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  الحاكمة هوكول تعلن عن أول برنامج للمشتريات الخضراء في البالد للحكومات المحلية
  

يعترف برنامج مجتمعات الشراء األخضر الجديد بالقيادة المحلية في اختيار المنتجات المستدامة للمساعدة في حماية  
  الصحة العامة والبيئة

  
  88، وبذلك يصل المجموع إلى GreenNYمواصفات جديدة لمشتريات 10يصدر ما مجموعه  GreenNYمجلس 

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن إطالق برنامج مجتمعات الشراء الخضراء للتعرف على الحكومات المحلية التي تلتزم  
بشراء منتجات مستدامة، مما يساعد على حماية الصحة العامة والبيئة. يعزز البرنامج الجديد القيادة على المستوى المحلي 

الرائد في والية نيويورك، والذي يعمل على تسريع االنتقال إلى االقتصاد األخضر ويبني على برنامج المشتريات الخضراء 
  من خالل النهوض بسوق السلع والخدمات الخضراء.

  
"من خالل برنامج مجتمعات الشراء الخضراء، نرفع مستوى الحكومات المحلية في جميع أنحاء نيويورك التي تتبع قيادة  

"من خالل  . قالت الحاكمة هوكوللمساعدتنا في الوصول إلى أهداف االستدامة الخاصة بنا،"   الوالية في المشتريات الخضراء 
زيادة سوق المنتجات والخدمات الخضراء، سيواصل هذا البرنامج الرائد على مستوى األمة عملنا لبناء والية أكثر صحة،  

  واقتصاد أكثر وعيًا بالبيئة، ومستقبل أكثر اخضراًرا لجميع سكان نيويورك."
  

بتطوير أول برنامج شراء أخضر تقوده الوالية  2022يفي برنامج مجتمعات الشراء الخضراء بالتزام الحاكمة هوكول لعام 
للحكومات المحلية. في وقت سابق من هذا العام، أعدت نيويورك لغة المشتريات الخضراء النموذجية لتقديمها إلى الحكومات  

  المحلية، مما ساعد على تحديث سياسات الشراء لتعكس التزامات المشتريات الخضراء القوية.
  

لذي تديره إدارة المحافظة على البيئة ومكتب الخدمات العامة، اعترافًا بالحكومات المحلية التي تلتزم باتباع  يوفر البرنامج، ا
. جميع الحكومات المحلية في والية نيويورك مؤهلة للمشاركة في البرنامج ويمكنها  GreenNYمواصفات الوالية لمشتريات 

  القيام بذلك من خالل اتخاذ خطوتين:
  

  للوالية. GreenNYاسات الشراء لمطالبة المشترين باتباع مواصفات شراء تحديث سي •

  إرسال نسخة من سياسات الشراء المحدثة مع تقديم طلب مكون من صفحة واحدة. •

  
  .هنايتوفر المزيد من المعلومات حول األهلية وتقديم الطلب 

  
"إن   قال باسيل سيغوس، مفوض إدارة المحافظة على البيئة بوالية نيويورك والرئيس المشارك لمجلس العمل المناخي:

( هي شريك فخور في برنامج الشراء األخضر في نيويورك مع زمالئنا في مكتب  DECإدارة المحافظة على البيئة )
ة للحكومات المحلية لالنضمام إلى وكاالت والية نيويورك في  الخدمات العامة، ونحن متحمسون للمساعدة في تبسيط العملي

إجراء عمليات شراء مستدامة. من خالل اختيار وضع البيئة والصحة العامة في المرتبة األولى، ال تستطيع الحكومات المحلية 
  تقليل التلوث فحسب، بل يمكنها أيًضا تسريع انتقال واليتنا إلى االقتصاد األخضر."
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"في ظل قيادة الحاكمة هوكول، يوفر برنامج مجتمعات الشراء   قالت مفوضة مكتب الخدمات العامة جانيت إم موي:

الخضراء الجديد للحكومات المحلية الفرصة لجعل االستدامة أولوية في قرارات الشراء الخاصة بهم. نحن في مكتب الخدمات  
لحث الحكومات المحلية  GreenNYة وشركائنا اآلخرين في مجلس ( ننضم إلى إدارة المحافظة على البيئOGSالعامة )

على اتباع ريادة الوالية من خالل االستثمار في المنتجات التي تدعم االقتصاد األخضر واستجابة والية نيويورك آلثار تغير  
  المناخ."

  
مساء ندوة توضيحية عبر   2ثاني الساعة يناير/كانون ال 17تستضيف إدارة المحافظة على البيئة ومكتب الخدمات العامة في 

اإلنترنت للمتقدمين المحتملين لتقديم نظرة عامة على برنامج مجتمعات الشراء الخضراء الجديد. ستغطي الندوة عبر الويب 
وكيف يمكن للحكومات المحلية المشاركة في  للمشتريات الخضراء في الوالية،  GreenNYمعلومات أساسية عن برنامج  

يمكن للمهتمين  ج، وفوائد القيام بذلك. باإلضافة إلى ذلك، ستتضمن الندوة عبر اإلنترنت وقتًا لألسئلة واألجوبة. البرنام
 .  هنا . تعرف على المزيد من هنابالحضور تسجيل الدخول عبر ويبيكس 

  
، الذي تم إنشاؤه بموجب األمر  GreenNYباإلضافة إلى إنشاء برنامج مجتمعات الشراء الخضراء، اجتمع ألول مرة مجلس 

