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مليون دوالر من المنح المتاحة لمشاريع البنية التحتية المائية والمرونة على مستوى  600الحاكمة هوكول تعلن عن 
  الوالية، وتلخص الخطوط العريضة ألجندة نيويورك المرنة الجديدة 

  
الخضراء قانون السندات  الحاكمة تقترح إضافة مليار دوالر إضافي إلى "قانون المياه النظيفة والهواء النظيف والوظائف 

  البيئية"
  

ماليين دوالر إضافية لمساعدة البلديات في التخطيط لتحديثات البنية التحتية لمياه الصرف الصحي، وتخفيف المخاط ،  10 
   ماليين دوالر أخرى لمشاريع االبتكار الخضراء 5وتقليل أعطال النظام؛ 

  
مليون دوالر للمجتمعات على مستوى الوالية من خالل قانون تحسين   600أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن توفر  

( لتمويل  IMG(، وبرامج المنح المشتركة بين البلديات )WQIP(، ومشروع تحسين جودة المياه )WIIAالبنية التحتية للمياه )
ت أكثر قدرة على الصمود في وجه الفيضانات وغيرها من آثار العواصف الشديدة مشاريع تحديث البنية التحتية وتنفيذ مجتمعا

التي يسببها المناخ وظواهر الطقس. ستوفر هذه المنح التمويل لمشاريع البنية التحتية للمياه التي تزيد من قدرة المجتمع على  
ةً إلى ذلك، سيوفر برنامج إدارة أصول أعمال  الصمود في وجه الفيضانات وهي ضرورية لحماية الصحة العامة والبيئة. إضاف 

ماليين دوالر أمريكي إلنشاء برامج إدارة األصول التي ستساعد البلديات في مراقبة   10المعالجة المملوكة للقطاع العام مبلغ 
ماليين   5وحماية وتخطيط تحديثات أنظمة البنية التحتية لمياه الصرف الصحي بشكل مسؤول، دون أي تكلفة. سيتم توفير  

دوالر إضافية على شكل منحة من برنامج منح االبتكار األخضر للمجتمعات من أجل البنية التحتية الخضراء لمعالجة مياه  
األمطار، وكفاءة المياه والطاقة. ومن المتوقع أن يتم إيجاد وظائف في التصنيع والهندسة والبناء وعمليات المصانع  

  يجة لهذا التدفق الهائل للتمويل العام.والقطاعات الصناعية ذات الصلة نت
  

توجه الحاكمة هوكول وكاالت الوالية للعمل معًا لتسريع قدرة الوالية على االستثمار في مشاريع البنية التحتية الخضراء  
اء"، وذلك الحيوية، وتقترح إعادة تسمية "قانون السندات البيئية الخاصة بالمياه النظيفة والهواء النظيف والوظائف الخضر

لإلقرار بالحاجة الملحة الستثمارات قانون السندات، والعمل مع الهيئة التشريعية لضمان هذا االقتراح، وصندوق حماية البيئة،  
وقانون البنية التحتية للمياه النظيفة، وإنفاق وكالة البيئة منظم بشكل مناسب لتعزيز أجندة مرونة الوالية لحماية سكان نيويورك  

مليار دوالر على "قانون السندات البيئية الخاصة بالمياه   1إضافةً إلى ذلك، أعلنت الحاكمة أنها ستقترح زيادة قدرها  والبيئة.
 مليارات دوالر.   4النظيفة والهواء النظيف والوظائف الخضراء"، والذي سيصل إلى مجموع 

  
رد المالية الالزمة للنهوض بالمشاريع الجاهزة للعمل ، "من األهمية بمكان أن تمتلك المجتمعات المواقالت الحاكمة هوكول

والتي تعمل على تشغيل األشخاص. ستعمل هذه الجهود على ترقية بنيتنا التحتية لجعل مجتمعاتنا أكثر مقاومة للفيضانات  
المياه األساسية واآلثار المناخية األخرى. سيخلق التمويل الذي تم اإلعالن عنه اليوم فرص عمل ويعزز مشاريع تحسين جودة 

