
 

 

 

 
 

 الحاكم أندرو م. كومو 6/4/2021 للنشر فوًرا:

 
 

الحاكم كومو، وثمانية حكام آخرين يبعثون برسالة إلى الرئيس بايدن تحثه على االستمرار بمنح األولوية لتطوير طاقة 

 الرياح البحرية
  

 سيساعد وضع خطة طويلة األجل وشاملة لدعم صناعة طاقة الرياح البحرية على تحقيق إمكانات اقتصادية كبيرة 
  

 ستتعاون الواليات لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة الجماعية؛ توفير استراتيجيات للبناء على األولويات الرئيسية إلدارة بايدن 
  

  لالطالع على الرسالة هنا انقر
  

دن على االستفادة من الزخم الكبير إلعطاء األولوية  تحث إدارة الرئيس باي  رسالة   أصدر الحاكم أندرو م. كومو وثمانية حكام آخرين اليوم

لتطوير طاقة الرياح البحرية في الواليات المتحدة مع التركيز على تطوير خطة طويلة األجل لدعم صناعة الرياح البحرية للمساعدة في  

كل تعاوني لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة لكل  وقد تعهد الحكام بالعمل بش تعظيم إمكاناتها االقتصادية وتوفير فوائد محلية ووطنية كبيرة.

ت  والية مع تقديم استراتيجيات للبناء على المجاالت الرئيسية التي حددتها إدارة الرئيس بايدن لتعزيز صناعة الرياح البحرية في الواليا

  المتحدة.
  

  يتوفر النص الكامل للرسالة أدناه: 
  

 2021يونيو  4

  
 عزيزنا السيد الرئيس:

  
ا بتطوير طاقة الرياح قبالة سواحل   يشعر الحكام الذين وقعوا هذه الرسالة بتشجيع كبير من التزام إدارتكم المعلن مؤخر 

يخلق التوسع في صناعة الرياح البحرية فرصة غير مسبوقة للواليات المتحدة لالستحواذ على نشاط إنمائي   الواليات المتحدة.

ال يمكن المبالغة  لمجتمعات الساحلية مع تحسين جودة الهواء وزيادة خيارات تنوع الطاقة.اقتصادي كبير وبناء المساواة في ا

في أهمية الشراكة الفيدرالية الحكومية في تحقيق هذه الفرصة ونشيد بإدارتكم على الخطوات المهمة التي اتخذتها في األسابيع 

والتصاريح والبحث والتطوير ودعم مصايد األسماك وصيانة   األخيرة لمعالجة المجاالت الحاسمة للبنية التحتية للموانئ

نزجي إليكم بهذه الرسالة لهدفين وهما أن نشكركم وأن نقدم توصيات للبناء على  الموارد الطبيعية والتخفيف من األثر البيئي.

 الزخم الكبير الذي أوجدته إدارتكم.

  

  2016٪ منذ عام 50ضت تكاليف طاقة الرياح البحرية بأكثر من ونتيجة لالبتكار التكنولوجي والحجم والمنافسة فقد انخف

خالل العقد الماضي، اجتذبت الصناعة شركات طاقة عالمية المستوى لتطوير موارد  لصالح مستخدمي الكهرباء والبيئة.

اهرة وإطالق وكما أوضحت إدارتكم، فإن هذه الشركات مستعدة لخلق اآلالف من الوظائف الم الرياح البحرية األمريكية.

العنان الستثمارات كبيرة في موانئنا وخدمات سلسلة التوريد األمريكية المصاحبة لبناء وتشغيل وصيانة البنية التحتية الجديدة 

ولتنشيط البنية التحتية القديمة لموانئنا وتقديم قوة عاملة جديدة لطاقة الرياح البحرية عالية األجر، فإننا بحاجٍة  للطاقة النظيفة.

 إلى أن تستمر القيادة الفدرالي بإعطاء األولوية لتطوير وتقديم خطة طويلة األجل يمكن التنبؤ بها لهذه الصناعة. 
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يعتمد تحقيق فرصة االستفادة من الرياح البحرية بشكل حاسم على العديد من المتغيرات بما في ذلك وتيرة وتوحيد عملية  

يمي بين الواليات ومقدار المساحة المتاحة في مناطق اإليجار الفيدرالية والتأثيرات  التصاريح الفيدرالية ودرجة التنسيق اإلقل

 المحتملة على الموارد البحرية و توافر البنية التحتية الداعمة لتوصيل الطاقة عالية الجهد من مناطق المشروع إلى اليابسة.
بعضنا البعض للتعامل مع التحديات البارزة والتفكير في    وهكذا، فإننا نهدف إلى التعاون عبر والياتنا من خالل التشاور مع

الموارد الطبيعية وتحديد الفرص لتنسيق الجداول الزمنية ومواءمة الجداول الزمنية للبناء لتلبية أهداف الطاقة النظيفة لكل 

قتصادية لصناعة الرياح البحرية  ومن خالل القيام بذلك، فإننا نأمل في استخدام مواردنا المشتركة لتعظيم اإلمكانات اال والية.

