
 
 الحاكمة كاثي هوكول   13/ 1/ 2023 للنشر فوًرا: 

 
 

مليون دوالر في مشاريع البنية التحتية المائية الهامة في جميع أنحاء والية  143الحاكمة هوكول تعلن عن استثمار 
  نيويورك

  
الموافقة على المساعدة المالية تسمح للبلديات بالوصول إلى رأس المال الالزم للمشاريع الجاهزة للعمل التي تقلل من  

  ئةالمخاطر على الصحة العامة والبي
  
  

مليون دوالر لسبعة مشاريع لتحسين البنية التحتية للمياه،   143أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن مساعدة مالية بقيمة 
وهو أحدث إجراء لتحديث أنظمة المياه والصرف الصحي في نيويورك، والحد من تلوث المياه، وحماية إمدادات مياه الشرب  

ظة على البيئة بوالية نيويورك على التمويل منخفض التكلفة والمنح المعلنة سابقًا، مما  الحيوية. وافق مجلس إدارة هيئة المحاف
يسمح للبلدية بالوصول إلى رأس المال الالزم للحصول على مجارف في األرض لمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي  

  لية.الهامة في مدينة نيويورك ومناطق البحيرات اإلصبعية وميد هدسون والمنطقة الشما
  

قالت  "هذه التمويالت والمنح منخفضة التكلفة هي اللبنات األساسية للبلديات لتحديث وحماية البنية التحتية الحيوية للمياه،" 
"ستواصل إدارتي معالجة قضايا المياه النظيفة وجًها لوجه من خالل االستثمارات االستراتيجية التي ستفيد   الحاكمة هوكول.

  سكان نيويورك ألجيال قادمة." 
  

تشمل موافقات المجلس التمويل من خالل الصندوق المتجدد للمياه النظيفة والصندوق المتجدد لمياه الشرب الحكومية،  
 Water Infrastructureتي تم اإلعالن عنها بالفعل وفقا لبرنامج منح تحسين البنية التحتية للمياه )باإلضافة إلى المنح ال

Improvement.)  
  

"سيوفر هذا االستثمار في البنية   قال مورين أ. كولمان الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة المرافق البيئية لوالية نيويورك:
مليون دوالر المياه األكثر نظافة وأمانًا، مع توفير أموال دافعي الضرائب وخلق فرص عمل ذات رواتب  143التحتية البالغ 

( العمل مع شركائنا في حكومة الوالية لتوفير التمويل الذي يجعل هذه المشاريع  EFCة )جيدة. يسر مؤسسة المرافق البيئي
  الحيوية ممكنة." 

  
"يُعدُّ   قال باسل سيغوس مفوض المحافظة على البيئة بوالية نيويورك ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المرافق البيئية:

لحماية المجتمعات من تلوث المياه الذي يهدد الصحة العامة والبيئة. إن  االستثمار في البنية التحتية للمياه أمًرا بالغ األهمية 
( لمساعدة البلديات على تحويل هذه EFC( محظوظة للعمل بشكل وثيق مع الحاكمة هوكول ومؤسسة )DECإدارة )

  لهذا العام."المشاريع المهمة إلى واقع وتتطلع إلى البناء على هذه المبادرات بدعم إضافي في خطاب حالة الوالية 
  

"هذا االستثمار األخير لتحسين مياه   : قال القائم بأعمال مفوض وزارة الصحة بوالية نيويورك الدكتور جيمس ف. ماكدونالد
الشرب وتحديث مشاريع الصرف الصحي هو عنصر حاسم في الجهود المبذولة لحماية الصحة العامة وتعزيز المجتمعات  

الصحية. أشكر الحاكمة على التزامها المستمر بتعزيز البنية التحتية للمياه في الوالية وأتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع مؤسسة  
  مرافق البيئية وإدارة المحافظة على البيئة لضمان الوصول إلى مياه أكثر أمانًا ونظافة في المستقبل."ال
  



"توفر البنية التحتية للمياه النظيفة األساس الذي تبني عليه نيويورك مجتمعات   قال سكرتير الوالية روبرت جيه رودريغيز:
لى تحسين نوعية المياه مع حماية الصحة العامة ونوعية الحياة والسالمة  صحية ومستدامة ومرنة. ستؤدي هذه االستثمارات إ

 البيئية والتنمية االقتصادية ألجيال من سكان نيويورك في المستقبل."  
  

