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 الحاكم أندرو م كومو   21/2021/ 5 للنشر فورا

 
 

ي المحلي  3.5أعلن الحاكم كومو عن توفير 
  مليون دوالر اآلن لدعم العمل المناخ 

  

اء   التمويل يدعم المساعدة الفنية للبلديات لتنفيذ المشاري    ع الخض 
 

ي نيويورك
 

ي ف
  تعمل االستثمارات المجتمعية عل النهوض باألهداف المناخية الرائدة عل الصعيد الوطن 

  

مليون    3.5أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم عن مبادرة جديدة تهدف إىل ترسي    ع العمل بشأن تغير المناخ من خالل إتاحة 
ن لتقديم المساعدة الفنية للبلديات ال ي تعمل عىل تقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري والتكيف مع  دوالر للمقاولير
ت 

ي عىل المستوى المحىلي   تغير المناخ. 
متعاقدون مختارون، يطلق عليهم منسقو القيادة المناخية، سيدعمون العمل المناخن

وع.  ي تنفيذ المرسر
  بالتوعية والتعليم والتخطيط وبناء القدرات والمساعدة فن

  

ي يفرضها  قال الحاكم كومو
ة الت  ام نيويورك دعم الجهود المحلية لمواجهة التحديات البيئية الكبير ن ظهر هذه المبادرة الي 

ُ
: "ت

ي انبعاثات غازات االحتباس  تغير المناخ. 
ي تحقيقها فن

ي نطمح فن
ي التخفيضات الت 

كاء أساسيون فن الحكومات المحلية شر
ي يوجبها قانو 

ي الوالية الت 
ي   ن قيادة المناخ وحماية المجتمع. الحراري فن

تدعم والية نيويورك باستمرار الخطوات الهادفة الت 
ي يعيشها السكان المحليون". 

ن نوعية الحياة الت    تنفذها البلديات للتكيف مع تغير المناخ مع تحسير

  

ي هوشول، نائب الحاكم
.  وقالت كاث  اًرا يبدأ عىل المستوى المحىلي

ولهذا السبب،  "اإلعداد لمستقبل أنظف وأكير اخضن
ي تقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري،  

ن للمساعدة فن ن المحليير وضمن أجندة المناخ الرائدة لدينا، نعمل مع المسؤولير
  وتقليل تكاليف الطاقة وبناء المرونة ضد تهديد تغير المناخ". 

  
ي الواليات عن Department of Environmental Conservation, DECرة الحفاظ عىل البيئة )تبحث وزا

( فن
ي تطوير برامج  

ي لتوجيه الحكومات المحلية فن اتيج  ي القيادة المناخية الذين سيعملون وكالء تخطيط اسي 
حات لمنسق  مقي 

ف بتنفيذ البلديات   -للوالية  المجتمعات الذكية مناخًيا  باستخدام برنامج شهادة  العمل المناخية المحلية الناجحة.  الذي يعي 
 للطريق، سيقدم   -إجراءات مناخية من خالل تقديم المساعدة الفنية والمنح والخصومات عىل السيارات الكهربائية 

ً
خريطة

ي للمجتمعات للمساعدة
ي   المنسقون الدعم الفتن

ي تقليل االنبعاثات الضارة، وبناء المرونة تجاه تغير المناخ، ولالزدهار فن
فن

  االقتصاد األخضن المرن الجديد. 
 

"الحكومات المحلية تقود الجهود وتقدم نفسها   قال باسيل سيجوس، مفوض وزارة الحفاظ عل البيئة بوالية نيويورك: 
قدوة، وتطبق إجراءات لتقليل انبعاثاتها التشغيلية مع تشجيع تقليل غازات االحتباس الحراري عىل مستوى المجتمع  
، وتخطيط النقل، واعتماد سياسات النمو الذكية، وتسهيل   ي

المحىلي من خالل قانون البناء، وقرارات استخدام األراضن
ي تطويرهم برامج   ف مع تغير المناخ المحىلي والمرونة. التكي

تفخر وزارة الحفاظ عىل البيئة بدعمها قادة الحكومات المحلية فن
  استباقية وممارسات إدارية لمكافحة تغير المناخ". 

  

 : (NYSERDAقالت دورين م هاريس، الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيئة والية نيويورك ألبحاث وتطوير الطاقة )
ي كفاحنا ضد تغير  

"الحلول القوية والمرنة طويلة األجل هي العمود الفقري لخفض انبعاثات الكربون وتعزيز الطاقة النظيفة فن

https://climatesmart.ny.gov/


 

 

نامج لقادة البلديات موارد جديدة ومساعدة فنية تكمل برنامج مجتمعات الطاقة النظيفة لتعزيز  المناخ.  يوفر هذا الي 
، وبناء مجتمعات أكير  كات عىل حد سواء". التخطيط الذكي ن والرسر    صحة وإعداد مستقبل أقوى للمقيمير

  

ي مجتمع الطاقة النظيفة الذي تموله هيئة والية نيويورك لألبحاث  
سيعمل منسقو القيادة المناخية جنًبا إىل جنب مع منسق 

ن عىل التنقل من خالل برنامج   لتنفيذ إجراءات التأثير    مجتمعات الطاقة النظيفةوالتطوير الذين يساعدون القادة المحليير
  لتوفير الطاقة وتقليل التكاليف وكسب التخصيص. 

