
 
 الحاكمة كاثي هوكول   21/9/2021 للنشر فوًرا:

 

 

الحاكمة هوكول تعلن عن إطالق مبادرة جديدة على مستوى مجتمع الوالية لمراقبة جودة الهواء، األولى من نوعها في 
 الواليات المتحدة. 

  
ستنفذ الوالية تقييمات محلية في مواقع متعددة لفحص جودة الهواء في المجتمعات المتأثرة تاريخيًا بالتلوث، وستوجه  

  استراتيجيات مخصصة للحد من تلوث الهواء وغازات االحتباس الحراري المغيرة للمناخ
 

في المجتمع لمنظمات العدالة البيئية لضمان   بتقديم منح لبناء مباني لديها القدرة على مراقبة جودة الهواء DECستقوم 
  الحصول على آراء محلية والمشاركة

  
% 85ستساعد المبادرة الوالية على تحقيق أهدافها المناخية الطموحة المتمثلة بخفض اتبعاثات االحتباس الحراري بنسنة 

  وحماية الصحة العامة 2050بحلول عام 
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن جهد تاريخي جديد لمراقبة جودة الهواء في المجتمعات المحرومة في جميع أنحاء  
الوالية واستخدام البيانات التي تم جمعها لتطوير استراتيجيات للحد من التلوث في هذه المجتمعات، بما في ذلك غازات  

خ. تعد جهود مراقبة جودة الهواء هذه على مستوى الوالية هي األكبر على  االحتباس الحراري التي تساهم في تغير المنا 
  اإلطالق في الواليات المتحدة.

  
ستشرف وزارة المحافظة على البيئة وهيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك على الجهود المبذولة على مستوى  

ك من إستراتيجيات الوالية للحد من غازات االحتباس الحراري الوالية، مما سيساعد على ضمان استفادة جميع سكان نيويور
في إطار قانون القيادة المناخية وحماية المجتمع. وتدعم جهود مراقبة جودة الهواء التي أعلن عنها خالل أسبوع المناخ للعام  

لمائة بحلول عام  با 85أهداف والية نيويورك الطموحة المتمثلة في خفض انبعاثات غازات االحتباس بنسبة  2021
2050.  

  
من   ."كما أن المجتمعات األقل حظاً لدينا كانت هي األكثر تأثراً بآثار التلوث والتغير المناخي الضارة قالت الحاكمة هوكول،

خالل هذه المبادرة الجديدة، نقوم بنشر أحدث التقنيات لفحص جودة الهواء في المجتمعات عبر والية نيويورك، ونعمل مع  
الخبراء لتحديد أفضل الحلول للحد من التلوث لتصحيح هذا الظلم الذي أثقل كاهل األجزاء الضعيفة من واليتنا لفترة طويلة 

  جًدا."
  

بتحديد  NYSERDAو  DECمل العدالة المناخية التابعة للوالية وقادة المجتمع، ستقوم كل من وبالتشاور مع مجموعة ع
مواقع لنشر تقنيات مراقبة جودة الهواء لجمع بيانات جودة الهواء. وستتضمن المواقع عدة مجتمعات محرومة في شمال   10

حتباس الحراري المغيرة للمناخ وغيرها من الملوثات الوالية وجنوبها على حٍد سواء. وستتضمن المراقبة انبعاثات غازات اال
المصاحبة والتي تؤثر على الصحة العامة. بشكل إجمالي، ستوفر المراقبة صورة شاملة لجودة الهواء في المجتمعات التي  

ناخ لتقليل  تضم ما يصل إلى خمسة ماليين من سكان نيويورك. ستعمل نتائج جهود المراقبة هذه على تعزيز توجيه قانون الم
االنبعاثات في المجتمعات المتأثرة بشدة بتلوث الهواء والمساعدة في معالجة اآلثار الصحية العامة بسبب هذا التلوث ، بما في  

  ذلك المعدالت المرتفعة ألمراض الرئة والربو وأمراض القلب والوفاة المبكرة.
  

