
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 3/ 3 للنشر فوًرا: 

 
 

ا للطاقة  1,500مليون دوالر إلنشاء أكثر من  25الحاكمة هوكول تعلن عن توفر      منزالا صحياا وميسور التكلفة وموفرا
  

تعزز المرحلة الثانية من مبادرة الطاقة النظيفة هدف الحاكمة هوكول المتمثل في إنشاء مليوني منزل مزود بالكهرباء أو 
  2030جاهز للكهرباء بحلول 

  
  

 أكثر إلنشاء النظيفة الطاقة مبادرة خالل من اآلن التمويل من دوالر  مليون 25  توفر عن اليوم هوكول كاثي الحاكمة أعلنت
 الوالية. أنحاء جميع في العائالت متعددة القائمة المباني في معقولة وبأسعار للمناخ وصديق  للطاقة موفر منزل 1,500 من
 مزود أو للبيئة صديق منزل مليوني وإنجاز المباني  انبعاثات  من للحد الحاكمة تيجيةاسترا  من جزًءا المبادرة هذه تُعد

  .2030 بحلول للكهرباء جاهز أو بالكهرباء
  

قالت  "يتطلب انتقال نيويورك إلى مستقبل أنظف وأكثر اخضراًرا اتخاذ إجراءات صارمة للحد من التلوث في قطاع المباني،" 
"من خالل مبادرة الطاقة النظيفة، نحن نمضي قدًما في خطتنا لتحقيق مليوني منزل صديق للمناخ في  الحاكمة هوكول.

   األكثر خضرة في متناول جميع سكان نيويورك لألجيال القادمة." غضون عقد من الزمن والتأكد من أن المساكن 
  

توفر مبادرة الطاقة النظيفة لمطوري اإلسكان إمكانية وصول مبسطة إلى تمويل منح الكفاءة والكهرباء، وفرص تمويل  
اإلسكان الميسور التكلفة، والمساعدة الفنية التي ستسمح في النهاية لمزيد من سكان نيويورك باالستفادة من منازل صحية 

المنازل والمجتمعات بوالية نيويورك وبدعم من هيئة أبحاث الطاقة وتطويرها  ونظيفة. البرنامج، الذي تديره وكالة تجديد
  منزل جديد موفر للطاقة. 600مليون دوالر لبناء  7.5مع برنامج تجريبي بقيمة  2021  في إطالقه تم بوالية نيويورك،

  
قائمة متعددة العائالت التي تخضع لعملية إعادة  تعمل هذه المرحلة الثانية من التمويل على توسيع األهلية للمباني السكنية ال

يمكن لمطوري   تأهيل متوسطة أو كبيرة، باإلضافة إلى الحوافز المستمرة لمشاريع البناء الجديدة وإعادة االستخدام التكيفية.
من خالل طلبات تقديم العروض لوكالة تجديد المنازل والمجتمعات للحصول على تمويل متعدد   تمويل طلب تقديمالمنازل 

   %.4% و9بنسبة  2022العائالت لشتاء 
  

 منزل مليون عن يقل ال ما إلنجاز خطة  عن هوكول الحاكمة أعلنت  العام، هذا من سابق  وقت في الوالية  حالة خطاب في
 من أكثر منها ستستفيد  تجديدات ذلك  في بما ،2030 بحلول للكهرباء جاهز منزل ونملي إلى يصل وما بالكهرباء مجهز

   الدخل. متوسطة  إلى منخفضة أسرة 800,000
  

  المناخ لقيادة نيويورك والية قانون حدده الذي الكربون من للحد  الوالية هدف تحقيق في المسبوق غير االلتزام  هذا سيساعد
  بحلول 1990 عام مستويات من  % 85 بنسبة الحراري االحتباس  غازات انبعاثات خفض يتطلب والذي المجتمع، وحماية

  االقتصاد. قطاعات جميع في فريةص انبعاثات صافي  المطاف نهاية وفي ،2050 عام
  

مليار دوالر مخصصة بالفعل لتقليل البصمة الكربونية لمخزون المباني في نيويورك،  6.8تعتمد مبادرة الطاقة النظيفة على 
  .والمجتمعات المنازل تجديد لوكالة التكلفة الميسور اإلسكان  محفظةبما في ذلك في 
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"تقدم أجندة المناخ التحولية للحاكمة هوكول حلوالً  قالت مفوضة وكالة تجديد المنازل والمجتمعات روثان فيزناوسكاس:
حقيقية وقابلة للتطوير للحد من االنبعاثات الضارة من المباني. تُعد مبادرة الطاقة النظيفة مكونًا مهًما للوصول إلى هذا الهدف،  

والدعم الفني لمساعدة مطوري اإلسكان على بناء وتعديل منازل صديقة للمناخ وميسورة التكلفة. حيث تقدم الموارد المالية 
(، يتوسع البرنامج اآلن ليشمل المباني القائمة  NYSERDAبالتعاون مع هيئة أبحاث الطاقة وتطويرها بوالية نيويورك )

حتى يتمكن المزيد من سكان نيويورك من االستفادة من انخفاض تكاليف الطاقة والمنازل الصحية. معًا، تحرز نيويورك تقدًما  
  حقيقيًا نحو مستقبل أكثر اخضراًرا واستدامة." 

  
"إن دعم اإلسكان  بوالية نيويورك: وتطويرها ئة أبحاث الطاقةقالت دورين إم هاريس، الرئيسة والمديرة التنفيذية لهي

الصحي واألكثر نظافة والميسور التكلفة والمستدام أمر بالغ األهمية لتحقيق رؤيتنا لمستقبل عادل للطاقة النظيفة، ويسعدنا أن 
قابلة للتطوير مثل هذا النموذج الذي  تتوسع مبادرة الطاقة النظيفة لمعالجة االنبعاثات من المباني القائمة. من خالل نماذج 

يجعل من السهل واألكثر فعالية من حيث التكلفة إزالة الكربون من مبانينا، تواصل نيويورك وضع مخطط للتصدي لتغير 
  ." 2030المناخ والتقدم في هدف الحاكمة هوكول المتمثل في إنجاز مليوني منزل صديق للمناخ بحلول عام  

  
  

###  
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