
 
 الحاكم أندرو م. كومو  13/7/2021 للنشر فوًرا:

 
 

بعلن الحاكم كومو عن تركيب ثالثة جيجاوات من الطاقة الشمسية في نيويورك لتوليد طاقة نظيفة كافية إلمداد أكثر من  
 نصف مليون منزل بالطاقة 

 
٪ منذ إطالق  69٪ وتقلص تكلفة الطاقة الشمسية بنسبة 2,100زيادة نمو الطاقة الشمسية في الوالية بنسبة تزيد على 

 NY-Sunمبادرة 
 

٪ من هدف  95مشروعات الطاقة الشمسية المكتملة عبر الوالية باإلضافة إلى المشاريع الممنوحة والتي قيد التطوير تمثل 
 2025جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام المحافظ كومو لنشر ستة 

 
 هنا الصور متوفرة 

 
أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم عن تركيب ثالثة جيجاوات من الطاقة الشمسية على نطاق الوالية، وهو ما يكفي إمداد أكثر 

من نصف مليون منزل بالطاقة، مما يؤكد ريادة نيويورك في تنمية أحد أقوى أسواق الطاقة الشمسية في البالد. منذ إطالق 
في المائة على مستوى الوالية، وتقلصت التكلفة  2,100لطاقة الشمسية بنسبة ، نمت ا2011في عام   NY-Sunمبادرة 
وظيفة على نطاق الوالية. عند دمجها مع المشروعات التي قيد التطوير، يمثل   12,000في المائة مع رعاية قرابة  69بنسبة 

، كما 2025اقة الشمسية بحلول عام في المائة من هدف الحاكم كومو لتركيب ستة جيجاوات من الط 95تحقيق إنجاز اليوم 
 هو منصوص عليه في قانون القيادة في مجال المناخ وحماية المجتمع. 

 
"تعد الطاقة الشمسية مكونًا رئيسيًا في انتقال نيويورك إلى اقتصاد الطاقة النظيفة حيث نعمل على تقليل   قال الحاكم كومو

االنبعاثات الضارة في جميع المجاالت والتصدي للتحديات المزدوجة المتمثلة في مكافحة تغير المناخ وإعادة البناء بقوة أكبر  
نسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف الطاقة التي تقودها دولتنا مع  أننا NY-Sunبعد الجائحة. يوضح نجاح مبادرة 

تحفيز نمو الوظائف الخضراء والتعافي االقتصادي في المجتمعات على نطاق الوالية كجزء من خطتنا الشاملة إلعادة تصور  
 نيويورك في أعقاب الجائحة." 

 
من بحيرة إيري ورأى بنفسه اآلثار الضارة الناجمة عن  بصفتي شخًصا نشأ بالقرب "قالت نائبة الحاكم كاثي هوتشول

االنبعاثات الصادرة عن مصنع الصلب المحلي، فإن خلق مستقبل أكثر نظافة وصداقة للبيئة كان دائًما يمثل معركة شخصية 
يويورك، يمكننا  "وبتحقيق هذا اإلنجاز التاريخي المتمثل في تركيب ثالثة جيجاوات من الطاقة الشمسية في ن بالنسبة لي،".

اآلن إمداد أكثر من نصف مليون منزل بالطاقة النظيفة، مع خلق وظائف جيدة وجذب المزيد من االستثمار في اقتصاد الطاقة  
 الخضراء في واليتنا."

 
أعلنت اليوم نائبة الحاكم هوتشول مع رئيس هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك والرئيس التنفيذي دورين م.  

، عن قص الشريط ألكبر مشروع للطاقة الشمسية  Generate Capitalريس وبيجي فالنري، المديرة بشركة ها
"، الكائن في بلدة  17Bالمجتمعية في منطقة وسط مدينة هدسون. تم تطوير المشروع، المعروف بشكل غير رسمي باسم "

، بواسطة  1969األصلي لعام  Woodstock Music Festivalبيثيل على الطريق المؤدي إلى موقع مهرجان 
Delaware River Solar وهو مملوك لشركة ،Generate Capital  التي تدير الموقع بشكل مشترك ،

مليون كيلووات / ساعة من الطاقة الشمسية سنويًا،  7.8ميجاوات ستنتج  6.1يتضمن المشروع مصفوفة شمسية  اليوم.
تلقى المشروع أكثر من مليون دوالر من  صغيرة، ومنظمات غير ربحية.مسكنًا، وشركة  129ومشترك فيها بالكامل عدد 

