
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   9/12/2022 للنشر فوًرا:

 
 

مليون دوالر لمراكز الطاقة النظيفة اإلقليمية لربط مجتمعات نيويورك بموارد  52الحاكمة هوكول تعلن عن منح بقيمة 
  الطاقة النظيفة

  
 ستعزز المراكز المشاركة المجتمعية وتضمن استفادة المجتمعات المحرومة من انتقال الطاقة النظيفة في نيويورك  

  
في المائة من فوائد استثمارات الطاقة  35تدعم هدف قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع في نيويورك لتقديم ما ال يقل عن 

 النظيفة للمجتمعات المحرومة 
  
  

مركًزا إقليميًا للطاقة النظيفة لتكون بمثابة  12مليون دوالر إلنشاء  52أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن منح بقيمة 
مراكز للتواصل والتوعية والتعليم في المناطق في جميع أنحاء والية نيويورك والمساعدة في تعزيز مشاركة السكان، وخاصة  

المحرومة أو المحرومة من الخدمات في االنتقال إلى الطاقة النظيفة في نيويورك. تدعم أولئك الذين يعيشون في المجتمعات 
  40في المائة من الفوائد، بهدف  35إعالنات اليوم هدف قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع المتمثل في تقديم ما ال يقل عن 

والمساعدة في تطوير انتقال عادل للطاقة النظيفة لجميع  في المائة، من استثمارات الطاقة النظيفة إلى المجتمعات المحرومة
 سكان نيويورك.  

  

"مع استمرار نيويورك في التحرك نحو االقتصاد األخضر، فإن التوعية المجتمعية والتعليم ضروريان لضمان مشاركة جميع  
"بأسلوب نيويورك الحقيقي، تجتمع هذه المنظمات معًا   قالت الحاكمة هوكول.سكان نيويورك في هذا االنتقال واالستفادة منه،" 

لمساعدة زمالئهم من سكان نيويورك وضمان حصول كل مجتمع على فرصة لالزدهار. تفخر إدارتي بدعم جهودهم من  
ل مليون دوالر، وأنا أشيد بقيادتهم في مساعدة مجتمعات نيويورك على االنتقال إلى مستقب 52خالل هذا االستثمار البالغ 

 الطاقة النظيفة." 
  

وتوفير نهج شامل متعدد  مراكزتعاونت هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك مع المنظمات المجتمعية لتأسيس 
التخصصات لضمان حصول جميع سكان نيويورك على مزايا االنتقال الطاقة إلى النظيفة في الوالية. سيتألف كل مركز من 

بالوالية لتكون مسؤولة عن إقامة وتعزيز الشراكات على   مناطق التنمية االقتصاديةشبكة من المنظمات في كل منطقة من 
دى السنوات األربع المقبلة، في منطقتها لتقديم الخدمات على مستوى المجتمع وتقديم طرق جديدة لتنسيق وتعزيز خدمات  م

التوعية والمشاركة والتعليم في مجال الطاقة النظيفة في جميع أنحاء مجتمعاتهم. تم تشجيع المنظمات ذات الخبرة في تقديم  
قة النظيفة وكفاءة الطاقة، ودمج المنظمات ذات الخدمات االجتماعية واإلسكان والتنمية خدمات التوعية والتعليم في مجال الطا

 االقتصادية والصحة والتدريب على المشاركة.  
  

 تم تقديم المنح للمنظمات التالية إلنشاء مركز إقليمي للطاقة النظيفة في منطقتها:  
  

 منطقة العاصمة  

 دوالر   3,624,546(، مبلغ Affordable Housing Partnershipشراكة اإلسكان ميسور التكلفة ) •

  

 وسط نيويورك  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FPrograms%2FRegional-Clean-Energy-Hubs&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Rzfg5j2szDcsHtHyqVoBVfAA0zGL7cWlzdTagvl4Y3g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fartsnys.org%2Fnew-york-state-regional-economic-development-initiative%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mJjEml%2BGPDw3pn9XWkkg8P%2Bk28Z1YAIN4CcJSeHgl40%3D&reserved=0


 

 

