
 
 الحاكمة كاثي هوكول   12/27/2021 للنشر فوًرا:

 
 

  مليون دوالر على منح لتحسين جودة المياه   23الحاكمة هوكول تعلن عن 
  

  ستساعد المنح الخضراء في التخفيف من تغير المناخ في مجتمعات العدالة البيئية  
  

  منح التخطيط الهندسي الممنوحة كاستعدادات للوالية للتمويل الفيدرالي للبنية التحتية  
  
مليون دوالر للمساعدة في تحسين جودة المياه في جميع أنحاء والية نيويورك  23أعلنت الحاكمة كاثي هوول عن منح بقيمة  

مع التخفيف من آثار تغير المناخ. من خالل برنامج منحة االبتكار األخضر التابع لمؤسسة والية نيويورك للمرافق البيئية، يتم  
شروًعا تتضمن البنية التحتية لمياه العواصف الخضراء، فضالً عن تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة  م 17مليون دوالر لـ  20.8منح 

مشروًعا  56مليون دوالر إضافية على شكل منح التخطيط الهندسي على بدء التخطيط لـ  2.5والمياه. ستساعد منح بمبلغ 
ر تم اإلعالن عنها للجولة الحادية عشرة من مبادرة مجلس  مليون دوال 750للبنية التحتية للمياه. ويمثل هذا التمويل جزًءا من 
مشروًعا  13التالبعة لمشروع لبرنامج منح االبتكار األخضر، سيؤثر  17الحاكمة للتنمية االقتصادية اإلقليمي. من بين الـ 

  مليون دوالر على مجتمعات اإلصحاح البيئي.  17.9بقيمة 
  

"لتحسين جودة المياه للمجتمعات في جميع أنحاء نيويورك، يجب علينا اتخاذ إجراءات لضمان مرونة   قالت الحاكمة هوكول،
تزيل هذه المنح الحواجز المالية للحكومات المحلية لالستثمار في مشاريع البنية التحتية للمياه الحيوية. ستواصل  بنيتنا التحتية.

فضة الدخل وتوسيع نطاق الوصول إلى المياه النظيفة، ودعم النمو نيويورك إعطاء األولوية للتمويل للمجتمعات منخ 
  االقتصادي لواليتنا وتحسين الصحة العامة."

  
٪ من المنح الخضراء التي تم  86أن  EFC"يسر مورين كولمان،  EFCقالت الرئيسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة  

بمنح تمويل جودة المياه للمجتمعات  EFCاإلصحاح البيئي. تلتزم  اإلعالن عنها اليوم سيكون لها تأثير إيجابي على مجتمعات
التي هي في أمس الحاجة إليها. يتم تقديم منح التخطيط في الوقت المناسب حيث تبدأ المجتمعات في االستعداد لتمويل البنية  

. تساعد منح  EFCللوالية التي تديرها التحتية الفيدرالية للمياه، والتي سيتدفق الكثير منها من خالل برامج الصندوق المتجدد 
البلديات على  EPGتساعد برامج  .EFCالتخطيط في تمويل تطوير تقرير هندسي، وهو أمر مطلوب في عملية طلب تمويل 

  تطوير المشاريع السليمة ماليًا وذات التصميم الجيد في مجال البناء."
  
الستمرارهما في   EFC"أنا أحيي الحاكمة هوكول و  ،EFCورئيس مجلس إدارة  DECقال باسيل سيغوس، مفوض  

القيام باستثمارات كبيرة في مشاريع جودة المياه الرئيسية، ال سيما مع التركيز على مساعدة المجتمعات المحرومة. وسيستمر  
خرى التي تدعمها الدولة لبناء مجتمعات أقوى  هذا في ضمان تمثيل العدالة البيئية في البنية التحتية الخضراء والتحسينات األ

  وإحداث فرق في صحة ورفاهية جميع سكان نيويورك."
  
( المشاريع في جميع أنحاء الوالية التي تستخدم تصميم البنية التحتية الفريدة  GIGPيدعم برنامج منحة اإلبداع األخضر ) 

تُمنح المنح   ( وإنشاء تقنيات خضراء متطورة.EPAلمياه العواصف الخضراء المصممة بواسطة وكالة حماية البيئة )
المناخ من خالل تنفيذ الممارسات التنافسية سنويًا للمشاريع التي تعمل على تحسين جودة المياه والتخفيف من آثار تغير  

  الخضراء، بما في ذلك البنية التحتية لمياه العواصف الخضراء، وكفاءة الطاقة وكفاءة المياه. 
  



