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   مليون دوالر لتمويل المشروعات المجتمعية للتنقل وتخفيف اآلثار البيئية  110يعلن الحاكم كومو إتاحة 
    

األنشطة التي تلبي  التمويل يدعم أهداف قانون القيادة المناخية وحماية المجتمع الرائد في والية نيويورك، ويؤكد أهمية 
   احتياجات تنقل جميع المستخدمين والقدرات

    
  ويساعد مجالس البلدية في تلبية متطلبات قانون الهواء النظيف وقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة

    
المصممة لتقوية مليون دوالر في تمويل جديد لدعم االستثمارات المجتمعية  110أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم إتاحة 

الجوانب الثقافية والجمالية والبيئية ألنظمة النقل المحلية واإلقليمية، مع تعزيز السالمة والتنقل. تمول هذه المبادرة المشروعات  
التي تنشئ مرافق جديدة وتحسن المرافق الحالية للدراجات والمشاة، وتعزز إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام، وتنشئ  

نة إلى المدارس، وتحول ممرات السكك الحديدية المهجورة إلى مسارات للمشاة، وتساعد في تقليل االزدحام وانبعاثات طرق آم
الغازات الدفيئة من قطاع النقل. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تستخدم مجالس البلدية هذه األموال في دعم األنشطة التي تلبي  

  األمريكيين ذوي اإلعاقة.متطلبات قانون الهواء النظيف وقانون 
    

"بينما نعيد التصور والبناء والتجديد لمستقبل ما بعد الجائحة، علينا اإلعتراف بضرورة السالمة والتنقل من  قال الحاكم كومو:
ل تؤكد هذه المشروعات المجتمعية على التزام نيويورك الرائد بحماية البيئة مع تسهي أجل نمو وازدهار مناطقنا المختلفة.

  التنمية االقتصادية المحلية وتحسين الصحة العامة."
    

سيتم اختيار المشروعات عبر عملية طلب عروض تنافسية، وتقييمها بناًء على المعايير المحددة التي تشمل المنفعة العامة،  
ل البري، وأن توفر  يجب أن تتعلق المشروعات بنظام النق وتحسين جودة الهواء، والتمويل و/ أو االبتكار في التوصيل.

يمكن ألي مجلس بلدية أو مجموعة مؤسسة غير هادفة للربح تقديم طلبات التمويل، لكن يجب رعاية   الوصول الكامل للعامة.
تشمل أنشطة   المشروعات بواسطة مجلس بلدية أو وكالة حكومية أو هيئة عامة مؤهلة إلدارة أموال النقل الفيدرالية.

  المشروعات المؤهلة:

  ء الجديد/ تحسين الحالي من مرافق المشاة والدراجات.إنشا •
إنشاء الجديد/ تحسين الحالي من أرصفة المشاة الميسرة لألمريكيين ذوي اإلعاقة، وتركيب أدوات سالمة للمشاة،   •

  وإضافة تنسيقات الشوارع/ الممرات.
  االستخدامات.تحويل ممرات السكك الحديدية المهجورة إلى مسارات ترفيهية متعددة  •

  الحفاظ على/ إعادة تأهيل مرافق النقل التاريخية. •

تنفيذ تدابير تخفيف اآلثار البيئية للتعامل مع إدارة مياه األمطار، والسيطرة عليها، ومنع تلوث المياه أو الحد منه فيما  •
  يتعلق بالمياه المنحدرة عن الطرق السريعة.

تسببها المركبات أو استعادة االتصال بين الموائل البرية أو المائية والحفاظ الحد من وفيات الحياة البرية التي  •
  على ذلك.

  تعزيز إشارات المرور أو التقاطعات التي تعمل على تحسين تدفق حركة المرور. •
توفير برامج الطلب على السفر التي تهدف إلى تحويل الطلب على حركة المرور إلى غير ساعات الذروة أو وسائط  •

  لنقل األخرى.ا

    
 



األموال المتاحة إلى الوالية عبر إدارة الطرق السريعة الفيدرالية، والتي تديرها إدارة نقل والية نيويورك، تتوفر من خالل  
في المائة من التكلفة  80ستوفر هذه البرامج ما يصل إلى  برنامج بدائل النقل وبرنامج تخفيف االزدحام وتحسين جودة الهواء.

ستقبل إدارة نقل والية نيويورك  في المائة المتبقية بواسطة رعاة المشروعات. 20ة بالمشروعات، ويتم توفير الـ المتعلق
. يتوفر الطلب، وإرشادات البرنامج، وجداول ورش العمل  2021سبتمبر  29طلبات الحصول على فرصة التمويل هذه حتى 

    .cmaq-dot.ny.gov/tap على
   

"يعد هذا البرنامج مثاالً رائعًا على كيفية استمرار وزارة  قالت ماريا تيريز دومينغيز مفوضة إدارة النقل في والية نيويورك: 
بيئيًا للعمل  النقل في والية نيويورك في تطوير السياسات والبرامج التي توفر لجميع سكان نيويورك فرص تنقل آمنة وسليمة 

والترفيه والتواصل االجتماعي. توفر هذه االستثمارات المجتمعية المهمة تأثيرات إيجابية لمناطق األعمال في وسط المدينة،  
   وتعزز السالمة العامة وجودة الحياة لسكان وزوار واليتنا."

   
  خطة المناخ الوطنية الرائدة في والية نيويورك

ني الرائد في الوالية الخاص بالحاكم كومو هو إحدى مبادرات الطاقة النظيفة والمناخ األكثر نشاًطا في  يُعد برنامج المناخ الوط
الوالية والتي تطالب بانتقال مباشر ومنظم إلى الطاقة النظيفة التي من شأنها إيجاد فرص عمل ومواصلة تعزيز االقتصاد 

. ووفقًا لما هو منصوص عليه في قانون القيادة في مجال  (COVID-19)األخضر أثناء تعافي والية نيويورك من جائحة 
المناخ وحماية المجتمع، تمضي والية نيويورك في طريقها نحو تحقيق هدفها المحدد والمعني بتوفير قطاع كهرباء خاٍل من  

لكربوني على  ، وتحقيق الحياد ا2030% بحلول عام 70، ومنها توليد طاقة متجددة بنسبة 2040االنبعاثات بحلول عام 
  3.9نطاق االقتصاد. تستند أيًضا إلى استثمارات غير مسبوقة لدى نيويورك لزيادة إنتاج الطاقة النظيفة، ويشمل ذلك ضخ 

 150,000مشروًعا كبير الحجم للطاقة المتجددة في جميع أنحاء الوالية، وتوفير أكثر من  67مليار دوالر أمريكي في 
، وزيادة 2035ميجا وات من الرياح البحرية بحلول   9000في نيويورك، والتزام بإنتاج  وظيفة في قطاع الطاقة النظيفة

. في ظل قيادة الحاكم كومو، ستبني نيويورك على هذا  2011في المائة في قطاع الطاقة الشمسية الموزعة منذ  1,800بنسبة 
، مع تحقيق 2050إلى  1990ائة من مستويات في الم 85التقدم المحرز وتقلل من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 

في المائة من منافع استثمارات الطاقة النظيفة إلى المجتمعات المحرومة، ودفع عجلة التقدم نحو هدف   40هدف يبلغ توصيل 
سب  تريليون وحدة حرارية من ن 185لدى الوالية للحد من استهالك الطاقة في الموقع إلى  2025فعالية الطاقة بحلول عام 
  توفير االستخدام النهائي.
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