الحاكمة كاثي هوكول

فورا2021/11/23 :
للنشر ً
الحاكمة هوكول تعلن عن حوالي  14مليون دوالر لحماية المياه النظيفة

نهج ذو شقين للمحافظة على المياه والحفاظ على مياه الشرب
تم توفير التمويل لـ  91مشروعًا زراعيًا لمساعدة المزارعين في جميع أنحاء الوالية على مواجهة تحديات جودة المياه
في مستجمعات المياه ذات األولوية
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن منح تقدر بحوالي  14مليون دوالر لحماية المياه النظيفة في جميع أنحاء الوالية.
سيدعم هذا التمويل مشاريع الحفاظ على جودة المياه الزراعية في جميع أنحاء الوالية ،وتستفيد منه  91مزرعة ،ويتم توفير
التمويل من خالل برنامج التحكم والسيطرة على المصادر الزراعية غير المحددة ،والذي يدعم المشاريع التي تعالج تحديات
جودة المياه في مستجمعات المياه ذات األولوية وحماية البيئة.
"تواصل نيويورك اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الوصول إلى المياه النظيفة في جميع أنحاء الوالية "،قالت الحاكمة
هوكول" .ستُخصص هذه األموال لتحقيق هذين الهدفين من خالل تشجيع تنفيذ الحماية ميسورة التكلفة للمجاري المائية وتقليل
بصمتنا الكربونية".
تم منح المشاريع لـ  25منطقة للمحافظة على التربة والمياه في المقاطعات ،نيابة عن المزارع ،والتي ستدعم التخطيط البيئي
في المزارع وتطبيق أفضل أنظمة الممارسات اإلدارية لمنع المغذيات والملوثات المحتملة األخرى من دخول المجاري
المائية .تشمل أفضل الممارسات اإلدارية مجموعة متنوعة من التدابير ،بما في ذلك المناطق العازلة الخضرية على طول
الجداول المائية ،ومحاصيل التغطية ،وإدارة المغذيات من خالل تخزين السماد ،وتدابير الحفظ األخرى.
تم تقديم منح الجولة  27لبرنامج التحكم والسيطرة على المصادر الزراعية غير المحددة إلى:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

منطقة غرب نيويورك 1,219,312 :دوالر لـ  4مزارع
منطقة البحيرات اإلصبعية 2,644,294 :دوالر لـ  30مزرعة
المنطقة الجنوبية 1,323,984 :دوالر لـ  6مزارع
منطقة وسط نيويورك 3,867,030 :دوالر لـ  31مزرعة
منطقة المقاطعات الشمالية 1,935,559 :دوالر لـ  5مزارع
منطقة وادي موهوك 1,611,603 :دوالر لـ  3مزارع
منطقة العاصمة 524.687 :دوالر لمزرعتين
منطقة وسط هدسون 411,100 :دوالر لـ  9مزارع
منطقة لونغ آيلند 154,275 :دوالر لمزرعة واحدة

للحصول على قائمة كاملة بالمشاريع المدعومة ،يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني لوزارة الزراعة واألسواق.
على مدار الـ  25عا ًما الماضية ،دعمت والية نيويورك المشاريع التي تغطي  500مستجمع مياه منفصل في جميع أنحاء
الوالية ،بما في ذلك  1,300مشروع لتخزين السماد لمساعدة المزارع على تحقيق التوازن الفعال بين إمدادات المغذيات

