
 
 الحاكمة كاثي هوكول   9/4/2022 للنشر فوًرا:

 
 

الحاكمة هوكول تعلن عن استثمارات في البنية التحتية للطاقة النظيفة والصمود في مواجهة التغيرات المناخية والمحافظة 
   2023على البيئة في السنة المالية 

  
مليار دوالر لقانون السندات البيئية الخاصة بالمياه النظيفة والهواء النظيف    4.2مليار دوالر إضافية من إجمالي   1.2

   والوظائف الخضراء الذي سيُعرض على الناخبين هذا الخريف
  

  مليون دوالر لتطوير سالسل إمداد الرياح البحرية للوالية والبنية التحتية للموانئ  500
  

  نيويورك تصبح األولى في البالد التي تضع متطلبات الحافالت المدرسية الكهربائية
  

مليون دوالر لصندوق حماية البيئة لدعم الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز جهود   400مبلغ قياسي مقداره 
  المحافظة على البيئة، وزيادة الفرص الترفيهية

  
مشاريع مليون دوالر لتمويل مكتب الحدائق والترفيه والمحافظة التاريخية لتحويل الحدائق الرئيسية في نيويورك و  250

  البنية التحتية
  
  

  .2023أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن استثمارات جريئة وغير مسبوقة ومبادرات بيئية في ميزانية السنة المالية  
  

"تتطلب هذه اللحظة استثمارات تاريخية في الطاقة المتجددة وحماية البيئة لتقريبنا من مستقبل أكثر إشراقًا وأكثر  
"إن التزامنا غير المسبوق بالسعي وراء بدائل للطاقة النظيفة والبنية التحتية الخضراء   قالت الحاكمة هوكول. اخضراًرا،" 

كوزينز والمتحدث هياستي، تعزز هذه  -ة. بفضل مساعدة زعيم األغلبية ستيوارتسيعزز اقتصادنا ويعزز أهدافنا المناخي
  الميزانية مكانة نيويورك كرائدة وطنية في مواجهة التغيرات المناخية." 

  
  قانون السندات البيئية الخاص بالمياه النظيفة والهواء النظيف والوظائف الخضراء الموسع

  
مليار دوالر، لقانون السندات البيئية الخاص   4.2مليار دوالر، من إجمالي   1.2تسمح الميزانية المقررة بمبلغ إضافي قدره 

بادرة التاريخية التي سيتبناها الناخبون في وقت الحق من هذا  بالمياه النظيفة والهواء النظيف والوظائف الخضراء. هذه الم
العام، ستوفر الدعم الذي تحتاجه نيويورك لتوفير المياه الصالحة للشرب، واالستثمار في البنية التحتية للمياه الحيوية، 

ة والمزارع المحلية، واالستثمار واستعادة الموائل البيئية الحرجة، وتقليل مخاطر الفيضانات، والحفاظ على مساحاتنا الخارجي
في مشاريع التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، والتي من شأنها تقليل تلوث الهواء، وخفض انبعاثات  

الكربون، وتحسين قدرة مجتمعات نيويورك على الصمود في مواجهة زيادة الظواهر الجوية القاسية والفيضانات بسبب  
 Cleanة. سيدعم قانون السندات البيئية أيًضا استثماًرا كبيًرا في مبادرة المدارس الخضراء النظيفة )التغيرات المناخي

Green Schools.والذي سيصل إلى كل مدرسة عامة في المجتمعات المحرومة ،)   
  

  المبادرات البيئية
  



باإلضافة إلى قانون السندات البيئية الخاصة بالمياه النظيفة والهواء النظيف والوظائف الخضراء، توفر الميزانية مبلغًا قياسيًا  
مليون دوالر لصندوق حماية البيئة لدعم جهود التخفيف من التغيرات المناخية والتكيف معها، وتحسين الموارد   400قدره 

مستدامة، وحماية مصادر المياه لدينا، وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة، وتوفير فرص ترفيهية الزراعية لتعزيز الزراعة ال
مليون دوالر لتمويل البنية التحتية للمياه النظيفة، وبذلك يصل إجمالي   500لسكان نيويورك. باإلضافة إلى ذلك، تم تضمين 
  2017الر منذ عام مليار دو 4.5استثمارات الوالية في مجال المياه النظيفة إلى 

