
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2023/ 3/ 3 للنشر فوًرا: 

 
 

الحاكمة هوكول تعلن عن فوز كوكساكي وكيندرهوك وكامبريدج في منطقة العاصمة في الجولة األولى من برنامج نيويورك 
  فوروارد

  
مليون دوالر لكل   2.25مليون دوالر؛ وستحصل قريتي كيندرهوك وكامبريدج على   4.5ستحصل قرية كوكساكي على 

  منهما
  

مليون دوالر على الزخم الناجح لمبادرة إحياء وسط المدينة لدعم إنعاش أكثر   100بقيمة  فوروارد يبني برنامج نيويورك 
  إنصاًفا في وسط المدينة للمجتمعات الريفية الصغيرة في نيويورك

  
  
مليون دوالر، وستتلقى قريتا كيندرهوك وكامبريدج   4.5أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن قرية كوكساكي ستحصل  

مليون دوالر كفائزتين في منطقة العاصمة في الجولة األولى من برنامج نيويورك فوروارد. بناءا على   2.25تمويًلا بقيمة 
مليون دوالر نفس   100والية، يتبنى برنامج نيويورك فوروارد الذي البالغ زخم مبادرة إحياء وسط المدينة الناجحة في ال

 Downtown Revitalization( مثل مبادرة تنشيط وسط المدينة )Plan-then-Actنفذ )-ثم -استراتيجية خطط 
Initiative, DRI من الجولة األولى ( لدعم أكثر إنصافاا إلحياء وسط المدن للمجتمعات الريفية الصغيرة في نيويورك. كجزء

من برنامج نيويورك فوروارد، سيتم تقديم منحتين إلى ثًلث منح للمجتمعات األصغر في كل منطقة من مناطق التنمية 
 االقتصادية العشر في الوالية لدعم تطوير وتنفيذ خطة إحياء لوسط المدن فيها.  

  
ولهذا السبب نستثمر في المجتمعات المحلية لمنح السكان  -"تعد المدن الصغيرة في نيويورك محركات ضخمة القتصاد واليتنا  

"ستساعد هذه االستثمارات قرى   قالت الحاكمة هوكول. الوظائف واألدوات والبنية التحتية التي يحتاجونها لًلزدهار،"
فرص عمل   كوكساكي وكيندرهوك وكامبريدج على إعادة تصور وسط مدنها، وتحسين نوعية الحياة للمقيمين والزوار، وخلق

 وأعمال جديدة في جميع أنحاء منطقة العاصمة." 
  

 برنامج
ُّ

االقتصادية للوالية، حيث يعمل جنباا إلى جنب مع مبادرة إحياء   مكوناا رئيسياا في جهود التنمية نيويورك فوروارد  ُيعد

( لتسريع وتوسيع تنشيط وسط المدن في نيويورك. يخدم برنامج نيويورك فوروارد المجتمعات الصغيرة  DRIوسط المدينة ) 
تمويلها عادة من خًلل ذات الطابع التاريخي التي تتميز عن المناطق التجارية المركزية األكبر واألكثر حضرية التي يتم 

(. تُعدُّ مجتمعات نيويورك فورورد مناطق يسهل السير فيها، وهي مناطق أقل كثافة تخدم المجتمع المحلي DRIمبادرة )
  مع التركيز على التنمية الزراعية السكنية أو الريفية المحيطة مباشرة. -المباشر، وهي أكثر محلية بطبيعتها  

  
( سيعمل كل مجتمع من مجتمعات نيويورك فوروارد على تطوير خطة استثمار إستراتيجية إلحياء وسط المدينة DRIمثل )

من خًلل قائمة من المشاريع القابلة للتنفيذ بسهولة. ستقدم إدارة الشؤون الداخلية مساعدة فنية معززة لدعم المجتمعات األصغر  
نيويورك فوروارد وتمويل المشاريع المناسبة الحجم في كل مجتمع. قد تشمل   التي قد يكون لديها قدرة أقل كجزء من برنامج

المشاريع تجديد المباني وإعادة تطويرها أو إنشاءات جديدة أو إنشاء مساحات عامة جديدة أو محّسنة ومشاريع أخرى ترقى  
 بالسمات الثقافية والتاريخية المحددة التي تعزز الشعور بسحر البلدات الصغيرة. 