على برنامج مراقبة الهواء المجتمعي، والذي سيحدد المناطق التي تعاني من أعلى تأثيرات جودة الهواء  DECستشرف 
ويساعد الوالية على استهداف أنشطة التخفيف بشكل أفضل، بما في ذلك جزء من االستثمارات الخالية من الكربون، إلى 



حة العامة والمنافع المناخية. ستجمع المراقبة قياسات تلوث  المناطق التي ستوفر فيها هذه االستثمارات أكبر قدر من الص
  الهواء وغازات االحتباس الحراري إلنتاج رؤى حول جودة الهواء المحلي للبلديات والباحثين.

  
"إن جهود المراقبة على مستوى الوالية  والرئيس المشارك لمجلس العمل المناخي، DECقال باسيل سيغوس، مفوض   

متعدد السنوات، دراسة فنية لجودة الهواء في ساوث إند في ألباني، والتي حددت اإلجراءات المتقدمة   DECتبني على نجاح  
مكن  لمعالجة تلوث الهواء في المنطقة. تم تصميم الدراسة وتنفيذها بالشراكة مع السكان المحليين وهي بمثابة نموذج مبتكر ي

تكراره في مجتمعات أخرى. غالبًا ما تتأثر المجتمعات المحرومة بشكل غير متناسب بنوعية الهواء الرديئة بسبب قربها من  
محطات الطاقة والبنية التحتية للنقل والموانئ والمحطات وغيرها من مصادر تلوث الهواء. واليوم، مع قيادة الحاكمة  

الوالية قريبًا المزيد حول جودة الهواء في أحيائها وستعمل معنا لتطوير هوكول، ستتعلم المجتمعات على مستوى 
استراتيجيات لتحسين جودة الهواء مع تقليل االنبعاثات المغيرة للمناخ والعمل على تحقيق أهداف نيويورك المناخية  

  الطموحة."
  
"كان عدد ،  ، والرئيس المشارك لمجلس العمل المناخيNYSERDAقال دورين إم هاريس، الرئيس والمدير التنفيذي،  

كبير جًدا من سكان نيويورك األكثر ضعفًا تاريخيًا و تتأثر بشكل غير مالئم بالتأثيرات الضارة لتلوث الهواء على نمط الحياة 
يذ هذا البرنامج  الصحي. تحت قيادة الحاكمة هوكول، نتطلع إلى معالجة هذه القضية المهمة بشكل مباشر من خالل تنف

التاريخي لمراقبة جودة الهواء كجزء من عملنا الشامل في مكافحة تغير المناخ وتحسين الصحة العامة في جميع المجتمعات  
  في جميع أنحاء الوالية."

  
"على مدى أجيال، كانت المجتمعات السوداء والبنية وذات الدخل المنخفض  ،UPROSEقالت إليزابيث ييمبيير، المديرة التنفيذية، 

هي المضيف المتردد للبنية التحتية الملوثة واالنبعاثات السامة من محطات الوقود األحفوري والطرق السريعة والنفايات الصلبة، 
التاريخية. نحن متشجعون لسماع أن سنوات القيادة  خلق إرثًا من التفاوتات الصحية  -وشاحنات الديزل على سبيل المثال ال الحصر

قد تحققت اآلن في إعالن الوالية اليوم. ال   2019المجتمعية في الخطوط األمامية التي أقرت قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع في عام  
  المحلية المتجذرة بعمق في العدالة."يوجد عذر أو بديل لالستثمار في المجتمعات المحرومة والعمل معها لتفعيل الحلول المناخية 

  
"أنا  وعضو مجموعة عمل العدالة المناخية،  PUSH Buffaloقالت راهوا غيرماتسيون، المديرة التنفيذية لشركة  

متحمس بشأن التزام الحاكمة كاثي هوكول بمعالجة أزمة المناخ من خالل التنفيذ السريع للقيادة المناخية وقانون حماية  
. أخبار اليوم لتوسيع مراقبة جودة الهواء إلى مستوى الحي والعمل المباشر مع المنظمات القائمة على المجتمع  المجتمع

  المحلي هو ما دافع عنه قادة اإلصحاح البيئي لسنوات."
  

