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مليون دوالر لحماية المياه النظيفة ودعم المزارعين في نيويورك في مواجهة تغير   13الحاكمة هوكول تعلن عن أكثر من 
  المناخ

  
مشروع زراعي لمساعدة المزارعين في كافة أنحاء الوالية على تحسين جودة المياه في مستجمعات  50التمويل مقدم إلى  

  المياه ذات األولوية
  
  

مليون دوالر لحماية المياه النظيفة في كافة أنحاء والية نيويورك   13أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن منح أكثر من 
ومساعدة مزارعي نيويورك على مواصلة عملهم للتخفيف من آثار تغير المناخ. يدعم هذا التمويل مشاريع الحفاظ على جودة  

يتم تمويل  وتعزز جودة المياه في مستجمعات المياه ذات األولوية وتحمي البيئة. مزرعة  50المياه الزراعية والتي ستفيد 
 المشاريع من خالل برنامج الوالية للحد من المصادر الزراعية غير المحددة والتحكم فيها.  

  
مليون دوالر هو   13  "تقود والية نيويورك البالد في مجال مكافحة تغير المناخ وهذا التمويل بمبلغ قالت الحاكمة هوكول،

"تلتزم إدارتي بمساعدة المجتمعات   ".لجعل نيويورك أكثر خضرة للجميع الطموحة استثمار جريء كجزء من جهودنا  أحدث
المحلية في كافة أنحاء الوالية على االستعداد بشكل أفضل للمستقبل من خالل الحفاظ على مستجمعات المياه والبيئات الخاصة  

من خالل تشجيع برامج اإلدارة البيئية الممرات المائية واألراضي الزراعية في نيويورك بهم. ستحمي هذه المشاريع 
  دامة والفعالة من حيث التكلفة في المزارع ." المست

  
مقاطعة من مناطق المحافظة على التربة والمياه نيابة عن المزارع والتي ستدعم التخطيط البيئي في  24تم منح المشاريع إلى 

ت  ( للحفاظ على المغذيات والملوثاbest management practice, BMPالمزارع وتنفيذ أفضل ممارسات اإلدارة )
( مجموعة متنوعة من التدابير بما في ذلك تثبيت المحاليل BMPالمحتملة األخرى من دخول الممرات المائية. تتضمن )

الوقائية النباتية على طول الجداول وزراعة محاصيل الغطاء وتعزيز إدارة المغذيات من خالل تخزين السماد الطبيعي وتدابير  
  الحفظ األخرى.

  
  لبرنامج التحكم والسيطرة على المصادر الزراعية غير المحددة إلى: 28ة تم تقديم منح الجول

  دوالر للعمل مع مزرعة واحدة 344,100منطقة العاصمة:  •

  مزرعة 14دوالر للعمل مع  3,171,731وسط نيويورك:  •

  دوالر للعمل مع ثماني مزارع 3,769,447فنغر ليكس:  •

  دوالر للعمل مع ثالث مزارع 1,447,718موهوك فالي:   •

  مزرعة  14دوالر للعمل مع  2,040,152 المنطقة الشمالية: •

  دوالر للعمل مع خمس مزارع 1,554,356 المنطقة الجنوبية: •

  دوالر للعمل مع خمس مزارع 803,172غرب نيويورك:   •

  
 . إلدارة الزراعة واألسواق الموقع اإللكتروني زيارةللحصول على قائمة كاملة بالمشاريع المدعومة، يُرجى 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagriculture.ny.gov%2Fsoil-and-water%2Fround-28-project-descriptions-agricultural-non-point-source-abatement-and-control&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca627d4f8a835425df99308dab123b2ba%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017064188725055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QpmOSefKJN6lp2XYbKTNPAX7jcuxoPEO%2Fm70q8qtWG4%3D&reserved=0


من مستجمعات المياه المنفصلة  600الماضية دعمت والية نيويورك المشاريع التي تغطي أكثر من  28على مدار السنوات 
المزارع على تحقيق التوازن   مشاريع إدارة المغذيات وتخزين السماد لمساعدة 1,350في كافة أنحاء الوالية بما في ذلك 

  800الفعال بين إمدادات المغذيات والطلب على مغذيات المحاصيل مما يفيد البيئة ويعزز حيوية المزرعة. تم إنشاء أكثر من 
فدان من المناطق العازلة النهرية لتصفية المغذيات والرواسب وحماية المياه السطحية وتحقيق االستقرار على ضفاف األنهار 

  سين الموائل المائية وتقليل اآلثار الناجمة عن الفيضانات.وتح
  

فدان من محاصيل الغطاء للمساعدة في منع التعرية وتحسين صحة التربة    140,000إضافة إلى ذلك، تمت زراعة أكثر من 
وزيادة المواد العضوية في التربة والتي تحتفظ بمزيد من الرطوبة للطلب على المحاصيل خالل موسم النمو. تعمل محاصيل 

