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  مجتمع جديد كمجتمعات ’ذكية مناخيًا‘ 100الحاكمة هوكول تعلن أن الوالية تتجاوز 
  

  تستمر المبادرات المدفوعة محليًا في دعم األهداف الوطنية الرائدة في قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع في نيويورك
  

  تم اختيار المسؤول لصندوق المنازل الصديقة للمناخ للمساعدة في زيادة إمداد المباني بالكهرباء وتقليل انبعاثات الكربون
  

  هناكية مناخيًا المعتمدة تتوفر خريطة المجتمعات الذ
  
  

مجتمع في نيويورك اآلن كمجتمعات ذكية مناخيًا بفضل عملها  100أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن اعتماد أكثر من 
الداعم للجهود المحلية لمواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تفرضها التغيرات المناخية. رافق هذا المعلم  

ن عنه في االحتفال بأسبوع المناخ، أخبار سارة عن إمداد المساكن بالكهرباء وتقليل انبعاثات المناخي المحلي، الذي تم اإلعل 
الكربون، حيث تم اختيار مؤسسة الحفاظ على المجتمع إلدارة صندوق المنازل الصديقة للمناخ بإشراف الحاكمة هوكول بقيمة 

تنفيذ الناجح لقانون قيادة المناخ وحماية المجتمع الرائد على  مليون دوالر. تساعد هاتان المبادرتان على المساهمة في ال 250
  مستوى الدولة.

  
"في أسبوع المناخ هذا، نحتفل بالتقدم الملحوظ الذي حققته نيويورك نحو إنشاء منازل مستدامة وبناء مجتمعات ذكية مناخيًا 

لمجتمعات الذكية المناخية وصندوق المنازل  "بفضل مبادرات مثل برنامج ا قالت الحاكمة هوكول. على مستوى الوالية،" 
الصديقة للمناخ، تتخذ المجتمعات في جميع أنحاء نيويورك إجراءات لحماية البيئة ومعالجة أزمة المناخ في ساحاتها الخلفية. 

الرئيسية لتأمين إن إدارتي ملتزمة تماًما بالحد من تأثير المناخ على الوالية، وسنواصل االستفادة من االستثمارات والموارد 
  مستقبل آمن ومستدام لسكان نيويورك." 

  
"اليوم، مع انطلق أسبوع المناخ، نعلن عن المزيد من الخطوات نحو تحقيق أهداف أجندة المناخ الصارمة الخاصة بنا من  

"ال يمكنني   قال نائب الحاكمة ديلجادو.مجتمعًا ذكيًا مناخيًا جديًدا وإطلق صندوق المنازل الصديقة للمناخ،"  11خلل تعيين 
ًءا من إدارة تأخذ آثار التغيرات المناخية على محمل الجد وتتخذ خطوات مهمة لتغيير  أن أكون أكثر فخًرا من كوني جز

 األمور."  
  

   100المجتمع الذكي مناخيًا المعتمد الـ
  

، اإلرشاد والدعم الفني للحكومات 2009يقدم برنامج المجتمعات الذكية مناخيًا المشترك بين الوكاالت، الذي تأسس في عام 
اذ إجراءات تحركها دوافع مناخية محلية. تتمثل الخطوة األولى لتصبح مجتمعًا ذكيًا مناخيًا في التسجيل من خلل  المحلية التخ

مليون من   9.4حكومة محلية تمثل أكثر من  364التعهد بخفض االنبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية. حتى اآلن، تبنت 
لتوثيق إنجازات المجتمعات   2014ا. تم إطلق برنامج لمنح الشهادات في عام سكان نيويورك تعهد المجتمعات الذكية مناخيً 

مجتمعًا جديًدا في هذه الجولة األخيرة، وبذلك يرتفع العدد اإلجمالي   11التي تتخذ إجراءات مناخية واالحتفاء بها، وإضافة  
بلدية مشاركة معتمدة  96التصنيف الفضي وتسعة حاصلة على   - 105للمجتمعات الذكية المناخية المعتمدة في نيويورك إلى 

  بالتصنيف البرونزي.
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-09%2FClimate_Smart_Communities_Sept_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177558139%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CgBmFx7gK6iwPNWGAy0vcZXoqo%2FMfen1Pw%2BVj0mUETc%3D&reserved=0


"يوضح هذا اإلنجاز  قال باسل سيغوس، مفوض وزارة المحافظة على البيئة والرئيس المشارك لمجلس العمل المناخي:
الهام لبرنامج المجتمعات الذكية مناخيًا التزام الحكومات المحلية بتعزيز صمود مجتمعاتها وتقليل المخاطر وقابلية التأثر  

