
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   25/2021/ 6 للنشر فوًرا: 

 
 

ن من مرافق الطاقة المتجددة الرئيسية بموجب اللوائح الجديدة   يعلن الحاكم كومو عن الموافقة عىل موقع أول اثني 

  
ي مكافحة تغي  المناخ وإطالق تعافيها االقتصادي من جائحة  

ن
ستساعد مرافق الطاقة الشمسية المعتمدة الوالية ف

(COVID-19)  
  

ي والية نيويورك
ن

  التصاري    ح النهائية هي أرسع موافقات تحديد المواقع لمنشآت الطاقة المتجددة الرئيسية ف
  

أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم أن مكتب والية نيويورك للطاقة المتجددة قد أصدر تصاري    ح تحديد الموقع النهائية ألول  
ن للطاقة الشمسية وهما ريفرهيد  ن رئيسيتي  ، محدودة المسؤولية ومركز موريس ريدج للطاقة الشمسية،  2سوالر   منشأتي 

ام   محدودة المسؤولية.  ن  مع الت 
ً
ي تاري    خ والية نيويورك، وذلك تماشيا

ن هي األرسع فن إن موافقات تحديد الموقع لهذين المرفقي 
ي الوقت المناسب  الوالية بضمان السماح بزخم ريادي عىل مستوى الوالية لمشاري    ع الطاقة المتجددة واسعة ال

نطاق فن
 إىل ذلك، تواصل  وبطريقة مسؤولة. 

ً
ي عملية إصدار التصاري    ح الجديدة الخاصة   ORESإضافة

ي قوي فن
رؤية اهتمام سوف 

ة المتبقية من   46بها مع  ي مراحل مختلفة من المراجعة مع توقع العديد من الطلبات األخرى خالل الفت 
طلب ترخيص فن

  العام. 

  
ي بلدة ريفرهيد، مقاطعة سوفولك.  36شأة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة  إن ريفرهيد هي من 

وأما مركز   ميغاواط فن
نة بتخزين   177موريس ريدج للطاقة الشمسية فهو عبارة عن منشأة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة  ميغاواط مقت 

ي بلدة ماونت موريس، مقا 83طاقة بطارية تبلغ 
، من المتوقع أن تولد هذه المرافق   طعة ليفينغستون. ميغاواط فن

ً
سويا

ي نيويورك وتقليل انبعاثات الكربون بأكتر من   46,000الشمسية طاقة متجددة كافية لتشغيل أكتر من 
ل فن ن   208,000متن

ي سنوًيا، أي ما يعادل إخراج أكتر من    سيارة من الطرق كل عام.  41,000طن مت 

  
مون بحماية والية نيويورك من آثار تغت   "كجزء  قال الحاكم كومو ن

من أهدافنا الصارمة للطاقة النظيفة والمتجددة نحن ملت 
ي ضمان بناء مصادر الطاقة المتجددة وتوزيعها بسهولة وكفاءة. 

ن
لطالما كانت نيويورك رائدة عىل   المناخ والمساعدة ف

ي مجال تغت  المناخ وبالموافقة عىل هذين المش  
ي فن
، فإننا نتخذ خطوات مهمة نحو الحفاظ عىل البيئة  المستوى الوطنن ن وعي 

اًرا من   (."COVID -19جائحة ) وتعزيز وظائف واستثمارات جديدة إلعادة اقتصادنا بشكل أفضل وأقوى وأكتر اخضن

  
بموجب قانون تشي    ع نمو الطاقة المتجددة وفوائد المجتمع ستساعد هذه المرافق الشمسية المعتمدة الوالية عىل مكافحة  

ي   (. COVID-19تغت  المناخ وبدء تعافيها االقتصادي من جائحة )
وكجزء من القانون، أنشأت والية نيويورك أول مكتب فن

ن وتبسيط عملية تحديد المواقع المسؤولة بيئًيا والفعالة من حيث التكلفة لمشاري    ع الطاقة    البالد للطاقة المتجددة لتحسي 
ي الوقت ذاته تقديم منافع صحية وبيئية واقتصادية للمجتمعات  

