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مليون دوالر لنقل العمال الحاليين وتدريب األفراد في المجتمعات المتضررة من   25تعلن عن مقترح بقيمة الحاكمة هوكول 
 أجل وظائف نظيفة في مجال الطاقة  

  
( إلى الحصول على منحة فدرالية لدعم اتحاد مساواة  NYSERDA) تسعى هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك

  من سكان نيويورك 3,500الطاقة في كليات المجتمع في نيويورك لتكثيف التدريب واإلعداد الوظيفي لـ 
  

في المائة من الفوائد من استثمارات  35يدعم هدف قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع المتمثل في تحقيق ما ال يقل عن 
 اقة النظيفة للمجتمعات المحرومة  الط

  
مليون دوالر بدعم من هيئة أبحاث   25أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن مقترح لمنحة فدرالية على مستوى الوالية بقيمة 

وتطوير الطاقة بوالية نيويورك، ووزارة العمل بوالية نيويورك، واتحاد مساواة الطاقة في كليات المجتمع في نيويورك.  
حين في قطاع الوقود سيتخذ هذا االقتراح نهًجا متعدد األو جه إلعادة تأهيل وتدريب سكان نيويورك، بما في ذلك العمال المسرَّ

األحفوري وأفراد المجتمعات المحرومة، للحصول على فرص عمل جديدة للطاقة النظيفة. باإلضافة إلى ذلك، سيدعم االقتراح  
ماد الجزئي وتوفير مجموعة من الخدمات الشاملة كليات المجتمع من خالل تطوير المناهج التي تعتمد على الصناعة واالعت

لمساعدة األفراد في النجاح الوظيفي. يدعم العمل بموجب هذا المقترح قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع )قانون المناخ(  
تأمين االنتقال  بالمائة من الفوائد من استثمارات الطاقة النظيفة للمجتمعات المحرومة و 40بالمائة بهدف تحقيق   35لتقديم 
  العادل.

  
"هذا هو التعاون األول من نوعه بين القطاعين العام والخاص على مستوى الوالية والذي يعكس التزاًما مشترًكا من الحكومة 

والصناعة والعمل والتعليم والتصنيع والمنظمات المجتمعية إلعداد األفراد في المجتمعات المحرومة لالنتقال إلى الطاقة 
. "لتدريب القوى العاملة المستقبلية في نيويورك، نحتاج إلى التفكير بشكل إبداعي  قالت الحاكمة هوكولفة في نيويورك،" النظي

تقود والية نيويورك   - ومرة أخرى  -حتى نتمكن من االستفادة من الخبرات والموارد الحالية لتنمية هذا القطاع الجديد والمثير 
  الطريق إلى األمام."

  
( عرًضا NYSERDAنيابة عن الجمعية التعاونية على مستوى الوالية، قدمت هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك )

مليون دوالر للحصول على فرصة تمويل من خالل تحدي الوظائف الجيدة في جمعية التنمية االقتصادية األمريكية    25بقيمة 
(EDA سيركز اتحاد .)NYCCEE24م ، وهو ائتالف يض  ( كلية مجتمع في جامعة والية نيويوركSUNY جامعة مدينة/)

(، وأرباب عمل، ومنظمات مجتمعية، ونقابات، وقادة دينيين وحكوميين ومحليين، على الموارد الحالية CUNYنيويورك )
هني جديد في  واستكشاف الفرص لالستفادة من التمويل الحكومي والفيدرالي ومن القطاع الخاص لتطوير تدريب وإعداد م

كهربة المباني، وطاقة الرياح البحرية، والطاقة الشمسية، والتصنيع المتقدم. ستتم قيادة كل قطاع على التوالي من قبل جمعية  
( ومؤسسة التنمية االقتصادية لمدينة نيويورك CEG، ومركز النمو االقتصادي )AEA  - توافر الطاقة بتكاليف معقولة 

(NYCEDCومجلس الطاقة ا ،)( لمتجددة بين الوالياتIREC( ورابطة التصنيع في وسط نيويورك ،)MACNY  ستقوم .)
( بتعميم هذه NYSDOL( ووزارة العمل بوالية نيويورك )NYSERDAهيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك )

ل العادل، وكذلك مع أهداف الجهود لضمان توافقها مع توصيات مجلس العمل المناخي لوالية نيويورك ومجموعة عمل االنتقا
 وغايات القوى العاملة العامة للوالية.  

