
 
 الحاكمة كاثي هوكول   11/2021/ 2 للنشر فوًرا:

 

 
   الحاكمة هوكول توقع تشريعًا لتقليل النفايات وإدارتها 

  
  بخطط إدارة النفايات الصلبة المحلية S.6334 / A.5605يتعلق التشريع   

  
على إلغاء استخدام بعض المواد البالستيكية ذات االستخدام الفردي في حرم   S.6815 / A.7564يشجع التشريع  

   جامعة والية نيويورك وجامعة نيويورك
  

وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم تشريعات تتطلب أن تبذل خطط إدارة النفايات الصلبة المحلية جهوًدا لزيادة تحويل   
النفايات، بما في ذلك عن طريق إعادة التدوير وتحويلها إلى سماد، وتشجيع التخلص من استخدام بعض العناصر البالستيكية  

   ويورك و حرم جامعة مدينة نيويورك.ذات االستخدام الواحد في جامعة والية ني
  

"مع تعرض مصير الكوكب للخطر، يجب أن تستمر نيويورك في قيادة الطريق في الكفاح العالمي   قالت الحاكمة هوكول،
ستعمل حزمة التشريعات هذه على التأكد من أن سكان نيويورك يعيدون تدوير المنتجات البالستيكية     . ضد أزمة المناخ،

  المهدرة وتحويلها إلى سماد والتخلص التدريجي منها ، مما يضع واليتنا على الطريق نحو مستقبل أنظف وأكثر اخضراًرا."
  
حلية لتشمل طرقًا لزيادة تحويل النفايات. بينما نتطلع إلى يتطلب خطط إدارة النفايات الم S.6334 / A.5605التشريع  

مكافحة تغير المناخ، ستصبح إعادة التدوير والتسميد أدوات ال تقدر بثمن ستسمح لوالية نيويورك بإبعاد النفايات عن مدافن  
  النفايات.

  
"الكثير من النفايات التي يمكن إعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد ينتهي بها المطاف في     قالت السناتور راشيل ماي، 

مكبات النفايات. أحرزت نيويورك تقدًما كبيًرا في تقليل كمية النفايات التي ننتجها، ولكن ال يزال بإمكاننا فعل المزيد. يطلب  
ادة إعادة التدوير والتسميد أثناء إدارة النفايات الصلبة. هنا في مقاطعة  هذا التشريع من البلديات التأكد من أنها تدرس كيفية زي

أونونداغا، قمنا ببناء مصنع حديث من خردة الطعام ومرفق تسميد نفايات األفنية، وقد حقق نجاًحا كبيًرا. أشكر الحاكمة  
  عاد النفايات عن مدافن النفايات."هوكول على توقيع هذا القانون، وأتطلع إلى رؤية البلديات وهي تحرز تقدًما في إب

  
"تحويل المواد القابلة إلعادة التدوير والمواد القابلة إلعادة التدوير من مجرى النفايات هو   قال عضو الجمعية هارفي إبستين،

ية إعداد  مع تشريعاتنا، نطلب من المناطق في جميع أنحاء الوال  -جزء أساسي من تقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري 
خطة لكيفية تحقيق ذلك. يعد خفض هذه الغازات الضارة أمًرا حيويًا لضمان تحقيق أهداف قانون قيادة المناخ وحماية  

  المجتمع. أنا فخور بالعمل مع السناتور ماي والحاكمة هوكول لمحاربة تغير المناخ من المستوى المحلي فصاعًدا."
  
على التخلص من المواد البالستيكية أحادية االستخدام في حرم جامعة والية نيويورك   S.6815 / A.7564يعمل التشريع   

وجامعة مدينة نيويورك من خالل مطالبة أمناء المدرسة بالتعاون مع الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين. سيؤدي  
  .ذلك إلى تقليل تأثير النفايات البالستيكية سلبًا على البيئة

  
"إن تحويل موجة التلوث البالستيكي يبدأ بوضع حد للمواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد   قال السناتور بريان كافانا، 

من خالل تجنيد حرم جامعة والية نيويورك وجامعة مدينة نيويورك في هذا الجهد، سيؤدي هذا القانون متى وأينما نستطيع. 
إلى خفض كبير في اعتمادنا على البالستيك، مع إشراك الطالب وأعضاء هيئة التدريس في الممارسات المستدامة التي 



كثر خضرة وصحة. أود أن أشكر الحاكمة هوكول نحتاج إلى اعتمادها في جميع قطاعات مجتمعنا لجعل نيويورك دولة أ
  على توقيع هذا التشريع الرئيسي وعضو الجمعية بات بيرك لدعمه مشروع القانون في الجمعية."

  
"نحن في طريقنا للتخلص من المواد البالستيكية أحادية االستخدام في هذا البلد وفي هذه  قال عضو الجمعية باتريك بيرك، 

لحاكمة هوكول على التوقيع على هذا التشريع والراعي المشارك في مجلس الشيوخ براين كافانا النضمامه  الوالية. أشكر ا
  إلي في هذا المسعى الطموح."

  
"أنا أثني على الحاكمة هوكول لتوقيعها على هذه  قال باسيل سيغوس، مفوض المحافظة على البيئة بوالية نيويورك، 

يز ممارسات إدارة النفايات الصلبة على المستوى المحلي والمساعدة في تقليل وإزالة كل من  اإلجراءات لتصبح قانونًا لتعز
استخدام البالستيك والنفايات الزائدة األخرى التي تغذي أزمة المناخ. تكمل هذه القوانين الجديدة الذكية استراتيجية والية  

  فحة تغير المناخ على جميع الجبهات."نيويورك الشاملة للحد من النفايات، وتعزيز االستدامة، ومكا
  
  "يجب أن نكون مشرفين أفضل على بيئتنا وأن طالبنا وموظفينا فيقال مستشار جامعة والية نيويورك ، جيم ماالتراس،  

ملتزمون بشدة باالستدامة البيئية، بما في ذلك البناء على جهودنا الناجحة في الحد من النفايات وإعادة   جامعة والية نيويورك
يوفر هذا القانون الجديد فرصة أخرى لحرم جامعة والية نيويورك للقيادة من خالل العمل معًا   التدوير في حرمنا الجامعي. 

نشكر الحاكمة واألعضاء التشريعيين الذين ساعدوا في جعل هذه  ة. لجعل التخلص من النفايات البالستيكية حقيقة واقع
  السياسة الجديدة حقيقة واقعة."

  
"تلتزم جامعة مدينة نيويورك بتنفيذ السياسات  قال مستشار جامعة مدينة نيويورك، فيليكس ف. ماتوس رودريغيز،  

والممارسات التي من شأنها تقليل النفايات غير الضرورية وجعل العالم مكانًا أكثر نظافة وصحة ليعيش. سيكون لهذا 
ًرا  التشريع، الذي يهدف إلى القضاء على المواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد في حرمنا الجامعي، تأثير ملموس. شك

للحاكمة هوكول على معالجة هذه المشكلة وعلى ثقته في جامعة مدينة نيويورك للعمل مع الطالب وأعضاء هيئة التدريس 
والموظفين إلحداث تغيير إيجابي في البيئة. إن جامعة مدينة نيويورك أكثر من مستعدة للتقدم والقيام بما هو مطلوب لضمان 

  مستقبل أكثر صحة لسكان نيويورك."
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