إن اإلجراءات لتقليل النفايات وتوفير الطاقة وزيادة خيارات النقل عديمة االنبعاثات ليست سوى   بتأثيرات التغيرات المناخية.
لطرق التي يعزز بها شركاؤنا المحليون االستدامة داخل الحكومة وللمقيمين للمساعدة في تقليل العديد من العوامل  بعض ا

وتتطلع   105( جميع هذه المجتمعات البالغ عددها DECالمساهمة في التغيرات المناخية. تهنئ وزارة المحافظة على البيئة )
  اء الوالية." إلى مواصلة دعم هذه المبادرات في جميع أنح

  
قالت دورين إم هاريس الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيئة أبحاث وتكوير الطاقة في والية نيويورك والرئيسة المشاركة  

"يجب تنفيذ إجراءاتنا للتصدي للتغيرات المناخية بالتعاون مع السكان والمجتمعات في جميع أنحاء لمجلس العمل المناخي: 
حيي أحدث مجتمعاتنا التي اتخذت قرار التصرف اآلن وأن تصبح "ذكية مناخيًا." إن هذه اإلجراءات،  الوالية، ولذا فإنني أ

جنبًا إلى جنب مع الجهود المستمرة للحاكم هوكول لمساعدة المزيد من سكان نيويورك على االستمتاع بالمنازل الموفرة 
  للطاقة، ستضمن حيوية وصحة أحياء نيويورك اآلن وفي المستقبل." 

للحصول على شهادة المجتمع الذكي مناخيًا، تجمع المجتمعات نقاًطا إلجراءات التخطيط والتنفيذ التي تقلل انبعاثات غازات  
االحتباس الحراري وتحسن قدرة المجتمع على الصمود أمام اآلثار المتفاقمة للتغيرات المناخية. في اآلونة األخيرة، نجحت 

  يير االعتراف بها حديثًا كمجتمعات قيادية خلل جولة الوالية للمراجعة في الربع الثالث:حكومة محلية في استيفاء معا 11
  

  وادي هدسون

  قرية برونكسفيل )مقاطعة ويستتشستر( •
  بلدة نورث سالم )مقاطعة ويستتشستر( •

  بلدة بيلهام )مقاطعة ويستتشستر( •
  بلدة بليزانت فالي )مقاطعة دوتشيز( •

  المنطقة الجنوبية

  بلدة نيو ليسبون )مقاطعة أوتسيغو( •

  مقاطعة تشيمونغ •

  المنطقة الشمالية

  قرية ليك بلسيد )مقاطعة إيسيكس( •
  فنغر ليكس

  بلدة جنيفا )مقاطعة أونتاريو( •

  بلدة بيتسفورد )مقاطعة مونرو( •
  غرب نيويورك

  قرية النكاستر )مقاطعة إيري( •
  مدينة شمال توناواندا )مقاطعة نياجرا( •

  
مجتمعًا معتمًدا جديًدا، واصلت أربع حكومات محلية التزامها بالعمل المجتمعي المناخي وأعيد اعتمادها من   11باإلضافة إلى 

خلل استكمال إجراءات إضافية للتخفيف من التغيرات المناخية والتكيف معها: مدينة بوفالو )تم اعتمادها ألول مرة في عام  
(،  2016(، ومدينة مامارونيك )أول اعتماد في عام 2017( حاصلة على شهادة عام (، ومقاطعة ماديسون )أوالً 2019

  (. 2022ومدينة روزبوم )تم اعتمادها ألول مرة في مارس/آذار 
  

، األدوات والمساعدة الفنية والموارد التي تحتاجها 2014يوفر برنامج شهادات المجتمعات الذكية مناخيًا، منذ إطلقه في عام 
المحلية لبناء القدرات لتخطيط وتنفيذ إجراءات المناخ المحلية التي تشرك المجتمع وتدعم االقتصاد األخضر   الحكومات

المتنامي في والية نيويورك. يساعد اإلطار الذي يوفره برنامج المجتمعات الذكية مناخيًا في توجيه الحكومات المحلية في  



يوفر  كة من المجتمعات التي تعمل بشكل جماعي لتحقيق أهداف مشتركة.اتخاذ إجراءات تحولية ضد تغير المناخ وبناء شب
في وقت سابق من هذا العام المساعدة التقنية المباشرة والدعم للحكومات المحلية في   جتمعات الذكية مناخيًامبادرة المإطلق 

منح المجتمعات  استكمال إجراءات التخفيف من حدة المناخ والتكيف معه في السعي للحصول على الشهادات. يدعم برنامج 
 للمساعدة في استكمال إجراءات االعتماد وتنفيذ 50/50البلديات أيًضا من خلل توفير تمويل منح تنافسي بنسبة  الذكية مناخيًا

  المشاريع التي تقلل انبعاثات غازات االحتباس الحراري وبناء القدرة على الصمود في وجه األحوال الجوية القاسية.
  