  مشاريع مياه الشرب التي تمت الموافقة عليها:
  

دوالر كتمويل قصير األجل بدون فوائد، ومنحة بموجب قانون تحسين  167,500 - قرية بن يان في مقاطعة ييتس .1
دوالر، ومنحة من خالل الصندوق المتجدد للمياه النظيفة   132,750( بقيمة WIIAالبنية التحتية للمياه )

(CWSRF بقيمة )دوالر لتحسين التطهير في محطة معالجة مياه الصرف الصحي. 132,750  

دوالر   625,680دوالر كتمويل قصير األجل بدون فوائد و 774,320 - ا في مقاطعة جيفرسونقرية فيالدلفي .2
  كتمويل قصير األجل بسعر السوق لتحسين التطهير في محطة معالجة مياه الصرف الصحي.

  
  مشاريع مياه الشرب التي جرت الموافقة عليها:

  

  هيئة تمويل المياه البلدية في مدينة نيويورك )مشروعان( .1

 18B-1و 17B-1دوالر لحفر وبناء مهاوي  100,000,000تمويل قصير األجل بسعر السوق بقيمة  .1
في كوينز لتوفير التكرار لنظام المياه في المدينة باإلضافة إلى السماح بالتحكم في   3في نفق المدينة رقم 
  لمياه بشكل أفضل.التدفق وإدارة نظام ا

دوالر لتصميم وبناء محطة تنقية المياه في كروتون والمرافق   22,000,000تمويل قصير األجل بقيمة  .2
  المرتبطة بها.

  قرية هاريمان في مقاطعة أورانج )مشروعان( .1

دوالر لتركيب نظام معالجة   538,551( بقيمة  WIIAمنحة بموجب قانون تحسين البنية التحتية للمياه ) .1
  .MH-1Aالكربون المنشط الحبيبي إلزالة الملوثات الناشئة من البئر رقم  

دوالر لتركيب ما يقرب من   284,955( بقيمة  WIIAمنحة بموجب قانون تحسين البنية التحتية للمياه ) .2
أقدام من نظام التوزيع الحالي  8فاعها قدم طولي من مياه حديد الدكتايل الرئيسية التي يبلغ ارت 600

  .3رقم  HHالموجود على طريق هاريمان هايتس إلى البئر  

دوالر، ومنحة من  13,500,000تمويل قصير األجل بدون فوائد بقيمة   -  قرية واتكينز غلين في مقاطعة شويلر .1
بموجب قانون تحسين البنية   دوالر، ومنحة 3,000,000( بقيمة DWSRFصندوق الوالية المتجدد لمياه الشرب )

دوالر لشاشة سحب جديدة، ومحطة ضخ مياه خام جديدة، ومرشحات   2,000,000( بقيمة  WIIAالتحتية للمياه )
ضغط جديدة في محطة معالجة المياه، وترقيات للمرشحات الحالية والمصارف السفلية في محطة معالجة المياه،  

ريبًا، وترقيات خزان التخزين الحالية، واستبدال ما يقرب من  جالون تق 500,000وخزان تخزين جديد بسعة 
( في محطة  SCADAقدم طولي من المياه الرئيسية وترقيات لنظام التحكم اإلشرافي وتحصيل البيانات )  40,000

  معالجة المياه.

  

في اآلونة األخيرة، في أجندة خطاب حالة الوالية لعام   تواصل نيويورك زيادة استثماراتها في البنية التحتية للمياه النظيفة.
مليون دوالر في تمويل المياه النظيفة في ميزانيتها القادمة وبذلك يصل    500التزمت الحاكمة هوكول باستثمار  2023

لالستفادة من هذه االستثمارات وضمان   مليارات دوالر. 5ة للمياه النظيفة في نيويورك إلى إجمالي االستثمار في البنية التحتي
التنسيق المستمر مع الحكومات المحلية، ستوفر فرق مساعدة المجتمع توعية استباقية للمجتمعات الصغيرة والريفية  

  لبنية التحتية للمياه النظيفة.والمحرومة لمساعدتها في الحصول على المساعدة المالية لتلبية احتياجات ا
  



  في الخضراء للوظائف البيئية والسندات النظيف والهواء النظيفة المياه قانون على الناخبين موافقة  مع ذلك،  إلى إضافة
 للمياه القديمة التحتية  البنية لتحديث التمويل من إضافية  تاريخية مستويات هناك دوالر، مليار  4.2 البالغ الثاني نوفمبر/تشرين

  وخفض الهواء تلوث وتقليل الشديدة، والفيضانات العواصف تحمل على  المجتمعات قدرة وتعزيز  المياه؛ جودة وحماية
 من العدالة وضمان المحلية، والمزارع الخارجية المساحات على والحفاظ الموائل، واستعادة المناخ؛  تغير التي  االنبعاثات

  المحرومة. المجتمعات  في الموارد  من المائة في 40 والهدف لمائةا في  35 عن يقل ال ما استثمار خالل

  
###  
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