
 
 الحاكم أندرو م. كومو  6/8/2021 للنشر فوًرا:

 

 

مليون دوالر إلى أربعة كليات وجامعات لتحقيق توفير الطاقة بشكل كبير والمساعدة    5الحاكم كومو يعلن عن منحة بقيمة 

  على مكافحة التغير المناخي
  

ضمن الحرم الجامعي تساعد على تخليص   وقد قامت منافسة الطاقة للقيادة بتكريم مشاريع شاملة وفعالة من حيث التكلفة
  المباني من الكربون

  
وتلهم مشاريع مختبر أداء مبنى كلية مدينة نيويورك وكلية نيويورك الطبية وجامعة سيراكيوز وكلية فاسار الجيل القادم من 

  قادة المناخ
  

بالمائة من انبعاثات غاز الدفيئة   85يدعم أجندة الحاكم كومو للمناخ الرائدة على المستوى الوطني بما في ذلك تخفيض 
  2050بحلول عام 
  

ماليين دوالر ألربع كليات وجامعات لمساعدتها على تحقيق   5علن الحاكم أندرو م. كومو اليوم عن جوائز تزيد قيمتها عن أ

سيتلقى مختبر أداء مبنى كلية مدينة نيويورك   وفورات كبيرة في الطاقة ومكافحة تغير المناخ في إطار مسابقة "الطاقة للقيادة".

مليون دوالر لتطوير مشاريع شاملة وفعالة من حيث التكلفة  1سيراكيوز وكلية فاسار أكثر من وكلية نيويورك الطبية وجامعة 

تعمل على تعزيز إزالة الكربون من المباني مع دمج مدخالت الطالب والمشاركة المجتمعية بما في ذلك اثنان المشاريع التي  

 ديل التحديثي.ستنفذ صافي أداء طاقة الصفري في تطبيقات البناء الجديدة والتع

 

بالمائة  85يدعم هذا اإلعالن أجندة الحاكم كومو الرائد للمناخ والطاقة النظيفة بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة  

  .2050بحلول عام 
  

لطاقة النظيفة "تقع الكليات والجامعات في صميم إلهام الجيل القادم من قادة المناخ إلنشاء وتنفيذ حلول ا قال الحاكم كومو

لقد أوجدت مسابقة الطاقة للقيادة فرصة لتمكين الطالب واألساتذة والقيادة لمساعدة نيويورك   المستدامة التي تكافح تغير المناخ.

مع تعزيز شعور كبير بالفخر في  -المباني  -على تقديم حلول منخفضة الكربون لواحدة من أصعب مناطقنا إلزالة الكربون 

  حول القدرة على إبداع مستقبل أكثر اخضراًرا ونظافة في الحرم الجامعي وفي المجتمعات المحيطة." الحرم الجامعي
  

وكجزء من مسابقة الطاقة للقيادة، ستعمل هذه الجامعات على تطوير خطط الطاقة النظيفة التي ستكون مفيدة في تحقيق أهداف 

 ام الجيل القادم من قادة المناخ وتوفير فرص قوية لمشاركة الطالب.والية نيويورك لتحقيق مخزون بناء محايد للكربون وإله
  4,000أطنان مترية من الكربون سنويًا أي ما يعادل إزالة ما يقرب من  4,604ومن المتوقع أن توفر المشاريع مجتمعة 

وإضافةً إلى ذلك، ستوفر   توفر المشاريع فرًصا تعليمية ومهنية للطالب والمجتمعات المحلية. سيارة من الطريق كل عام.

وسيشارك كل من الفائزين بالجوائز أفضل   المشاريع فوائد للمجتمع المحلي من خالل المساعدة في تقليل االنبعاثات في المنطقة.

الممارسات من خالل توفير وثائق توجيهية لتوزيعها في الحرم الجامعي وفي فعاليات التعليم العالي لتخطيط النسخ والتمويل  

إلى   وسيساعد ذلك على زيادة الطاقة القابلة للقياس الكمي وخفض الغازات الدفيئة في حرمهم الجامعي باإلضافة والتنفيذ.

  الجامعات األخرى في جميع أنحاء الوالية.
  

"إن الكليات والجامعات المعترف بها من خالل مسابقة   والمديرة التنفيذية دورين م. هاريس NYSERDAقالت رئيسة 

ي أحد  الطاقة للقيادة هي نموذج يحتذى به وتحرك كفاحنا ضد تغير المناخ إلى األمام من خالل إشراك مجتمع الحرم الجامعي ف



ستؤدي مشاريعهم الجذابة إلى تحقيق نتائج ذات مغزى لخفض الكربون وتساعد على تطوير   أكثر التحديات إلحاًحا في عصرنا.