( المجتمعات المؤهلة على تحمل تكاليف عملية التخطيط الحرجة وبدءها حتى يكونوا EPGتساعد منح التخطيط الهندسي ) 
ويل لمساعدتهم على إكمال مشاريع البنية التحتية للمياه الخاصة بهم. تتوفر منح تصل إلى  أكثر استعداًدا للحصول على تم

دوالر لتطوير تقرير هندسي يحدد المشاكل والحلول المحتملة. ساعدت هذه المنح البلديات في جميع أنحاء الوالية   100,000
  . 2012تقريًرا هندسيًا منذ بداية البرنامج في عام  350على إكمال 

  
  : GIGPمشاريع  

 
ستعمل ممارسات دوالر لتركيب الحماية البيولوجية واألراضي الرطبة الُمنشأة.   1,250,000 -سلطة مياه ألباني   •

  البنية التحتية الخضراء هذه على معالجة مياه األمطار وحماية جودة مياه نهر هادسون. 

دوالر لتركيب نظام بيولوجي، وأشجار شوارع تصب في مياه األمطار وفصل    900,000 -مؤسسة مولفورد   •
  ة في مدينة يونكرز. ماسورة التصريف لمعالجة مياه العواصف في ستة مشاريع لهيئة اإلسكان البلدي

دوالر لتركيب نظام بيولوجي وسقف أخضر ونظام حصاد مياه    2,345,000 -شركة تطوير الشطر الجنوبي   •
األمطار وإعادة استخدامها. ستعمل ممارسات البنية التحتية الخضراء هذه على تقليل جريان مياه األمطار في مدينة 

  ألباني وحماية جودة مياه نهر هادسون. 

دوالر لتقليل استهالك الطاقة في محطة معالجة مياه    2,000,000 - 1قاطعة ساراتوغا للصرف الصحي رقم م  •
  الصرف الصحي من خالل إنتاج الغاز الحيوي الذي تم إنشاؤه بواسطة أجهزة هضم جديدة. 

تقدمة للقياس. سيقلل هذا دوالر لتحديث عدادات المياه الحالية بتقنية بنية تحتية م 2,000,000 -مدينة لونغ بيتش   •
  المشروع من فاقد المياه في جميع أنحاء المدينة. 

ألف دوالر لتركيب عدادات المياه ببنية تحتية متطورة للقياس. سيزيد هذا المشروع من  135,000 -بلدة بومفريت   •
  ترشيد استهالك المياه من خالل جمع قراءات أكثر دقة وتكراًرا. 

دوالر لتركيب الحماية البيولوجية، والرصيف المسامي، ومخزن عازل على ضفاف   1,030,000 -مدينة فولتون   •
  النهر لمعالجة مياه األمطار على طول قناة إيري. 

دوالر لتثبيت األشجار في الشوارع بمياه األمطار والسقف األخضر ونظام   530,000 -شركة بركالو بافالو   •
طوير الجديد متعدد االستخدامات. ستساعد ممارسات البنية التحتية الحصاد وإعادة االستخدام في مشروع الت

  الخضراء على تحسين جودة المياه في مدينة بافالو. 

دوالر الستبدال عدادات المياه الحالية بتقنية بنية تحتية متقدمة للقياس. سيؤدي هذا   1,285,000 -بلدة سينيكا فولز   •
  مدينة.المشروع إلى زيادة كفاءة المياه في ال

دوالر لتركيب عدادات المياه بتقنية متقدمة لقراءة العدادات. سيسجل هذا المشروع  285,000 -قرية بوالسكي   •
  استخدام المياه في المناطق التي لم يتم قياسها من قبل في القرية. 

دوالر لتثبيت االشجار البيولوجية، وأشجار شوارع مياه العواصف والرصيف   1,305,000 -مقاطعة إيري   •
المسامي في متنزه سينيكا بالفز ناتشورال هبيتات. ستساعد ممارسات البنية التحتية الخضراء على تحسين جودة 

  المياه في مدينة بوفالو.

السهول الفيضية في مينو بروك. سيعمل هذا المشروع على حماية دوالر الستصالح  1,550,000 - قرية موهوك   •
  مرونة مستجمعات المياه في فولمر كريك. 

دوالر الستبدال عدادات المياه الحالية بتقنية بنية تحتية متقدمة للقياس. ستعمل هذه البدائل   730,000 -بلدة باتافيا   •
  على تقليل استهالك المياه في المدينة. 

دوالر لتركيب عدادات مياه مزودة بتقنية متقدمة لقراءة العدادات. ستشمل هذه العدادات   480,000 -ني قرية سيد  •
  الجديدة القرية بأكملها، والتي لم يتم قياسها حاليًا. 