 . NY-Sunهيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك من خالل مبادرة 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157719546924442#_blank


 
وبتمكين المستهلكين من االشتراك في مشروع الطاقة الشمسية للمجتمع المحلي، سيزيد هذا المشروع من حصول أصحاب المنازل  

د ال يكون لديهم ظروف مثالية لتثبيت األلواح الشمسية مباشرة في الموقع على الطاقة الشمسية. من خالل  والمستأجرين الذين ق
ترتيبات الطاقة الشمسية المجتمعية، ال تزال الطاقة يتم توصيلها من قبل مزود الكهرباء المنتظم للعميل، ويتم إعادة تغذية الطاقة  

معية مباشرة إلى الشبكة الكهربائية. نظًرا إلمداد الشبكة الكهربائية بالطاقة النظيفة المنتجة من مصفوفة الطاقة الشمسية المجت
 والمتجددة، يحصل المشتركون على ائتمان على فواتير الكهرباء الخاصة بهم مقابل حصتهم من النظام الشمسي المجتمعي.

 
اقة الشمسية المجتمعية واحتلت المرتبة الثانية من  ، احتلت نيويورك المرتبة األولى في الدولة في تركيبات الط2020في عام  

حيث إجمالي التركيبات. كان العام الماضي أيًضا العام األكثر إنتاجية في الوالية على اإلطالق لتركيبات الطاقة الشمسية هذه،  
وصول الطاقة  . ضمنت سياسات نيويورك NY-Sunميجاوات من السعة، وكان معظمها مدعوًما بحوافز  549حيث تم تركيب 

 الشمسية إلى كل مقاطعة في الوالية مع لونغ آيلند ووسط مدينة هدسون ومنطقة العاصمة بأكثر أنظمة الطاقة الشمسية تركيبًا. 
 

 التي أطلقها الحاكم كومو ما يلي:  NY-Sun، حققت مبادرة 2011منذ عام 
منزالً في جميع مقاطعات   145000المتمثل في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل أو العقارات  •

 نيويورك؛ 
 مليار دوالر؛ 5.3تقديم حوافز تزيد عن مليار دوالر، مما أدى إلى زيادة حجم االستثمار الخاص بمقدار  •
 في المائة؛ 2100زيادة نمو الطاقة الشمسية في الوالية بما يزيد عن  •
 منزالً في نيويورك بالطاقة؛ 522000ن  توصيل طاقة نظيفة ومتجددة كافية إلمداد ما يزيد ع •
 وظيفة في قطاع الطاقة الشمسية;  12000تعزيز  •
 سنوات;  10في المائة في  69المساعدة في خفض تكلفة الطاقة الشمسية بنسبة  •
 مليون دوالر لمشاريع تعود بالفائدة على العدالة البيئية والمجتمعات المحرومة.  30تخصيص  •

 
  NY-Sun"لقد جعلت مبادرة قال دورين م. هاريس، الرئيس والرئيس التنفيذي لهيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك, 

ارات السوق والدعم الالزم لتوسيع نطاق الحصول على طاقة  سوق الطاقة الشمسية في نيويورك رائدًا وطنيًا من خالل توفير إش
نظيفة ميسورة التكلفة لجميع سكان نيويورك. تعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص حجر الزاوية في عملنا، ونحن فخورون  

لمتمثل في ثالثة جيجاوات من للغاية بتعاوننا مع أصحاب المصلحة والمطورين ومالك األراضي الذين ساعدونا في تحقيق اإلنجاز ا
  الطاقة الشمسية، وهي خطوة مهمة على طريق تخضير شبكة الطاقة لدينا كجزء من التحول العادل للطاقة النظيفة في الوالية." 

