
 
 الحاكمة كاثي هوشول  23/9/2021 للنشر فوًرا:

 

 

مليون دوالر للمساعدة في توفير حلول  36أعلنت الحاكمة هوشول عن مبادرة "مراكز طاقة إقليمية نظيفة" بقيمة 
  وفرص طاقة نظيفة على مستوى المجتمع

  
المجتمعات المحرومة من انتقال الطاقة النظيفة في  سيعمل البرنامج على تحسين المشاركة المجتمعية وضمان استفادة 

  نيويورك
  

٪ من فوائد استثمارات  35مبادرة تدعم قيادة المناخ في نيويورك وهدف قانون حماية المجتمع لتحقيق ما ال يقل عن 
  الطاقة النظيفة للمجتمعات المحرومة

  
مليون دوالر إلنشاء ودعم مراكز الطاقة النظيفة اإلقليمية   36أعلنت الحاكمة كاثي هوشول اليوم عن مبادرة جديدة بقيمة 

(، لتحسين  REDCكمراكز للتواصل والتوعية والتعليم في كل منطقة من مناطق مجلس التنمية االقتصادية اإلقليمية العشر )
  الية.المشاركة المجتمعية وضمان أنه يمكن لجميع سكان نيويورك االستفادة من تحول الطاقة النظيفة في الو

  
يدعم إعالن اليوم أهداف والية نيويورك الطموحة في مجال الطاقة النظيفة والمناخ بموجب قانون قيادة المناخ وحماية  

  85المجتمع )قانون المناخ( بما في ذلك الهدف الرائد على الصعيد الوطني لتقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة 
في المائة، من استثمارات   40بالمائة على األقل في المائة من الفوائد، بهدف  35طلب تقديم ومت 2050بالمائة بحلول عام 

  الطاقة النظيفة إلى المجتمعات المحرومة.
  

"التواصل المجتمعي واإلدماج أمر بالغ األهمية لضمان أن جميع سكان نيويورك، بغض النظر عن   قالت الحاكمة هوشول:
تعزز هذه المبادرة الجديدة التعاون  االستفادة من انتقال واليتنا الرائدة إلى الطاقة النظيفة. موقعهم أو ظروفهم، يمكنهم 

والشراكات داخل المجتمعات في جميع أنحاء نيويورك لضمان عدم مشاركة السكان في هذه الحركة فحسب، بل يمكنهم أيًضا  
  ة في المستقبل".إسماع أصواتهم والمساهمة في كيفية تنفيذ برامج الطاقة النظيف

  
  وجاء إعالن اليوم من قبل الحاكم بريان بنيامين في يونكرز.

  
"إن إنشاء مراكز الطاقة النظيفة في كل منطقة من مناطق الوالية سيساعد المجتمعات   قال نائب الحاكم بريان بنيامين:

المحرومة في الوصول بشكل أكبر إلى البرامج التي يمكن أن توفر لهم الطاقة لمنازلهم وأعمالهم، فضالً عن الوعي بالطلب  
جديدة إلى إطالق تعاونات وشراكات جديدة داخل ستؤدي هذه المبادرة ال المتزايد على العمالة الماهرة في صناعة الطاقة. 

المجتمعات في جميع أنحاء الوالية وإشراك أولئك الذين تخلفوا عن الركب تاريخياً وتمكينهم من االستفادة الكاملة من اقتصاد  
  الطاقة النظيفة المزدهر في نيويورك".

  
لى   إمراكز الطاقة النظيفة اإلقليمية(، تسعى مبادرةNYSERDAتحت إدارة هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك )

من فرق مؤهلة من المؤسسات الملتزمة بمساعدة سكان المجتمعات المحرومة في الوصول إلى حلول وفرص   ات مقترحجذب
  الطاقة النظيفة واالستفادة منها.

  
ف المركز اإلقليمي للطاقة النظيفة بأنه منظمة أو شبكة من المنظمات، مسؤولة عن إنشاء وتعزيز الشراكات في منطقتهم   يُعرَّ

يتم تشجيع المنظمات ذات الخبرة في تقديم الخدمات في مجاالت الطاقة النظيفة،  لتقديم الخدمات على مستوى المجتمع.
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واإلسكان، والتنمية االقتصادية، والصحة، ومنظمات التدريب على المشاركة في   وكفاءة الطاقة، والخدمات االجتماعية،
  تطوير مركز كطريقة جديدة لتقديم خدمات جديدة ألعضاء المجتمعات. 