دوالر الستبدال العدادات الحالية بتقنية متقدمة لقراءة العدادات. ستعمل هذه العدادات  335,000 -مدينة روتشستر   •
  لى زيادة الدقة وتقليل فقد المياه في المدينة. ع

دوالر لزيادة كفاءة الطاقة وتقليل استخدام الغاز الطبيعي في   2,925,000 -سلطة الصرف الصحي في بافالو   •
  منشأة معالجة بيرد آيالند. سيوفر هذا المشروع الطاقة والتكاليف لمدينة بوفالو. 

دوالر لتركيب نظام بيولوجي وحصاد وإعادة استخدام.   1,775,000 -غرين وود سيميتري، مدينة نيويورك   •
سيقلل هذا المشروع من جريان مياه األمطار إلى مناطق الصرف الصحي المشتركة المحيطة، بينما يقلل أيًضا من  

  استخدام مياه الشرب من نظام اإلمداد بالمياه لمدينة نيويورك. 

  



  : EPGمشاريع  
 

دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسلل داخل منطقة السيل، وتقييم البدائل،   100,000 -هيئة مياه نياغرا فولز   •
  والتوصية بإدخال تحسينات على نظام تجميع مياه الصرف الصحي. 

نات على  دوالر لتمويل تطوير تقرير هندسي لتقييم بدائل التطهير والتوصية بإدخال تحسي 30,000 -قريد واوياندا   •
  نظام معالجة مياه الصرف الصحي. 

دوالر لتقييم مصادر التدفق والتسلل للتخلص من الفيضانات في مجاري الصرف   100,000 -قرية نيو هارتفورد   •
الصحي في محطة ساكويوت كريك بمب، وتقييم البدائل والتوصية بإدخال تحسينات على نظام تجميع مياه الصرف  

  الصحي. 

، وتقييم 6دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسلل في منطقة مضخة محطة امرالد غرين  50,000 -ن بلدة ثومبسو  •
  البدائل، والتوصية بإدخال تحسينات على نظام تجميع مياه الصرف الصحي.

دوالر لتقييم مصادر التدفق والتسلل من أجل القضاء على فيضان المجاري الصحية   100,000 -قؤية يورك فيل   •
  طة ساكويت كريك بمب، وتقييم البدائل والتوصية بإدخال تحسينات على نظام تجميع مياه الصرف الصحي.في مح 

دوالر لتقييم بدائل إعادة تأهيل نظام مياه األمطار والتوصية بإدخال تحسينات على نظام   30,000 -قرية بوالسكي   •
  تجميع مياه األمطار. 

ائل المعالجة المسبقة للمادة المرتشحة والتوصية بإدخال تحسينات على نظام  دوالر لتقييم بد 30,000 -قرية مالون   •
  معالجة مياه الصرف الصحي في القرية. 

دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسلل، وتقييم البدائل، والتوصية بإدخال تحسينات   28,800 -قرية سليبي هولو   •
  على نظام جمع مياه الصرف الصحي. 

دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسلل وتقييم البدائل والتوصية بإدخال تحسينات على  50,000 -ي مدينة شينيكتاد  •
  نظام تجميع مياه الصرف الصحي. 

دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسلل وتقييم البدائل والتوصية بإدخال تحسينات على نظام   30,000 -بلدة لويستون   •
  تجميع مياه الصرف الصحي. 

دوالر لتقييم جدوى إنشاء نظام مركزي جديد لتجميع مياه الصرف الصحي لخدمة منطقة  30,000 -مينا بلدة   •
  بحيرة فيندلي وتقييم بدائل الجمع والمعالجة. 

دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسلل في منطقة شارع لوريل، وتقييم البدائل، والتوصية  50,000 -بلدة فولسبورغ   •
  ى نظام تجميع مياه الصرف الصحي. بإدخال تحسينات عل

دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسلل وتقييم البدائل والتوصية بإدخال تحسينات على نظام   30,000 -قرية باريش   •
  جمع مياه الصرف الصحي.

دوالر لتقييم البدائل لمحطة ضخ جديدة لطريق إيست ريفر والتوصية بإدخال تحسينات  30,000 -بلدة هاستينغز   •
  على نظام معالجة تجميع مياه الصرف الصحي. 

دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسلل في مرتفعات فيرثكليف ومقاطعات بحيرة بيفردام،    100,000 -بلدة كورنوال   •
  على نظام جمع مياه الصرف الصحي.   ئل، والتوصية بإدخال تحسينات وتقييم البدا

دوالر لتقييم الحالة الحالية للمحطة الشمالية والمحطة الجنوبية   50,000 -منطقة تنقية المياه في مقاطعة ألباني   •
  والمعترضات وتقييم البدائل والتوصية بإدخال تحسينات على أنظمة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي. 