 Central New York Regional Planning andمجلس التخطيط والتنمية اإلقليمي لوسط نيويورك )  •
Development Board دوالر   3,317,994(، مبلغ 

  

 فنغر ليكس  

 Climate Solutions Accelerator of theفنغر ليكس ) -ُمسرع حلول المناخ لمنطقة جينيسي  •
Genesee-Fingers Lakes Region دوالر   3,835,014(، مبلغ 

  

 لونغ آيالند  

(،  Cornell Cooperative Extension of Nassau Countyملحق كورنيل التعاوني لمقاطعة ناسو ) •
 دوالر   4,000,000مبلغ 

  

 وسط مدينة هادسون 

 Cornell Cooperative Extension of Dutchessالتعاوني لمقاطعة دوتشيس )ملحق كورنيل  •
County دوالر  4,074,389(، مبلغ 

  

 موهوك فالي 

(،  Cornell Cooperative Extension of Oneida Countyملحق كورنيل التعاوني لمقاطعة أونيدا ) •
 دوالر   3,302,944مبلغ 

  

 مدينة نيويورك 

 دوالر )برونكس وبروكلين(   8,926,027، مبلغ Association for Energy Affordability, Incشركة   •
(، مبلغ Neighborhood Housing Services of Queensخدمات اإلسكان المجاور في كوينز ) •

 دوالر )كوينز وجزيرة ستاتن(    6,623,725
 دوالر )مانهاتن(  3,837,067، مبلغ WE ACT for Environmental Justice, Incشركة  •

  

 المنطقة الشمالية 

 دوالر   4,099,404 ،(Adirondack North Country Associationجمعية آديرونداك نورث كونتري ) •

  

 المنطقة الجنوبية 

(، مبلغ Adirondack North Country Associationملحق كورنيل التعاوني لمقاطعة تومبكينز ) •
 دوالر   3,516,454

  

 غرب نيويورك  

  3,499,034(، مبلغ PUSH Buffalo) People United for Sustainable Housing, Incشركة  •
 دوالر 

  



 

 

"ستربط مراكز الطاقة   قالت دورين إم هاريس الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيئة أبحاث وتطوير الطاقة في والية نيويورك:
النظيفة اإلقليمية النقاط لسكان نيويورك الذين يبحثون عن موارد لخفض تكاليف الطاقة، أو جعل منازلهم أكثر كفاءة في 

استخدام الطاقة، أو المشاركة في التدريب على وظائف الطاقة النظيفة أو التقدم لوظائف جديدة. وستكون المراكز أيًضا حاسمة  
مع المجتمعات المحلية لمعالجة أي عوائق قائمة عند الوصول إلى البرامج لضمان مشاركة جميع سكان نيويورك  في التعامل

 وقدرتهم على المشاركة الكاملة في االقتصاد األخضر." 
  

جب أن تُتاح "مع انتقال نيويورك إلى االقتصاد النظيف، يقال توماس فالكون، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة في لونغ آيالند: 
لجميع المجتمعات إمكانية الوصول إلى المعلومات والموارد حول فوائد االنتقال إلى الطاقة النظيفة. ستكون مراكز الطاقة  

النظيفة الجديدة هذه بمثابة منصة انطالق للتواصل مع العمالء المحليين ومشاركتهم والمبادرات التعليمية للمساعدة في ربط  
 الحوافز. أثني على الحاكمة لقيادتها الثابتة." العمالء بالبرامج و

  
 تم اختيار المراكز من خالل عملية تنافسية للنهوض باقتصاد أخضر شامل في والية نيويورك يركز على:  

  

 تقديم المشاركة المجتمعية والتوعية وارشاد المستهلكين بتكنولوجيات وفرص الطاقة النظيفة.   •
 تنسيق البرامج وموارد التمويل لزيادة المشاركة في مشاريع الطاقة النظيفة.   •
إجراء مشاركة عادلة ألصحاب المصلحة لدمج وجهات نظر المجتمع وزيادة المدخالت العامة في تطوير البرامج  •