والطلب على مغذيات المحاصيل ،مما يفيد البيئة ويعزز جدوى المزرعة .تم إنشاء أكثر من  800فدان من المناطق العازلة
النهرية لتصفية المغذيات والرواسب ،وحماية المياه السطحية ،وتحقيق االستقرار على ضفاف األنهار ،وتحسين الموائل
المائية ،وتقليل اآلثار الناجمة عن الفيضانات.
باإلضافة إلى ذلك ،تمت زراعة أكثر من  80,000فدان من محاصيل التغطية للمساعدة في منع التعرية ،وتحسين سالمة
التربة ،وزيادة المواد العضوية في التربة ،والتي تحتفظ بمزيد من الرطوبة للطلب على المحاصيل خالل موسم النمو .تعمل
محاصيل التغطية على عزل الكربون أيضًا ،مما يساعد مزارعي نيويورك على مكافحة تغير المناخ .من خالل الجولة 27
من هذا البرنامج ،سيتم تنفيذ ما يقرب من  20,000فدان من محاصيل التغطية .المناطق العازلة على ضفاف األنهار هي
ممارسة أخرى تسمح بحبس الكربون باإلضافة إلى تقديم فوائد جودة المياه .سيتم تنفيذ أكثر من  30فدانًا من المناطق العازلة
العشبية والحرجية على ضفاف األنهار خالل الجولة .27
قال ريتشارد أ .بول ،مفوض وزارة الزراعة بالوالية" :يفخر مزارعونا الذين يعملون في مناطق التربة والمياه لدينا بالعمل
الذي يقومون به في تحويل األرض إلى وضع أفضل .يوفر لهم برنامج التحكم والسيطرة على المصادر الزراعية غير
المحددة الموارد التي يحتاجون إليها للقيام بهذا العمل المهم من خالل حماية المسطحات المائية لدينا ،والتي بدورها تساعد
الوالية في الوصول إلى أهدافها المناخية وحماية مواردنا الطبيعية للوقت الحاضر ولألجيال القادمة".
قال باسيل سيغوس ،مفوض وزارة حماية البيئة" :المياه النظيفة أمر بالغ األهمية لصحة وسالمة مجتمعاتنا وبيئتنا
وازدهارنا االقتصادي .ال توجد مجموعات تدرك أهمية المياه النظيفة بشكل أفضل من مزارعي نيويورك الذين يعدون من
بين أقوى المشرفين البيئيين في واليتنا .ستساعد هذه المنح في تزويد مناطق حفظ التربة والمياه والمجتمعات الزراعية
باألدوات والموارد التي تحتاجها لتنفيذ المشاريع واستراتيجيات إدارة األراضي التي تحمي موارد المياه وجودة التربة من
أجل استدامة العمليات الزراعية في جميع أنحاء الوالية".
قال ديل شتاين رئيس لجنة المحافظة على التربة والمياه في والية نيويورك" :سيكون للمنح التي تم اإلعالن عنها اليوم
تأثير بعيد المدى ،حيث ستساعد هذه المزارع ومناطق الحفاظ على التربة والمياه في مقاطعاتها على تحسين سالمة التربة
والحفاظ على جودة المياه لدينا لسنوات قادمة .لطالما كان برنامج التحكم والسيطرة على المصادر الزراعية غير المحددة أداة
مهمة في عملنا لحماية مواردنا الطبيعية ،وحتى أكثر من ذلك اآلن ،حيث نعمل على مكافحة تغير المناخ".
قالت السيناتور ميشيل هينشي" :بصفتهم األمناء الرئيسيين على مواردنا الطبيعية ،يسعى مزارعو نيويورك كل يوم للحفاظ
على مياهنا نظيفة وخالية من مصادر التلوث .ستساعد هذه الجولة األخيرة من تمويل المنح قادة الحفظ هؤالء على مواصلة
عملهم لحماية مستجمعات المياه لدينا ودعم قدرتهم على إنتاج أغذية طازجة ومحلية .مع تفاقم أزمة المناخ ،علينا أن ندرك
أكثر من أي وقت مضى أن المزارعين هم حجر الزاوية في استراتيجية التخفيف في نيويورك وأن تقدمنا البيئي كوالية
مرتبط بشراكات قوية مع مجتمعنا الزراعي .يسعدني أن المزارعين في جميع أنحاء والية نيويورك سيتمكنون من الوصول
إلى هذا التمويل المهم ،وأنا ممتن للدعم المستمر من الحاكمة هوكول لبرنامج التحكم والسيطرة على المصادر الزراعية غير
المحددة".
قالت عضو الجمعية التشريعية دونا لوباردو" :أنا ممتنة ألن مناطق الحفاظ على التربة والمياه لدينا يمكن أن تستمر في
مساعدة المزارعين على حماية الموارد الطبيعية الحيوية في نيويورك .يساعد برنامج التحكم والسيطرة على المصادر
الزراعية غير المحددة المزارعين على تنفيذ أفضل الممارسات التي يحتاجونها لحماية مجاري المياه لدينا .تصنع هذه المنح
كبيرا ،حيث تدعم مزارعينا وهم يواجهون العديد من التحديات البيئية والمالية".
فرقًا
ً
تدير وزارة الزراعة واألسواق في والية نيويورك برنامج الحد من المصادر الزراعية غير المحددة والتحكم فيها بالتنسيق
مع لجنة المحافظة على التربة والمياه في والية نيويورك .يعد البرنامج جز ًءا من خطة عمل إدارة البيئة الزراعية ،وهو جهد
أوسع يساعد المزارعين على تحقيق مستويات أعلى من اإلشراف البيئي وأنظمة زراعية أكثر كفاءة وفعالية من حيث
التكلفة.

يعتمد برنامج التحكم والسيطرة على المصادر الزراعية غير المحددة على جهود الوالية في توفير حماية تاريخية لجودة
المياه ،بما في ذلك التزام الوالية غير المسبوق بقيمة  3.5مليار دوالر لضمان حصول جميع سكان نيويورك على المياه
النظيفة وإجراءاتها الصارمة المتخذة لمكافحة تغير المناخ.
###
تتوفر أخبار إضافية على www.governor.ny.gov
والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 518.474.8418 | press.office@exec.ny.gov
إلغاء االشتراك