ي جميع أنحاء نيويورك وفن
المتجددة واسعة النطاق فن

ي إطار معيار الطاقة النظيفة الذي تم توسيع المحلية. 
ه مؤخًرا للوالية ويدفع هدف الحاكم ُيظهر إعالن اليوم تقدًما رسيًعا فن

ي المائة من كهرباء الوالية من مصادر متجددة بحلول عام  70كومو للحصول عىل  
ي قانون    2030فن

كما هو منصوص عليه فن
  قيادة المناخ وحماية المجتمع. 

  

ية قوية للتأكد من أن هذه المراف  ي أو تتجاوز  تتبع قرارات المكتب مراجعة تفصيلية وعملية مشاركة جماهت  ق الشمسية تلن 
ها من مرافق الطاقة   ج من القانون التنفيذي ولوائحه التنفيذية. -94متطلبات القسم  وتعد هذه المرافق الشمسية وغت 



 

 

ي خطاب حالة الوالية لعام   -المتجددة الرئيسية قيد المراجعة حالًيا من قبل المكتب  
للحاكم    2021كما تم اإلعالن عنه فن

يوًيا لتحقيق أهداف القيادة المناخية وحماية المجتمع للحد من انبعاث الكربون والطاقة النظيفة لمكافحة  أمًرا ح  - كومو 
  تغت  المناخ. 

  
، مدير   ي

"تماشًيا مع هدف الحاكم كومو القتصاد الطاقة النظيفة، يوضح   التنفيذي باإلنابة ORESوقال هاوتان مؤافينن
 دفع تطوير مرافق الطاقة المتجددة الرئيسية بشكل أرسع، مع ضمان حماية البيئة  قرار اليوم كيف تعمل والية نيويورك عىل 

ي السماح لمثل هذه المرافق مع مدخالت من  
و مراعاة جميع العوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئية ذات الصلة فن

صلحة أثناء إنشاء هذه  نتطلع إىل مواصلة العمل مع جميع أصحاب الم الحكومات المحلية والمجتمعات المضيفة. 
  المرافق."

  
ي االستثمار الخاص  200وظيفة مؤقتة ودوام كامل وتحفز أكتر من  430ستخلق هذه المشاري    ع أكتر من  

مليون دوالر فن
ي االقتصادي للوالية من جائحة )

ن التعافن ي تحفت 
يبية المحلية أكتر   (. COVID-19للمساعدة فن سوف تتلق  السلطات الضن

. مليون دو   20من  ن وعي  ها من التمويل عىل مدى عمر المش  ائب وغت   من الضن
ً
دفعت ريفهيد   الر عىل شكل مدفوعات بدال
ن المجموعات البلدية   213سوالر ومركز موريس ريدج للطاقة الشمسية  ي شكل أموال تدخلية لتمكي 

ألف دوالر أمريكي فن
ي مراجعة المرافق. 

  والمجتمعية من المشاركة الكاملة فن

  
"بموجب قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع، تدعم   ومديرها التنفيذي NYSERDAقالت دورين م. هاريس رئيس  

ي جميع أنحاء  
الوالية بقوة التطوير المسؤول والفعال من حيث التكلفة لمشاري    ع الطاقة المتجددة عىل نطاق المرافق فن

ي السعي للحصول عىل  
ن مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام  بالمائة من الكهرباء م  70الوالية فن
ب من االنتهاء من أجل تقديم فوائد بيئية واقتصادية   . 2030 ويسعدنا أن نرى هذه المشاري    ع تحقق هذا اإلنجاز الهام وتقت 

  مهمة للغاية لمجتمعات نيويورك المحلية."