نحن الموقعون أدناه، حكام واليات كناتيكيت وماين وماريالند وماساتشوستس ونيو هامبشاير ونيوجيرسي ونيويورك   لبلدنا.

لفرصة  ورود آيالند وفيرجينيا، نقدر أن إدارتكم أعطت األولوية للمجاالت الرئيسية أدناه ونقدم االستراتيجيات التالية لدعم هذه ا

 غير المسبوقة إلعادة البناء بشكل أفضل: 

  
( تكون منسجمةً مع أهداف  BOEMوضع أهداف طويلة المدى لنطاق تأجير وإنشاء مكتب إدارة طاقة المحيطات )

تتزايد أهداف شراء طاقة الرياح البحرية للوالية وهناك عجز كبير في مناطق طاقة الرياح   الطاقة النظيفة للوالية.

وألن الطلب على مناطق اإليجار الفيدرالية مدفوع بالكامل تقريب ا باحتياجات شراء الطاقة التي تفرضها  اإلقليمية المحددة.

طق اإليجار الفيدرالية الجديدة ووصفها والمزاد العلني بما الوالية فإننا نوصي بأن تضع إدارتكم جدوال  زمني ا لتحديد منا

ومن شأن ذلك أن يعمل على تسهيل المسار الحرج  يدعم الجداول الزمنية لشراء طاقة الرياح البحرية للواليات.

 الضروري للواليات لتحقيق أهدافها التنموية في الموعد المحدد. 
  

نحن نشيد بجهود إدارتكم على هدفها الرائع  م المشروع وعمليات الترخيص.استكمال التنسيق بين الواليات أثناء تصمي

، والتي ستخدم الغرض الذي نحن  2025( بحلول عام COPsخطة للبناء والعمليات ) 16المتمثل في استكمال مراجعة 

ولضمان   يدرالية.بأمس الحاجة إليه والمتمثل في التعجيل وإنشاء مسار يمكن التنبؤ به من خالل عملية الترخيص الف

التعايش المستدام مع استخداماتنا الساحلية ومواردنا الطبيعية فإننا نطلب إجراء مشاورات فدرالية إضافية مع الواليات 

نحن نسعى إلى   وزيادة القيادة اإلقليمية بشأن معالجة المخاوف البيئية وصيد األسماك والبحرية أثناء وبعد إنشاء المرافق.

التأكيد للمطورين في كافة المشاريع في معالجة المصالح المشروعة في الموارد البحرية والصناعات  توفير المزيد من

 البحرية التي ستشترك في المساحة مع هذه الصناعة الجديدة. 
  

التفكير في وضع أهداف طويلة األجل لموانئ الرياح البحرية التي يمكن أن تدعم النطاق والجدول الزمني ألهداف  

وكما تظهر االلتزامات األخيرة المستهدفة إلدارتكم، فإن صناعة الرياح البحرية توفر فرصة كبيرة  يات الحكومية.المشتر

  30ومع ذلك، فحتى تتمكن الواليات من شراء  لتنشيط موانئنا واالستثمار في التصنيع وتطوير قوة عاملة متخصصة.

  COP 16من اإلنتهاء من  BOEMوحتى يتمكن  2030ل عام غيغاواط من الرياح البحرية والسماح بها وبناءها بحلو

سنوات، يجب إضافة بنية تحتية ومساحة كبيرة للموانئ لمرحلة وخدمة مشاريع الرياح البحرية في وقت قصير   4خالل 

( ووزارة الطاقة  USDOTنحن نشيد بجهود إدارتكم إلتاحة فرص التمويل من خالل وزارة النقل األمريكية )  جدا .

(DOEونوصي كخطوة تالية أن تتبنى هذه الوكاالت نهج تخطيط طو )  يل األجل لتطوير الموانئ يمكن أن يساعد دعم

وهكذا، يمكن التقليل من اختناقات البناء في مناطق اإليجار المشتركة إلى الحد األدنى أو تجنبها   احتياجات الطاقة النظيفة.

