
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 5/ 12 للنشر فوًرا: 

 
 

  مليون دوالر لمشاريع مجتمعية جديدة ذكية مناخيًا 14الحاكمة هوكول تعلن عن تمويل قياسي بقيمة 
  

أعلى مبلغ على اإلطالق من التمويل المتاح لمساعدة البلديات على تبني البنية التحتية الخضراء، وخفض غازات االحتباس 
  الحراري، ومبادرات الصمود في وجه العواصف

  
  

مليون دوالر اآلن لبرنامج منح المجتمعات الذكية مناخيًا لمساعدة البلديات  14أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن توفر 
على اتخاذ إجراءات لمعالجة التغيرات المناخية. التمويل متاح للمشاريع التي تقلل من انبعاثات غازات االحتباس الحراري 

يرات المناخية، بما في ذلك الحد من مخاطر الفيضانات، وزيادة الصمود في وجه الظواهر والتكيف مع اآلثار المستمرة للتغ
  الطبيعية، ونقل أو تعديل البنية التحتية الحيوية.

  
"من األعاصير مثل ساندي وإيدا، إلى سبعة أقدام من الثلوج في بوفالو، رأينا طقسنا يستمر في االزدياد حدة كل عام، ومن  

"سيساعد  قالت الحاكمة هوكول.األهمية بمكان أن ندعم الجهود المحلية في حماية المجتمعات من آثار التغيرات المناخية،" 
كومات المحلية من اتخاذ إجراءات جريئة لمواجهة التحديات التي يقودها مناخنا المتغير،  هذا التمويل القياسي في تمكين الح

والمساعدة في تحقيق األهداف الطموحة مع إرساء مثال تحتذي به البلديات األخرى. ستواصل نيويورك دعم المبادرات 
 نا الرائدة في مجال المناخ."  الحاسمة التي ستحدث فرقا في حياة سكان نيويورك بينما تساهم في جهود واليت

  
، وهو عبارة عن برنامج  2016( في عام DECتأسس برنامج منح المجتمعات الذكية مناخيًا التابع إلدارة الحفاظ على البيئة )

. وهو يدعم البلديات التي تسعى إلى أن تصبح مجتمعات ذكية مناخيًا معتمدة وتنفيذ المشاريع التي تعزز  50/50مطابق بنسبة 
أهداف التغيرات المناخية في الوالية من خالل الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري، وتخفيف مخاطر الفيضانات،  

والمساعدة في االستعداد للظواهر الجوية القاسية. يدعم البرنامج قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع، الذي يتطلب من نيويورك  
. منذ بداية 2050بحلول عام  1990في المائة دون مستويات عام  85الحراري بنسبة  تقليل انبعاثات غازات االحتباس  

مليون دوالر للبلديات لدعم مشاريع التخفيف والتكيف مع    50( أكثر من DECالبرنامج، منحت إدارة الحفاظ على البيئة )
على الموقع اإللكتروني إدارة الحفاظ على البيئة  يتوفر المزيد من المعلومات حول منح البرنامجالتغيرات المناخية المحلية. 

(DEC)  
  

: "لقد ساعد برنامج المجتمعات الذكية مناخيًا الناجح  حفاظ على البيئة في والية نيويورك باسيل سيغوسقال مفوض إدارة ال
عدًدا ال يحصى من البلديات في جميع أنحاء الوالية على القيام بدورها لتقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري ومكافحة  

ضافي واألعلى من أي وقت مضى، يساعد في البناء على التزام الحاكمة  اآلثار الخطيرة للتغيرات المناخية. هذا المبلغ اإل
هوكول الثابت بتوفير الموارد التي تحتاجها المجتمعات العتماد مبادرات مناخية مختلفة مع االستمرار في مبادرة نيويورك 

 للمناخ والطاقة النظيفة األكثر جدية في البالد."  
  