  



"من   :(NYSERDA) قالت دورين م. هاريس، الرئيسة والمديرة التنفيذية في هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك
ير القوى العاملة، ال سيما  الواضح أن العمل الذي نقوم به في والية نيويورك لتعزيز التدريب على الوظائف الخضراء وتطو

من خالل إطار عمل شامل مثل هذا، هو بالضبط ما يجب القيام به على المستوى الوطني لضمان حصول جميع األفراد من  
كل مجتمع على نفس الفرص للمشاركة في التحول إلى الطاقة النظيفة. تفخر هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك 

(NYSERDAبالمساعدة )  في قيادة هذا الجهد وستواصل جهودنا لبناء مستقبل مشرق للقوى العاملة في مجال الطاقة النظيفة
   في نيويورك."

  
: "تستهل  قالت روبرتا ريردون مفوضة وزارة العمل بوالية نيويورك والرئيسة المشاركة لمجموعة عمل االنتقال العادل

والية نيويورك حقبة جديدة من اإلنصاف من خالل ضمان إدراج المجتمعات المحرومة بشكل بارز في صناعة الطاقة النظيفة 
عداد للمساعدة في ربط سكان نيويورك بفرص التدريب التي ستعدهم لمهن  سريعة التوسع لدينا. إن وزارة العمل على است

 مجزية في مجال ما سيساعد في تلبية احتياجات الطاقة في واليتنا بطريقة مسؤولة بيئيًا."  
  

( على المشاركة معًا  CUNY/SUNYباإلضافة إلى ذلك، ستعمل كليات جامعة مدينة نيويورك/ جامعة والية نيويورك )
ر المناهج والتدريب المهني المسبق، وتنظيم عروض التعلم عن بعد والتعليم المدمج، وبناء الفصول والبرامج التي لتطوي

بمشاركة   NYCCEEتستفيد من نقاط القوة الخاصة بكل منها. سيتم تطوير أوراق االعتماد في الطاقة النظيفة من قبل اتحاد 
يئي. سيتم أيًضا تقديم خدمات شاملة للمشاركين في النقل، والرعاية نشطة من مستشاري الصناعة وخبراء اإلصحاح الب

 النهارية، واالستشارة، وغيرها من المجاالت التي تحددها الحاجة المحلية.  
  

( مقترح التمويل إلى تحدي الوظائف الجيدة في جمعية  NYSERDAقدمت هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك )
( حيث تتوافق جهود نيويورك على مستوى الوالية بشكل وثيق مع هدف التحدي EDAاألمريكية )التنمية االقتصادية 

وهو إعادة األمريكيين إلى العمل من خالل بناء وتعزيز األنظمة والشراكات التي تجمع أصحاب العمل الذين لديهم  -الفيدرالي 
كسابهم المهارات التي تؤدي إلى وظائف جيدة األجر. احتياجات توظيف مع الكيانات الرئيسية األخرى لتدريب العمال وإ

مليون دوالر من أموال فيدرالية، ستوفر هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك مبلغًا   25استكمااًل لطلب الحصول على 
الحتباس الحراري، ماليين دوالر في حصة التكلفة من صندوق الطاقة النظيفة والمبادرة اإلقليمية لغازات ا  3إضافيًا قدره 

 دوالر من مؤسسة نوفو.   250,000و  AVANGRID, Incدوالر من  500,000باإلضافة إلى 
  

: "بصفتنا شركة رائدة في مجال الطاقة المستدامة، فإن بناء  دينيس في أربوال AVANGRIDقال الرئيس التنفيذي لشركة  
القوى العاملة للطاقة النظيفة في المستقبل هي رؤية نتشاركها مع الحاكمة هوكول. بصفتنا الشركة الرائدة في الصناعة في  

ا شامالً  مع هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك يوفر برنامجً  AVANGRID، فإن تعاون NYCCEEاتحاد 
للمساعدة في ضمان تطوير مجموعة مواهب من العمال المتنوعين الذين يمثلون المجتمعات التي نخدمها. هذا البرنامج هو  

تتويج للعديد من المحادثات مع أصحاب المصلحة بما في ذلك مجموعات المجتمع وكليات المجتمع المحلي التي ركزت على  
المشتركة للمساعدة في بناء قوة عاملة ماهرة من شأنها أن تساعد في تمكين التحول إلى الحلول التي يمكن أن تلبي أهدافنا 

  الطاقة النظيفة."
  