للطلع على قائمة كاملة باإلجراءات التي أنجزتها جميع المجتمعات الذكية مناخيًا المعتمدة، تفضل بزيارة: 
iescommunit-certification/participating-https://climatesmart.ny.gov/actions/   

  
لمزيد من المعلومات حول برنامج شهادات المجتمعات الذكية مناخيًا، تفضل بزيارة: 

certified-become-certification/why-shttps://climatesmart.ny.gov/action/   
  

https://climatesmart.ny.gov/support/csc-للتواصل مع منسق مجتمع ذكي مناخيًا، تفضل بزيارة: 
coordinators/   

  
( والمرتبطة ببرنامج المجتمعات الذكية DECلمزيد من المعلومات حول البرامج الممولة من وزارة المحافظة على البيئة )

   https://www.dec.ny.gov/energy/109181.htmlمناخيًا، تفضل بزيارة: 
  

  اخالمنازل الصديقة للمن
  

تُعد صندوق المنازل الصديقة للمناخ جزًءا من استراتيجية الحاكمة للحد من انبعاثات المباني وإنشاء مليوني منزل صديق 
، وهي مؤسسة رائدة مؤسسة المحافظة على المجتمعات. تم اختيار 2030للبيئة أو مزود بالكهرباء أو جاهز للكهرباء بحلول 

في مجال تمويل اإلسكان وتنشيط المجتمع ومقرها نيويورك، إلدارة البرنامج من خلل إشعار توافر التمويل الذي صدر في  
  وقت سابق من هذا العام.

  
( مع  CPCمن أجل زيادة تأثير البرنامج ومدى وصوله إلى الحد األقصى، تشارك مؤسسة المحافظة على المجتمعات )

سات اإلقراض األخضر ذات التفكير المماثل، والمؤسسات المالية لتنمية المجتمع، وغيرها من المنظمات غير الربحية  مؤس
المجتمعية للتعاون في تحديد وفحص فرص تعديل المباني في جميع أنحاء الوالية. سيشمل شركاء اإلقراض مؤسسة دعم  

 Enterprise(، ومؤسسة Local Initiatives Support Corporation, LISCالمبادرات المحلية )
Community Partners ومؤسسة ،Inclusive Prosperity Capital  باإلضافة إلى ذلك، ستوفر المنظمات .

  المجتمعية المحلية من جميع أنحاء الوالية دعًما للتوعية واإلنشاءات للبرنامج.
  

(، سيتم منح الجوائز ألصحاب العقارات المؤجرة متعددة العائلت  CFHFمن خلل صندوق المنازل الصديقة للمناخ )
شقة مؤهلة   50إلجراء تدقيق للطاقة أو تقييم متكامل للحتياجات المادية. ستكون المشاريع التي تحتوي على ما بين خمسة و

تي تزيد من كفاءة الطاقة وتقلل من انبعاثات غازات االحتباس الحراري في  وسيساعد التمويل في تحديد ودفع التحسينات ال
المبنى. تشمل هذه التحسينات كهربة أنظمة التدفئة والتبريد بالمبنى، وأنظمة تسخين المياه المحلية، وأنظمة التهوية، وعمليات 

   تجديد غلف المبنى.
  

وكالة تجديد المنازل   موقع ويبوق المنازل الصديقة للمناخ على تتوفر معايير األهلية ومزيد من المعلومات حول صند
، حيث يمكن للمالكين التسجيل لتلقي (CPCموقع ويب مؤسسة المحافظة على المجتمعات )، وكذلك (HCRوالمجتمعات )

  معلومات حول متطلبات األهلية للتمويل وعملية التقديم وتحديثات البرنامج اإلضافية.
  