  
"ستوفر مبادرة مراكز الطاقة النظيفة اإلقليمية إطاًرا  : NYSERDAقالت دورين م هاريس، الرئيسة والمديرة التنفيذية لـ 

على مستوى الوالية. ستحفز   المجتمعات المحرومة ادة مشاركة المجتمع داخل الخدمات المحرومة وغير ذلكمهًما لزي

اقة النظيفة والمسارات الخدمات التي تقدمها مراكز الطاقة النظيفة فرًصا جديدة لجميع سكان نيويورك للوصول إلى حلول الط
  المهنية الخضراء مع استمرار نمو اقتصاد الطاقة النظيفة في واليتنا". 

  
مجلس التنمية من خالل عملية االختيار التنافسية هذه، سيكون ما يصل إلى عشر مؤسسات، واحدة في كل منطقة، 

سيتم اختيار المناطق لتقديم الخدمات التالية للنهوض باقتصاد شامل ونظيف للطاقة في والية نيويورك  االقتصادية اإلقليمية
  عن طريق:

توفير الوعي والتوعية والتعليم للمقيمين والشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية وأصحاب المباني متعددة  •
مجال الطاقة وتوعية العمالء بالبرامج والموارد العائالت في المجتمعات المحرومة لتحسين محو األمية في 

  المتاحة؛

الشراكة مع المنظمات المحلية بما في ذلك الخدمات االجتماعية والتنمية االقتصادية ومقدمي خدمات اإلسكان   •
  والمؤسسات التعليمية لزيادة وصول السكان والمجتمعات إلى برامج الطاقة النظيفة والمشاركة فيها؛

ع أصحاب المصلحة لرفع صوت السكان والمجتمعات في التخطيط المستقبلي لبرنامج الطاقة النظيفة المشاركة م •
  وتنفيذه؛

ربط السكان بتدريب القوى العاملة وفرص التطوير في القوى العاملة في مجال الطاقة النظيفة، مع التركيز على  •
  ة؛المسارات الوظيفية للسكان ذوي األولوية في المجتمعات المحروم

  تنفيذ حمالت التوعية المجتمعية المستهدفة المناسبة لالحتياجات اإلقليمية؛ و •

   تطوير المشاريع لتلبية االحتياجات المحلية وأولوياتها. •

  
إلى زيادة الوصول على مستوى الوالية إلى المزايا مثل  NYSERDAباإلضافة إلى ذلك، من خالل هذه المبادرة ، تسعى 

برامج توفير الطاقة للمنازل والشركات التي يمكن أن تقلل النفقات الشهرية وتحسن الرفاهية العامة، وتوفر المزيد من  
اركة في فرص  المعلومات حول خيارات الطاقة المتجددة التي تقلل االعتماد على الوقود األحفوري، وزيادة الوعي والمش

  العمل في اقتصاد الطاقة النظيفة المتنامي. 
  

  .2021تشرين الثاني )نوفمبر(  23سيتم قبول العروض حتى 
  

شركة بيت التطهير لدعم ترتيب العمل الجماعي لتقديم العروض وتسهيل الشراكات في تقديم الخدمات، تم إنشاء 
Clearinghouse تاح على موقع وهو مNYSERDA   .للمؤسسات للتعبير عن اهتمامها بالعمل الجماعي على اقتراح

شاملة ومتضمنة الحتياجات المنطقة   Hubيتم تشجيع المنظمات اإلقليمية على مراجعة هذه التقديمات بحيث تكون مقترحات  
  واالستفادة من الشركاء اإلقليميين لتقديم الخدمات.

  
إلى   نموذج  يجب على المؤسسات المهتمة باإلدراج في غرفة المقاصة لترتيب جماعي محتمل أن ترسل بيان االهتمام 

NYSERDA  2021تشرين الثاني )نوفمبر(  22بحلول.  
  

"آثار تغير المناخ حقيقية وتستمر في إلحاق الضرر بمجتمعاتنا.   قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ، كيفن باركر: 
ستربط محاور الطاقة النظيفة اإلقليمية البرامج والخدمات وفرص العمل في مجال الطاقة النظيفة بالمواطنين في كل منطقة  

   يمين والشركات في المجتمعات المحرومة، حيث تشتد الحاجة إليهم."من مناطق الوالية، وخاصة المق 
  

"إن إشراك السكان والشركات والمجتمعات أمر حيوي لتحقيق أهداف  قال مايكل كوزيك، رئيس لجنة الطاقة في الجمعية:
الوالية للطاقة النظيفة والحد من غازات االحتباس الحراري. سيؤدي إنشاء مراكز إقليمية للطاقة النظيفة عبر الوالية، من  

ل بينما نواصل تنمية اقتصاد  خالل المنظمات المحلية، إلى ربط مالكي المنازل والشركات بالمعلومات والبرامج وفرص العم
  الطاقة النظيفة."
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بقوة األهداف  AEA"تدعم Energy Affordability، Inc( .AEA  :)قال ديفيد هيبنستال، المدير التنفيذي لجمعية 

