
 
 الحاكمة كاثي هوشول  24/9/2021 للنشر فوًرا:

 

 
خالل أسبوع المناخ، الحاكمة هوشول تعلن عن اتفاقية لتأمين الحماية المستقبلية ألكبر خط ساحلي مملوك بشكل خاص  

  في البحيرات اإلصبعية

  
( إللغاء المزاد المخطط  NYSEGالحاكمة تبرم اتفاقية مع شركة مرافق الكهرباء للكهرباء والغاز بوالية نيويورك )

هكتار، وهي أكبر مساحة أرض غير مطورة ومملوكة للقطاع الخاص   470البالغة مساحتها  Bell Stationألراضي 
  البحيرات اإلصبعيةعلى الخط الساحلي في منطقة  

  
للحفاظ على   NYSEGالحاكمة توعز إلى وزارات الخدمة العامة وحماية البيئة وحدائق الوالية بتسهيل المناقشات مع 

  هامة وجودة المياه على طول بحيرة كايوغاالممتلكات وحماية الموائل ال
  

خالل أسبوع المناخ، أعلنت الحاكمة كاثي هوشول اليوم أن شركة المرافق العامة للكهرباء والغاز بوالية نيويورك 
(NYSEG وافقت في )3,400فدانًا من األراضي غير المطورة مع  470أكتوبر على إلغاء مزاد ألرض مساحتها  11 

الساحلي النقّي على الجانب الشرقي من بحيرة كايوغا في مقاطعة تومبكينز، وسوف تبذل جهوًدا لحماية  قدم من الخط 
أكبر خط ساحلي مملوك للقطاع الخاص في   Bell Station Landingتضم الملكية المعروفة باسم  الممتلكات بشكل دائم.

  صول العام.البحيرات اإلصبعية، ولطالما كانت تمثل أولوية في الحماية والو 
  

أكبر خط ساحلي مملوك للقطاع الخاص في منطقة البحيرات اإلصبعية، وبينما نتعامل   Bell Station Landing"تعتبر 
مع عواقب تأثير البشر على بيئتنا، يجب علينا التفكير في طرق لحماية هذه الملكية الفريدة والحفاظ عليها لألجيال القادمة،"  

على اتخاذ هذه الخطوة وعلى كونها شركة تتسم بالمواطنة الصالحة لموافقتها عن   NYSEG"أشكر   قالت الحاكمة هوشول.
طيب خاطر على إلغاء مزاد قطعة األرض. لقد كان من الممكن أن تلحق التنمية الخاصة أضراًرا ال يمكن إصالحها بهذه  

  اعت فرصة الحفاظ على األرض من أجل الحفظ والوصول العام إلى األبد."الممتلكات الحساسة بيئيًا، ولو استمر المزاد لض
  

خالل األسابيع القليلة الماضية، تواصل العشرات من مالكي العقارات المحليين والمجموعات البيئية والمسؤولين المنتخبين مع  
مع الموافقة على تأمين إلغاء المزاد،   كات.مكتب الحاكمة هوشول مطالبين بالتدخل لمنع المزاد واستكشاف سبل لحماية الممتل

( ومكتب الحدائق DEC( ووزارة حماية البيئة )DPSتقوم الحاكمة هوشول اآلن باإليعاز إلى وزارة الخدمة العامة )
  ( لتسهيل الحماية الدائمة لهذه األرض وتعظيم الوصول العام.OPRHPوالترفيه والمحافظة التاريخية ) 

  
الحفاظ على  NYSEG"لطالما فضلت  : RG&Eو  NYSEGر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة قال كارل أ. تايلو

قطعة األرض هذه، وأشكر الحاكمة هوشول، والرئيس هوارد، والمفوض سيغوس والمفوض كوليسيد على تعاونهم ودعمهم  
عاًما، أدرك أهمية االهتمام بمواردنا  30في حل هذه المسألة. بصفتي أحد سكان منطقة البحيرات اإلصبعية ألكثر من 

صالحة. ال يزال بناء مجتمعات مستدامة في المناطق التي نخدمها يمثل أولوية  الطبيعية وكوني شركة تتسم بالمواطنة ال 
  لشركتنا، وسيفيد هذا القرار جهود الحماية في منطقة البحيرات اإلصبعية لسنوات قادمة."