ل في ميد بوينت بارك سيور ديستركت، وتقييم دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسل 100,000 -بلدة وابنغر   •
  البدائل، والتوصية بإدخال تحسينات على نظام تجميع مياه الصرف الصحي. 

دوالر لتقييم بدائل نزح المياه من المواد الصلبة والتوصية بإدخال تحسينات على   30,000 -قرية بورت بايرون   •
  نظام معالجة مياه الصرف الصحي. 

دوالر لتقييم جدوى إنشاء نظام مركزي جديد لتجميع مياه الصرف الصحي لخدمة منطقة  20,000 - بلدة نيوبورج  •
  بحيرة ويست أورانج وتقييم بدائل الجمع والمعالجة. 

دوالر لتقييم حالة نظام الصرف الصحي المنفصل لمياه األمطار التابع للبلدية ،   100,000 -مدينة ماونت فيرنون   •
  التوصية بإدخال تحسينات على نظام مجاري العواصف. وتقييم البدائل و

دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسلل، وتقييم البدائل، والتوصية بإدخال تحسينات  100,000 -بلدة نيو ويندسور   •
  على نظام جمع مياه الصرف الصحي. 



كية لمحطة معالجة مياه الصرف  دوالر لتقييم الحالة الحالية والقدرة الهيدرولي 30,000 -قرية هونوي فولز   •
  الصحي ، وتقييم البدائل، والتوصية بالتحسينات. 

دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسلل، وتقييم البدائل، والتوصية بإدخال تحسينات على   24,000 -مدينة ميكانكفيل   •
  نظام جمع مياه الصرف الصحي.

التسلل وتقييم البدائل والتوصية بإدخال تحسينات على نظام  دوالر لتحديد مصادر التدفق و 30,000 -بلدة ريبلي   •
  جمع مياه الصرف الصحي.

دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسلل ، وتقييم البدائل ، والتوصية بإدخال تحسينات  50,000 -مدينة بينغامتون   •
  على نظام فيرست وارد لتجميع مياه الصرف الصحي. 

تقييم بدائل التطهير والتوصية بإدخال تحسينات على نظام معالجة مياه الصرف  دوالر ل 24,950 -بلدة شوداك   •
  الصحي. 

دوالر أمريكي لتقييم الحالة الحالية لمحارق حمأة الصرف الصحي   50,000 -منطقة تنقية المياه في مقاطعة ألباني   •
  . وتقييم البدائل والتوصية بإدخال تحسينات على نظام معالجة مياه الصرف الصحي

دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسلل، وتقييم البدائل، والتوصية بإدخال تحسينات على   30,000 -قرية ألفريد   •
  نظام جمع مياه الصرف الصحي. 

دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسلل، وتقييم البدائل، والتوصية بإدخال تحسينات على   100,000 -قرية بوليفار   •
  الصحي.   نظام جمع مياه الصرف

دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسلل، وتقييم البدائل، والتوصية بإدخال تحسينات على   30,000 -قرية سكوتسفيل   •
  نظام جمع مياه الصرف الصحي. 

دوالر لتقييم بدائل جدوى الهاضم والتوصية بإدخال   30,000 -منطقة الصرف الصحي في مقاطعة هيركيمير   •
  لجة مياه الصرف الصحي. تحسينات على محطة معا 

دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسلل، وتقييم البدائل، والتوصية بإدخال تحسينات على   30,000 -قرية براونفيل   •
  نظام جمع مياه الصرف الصحي. 

دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسلل وتقييم البدائل والتوصية بإدخال تحسينات على   30,000 - قرية مكسيكو   •
  ظام جمع مياه الصرف الصحي. ن

دوالر لتقييم بدائل الترقية والتوصية بإدخال تحسينات على نظام معالجة مياه الصرف   30,000 -مدينة فولتون   •
  الصحي. 

، وتقييم البدائل،  1دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسلل داخل منطقة الصرف الصحي رقم  30,000 -بلدة لي ري   •
  والتوصية بإدخال تحسينات على نظام تجميع مياه الصرف الصحي. 

ى نظام دوالر لتقييم بدائل الترقية إلزالة الفوسفور والتوصية بإدخال تحسينات عل 30,000 -بلدة تيكونديروجا   •
  معالجة مياه الصرف الصحي. 