 
ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية  200والتي لديها أكثر من Generate Capitalقالت بيجي فالنري، المديرة بشركة 

"تعد الطاقة الشمسية المجتمعية فرصة مهمة إلضفاء الطابع  المجتمعية قيد الملكية أو قيد اإلنشاء في والية نيويورك اليوم 
على تحقيق هذا اإلنجاز المتمثل  الديمقراطي على الحصول على الطاقة النظيفة ميسورة التكلفة ويسعدنا أن نهنئ والية نيويورك

في إعادة بناء العالم ببنية تحتية مستدامة، ونحن فخورون بشراكتنا  Generate"تتمثل رؤيتنا في شركة  جيجاوات،". 3في نشر 
لجلب الطاقة النظيفة والوظائف وفرص التوفير االقتصادي من مشاريع   Delaware River Solarمع مطورين مبتكرين مثل 

 الشمسية المجتمعية إلى آالف المجتمعات والمقيمين و الشركات الصغيرة في جميع أنحاء الوالية."    الطاقة
 

"إن هذا اإلنجاز المتمثل في  قال ديفيد جهل، المدير األول لسياسة الوالية، المنطقة الشرقية، في جمعية صناعات الطاقة الشمسية
ى التزام نيويورك القوي بالطاقة الشمسية. يدعم قطاع الطاقة الشمسية أكثر من  ثالثة جيجاوات هو إنجاز مثير لإلعجاب وشهادة عل

في االستمرار في توليد االستثمارات وفرص العمل بينما  NY-Sunوظيفة في الوالية، وستساعد برامج مثل مبادرة  10000
إلى مواصلة تعاوننا المثمر مع  SEIAنعمل على تحقيق األهداف قصيرة وطويلة األجل لقانون قيادة المناخ وحماية المجتمع. تتطلع 

 أجل اقتصاد وبيئة نيويورك." هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك وقادة الوالية للحفاظ على عمل الطاقة الشمسية من
 

، "تقدر جمعية صناعات الطاقة الشمسية في  قال شيام ميهتا، المدير التنفيذي لجمعية صناعات الطاقة الشمسية في نيويورك
نيويورك وشركاتها األعضاء الرؤية والعمل الجاد للجنة الخدمة العامة، وإدارة الخدمة العامة، وهيئة أبحاث وتطوير الطاقة 

ية نيويورك، والهيئة التشريعية للوالية، والحاكم كومو وإدارته في إعداد صناعة الطاقة الشمسية الموزعة في نيويورك بوال
لتحقيق النجاح على مدى العقد الماضي. في هذه العملية، أصبحت نيويورك رائدة وطنية في مجال الطاقة النظيفة والطاقة  



خالل تطوير برنامج الطاقة الشمسية المجتمعية الخاص بها. نتطلع إلى العمل مع سلطات  الشمسية والعدالة البيئية، ال سيما من 
 الوالية لضمان السالمة المستمرة لصناعة الطاقة الشمسية الموزعة وإزالة الكربون من اقتصادنا في السنوات المقبلة.". 

 
، "لقد  من أجل الوصول إلى الطاقة الشمسية المجتمعية قالت كيتلين كيلي أونيل، المديرة اإلقليمية الشمالية الشرقية للتحالف

كان نمو سوق الطاقة الشمسية الموزعة والمجتمعية في نيويورك قصة نجاح ال تصدق. وبفضل قيادة ورؤية هيئة أبحاث 
الية على  وتطوير الطاقة بوالية نيويورك، قمنا بتوسيع نطاق حصول مئات اآلالف من العمالء اإلضافيين في جميع أنحاء الو

 مزايا الطاقة النظيفة ميسورة التكلفة ونقوم بإنشاء شبكة كهربائية أكثر عدالً وإنصافًا تعمل من أجل جميع سكان نيويورك."
 

"إنني أحيي الحاكم كومو وهيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية  كيفن باركر، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، السيناتورقال 
هما األخيرة التي ستوفر أكثر من نصف مليون منزل مزود بالطاقة الشمسية. مع استمرارنا في اتباع واليات نيويورك على مبادرت

قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع )قانون المناخ(، أعلم أن واليتنا لن تعمل فقط على تركيب المزيد من األلواح الشمسية، بل  
 يورك، وهذا يعد أمًرا حاسًما عندما نحصل عليه خالل هذه الجائحة." ستوفر أيًضا المزيد من فرص العمل لسكان نيو

  
"يمثل اليوم عالمة فارقة   قال عضو مجلس النواب التشريعي مايكل كوسيك، ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب التشريعي,

المناخ. لقد حققنا اآلن نصف هدفنا  واعدة في جهودنا على مستوى الوالية لالنتقال إلى شبكة الطاقة الخضراء ومكافحة تغير 
الخاص بالطاقة الشمسية على مستوى الوالية، ومع وجود مشاريع قيد التنفيذ بالفعل، فإننا في طريقنا لتحقيق هدفنا المتمثل في ستة 

طاقة الشمسية . ويسعدني أن إعالن اليوم تم إعالنه في أحد أكبر مواقع مشاريع ال2025جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 
( في ألباني هذا العام والذي  A3805المجتمعية في الوالية. وبمساعدة زمالئي في لجنة الطاقة، تمكنت من اعتماد مشروع قانون )

 سيوسع نطاق وصول األشخاص في جميع أنحاء والية نيويورك إلى مشاريع الطاقة الشمسية المجتمعية بشكل كبير."
  