: "نحن ندرك أن فرصة المنحة الفيدرالية هذه سيكون لها قال مارتن كيرك، كبير منسقي المشاريع الخاصة لمؤسسة نوفو
  رد مهمة لتطوير نظام تدريب قوي على مهارات الطاقة النظيفة."تأثير مفيد في والية نيويورك، من حيث أنها ستوفر موا

  
( لهيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك، سيقوم اتحاد EDAبموجب مقترح جمعية التنمية االقتصادية األمريكية )

NYCCEE  عامل حالي يلي ذلك التنسيب في وظائف الطاقة النظيفة   1,500عامل جديد وإعادة تأهيل   2,000بتدريب
عالية الجودة وذات األجر الجيد، مع التركيز بشكل خاص على الوصول إلى المجتمعات المحرومة والسكان ذوي األولوية. 

في نيويورك وتتمتع بخبرة طويلة في مجال   ، وهي شركة مملوكة للنساءArch Street Communicationsستدعم 
  (.EDAالطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، تنفيذ البرنامج إذا تم تمويل المقترح المقدم إلى جمعية التنمية االقتصادية األمريكية )

  
مليون دوالر  120يرتكز هذا الجهد على مستوى الوالية على التزام هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك بأكثر من 

من سكان نيويورك   40,000لدعم مبادرات تطوير القوى العاملة الجديدة والحالية وتدريبها، مما يساعد في إعداد أكثر من 
ومساعدة شركات الطاقة النظيفة في التوظيف والتشغيل   2025لتنمية فرص العمل في مجال الطاقة النظيفة بحلول عام 



، تم اختيار هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك من قبل وزارة الخزانة 2021رس والتدريب أثناء العمل. في ما
األول  (SIPPRAمشروع شراكة التأثير االجتماعي للدفع مقابل النتائج )األمريكية ووزارة العمل األمريكية للتعاون في  

يمه لتوفير التدريب الوظيفي على الطاقة النظيفة للعاطلين عن العمل والعاملين ذوي الدخل المنخفض، وزيادة الذي تم تصم
يدعم المشروع بشكل مباشر تدريب القوى العاملة في مجال الطاقة النظيفة وسيساعد أجور المشاركين وتقييم فعالية التدريب. 

  ال سيما داخل المجتمعات المحرومة.  -ظائف جيدة في إزالة الحواجز التي تحول دون الوصول إلى و
  

"إن التصدي لتغير المناخ ليس مجرد استثمار في بيئتنا؛ هذا يعني أيًضا وظائف ذات رواتب   :قال السناتور تشاك شومر 
جيدة، وتكاليف طاقة أقل، وفرص اقتصادية. يضع مقترح هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك العمال والمجتمعات  

ل، وسوف يدرب الجيل القادم آلالف وظائف الطاقة  المحرومة التي كانت على الخطوط األمامية ألزمة المناخ في المقام األو
النظيفة لتغذية مستقبل أكثر إشراقًا لجميع سكان نيويورك." "من الرياح البحرية إلى الهيدروجين النظيف، كانت نيويورك تقود 

بعيًدا عن الوقود  األمة في االبتكار واإلنتاج للطاقة الخضراء، وستعمل مثل هذه المشاريع على تكثيف جهودنا بينما ننتقل 
األحفوري. سأستمر في الكفاح بكل ما أوتيت من قوة للتأكد من أن نيويورك قادرة على تعزيز الكفاح ضد تغير المناخ وأن 

  عمالنا لديهم جميع المهارات والدعم الذي يحتاجون إليه لتأمين وظائف عالية الجودة وذات رواتب جيدة."
  

