
 
 الحاكمة كاثي هوكول  20/9/2022 للنشر فوًرا:

 
 

مليون دوالر من األموال الفيدرالية لالرتقاء بالممارسات الذكية   60الحاكمة هوكول أعلنت عن َمنح والية نيويورك 
   المتعلقة بالمناخ في مزارع والية نيويورك وغاباتها

  
  مشروع جديد للغابات والزراعة الذكية مناخيًا سيدعم قانون والية نيويورك للمناخ واألهداف المناخية الجادة

   
  

مشروع قُّدم إلى )روابط نيويورك(:  NYS Connectsأعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن مبادرة والية نيويورك، 
شراكات السلع الذكية  مليون دوالر في إطار الدفعة األولى من فرص تمويل  60منحة بقيمة  المزارع والغابات الذكية مناخيًا

التي أصدرتها وزارة الزراعية األمريكية. وبفضل قيادة إدارة حماية البيئة وإدارة الزراعة واألسواق، أصبح المشروع  مناخيًا
ة المنتجين الزراعيين ومالك الغابات على تطبيق ممارسات  مشروًعا تم اختياره على الصعيد الوطني لمساعد 70واحًدا من 

مشروع الزراعة والغابات الذكية مناخيًا، باإلضافة إلى إنشاء روابط بين مالك األراضي والشركات ذات الطلبات المتزايدة  
  للسلع المنتَجة باستخدام إستراتيجيات ذكية مناخيًا.

   
: "الزراعة المستدامة أمر بالغ األهمية لمكافحة تأثيرات تغير المناخ، وسيقدم هذا االلتزام التمويلي تقول الحاكمة هوكول

الضخم مساعدة كبيرة إلى مالكي المزارع والغابات في نيويورك، ما سيمّكننا من االتحاد سويًا كأمة لتقليل غازات االحتباس 
د الرئيس بايدن وإدارته، نتخذ خطوة كبيرة أخرى نحو تحسين بيئتنا للجيل الحراري". "وبفضل هذا التمويل الُمعلن عنه في عه

القادم. ستوفر الشراكات العامة والخاصة التي تقود مشروع المزارع والغابات الذكية مناخيًا تدابير جديدة ومبتكرة تعزز  
والحفاظ على األراضي الزراعية وتلبية الغابات والزراعة ما سيساعد على تحقيق أهدافنا المناخية الطموحة وحماية البيئة 

  الطلب العالمي من المنتجات المزروعة بتقنية أكثر حفاًظا على البيئة".
   

السلعة الذكية مناخيًا هي سلعة زراعية تُنتج باستخدام الممارسات الزراعية )الزراعة أو تربية المواشي أو الحراجة( التي تقلل  
سيمول )روابط والية نيويورك(:  NYS Connectsبرنامج  ي أو تحبس الكربون.انبعاثات غازات االحتباس الحرار

على الفور مالكي األراضي الذين يعملون على تنفيذ ممارسات الزراعة والحراجة   مشروع المزارع والغابات الذكية مناخيًا
( باالستفادة من برامج الدولة الحالية. سيحدد  climate smart agriculture and forestry, CSAFالذكية مناخيًا )

(، CSAFلحراجة الذكية مناخيًا )المشروع ويخفف الحواجز االجتماعية والسلوكية التي تحول دون تبني ممارسة الزراعة وا
خاصةً بين السكان الذين ال يحصلون على خدمات كافية واألقليات. ستُستخدم مجموعة من األدوات الجديدة والمتطورة للقياس 

والتقدير والرصد واإلبالغ والتحقق. ستكون هذه البيانات مفيدة أيًضا لبناء عمليات التحسين المستمر لتحسين الممارسات 
   برامج وتقليل التكاليف والتخفيف من آثار انبعاثات غازات االحتباس الحراري.وال
   

(  U.S Department of Agriculture, USDAفي الجولة األولى من التمويل، تستثمر وزارة الزراعة األمريكية )
مقترح  450مشروًعا مختاًرا على الصعيد الوطني من بين أكثر من  70مليار دوالر أمريكي في  2.8مبلغًا يصل إلى 

مشروع مقدًما. ستوسع المشروعات األولية األسواق من أجل السلع الذكية مناخيًا، وتستفيد من فوائد غازات االحتباس  
وائد مباشرة وملموسة للزراعة اإلنتاجية، بما في ذلك للمنتجين الصغار والذين ال  الحراري إلنتاج السلع الذكية مناخيًا، وتوفر ف

مشروًعا   70يحصلون على خدمات كافية. ستتعاون وزارة الزراعة األمريكية مع المتقدمين للمشروعات المحددة البالغ عددها  
   ة.لوضع اللمسات األخيرة على نطاق العمل ومستويات التمويل في األشهر المقبل

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.usda.gov%2Fclimate-solutions%2Fclimate-smart-commodities&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8d2227e362104eb7499908da9b401b18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992996881867287%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QopBVnS%2BWJFBQ%2FhxR64uy%2Fze%2FWquGnv153lncdTCFZE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.usda.gov%2Fclimate-solutions%2Fclimate-smart-commodities&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8d2227e362104eb7499908da9b401b18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992996881867287%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QopBVnS%2BWJFBQ%2FhxR64uy%2Fze%2FWquGnv153lncdTCFZE%3D&reserved=0