  
 Bell Stationبحيرة كايوغا هي مورد حيوي لمياه الشرب والسياحة واالستجمام في المنطقة. سيساعد الحفاظ على 

Landing   في حماية الموائل الحرجة للنباتات والحياة البرية، وتعزيز فرص الترفيه العام بشكل كبير من خالل توفير
في المائة. تدعم البحيرة   90غا المملوكة للقطاع الخاص بنسبة وصول مباشر للشاطئ إلى الجانب الشرقي من بحيرة كايو

الثروات السمكية الرياضية المذهلة، بما في ذلك سمك القاروص الكبير، وسلسلة البيكريل، وسمك الكراكي الشمالي،  
ا كمنطقة  والكرابي، والفرخ األصفر، وسمك شمس المحيط، وسمك الغار، وسمك البوفين. تم تصنيف بحيرة كايوغا أيضً 



مهمة للطيور من قبل نيويورك أودوبون وتدعم عدًدا كبيًرا ومتنوًعا من الطيور المائية والطيور األخرى، خاصة أثناء  
الهجرة والشتاء. يوفر الوصول المتزايد إلى مناطق فريدة مثل هذه فرًصا اقتصادية مهمة للمجتمعات المحلية لالستفادة من 

على وجه   في الهواء الطلق، مع حماية المناطق العازلة الطبيعية التي تحمي جودة المياه.  الشعبية المتزايدة لالستجمام
الخصوص، سيؤدي حماية البحيرة من تطوير شواطئ البحيرة وتآكلها إلى حماية جودة المياه في إمدادات مياه الشرب العامة 

  ويساعد في تقليل خطر تكاثر الطحالب الضارة.
  

"بصفتي من مواطني منطقة البحيرات   جون ب. هوارد:  ي إلدارة الخدمة العامة بوالية نيويوركقال الرئيس التنفيذ
اإلصبعية، فأنا أدرك تماًما الحاجة إلى الحفاظ على المساحات المفتوحة في البحيرات اإلصبعية وحماية مناطق فريدة من  

في إلغاء المزاد والبحث عن طريقة   NYSEGنظًرا للقيمة البيئية المهمة لهذه األراضي، فإننا نقدر رغبة التطوير الخاص. 
  لضمان حماية األرض." 

  
"بالعمل معًا، يمكن للشركاء من القطاعين العام  ( بوالية نيويورك:DECقال باسيل سيغوس، مفوض وزارة حماية البيئة )

ة وزيادة الوصول العام المستدام إلى هذه األماكن الخاصة. أشكر الحاكمة هوشول على والخاص حماية مواردنا الطبيعي
، وتتطلع وزارة حماية البيئة إلى العمل مع أمانة البحيرات اإلصبعية للحفاظ على  Bell Stationجهودها في الحفاظ على

Bell Station  .لكي تخوض األجيال القادمة من الزائرين تجربتها وتستمتع بها"  
  

فرصة نادرة للحفاظ على جودة   Bell Station Landing"يعد الحفاظ على قال مفوض حدائق الوالية إريك كولسيد: 
المياه في بحيرة كايوغا، وتوسيع نطاق الوصول لالستجمام العام، وحماية مجال الرؤية في حديقة تاوغانوك الحكومية. نتطلع 

  إلى العمل مع وزارة الخدمة العامة ووزارة حماية البيئة بشأن هذه المساعي المهمة للحماية."