  
  ORES"مع قرارات السماح اليوم، تساعد قال جون ب. هوارد، الرئيس التنفيذي لوزارة الخدمة العامة بوالية نيويورك 

اتيجية الحاكم أندرو م. كومو الرائدة للحد من انبعاث الكربون واقتصاد الطاقة النظيفة.  ي تنفيذ إست 
سيفيد هذان   فن

ي ت
وعان والعديد من المشاري    ع األخرى الن  ليها جميع سكان نيويورك من خالل تقليل اعتمادنا عىل الوقود األحفوري مع  المش 

ن بيئتنا." ي الطاقة النظيفة ووظائف الطاقة النظيفة وتحسي 
  تعزيز االستثمار فن

  
: " تعمل نيويورك من خالل إنشاء مكتب الطاقة   قال باسيل سيغوس، مفوض المحافظة عىل البيئة بوالية نيويورك

ي مجال تغت  المناخ وتحقيق مستقبل  المتجددة عىل 
ي ستساعد عىل تحقيق أهداف واليتنا الطموحة فن

تطوير المشاري    ع الن 
امها بمكافحة تغت    الطاقة النظيفة.  ن

تمثل مشاري    ع الطاقة الشمسية ريفرهيد و موريس ريدج القيادة الوطنية لنيويورك والت 
إن تكنولوجيا الطاقة   جددة مع تنمية االقتصاد األخضن للوالية. المناخ من خالل تكثيف المصادر المستدامة للطاقة المت

الشمسية وتخزين البطاريات هي حلول علمية مثبتة ستعمل عىل تقليل االنبعاثات الضارة مع خلق آالف الوظائف مما يضع  
ي العمل لحماية الكوكب."

  سكان نيويورك فن

  
ن باركر، ي   رئيس لجنة الطاقة واالتصاالت بمجلس الشيوخ قال عضو مجلس الشيوخ عن والية نيويورك كيفي  ي أحن 

"إننن
ي ستساعد عىل توسيع وصول الوالية إىل الطاقة  ORESمكتب تحديد مواقع الطاقة المتجددة )

( لتأمينه التصاري    ح الن 
ي مجال الطاقة، مع توفت  الوصول إىل الشمسية. 

ي الوصول إىل أهدافنا الواضحة فن
 الطاقة  هذه مبادرة مؤثرة ستساعدنا فن

ي الحاكم كومو لكونه استباقًيا وأتطلع إىل توسيع المزيد من مرافق الطاقة   المتجددة آلالف من سكان نيويورك.  أحن 
  الشمسية."

  

ي الجمعية
ن
ي  قال مايكل كوزيك، عضو جمعية والية نيويورك، رئيس لجنة الطاقة ف

: "إن إعالن اليوم بشأن التضي    ح النهائ 

كة ريفرهيد سوالر  ، محدودة المسؤولية ومركز موريس ريدج للطاقة الشمسية ومرافق تخزين البطاريات والكهرباء  2لش 
ي تاري    خ والية نيويورك. 

وع طاقة متجددة واسع النطاق فن ي تم   الشمسية يمثل أرسع تحديد موقع لمش 
هذه المرافق، الن 

ي ستستضيفها، لن توفر الطاقة المتجددة 
ات اآلالف من المنازل فحسب، بل   دعمها بقوة من قبل المجتمعات الن  لعش 



 

 

ا دوًرا حاسًما بينما نواصل العمل نحو تحقيق أهداف 
ً
وع للطاقة المتجددة عت  واليتنا يقربنا   .CLCPAستلعب أيض كل مش 

  خطوة واحدة من تحقيق أهدافنا وإنشاء شبكة الطاقة النظيفة للمستقبل."

  
 applications-https://ores.ny.gov/permit .يمكن الحصول عىل قرارات اليوم من خالل زيارة موقع المكتب عىل 

  
ي والية نيويورك

ن
  خطة ريادة المناخ عىل مستوى الدولة ف

ي البالد، حيث  جدول أعمال الحاكم كومو لريادة الم
ناخ عىل مستوى الدولة أكتر مبادرات المناخ والطاقة النظيفة تطلًعا فن