  
مليون دوالر. ستُوجه هذه الزيادة نحو احتياجات رأس المال لتحسين  15سيزداد تمويل إدارة المحافظة على البيئة بمقدار 

الذي   Adventure NYأراضي الوالية، وإعادة تأهيل المخيمات، وتحسين مرافقها الترفيهية، وكل ذلك كجزء من برنامج 
يربط سكان نيويورك بالطبيعة. سيوفر هذا التمويل أيًضا إصالحات الصحة والسالمة للبنية التحتية للوالية، بما في ذلك  
السدود، وإصالح األراضي الرطبة، وأراضي الوالية، ومزارع األسماك. تتضمن الميزانية التي تم إقرارها أيًضا مبلغًا  

  يل تحسينات البنية التحتية في سد كونكلينجفيل المملوكة للوالية.مليون دوالر لتمو 20إضافيًا قدره  
  

تمشيًا مع التزام الحاكمة بحماية األراضي الرطبة في نيويورك، تتضمن الميزانية تحسينات أساسية لبرنامج حماية األراضي  
ر المحمية ومساعدة نيويورك على الرطبة في الوالية، وحماية ما يقدر بمليون فدان إضافي من موائل األراضي الرطبة غي

  التكيف مع زيادة الفيضانات والعواصف الشديدة التي تغذيها التغيرات المناخية.
  

(، الناجح في والية نيويورك والذي كان من BCP) برنامج تنظيف األراضي الملوثةتتضمن الميزانية تمديد وتوسيع نطاق 
سنوات. تعمل الميزانية على   10لمدة . تمت إعادة المصادقة على البرنامج 2022المقرر أن تنتهي صالحيته في ديسمبر 

م تحسين البرنامج من خالل تحفيز عمليات التنظيف في المجتمعات المحرومة. باإلضافة إلى ذلك، يعيد البرنامج تأكيد التزا
الحاكمة هوكول على تطوير اإلسكان الميسور التكلفة من خالل توسيع نطاق برامج اإلسكان الميسور التكلفة المؤهلة  

للحصول على ائتمانات ضريبية على الممتلكات من برنامج تنظيف األراضي الملوثة، مما يوفر مزايا حيوية لتحفيز إعادة 
يسور التكلفة تشتد الحاجة إليه. عالوة على ذلك، يشجع برنامج تنظيف األراضي  تطوير األراضي الملوثة باعتبارها إسكانًا م

الملوثة اآلن تطوير بعض مواقع مرافق الطاقة المتجددة، مع ائتمانات ضريبية جديدة، للمساعدة في التركيز على إعادة  
  وحة للواليةالتطوير الذي يقوده برنامج تنظيف األراضي الملوثة وتلبية األهداف المناخية الطم

  
   حافالت مدرسية خالية من االنبعاثات

  
من أجل تحسين جودة الهواء لسكان نيويورك في سن المدرسة، تتطلب ميزانية الوالية أن تكون جميع مشتريات الحافالت 

وأن تكون جميع الحافالت المدرسية على الطريق خالية من   2027المدرسية الجديدة خالية من االنبعاثات بحلول عام 
مليون دوالر من خالل قانون السندات البيئية لدعم اإلدارات   500ية . ستوفر ميزانية الوال2035االنبعاثات بحلول عام 

التعليمية في شراء حافالت عديمة االنبعاثات والبنية التحتية للشحن ذات الصلة، بما في ذلك محطات الشحن. باإلضافة إلى  
عاًما، أي أكثر من   12عاثات لمدة ذلك، تسمح ميزانية الوالية لإلدارات التعليمية باستئجار أو تمويل حافالت عديمة االنب

في المناطق على تحقيق هذا  اإلدارات التعليميةضعف الحد الحالي لمدة خمس سنوات لحافالت الديزل، من أجل مساعدة 
  ، وضمان توفير معونة النقل في حافالت خالية من االنبعاثات وبنية تحتية ذات صلة للشحن.الهدف

