
 
 الحاكمة كاثي هوكول  10/1/2023 للنشر فوًرا:

 
 

  لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة ومكافحة تغير المناخ CAP-and-INVESTكشفت الحاكمة هوكول عن برنامج 
  

  على مستوى االقتصاد مستقبًًل مستداًما مع حماية المستهلكين Cap-And-Investسيمول برنامج 
  

لتصميم برنامج للحد من  NYSERDAو  DECقدمت الحاكمة توصيات مجلس العمل المناخي األخيرة؛ ووجهت 
  االنبعاثات مع مداخًلت قوية ألصحاب المصلحة

  
دوالر متوقع في عائدات  1جديد للعمل المناخي لتقديم مليار ستشمل الميزانية التنفيذية اقتراًحا تشريعيًا إلنشاء خصم 

  البرنامج المستقبلي لسكان نيويورك كل عام
   
  

( لتمويل مستقبل Cap-and-Invest Programأعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن برنامج الحد األقصى واالستثمار )
. وجهت الحاكمة هوكول إدارة الحفاظ على  2023حالة الوالية لعام مستدام وبأسعار معقولة لجميع سكان نيويورك كجزء من 

البيئة وهيئة أبحاث وتطوير الطاقة في والية نيويورك لتعزيز برنامج الحد األقصى واالستثمار على مستوى االقتصاد الذي  
خفض االنبعاثات بطريقة عادلة  يضع سقفًا متناقًصا النبعاثات غازات االحتباس الحراري ويستثمر في البرامج التي تؤدي إلى 

مع إعطاء األولوية المجتمعات المحرومة تحد من التكاليف لألسر الضعيفة اقتصاديًا وتحافظ على القدرة التنافسية للصناعات  
في نيويورك. إضافة إلى ذلك، ستقترح الحاكمة هوكول تشريعًا إلنشاء خصم عالمي للعمل المناخي من المتوقع أن يدر أكثر 

  ليار دوالر من عائدات الحد األقصى واالستثمار في المستقبل لسكان نيويورك كل عام.من م
  

"بينما نعمل على خفض االنبعاثات الملوثة في جميع المجاالت يجب أن نتأكد من أن أولئك الذين عانوا   قالت الحاكمة هوكول،
ء. يضع برنامج الحد األقصى واالستثمار الطموح لدينا  بالفعل من الظلم البيئي لم يعودوا يتحملون حصة غير عادلة من العب

حًدا أقصى النبعاثات غازات االحتباس الحراري ويشارك العائدات مع سكان نيويورك من المجتمعات المحرومة للمساعدة في  
ظف وأكثر تغطية فواتير المرافق وتكاليف النقل وجهود إزالة الكربون. من خالل جهودنا المبتكرة سننشئ مستقباًل أن

  اخضراًرا مع مساعدة سكان نيويورك في تحمل تكاليف االنتقال."
  

تقوم نيويورك بواحدة من أكثر الجهود طموًحا وشمولية في الواليات المتحدة لمواجهة تهديد تغير المناخ. سيسمح برنامج الحد  
مستقبل الطاقة النظيفة مع دعم المجتمعات  األقصى واالستثمار الجديد هذا لنيويورك بمواصلة القيام باستثمارات مهمة في

  الضعيفة والمحرومة في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
  

(  Department of Environmental Conservation, DECبدءاً من اآلن، ستصمم إدارة المحافظة على البيئة )
 New York State Energy Research and Developmentوهيئة أبحاث وتطوير الطاقة في والية نيويورك )

Authority, NYSERDA برنامًجا يضع حًدا أقصى سنويًا لكمية التلوث المسموح بانبعاثها في نيويورك على النحو )
كل عام، سيتم تخفيض سقف االنبعاثات مما يضع .أنجزت مؤخراً  تيالخطة تحديد نطاق مجلس العمل المناخي الموصى به في 

  85وخفض بنسبة  2030بالمائة من االنبعاثات بحلول عام   40الوالية على مسار للوفاء بمتطلبات قانون المناخ لدينا بنسبة 
. بتوجيه من الحاكمة هوكول سيعطي تصميم البرنامج األولوية 2050بحلول عام  1990بالمائة على األقل من مستويات عام 

  لخمسة مبادئ أساسية:
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يجب أن يضع برنامج الحد األقصى واالستثمار رفاهية العائالت في نيويورك أوالً. في  القدرة على تحمل التكاليف: •
ميزانيتها التنفيذية القادمة ستقترح الحاكمة هوكول تشريعًا إلنشاء خصم عالمي للعمل المناخي من المتوقع أن يحقق 

يويورك كل عام. سيتم تصميم خصم  دوالر في عائدات االستثمار واإلنفاق في المستقبل لسكان ن 1أكثر من مليار 
العمل المناخي للتخفيف من تكاليف المستهلك مع الحفاظ على التمويل الحاسم لجهود إزالة الكربون التي يقودها 