 السياسات واالستراتيجيات الخاصة بهيئة أبحاث وتطوير الطاقة في والية نيويورك.  و
 زيادة القدرة المحلية على التفاعل مع سكان المجتمع حول سياسة الطاقة النظيفة والتقنيات والفرص.  •
الطاقة بوالية  تعزيز التنوع في القوى العاملة في مجال الطاقة النظيفة من خالل العمل مع هيئة أبحاث وتطوير •

نيويورك والنقابات العمالية ومقدمي التدريب لمساعدة األعمال التجارية في مجال الطاقة النظيفة على التواصل مع  
األفراد من السكان ذوي األولوية أو المجتمعات المحرومة وتوظيفهم، وزيادة عدد المقاولون المشاركين في قطاع 

 الطاقة النظيفة وتنوعهم. 
كات استراتيجية عبر النظام البيئي للطاقة النظيفة في منطقة معينة لصالح المجتمعات الضعيفة أو إقامة شرا •

 المحرومة من الخدمات.  
النهوض بالمشاريع المحلية التي تعالج الحواجز اإلقليمية التي تمنع الفئات المحرومة من المشاركة في اقتصاد الطاقة   •

 النظيفة أو االستفادة منه. 

  

لقد جاء تطوير مبادرة المحاور نتيجة لجهود التصميم المشترك التي قادتها هيئة أبحاث وتطوير الطاقة في والية نيويورك 
وقد ساعد   منظمة مجتمعية من جميع أنحاء والية نيويورك.  30وتحالف الطاقة الديمقراطية، والتي شملت مشاركة أكثر من 

وجهات نظر أولئك الذين يعملون في المجتمعات لتلبية احتياجات أكثر سكان نهج التصميم المشترك على ضمان أن تكون 
 نيويورك ضعفًا هي المعلومات الالزمة لتطوير هذه المبادرة المهمة.  

  
لزيادة الوصول   مليار دوالر  1ثمار نيويورك الذي يبلغ حوالي استيعد تمويل مبادرة مراكز الطاقة النظيفة اإلقليمية جزًءا من 

إلى كفاءة الطاقة وحلول الطاقة النظيفة للمقيمين والمجتمعات ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، والتي يدعمها صندوق 
الطاقة النظيفة والمرافق. يتم تمويل الصندوق أيًضا من خالل المبادرة اإلقليمية لغازات االحتباس الحراري وهي جزء من  

األوسع نطاقًا لتلبية احتياجات الطاقة النظيفة للمجتمعات المحرومة. تشارك هيئة لونغ آيالند  مجموعة مبادرات نيويورك
  36للطاقة مع هيئة أبحاث وتطوير الطاقة في والية نيويورك لدعم مركز لونغ آيالند للطاقة النظيفة. في السابق، تم توفير 

الوالية، ومع ذلك، تم تمويل مركزين إضافيين في مدينة  مناطق تنمية اقتصادية في 10مليون دوالر إلنشاء مراكز في 
ليصل إجمالي تمويل  -نيويورك للمساعدة في تلبية االحتياجات الفريدة في هذه المنطقة المتنوعة والمكتظة بالسكان في الوالية 

 مليون دوالر.   52البرنامج إلى 
  

بحاث وتطوير الطاقة في والية نيويورك، بما في ذلك تخصيص  يعتمد هذا على جهود اإلنصاف ذات الصلة التي تبذلها هيئة أ
لألفراد في جميع أنحاء والية نيويورك المقيمين في  فرصة زمالة في مجال العدالة المناخية 150ماليين دوالر لدعم   6

 ت المحرومة تاريخيًا أو من الفئات السكانية ذات األولوية.  المجتمعا
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2020-Announcements%2F2020-07-27-Governor-Cuomo-Announces-Clean-Energy-Investments-to-Benefit-Over-350000-Low-to-moderate-Income-Households&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gTor2vbj0MtLoINDGBc%2BXlVaYwrjWnU5o%2F3WRIjvMO4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2021-Announcements%2F2021-09-07-Governor-Hochul-Announces-6-Million-for-Climate-Justice-Fellowships-Benefiting-Disadvantaged-Communities-and-Priority-Populations&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PzLJuWhia3g5bXmU9w8jJWlX%2FT5K9GybS7kpd6ecdAI%3D&reserved=0