ي والية  
ي تعزيز االقتصاد األخضن مع تعافن

ي توفر الوظائف وتستمر فن
يدعو إىل االنتقال المنظم والعادل إىل الطاقة النظيفة الن 

ي القانون من خالل قانو  . 19-نيويورك من جائحة كوفيد 
ن قيادة المناخ وحماية المجتمع، وبذلك فإن نيويورك  تم تضمينه فن

ي قطاع كهرباء خاٍل من االنبعاثات بحلول عام 
ي طريقها إىل تحقيق هدفها المفروض المتمثل فن

ي ذلك توليد  2040فن
، بما فن

ي المائة من الطاقة المتجددة بحلول عام   70
ي عىل نطاق االقتصاد. 2030فن

يعتمد عىل    وهو  ، والوصول إىل الحياد الكربوئن
ي ذلك أكتر من 

ي   21استثمارات نيويورك غت  المسبوقة لدفع الطاقة النظيفة بما فن
ا واسع   91مليار دوالر فن

ً
وًعا متجدد مش 

ي جميع أنحاء الوالية، و 
، و  6.8النطاق فن ي

مليار دوالر لتوسيع نطاق الطاقة    1.8مليار دوالر لتقليل انبعاثات المبائن
امات جرين بنك نيويورك  1.2دوالر لمبادرات النقل النظيف، وأكتر من  مليار  1الشمسية، وأكتر من  ن ي الت 

 NYمليار دوالر فن

Green Bank.   ي عام   150تدعم هذه االستثمارات مجتمعة أكتر من
ي نيويورك فن

ي قطاع الطاقة النظيفة فن
ألف وظيفة فن

ي قطاع الطاقة الشمسية الموزعة م 2100، ونمًوا بنسبة 2019
ي المائة فن

ام تطوير  2011نذ عام فن ن ميجاوات   9000والت 
تحت قيادة الحاكم كومو، ستواصل نيويورك البناء عىل هذا التقدم وستقلل انبعاثات  . 2035من الرياح البحرية بحلول عام 

ي المائة من مستويات عام  85غازات االحتباس الحراري بنسبة 
، مع ضمان توجيه ما ال يقل عن  2050بحلول عام   1990فن

ي المائة بهدف    35
ي المائة من منافع استثمارات الطاقة النظيفة إىل المجتمعات المحرومة، وإحراز تقدم نحو هدف    40فن

فن
ي الموقع بمقدار   2025كفاءة الطاقة لعام 

ي تقليل استهالك الطاقة فن
تريليون وحدة حرارية بريطانية    185للوالية المتمثل فن

BTU  من توفت  الطاقة الستخدام العميل . ي
  النهائ 

  
  ORESحول 

مكتب تحديد مواقع الطاقة المتجددة هو أول وكالة حكومية من نوعها مكرسة فقط للمواقع المسؤولة بيئًيا والفعالة من 
ي أبريل  

حيث التكلفة لمرافق الطاقة المتجددة وقد تم إنشاؤه بموجب قانون تشي    ع نمو الطاقة المتجددة ومزايا المجتمع فن
تب بتوحيد المراجعة البيئية والسماح لمرافق الطاقة المتجددة الرئيسية لضمان أن قرارات تحديد الموقع  يقوم المك . 2020

ي الوقت المناسب مع مدخالت من الحكومات المحلية والمجتمعات المضيفة. 
ي   يمكن التنبؤ بها ومسؤولة ويتم تنفيذها فن

فن
ي ذلك مجمو 2021مارس  3

وط الموحدة لتنفيذ القانون. ، اعتمد المكتب لوائح شاملة بما فن صمم   عة من المعايت  والش 
ن نيويورك من الحصول عىل   ي المائة من كهرباء الوالية من مصادر متجددة بحلول عام   70المكتب لتمكي 

كما هو    2030فن
ي القانون من خالل ق

انون  مطلوب بموجب خطة الحاكم أندرو كومو للمناخ الرائدة عىل مستوى البالد المنصوص عليها فن
 www.ores.ny.gov . ، يرج  زيارةORESلمزيد من المعلومات حول  قيادة المناخ وحماية المجتمع. 
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