المستهلك بما في ذلك تدابير كفاءة الطاقة التي تقلل من تكاليف الطاقة وحلول التنقل النظيف التي تقلل من تكاليف 
تحسن جودة الهواء وخلق فرص عمل جديدة. إضافةً إلى ذلك، سوف تسعى  ت األخرى التي النقل واالستثمارا

الحاكمة هوكول إلى الحصول على ميزات تصميم البرنامج التي يمكن أن تساعد في ضمان إمكانية التنبؤ بتكاليف  
Cap-and-Invest  .المحتملة وإدارتها لجميع المستهلكين والشركات  

الحد األقصى واالستثمار في نيويورك في تحقيق أهداف نيويورك المناخية  لن يساعد برنامج القيادة المناخية: •
فحسب بل سيحفز أيًضا حركة وطنية نحو تسعير الكربون. تحقيقا لهذه الغاية، توجه الحاكمة هوكول كل من  

(DEC( و )NYSERDA  على وجه التحديد لتصميم برنامج لديه القدرة على االنضمام إلى برامج أخرى حالية )
  أو مستقبلية والتي يمكن أن تخفض سعر االنتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارا بشكل عام.

سيتم تصميم برنامج الحد األقصى واالستثمار في نيويورك إلطالق   خلق الوظائف والحفاظ على القدرة التنافسية: •
جور الجيدة والمستدامة استثمارات جديدة في الصناعات التي تهدف إلى خلق عشرات اآلالف من الوظائف ذات األ

لألسرة في المستقبل والتي يمكن أن تنهض بمجتمعات بأكملها. من التعديالت التحديثية في المنزل إلى تركيبات 
شحن السيارات الكهربائية والتصنيع األخضر يمكن لعائدات تحديد رأس المال واالستثمار أن تحفز اقتصاد الطاقة  

( لتصميم برنامج لتخفيف التكلفة لضمان عدم  NYSERDA( و )DECهوكول )النظيفة بالكامل. توجه الحاكمة 
وضع صناعات نيويورك في وضع تنافسي غير مؤات. إضافةً إلى ذلك، يمكن أن تذهب عائدات برنامج الحد  

  األقصى واالستثمار نحو مبادرات انتقالية فقط تضمن عدم ترك أي عامل وراء الركب.
سيعطي برنامج الحد األقصى واالستثمار األولوية للمجتمعات المحرومة في   محرومة:االستثمار في المجتمعات ال •

خط المواجهة في واليتنا والتي عانت لفترة طويلة جًدا من التلوث والظلم البيئي. لن يسمح البرنامج باستخدام 
 من ذلك سيتم تصميمه التعويضات التي يمكن أن تسمح للمصادر عالية االنبعاثات باالستمرار في التلوث وبدالً 

بالمائة من   40بالمائة والهدف هدف  35لضمان تقليل أعباء التلوث. تحت قيادة الحاكمة هوكول فإن ما ال يقل عن 
فوائد موارد الحد األقصى واالستثمار ستفيد المجتمعات المحرومة بشكل مباشر وسيتم تصميم البرنامج لضمان تقليل  

وط األمامية. ستمول هذه االستثمارات برامج مهمة لتحسين جودة الهواء وتقليل أعباء التلوث في مجتمعات الخط
االعتماد على محطات الطاقة الملوثة وإعادة تأهيل المنازل والمدارس وإزالة الكربون من أنظمة النقل لدينا من بين 

  جهود حيوية أخرى لتقليل النقاط الساخنة للتلوث.
امج الحد األقصى واالستثمار التمويل الالزم لدعم تحقيق أهداف نيويورك  سيوفر برن تمويل مستقبل مستدام: •

المناخية. من مساعدة أصحاب األعمال على إمداد العمليات بالكهرباء إلى تمويل شواحن السيارات الكهربائية  
(Electric Vehicles, EVواستثمارات كفاءة الطاقة التي ستقلل من فواتير الطاقة سيتم تصفية عائ )  دات الحد

مما يؤدي إلى تعزيز قابلية العيش وخفض تكاليف االنتقال للمستهلكين  -األقصى واالستثمار في كافة أنحاء واليتنا 
  وخلق نيويورك أفضل.

  

سيُطلب من المنشآت التي تنبعث عنها غازات االحتباس الحراري وموزعي وقود التدفئة والنقل على نطاق واسع شراء بدالت 
المرتبطة بأنشطتهم. من خالل تقديم طلب لكل طن متري من انبعاثات الكربو، سيحفز برنامج الحد األقصى   لالنبعاثات

واالستثمار المستهلكين والشركات والكيانات األخرى على االنتقال إلى بدائل منخفضة الكربون. ستدعم العائدات استثمارات 
طاقة والنقل النظيف وغيرها من المشاريع إضافة إلى تمويل خصم سنوي  الوالية الهامة في التخفيف من حدة المناخ وكفاءة ال

  للعمل المناخي سيتم توزيعه على كافة سكان نيويورك للمساعدة في تخفيف أي تكاليف استهالكية محتملة مرتبطة بالبرنامج.
  