: "يبدأ بناء مدينة نيويورك قالت دورين م. هاريس، الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك
األكثر صحة ومرونة بالعمل على المستوى المحلي، ويسعدنا أن نرى توسع برنامج منح المجتمعات الذكية مناخيًا. أظهرت  

لتزامات قوية للتخفيف من آثار تغير المناخ، وسيسمح هذا التمويل اإلضافي لمزيد من  المجتمعات في جميع أنحاء واليتنا ا
  المناطق المحلية بالمشاركة بينما نعمل معًا لتأسيس مستقبلنا األخضر."

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fenergy%2F109181.html%23CSC&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2910e3ed414c4402d56b08da3432001e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879686605082369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FWVdM0nFrd3Mou5O%2FHsOhSbTLB%2F3mdxw054ZJtXrnYs%3D&reserved=0


أن  مليون دوالر لتنفيذ المشاريع التي يمكن  2دوالر و 50,000مليون دوالر للمنح التي تتراوح بين  12يتوفر ما يصل إلى 
  تشمل:

  (. VMTتقليل عدد األميال المقطوعة بالسيارة ) •
  تقليل فضالت الطعام. •
  تقليل انبعاثات الهيدروفلوروكربون من أجهزة التبريد وغيرها من معدات التبريد. •
  زيادة المرونة الطبيعية من خالل استعادة أو الحفاظ على األراضي الرطبة والسهول الفيضية. •
  انات في المستقبل، بما في ذلك عن طريق نقل أو تعديل البنية التحتية الحيوية.الحد من مخاطر الفيض •
  االستعداد للظواهر الجوية القاسية. •

  
دوالر   200,000دوالر و 10,000مليون دوالر لمنح الشهادات التي تتراوح بين  2باإلضافة إلى ذلك، يتوفر ما يصل إلى 

في مجاالت التخفيف   خطة اعتماد محددة للمجتمعات الذكية مناخيًا  19للتخطيط والمخزون وتقييم المشاريع التي تتماشى مع 
  من غازات االحتباس الحراري، والتكيف مع المناخ، واستخدام األراضي.

  
. للتقدم لهذه الجولة األخيرة من المنح، قم بزيارة  2022يوليو/تموز  29مساء، يوم   4الطلبات الساعة آخر موعد لتقديم 

  /https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa(، المتاح عبر اإلنترنت: CFAطلبات التمويل الموحدة لوالية نيويورك )
  

مجتمعًا ذكيًا مناخيًا   356دعم مشاركة المجتمع في العمل المناخي المحلي. يوجد حاليًا هذه المنح هي جزء من برنامج أكبر ل
مليون من سكان نيويورك. لكي يتم تصنيفها كمجتمعات مسجلة، تلتزم البلديات بالعمل على   9.4مسجاًل، يمثلون أكثر من 

بلدية عملية   90، أكملت أكثر من 2014ام  نقاط. منذ ع 10تغير المناخ من خالل تمرير قرار رسمي يتضمن تعهًدا من 
المراجعة الصارمة ليتم تصنيفها كمجتمعات ذكية مناخيًا معتمدة. لقد تجاوزت هذه المجتمعات المعتمدة التزاماتها بإكمال  

ات وتوثيق مجموعة من اإلجراءات التي تخفف وتتكيف مع التغيرات المناخية على المستوى المحلي. يتوفر مزيد من المعلوم
  / https://climatesmart.ny.govحول برنامج االعتماد على اإلنترنت: 

  
في سوغيرتيز، وهو مجتمع ذكي مناخيَا وحاصل على شهادة برونزية، احتفل مفوض إدارة حماية البيئة  في حدث أقيم اليوم 

(DEC سيغوس بمنح التمويل لمشروع مبتكر في عام )كان أول استخدام لتمويل المنح لدعم استخدام بدائل للمبردات  2021
دوالر لمساعدة  269,000( أكثر من DECة حماية البيئة )الشائعة القادرة على توليد غازات االحتباس الحراري. قدمت إدار

