250يشرف مكتب والية نيويورك للمتنزهات واالستجمام والمحافظة التاريخية على أكثر من 
-0456ومسارات ترفيهية وعمليات إطالق القوارب. لمزيد من المعلومات حول أي من هذه المناطق الترفيهية، اتصل بالرقم 

  .تويتر ، أو تابعنا علىفيسبوك ، أو تواصل معنا علىparks.ny.govأو تفضل بزيارة  744-185
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