
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2023/ 2/ 9 للنشر فوًرا: 

 
 

، بما في ذلك أول مشروع لمياه الشرب  في البنية التحتية للمياهمليون دوالر  40عن استثمار أكثر من  الحاكمة هوكول تعلن
  يتلقى تمويًلا من قانون البنى التحتية الفيدرالي المدعوم من الحزبين في الوالية

  
يمثل اإلعًلن أحدث إجراء لحماية إمدادات مياه الشرب الحيوية في نيويورك، وتحديث أنظمة المياه والصرف الصحي والحد  

  من تلوث المياه
  
  

مليون دوالر لمشاريع تحسين البنية التحتية للمياه، بما في   40.3أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن مساعدة مالية بقيمة 
لمياه الشرب في والية نيويورك يتلقى تمويًلا للبنية التحتية بموجب قانون البنى التحتية المدعوم من الحزبين   ذلك أول مشروع

في ألباني. وافق مجلس إدارة مؤسسة المرافق البيئية على التمويل منخفض التكلفة ومنح معلنة سابقاا، مما يسمح للبلديات 
ض لمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي الحيوية التي تقلل من المخاطر بالوصول إلى رأس المال الًلزم لتجهيز األر 

  المحتملة على الصحة العامة والبيئة.
  

"تحتاج المجتمعات إلى دعم مالي لمساعدتها على تنفيذ مشاريع تحسين البنية التحتية للمياه الحيوية، ولهذا السبب أعطيت  
"سيساعد قالت الحاكمة هوكول. مليون دوالر في البنية التحتية للمياه النظيفة في ميزانيتي التنفيذية،"  500األولوية الستثمار 

نه اليوم البلديات على تحديث البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي وتحسين جودة المياه التمويل الذي تم اإلعًلن ع
  والصحة العامة في مجتمعاتها." 

  
ستتلقى هيئة تمويل المياه البلدية في ألباني أول تمويل من قانون البنى التحتية المدعوم من الحزبين للبنية التحتية لمياه الشرب 

مليون دوالر وتمويل   1.27يتضمن تمويل قانون البنية التحتية المعتمد من الحزبين للسلطة منحة بقيمة   في والية نيويورك.
مًليين دوالر.    3مليون دوالر. يُضاف هذا التمويل إلى منحة مياه من الوالية بقيمة  1.83بقيمة  قصير األجل بدون فوائد 

سيتم استخدام التمويل لتحديث البنية التحتية القديمة في ثًلثة مرافق في نظام المياه في ألباني، بما في ذلك محطة ترشيح فيورا  
  بوش، ومحطة ضخ باين بوش، وخزان لودونفيل.

  

ن موافقات المجلس التمويل من خًلل الصندوق المتجدد للمياه النظيفة والصندوق المتجدد لمياه الشرب الحكومية والمنح تتضم
( بإدارة تمويل EFCتقوم مؤسسة المرافق البيئية ) التي تم اإلعًلن عنها بالفعل بموجب برنامج تحسين البنية التحتية للمياه.

ن الفيدرالي للبنية التحتية من الحزبين من خًلل برامج صندوق الوالية المتجدد. أعلنت الحاكمة  البنية التحتية للمياه من القانو
في    عن تمويل أول مشاريع البنية التحتية للمياه النظيفة التي يمولها قانون البنية التحتية المدعوم من الحزبين هوكول

  ني. نوفمبر/تشرين الثا

  

ستساعد المنح والتمويًلت التي " قال مورين أ. كولمان الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة المرافق البيئية لوالية نيويورك:
( في جعل هذه المشاريع ميسورة التكلفة وتساعد على ضمان أال  EFCوافق عليها اليوم مجلس إدارة مؤسسة المرافق البيئية )

تمنع الحواجز المالية المجتمعات من القيام بمشاريع حيوية تحمي الصحة العامة والبيئة. تشكر مؤسسة المرافق البيئية  
(EFCالحاكمة هوكول والرئيس بايدن وشركائنا في الكونغرس على إعطاء األولوية لًلستثمار في الب )  .نية التحتية للمياه

( بتقديم هذه الموارد للمجتمعات التي هي في أمس الحاجة إليها وستواصل تقديم دعم ال  EFCتلتزم مؤسسة المرافق البيئية ) 
  مثيل له لمساعدتهم في الوصول إلى التمويل الحكومي والفيدرالي."