  
  كوكساكي

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fny-forward&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0989e7678b044654e4ba08db1c14ebf1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134648411714560%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2x7NyqlGvHqzhNxaO8e2fv4n4%2FgR%2FvOf48F72ajZTY8%3D&reserved=0


وسط مدينة كوكساكي هي قرية نيويورك الصغيرة المثالية مع وسائل الراحة الطبيعية الوفيرة، والعروض الفنية والثقافية  
الخًلبة على مدار العام. يوفر مجتمع وسط المدينة المدمج والقابل للسير على األقدام وجهة ترحيبية للتسوق والزيارة في  

ا  منطقة ريد ستريت الوطنية  وفرص ترفيهية في الهواء الطلق في ريفرسايد بارك الذي تم تجديده حديثاا، والذي يستضيف أيضا
سوق كوكساكي للمزارعين من مايو/أيار إلى سبتمبر/أيلول وسلسلة حفًلت الموسيقى في الحديقة الصيفية. على الرغم من  

كوكساكي ربما تمتلك أكثر المساحات التي يمكن  كونها واحدة من العديد من المجتمعات على طول نهر هدسون، إال أن 
الوصول إليها للجمهور والمساحة المستوية مع إطًلالت واسعة؛ وشعور حقيقي في الشرفة األمامية. يساعد التدفق األخير  

اإلسكان للمقيمين الجدد وفرص نمو الوظائف على إنعاش اقتصاد القرية، مما يجعل المزيد من االستثمار في قطاعات الفنون و
ا ممكناا. تسعى القرية إلى االستفادة من أفضل سماتها، بما في ذلك الجمال الطبيعي للمنطقة والشعور  والترفيه واالستجمام أمرا

الريفي الصغير، لخلق مجتمع يرغب الناس في العيش والعمل واللعب. ستحقق كوكساكي هذه الرؤية من خًلل مشاريع  
 ون والثقافة، وخيارات اإلسكان المحسنة والموسعة لمزيد من التنشيط.  التحسين العامة، وتحسينات الفن

  
   كيندرهوك

توفر قرية كيندرهوك لسكانها نوعية حياة محددة من خًلل تاريخها المحلي وروابطها المجتمعية القوية. يتم تحديد مركز  
لتجمع المجتمعي والحياة التجارية والمدنية.  وهي منطقة حديقة عامة ساحرة تعمل كمركز ل -كيندرهوك من خًلل ساحة القرية 

توفر شبكة القرية األصلية من شوارع المشاة التي تصطف على جانبيها األشجار ومجموعة من مؤسسات البيع بالتجزئة  
ا ترفيهية للعائًلت واألفراد من جميع األعمار والتنقًلت. من المعارض الفنية األ ربعة والطعام وسلسلة حدائقها الخضراء فرصا

ذات المستوى العالمي في القرية إلى جمعية مقاطعة كولومبيا التاريخية إلى سوق مزارعي كيندرهوك الحائز على جوائز،  
تجذب كيندرهوك مجتمعاا متنوعاا من السكان والزوار. أدى االستثمار المحلي الخاص والفيدرالي األخير إلى إحياء االنتعاش  

الوظائف والفرص. تسعى قرية كيندرهوك إلى أن تصبح بوابة إلى األصول الطبيعية التجاري لكيندرهوك وتحفيز نمو 
والثقافية والتاريخية لمقاطعة كولومبيا. مع االلتزام بإنشاء مجتمع ومستقبل مستدام لكيندرهوك، تتمثل الرؤية اآلن في البناء  

اد القرية. سيتم تحقيق هذه الرؤية من خًلل تحسين  على الطابع الفريد للمجتمع وتنوعه، وتحسين نوعية الحياة وتمكين اقتص
إمكانية الوصول والسًلمة لركوب الدراجات والسير على األقدام وإعادة تنشيط واجهات المحًلت الشاغرة وتحسين المباني  

 والمرافق التاريخية وتوسيع وسائل الراحة الترفيهية.  
  

  كامبريدج
ي وثقافي في مقاطعة واشنطن الريفية. تتشكل مناظرها الطبيعية من التًلل قرية كامبريدج هي مركز اقتصادي واجتماع

المتدحرجة المليئة بالمزارع العاملة والقرى الصغيرة الخًلبة والمناظر الخًلبة لجبال آديرونداك وتاكونيك في نيويورك 
ئيسيين بطول ميلين هما الشارع  ، مع سريانين ر1761والجبال الخضراء في فيرمونت. وهي مستوطنة تاريخية، تأسست عام 

الرئيسي وشارع الحدائق، وتصطف على جانبيها المنازل التاريخية والمتاجر واألعمال التجارية وأماكن التجمع المجتمعي  
. القرية صغيرة الحجم وقابلة للسير على األقدام وتحتوي 12والمدارس الحكومية االقليمية من رياض األطفال إلى الصف 

ي من عوامل الجذب الرئيسية لتشجيع الناس على العيش في القرية، بما في ذلك مركز هوبارد هول للفنون والتعليم  على ما يكف
ا للنشاط  وسوق فالي للحرفيين وسوق كامبريدج فالي للمزارعين. يتصور هذا المجتمع الحضري الصغير أن يظل مركزا