من هذا البرنامج  28خالل الجولة   زارعي نيويورك على مكافحة تغير المناخ.التغطية على عزل الكربون أيًضا، مما يساعد م
فدان من محاصيل الغطاء. المناطق العازلة على ضفاف األنهار هي ممارسة أخرى تسمح بحبس   5,600سيتم تنفيذ أكثر من 

مخازن المؤقتة العشبية والغابات خالل فدانًا من ال 28الكربون باإلضافة إلى تقديم فوائد جودة المياه. سيتم تنفيذ أكثر من 
   . 28الجولة  

  
"يهتم المزارعون كثيًرا باألرض ويعملون في شراكة مع مناطق المحافظة  قال ريتشارد أ. بول، مفوض الزراعة بالوالية، 

هم البيئية وتحمي على التربة والمياه في المقاطعات في كافة أنحاء الوالية وهم ملتزمون بالزراعة في بطريقة تقلل من بصمت
مواردنا الطبيعية. تساعد مثل هذه البرامج والية نيويورك على االستمرار في قيادة الواليات المتحدة في مكافحة تغير المناخ 

  وضمان بيئة صحية ومزدهرة للجميع." 
  

دوق حماية البيئة تقوم "مع االستثمار القياسي للحاكمة هوكول في صن قال باسيل سيغوس مفوض إدارة الحفاظ على البيئة،
الوالية باستثمارات غير مسبوقة لحماية المياه النظيفة. ستدعم هذه المنح الجديدة المزارعين في عملهم اليومي وهي مثال 

رئيسي على كيف يمكن لهذا التمويل أن يضمن ممارسات اإلدارة السليمة بيئيًا في والية نيويورك التي تحمي مواردنا 
( بالعمل مع Department of Environmental Conservation, DECدارة الحفاظ على البيئة )الطبيعية. تفخر إ

جميع شركائنا في الوالية في مشاريع مثل هذه لتحقيق أهداف العمل المناخي من أجل بيئة أنظف وأكثر استدامة لألجيال  
  القادمة." 

  
"ستساعد المنح التي تم اإلعالن عنها اليوم قال ديل ستاين رئيس لجنة المحافظة على التربة والمياه بوالية نيويورك 

المزارع ومناطق الحفاظ على التربة والمياه في كافة أنحاء نيويورك على حماية جودة المياه وتحسين صحة التربة لسنوات  
زراعة غير المحددة يستمر في إحداث مثل هذا التأثير الكبير على الزراعة في  عديدة قادمة. نحن متحمسون ألن برنامج ال

  نيويورك ويساعد المزارع على مكافحة آثار تغير المناخ واالستمرار في رعاية أراضيها." 
  

يعية ومع  "إن المزارعون في نيويورك هم المشرفون الرئيسيون على مواردنا الطبقالت ميشيل هينشي السناتور عن الوالية، 
اشتداد أزمة المناخ لم يكن تقديم الدعم المالي المباشر الذي يحتاجون إليه أكثر أهمية من أي وقت مضى لحماية مواردنا المائية  

النظيفة واألراضي التي تزرع طعامنا. تسير القيادة المناخية في نيويورك مع االستدامة الزراعية جنبًا إلى جنب ويساعد 
  ه سنويًا لبرنامج التحكم والسيطرة على المصادر الزراعية غير المحددة في الحفاظ على قوة هذه الشراكة." التمويل الذي نوفر

  
"يلعب برنامج المصادر الزراعية غير المحددة دوًرا حاسًما في مساعدة المزارعين على   قالت عضوة الجمعية دونا لوباردو،

لوث المياه باستخدام أفضل الممارسات للتخطيط البيئي في المزارع والمصمم  معالجة آثار تغير المناخ. يدعم البرنامج منع ت
خصيًصا للمزارع الفردية. إنني أقدر كل العمل الشاق الذي يبذل في جهود التخفيف هذه وأتقدم بشكر خاص إلى مناطق 

   الحفاظ على التربة والمياه والمزارعين الذين تقدموا بطلبات للحصول على هذه األموال".
  

تدير وزارة الزراعة واألسواق في والية نيويورك برنامج الحد من المصادر الزراعية غير المحددة والتحكم فيها بالتنسيق مع  
لجنة المحافظة على التربة والمياه في والية نيويورك. يعد البرنامج جزًءا من خطة عمل إدارة البيئة الزراعية، وهو جهد  

  مستويات أعلى من اإلشراف البيئي وأنظمة زراعية أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. أوسع يساعد المزارعين على تحقيق
  



يعتمد برنامج التحكم والسيطرة على المصادر الزراعية غير المحددة على جهود الوالية في توفير حماية تاريخية لجودة 
والر لضمان حصول جميع سكان نيويورك على المياه مليار د  3.5المياه، بما في ذلك التزام الوالية غير المسبوق بقيمة 

  النظيفة وإجراءاتها الصارمة المتخذة لمكافحة تغير المناخ.
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