
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 3/ 12 للنشر فوًرا: 

 
 

  مليون دوالر لتمويل مشاريع بنية تحتية للمياه  725الحاكمة هوكول تعلن عن 
  

  سوف تستبدل المشاريع أنابيب مياه الشرب الرئيسية وتحس ِّن مرافق معالجة مياه الصرف الصحي
  

  
مليون دوالر  725أعلنت الحاكمة كاثي هوكول أن مجلس إدارة مؤسسة المرافق البيئية بوالية نيويورك وافق على أكثر من 

ن جودة   13من المساعدات المالية لمساعدة   بلدية وهيئة عامة على تطوير مشاريع البنية التحتية الحيوية التي تحمي أو تحس ِّ
جل والمنح المعلن عنها سابقًا والتي وافق عليها مجلس إدارة مؤسسة المرافق البيئية المياه. ستوفر التمويالت قصيرة األ

(EFC  رأس المال للحكومات المحلية لمساعدتها في بدء العمل على األرض في المشاريع الهامة. كما وافق المجلس أيًضا )
  للمشاريع القائمة وتقل ِّل من ديون البلديات.على العديد من تحويالت التمويل طويلة األجل التي توفر إعفاء من الفوائد 

  
مليون دوالر من المساعدات المالية هيئة  650من بين عمليات تمويل المشروع التي تم اإلعالن عنها، ستساعد أكثر من 

دينة. ما  تمويل المياه البلدية في مدينة نيويورك على إجراء تحسينات في العديد من محطات التحكم في تلوث المياه في الم
ماليين دوالر من المنح والتمويل سيساعد مدينة إلميرا في مقاطعة تشيمونج على استبدال أنابيب مياه الشرب   6يقرب من 

مليون دوالر في تحسين محطة معالجة مياه الصرف الصحي في قرية   2.75الرئيسية، وستساعد منحة وحزمة تمويل بقيمة 
  كوبليسكيل في مقاطعة شوهرايي.

  
ستحق كل مجتمع بمفرده في نيويورك الحصول على المياه النظيفة، وهذا هو السبب في أن االستثمار في البنية التحتية للمياه "ي

. "مع زيادة التمويل من قانون البنية التحتية الفيدرالي من الحزبين  الحاكمة هوكول قالت النظيفة يمثل أولوية قصوى،" 
لمياه النظيفة في ميزانيتي التنفيذية، سنعمل مع الحكومات المحلية لتحديث البنية التحتية واالستثمار التاريخي في مبادرات ا

  للمياه في نيويورك لحماية الصحة العامة والبيئة والمساعدة في ضمان اقتصاد قوي." 
  

"يتم التأكيد مرة أخرى على التزام   (:EFCقالت مورين إيه كولمان، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة المرافق البيئية )
الحاكمة هوكول بتحقيق أهداف جودة المياه في نيويورك من خالل استثمار كبير آخر في مشاريع البنية التحتية للمياه. يسر 
لوالية مؤسسة المرافق البيئية تقديم حلول فعالة من حيث التكلفة للحكومات المحلية من خالل الصناديق المتجددة للوالية ومنح ا

  للمياه." 
  

"منذ   (:EFC( ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المرافق البيئية )DECقال باسيل سيغوس، مفوض إدارة الحفاظ على البيئة )
أن تولت الحاكمة هوكول منصبها، جعلت حماية جودة المياه في نيويورك إحدى أولوياتها القصوى. إن العمل مع أكثر من  

ة عالمة فارقة في جهود الوالية المستمرة لتزويد المجتمعات المحلية بالموارد الالزمة لتوفير  اثنتي عشرة بلدية وسلطات عام
  الوصول إلى مياه الشرب النظيفة وإجراء تحسينات مهمة في معالجة مياه الصرف الصحي لحماية الصحة العامة والبيئة." 

  
من معالجة الملوثات الناشئة التي تم تنظيمها حديثًا والتي : " قالت مفوضة الصحة بوالية نيويورك، الدكتورة ماري تي باسيت 

تهدد جودة مياه الشرب، إلى ضمان التخلص السليم من مياه الصرف الصحي، ستفيد هذه االلتزامات المالية صحة ورفاهية  
ظمة توصيل المياه جميع سكان نيويورك. يسعدنا أن نكون قادرين على دعم هذه المجتمعات ألنها تعمل على تجديد وتحديث أن

  القديمة وأنظمة الصرف الصحي." 
  