  قادة المناخ في المستقبل وتحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة من خالل الحلول التي يمكن تكرارها وتوسيع نطاقها."
  

   دةالفائزون في مسابقة الطاقة للقيا 
  

سيطور عملية منهجية قائمة على التحكم لموظفي المرافق  مليون دوالر: 1.4 -مختبر أداء البناء  -كلية مدينة نيويورك 

 ومشغلي المباني لزيادة قدرتهم على اإلدارة الفعالة والتكليف المناسب ألنظمة استهالك الطاقة الرئيسية في الحرم الجامعي.
ر وتوثيق عملية منهجية إلشراك الطالب وموظفي المرافق في تنفيذ اإلجراءات القائمة على نظام سيقوم المشروع بنشر واختبا

  أتمتة المباني التي توفر التحكم في استخدام الكهرباء.
  

"إن هذا المشروع مصمم لتثقيف مستخدمي الطاقة حول الكفاءات المستندة إلى  قال فنسنت بودرو، رئيس كلية مدينة نيويورك

تعد كفاءة الطاقة من بين أعلى أولوياتنا لتطوير مستقبل مستدام، وكلية المدينة متحمسة لمشاركة خبرتها في هذا  البيانات.

  المجال."
  

للمباني والتحكم الرقمي المباشر على مستوى الحرم   سيصمم وينفذ نظام إدارة مليون دوالر 1.3 -كلية نيويورك الطبية 

الجامعي والذي سيجمع بين األنظمة الحالية وعناصر تحكم جديدة ومتقدمة إلنشاء نظام واحد للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء في  

سيتم عقد دورات تدريبية لمساعدة موظفي المرافق  الحرم الجامعي ومضخات التبريد والمراجل وأدوات التحكم في اإلضاءة.

على تحسين أداء النظام وسيتم تنفيذ خطة عمل مناخية في الحرم الجامعي لحصر انبعاثات غازات الدفيئة في الحرم الجامعي  

  المشروع.سيجري الحرم الجامعي أنشطة توعية وتعليمية إلبالغ الطالب والمجتمع بالتقدم المحرز في  واستخدام الطاقة.
  

(  NYMC"تلتزم كلية نيويورك الطبية ) قال الدكتور إدوارد سي هالبرين، عميد كلية الطب في نيويورك ورئيسها التنفيذي

ستساهم جائزة القيادة   بتطوير حلول ذكية وقابلة للتكرار في مجال كفاءة الطاقة والحفاظ عليها في حرمنا الجامعي في فالهاال.

ث تقنيات التحكم في المباني والتي ستكون األساس لخفض كبير على مستوى الحرم الجامعي في إنتاج للطاقة في تركيب أحد

نتطلع إلى أن يكون هذا المشروع بمثابة فرصة تعليمية مهمة لطالبنا لمعرفة كيف يمكن للمؤسسات إحداث  غازات الدفيئة.

سيكون هذا المشروع بمثابة مثال ملموس على المستوى  لة.تأثيرات قابلة للقياس على العمل المناخي من خالل عمليات مسؤو

  ."NYMCالعالي لإلشراف البيئي الذي تطمح إليه كلية نيويورك الطبية 
  

وحدات واالستفادة من الحلول  8ستنفذ مشروًعا تعديليًا في مبنى سكن جامعي مكون من  مليون دوالر 1.3 -جامعة سيراكيوز 

سيقوم المشروع بتقييم تأثير مصادر الطاقة   التكلفة لتطوير وتحليل وتنفيذ صافي أداء طاقة صفري.اإلبداعية والفعالة من حيث 

سيشارك الطالب في   المتجددة واألنظمة عالية الكفاءة وضوابط المباني الذكية التي تركز على الساكنين لزيادة توفير الطاقة.

ًضا الترويج للمشروع ومشاركته مع المجتمع المحلي من خالل معرض في  سيتم أي نمذجة الطاقة والمحاكاة وتقييم أداء المباني.

  متحف الجامعة للعلوم والتكنولوجيا.
  

"تفخر جامعة سيراكيوز بالفريق الواسع متعدد   قال نائب رئيس جامعة سيراكيوز المؤقت ورئيس الجامعة جون ليو

لن   الرقمية والهندسة على مشكلة حقيقية في الطاقة المستدامة. و الكلية التخصصات الذي يطبق الخبرة من الهندسة المعمارية

يوفر المشروع فقط إثباتًا لمفهوم تعديل صافي طاقة صفري لمبنى قائم فحسب بل وسيأخذ أيًضا في االعتبار العوامل البشرية 

تحديثي وبعده حيث يتتبعون مقاييس األداء  واألهم من ذلك، أنه سيوفر بيئة بحث ثرية لطالبنا أثناء التعديل ال في البيئة المبنية.