: "إن مقترح مشروع هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك هو نهج ذكي ومبتكر  ندقالت السناتور كريستين غيليبرا 
للتحول إلى الطاقة النظيفة. سيسمح ذلك لنيويورك ببناء قوة عاملة قوية للطاقة الخضراء مع ضمان عدم ترك العمال  

حين من صناعة الوقود األحفوري وأفراد المجتمعات المحرومة في هذه الع ملية. إنني أحثُّ إدارة التنمية االقتصادية على الُمسرَّ
  منح هذا المقترح االعتبار الكامل."

  
: "إن تدريب القوى العاملة في مجال الطاقة النظيفة لدينا له فوائد هائلة على عملنا لمعالجة أزمة  قال النائب بول دي تونكو

لقد تزعمت منذ فترة طويلة التأييد في الكونغرس لالستثمار في  المناخ في ظل دفع عجلة االبتكار وتقوية االقتصاد األمريكي.  
وظائف الطاقة النظيفة في المستقبل، ويسعدني إعالن اليوم الذي سيرتكز بقوة على هذا الجهد. أشكر الحاكمة هوكول وهيئة 

والتأكد من أن واليتنا   أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك وجميع الملتزمين بجلب فرص جديدة آلالف من سكان نيويورك
  تقود األمة في الكفاح من أجل مستقبل أقوى وأنظف وأكثر شموالً."

  
: "بينما نعمل على تجاوز الوباء، فإن  قال السيناتور كيفن باركر، رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ بوالية نيويورك

توفير وظائف بأجر معيشي مع مزايا سيكون أمًرا ضروريًا لجعل العائالت تقف على أقدامها مرة أخرى. أحيي الحاكمة  
هوكول وهيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك على هذه المبادرة التي ستوفر فرص عمل للطاقة النظيفة للمجتمعات  

ة. سيضمن تحدي الوظائف الجيدة توفير الفرص للباحثين عن عمل، بينما نعمل في نفس الوقت على تحقيق أهداف المحتاج
  الطاقة النظيفة."

  
"يعد العمل بشكل تعاوني مع والية  ( مايكل د. ويلش: IBEWقال الممثل الدولي لمنظمة اإلخوان الدولية لعمال الكهرباء ) 

نيويورك وكليات المجتمع طريقة فعالة لجلب متدربين جدد ومجهزين جيًدا إلى برامج المسارات المهنية النقابية. تُقّدر منظمة  
ر منهم  ( كيف يمثل هذا البرنامج مصالح نقابات العمال في الوالية، والذين يرى الكثيIBEWاإلخوان الدولية لعمال الكهرباء )

  بشكل متزايد مستقباًل في وظائف الطاقة النظيفة."
  

هناك تألق متواضع في  القس الدكتور كاهلي موتو: " The 400 Foundationقال المؤسس المشارك ونائب رئيس 
ولئك  الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي العامة لدينا لتوفير مسارات لفرص وظيفية خضراء ناشئة، وتوفير تلك الفرص أل

الذين يعيشون في المجتمعات المحرومة والمهمشة تاريخيًا. تألق بسيط، في إطار العدالة الذي تم إطالقه في اتحاد 
NYCCEE يوفر أساس ثروة األجيال ألولئك الذين تم نسيانهم في السابق، مع توفير موارد الطاقة التي تغذي بيئيًا والتي ،

  جيال القادمة. التألق ببساطة."من األ 100ستعمل على توفير الطاقة لـ 
  

(: CUNYالتابعة لجامعة مدينة نيويورك ) Kingsboroughقالت الدكتورة كلوديا ف.شريدر، رئيسة كلية مجتمع 
( والتزام والية نيويورك بآالف الشباب  CUNYبشدة مع جهود جامعة مدينة نيويورك ) NYCCEE"تتوافق أهداف اتحاد 

من  NYCCEEالفرصة لتأمين وظائف جيدة األجر في صناعة الطاقة النظيفة. تستفيد خطة اتحاد  والبالغين الذين يستحقون

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2021-Announcements%2F2021-03-22-Treasury-and-Labor-Departments-Award-Funding-for-the-First-Social-Impact-Partnership-Project&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc73d034e8b3d4aa40ed008d9f231bee6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637807117744171398%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vfv%2BZ6k4SU%2FoVMvwsLHJ6jrWYzeHpeBRSUBgTag5oP8%3D&reserved=0


قوة نظام الكلية العامة في نيويورك؛ نتطلع إلى التعاون مع أصحاب المصلحة لتحديد المناهج الدراسية وإزالة الحواجز التي 
  تحول دون الوصول إلى فرص األعمال في القرن الحادي والعشرين."