( وإصالحات حاسمة تم  NYSERDA( و ) DECيتطلب تحقيق هذه المبادئ كالً من عملية تنظيمية صارمة وشفافة بقيادة )
إجراؤها جنبًا إلى جنب مع الشركاء التشريعيين لضمان أن يفيد برنامج الحد األقصى واالستثمار في نيويورك كافة 

المستهلكين ويحافظ على الميزة التنافسية القتصادنا مع زيادة العوائد االقتصادية إلى أقصى حد ويسمح بإقامة روابط مع 
  األخرى. مناطق االختصاص

  



"تمثل الحاكمة هوكول القيادة والتصميم في سعيها  قال روري إم كريستيان رئيس لجنة الخدمة العامة لوالية نيويورك، 
لتطوير اقتصاد الطاقة النظيفة الذي سيساعد في تحفيز النمو االقتصادي و الفرصة بينما يستفيد المستهلكون بشكل مباشر  

  الحد األقصى واالستثمار الرائد على الصعيد الوطني للقيام بذلك بالضبط." أيًضا. وقد تم تصميم برنامج 
  

قالت دورين م. هاريس الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيئة أبحاث الطاقة في والية نيويورك والرئيسة المشاركة لمجلس  
ر للقاء التحديات العميقة التي تمثلها  "يعزز اقتراح الحاكمة هوكول قيادة نيويورك من خالل تقديم حل مبتكالعمل المناخي، 

الطبيعة المدمرة لتغير المناخ. يؤكد برنامج الحد األقصى واالستثمار على مستوى االقتصاد على عمل التوازن الحاسم الذي  
مجتمعات  نتعهد به لضمان استفادة كافة سكان نيويورك من هذا البرنامج الذي سيقلل من االنبعاثات الضارة وال سيما في تلك ال

التي تحملت وطأة تغير المناخ لفترة طويلة جًدا من الناحية المالية والصحية مع االستمرار في التركيز على الحفاظ على  
تنافسية أعمالنا وفي طليعة إحداث التغيير التكنولوجي. من خالل برنامج الحد األقصى واالستثمار هذا نرسل إشارة إلى  

تقال يمكن أن يتقدم بطريقة مدروسة وتعاونية لتوجيه البوصلة في معالجة أحد تحديات األجيال  الواليات األخرى بأن هذا االن
  في عصرنا." 

  
 قال باسيل سيغوس مفوض إدارة المحافظة على البيئة في والية نيويورك والرئيس المشارك لمجلس العمل المناخي،

ون طموًحا وميسور التكلفة وقابل للتحقيق وأنا فخور بالعمل معها  "تُظهر الحاكمة هوكول للعالم أن العمل المناخي يمكن أن يك
ومع خبراء المناخ األوائل في واليتنا لتطوير برنامج الحد األقصى واالستثمار الشامل هذا. من خالل قيادة الحاكمة هوكول  

االبتكار وحماية الوظائف وتوفير  تستعد الوالية لسن أداة قوية وفعالة لمكافحة تغير المناخ وتحسين نوعية الهواء وتحفيز 
( والسلطة التشريعية وسكان NYSERDA( إلى العمل مع )DECالتمويل الالزم لنجاح اقتصادنا األخضر. تتطلع )

نيويورك في كافة أنحاء الوالية لبناء هذا البرنامج األساسي الذي سيعطي األولوية أيًضا لمعالجة النقاط الساخنة للتلوث التي  
  حة ورفاهية المجتمعات المحرومة في الوالية." تؤثر على ص

  
سوف يستفيد برنامج الحد األقصى واالستثمار في نيويورك من تجربة البرامج المماثلة والناجحة في كافة أنحاء البالد وحول  

اء في نيويورك  العالم والتي أسفرت عن تخفيضات كبيرة في االنبعاثات مع تحفيز اقتصاد الطاقة النظيفة. يعد نظام الكهرب
بالفعل جزًءا من برنامج إقليمي على غرار الحد األقصى واالستثمار وهي المبادرة اإلقليمية لغازات االحتباس الحراري  

(Regional Greenhouse Gas Initiative, RGGI ( منذ تأسيس .)RGGI  في عام )ساعد البرنامج في   2005
مليارات دوالر لدعم حلول   6ة بأكثر من النصف وجمع ما يقرب من تقليل غازات االحتباس الحراري من محطات الطاق

  . 12الطاقة النظيفة بين الواليات المشاركة وعددها  
   

###  
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