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مليون دوالر لتمويل مشاريع في البنية تاتحتية للمياه في جميع أنحاء والية   70الحاكمة هوكول تعلن عن ما يقرب من 
  نيويورك

  
هدسون، ووادي موهوك، والمنطقة  -تقع المشاريع في منطقة العاصمة، والمنطقة الوسطى، ومناطق لونغ آيالند، وميد

  ركالشمالية، والشطر الجنوبي، وغرب نيويو
  

  
مليون دوالر لمساعدة  70أعلنت الحاكمة كاثي هوكول أن مؤسسة والية نيويورك للمرافق البيئية صادقت على ما يقرب من 

بلدية في تطوير مشاريع البنية التحتية الحيوية التي تحمي أو تحسن جودة المياه. ستوفر التمويالت قصيرة األجل والمنح  11
( رأس المال للحكومات المحلية لمساعدتها  EFCا مجلس إدارة مؤسسة المرافق البيئية )المعلن عنها سابقًا والتي وافق عليه

في بدء العمل على األرض في المشاريع الهامة. كما وافق المجلس على العديد من تحويالت التمويل طويلة األجل التي توفر  
  إعفاء من الفوائد للمشاريع المنجزة وتساعد في تقليل ديون البلديات.

  
مليون دوالر كمساعدات مالية لدعم مشاريع   40من بين تمويل المشاريع الذي تم اإلعالن عنها اليوم، سيتم تقديم ما يقرب من 

  مليون دوالر لمقاطعة أونيدا في وادي موهوك لتحديث محطة التحكم في تلوث المياه ومحطات الضخ. 352بقيمة 
  

ية للمياه في واليتنا، فإننا نضع األساس للنمو واالزدهار اإلقليمي مع حماية  "من خالل االستثمار في تحسين البنية التحت
"يساعد هذا التمويل على ضمان أال تكون التكلفة عائقًا مع استمرار المجتمعات في   .قالت الحاكمة هوكول مواردنا الطبيعية،"

مما يساعد على الدخول في مستقبل  جميع أنحاء الوالية في تحديث أنظمة المعالجة من خالل تحديث البنية التحتية الحيوية 
  أكثر خضرة وصحة لنيويورك."

  
: "تدفع الحاكمة هوكول الوالية إلى األمام  ( مورين أ.كولمانEFCفق البيئية )قال الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة المرا

من خالل توفير التمويل والموارد في أيدي هذه المجتمعات المحلية لمساعدتهم على تحديث وصيانة أنظمة المياه والصرف 
بفضل  ( إلعداد تقرير هندسي. EFCيئية )الصحي الهامة. تم إطالق العديد من المشاريع المعتمدة بمنح من مؤسسة المرافق الب

ماليين دوالر من خالل طلب التمويل الموحد لهذه الجولة من تمويل منحة   3الحاكمة هوكول، يتوفر حاليًا ما يصل إلى 
( البلديات التي تخطط لمشاريع البنية التحتية لجودة المياه الخاصة بها EFCالتخطيط الهندسي. تشجع مؤسسة المرافق البيئية )

  الل تقديم طلبات."لالستفادة من هذه الفرصة من خ 
  

( بوالية نيويورك ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المرافق  DECقال باسيل سيغوس، مفوض إدارة المحافظة على البيئة )
"إن االلتزامات المستمرة للحاكمة هوكول بتحديث وتحسين البنية التحتية للمياه تعمل على بناء مجتمعات   (:EFCالبيئية )

عمل في جميع أنحاء الوالية. من خالل هذا التمويل، نرسل رسالة قوية إلى جميع بلديات   أقوى وأكثر صحة وتخلق فرص
نيويورك مفادها أننا سنستمر في جعل تحسينات البنية التحتية للمياه أولوية لضمان حصول المجتمعات على الموارد التي 

  "يحتاجونها الستبدال وتحديث أنظمة المياه القديمة وتحسين جودة المياه.
  

"إن االستثمارات التي توسع الوصول إلى المياه النظيفة لمجتمعات نيويورك   قالت مفوضة الصحة بالوالية ماري تي باسيت: 
هي مكونات حاسمة لجهود الوالية لتعزيز البيئات الصحية وحماية الصحة  -مع حماية بيئتنا من مياه الصرف الصحي  -



إلى شراكة وزارة الصحة المستمرة مع   العامة. أشكر الحاكمة على التزامها بتعزيز البنية التحتية للمياه في نيويورك، وأتطلع
  مؤسسة المرافق البيئية وإدارة الحفاظ على البيئة في هذا العمل الهام." 