  والتعليقات النوعية على المشروع."
  

سيتم إنشاء مبنى جديد خاٍل من االنبعاثات الكربونية لمعهد الفنون الليبرالية بالكلية إلى جانب  مليون دوالر:  1.1 -كلية فاسار 

وسيتضمن مراقبة البيانات في الوقت الفعلي إلظهار تأثيرات المشروع   لوحة معلومات تُبلغ عن تقدم أعمال البناء والتركيب.

وتحليل مقاييس أداء المبنى للتحقق من المدخرات المحققة من  سيساهم طالب فاسار في المشروع من خالل البحث  ونتائجه.

  خالل البناء صافي الطاقة الصفري.
  



"منذ بداية المشروع كانت مهمتنا في معهد الفنون الليبرالية هي خلق مساحة تعزز  قالت إليزابيث برادلي، رئيسة كلية فاسار

ن يتم اختيارنا كفائزين في مسابقة "الطاقة للقيادة" ونتطلع إلى أن يحقق هذا يشرفنا أ التعاون الرائد بين فاسار ومنطقتنا والعالم.

  المشروع ثماره."
  

تدار مسابقة الطاقة للقيادة من قبل هيئة أبحاث الطاقة في والية نيويورك وتدعم الكليات والجامعات التي تسعى جاهدة لتحقيق  

وعلى مدى ثالث جوالت، تلقت مسابقة الطاقة   من خالل حلول الطاقة النظيفة.أهدافها المالية والبيئية واألكاديمية والمجتمعية 

 . 2016مليون دوالر منذ عام  11كلية خاصة وعامة ومنحت عشر كليات وجامعات أكثر من  56مشاركة من  82للقيادة 
  وتتضمن قائمة الفائزين السابقين ما يلي:

  مايكرو هيدرو للتأثير الكلي بارد كولدج •
  مختبر التعلم الحراري األرضي لمجتمع برومبكلية ا •
  الحفاظ على الطاقة من خالل تحليالت تدفق الهواء الديناميكي وذروة الطلب معهد روتشستر للتكنولوجيا •
  الطاقة المتجددة ومركز العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات كلية مجتمع مقاطعة سوفولك •
  جامعة بوفالو توطين مستقبل الطاقة المتجددة في بافالو •
  حل قابل للتطوير لتوليد الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة  نحو صافي صفري: جامعة روتشستر •

  
بادرة مؤثرة تسمح لنا بتقديم الحوافز وإشراك الجامعات المحلية في  "إن مسابقة الطاقة للقيادة هي م قال السناتور كيفين باركر

والحاكم كومو على مواصلة تنفيذ   NYSERDAأنا أحيي  الجهود المبذولة لتحقيق أهدافنا الواضحة في مجال الطاقة.

  المبادرات التي ستجمع شركاء المجتمع معًا من أجل تحسين البيئة."
  

تُمكن مؤسسات التعليم العالي من  NYSERDA"إن مسابقة الطاقة للقيادة التي تديرها  سكيقال السناتور توبي آن ستافي

المشاريع الفائزة ذات تفكير مستقبلي وخالقة وستوفر فوائد  تطوير طرق لتعزيز الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة.

، شهد الخبراء أن  2019االستماع التي عقدتها في خريف عام خالل جلسات  كبيرة للحرم الجامعي والمجتمعات المحيطة بها.

 5إن أكثر من  ستساعد هذه الجوائز في تقليل تلك الملوثات. انبعاثات الكليات كانت مصدًرا رئيسيًا النبعاثات غازات الدفيئة.
  يصبحوا قادة المناخ في الغد." ماليين دوالر التي سيتم منحها هذا العام ستقطع شوًطا طويالً في مساعدة طالب اليوم على أن

  
"إن تحسين كفاءة الطاقة في مبانينا هو عنصر حاسم في تحقيق أهداف واليتنا الطموحة في  قال عضو الجمعية مايكل كوسيك 

إن العمل الجيد الذي تقوم به بعض أفضل مؤسسات التعليم العالي في واليتنا سيقطع شوًطا طويالً في   مجال الطاقة والمناخ.

  الحد من االنبعاثات في حرمها الجامعي وسيكون بمثابة أمثلة لبقية واليتنا."
  

نحو تحييد  "تتمتع الكليات والجامعات الرائدة في نيويورك بموقع فريد لدفع تقدمنا  وقالت عضوة الجمعية ديبورا جيه جليك

إنني أتطلع إلى رؤية االبتكارات التي يطورها الحائزون على جائزة الطاقة للقيادة لمكافحة تغير   الكربون على مستوى الوالية.