في والية نيويورك، صرح باسيل سيغوس، مفوض إدارة الحفاظ على البيئة والرئيس المشارك لمجلس العمل المناخي، "
تزيل الغابات الخاصة ثاني أكسيد الكربون المغير للمناخ من الغالف الجوي بمعدل يساوي االنبعاثات من مليوني مركبة تعمل  

بالبنزين، ما يبين أهمية الشراكة مع مالك األراضي للحفاظ على غاباتنا ومكافحة تغير المناخ. ومع وجود شركاء أقوياء في 
طن، ستستخدم إدارة الحفاظ على البيئة هذه األموال الفيدرالية لتنفيذ خطط عملنا الصارمة بشأن المناخ من العاصمة واشن

خالل تعزيز برامج تجديد الغابات وتشجيع مشاركة مالكي األراضي، مع مساعدة مالك األراضي الصغار والموجودين في  
  ة الغابات ".المجتمعات المحرومة على تعويض التكاليف لتطوير خطط إدار

   
، "إن جائزة وزارة الزراعة األمريكية هي أخبار مهمة ومثيرة كما قال المفوض بوزارة الزراعة واألسواق، ريتشارد أ. بول

لنيويورك ، وستعتمد على العمل الهائل الجاري على مستوى الوالية لمكافحة تغير المناخ. من مجلس العمل المناخي إلى  
القادرة على التكيف مع تغير المناخ، تُعد اإلدارة جزًءا مهًما من الحل، حيث تساعد مزارعينا على تنفيذ برنامج منحة الزراعة 

معًا، بالشراكة مع إدارة الحفاظ على البيئة، وهيئات الحفاظ  تدابير الحفظ استجابة للتحديات البيئية وتأمين إمداداتنا الغذائية.
، وجامعة سيراكيوز وغيرها الكثير، نقود الطريق باستخدام SUNY ESFتعاونية، وعلى التربة والمياه، وجمعية كورنيل ال

أفضل الممارسات البيئية الزراعية المبتكرة التي تقلل انبعاثات غازات االحتباس الحراري، وإزالة ثاني أكسيد الكربون من 
سيساعدنا تمويل وزارة الزراعة األمريكية على  الغالف الجوي، ومساعدة المزارع على بناء المرونة لتأثيرات تغير المناخ.

الوصول إلى مزيد من المزارعين من خالل برنامج نموذج اإلبالغ الموحد الخاص بنا وضمان مشاركة مزارعين جدد  
  ناقصي التمثيل وتطوير الزراعة الذكية مناخيًا والغابات للمزارع الصغيرة، بما في ذلك العمليات الحضرية." 

    
نون قيادة المناخ وحماية المجتمع في نيويورك بعًضا من أكثر أهداف المناخ صرامة في البالد. يخلق قانون المناخ يتطلب قا

يقينًا التباع السياسة ويضمن أن يكون لهذا المشروع تأثير فوري، كما سيسرع من تطوير ممارسات الزراعة والحراجة الذكية  
أن تؤدي هذه المبادرة أيًضا إلى استثمارات أكبر بشكل مكثف إلزالة الكربون من   مناخيًا ويضمن استمرارها لعقود. كما يمكن

قطاعات متعددة من االقتصاد، مثل المباني ومصادر الطاقة، من خالل القدرة على النهوض بأعلى المعايير في القياس 
ت إلمكانية تحقيق إزالة الكربون بشكل أعمق  والمراقبة واإلبالغ والتحقق. وبهذه الطريقة، يمكنها فتح مجاالت الزراعة والغابا

  عبر االقتصاد بأكمله.
   

صنفت وزارة الزراعة األمريكية والية نيويورك في المرتبة الثامنة على المستوى الوطني للوظائف المباشرة في مجال  
يار دوالر من القيمة اإلجمالية مل 9.2المنتجات الحيوية قبل تنفيذ قانون المناخ. أضاف االقتصاد الحيوي للوالية أكثر من 

وظيفة إجمالية، وذلك مع ريادة منتجات الغابة والزراعة والمواد الكيميائية الحيوية والمنسوجات   100,630ودعم أكثر من 
  85الطريق. وباإلضافة إلى المساهمة في نسبة تخفيضات غازات االحتباس الحراري في قطاعات االقتصاد كافة التي تبلغ 

في    15، فستكون الزراعة والغابات المصدر الرئيسي للتعويضات عن النسبة الباقية من انبعاثات الوالية والتي تبلغ في المئة
. ولتحقيق هذه األهداف الطموحة، سيحتاج مزارعو نيويورك إلى تقليل االنبعاثات أثناء تعزيز عزل  2050المئة بحلول عام 

ى زيادات في تمويل خطط الزراعة ودعمها، والتقارير، ووضع المعايير، والتتبع  الكربون في التربة واألشجار. هناك حاجة إل
   لتحقيق هذه األهداف الطموحة، إلى جانب تنمية األنظمة القائمة على السوق لتحفيز سلع الزراعة والحراجة الذكية مناخيًا.