 

 

"تتشرف جمعية آديرونداك نورث كونتري  قالت المديرة التنفيذية لجمعية آديرونداك نورث كونتري، إليزابيث كوبر: 
بجامعة والية نيويورك بالشراكة مع ملحق كورنيل التعاوني لمقاطعتي جيفرسون وسانت لورانس ومبادرة كانتون كريست 

(SUNY( االستعداد للتعليم المهني والتدريب على النجاح )Career Ready Education and Success 
Training, CREST لتكون بمثابة مركز الطاقة النظيفة للمنطقة الشمالية. هذه المبادرة ضرورية لمساعدة سكان المنطقة )

مال على فواتير الطاقة والوصول إلى فرص ووظائف الطاقة النظيفة. إن العالقات  الشمالية والشركات الصغيرة على توفير ال
المجتمعية طويلة األمد لفريقنا، والخبرة الواسعة في تطوير برامج الطاقة النظيفة، والتركيز على اإلنصاف والشمول ستدعم  

 يع أنحاء شمال نيويورك." مركًزا إقليميًا قويًا يزيد من المشاركة في مبادرات الطاقة النظيفة في جم
  

"يتطلع مركز منطقة العاصمة إلى ربط السكان   قالت المديرة التنفيذية لشراكة اإلسكان ميسور التكلفة، سوزان كوتنر:
( للمساعدة في ترقيات الطاقة النظيفة لمنازلهم  NYSERDAببرامج هيئة أبحاث وتطوير الطاقة في والية نيويورك )

( في إنشاء مراكز إقليمية  NYSERDAمل في مجال الطاقة النظيفة المتنامي. نحن نشيد بنهج هيئة )باإلضافة إلى فرص الع
 للطاقة النظيفة تتألف من منظمات مجتمعية لها صالت عميقة باألسر من جميع المداخيل في جميع أنحاء المنطقة." 

  
"لتحقيق   ، بيتا برود:Association for Energy Affordability, Incقالت مديرة الدعوة والتنظيم في شركة 

أهدافنا المناخية الرائدة على الصعيد الوطني، يجب تمكين جميع سكان نيويورك من اتخاذ اإلجراءات ويجب إعطاء األولوية 
للمجتمعات ذات الدخل المنخفض وتلك المتأثرة بشكل غير متناسب بالتلوث وتغير المناخ. نحن متحمسون لمساعدة السكان  

ركات في برونكس وبروكلين على الوصول إلى حلول الطاقة النظيفة التي تخفض تكاليف الطاقة، وتخلق مباني موفرة والش
 للطاقة وأكثر صحة، وكوكبًا أكثر استدامة."  

  
"يسر مجلس التخطيط  قال كريس كاريك، مدير برنامج الطاقة في مجلس التخطيط والتنمية اإلقليمي في وسط نيويورك: 

 ,Central New York Regional Planning and Development Boardة اإلقليمي لوسط نيويورك )والتنمي
CNY RPDB  العمل مع المنظمات الشريكة له والتحالف من أجل اقتصاد أخضر وأعمال سيراكيوز الكبرى لتوفير تعليم )

الطاقة النظيفة اإلقليمية لهيئة أبحاث وتطوير  وخدمات الطاقة النظيفة في جميع أنحاء وسط نيويورك. بدعم من برنامج مراكز 
(، سيعمل فريقنا مع أصحاب المصلحة في المجتمع لتنمية اقتصاد الطاقة النظيفة NYSERDAالطاقة في والية نيويورك )

اخ في منطقتنا، وخلق وظائف داعمة لألسرة وتقليل األعباء على السكان الضعفاء بينما نتقدم في أهداف قانون قيادة المن
 وحماية المجتمع الرائد في الوالية." 