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-first-clean-water-infrastructure-projects-state-receive-federal&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0bf8b7a8fbd5459f3a0f08db0ac50d0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638115613674262243%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iSk17ihG2IbP%2FlFgPwpq7DAP9JaXvO8EHEA47DgyO3g%3D&reserved=0


الية نيويورك ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المرافق  قال باسيل سيغوس، رئيس مجلس إدارة هيئة المحافظة على البيئة بو
"ال يزال ضمان مياه الشرب النظيفة أولوية قصوى، ونيويورك محظوظة بقيادة الحاكمة هوكول، والرئيس بايدن،   البيئية:

االستراتيجية  ومدير وكالة حماية البيئة األمريكية ريغان، ووفد الكونجرس في واليتنا الذين يعملون معاا لتعزيز االستثمارات 
( متحمسة لرؤية مشروع ألباني والعديد من المشاريع األخرى  DECالتي تحمي جودة المياه. إن إدارة المحافظة على البيئة )

ا بدعم من موارد الوالية والموارد الفيدرالية التي تخلق فرص عمل وتفيد المجتمعات وتحمي سكان نيويورك."   تمضي قدما
  

"المياه ضرورية للحياة والمعيشة لجميع سكان   قال القائم بأعمال مفوض وزاة الصحة في والية نيويورك جون ماكدونالد: 
سيساعد هذا التمويل من قانون البنى التحتية  نيويورك، لذلك نواصل تعزيز استثماراتنا في البنية التحتية للمياه النظيفة.

عنه اليوم في تحديث البنية التحتية لمياه الشرب في ألباني عندما يقترن ذلك بمبادرات   المدعوم من الحزبين الذي تم اإلعًلن
مليون دوالر لتمويل البنية التحتية للمياه  500جودة المياه الرائدة في واليتنا. اتقدم بالشكر إلى الحاكمة هوكول على تخصيص  

مليارات   5رات نيويورك في البنية التحتية للمياه النظيفة إلى النظيفة في ميزانيتها التنفيذية، مما زاد من إجمالي استثما
  دوالر."

  
"تواصل والية نيويورك القيام باستثمارات غير   قال روبرت جيه رودريغيز مفوض إدارة الخدمات العامة في نيويورك:

ادرة على الصمود واالستدامة. مسبوقة في البنية التحتية للمياه النظيفة، والتي تعد األساس الضروري لمجتمعات صحية وق
ستساعد هذه االستثمارات المالية المجتمعات في جميع أنحاء إمباير ستيت على تحديث البنية التحتية للمياه، وحماية األنظمة  
من الملوثات السامة، وتعزيز الوصول إلى المياه النظيفة. يؤكد هذا اإلعًلن التزام الحاكمة هوكول بالعمل مع شركائنا في  

  الحكومة الفيدرالية لتحسين حياة سكان نيويورك لألجيال القادمة."

  

هاريس، يضمن هذا التمويل غير -"بفضل إدارة بايدن( ليزا ف. غارسيا: EPAقالت المديرة اإلقليمية لوكالة حماية البيئة )
حتية األساسية للمجتمعات التي تحتاج إلى  المسبوق المقدم من خًلل قانون البنى التحتية المدعوم من الحزبين تحديثات البنية الت

  الدعم المالي أكثر من غيرها. نيويورك شريك رئيسي في هذه الجهود لتحقيق العدالة البيئية."