اليوم. نحن نقدر فرصة   NYSERDAالمتجسدة في طلب مركز الطاقة النظيفة اإلقليمي الذي تعلن عنه الحاكمة هوشول و 
جنبًا إلى جنب مع المنظمات غير الربحية المجتمعية األخرى لتقديم مدخالت في عملية التصميم المشترك لـ  العمل

NYSERDA   والمساعدة في إبالغ التزام الوالية بتمويل كبير للتخطيط المحلي والمشاركة المجتمعية التي ستفيد بشكل
  يع أنحاء والية نيويورك".عادل مجتمعات ذوي الدخل المنخفض والعدالة البيئية في جم

  
"يسر تحالف الطاقة الديمقراطية جًدا أن يتم    (: EDAقال آدم فلينت، عضو اللجنة التوجيهية لتحالف الطاقة الديمقراطية )

إطالق دعوة المركز اإلقليمي للطاقة النظيفة خالل أسبوع المناخ. هذا البرنامج هو نتاج عملية تصميم مشترك تضم اتحاًدا 
بشكل "أفضل الممارسات" من الشراكة  NYSERDA. إن التزام NYSERDAو  EDAمنظمات المجتمعية بقيادة  من ال

٪ من فوائد انتقال الطاقة  40المتمثل في توجيه  CLCPAوبناء القدرات مع المنظمات المجتمعية يبشر بالخير لتحقيق هدف 
إلطالق هذا   NYSERDAنتطلع إلى العمل مع  النظيفة إلى المجتمعات األكثر تأثًرا بنظام الطاقة الحالي القذر والخطير.

  البرنامج ومواصلة إدخال احتياجات المجتمع في عملية تصميم البرنامج".
  

نظيفة اإلقليمية جزًءا من استثمار نيويورك الذي يقارب المليار دوالر أمريكي لزيادة يُعد تمويل مبادرة مراكز الطاقة ال
  التي تم اإلعالن عنها العام الماضي.الوصول إلى حلول كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة للمجتمعات المحرومة 

  
 خطة المناخ الوطنية الرائدة في والية نيويورك 

  
ي الدولة، ويدعو إلى انتقال  يُعد برنامج المناخ الرائد في والية نيويورك من أكثر مبادرات المناخ والطاقة النظيفة ُجرأة ف

منظم وعادل إلى الطاقة النظيفة التي تخلق فرص عمل وتستمر في تعزيز االقتصاد األخضر المراعي للبيئة بينما تتعافى  
(. ووفقًا لما هو منصوص عليه في قانون القيادة في مجال المناخ وحماية  COVID-19والية نيويورك من جائحة )

ويورك في طريقها نحو تحقيق هدفها المحدد والمعني بتوفير قطاع كهرباء خاٍل من االنبعاثات  المجتمع، تمضي والية ني
، وتحقيق تحييد الكربون في جميع  2030% بحلول عام  70، بما في ذلك توليد طاقة متجددة بنسبة 2040بحلول عام 

لزيادة إنتاج الطاقة النظيفة، ويشمل ذلك  قطاعات االقتصاد. وتضيف الخطة إلى استثمارات غير مسبوقة لدى والية نيويورك
  6.8مشروعاً كبير الحجم للطاقة المتجددة في جميع أنحاء الوالية، و 91مليار دوالر أمريكي في   21ضخ ما يزيد عن 

مليون دوالر لزيادة إنتاج الطاقة الشمسية، وأكثر من مليار دوالر   1.8مليارات دوالر أمريكي لخفض انبعاثات المباني، و
عة، تدعم   1.2لمبادرات النقل النظيف، وأكثر من  مليار دوالر في التزامات البنوك الخضراء في نيويورك. وبصورة مجمَّ

في  2,100، أي زيادة بنسبة 2019وظيفة في قطاع الطاقة النظيفة في نيويورك في  150,000هذه االستثمارات أكثر من 
. 2035ميغا واط من الرياح البحرية بحلول  9,000، والتزام بإنتاج 2011المائة في قطاع الطاقة الشمسية الموزعة منذ 

في المائة من   85بموجب قانون المناخ، ستبني نيويورك على هذا التقدم وستقلل انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة 
في المائة من فوائد  40في المائة بهدف    35، مع ضمان توجيه ما ال يقل عن 2050بحلول عام  1990مستويات عام 

للوالية المتمثل في   2025استثمارات الطاقة النظيفة إلى المحرومين. المجتمعات، وإحراز تقدم نحو هدف كفاءة الطاقة لعام 
 تريليون وحدة حرارية بريطانية من توفير الطاقة لالستخدام النهائي.  185تقليل استهالك الطاقة في الموقع بمقدار 
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