ألعمال والفنانين والزراعيين. تهدف القرية إلى تقديم نوعية حياة  حاضنة لرواد ا—االقتصادي واالجتماعي والثقافي للمنطقة
ممتازة واالحتفال بتاريخها وارتباطاتها بالبيئة الطبيعية، وأن تكون بمثابة مساحة نشطة حيث يعيش الناس المتنوعون من 

على المشاريع التي تعيد  جميع األعمار والقدرات ويعملون ويبتكرون ويلعبون ويستكشفون ويتواصلون. ستركز كامبريدج 
تأهيل وتحديث الهياكل التاريخية، وإنشاء مسارات ووصًلت بين الموارد الطبيعية، ومعالجة مخاوف البنية التحتية المهمة  

 وتوسيع خيارات اإلسكان.  
  

طقتنا، ويستثمر  "تُعدُّ مجتمعات وسط مدينة نيويورك قلب وروح من قال روبرت جيه رودريغيز مسؤول إدارة الخدمات العامة:
ا للمساعدة في ضمان قدرتها على المشاركة في نهضة واليتنا في   برنامج نيويورك فوروارد في وسط مدننا األصغر حجما

االنتعاش االقتصادي. باعتبارها المجتمعات األولى في منطقة العاصمة التي تتلقى تمويًلا من نيويورك فورورد، فإن  
ختار اآلن المشاريع التي تنفذ رؤاها من أجل اإلحياء وتضعها على طريق االزدهار كوكساكي وكيندرهوك وكامبريدج ست

 االقتصادي لألجيال القادمة."  
  

"هناك سحر وفير وجمال طبيعي يمكن   قالت هوب نايت الرئيسة والمديرة التنفيذية ومفوضة وكالة إمباير ستيت للتطوير:
يدج، وستبني خطة نيويورك فوروارد إلحياء المجتمعات الريفية الصغيرة  العثور عليه في قرى كوكساكي وكيندرهوك وكامبر



في الوالية على هذا االجتذاب لتغذية حيويتها االقتصادية. يتمتع هؤالء الفائزون بالجولة األولى اآلن بالتمويل لدعم الخطط 
لمزيد من التحسينات في الفنون والبنية التي ستربط بشكل أفضل وسط مدنهم، وخلق إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية وا

 التحتية واإلسكان."  
  

"ستوفر منح اليوم دفعة حاسمة إلعادة تطوير القرى  قالت مفوضة وكالة تجديد المنازل والمجتمعات روث آن فيسناوسكاس: 
شكل وثيق مع القادة التاريخية في كامبريدج وكوكساكي وكيندرهوك. من خًلل استثمار استراتيجي مشترك، تعمل الوالية ب

المحليين وأصحاب المصلحة في المجتمع لتوفير فوائد طويلة األجل للمقيمين واألعمال التجارية على حد سواء. نشكر الحاكمة  
هوكول على التزامها المستمر بتحسين وسط المدن الكبيرة والصغيرة على حد سواء، في جميع أنحاء نيويورك من خًلل هذا 

 ."  البرنامج المبتكر 
  

تحت قيادة العمدة بوجل، "هذه القرية هي واحدة من جواهر مقاطعة واشنطن.  قال عضو مجلس الشيوخ جاكوب آشبي:
دعمت كامبريدج األعمال التجارية الصغيرة المزدهرة، ورعت مناطق الجذب الرئيسية، وقدمت خدمات موثوقة وحماية  

 ثمة ازدياد في االستثمار االستراتيجي للوالية وهي تستحق ذلك."  - لدافعي الضرائب. أنا ممتن ألن الحاكمة تعرف ما نعرفه 
  

"قرية كوكساكي استثنائية بنموها ونشاطها االقتصادي النابض بالحياة. لن يؤثر هذا  التشريعية كريس تاغ: قال عضو الجمعية
يشرفني أن أمثل منطقة معترف بها في برنامج نيويورك االستثمار على قرية كوكساكي فحسب، بل على المنطقة بأكملها. 

 فوروارد." 
  

"يسعدني أن أرى أن كوكساكي وكيندرهوك وكامبريدج كفائزين في منطقة العاصمة في   قال عضو الجمعية سكوت بينديت:
وسط المدينة والتعافي،  الجولة األولى من برنامج نيويورك فوروارد. يهدف هذا البرنامج إلى دعم مجتمعاتنا من خًلل إحياء 

 وهذه المدن تستحق ذلك. أنا متحمس لرؤية جهود التعافي والتطورات التي تحدث نتيجة لهذا التمويل."  
  