في جميع أنحاء الوالية والتي ستضمن حماية أنظمة المياه العامة لدينا ونحن مستعدون بشكل أفضل لمناخنا المتغير. يعد  
ضمان توصيل مياه الشرب المأمونة أمًرا بالغ األهمية لصحة ورفاهية جميع سكان نيويورك، ويعد تحديث البنية التحتية للمياه 

لتحقيق ذلك. ومع ذلك، يجب على نيويورك أن تقوم باستثمارات أكبر في مشاريع البنية التحتية الحيوية هذه، مكونًا رئيسيًا 
قانون السندات البيئية الخاصة بالمياه النظيفة والهواء النظيف وهذا هو السبب في أنني سأقترح إضافة مليار دوالر إضافي إلى  

واقعنا المناخي الجديد واالستفادة من تمويل البنية التحتية الفيدرالية، فأنا ملتزمة  والوظائف الخضراء. بينما تستعد واليتنا ل
  بالتأكد من أننا نساعد مجتمعاتنا ونحافظ على حماية شعبنا وبنيتنا التحتية."

  



( ورئيس مجلس إدارة مؤسسة  DECقال باسيل سيغوس، رئيس مجلس إدارة هيئة المحافظة على البيئة بوالية نيويورك )
"لقد تحدت العواصف األخيرة هنري وإيدا البنية التحتية لمياه الصرف الصحي البلدية بشكل لم   (،EFCالمرافق البيئية )

يسبق له مثيل، مما يؤكد الحاجة الملحة لتعزيز البنية التحتية القديمة في نيويورك. وفي أعقاب هذه العواصف، كانت الحاكمة  
لى األرض في بعض أكثر المجتمعات تضرًرا وشاهدت األضرار بشكل مباشر. تؤكد الموارد الهامة المدرجة في  هوكول ع

إعالن اليوم التزام الحاكمة بالمساعدة في ضمان حصول جميع مجتمعاتنا على الموارد واألدوات الالزمة لتقديم حلول مستدامة  
وتحسين البنية التحتية القديمة، واالستعداد بشكل أفضل لتحمل العواصف  وأنظمة أكثر مرونة جاهزة لحماية إمدادات المياه،

  الشديدة المستقبلية."
  
"في أوقات األزمات المناخية الشديدة، من المهم أكثر من أي  قال الدكتور هوارد زوكر، مفوض الصحة بوالية نيويورك،  

ستخدام استراتيجيات التفكير المستقبلي لدعم األنظمة  وقت مضى ضمان الوصول اآلمن والموثوق لمياه الشرب النظيفة با
تتطلع  -وكثير منها متقدم في العمر  -القديمة. بصفتها الجهة المنظمة لشبكة نيويورك الواسعة ألنظمة مياه الشرب العامة 

لحيوية هذه في  وزارة الصحة إلى العمل مع الحاكمة هوكول لمواصلة تحديد أولويات التمويل لمشاريع البنية التحتية ا
  المجتمعات على مستوى الوالية."

  
"تدرك الحاكمة هوكول بوضوح قيمة إعطاء   قال النائب األول لرئيس شركة المرافق البيئية ومدير العمليات مولي الركين،

هة العوامل  األولوية لالستثمارات في البنية التحتية للمياه حيث تستمر األنظمة في والية نيويورك في اختبارها في مواج
الطبيعية وتقدمها في السن. وهي تدرك أهمية الجمع بين التمويل الميسور التكلفة وعملية التخطيط الحاسمة التي تساعد على  

ضمان نجاح مشاريع البنية التحتية. وضع نقل العمال المرتبط بفيروس كورونا من المكتب إلى المنزل ضغوًطا غير مسبوقة  
  ياه الشرب والصرف الصحي السكنية، مما يبرز الحاجة إلى صيانة األنظمة وتحسينها."وغير متوقعة على أنظمة م

  
"نيويورك هي إحدى واليات   ،Buffalo Niagara Waterkeeperقال جيل جيدليكا المدير التنفيذي لشركة  