"إنه لمن دواعي سروري أن أرى أن أكبر مشروع للطاقة الشمسية  شريعي إيلين غونتر،قالت عضوة مجلس النواب الت
المجتمعية في منطقة وسط مدينة هدسون قد اكتمل في بيثيل. لقد كانت بلدة بيثيل دائًما في طليعة االستدامة والطاقة الخضراء،  

رك. ونحن نعلم أن هناك حاجة ملحة لمصادر طاقة  وسيساعد هذا المشروع على تعزيز أهداف الطاقة الخضراء لوالية نيويو
صديقة للمناخ. نحن نشهد التأثير المدمر لتغير المناخ في جميع أنحاء بلدنا كل يوم. وإنني أتطلع إلى البناء على هذا المشروع 

 الناجح والعمل على ضمان استمرار مقاطعة سوليفان في قيادة الطريق نحو مستقبل أنظف وأكثر إشراقًا." 
 

"تفخر بيثيل باستضافة هذا اإلعالن عن إنجازات والية نيويورك باعتبارها  قال دانييل ستورم، المشرف على بلدة بيثيل،
هي نتاج لقيادة  -األكبر في منطقة وسط مدينة هدسون  -رائدة في صناعة الطاقة الشمسية. هذه المصفوفة الشمسية المجتمعية 

ينة بيثيل قانونًا للطاقة الشمسية حظي بثناء على نطاق واسع لتشجيع تركيبات الطاقة  ، سنَّ مجلس مد2017بلدتنا. في عام  
الشمسية المثبتة على األسطح واألرض مع حماية حقوق الملكية والجمال الطبيعي لمنطقتنا. وباعتبار مدينة بيثيل مجتمعًا ذكيًا  

يفة محدد، فإنها تواصل العمل بشكل وثيق مع هيئة أبحاث من الناحية المناخية وحائًزا على شهادة برونزية ومجتمع طاقة نظ 
 وتطوير الطاقة بوالية نيويورك في مشاريع كبيرة وصغيرة لتعزيز أهدافنا وأهداف االستدامة الخاصة بالوالية. 

 
جاوات أخرى  جي 2.7باإلضافة إلى الثالثة جيجاوات من الطاقة الشمسية الموزعة والتي تم تركيبها على مستوى الوالية، هناك 

وهي اآلن قيد التطوير في جميع أنحاء الوالية. من المتوقع أن يتم تشغيل هذه  NY-Sunمن الطاقة الشمسية تم منحها حوافز 
منزل إضافي بالطاقة، مما سيجعل والية نيويورك أقرب إلى تحقيق   477000المشاريع في العامين المقبلين بسعة كافية إلمداد 

صوص عليه في قانون المناخ. في الوقت الحالي، يتألف خط أنابيب الطاقة الشمسية على مستوى والية هدف ستة جيجاوات المن
مشروع، والذي بمجرد اكتماله سيوسع  800في المائة من الطاقة الشمسية المجتمعية، أو أكثر من  90نيويورك من أكثر من 

 خل المنخفض إلى المتوسط إلى الطاقة الشمسية. نطاق وصول المزيد من سكان نيويورك بما في ذلك األسر ذات الد
 

مصادر الطاقة المتجددة واسع النطاق  برنامجيتم استكمال خط األنابيب القوي لمشاريع الطاقة الشمسية الموزعة من خالل 
مشروًعا للطاقة الشمسية على   75وتطوير الطاقة بوالية نيويورك، والذي لديه عقود سارية مع أكثر من التابع لهيئة أبحاث 

نطاق المرافق يبلغ مجموعها ما يقرب من خمسة جيجاوات إضافية من الطاقة الشمسية قيد التطوير بما في ذلك عدة مشاريع 
مليون منزل بالطاقة بمجرد اكتمالها. ستؤدي هذه  1.2تكفي إلمداد أكثر من  -في جميع أنحاء الوالية  سارية في البناء

وظيفة في مجاالت التطوير والبناء  9000في نيويورك وما يزيد عن  مليار دوالر 5.5المشاريع معًا إلى استثمار أكثر من 
 والتشغيل والصيانة.