 من خالل إنشاء حلول يمكن تطويرها مسبق ا عند الحاجة.
  

للرياح البحرية توفير الطاقة للشبكة بدون البنية التحتية الداعمة لنقل   ال يمكن ألي مشروع ضمان وجود قدرات نقل كافية.

وألن العديد من الواليات تشترك في مناطق طاقة الرياح المشتركة وفي بعض الحاالت  الكهرباء عالية الجهد إلى اليابسة. 

 سيق اإلقليمي متعدد الواليات.نفس نظام الطاقة اإلقليمي يتم تنظيم تخطيط النقل وتطويره بشكل أفضل من خالل التن
( 1 ولتحقيق أهداف شراء طاقة الرياح البحرية مع تقليل التكلفة إلى الحد األدنى فإننا نحث إدارتكم على القيام بما يلي:

توجيه اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة لتوجيه مشغلي النظام اإلقليميين للبدء بسياسات تشجع التعاون عبر أنظمة النقل 

( وكما تم التطرق إليه في إعالن خطة  2حفيز االستثمار في تخطيط وتطوير النقل البحري في أقرب وقت ممكن؛ وت

مارس إلدارتكم، التفكير في إجراء تعديالت على العمليات التنظيمية الفيدرالية التي من شأنها  31الوظائف األمريكية يوم 

م التوجيه البري الفعال والكفؤ من حيث التكلفة للبنية التحتية لدع USDOTتحسين الوصول إلى "حقوق الطريق" لممر 

ستساعد هذه  لتوضيح عملية السماح بالبنية التحتية للنقل البحري. BOEM( توجيه 3لكابل الرياح البحرية و؛ 

ة الرياح  اإلجراءات مع ا الواليات والحكومة الفيدرالية بشكل كبير في تطوير إطار العمل األمثل الستيعاب حقن طاق

 البحرية على نظام الكهرباء على الشاطئ. 



 

 

  
للنهوض بتطوير طاقة الرياح البحرية بطريقة مسؤولة بيئي ا   توفير لدعم للصناعات البحرية األخرى والمستخدمين.

  تضمن تعايش الطاقة المتجددة مع الموارد الطبيعية ومستخدمي المحيطات والمجتمعات بما في ذلك الصيادين والقبائل

ا   فإننا نحث الحكومة الفيدرالية على توفير القيادة في تقييم تأثير الموارد الطبيعية اإلقليمية وأطر التخفيف أظهرت آثار 

إضافة  إلى ذلك، هناك حاجة إلى التمويل وتحديد  سلبية على الموارد البحرية ومصايد األسماك والثقافات المحلية.

دراسات االستقصائية العلمية لوزارة التجارة التي تسترشد بحصص مصايد األسماك األولويات من اإلدارة لدعم مراقبة ال

ولوائحها )على وجه التحديد تلك التي تجريها اإلدارة الوطنية لعلوم المحيطات والغالف الجوي والخدمة الوطنية لمصايد 

 األسماك البحرية( لتبني سابقة من صناعات غيرها في خليج المكسيك عند الحاجة. 

  
ونأمل أن يدرس البيت األبيض هذه االستراتيجيات ويعتمدها   نعرب مجددا  عن امتناننا اللتزامكم بتطوير طاقة الرياح البحرية.

ولتحقيق هذه الغاية، نتطلع إلى العمل عن كثب مع   كأولوية وينسق هذه الجهود مع الوكاالت الفيدرالية والواليات ذات الصلة.

عظيم الفوائد المحلية والوطنية إدارتكم لمناقشة التوصيات الخاصة بالوكالة حيث تبدأ هذه الصناعة في التبلور حتى نتمكن من ت

 من هذه الفرصة غير المسبوقة. 
  

 مع فائق االحترام والتقدير، 
 

 الحاكم أندرو كومو، نيويورك 
 الحاكم تشارلي بيكر، كومنولث ماساتشوستس 

 الحاكم نيد المونت، كونيتيكت  
 الحاكمة جانيت ميلز، ماين

 الحاكم الري هوجان، ماريالند
 نو، نيو هامبشاير الحاكم كريستوفر سونو

 الحاكم فيليب مورفي، نيو جيرسي
 الحاكم دانيال ماكي، رود آيالند
 الحاكم رالف نورثهام، فيرجينيا 
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