"بالنيابة عن سكان قرية كوكساكي، أود أن أشكر الحاكمة هوكول على هذه المنحة السخية.  قال عمدة كوكساكي مارك إيفانز:
 إحياء قريتنا ومواصلة الرؤية لمنطقة وسط المدينة/الواجهة البحرية."   ستسمح لنا هذه المنحة بمواصلة

  
"نحن ممتنون للثقة والشراكة مع الحاكمة هوكول ووالية نيويورك في توفير هذا التمويل  قال عمدة كيندرهوك مايكل أبرامز:

مية األعمال التجارية الصغيرة التي هي  المهم للغاية. ستساعدنا هذه األموال في الحفاظ على هياكلنا التاريخية وجذب وتن
 شريان الحياة لمجتمعنا."  

  
"نيابة عن قرية كامبريدج، يشرفنا أن نكون الحاصلين على منحة نيويورك فوروارد.  قالت عمدة كامبريدج كارمان بوجل:

 نتطلع إلى العمل مع الوالية لتحقيق خطة إحياء وسط المدينة."  
  

روث ماهوني، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة الثروات والرئيس  Capital REDCشركة قال الرئيسان المشاركان ل 
ثراء مجتمعاتنا   Capital REDC"تتفهم شركة  والدكتور هافيدان رودريغيز، رئيس جامعة ألباني: NBTاإلقليمي في بنك 

نيويورك فوروارد، ستحصل كل من قرى  الريفية والصغيرة المعروفة بتاريخها وثقافتها ونوعية حياتها. بفضل برنامج 
 كوكساكي وكيندرهوك وكامبريدج على الدعم االستراتيجي لمواصلة إبراز نقاط قوتهم وتحقيق إمكاناتهم االقتصادية بالكامل."  

  
أجرى مجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي لمنطقة العاصمة عملية مراجعة شاملة وتنافسية للمقترحات المقدمة من المجتمعات  

 في جميع أنحاء المنطقة ونظر في المعايير أدناه قبل التوصية بهذه المجتمعات كمرشحين:  
 يجب أن يكون وسط المدينة مكتظاا، مع حدود واضحة المعالم؛   •

وسط المدينة االستفادة من االستثمار العام والخاص المسبق أو تحفيزهما في الحي والمناطق يمكن ل •
 المحيطة به؛  

يجب أن يكون هناك نمو وظيفي حديث أو وشيك داخل وسط المدينة أو بالقرب منه يمكن أن يجذب العمال   •
ا؛    إلى وسط المدينة ويدعم إعادة التطوير ويجعل النمو مستداما

ا للعيش لمجموعة متنوعة من السكان من جميع األعمار  يجب أن يك • ون وسط المدينة مجتمعاا جذاباا وصالحا
 والدخل والجنس والهوية والقدرة والتنقل والخلفية الثقافية؛  



يجب أن تتبنى البلدية بالفعل أو تمتلك القدرة على إنشاء وتنفيذ السياسات التي تزيد من مستوى المعيشة   •
 ونوعية الحياة. 

يجب أن تكون البلدية قد أجرت عملية مشاركة مجتمعية مفتوحة وقوية تؤدي إلى رؤية لتنشيط وسط  •
 المدينة وقائمة أولية بالمشاريع والمبادرات التي يمكن تضمينها في خطة االستثمار االستراتيجية.  

 نيويورك فوروارد. حددت البلدية مشاريع تحويلية ستكون جاهزة للتنفيذ على المدى القريب مع ضخ أموال  •

تتمتع البلدية بالقدرة المحلية على إدارة عملية التخطيط وتنفيذ المشاريع، بما في ذلك القدرة على اإلشراف   •
 على عقود المشاريع البلدية الممنوحة. 

  
ستبدأ كوكساكي وكيندرهوك وكامبريدج اآلن عملية تطوير خطط االستثمار االستراتيجية لتنشيط وسط مدنهم. ستتولى لجنة 

تخطيط محلية مؤلفة من ممثلي البلديات وقادة المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة اآلخرين قيادة هذه الجهود بدعم من فريق  
ستدرس خطة االستثمار اإلستراتيجية األصول والفرص المحلية لتحديد من خبراء القطاع الخاص ومخططي الوالية. 

المشاريع التي تتوافق مع رؤية كل مجتمع لتنشيط وسط المدينة والتي تكون جاهزة للتنفيذ. سيتم منح التمويل لمشاريع مختارة  
تنشيط وخلق فرص جديدة للنمو على  من خطة االستثمار اإلستراتيجية التي تتمتع بأكبر قدر من اإلمكانات لتحريك عملية ال

  المدى الطويل.
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