( وصندوق الوالية CWSRFتتضمن موافقة مجلس اإلدارة على التمويل من خالل صندوق الوالية المتجدد للمياه النظيفة )
نح المقدمة بموجب قانون تحسين البنية التحتية للمياه )DWSRFالمتجدد لمياه الشرب ) الموقع  (. تفضل بزيارة WIIA( والمِّ

  ( لمعرفة المزيد حول فرص تمويل البنية التحتية للمياه.EFCلمؤسسة المرافق البيئية ) اإللكتروني
  

( لوكالة  CWNSتحث مؤسسة المرافق البيئية البلديات على المشاركة في استطالع احتياجات مستجمعات المياه النظيفة )
مارس. تُعدُّ المشاركة أمًرا بالغ األهمية ألنها قد  1ي (، والذي بدأته مؤسسة المرافق البيئية في نيويورك فEPAحماية البيئة )

( لوالية نيويورك  CWSRFتؤثر على مقدار التمويل الفيدرالي الذي سيتم تخصيصه لصندوق الوالية المتجدد للمياه النظيفة )
لبنية التحتية لمياه الصرف  لتمويل مشاريع البنية التحتية للمياه النظيفة في المستقبل. يُطلب من البلديات توثيق احتياجات ا

لتقديم الوثائق  www.efc.ny.gov/needs اذهب إلى (.EPAالصحي في مجتمعاتهم لتقديمها إلى وكالة حماية البيئة )
  والموارد للمساعدة في التقديمات. 

  
  مشاريع مياه الشرب التي تمت الموافقة عليها:

  

دوالر في شكل تمويل قصير األجل بسعر السوق   657,949,860 -هيئة تمويل المياه البلدية لمدينة نيويورك  •
  لتصميم وبناء تحسينات مختلفة في العديد من محطات التحكم في تلوث المياه بالمدينة.

دوالر كتمويل طويل األجل بدون فوائد ومنحة   4،407،496 -هيئة تمويل مياه بلدية ألباني في مقاطعة ألباني  •
لتصميم وبناء مشروع بيفر كريك لمعالجة مياه الصرف   WIIAدوالر بموجب قانون  277،498بموجب بقيمة 

ن الفيضانات ( ومشروع التخفيف مBeaver Creek Sewershed Overflow Abatementالصحي )
(Flood Mitigation Project.)  

دوالر   1,000,000دوالر كتمويل قصير األجل بدون فوائد و   800,000 - بلدة كانيدي في مقاطعة أليغاني  •
كتمويل قصير األجل بسعر السوق لتخطيط وتصميم وبناء نظام تعقيم في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في  

  المدينة.

دوالر كتمويل قصير األجل وبدون فوائد ومنحة بقيمة  2,025,000 -مقاطعة شوهرايي  قرية كوبليسكيل في •
  لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي وتحسينات نظام التجميع. WIIAدوالر بموجب قانون  747,250

 دوالر كتمويل طويل األجل بدون فوائد ومنحة بقيمة 1,875,733 -بلدة بالتيمور الجديدة في مقاطعة جرين  •
  إلجراء تجديدات في نظام مياه الصرف الصحي.  WIIAدوالر بموجب قانون  111,712

دوالر كتمويل طويل األجل بدون فوائد لتصميم   20,000,000 -مدينة أوغدينسبورغ في مقاطعة سانت لورانس  •
  وبناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي وتحسينات محطة الضخ.

  
  مشاريع مياه الشرب التي جرت الموافقة عليها:

  

دوالر على المدى القصير، وتمويل بسعر السوق ومنحة بقيمة   2,870,789 -مدينة إلميرا في مقاطعة تشيمونج  •
الستبدال خطوط الخدمة الرئيسية والعدادات، واستبدال خط نقل الخزان   WIIAدوالر بموجب قانون   3,000,000

بدال معبر نهر شيمونج على شارع  بوصة، وإصالح معبر نهر تشيمونج على شارع هارمون، واست 30الرئيسي 
  ماديسون وخط التوزيع/النقل الرئيسي على شارع المياه.