  
"إن البنية التحتية للمياه هي حجر الزاوية في التنمية المجتمعية   قال روبرت رودريغيز سكرتير إدارة الخدمات العامة:

تدعم االقتصادات المحلية، وتوفر فرًصا ترفيهية، وتحافظ   لحكيمة للحاكمة هوكولالمستدامة. إن استثمارات البنية التحتية ا
أن تتمتع أجيال من سكان نيويورك ستضمن هذه االستثمارات  على موائل األسماك والحياة البرية، وتثري تجاربنا اليومية.

  ض الضغوط المالية على الحكومات المحلية."بمياه شرب آمنة وبيئة نظيفة، بينما تساهم أيًضا في تنشيط المجتمع وتخفيف بع 
  

"أنا فخور بتسليم األموال الفيدرالية لهذه المشاريع في جميع أنحاء نيويورك من التحديثات الهامة   قال السناتور تشارلز شومر:
لمحطة التحكم في تلوث المياه في مقاطعة أونيدا إلى مياه الشرب النظيفة في لونغ آيالند. ستخصص هذه األموال الفيدرالية 

ل أقصى ما لدّي من جهود لتدفق أنظمة المياه لدينا، وزيادة مباشرة لحماية الصحة العامة لعائالت نيويورك، وسأواص
  الوظائف، وضمان سالمة وصحة سكان نيويورك."

  
"ال يوجد أي شكل من أشكال البنية التحتية له تأثير مباشر على صحة مجتمعاتنا أكثر من   قال النائب شون باتريك مالوني:

لتمويل للبنية التحتية للمياه النظيفة في قانون البنية التحتية للحزبين. من خالل  أنظمة المياه لدينا. لهذا السبب ناضلت لتقديم ا
هذه االستثمارات، يمكن لواليتنا معالجة أنظمة المياه المتقادمة وضمان وصول المياه الصالحة للشرب إلى جميع سكان  

دينة ميدلتاون والمجتمعات األخرى في جميع  نيويورك. يسعدني االنضمام إلى الحاكمة هوكول في اإلعالن عن هذه األموال لم
  أنحاء واليتنا التي تحتاج إلى دعم إضافي الستبدال أنظمة المياه الخاصة بها وتوفير المياه النظيفة لسكانها." 

  
لملوثات "لقد كان تعزيز البنية التحتية للمياه في لونغ آيالند وحماية المناطق التي أمثلها من ا قالت النائبة كاثلين رايس:

  3.6الضارة إحدى أولوياتي القصوى خالل فترة وجودي في الكونغرس. يسعدني أن أرى أن جاردن سيتي ستتلقى أكثر من 
مليون دوالر لتركيب أحدث المعدات لمعالجة الملوثات الناشئة في منشأة معالجة المياه بالقرية. شكًرا للحاكمة هوكول على 

  اه الشرب لدينا."إعطاء األولوية لصحتنا وحماية مي
  

( وصندوق  CWSRFتتضمن موافقات مجلس اإلدارة عمليات تمويل من خالل صندوق الوالية المتجدد للمياه النظيفة )
(. تفضل بزيارة  WIIA( والِمنح المقدمة بموجب قانون تحسين البنية التحتية للمياه )DWSRFالوالية المتجدد لمياه الشرب )

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

  مشاريع مياه الشرب التي تمت الموافقة عليها:

دوالر، وتمويل قصير األجل بدون فوائد  15,000,000تمويل قصير األجل بدون فوائد بقيمة  -  مقاطعة أونيدا •
دوالر لتخطيط وتصميم   12,392,232دوالر، وتمويل قصير األجل بسعر السوق بقيمة  12,392,233بقيمة 

  كريك أفينيو.وإنشاء ترقيات في محطة مكافحة تلوث المياه في المقاطعة ومحطات الضخ في ساوكويت وبارنز 
لتخطيط وتصميم وبناء   10,191,205تمويل طويل األجل بدون فوائد بقيمة  - بلدة كاتسكيل في مقاطعة جرين •