  
"هذه أخبار ساّرة آلالف السكان في جميع أنحاء منطقتنا والذين سيتمكنون من االستمتاع بهذه غ: قالت السيناتور بام هيلمين

المنطقة النقيّة على شاطئ بحيرة كايوغا ألجيال قادمة. لقد كنت فخوًرا باالنضمام إلى العديد من األشخاص والمنظمات  
الفين وبلدة النسينغ، ومقاطعة تومبكينز، وأمانة البحيرات  المتفانين لتحقيق هذه النتيجة. أتوحه بالشكر إلى المشرف إيد 

اإلصبعية والمدير التنفيذي آندي زيب، ومنظمة بلدية كايوجا لمستجمعات المياه، والعديد من مكونات النسينغ على 
حه بالشكر  . أتوNYSEGمناصرتهم. أتوحه بالشكر إلى مفوضية الخدمة العامة، ووزارة حماية البيئة بوالية نيويورك، و 

الخاص إلى الحاكمة هوشول على االستماع إلى مخاوفنا وتوصياتنا واتخاذ إجراءات بشأن حل يفيد المجتمع ويحافظ على هذا 
  المورد الطبيعي المتنوع بشكل ملحوظ، الذي نحن محظوظون جًدا المتالكه."

  
وزارة الخدمة العامة ووزارة حماية البيئة  "أود أن أشكر الحاكمة هوشول و قالت عضوة المجلس التشريعي آنا كيليس:

، وهي امتداد جميل Bell Stationعلى التزامهم بالحفاظ على  NYSEGومكتب الحدائق والترفيه والمحافظة التاريخية و  
قدم من الخط الساحلي األصيل على الجانب الشرقي من بحيرة كايوغا مع سفوح   3,400حقًا من األرض غير المطورة مع 

المشجرة والشالالت المتتالية، وموطن الطيور الهام، واألنواع النباتية المهددة النادرة. بحيرة كايوغا هي واحدة من  التالل
آخر محميات المياه العذبة المتبقية في العالم. إن الحفاظ على أراضي الغابات لن يحمي من التعرية والجريان السطحي  

السواحل فحسب، بل سيحافظ على األرض من أجل السياحة والتعليم البيئي.   واآلثار السلبية ألنظمة الصرف الصحي على
  أود أن أشكر مجتمعنا على مناصرته القوية وإشرافه المستمر على مواردنا الطبيعية وبيئتنا."

  
حن ممتنون  "هذه أخبار رائعة للبحيرات األصبعية. نقال أندرو زيب، المدير التنفيذي ألمانة أراضي البحيرات اإلصبعية: 

لقيادة الحاكمة كاثي هوشول، ومفوض وزارة حماية البيئة باسيل سيغوس، ورئيس لجنة الخدمة العامة جون هوارد، ومفوض  
حدائق الوالية إريك كوليسيد للمساعدة في ضمان مستقبل هذه الجوهرة على ضفاف البحيرة. سيستفيد جميع سكان المنطقة 

  ن الخاص."والوالية من الحفاظ على هذا المكا
  

"نحن نقدر بشدة جهود الحاكمة هوشول  كليربورن: -قالت رئيسة المجلس التشريعي لمقاطعة تومبكينز ، ليسلين ماكبين
اللتزامها بالعمل مع المجتمع المحلي على  NYSEGلضمان الحفاظ على هذه األرض الجميلة لالستخدام العام، ونشكر 

االستخدام المناسب والمفيد لهذه األرض. نأمل أن تتمكن األجيال القادمة من سكان والية نيويورك وسكان البحيرات  
  ستمتاع بهذه األرض ومواردها الطبيعية لسنوات عديدة قادمة."اإلصبعية من اال 

  



اقترحت وزارة حماية البيئة وأمانة أراضي البحيرات اإلصبعية االستحواذ على األرض وإنشاء منطقة عامة إلدارة الحياة 
أولوية في خطة   كمشروع ذي Bell Stationالبرية على الجزء المطل على البحيرة من األرض. تم االعتراف بأراضي 

الفضاء المفتوحة بوالية نيويورك وتم تصنيفها على أنها "أراٍض محمية للوصول العام في المستقبل" في خطة مدينة النسينغ  
  الشاملة.

  
###  
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