  

نامج الجديد يموله صندوق حماية البيئة التابع للوالية.  ي  الي 
  24سيصدر طلب وزارة الحفاظ عىل البيئة لتقديم العروض فن

يد   . 2021مايو  يمكن لألطراف المؤهلة المهتمة بطلب نسخة من طلب تقديم العروض عند إصداره إرسال طلبهم بالي 
ي وزارة الح

ي إىل مكتب تغير المناخ فن
ونن  climatesmart@dec.ny.gov . فاظ عىل البيئة عىل العنواناإللكي 

  

  برنامج المجتمعات الذكية مناخيا

ي القيادة المناخية جزء من برنامج
ي والية نيويورك، الذي ترعاه سبع   المجتمعات الذكية مناخًيا  تمويل منسق 

متعدد األوجه فن
 : ي والية نيويورك   وكاالت حكومية وهي

وزارة الحفاظ عىل البيئة وهيئة والية نيويورك ألبحاث وتطوير الطاقة وهيئة الطاقة فن
  ووزارة النقل ووزارة الخدمة العامة.  ووزارة الخارجية ووزارة الصحة

  

ي عام  
نامج فن ي تطبيق إجراءات مناخية عىل   2009بدأ الي 

من وزارة الحفاظ عىل البيئة، ويقدم إرشادات للحكومات المحلية فن
 . ي تمرير تعهد رسمي لتخفيف تغير المناخ وللتكيف معه.  األساس المحىلي

  332حت  اآلن، تبنت  تتمثل الخطوة األوىل فن
انطلق برنامج اعتماد   مليون من سكان نيويورك.  9.3حكومة محلية تعهد المجتمعات الذكية مناخًيا، وهو ما يمثل أكير من  

ي عام 
ي تسمو فوق التعهدات ولالحتفاء بها.   2014المجتمعات الذكية مناخًيا فن

يوجد   لتوثيق إنجازات المجتمعات الرائدة الت 
ي والية نيويورك، ومجتمًعا ذكًيا مناخًيا معت 65اآلن 

ا فن
ً
.  58مد ي

ونزي وسبعة عىل المستوى الفضن   عىل المستوى الي 

  

علن عنها مؤخًرا والمتاحة اآلن لمساعدة البلديات عىل إضافة سيارات عديمة  2.8باإلضافة إىل 
ُ
ي أ
مليون دوالر الت 

كيب البنية التحتية للسيارات عديمة االنبعاثات ) مليون    11( لالستخدام العام، تتوفر  ZEVاالنبعاثات إىل أساطيلها ولي 
ي إطار برنامج منح المجتمعات الذكية مناخًيا لوزارة الحفاظ عىل البيئة لدعم المناخ المحىلي مشاري    ع  

دوالر العام الحاىلي فن
لمزيد من المعلومات حول هذه المنح، تفضل بزيارة   التخفيف والتكيف. 

. https://www.dec.ny.gov/energy/109181.html. 
  

ي والية نيويورك
 
  خطة المناخ الرائدة عل مستوى الوالية ف

ي البالد، إذ  
جدول أعمال الحاكم كومو للمناخ الرائد عىل مستوى الدولة هو أكير مبادرات المناخ والطاقة النظيفة طموًحا فن

ي والية  يدعو إىل انتقال منظم وعا
ي تعزيز االقتصاد األخضن مع تعافن

ي توفر الوظائف وتستمر فن
دل إىل الطاقة النظيفة الت 

مع العمل تحت مظلة القانون من خالل قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع، فإن نيويورك   . 19-نيويورك من جائحة كوفيد 
ي قطاع كهرباء خاٍل 

ي ذلك توليد  2040من االنبعاثات بحلول عام عىل طريق تحقيق هدفها المنوط بها والمتمثل فن
، بما فن

ي المائة من الطاقة المتجددة بحلول عام   70
ي عىل نطاق االقتصاد. 2030فن

يعتمد األمر عىل   ، والوصول إىل الحياد الكربونن
ي ذلك أكير من 

ي نيويورك بما فن
ي   4التكثيف غير المسبوق للطاقة النظيفة فن

ا  مرسر   91مليارات دوالر مستثمرة فن
ً
وًعا متجدد

ي جميع أنحاء الوالية، ودعم أكير من 
ي عام   150.000واسع النطاق فن

ي نيويورك فن
ي قطاع الطاقة النظيفة فن

،  2019وظيفة فن
ام تطوير  ن ي قطاع الطاقة  1.800، ونمو بنسبة 2035ميجاوات من الرياح الشاطئية بحلول عام  9000وهو الي 

٪ فن
ي نيويورك عىل هذا التقدم وستقلل انبعاثات غازات  ومع قي . 2011الشمسية الموزعة منذ عام 

ادة الحاكم كومو، ستبتن
ي المائة من مستويات عام   85االحتباس الحراري بنسبة 

ي المائة   35، مع ضمان ما ال يقل عن 2050بحلول عام  1990فن
فن

ي المائة من منافع استثمارات الطاقة النظيفة للمجتمعات المحرومة ودفع التقدم  40بهدف  
نحو تحقيق هدف كفاءة   فن
ي الموقع بمقدار  2025الطاقة لعام 

ي تقليل استهالك الطاقة فن
تريليون وحدة حرارية بريطانية    185للوالية المتمثل فن

(BTU . ي
  ( من توفير الطاقة لالستخدام النهان 

  
###  

https://www.nyserda.ny.gov/all-programs/programs/clean-energy-communities
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