ة قصوى لمجتمعاتنا واقتصادنا. إن البحيرات الكبرى، وينبغي أن تكون صحة وحماية أكبر نظام للمياه العذبة في العالم أولوي
التزام الحاكمة هوكول بموارد المياه والبيئة في واليتنا هو بالضبط نوع القيادة التي نحتاجها لضمان مرونة المناخ وكذلك 
ك.  لتسريع االستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في البنية التحتية القديمة للمياه والصرف الصحي، ال سيما في غرب نيويور

حماية الموارد البيئية والمائية ليست رفاهية، ولكنها استثمار مهم ضروري لحماية مياه الشرب واألنظمة البيئية ومجتمعات  
  الواجهة البحرية. نحيي الحاكمة على رؤيتها الجريئة."

  
"تحيي منظمة حماية   ،قالت جيسيكا أوتني ماهار، مديرة سياسات واستراتيجيات منظمة الحفاظ على الطبيعة في نيويورك

مليون دوالر من التمويل الذي تشتد الحاجة إليه لحماية المياه  600الطبيعة إعالن الحاكمة هوكول اليوم عن تخصيص 
النظيفة في المجتمعات في جميع أنحاء نيويورك. ستعمل هذه األموال على تحديث البنية التحتية وحماية مياه الشرب النظيفة  

وصول إلى البحيرات واألنهار والجداول مع دعم الوظائف المحلية الجيدة. سيمكن اقتراح الحاكمة بزيادة ومنع التلوث من ال
مليارات دوالر المزيد من    4مليار دوالر أخرى إلى مستوى قياسي يبلغ  1بمقدار  2022قانون السندات البيئية لعام 

حراري، بما في ذلك العواصف المتكررة والطقس األكثر  المجتمعات من مواجهة التحديات التي نواجهها من االحتباس ال 
خطورة. قالت جيسيكا أوتني ماهار، مديرة السياسة واالستراتيجية في منظمة الحفاظ على الطبيعة في نيويورك، إن منظمة  

تنا، وخلق فرص  الحفاظ على الطبيعة تتطلع إلى العمل مع الحاكمة هوكول، ووكاالت الوالية، والسلطة التشريعية لحماية بيئ
 العمل، وتمرير قانون السندات البيئية في نوفمبر المقبل.  

  
"في الوقت المناسب ألسبوع المناخ بمدينة   قالت جولي تيغي رئيسة رابطة نيويورك للناخبين في مجال الحفاظ على البيئة،

ثمارات إضافية من شأنها جعل نيويورك  نيويورك، يسعدنا أن نرى الحاكمة كاثي هوكول تعطي األولوية للبيئة وتعلن عن است
مليون دوالر في استثمارات البنية التحتية للمياه هو ما نحتاجه اآلن. لكننا نعلم   600نظيفة وصحية. إن إعالن اليوم عن توفير 

ادة تسمية أن هذا ال يكفي، وهذا هو سبب سعادتنا ألن الحاكمة اقترحت مليار دوالر إضافي لمعالجة التأثيرات المناخية وإع
"المياه النظيفة والهواء النظيف وقانون السندات البيئية للوظائف الخضراء. سنكون قادرين على تنظيف مياهنا، ومكافحة تغير  
المناخ، وخلق وظائف خضراء. مع وجود أزمة المناخ على عتبة دارنا، فهذه هي بالضبط اإلجراءات الجريئة التي نحتاج إلى  

  لمنتخبين."رؤيتها من المسؤولين ا 
  



"تخبرنا الطيور أننا في حالة طوارئ مناخية   ،Audubon New Yorkقالت إيرين ماكغراث مديرة السياسات في  
أصبحت االستثمارات في الحفاظ على بيئتنا واستعادتها اآلن أكثر أهمية من  وتسبب الفوضى في مجتمعاتنا وأراضينا ومياهنا. 