   
باإلضافة إلى إدارة المحافظة على البيئة وإدارة الزراعة واألسواق، من ضمن الشركاء الداعمين في هذا المشروع هيئة 

أبحاث وتطوير الطاقة في والية نيويورك، ولجنة المحافظة على التربة والمياه في والية نيويورك، ومناطق المحافظة على  
 College of Agriculture and Lifeنيل للزراعة وعلوم الحياة )التربة والمياه في المقاطعات، وكلية كور

Sciences, CALS( وجامعة والية نيويورك، كلية العلوم البيئية والغابات ،)State University of New York 
College of Environmental Science and Forestry, SUNY ESFوجامعة سيراكيوز ،)  

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

"أثناء تعاوننا على تقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري لتأمين مستقبالً صحيًا في المشاركة لمجلس العمل المناخي، 
عم جهود الزراعة والحراجة الذكية مناخيًا يفيدنا جميعًا. إن هذه فرصة رائعة لوالية  والية نيويورك وأكثر من ذلك، فإن د

نيويورك وتعكس تعاونًا مدهًشا بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الوالية، واألوساط األكاديمية، ومالك األراضي إليجاد حلول  
  ." مناخية ذات فائدة أثناء تعاوننا معًا على معالجة التغير المناخي

  



ستساعد تمويالت وزارة الزراعة األمريكية قال ديل شتاين رئيس لجنة المحافظة على التربة والمياه في والية نيويورك: "
 .هذه المزارعين على إكمال اإلنجازات الرائعة التي حققوها في حماية صحة تربتنا والممرات المائية ومكافحة التغير المناخي

لى التربة  من المشجع أن نرى هذا االستثمار الكبير الذي يكمل برامج الوالية الحالية لدينا والذي سيزود هيئات الحفاظ ع
والمياه ومنتجينا بمزيد من األدوات لتنفيذ أفضل ممارسات اإلدارة في المزرعة، مع توسيع نطاق إمكانية وصولنا إلى المزيد  

  من المزارع ".
  

"تبحث كلية العلوم البيئية (، جوان ماهوني، SUNYذكرت رئيسة كلية لعلوم البيئية والغابات بجامعة والية نيويورك )
( في اإلدارة المستدامة للغابات والطاقة الحيوية والمنتجات القائمة على األخشاب منذ عقود، كما أنها متحمسة ESFوالغابات )

ي دفع هذا العمل المهم إلى األمام حيث يؤثر تغير المناخ في كل جانب من الحياة. سيفتح للتعاون مع المؤسسات الشريكة لنا ف
هذا التمويل طرقًا جديدة للبحث من خالل العمل حرفيًا من األلف إلى الياء مع الزراعة. هذه فرصة لتغيير طريقة عمل مالكي  

  في والية نيويورك أكثر مالءمة للمناخ ".األراضي والمزارعين واألعمال التجارية بشكل كبير لجعل أنظمتنا 
  

"أزمة المناخ هنا واآلن، والطريقة الوحيدة لمعالجتها هي وضع  ذكر بنجامين هولتون، عميد كلية الزراعة وعلوم الحياة،
ساسيون في  حلول شاملة تحقق أيًضا عدًدا كبيًرا من الفوائد المشتركة، خاصة لمالكي األراضي والمزارعون، الذين هم حلفاء أ

هذه المعركة. سيمكننا هذا المشروع من بناء حلول تعاونية وعملية وقابلة للتطوير ومنصفة تدفع للمزارعين مقابل خدمات 
  النظام البيئي العديدة التي يقدمونها".

   
ذكر الدكتور جاي جولدن، أستاذ االستدامة البيئية والتمويل في كلية ماكسويل ومدير مختبر االستدامة الديناميكية بجامعة 

"تلتزم كل من الحكومات والصناعة في جميع أنحاء العالم بشكل سريع باقتصاد خاٍل من الكربون، ومن أجل  سيراكيوز، 
ناعات اليوم إلى إيجاد بدائل منخفضة الكربون والتقنية الخضراء التي ستلعب فيها مواجهة هذه التحديات الكبرى، ستحتاج الص

المواد األولية والمنتجات الحيوية دوًرا حاسًما. سيصبح فريق سيراكيوز لدينا رائًدا عالميًا لهذا الجهد من خالل تزويد متخذو 
ع المواد األولية منخفضة وعديمة الكربون من خالل سلسلة  القرار في القطاعين العام والخاص بالبحوث والنتائج الالزمة لتتب

القيمة ووضع حوافز وسياسات مهمة لدعم سحب السوق ونمذجة الفوائد البيئية والمناخية واالقتصادية/الوظائفية في نيويورك 
ومصادر الطاقة باإلضافة    وأمريكا. ستعمل السلع الذكية مناخيًا المتوقعة كمنصة للمواد الكيميائية منخفضة الكربون والوقود

   إلى مواد البناء والتشييد ومجموعة كبيرة من المنتجات االستهالكية".
  

###  
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