  
"تتدفق األموال من قانون االستثمار في البنية التحتية والوظائف من   قال زعيم األغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر:

+ 40شرب نظيفة آمنة للعائًلت والمجتمعات في جميع أنحاء نيويورك. سيؤدي هذا االستثمار البالغ  الحزبين لضمان مياه
مليون دوالر إلى تحديث أنظمة المياه والصرف الصحي في كل ركن من أركان إمباير ستيت من كاتاروجوس إلى ألباني إلى  

ا خلق فرص العمل والوظائف والنهوض  بمجتمعاتنا من خًلل مشاريع طال انتظارها لجعل مياه  مقاطعة ناسو. يعني هذا أيضا
نيويورك أكثر صحة ونظافة. أنا فخور بتقديم هذا االستثمار الفيدرالي التاريخي لتغيير المد في البنية التحتية القديمة للمياه في  

  نيويورك."
  

"تستحق كل أسرة الحصول على مياه الشرب النظيفة. لهذا السبب كنت أرفع مستوى الوعي حول  قال النائب بول تونكو:
البنية التحتية للمياه القديمة في منطقة العاصمة وأعمل على إصدار تشريع إلصًلحها. هذه االستثمارات الجديدة في البنية  

ة التاريخي المدعوم من الحزبين، مما يوفر فرص عمل مع  التحتية المخفية في ألباني هي نتيجة مباشرة لقانون البنى التحتي
  ضمان استمرار حصول سكان ألباني على مياه شرب آمنة ونظيفة وموثوقة."

  
  مشاريع مياه الشرب التي تمت الموافقة عليها:

  

دوالر لتديثات نظام   725,000( بقيمة WIIAمنحة من برنامج ) - هيئة تمويل المياه البلدية في ألباني .1
  الصرف الصحي للتخفيف من فيضانات مياه الصرف الصحي المجمعة في مدينة ألباني.

 673,625دوالر كتمويل قصير األجل بدون فوائد، و 135,825 - بلدة غورهام في مقاطعة أونتاريو .2
( لتخطيط وتصميم  WIIAمج ) دوالر منحة من برنا 90,550دوالر كتمويل قصير األجل بسعر السوق و

  وبناء نظام تطهير النفايات السائلة في منشأة معالجة مياه الصرف الصحي في المدينة.

دوالر لمسح   1,750,000( بقيمة WIIAمنحة من برنامج ) -  بلدة هاريسون في مقاطعة ويستتشستر .3
الصرف الصحي إلى لونغ  وإعادة تأهيل نظام جمع مياه الصرف الصحي في المدينة للتخلص من فيضانات 

  آيًلند ساوند.



  
  الموافقة على تمويل مشروع مياه الشرب  
  

دوالر كتمويل قصير األجل بدون فوائد، ومنحة  1,830,000 - هيئة تمويل المياه البلدية في ألباني .1
ومنحة من   دوالر، من األموال التكميلية العامة لقانون البنى التحتية المدعوم من الحزبين 1,270,000

لتحديث البنية التحتية القديمة في محطة ترشيح فيورا بوش،  دوالر 3,000,000( بقيمة WIIAبرنامج )
  ومحطة ضخ بين بوش، وخزان لودونفيل.

دوالر كتمويل قصير األجل بدون فوائد،  1,333,334 - بلدة إليكوتفيل في مقاطعة كاتاروجوس .2
دوالر منحة من برنامج   3,000,000دوالر كتمويل قصير األجل بسعر السوق، و 2,666,666و
(WIIA  لتركيب مولدات طاقة احتياطية في جميع اآلبار ومحطات الضخ المعززة، واستبدال خزانين )

  لتخزين المياه وأنابيب نقل وتوزيع قديمة، وإجراء تحسينات على البرامج والسًلمة.