نظام لجمع ونقل مياه الصرف الصحي لخدمة منطقة الصرف الصحي التي تم تشكيلها حديثًا، ومحطة المجاري في  
(، ولتثبيت نقطة Leeds and Jefferson Heights Sewer Districtمقاطعة ليدز وجيفرسون هايتس )

تفتيش ميكانيكية في محطة معالجة مياه الصرف الصحي المملوكة للقرية. وقد تمت الموافقة مسبقًا على منحة  
WIIA  مليون دوالر لهذا المشروع. 3.15بقيمة  

دوالر، وتمويل قصير األجل بسعر   729,875تمويل قصير األجل بدون فوائد بقيمة  - قرية ديبو في مقاطعة إيري •
دوالر لتحسينات الصرف الصحي لتقليل  453.250بقيمة  WIIAدوالر، ومنحة من   1,729,875السوق بقيمة 

  التدفق والتسلل في نظام تجمع المياه بالقرية.
إلجراء تحسينات على  3,063,000جل بدون فوائد بقيمة تمويل قصير األ -  بلدة درايدن في مقاطعة تومبكينز •

  نظام التحصيل في هاملت أوف فارنا.
دوالر، ومنحة بقيمة   950,000تمويل قصير األجل بدون فوائد بقيمة  -  قرية جوفيرنور في مقاطعة سانت لورانس •

روع مجاري شارع  ( للمرحلة الثانية من مشCWSRFدوالر من صندوق تدوير المياه النظيفة ) 182,750
  (.Dorwin Street Sewerدوروين )

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb92886eddb22436c1d8b08da5548903b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637916067432195214%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HsqCqLL8P5JEUQxETJ%2F3AbaHu0fYVIlsuqhwNVXgY7k%3D&reserved=0


دوالر، ومنحة بقيمة   264,990تمويل قصير األجل بدون فوائد بقيمة  - بلدة روكالند في مقاطعة سوليفان •
  لتنقية الكلور في محطة روسكو لمعالجة مياه الصرف الصحي. WIIAدوالر من  41,260

دوالر إلجراء   4,347,276يل طويل األجل بدون فوائد بقيمة تمو - قرية مارسيلوس في مقاطعة أونونداغا •
  تحسينات في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقرية.

دوالر، ومنحة من  2,258,863تمويل طويل األجل بدون فوائد بقيمة   - مدينة ميدلتاون في مقاطعة أونونداغا •
  دوالر الستبدال المضخات. 359,284( بقيمة CWSRFصندوق تدوير المياه النظيفة )

  
  مشاريع مياه الشرب التي جرت الموافقة عليها:

دوالر لتثبيت عمليات األكسدة  3,653,794بقيمة  WIIAمنحة من   - قرية جاردن سيتي في مقاطعة ناسو •
  ( لمعالجة الملوثات الناشئة في منشأة معالجة المياه.GAC( ومعدات الكربون المنشط الحبيبي )AOPالمتقدمة )

دوالر ألعمال استبدال أنابيب   900,000تمويل قصير األجل بسعر السوق بقيمة  - بلدة مالون في مقاطعة فرانكلين •
  في منطقة ويست سايد ووتر. 11لرئيسية الطارئة على طول الطريق المياه ا

دوالر إلنشاء خزان  451,504تمويل طويل األجل بدون فوائد بقيمة  -  قرية ديرينج هاربور في مقاطعة سوفولك •
  جالون وتركيب مصدر طاقة احتياطي لتشغيل اآلبار أثناء انقطاع التيار الكهربائي. 100,000تخزين جديد بسعة 

  
  دعوة لتقديم طلبات منح البنية التحتية الخضراء والتخطيط الهندسي

.   (EPGمنحة التخطيط الهندسي ) و (GIGP) منحة االبتكار األخضر  وهي EFCفترة تقديم الطلبات مفتوحة لبرامج 
   (.CFAمن طلب التمويل الموحد ) 12أعلنت الحاكمة كاثي هوكول عن التمويل المتاح من خالل إطالق الجولة 

 
مليون دوالر لمنحة االبتكار األخضر   15( عن توفر ما يصل إلى EFC، تعلن مؤسسة المرافق البيئية )12كجزء من الجولة 

(GIGPو )3 ( ماليين دوالر لمنحة التخطيط الهندسيEPGتُقدم الطلبات من خالل .)  موقع ويبCFA   في موعد أقصاه
  مساء. 4يوليو/تموز الساعة   29يوم الجمعة 

  
تُقدم منح االبتكار األخضر للمشاريع التي تعمل على تحسين جودة المياه والتخفيف من آثار التغيرات المناخية من خالل تنفيذ  

  الممارسات الخضراء، بما في ذلك البنية التحتية لمياه العواصف الخضراء، وكفاءة الطاقة، وكفاءة المياه، واالبتكار البيئي.
  