  
"نحن فخورون بأن نكون جزًءا من  فنغر ليكس:  -غريفا، ُمسرعة حلول المناخ لمنطقة جينيسي -قالت أبيجيل ماكهيو

مجموعة من مراكز الطاقة النظيفة اإلقليمية المخصصة لجعل خدمات وتقنيات ووظائف الطاقة النظيفة أكثر سهولة لسكان 
( في مجال الطاقة في هذا العمل  NYSERDAنيويورك واألعمال التجارية الصغيرة. يسمح لنا النهج المحلي لهيئة )والية 

 بحشد الشركاء الحاليين والجدد في منطقتنا الذين هم األقرب الحتياجات وقيم السكان الذين نخدمهم." 
  

"نشعر بالفخر واالمتياز قال كولين آدكنز، خبير البيئة وموارد الطاقة، في ملحق كورنيل التعاوني لمقاطعة دوتشيس: 
لمواصلة خدمة منطقة وسط مدينة هدسون لمساعدة مجتمعاتنا على تقليل عبء الطاقة، والوصول إلى مصادر الطاقة النظيفة 

اقة. من خالل فريق متخصص من مستشاري الطاقة الذي يستضيفه ائتالف  والمتجددة، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الط
(، فإن سجالت اإلنجازات المؤكدة لمنظماتنا  Cornell Cooperative Extension, CCEجمعيات كورنيل التعاونية )

 Newالطاقة النظيفة )، وسكان نيويورك من أجل Sustainable Westchesterالمتعاقد عليها من الباطن، بما في ذلك 
Yorkers for Clean Power ( ويوهوب لالستشارات ،)UHope Consulting وشبكة متنامية من المتطوعين ،)

 والشركاء المنظمات، نحن متحمسون لمساعدة المنطقة ووالية نيويورك على تحقيق أهداف الطاقة لدينا." 
  

"يتشرف مكتب ملحق كورنيل   مقاطعة ناسو، غريغوري ساندور:قال المدير التنفيذي، لمكتب ملحق كورنيل التعاوني ل
( بالعمل كمتعاقد رئيسي مع مركز الطاقة النظيفة اإلقليمي لهيئة أبحاث وتطوير  CCE Nassauالتعاوني لمقاطعة ناسو ) 

لمجتمعات المشاركة الطاقة في والية نيويورك لمنطقة لونغ آيالند. نعتقد أن تحالفنا من الطاقة المتجددة المبرهنة وقادة ا 
)المؤسسات والجامعات والجمعيات وقادة األعمال( يشكلون فريقًا رائعًا. يلتزم مركز لونغ آيالند للطاقة النظيفة بتوفير الحلول  

 التي من شأنها إحداث فرق ملموس في مجتمعاتنا وتوفير نتائج قابلة للقياس." 
  



 

 

"يعبر ملحق كورنيل التعاوني لمقاطعة  لمقاطعة أونيدا، ماري بيث ماكوين:قالت المديرة التنفيذية لملحق كورنيل التعاوني 
( ليكون بمثابة مركز إقليمي للطاقة النظيفة في وادي  NYSERDAأونيدا عن خالص سروره بأن يتم اختياره من قبل هيئة )

اكن ميسورة التكلفة حول فوائد الموهوك. نتطلع إلى التواصل مع أعضاء المجتمع واألعمال التجارية الصغيرة وأصحاب المس
الطاقة النظيفة وطرق تقليل تكاليف الطاقة وكيفية اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الطاقة. من خالل التعليم والتوعية المجتمعية، 

 نستثمر في أفراد مجتمعاتنا وفي مستقبل والية نيويورك."  
  

"يسعدنا أن نشارك في هذه المبادرة  عة تومبكينز، كريم بيرز:قال كبير معلمي الموارد في ملحق كورنيل التعاوني في مقاط
التي تقلل من انبعاثات الكربون وتساعد سكان نيويورك، وخاصة ذوي الموارد المادية المحدودة، على توفير المال والمشاركة  

 بشكل هادف في تشكيل مستقبلنا الجماعي للطاقة النظيفة." 
  

"نحن نتطلع إلى االرتقاء بالمقيمين  سكان المجاور في حي كوينز، يوسيلين جيناو إستريال: قال المدير التنفيذي لخدمات اإل
في كوينز وجزيرة ستاتين بينما تتنقل مجتمعاتنا إلى مجتمع ما بعد الوباء. نأمل أن ندعم مدينة نيويورك في تحقيق أهداف  

وعادل، مع التركيز على احتياجات السكان أوالً   ( في نهج شامل ومنصفCLCPAقانون قيادة المناخية وحماية المجتمع )
 في مستقبل الطاقة النظيفة." 