دوالر لتحديد مصادر التدفق   30,000  -مقاطعة تشاتوكوا، منطقة الصرف الصحي في شمال بحيرة تشاتوكوا   •
    والتسلل في منطقة شمال بحيرة تشاتوكوا، للصرف الصحي، وتقييم البدائل، والتوصية بإدخال تحسينات على 

  جمع مياه الصرف الصحي النظام. 

دوالر لتقييم الحالة الحالية لنظام تجميع مياه الصرف الصحي داخل منطقة الصرف   30,000 -بلدة دريسدن   •
  ، وتقييم البدائل، والتوصية بالتحسينات. 1الصحي رقم 

دوالر لتقييم الحالة الحالية لنظام جمع مياه الصرف الصحي لمجتمع بايرون موبايل هوم،  30,000 -بلدة بايرون   •
  ييم البدائل والتوصية بالتحسينات. وتق

دوالر لتقييم الظروف الحالية للعديد من محطات الضخ في منطقة الصرف الصحي   100,000 -مقاطعة أونتاريو   •
  في بحيرة هونوي، وتقييم البدائل، والتوصية بإدخال تحسينات على نظام تجميع مياه الصرف الصحي. 

دوالر لتقييم الحالة الحالية لنظام تجميع مياه الصرف الصحي وتقييم البدائل والتوصية   30,000 -بلدة مقدونيا   •
  بالتحسينات. 

دوالر لتقييم جدوى إنشاء نظام مركزي جديد لتجميع مياه الصرف الصحي لخدمة منطقة  30,000 -بلدة وايالند   •
   بحيرة لون وتقييم بدائل الجمع والمعالجة.

دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسلل، وتقييم البدائل، والتوصية بإدخال تحسينات  30,000 -قرية كاناجوهاري   •
  على نظام جمع مياه الصرف الصحي. 



دوالر لتقييم إعادة تأهيل نظام مياه األمطار وبدائل البنية التحتية الخضراء والتوصية   30,000 -قرية أوزابل   •
  على نظام تجميع مياه األمطار. بإدخال تحسينات 

دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسلل في شارع مارغريت ومناطق شارع  30,000 -قرية بحيرة ساراناك   •
  أمبرساند، وتقييم البدائل والتوصية بإدخال تحسينات على نظام تجميع مياه الصرف الصحي. 

والتسلل في الصرف الصحي في ويست ترنك وتقييم   دوالر لتحديد مصادر التدفق 100,000 -مدينة نيوبورج   •
  البدائل والتوصية بإدخال تحسينات على نظام تجميع مياه الصرف الصحي. 

دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسلل وتقييم التحديثات لمحطة معالجة مياه الصرف   30,000 -قرية ويستفيلد   •
  لى نظام جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها. الصحي وتقييم البدائل والتوصية بإدخال تحسينات ع

دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسلل وتقييم البدائل والتوصية بإدخال تحسينات على نظام   30,000 -قرية ليونز   •
  جمع مياه الصرف الصحي. 

معالجة وجمع ألف دوالر لتقييم بدائل التحديث والتوصية بإدخال تحسينات على نظام  30,000 -قرية فرينشيب   •
  مياه الصرف الصحي. 

دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسلل وتقييم جدوى توسيع نظام تجميع المياه العادمة على  24,000 -قرية كويمانز   •
  . 144طول الطريق 

دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسلل وتقييم البدائل والتوصية بإدخال تحسينات على   30,000 -مدينة ساالمانكا   •
  نظام تجميع مياه الصرف الصحي. 

دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسلل وتقييم البدائل والتوصية بإدخال تحسينات على نظام   30,000 -قرية واتسون   •
  حي. جمع مياه الصرف الص

دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسلل وتقييم البدائل والتوصية بإدخال تحسينات على   30,000 -قرية اليكوتفيل   •
  نظام جمع مياه الصرف الصحي. 

دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسلل وتقييم الترقيات لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي   30,000 -قرية كوبا   •
  ينات على نظام جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها. والتوصية بإدخال تحس

دوالر لتحديد مصادر التدفق   30,000 -مقاطعة تشاتوكوا، مقاطعة بومفريت دونكيرك للصرف في بورتالند   •
والتسلل وتقييم الترقيات للعديد من محطات الضخ وتقييم البدائل والتوصية بإدخال تحسينات على نظام تجميع مياه  

  ي. الصرف الصح

، وتقييم البدائل والتوصية 2دوالر لتحديد مصادر التدفق والتسلل داخل المجاري رقم  100,000 -قرية ديبيو   •
  بإدخال تحسينات على نظام جمع مياه الصرف الصحي. 
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