بمبرد جديد أكثر كفاءة يستخدم مادة تبريد تعتمد   Kiwanis Ice Arenaالمدينة على استبدال مبرد قديم في صالة التزلج 
المفوض  قام طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.  5,000على األمونيا والتي ستؤدي إلى تخفيض سنوي بأكثر من 

المقررة   جلسة االستماع العامة النهائية لمجلس العمل المناخي في والية نيويوركسيغوس بجولة في الموقع اليوم قبل انعقاد 
لة في بيكسكيل للتعرف على مختلف الطرق التي تدمج بها والية نيويورك تخفيضات انبعاثات غازات االحتباس الحراري  اللي

  والصمود في وجه التغير ات المناخية في المشاريع.
  

العديد من ( في الوالية. من بين EPFيتم دعم برامج تمويل المجتمعات الذكية مناخيًا من قبل صندوق حماية البيئة ) 
  300( من EPF، نجحت الحاكمة هوكول في زيادة صندوق حماية البيئة )23-2022اإلنجازات البيئية في ميزانية الوالية 

مليون دوالر  4.7مليون دوالر، وهو أعلى مستوى من التمويل على اإلطالق في تاريخ البرنامج بزيادة قدرها  400إلى 
( جهود التخفيف  EPFمليون دوالر. يدعم صندوق حماية البيئة ) 15لمشاريع المجتمعات الذكية مناخيًا بمبلغ إجمالي قدره 

ها، ويحسن الموارد الزراعية لتعزيز الزراعة المستدامة، ويحمي مصادر المياه لدينا، ويدفع  من التغيرات المناخية والتكيف مع
  جهود الحفظ، ويوفر فرًصا ترفيهية لسكان نيويورك.

  
 خطة المناخ الوطنية الرائدة في والية نيويورك 

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

 (.  COVID-19نيويورك من جائحة )
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ع، تمضي والية نيويورك في طريقها نحو  ووفقًا لما هو منصوص عليه في قانون القيادة في مجال المناخ وحماية المجتم 
ومنها توليد طاقة متجددة بنسبة  2040تحقيق هدفها المحدد والمعني بتوفير قطاع كهرباء خاٍل من االنبعاثات بحلول عام 

، وتحقيق الحياد الكربوني جميع قطاعات االقتصاد. ويعتمد على استثمارات نيويورك غير المسبوقة  2030% بحلول عام 70
من مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق في   102مليار دوالر في  33ثيف استخدام الطاقة النظيفة بما في ذلك أكثر من لتك

مليار دوالر لتوسيع نطاق الطاقة الشمسية وأكثر من   1.8مليار دوالر للحد من انبعاثات المباني و  6.8جميع أنحاء الوالية و 
مليار دوالر في التزامات بنك نيويورك الصديق للبيئة. دعمت هذه  1.6لنظيف وأكثر من مليار دوالر لمبادرات النقل ا 1

في   2,100، أي زيادة بنسبة  2020وظيفة في قطاع الطاقة النظيفة في نيويورك في  158,000االستثمارات مجتمعة نحو 
 . 2035واط من الرياح الساحلية بحلول ميغا 9,000، والتزام بإنتاج 2011المائة في قطاع الطاقة الشمسية الموزعة منذ 

  
عن  %85وبموجب قانون المناخ، ستستكمل نيويورك هذا التقدم وستخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة 

من فوائد استثمارات   %40% على األقل، بهدف تحقيق  35، مع ضمان توجيه 2050بحلول عام  1990مستويات عام 
للوالية المتمثل في تقليل استهالك   2025مجتمعات المحرومة وتعزيز التقدم نحو هدف كفاءة الطاقة لعام الطاقة النظيفة، إلى ال

 تريليون وحدة حرارية بريطانية من الطاقة المتوفرة لالستخدام النهائي.    185الطاقة في الموقع بمقدار 
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