  
"يسرُّ كلية  نانا:  -( الدكتورة ديانا بيرتSUNY Monroeقالت رئيسة كلية مجتمع مونرو في جامعة والية نيويورك )

مجتمع مونرو في جامعة والية نيويورك أن تكون جزًءا من هذه الفرصة للمساعدة في صياغة نظام قوي لمشاركة المناهج  
للطالب من خلفيات محرومة اقتصاديًا ومهمشة تاريخيًا. ستساعد شراكات   والتدريب بين الكليات التي ستخلق فوائد كبيرة

   المهمة في توفير مسارات وظيفية لكل من يريدها في اقتصاد الطاقة النظيفة." NYCCEEاتحاد 
  

"نعتقد أن هيئة أبحاث  (: NYATEPقالت ميليندا ماك، المديرة التنفيذية لجمعية نيويورك لمتخصصي التدريب والتوظيف )
في وضع فريد إلعادة األمريكيين إلى العمل في وظائف جيدة. تؤمن  NYCCEEوتطوير الطاقة بوالية نيويورك واتحاد 

( ببناء وتعزيز الشراكات، مثل هذه، لربط أصحاب العمل NYATEPجمعية نيويورك لمتخصصي التدريب والتوظيف )
حين."   الذين لديهم احتياجات توظيف مع المنظمات التي تدعم وتدرب األفراد في المجتمعات المحرومة والعاملين الُمسرَّ

  
لبناء في مدينة  "بصفتها رائًدا لقطاع كهربة ا: Energy Affordabilityقال ديفيد هيبنستال، المدير التنفيذي لجمعية 

بدمج خبرات العديد من أصحاب المصلحة لدينا إلنشاء مسارات ناجحة لتنمية القوى العاملة التي  AEAنيويورك، تلتزم  
  تهدف إلى تزويد المتعلمين بالمهارات الناشئة الالزمة للوظائف المطلوبة."

  
"لمساعدة جهود هيئة أبحاث وتطوير الطاقة (:  CEG)قال مارك إيجان، الرئيس والمدير التنفيذي لمركز النمو االقتصادي  

بوالية نيويورك، سيستخدم مركز النمو االقتصادي دورنا القيادي اإلقليمي في عقد اجتماعات ألصحاب العمل والطالب 
سنوفر  والمتعلمين البالغين وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين لضمان إمكانية استفادة جميع األطراف من هذا البرنامج.

خبراء في الموضوع لتقديم المشورة بشأن تطوير المناهج والبرامج؛ وقيادة وحضور االجتماعات حسب االقتضاء، ومراجعة 
  الوثائق وجمع البيانات لضمان معالجة العوائق وتوثيق نجاحات البرنامج وتكرارها."

  
لتنمية االقتصادية لمدينة نيويورك ليندسي جرين:  قالت نائب الرئيس التنفيذي وكبيرة مسؤولي اإلستراتيجيات لمؤسسة ا

"تتوافق أهداف هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك في متابعة تحدي الوظائف الجيدة بقوة مع جهود مؤسسة التنمية 
أمين وظائف ذات االقتصادية لمدينة نيويورك وتعكس التزام مدينة نيويورك بآالف الشباب والبالغين الذين يستحقون الفرصة لت

رواتب جيدة. تعتبر خطة مؤسسة التنمية االقتصادية لمدينة نيويورك الخاصة بنظام قوي لتبادل المناهج والتدريب عبر الحرم  
  الجامعي سليمة، ونحن ندعم تركيزها على العدالة البيئية."

  
"يسرُّ المجلس الدولي للطاقة  (:IRECواليات )قال الري شيروود، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الطاقة المتجددة بين ال

في خدمة االتحاد، سنقوم بإحضار تحالفنا الوطني للقوى  المتجددة بين الواليات أن يقود قطاع الطاقة الشمسية لهذه المبادرة. 
العاملة في مجال الطاقة النظيفة والتعداد الوطني السنوي للوظائف الشمسية وخرائط الوظائف التفاعلية لمساعدة سكان  

  نيويورك على تأمين وظائف جيدة."
  