  راء في مؤسسات التعليم العالي لدينا."المناخ ولتمويل الوالية في المستقبل لتعزيز قيادة الطاقة الخض
  

  .هنا تعرف على المزيد عن مسابقة الطاقة للقيادة والمشاريع الفائزة
  

رم  تحدي الح تعد مسابقة الطاقة للقيادة تقبل طلبات ولكن مؤسسات التعليم العالي في والية نيويورك مؤهلة لالنضمام إلى لم

خالل يمكن  .تحييد الكربون للتنمية االقتصادية و لتحدي الكربون التجاري والصناعي  و تقديم طلبات الجامعي للطاقة المتجددة

برنامج فليكس  NYSERDAألعضاء تحدي الحرم الجامعي للطاقة المتجددة أيًضا تلقي عروض ودعم حصريين من خالل 

  لبدء جهود الطاقة النظيفة في الحرم الجامعي. تيك
  

تعد المباني واحدة من أكبر مصادر انبعاثات غازات الدفيئة في والية نيويورك وسيؤدي دمج إجراءات كفاءة الطاقة والكهرباء  

  NYSERDAمن خالل  في المباني الحالية إلى تقليل تلوث الكربون والمساعدة في تحقيق مباٍن أكثر استدامة وصحة وراحة.

فمن خالل تحسين  مليار دوالر إلزالة الكربون من المباني في جميع أنحاء الوالية. 6.8ن وبرامج المرافق، يتم استثمار أكثر م

كفاءة الطاقة في المباني بما في ذلك التخزين في الموقع ومصادر الطاقة المتجددة ومعدات شحن المركبات الكهربائية، ستعمل  

تريليون  185ل في خفض استهالك الطاقة في الموقع بمقدار الوالية على تقليل التلوث الكربوني وتحقيق الهدف الطموح المتمث 

BTU  في المائة من وظائف الطاقة النظيفة   75تمثل كفاءة الطاقة  منزل. 1.8، أي ما يعادل توفير الطاقة لـ 2025بحلول عام
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إضافية من الفوائد  مليار دوالر  1.8في جميع أنحاء نيويورك وستؤدي خطة الوالية الطموحة للحد من تلوث الكربون إلى 

  المجتمعية والبيئية.
  

  خطة ريادة المناخ على مستوى البالد في والية نيويورك
جدول أعمال الحاكم كومو لريادة المناخ على مستوى الدولة أكثر مبادرات المناخ والطاقة النظيفة تطلعًا في البالد، حيث يدعو 

التي توفر الوظائف وتستمر في تعزيز االقتصاد األخضر مع تعافي والية   إلى االنتقال المنظم والعادل إلى الطاقة النظيفة

إن نيويورك في طريقها إلى تحقيق هدفها الذي تعهدت به والمتمثل في توفير قطاع كهرباء خاٍل  .19-نيويورك من جائحة كوفيد

، والوصول إلى الحياد  2030بحلول عام  في المائة من الطاقة المتجددة 70بما في ذلك توليد  2040من االنبعاثات بحلول عام 

وهو يعتمد على  الكربوني على نطاق االقتصاد وذلك من خالل تضمين هذا الهدف في قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع.

مشروًعا متجددًا واسع   91مليار دوالر في  21استثمارات نيويورك غير المسبوقة لدفع الطاقة النظيفة بما في ذلك أكثر من 

مليار دوالر لتوسيع نطاق الطاقة الشمسية،  1.8مليار دوالر لتقليل انبعاثات المباني، و 6.8النطاق في جميع أنحاء الوالية، و 

 NYمليار دوالر في التزامات جرين بنك نيويورك  1.2مليار دوالر لمبادرات النقل النظيف، وأكثر من  1وأكثر من 
Green Bank . ألف وظيفة في قطاع الطاقة النظيفة في نيويورك في عام  150معة أكثر من تدعم هذه االستثمارات مجت

ميجاوات من  9000والتزام تطوير  2011في المائة في قطاع الطاقة الشمسية الموزعة منذ عام   2100، ونمًوا بنسبة 2019

تحت قيادة الحاكم كومو، ستواصل نيويورك البناء على هذا التقدم وستقلل انبعاثات غازات   .2035الرياح البحرية بحلول عام  

في المائة بهدف  35، مع ضمان توجيه ما ال يقل عن 2050بحلول عام   1990في المائة من مستويات عام  85الدفيئة بنسبة 

  2025ومة، وإحراز تقدم نحو هدف كفاءة الطاقة لعام في المائة من منافع استثمارات الطاقة النظيفة إلى المجتمعات المحر 40

  من توفير الطاقة الستخدام العميل النهائي. BTUتريليون  185للوالية المتمثل في تقليل استهالك الطاقة في الموقع بمقدار 
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