. تشمل GreenNYمواصفة من مواصفات الشراء الجديدة والمحدثة لمجلس  15للحاكمة هوكول، ووافق على  22التنفيذي 
ماسح والمكانس وسالل النفايات وحاويات إعادة التدوير، والمطهرات المواصفات فئات متعددة من منتجات التنظيف، مثل الم

التي يغطيها األمر   75والمعقمات، وكذلك معدات التدفئة والتبريد النظيفة وسيارات الركاب. تتبع الوكاالت والسلطات الـ 
فقة مبدئية على  موا GreenNYكما أعطى مجلس  عند اتخاذ قرارات الشراء. GreenNYمواصفات شراء  22التنفيذي 

  ، وهي ورق الطالء والنسخ.GreenNYمواصفة شراء محدثة وجديدة واحدة في 
  

قالت دورين إم هاريس الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيئة أبحاث وتطوير الطاقة في والية نيويورك والمديرة التنفيذية 
"يساعد برنامج مجتمعات الشراء الخضراء الحكومات المحلية على التحول إلى  والرئيسة المشاركة لمجلس العمل المناخي:

البيئة من خالل إرشادات الشراء للمنتجات التي تقلل من استخدام الطاقة واالنبعاثات الضارة ويكمل األنشطة الخضراء  
ا. مع استمرار والية نيويورك في  األخرى من خالل مجتمعات الطاقة النظيفة في الوالية وبرامج المجتمعات الذكية مناخيً 

االبتعاد عن الوقود األحفوري، فإن تركيب معدات التدفئة والتبريد النظيفة، مثل المضخات الحرارية، وتعزيز األساطيل 
  النظيفة هما مجرد خيارين متاحين من خالل إرشادات الشراء التي يمكن أن تخلق مساحات صحية."

  
"سيسهل برنامج مجتمعات الشراء الخضراء في   اقة في نيويورك جوستين إي دريسكول:قال الرئيس المؤقت لهيئة الط

نيويورك على الحكومات المحلية شراء منتجات وخدمات صديقة للبيئة، مما يدعم االقتصاد األخضر المتنامي في واليتنا. من  
  نحو مستقبل أنظف وأكثر اخضراًرا."خالل االستفادة من هذا البرنامج، يمكن للبلديات المساعدة في قيادة الطريق 

  
"سيساعد برنامج  روبرت ف. موخيكا االبن:  GreenNYقال مدير ميزانية والية نيويورك والرئيس المشارك لمجلس  

مجتمعات الشراء الخضراء نيويورك على أن تصبح اقتصاًدا أكثر اخضراًرا وهو مثال ممتاز على كيفية تقاسم الوالية 
  ا مع الحكومات المحلية من أجل زيادة الكفاءة وتحسين حياة جميع سكان نيويورك."لخبراتها وموارده

  
  88، ويضم 22واستمر بموجب األمر التنفيذي  2008تم إنشاء برنامج المشتريات الخضراء في والية نيويورك في عام 

تتبعها الوكاالت والسلطات لضمان استثمار دوالرات الوالية في المنتجات التي لها تأثير بيئي أقل.   مواصفة شراء خضراء
تساعد هذه المواصفات الوالية على تحقيق أهدافها المتعلقة بغازات االحتباس الحراري واألهداف البيئية األخرى من خالل  

  يات أقل، وتقلل التعرض للمواد الخطرة.ضمان أن المنتجات المشتراة تستخدم طاقة أقل، وتولد نفا
  

  خطة المناخ الوطنية الرائدة في والية نيويورك 
يُعد برنامج المناخ الرائد في والية نيويورك من أكثر مبادرات المناخ والطاقة النظيفة ُجرأة في الدولة، ويدعو إلى انتقال منظم  

ر في تعزيز االقتصاد األخضر المراعي للبيئة بينما تتعافى والية  وعادل إلى الطاقة النظيفة التي تخلق فرص عمل وتستم
(. ووفقًا لما هو منصوص عليه في قانون القيادة في مجال المناخ وحماية المجتمع،  COVID-19نيويورك من جائحة )

اثات بحلول عام تمضي والية نيويورك في طريقها نحو تحقيق هدفها المحدد والمعني بتوفير قطاع كهرباء خاٍل من االنبع
، وتحقيق الحياد الكربوني جميع قطاعات االقتصاد. وهي  2030% بحلول عام 70ومنها توليد طاقة متجددة بنسبة  2040
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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 6.8النطاق في جميع أنحاء الوالية، و مشاريع الطاقة المتجددة واسعة 

مليار دوالر في   1.6مليار دوالر لمبادرات النقل النظيف، وأكثر من  1دوالر لتوسيع نطاق الطاقة الشمسية، وأكثر من 
فرصة عمل في قطاع الطاقة  165,000كثر من  التزامات البنك األخضر في نيويورك. دعمت هذه االستثمارات مجتمعة أ

 2011في المائة في قطاع الطاقة الشمسية الموزعة منذ عام  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 85وستخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة   هذا التقدم
من فوائد استثمارات الطاقة النظيفة، إلى المجتمعات المحرومة وتعزيز   40%% على األقل، بهدف تحقيق  35ضمان توجيه 

تريليون وحدة   185ل استهالك الطاقة في الموقع بمقدار للوالية المتمثل في تقلي 2025التقدم نحو هدف كفاءة الطاقة لعام 
  حرارية بريطانية من الطاقة المتوفرة لالستخدام النهائي.
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