بما في ذلك الحلول المهمة القائمة على   - أي وقت مضى، وستوفر زيادة التمويل للبنية التحتية للمياه النظيفة والمرونة المناخية 
عًما مباشًرا للمجتمعات المحلية التي تعاني من آثار  د  - الطبيعة مثل استعادة األراضي الرطبة والمستنقعات المالحة وتعزيزها 

تغير المناخ. نشكر الحاكمة هوكول التخاذه خطوات جادة لمواجهة هذه التهديدات والتزامها بزيادة التمويل لحماية األماكن  
  التي تشكل مساكن للناس والطيور."

  
"يسعدنا أن استمرار التمويل القوي للبنية التحتية   ان إسبوزيتو،قال المدير التنفيذي في حملة المواطنين من أجل البيئة، أدري 

للمياه النظيفة سيكون سمة مميزة إلدارة الحاكمة هوكول! يوفر هذا التمويل المهم مياه شرب نظيفة وبأسعار معقولة، ويحمي  
تقديم المنح التي تسمح للمجتمعات  الصحة العامة، ويدفع عجلة التنمية االقتصادية. نشكر الحاكمة هوكول على المضي قدًما في 

بمنع فيضان مياه الصرف الصحي الضارة، وإزالة الملوثات الناشئة في مياه الشرب، وخلق آالف الوظائف. يتم دعم هذه  
  البرامج على نطاق واسع من قبل المجتمعات في جميع أنحاء نيويورك الذين يريدون المياه النظيفة ويحتاجون إليها."

  
( يمول المشاريع التي تعالج بشكل مباشر مشاكل  DEC( هو برنامج منح من )WQIPمشروع تحسين جودة المياه )برنامج  

(، تعمل مشاريع  EPFجودة المياه الموثقة أو تحمي مصدر مياه الشرب. كجزء من صندوق حماية البيئة التابع للوالية )
WQIP ( على تحسين جودة المياه، وتقليل احتمالية تكاثر الطحالب الضارةHABs  وحماية مياه الشرب العامة في جميع ،)

ياه، وتحديثات معالجة مياه الصرف أنحاء الوالية. تشمل المبادرات مشاريع االستحواذ على األراضي لحماية مصادر الم
الصحي البلدية، والتخفيف من المصادر غير الزراعية والتحكم فيها، وتخزين الملح، واستعادة الموائل المائية، من بين أمور  

  أخرى.
  
لتقديم منح لمشاريع مياه الصرف الصحي ومياه الشرب،  IMGو   WIIA( برامج EFCستدير مؤسسة المرافق البيئية )  

والعمل بشكل وثيق مع إدارتي الصحة والحفاظ على البيئة. تعطي البرامج األولوية لمشاريع معالجة مياه الصرف الصحي 
التي تعمل على تحسين جودة المياه ومشاريع مياه الشرب التي تعالج أولويات الصحة العامة والملوثات الناشئة وتشجع 

  ل اإلقليمية.الحكومات المحلية على العمل معًا بشأن الحلو
  

مليار دوالر من منح المياه النظيفة والشرب من خالل   1، قدمت الوالية أكثر من  2015في عام    WIIAمنذ بدء برنامج  
EFC 2019مليون دوالر على شكل منح في عام  300، والتي تشمل أكثر من  . 

  
  الوحدات الحكومية المحلية مؤهلة لتقديم طلب للحصول على تمويل من أجل:

  25٪ من التكلفة اإلجمالية لمشروع الصرف الصحي المؤهل، حتى  25ما يصل إلى  WIIAتقدم منح  •
 مليون دوالر. 