  
أن    PUSH Buffalo"يسر مؤسسة ، ناتالي رودريغيز: PUSH Buffaloقالت مديرة الطاقة المجتمعية، لمؤسسة  

ة النظيفة اإلقليمي في غرب  تكون جزًءا من مبادرة مراكز الطاقة النظيفة اإلقليمية. بصفتنا أصحاب الريادة في مركز الطاق
(، نواصل التزامنا ببناء مجتمعات مرنة وتوفير طاقة نظيفة كاملة وشاملة في مقاطعات إيري WNY Hubsنيويورك )

ونياجرا وتشوتاوكوا وكاتاروجوس وأليغاني. سيساعد تركيزنا على السكان المحرومين على تعزيز ودعم وخلق بيئة أكثر  
 لمجتمعات الخطوط األمامية في جميع أنحاء المنطقة." صحة وقوة عاملة مستدامة 

  
، بيغي شيبرد: WE ACT for Environmental Justice, Incقال المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة 

الفيضانات "تقع المجتمعات المحرومة على خط المواجهة في أزمة المناخ، حيث تتضرر بشدة من آثار الطقس القاسي مثل 
والحرارة، لكنها تواجه أيًضا العديد من العقبات التي تحول دون تحسين المنازل فيها ودخول قوة عاملة خضراء عالية الجودة.  

( في مانهاتن، وتحديًدا لخدمة المجتمعات ذات NYSERDAنحن متحمسون لقيادة مركز الطاقة النظيفة اإلقليمي لهيئة )
وي البشرة الملونة في المباني متعددة العائالت التي تعد مصدًرا رئيسيًا لنوعية الهواء الرديئة  الدخل المنخفض والمجتمعات ذ

 وانبعاثات غازات االحتباس الحراري. نحن نتطلع إلى نقل مدينتنا نحو مستقبل أكثر كفاءة ونظافة وعدالة." 
  

"من خالل تركيز أصوات واحتياجات   فلينت: قال عضو اللجنة التوجيهية لتحالف ديمقراطية الطاقة في نيويورك، آدم
المجتمعات المحرومة في تصميمه وتنفيذه، يعد برنامج مركز الطاقة النظيفة اإلقليمي فوًزا لحركة ديمقراطية الطاقة، وأداة  

( على اتخاذ خطوة أولى كبيرة في التحول NYSERDAنهنئ هيئة ) حاسمة لتحقيق أهداف المناخ واإلنصاف في نيويورك.
الثقافي الجاري في الوكالة حيث أصبح هذا البرنامج الذي تم تصوره ألول مرة من قبل المدافعين عن المجتمع المهني 

 المحروم حقيقة واقعة من خالل عملية التصميم المشترك." 
  

 خطة المناخ الوطنية الرائدة في والية نيويورك 
 

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

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

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

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

فرصة عمل في قطاع الطاقة   165,000التزامات البنك األخضر في نيويورك. دعمت هذه االستثمارات مجتمعة أكثر من 
  2011ي قطاع الطاقة الشمسية الموزعة منذ عام في المائة ف  2,100ونمو بنسبة  2021النظيفة في نيويورك في عام 



 

 

. وبموجب قانون المناخ، ستستكمل نيويورك  2035ميغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام  9,000والتزام بتطوير 
، مع 2050بحلول عام  1990% عن مستويات عام 85هذا التقدم وستخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة 

من فوائد استثمارات الطاقة النظيفة، إلى المجتمعات المحرومة وتعزيز  40%% على األقل، بهدف تحقيق 35ه ضمان توجي
تريليون وحدة   185للوالية المتمثل في تقليل استهالك الطاقة في الموقع بمقدار  2025التقدم نحو هدف كفاءة الطاقة لعام 

 نهائي.  حرارية بريطانية من الطاقة المتوفرة لالستخدام ال
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