لوث الهواء "تظهر الدراسات أن تأثير ت من أجل العدالة البيئية، WE ACTقالت بيجي شيبرد ، المديرة التنفيذية لبرنامج  
على صحة سكان نيويورك الذين يعيشون في مجتمعات تتأثر بشكل غير متناسب بالتلوث يمكن أن يكون مدمًرا. ستكون  

مبادرة مراقبة الهواء هذه ضرورية لتوفير البيانات المحلية الضرورية للحد من غازات االحتباس الحراري والملوثات 
  ية في المجتمعات المتأثرة. هذه أخبار رائعة من الحاكمة."المشتركة التي تساهم في التفاوتات الصح

  
"تعاني المجتمعات في جميع أنحاء هذه   قال إيدي باوتيستا، المدير التنفيذي في تحالف العدالة البيئية لمدينة نيويورك، 

ت االجتماعية واالقتصادية  المدينة من الربو وغيره من المشكالت الصحية المزمنة من تلوث الهواء الذي يساهم في التفاوتا
ويؤثر سلبًا قدرتهم الجماعية على االزدهار. ستحلل مبادرة مراقبة الهواء الجديدة للحاكمة هوكول تفاصيل كيفية تأثير تلوث  
الهواء علينا وستمكننا من إيجاد حل من شأنه تحسين مناخنا واألهم من ذلك، بناء مستقبل أكثر صحة ألولئك الذين يعيشون  

  مناطق الصناعية الثقيلة."في ال
  

"تشيد جمعية الرئة األمريكية بالحاكمة  قال مدير المناصرة بجمعية الرئة األمريكية في والية نيويورك تريفور سمرفيلد، 
هوكول التخاذ إجراءات جريئة اليوم لتلبية احتياجات سكان نيويورك في المجتمعات المحرومة في جميع أنحاء الوالية األكثر 

تلوث  تأثراً بتلوث الهواء. ببساطة، ال يمكن لسكان نيويورك المطالبة بالتغييرات الضرورية دون معرفة مستويات تعرضهم ل
من خالل الذهاب إلى أبعد من ذلك واالستثمار في أجهزة   الهواء غير الصحي، وهذه المبادرة تعيد هذه القوة إلى مجتمعاتنا. 

مراقبة جودة الهواء أكثر مما يدعو إليه قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع، يتظهر الحاكمة هوكول القيادة الالزمة للتأكد من  
  ك يتنفسون هواًء نظيفًا وصحيًا."أن جميع سكان نيويور

  



( لتخصيص التمويل لجهود المجتمع لرصد  RGGIضمن عملية مبادرة غازات االحتباس الحراري اإلقليمية ) NYSERDAستعمل 
دبي  الهواء. لضمان المشاركة المجتمعية القوية في برنامج مراقبة الهواء المجتمعي، سيقدم برنامج العدالة البيئية التابع لمجلس 

دوالر أمريكي على شكل منح بناء قدرات مراقبة الهواء المجتمعي لتحسين قدرة مجموعات   500,000االقتصادي ما يصل إلى 
المجتمع العاملة على األرض في هذه المناطق للمساهمة في التنمية و تشغيل شبكات مراقبة جودة الهواء في جميع أنحاء الوالية. ستسمح 

وعات المجتمع أيًضا بمساهمة أكبر في تحديد واختيار استثمارات التكنولوجيا الخالية من الكربون في أحيائهم القدرة المتزايدة لمجم
  سيتم توفير تمويل إضافي في ميزانية العام المقبل لدعم مشاركة المجتمع في استراتيجيات الحد من االنبعاثات. المحلية.

  
بة الهواء من قبل صندوق حماية البيئة التابع للوالية. وقد نما الصندوق من  سيتم دعم منح بناء القدرات المجتمعية لمراق

مليون دوالر. تحافظ الميزانية التي   300إلى   1995-1994مليون دوالر في السنة المالية   31االعتمادات األصلية البالغة 
تاريخ البرنامج. وتشمل االعتمادات مليون دوالر، وهو أعلى مستوى تمويل في  300على  2022تم إقرارها للعام المالي 

مليون دوالر لبرامج المساحات   151مليون دوالر للحدائق واالستجمام، و  90مليون دوالر لبرامج النفايات الصلبة، و  40
مليون دوالر لبرنامج التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. سيوفر هذا االستثمار التمويل للبرامج  19المفتوحة، و 

لبيئية الهامة مثل االستحواذ على األراضي وحماية األراضي الزراعية ومنع األنواع الغازية والقضاء عليها وتعزيز  ا
  الوصول الترفيهي وتحسين جودة المياه وأجندة عدالة بيئية صارمة.
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