  3٪ من التكلفة اإلجمالية لمشروع مياه الشرب المؤهلة، حتى  60ما يصل إلى  WIIAستمول منحة   •
 يين دوالر.  مال

٪ من مشروع مياه الصرف الصحي أو مياه الشرب المؤهلة 40( ما يصل إلى IMGستمول منح )   •
  مليون دوالر.  30للمجتمعات التي تشترك في الخدمات، حتى 

(  MCLللمشروعات التي تعالج الملوثات الناشئة فوق الحد األقصى لمستوى الملوثات ) ECستمول منح  •
  ٪ من صافي تكاليف المشروع المؤهلة.60الذي تحدده الوالية ما نسبته 

  منح ستحمي مصادر مياه الشرب.  WQIPتقدم    •

 اإللكترونية.   DEC وEFC يمكن للمجتمعات معرفة المزيد حول التمويل على مواقع  •

  
   برنامج إدارة أصول أعمال المعالجة المملوكة للقطاع العام 

ماليين دوالر لبرامج إدارة األصول التي ستساعد البلديات في مراقبة وحماية والتخطيط المسؤول لتحديثات   10 سيتم توفي  

مرافق البنية التحتية لمياه الصرف الصحي مجانًا. سيتخذ البرنامج على مستوى الوالية نهًجا استباقيًا إلدارة مرافق معالجة  
تشارية هندسية للبرامج والتدريب الفني للحكومات المحلية لرسم خرائط  مياه الصرف الصحي من خالل توفير خدمات اس

ألنظمة الصرف الصحي ومياه الصرف باستخدام األدوات الرقمية الحديثة. ستساعد الخدمات االستشارية أيًضا البلديات على 
بل حدوث فشل في النظام.  جرد أصول مياه الصرف الصحي وتحديد نقاط الضعف في أنظمتها الحالية لتعزيز اإلصالحات ق 
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ستساعد القدرة على تقليل عمليات اإلصالح الطارئة المكلفة ومنع انقطاع الخدمة في حماية الصحة العامة والبيئة عن طريق  
(، التي تتمتع  DEC( البرنامج بالشراكة مع )EFCالحد من خطر التلوث. ستدير مؤسسة المرافق البيئية لوالية نيويورك )

  باإلشراف التنظيمي على مرافق مياه الصرف الصحي.
  
( وتم االنتهاء منها في عام  EFC( و )DECماليين دوالر تديرها ) 3يعتمد برنامج إدارة األصول على تجربة ناجحة بقيمة  

ي الخاصة بها،  حكومات محلية في جميع أنحاء الوالية على جرد أصول مياه الصرف الصح 10والتي ساعدت  2021
وتحديد المخاطر التي تتعرض لها البنية التحتية لمياه الصرف الصحي وتحديد حلول فعالة من حيث التكلفة وملموسة لمعالجة 

  مجتمعًا تقريبًا في إطار المرحلة التالية من هذا البرنامج. 50القضايا. سيتم تقديم الخدمة إلى حوالي 
  

( و EFCفي األسابيع المقبلة لطلب خدمات هندسية احترافية ستسمح لكل من ) ( RFQسيتم إصدار طلب المؤهالت ) 
(DEC  ،بتوظيف مهندسين استشاريين. سيعمل المهندسون مع المجتمعات لتطوير برامج إدارة األصول الخاصة بالموقع )

مكن المجتمعات من التقدم وستتلقى المجتمعات أيًضا البرامج والتدريب للحفاظ على البرامج بمفردها. من المتوقع أن تت
   .2022للبرنامج في أوائل عام 

  
  مليون دوالر 20برنامج منح البنية التحتية الحيوية بقيمة 

(.  EFCماليين دوالر يتم منحها من الطلبات المقدمة قيد المراجعة حاليًا من قبل )  5يتضمن هذا البرنامج مبلغًا إضافيًا بقيمة 
( المشاريع في جميع أنحاء والية نيويورك التي تستخدم تصميًما فريًدا للبنية GIGPيدعم برنامج منح االبتكار األخضر )

التحتية لمياه األمطار وإنشاء تقنيات خضراء متطورة. تُمنح المنح التنافسية سنويًا للمشاريع التي تعمل على تحسين جودة  
خالل تنفيذ واحد أو أكثر من الممارسات الخضراء التالية بما في ذلك تأثيرات البنية   المياه والتخفيف من تغير المناخ من

 التحتية لمياه العواصف الخضراء، وكفاءة الطاقة، وكفاءة المياه. 
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