"هدفنا ذو بعدين: تقليل اعتمادنا  قالت روث آن فيزناوسكاس مفوضة وكالة تجديد المنازل والمجتمعات في والية نيويورك:
السكنية، ودفع االستثمار الذي يقضي على عدم المساواة البيئية في األحياء المحرومة   على الوقود األحفوري في المباني

اقتصاديًا في جميع أنحاء الوالية. يستحق جميع سكان نيويورك الفرصة للعيش في مساكن آمنة وصحية وحسنة الصيانة  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F125222.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x5x2G13pHmLxCMDDKm6GWyja2N7Kx5unf8PytdqWcnc%3D&reserved=0
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%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TUMbXzIwlkR5k%2FSuPYeiMa%2FmF9yN9zy%2FBXgeJyozPj4%3D&reserved=0
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%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TUMbXzIwlkR5k%2FSuPYeiMa%2FmF9yN9zy%2FBXgeJyozPj4%3D&reserved=0
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( ذو الخبرة الواسعة إدارة هذا  CPCات )وخالية من السموم الضارة. يسعدنا أن يتولى فريق مؤسسة المحافظة على المجتمع
 البرنامج الهام نيابة عن سكان نيويورك."  

  
"أثني على الحاكمة هوكول والمفوضة  قال رافائيل إي سيستيرو الرئيس التنفيذي لمؤسسة المحافظة على المجتمعات:

( المعايير على المستوى CFHFفيزناوسكاس إلطلق هذه الخطة المبتكرة لكهربة مخزون اإلسكان لدينا. سيضع صندوق )
الوطني لكيفية الشراكة الحكومية مع الصناعة الخاصة إلزالة الكربون من مخزون اإلسكان الحالي، مع تلبية االحتياجات  

( باختيارها  CPCالتقنية الفريدة للممتلكات الصغيرة ذات األسعار المعقولة. تفخر مؤسسة المحافظة على المجتمعات )المالية و
  إلدارة هذا البرنامج، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا ونحن نمضي قدًما." 

  
ستثمار تاريخي في إزالة الكربون  "أشيد بالوالية على قيامها با قال سادي ماكيون، رئيس مؤسسة المحافظة على المجتمعات:

من مخزون اإلسكان لدينا، والتزامها بصحة وصمود مجتمعاتنا على المدى الطويل. يعد تركيز البرنامج على توفير الموارد  
للمباني الصغيرة في المجتمعات المحرومة أمًرا ضروريًا إذا أردنا ضمان انتقال عادل ومنصف إلى الكهرباء. أتقد بالشكر إلى  

  الحاكمة هوكول، والمفوضة فيزناوسكاس، وشركائنا في البنك العقاري على التزامهم بإنشاء مجتمعات متنوعة وحيوية." 
  

  خطة المناخ الوطنية الرائدة في والية نيويورك
  

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

(. ووفقًا لما هو منصوص عليه في قانون القيادة في مجال المناخ وحماية المجتمع،  COVID-19نيويورك من جائحة )
يقها نحو تحقيق هدفها المحدد والمعني بتوفير قطاع كهرباء خاٍل من االنبعاثات بحلول عام  تمضي والية نيويورك في طر

، وتحقيق الحياد الكربوني جميع قطاعات االقتصاد. وهي  2030% بحلول عام 70ومنها توليد طاقة متجددة بنسبة  2040
من   120مليار دوالر في   35في ذلك أكثر من تعتمد على استثمارات نيويورك غير المسبوقة لتكثيف الطاقة النظيفة، بما 

مليار   1.8مليار دوالر للحد من انبعاثات المباني، و 6.8مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق في جميع أنحاء الوالية، و 
ر في  مليار دوال 1.6مليار دوالر لمبادرات النقل النظيف، وأكثر من  1دوالر لتوسيع نطاق الطاقة الشمسية، وأكثر من 

وظيفة في قطاع الطاقة النظيفة في   158,000التزامات البنك األخضر في نيويورك. دعمت هذه االستثمارات مجتمعة نحو 
، والتزام بإنتاج  2011في المائة في قطاع الطاقة الشمسية الموزعة منذ  2,100، أي زيادة بنسبة 2020نيويورك في 

. وبموجب قانون المناخ، ستستكمل نيويورك هذا التقدم وستخفض  2035ميغاواط من الرياح الساحلية بحلول  9,000
%  35، مع ضمان توجيه 2050بحلول عام  1990% عن مستويات عام 85انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة 

و هدف من فوائد استثمارات الطاقة النظيفة، إلى المجتمعات المحرومة وتعزيز التقدم نح  40%على األقل، بهدف تحقيق 
تريليون وحدة حرارية بريطانية  185للوالية المتمثل في تقليل استهلك الطاقة في الموقع بمقدار  2025كفاءة الطاقة لعام 

  من الطاقة المتوفرة للستخدام النهائي.
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