هندسي المجتمعات المؤهلة على بدء عملية التخطيط الحرجة حتى يكونوا أكثر استعداًدا للحصول على  وتساعد منح التخطيط ال
دوالر لتطوير تقرير   100,000تمويل لمساعدتهم على إكمال مشاريع البنية التحتية للصرف الصحي. تتوفر منح تصل إلى 

  هندسي يحدد المشاكل والحلول المحتملة لجودة المياه.
  

   التزام نيويورك بجودة المياه 
في أبريل/نيسان عن   أعلنت نيويورك تواصل زيادة االستثمارات في مشاريع البنية التحتية للمياه النظيفة. الحاكمة هوكول

مليون دوالر للمجتمعات على مستوى الوالية لتمويل مشاريع البنية التحتية للمياه النظيفة من خالل برامج تحسين   638تقديم 
  البنية التحتية للمياه والمنح البلدية.

  
مليار دوالر،   4.2مليار دوالر، بإجمالي  1.2تحت قيادة الحاكمة هوكول، تسمح الميزانية التي تم إقرارها بمبلغ إضافي قدره 

هذه المبادرة التاريخية، التي سيتبناها   لقانون المياه النظيفة، والهواء النظيف، وقانون السندات البيئية للوظائف الخضراء.
هذا العام، ستعمل على تحديث البنية التحتية القديمة للمياه وحماية جودة المياه، وتقليل تلوث الناخبون في وقت الحق من 

الهواء وخفض االنبعاثات التي تغير المناخ، واستعادة الموائل، وتعزيز قدرة المجتمعات على تحمل العواصف والفيضانات 
في المائة،   35ضمان العدالة من خالل استثمار ما ال يقل عن الشديدة، والحفاظ على المساحات الخارجية والمزارع المحلية، و

  في المائة، من الموارد في المجتمعات المحرومة. 40بهدف 
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  400تتضمن الميزانية إضافة إلى قانون المياه النظيفة والهواء النظيف والسندات البيئية للوظائف الخضراء مبلغًا قياسيًا قدره 
البيئة لدعم جهود التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه وتحسين الموارد الزراعية لتعزيز  مليون دوالر لصندوق حماية 

الزراعة المستدامة وحماية مصادر المياه لدينا وتعزيز جهود المحافظة على البيئة وتوفير فرص ترفيهية لسكان نيويورك.  
ة للمياه النظيفة مما رفع إجمالي استثمارات الوالية في  مليون دوالر أخرى لتمويل البنية التحتي 500تضمنت الميزانية أيًضا 

  .2017مليار دوالر منذ عام  4.5المياه النظيفة إلى 
  

  نشجع الحكومات المحلية على المشاركة في مسح احتياجات مستجمعات المياه النظيفة
( البلديات على المشاركة في استبيان احتياجات مستجمعات المياه النظيفة لوكالة حماية البيئة  EFCتحث )

(Environmental Protection Agency, EPA( والذي بدأته )EFC في نيويورك في )مارس. تُعدُّ المشاركة   1
صيصه لصندوق الوالية المتجدد للمياه النظيفة  أمًرا بالغ األهمية ألنها قد تؤثر على مقدار التمويل الفيدرالي الذي سيتم تخ

(CWSRF  لوالية نيويورك لتمويل مشاريع البنية التحتية للمياه النظيفة في المستقبل. يُطلب من البلديات توثيق احتياجات )
لتقديم   https://efc.ny.gov/needs توجه إلى (.EPAالبنية التحتية لمياه الصرف الصحي في مجتمعاتهم لتقديمها إلى )

  الوثائق والتعرف على الموارد للمساعدة في التقديمات. 
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