"يلتزم اتحاد المصنّعين في  (: MACNYط نيويورك )قال راندي وولكن، الرئيس والمدير التنفيذي التحاد المصنّعين في وس
وسط نيويورك باستخدام دورنا القيادي اإلقليمي وعلى مستوى الوالية لعقد اجتماعات شركات التصنيع المتقدمة في سلسلة 

استفادة توريد الطاقة النظيفة، باإلضافة إلى الطالب والمتعلمين البالغين وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين لضمان 
  الجميع من هذا البرنامج."

  
"عندما تنظر القوى  : Arch Street Communicationsقالت نورا مادونيك، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة 

، سوف NYCCEEسنوات، ما الذي ستراه؟ بمساعدة اتحاد  10العاملة في مجال الطاقة النظيفة في نيويورك في المرآة بعد 
بقيادة هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية   Arch Street Communicationsيويورك بالكامل. تشيد يعكس مستقبلنا ن 

نيويورك في الجمع بين التعليم والفرص، وإنشاء أساس عادل لجميع سكان نيويورك للدخول في االقتصاد األخضر واالستفادة 
  منه."

  



العاملة ومبادرات التطوير الخاصة بهيئة أبحاث وتطوير الطاقة يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول تدريب القوى 
 .  هنابوالية نيويورك  

  
 .  هنا، باإلضافة إلى قائمة كاملة باألعضاء، الرجاء النقر NYCCEEللوصول إلى معلومات إضافية حول اتحاد 

  
  خطة المناخ الوطنية الرائدة في والية نيويورك 

درات المناخ والطاقة النظيفة ُجرأة في الدولة، ويدعو إلى انتقال منظم  يُعد برنامج المناخ الرائد في والية نيويورك من أكثر مبا
وعادل إلى الطاقة النظيفة التي تخلق فرص عمل وتستمر في تعزيز االقتصاد األخضر المراعي للبيئة بينما تتعافى والية  

لمناخ وحماية المجتمع،  (. ووفقًا لما هو منصوص عليه في قانون القيادة في مجال اCOVID-19نيويورك من جائحة )
تمضي والية نيويورك في طريقها نحو تحقيق هدفها المحدد والمعني بتوفير قطاع كهرباء خاٍل من االنبعاثات بحلول عام 

، وتحقيق الحياد الكربوني جميع قطاعات االقتصاد. وهي  2030% بحلول عام 70ومنها توليد طاقة متجددة بنسبة  2040
من  102مليار دوالر في    33ويورك غير المسبوقة لتكثيف الطاقة النظيفة، بما في ذلك أكثر من تعتمد على استثمارات ني

مليار   1.8مليار دوالر للحد من انبعاثات المباني، و  6.8مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق في جميع أنحاء الوالية، و 
مليار دوالر في   1.6ر لمبادرات النقل النظيف، وأكثر من مليار دوال 1دوالر لتوسيع نطاق الطاقة الشمسية، وأكثر من 

وظيفة في قطاع الطاقة النظيفة في   158,000التزامات البنك األخضر في نيويورك. دعمت هذه االستثمارات مجتمعة نحو 
بإنتاج  ، والتزام 2011في المائة في قطاع الطاقة الشمسية الموزعة منذ   2,100، أي زيادة بنسبة 2020نيويورك في 

. وبموجب قانون المناخ، ستستكمل نيويورك هذا التقدم وستخفض  2035ميغاواط من الرياح الساحلية بحلول  9,000
% 35، مع ضمان توجيه 2050بحلول عام  1990عن مستويات عام  %85انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة 

لنظيفة، إلى المجتمعات المحرومة وتعزيز التقدم نحو هدف من فوائد استثمارات الطاقة ا %40على األقل، بهدف تحقيق 
تريليون وحدة حرارية بريطانية   185للوالية المتمثل في تقليل استهالك الطاقة في الموقع بمقدار  2025كفاءة الطاقة لعام 

  من الطاقة المتوفرة لالستخدام النهائي. 
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