دوالر لتركيب   5,336,304( بقيمة WIIAمنحة من برنامج ) - قرية جاردن سيتي في مقاطعة ناسو .3
  ة في مصنع كلينتون رود لمعالجة الملوثات الناشئة.معدات جديد 

دوالر بسعر السوق ومنحة   4,971,000تمويل قصير األجل بقيمة   - بلدة غورهام في مقاطعة أونتاريو .4
دوالر لترقية مرفق معالجة المياه الحالي إلى محطة ترشيح   3,000,000( بقيمة WIIAمن برنامج )

( لضمان المعالجة المناسبة لمياه المصدر لمعالجة تكاثر  GACفائقة مع ترشيح الكربون المنشط الحبيبي ) 
(  PFOS(/حمض بيرفلوروأوكتان السلفونيك )PFOAالطحالب الضارة وحمض بيرفلورو األوكتانويك )

  ارة العالية. والعك

دوالر لبناء نظام   3,000,000( بقيمة WIIAمنحة من برنامج ) - في مقاطعة ناسو منطقة مياه جيريكو .5
إلى ما دون الحد األقصى   16و 6في البئرين رقم  22 - تهوية برج معبأ لمعالجة تركيزات الفريون 

  لمستوى الملوثات.

دوالر لتركيب ما   925,000( بقيمة WIIAمج )منحة من برنا - بلدة نيو هافن في مقاطعة أوسويغو .6
بوصات لربط مدينة نيو هافن بمدينة سكريبا وتوسيع  8قدم من المياه الرئيسية مقاس  46,200يقرب من 

عقار موجود حالياا في اآلبار السكنية. كما سيتم تركيب صنابير المياه وصمامات البوابة  101الخدمة إلى 
  وعدادات الخدمة.

( لتركيب معدات WIIAدوالر منحة من برنامج ) 5,399,226 -  فيو ووتر في مقاطعة ناسومنطقة بلين .7
  لمعالجة الملوثات الناشئة. 7جديدة في المصنع رقم 

دوالر ومنحة من برنامج   496,700تمويل قصير األجل بقيمة  - بلدة وارنسبورغ في مقاطعة وارن .8
(WIIA  بقيمة )بوصة الذي يربط خزان  12كة الرئيسي مقاس دوالر الستبدال ناقل الحر 745,050

  تخزين المياه بنظام التوزيع، واستبدال صمام العزل وقبو الصمام.

  
   التزام نيويورك بجودة المياه 

 
في اآلونة األخيرة، في اقتراح الميزانية التنفيذية لعام   تواصل نيويورك زيادة استثماراتها في البنية التحتية للمياه النظيفة.

مليون دوالر إضافية في تمويل المياه النظيفة، ليصل إجمالي استثمارات    500، التزمت الحاكمة هوكول باستثمار 2023
لًلستفادة من هذه االستثمارات وضمان التنسيق المستمر مع   مليارات دوالر. 5في نيويورك إلى البنية التحتية للمياه النظيفة 

الحكومات المحلية، ستوفر فرق مساعدة المجتمع توعية استباقية للمجتمعات الصغيرة والريفية والمحرومة لمساعدتها في  
  ياه النظيفة.الحصول على المساعدة المالية لتلبية احتياجات البنية التحتية للم

  
، بقيمة  الخضراء للوظائف البيئية والسندات النظيف والهواء النظيفة المياه قانونباإلضافة إلى ذلك، مع موافقة الناخبين على  

مليار دوالر، هناك مستويات تاريخية إضافية من التمويل لتحديث البنية التحتية القديمة للمياه وحماية جودة المياه،  4.2
وث الهواء، وخفض االنبعاثات التي تغير  وتعزيز قدرة المجتمعات على تحمل العواصف والفيضانات الشديدة، وتقليل تل

المناخ؛ واستعادة الموائل، والحفاظ على المساحات الخارجية والمزارع المحلية، وضمان العدالة من خًلل استثمار ما ال يقل  
  في المائة من الموارد في المجتمعات المحرومة.  40في المائة والهدف  35عن 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fclean-water-clean-air-and-green-jobs-environmental-bond-act&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0bf8b7a8fbd5459f3a0f08db0ac50d0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638115613674262243%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x0gP9ZzVl81CWpM0LNVrA3Xntxn6i7Kfm8RxAgyvXQM%3D&reserved=0
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