قدم   51,000تمت الموافقة على تمويل ثالث بلديات في مقاطعة أونونداغا لمشروع مشترك لتركيب ما يقرب من  •
ميلتون، وهي محطة طولي من المياه، وخزانات تخزين جديدة ومحطات ضخ في وصلة مدينة سيراكيوز وطريق ها

جديدة لتقوية الكلور على طريق جوردن، واستبدال ونقل موقع محطة ضخ جديدة لألماكن الضيقة القائمة وتوحيد 
 نظام المياه العامة في حديقة شامبيونز موبايل هوم بارك. 

o  دوالر كتمويل   5,372,516دوالر كتمويل قصير األجل بدون فوائد و   2,686,259 -بلدة إلبريدج
  قصير األجل بسعر السوق للمدينة.

o  دوالر كتمويل  3,497,204دوالر كتمويل قصير األجل بدون فوائد و  1,748,602 -قرية إلبريدج
  قصير األجل بسعر السوق للقرية.
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o  منحة من صندوق  3,000,000دوالر كتمويل قصير األجل بدون فوائد و  2,697,199  -قرية جوردن
  (.DWSRFشرب )الوالية المتجدد لمياه ال

دوالر كتمويل طويل األجل بدون فوائد ومنحة بقيمة  7,313,141 -بلدة أورليانز في مقاطعة جيفرسون  •
وتركيب أنابيب   NYS Route 12 Water Districtإلنشاء منطقة  WIIAدوالر بموجب قانون  420,351

  في بلدة ألكساندريا. Route 12 Water Districtتوزيع جديدة ومحطة ضخ وخزان مياه نهائي للربط مع 

دوالر كتمويل طويل األجل بدون فوائد ومنحة بموجب قانون  814,467 -بلدة ستارك في مقاطعة هريكيمر  •
WIIA  دوالر لتطوير مصادر آبار جديدة، وخزان جديد لتخزين المياه، واستبدال أنابيب المياه    128,626بقيمة

  القديمة وإضافة عدادات مياه جديدة.
  534,835دوالر كتمويل طويل األجل بدون فوائد ومنحة بقيمة   2,249,788 -ة تانرسفيل في مقاطعة جرين قري •

 Rip Vanإلعادة تأهيل محطة معالجة المياه الحالية، ومعالجة إزالة الزرنيخ لبئر  WIIAبموجب قانون 
Winkleعدادات المياه القديمة، وإعادة تأهيل  ، وقدرة استيعابية إضافية لمصدر المياه الجوفية، واستبدال أنابيب و

  خزان المياه الموجود.

  
على االلتزامات السابقة من خالل اقتراح أكثر من نصف مليار  2023تعتمد الميزانية التنفيذية للحاكمة هوكول للسنة المالية  

  دوالر في االستثمار المباشر في مبادرات المياه النظيفة، بما في ذلك:
  

ستثمارات الوالية في مجال المياه مليون دوالر لتمويل البنية التحتية للمياه النظيفة، وبذلك يصل إجمالي ا 500 •
  2017مليار دوالر منذ عام   4.5النظيفة إلى 

لدعم المشاريع الهامة التي تعمل   -( EPFمستوى قياسي من التمويل لصندوق حماية البيئة ) -مليون دوالر  400  •
على التخفيف من آثار تغير المناخ، وتحسين الموارد الزراعية، وحماية مصادر المياه، وتعزيز جهود الحماية،  

  وتقديم الفرص الترفيهية.
اء. إذا وافق  مليارات دوالر أمريكي لقانون المياه النظيفة والهواء النظيف وقانون السندات البيئية للوظائف الخضر 4 •

عليها الناخبون في خريف هذا العام، فإن هذه المبادرة التاريخية ستوفر الدعم الذي تحتاجه والية نيويورك الستعادة 
الموائل البيئية الهامة؛ تقليل مخاطر الفيضانات؛ الحفاظ على أراٍض ومساحات مفتوحة إضافية؛ حماية مواردنا 

اريع التخفيف من آثار تغير المناخ التي من شأنها تقليل التلوث وتقليل انبعاثات  المائية وتحسينها؛ واالستثمار في مش
  الكربون.
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