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Clean-Energy-Standard/Renewable-Generators-and-Developers/RES-Tier-One-Eligibility/Solicitations-for-Long-term-Contracts#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/earth-day-2021-governor-cuomo-announces-more-20-large-scale-renewable-energy-infrastructure#_blank


 
 خطة المناخ الوطنية الرائدة في والية نيويورك

يُعد برنامج المناخ الوطني الرائد في الوالية الخاص بالحاكم كومو هو إحدى مبادرات الطاقة النظيفة والمناخ األكثر نشاًطا في 
ي تطالب بانتقال مباشر ومنظم إلى الطاقة النظيفة التي من شأنها إيجاد فرص عمل ومواصلة تعزيز االقتصاد  الوالية والت

. ووفقًا لما هو منصوص عليه في قانون القيادة في مجال  (COVID-19)األخضر أثناء تعافي والية نيويورك من جائحة 
و تحقيق هدفها المحدد والمعني بتوفير قطاع كهرباء خاٍل من المناخ وحماية المجتمع، تمضي والية نيويورك في طريقها نح 

، وتحقيق الحياد الكربوني جميع 2030% بحلول عام  70ومنها توليد طاقة متجددة بنسبة  2040االنبعاثات بحلول عام 
يشمل ذلك ضخ ما يزيد قطاعات االقتصاد. تستند أيًضا إلى استثمارات غير مسبوقة لدى نيويورك لزيادة إنتاج الطاقة النظيفة، و

مليارات دوالر   6.8مشروًعا كبير الحجم للطاقة المتجددة في جميع أنحاء الوالية، و 91مليار دوالر أمريكي في  21عن 
مليون دوالر لزيادة إنتاج الطاقة الشمسية، وأكثر من مليار دوالر أمريكي لمبادرات  1.8أمريكي لخفض انبعاثات المباني، و

عة، تدعم هذه  1.2أكثر من النقل النظيف، و مليار دوالر أمريكي في التزامات البنوك الخضراء في نيويورك. وبصورة مجمَّ
في المائة   2100، أي زيادة بنسبة 2019وظيفة في قطاع الطاقة النظيفة في نيويورك في  150,000االستثمارات أكثر من 

. في ظل  2035ميجاوات من الرياح البحرية بحلول  9000ج ، والتزام بإنتا2011في قطاع الطاقة الشمسية الموزعة منذ 
في المائة من   85قيادة الحاكم كومو، ستبني نيويورك على هذا التقدم المحرز وتقلل من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 

في المائة من   40 في المائة مع هدف يبلغ 35، وفي الوقت نفسه التأكد أن ما ال يقل عن 2050من المستويات إلى  1990
  2025منافع استثمارات الطاقة النظيفة موجه نحو المجتمعات المحرومة، ودفع عجلة التقدم نحو هدف فعالية الطاقة بحلول عام  

 تريليون وحدة حرارية من نسب توفير طاقة المستخدم النهائي. 185لدى الوالية للحد من استهالك الطاقة في الموقع إلى 
 

 حاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك نبذة عن هيئة أب
هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك هي مؤسسة ذات منفعة عامة تعمل على توفير تحليالت ومعلومات موضوعية، 
وبرامج مبتكرة، وخبرات فنية، وتمويل لمساعدة السكان في والية نيويورك في زيادة كفاءة استخدام الطاقة وتوفير األموال  

ام الطاقة المتجددة وتقليل االعتماد على الوقود الحفري. ويعمل المتخصصون في هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية  واستخد
نيويورك على حماية البيئة وإتاحة فرص عمل في مجال الطاقة النظيفة. كما كانت هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية 

. لمعرفة المزيد 1975الطاقة المبتكرة في والية نيويورك منذ عام نيويورك تعمل على إقامة شراكات بهدف تحسين حلول 
  nyserda.ny.gov حول فرص التمويل والبرامج التي تقدمها هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك، تفضَّل بزيارة

 .إنستغرام ، أويوتيوب، أو فيسبوك، أو تويترا على أو تابعن
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