  
ستبني الميزانية على التزام الحاكمة هوكول بجلب االستدامة البيئية إلى مدارس نيويورك. سوف تخدم مبادرة المدارس  

الخضراء النظيفة الواردة في "قانون السندات البيئية الخاصة بالمياه النظيفة والهواء النظيف والوظائف الخضراء" أكثر من  
رب من مليون طالب. سيدفع البرنامج نحو إجراء تحديثات كبيرة في البنية التحتية، مدرسة عامة ويستفيد منها ما يق 1,000

مثل التدفئة والتبريد بالطاقة الحرارية األرضية، والطاقة الشمسية، واألسطح الخضراء، وجودة / تهوية الهواء الداخلي. لن  
العدالة المناخية من خالل توفير طاقة نظيفة وبيئة يؤدي هذا االستثمار الحيوي إلى تعزيز اقتصاد الوالية فحسب، بل سيعزز 

   داخلية أكثر صحة للمدارس العامة التي تعاني من نقص الموارد.
  

  منازل صديقة للبيئة
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fchemical%2F8450.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb6cc22bb596f4f757f1708da1a6759c5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637851328439567827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yUpBUNYFyR3tekV2q4xJhkv09f5PATLsqe0G8u1RCAU%3D&reserved=0


كجزء من التزام الحاكم بدعم تطوير ما ال يقل عن مليون منزل مزود بالكهرباء وما يصل إلى مليون منزل جاهز للتزود  
  25، توفر الميزانية التي تم إقرارها التمويل لخطة إسكان رأسمالية مدتها خمس سنوات بقيمة 2030بالكهرباء بحلول عام 

  منزل إضافي بالكهرباء. 50,000منزل ميسور التكلفة وتزود  100,000مليار دوالر والتي ستنشئ وتحافظ على  
  

  استثمار الرياح البحرية
  

مليون دوالر لتطوير سالسل إمداد الرياح البحرية للوالية والبنية التحتية  500تتضمن الميزانية المقررة استثماًرا بقيمة 
يفة في صناعة متنامية، مع المساعدة في جعل نيويورك عاصمة وظ 2,000ستوفر هذه المبادرة الوطنية الرائدة  للموانئ.

  الرياح البحرية للبالد لسنوات عديدة قادمة.
  

  تمويل الحدائق واماكن الترفيه والمحافظة التاريخية
  

الر، ليصبح  مليون دو 140ستزيد الميزانية التي تم إقرارها من تمويل مكتب الحدائق والترفيه والمحافظة التاريخية بمقدار 
مليون دوالر. سيتم استثمار هذه الزيادة في تعزيز وتحسين حدائق والية نيويورك. سيساعد هذا المستوى  250المجموع 

الكبير من التمويل في التحول المستمر للمنتزهات الرئيسية في نيويورك ودعم مشاريع البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء 
   نظام الحدائق.

  
سيسمح التمويل لمكتب الحدائق والترفيه والمحافظة التاريخية بمواصلة مهمته المتمثلة في توفير فرص ترفيهية وتفسيرية 

آمنة وممتعة لسكان والية نيويورك وزوارها. يعمل المكتب كمسؤول عن الموارد الطبيعية والتاريخية والثقافية القي ِّمة لوالية  
( على منظومة حدائق الوالية، وهي شبكة مكونة OPRHPلترفيه والمحافظة التاريخية )نيويورك. يشرق مكتب الحدائق وا

   مليون زائر. 78.4، استقبلت المنظومة رقًما قياسيًا بلغ 2021موقعًا تاريخيًا. في عام    35حديقة حكومية و  181من 
  

مليون فدان من   5.35اريخية بشكل جماعي على تشرف إدارة المحافظة على البيئة ومكتب الحدائق والترفيه والمحافظة الت
فدان في   300,000مليون فدان في أديرونداك بارك وحوالي  2.6المساحات المفتوحة على مستوى الوالية، بما في ذلك  

  محمية غابات كاتسكيل.
  

###  
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