
 
 الحاكمة كاثي هوكول    10/2021/ 7 للنشر فوًرا:

 

 

في حديقة نهر نيسكوغو  لوزارة حماية البيئة البحرية للموارد الجديد الرئيسي المقر  من االنتهاء عن تعلن هوكول الحاكمة
   في الوالية

  
الخطة   أهداف مع يتماشى نيويورك؛ أعمال تمويل من  مدعوم دوالر مليون 26 بقيمة االستدامة على مرتكز مركز

  نهر نيسكوغو الحكومية الرئيسية لحديقة 
  

ألول مختبر ميكروبيولوجي للمحار في نيويورك معتمد من إدارة الغذاء والدواء؛ سيساعد في حماية وتعزيز   موطن
  الموارد البحرية الحيوية في نيويورك

  
اليوم عن افتتاح المقر الرئيسي الجديد للموارد البحرية لوزارة حماية البيئة بوالية نيويورك الكائن في   هوكول الحاكمة أعلنت

حديقة نهر نيسكوغو الحكومية التابع لمكتب الحدائق والترفيه والمحافظة التاريخية، حديقة كينجز، مقاطعة سوفولك. سيكون 
وزارة   لخضراء المستدامة، بمثابة مركز رئيسي لقسم الموارد البحرية فيالمبنى الجديد، الذي يتسم بمجموعة من الميزات ا

وعملها األساسي المتمثل في إدارة وحفظ مصايد األسماك البحرية والمحار وغيرها من موائل الحياة البحرية  حماية البيئة
  المحمية في نيويورك.

  
 النظام صحة  تعد  ألجيال،  واليتنا مياه في يصطادون الذين اريينالتج المحار صائدي إلى واحد  ليوم الترفيهيين الصيادين "من

"هذا المرفق  قالت الحاكمة هوكول. الساحلية،" لمجتمعاتنا  االقتصادية للصحة األهمية بالغ أمًرا نيويورك في البحري البيئي
الجديد هو دليل على التزامنا المستمر بحماية الحياة البحرية المتنوعة في نيويورك ونحن نقود على خطى نحو تطوير البنية 

   التحتية المستدامة."
  
في كل سمة من سمات هذا المبنى األخضر   نيويورك المستمر بحماية البيئة البحرية للمنطقة والحفاظ عليها يتضح التزام"

قال   ،"الحفاظ على مواردنا الطبيعية المشتركة وحمايتها في سبيلوزارة حماية البيئة عمل سيثري-والذيالجديد المتطور 
في طليعة البحوث العلمية وحماية   وزارة حماية البيئة . "مع هذا المرفق المستدام الجديد، ستكونالمفوض باسيل سيغوس

   ئة لتأمين بيئاتنا البحرية لألجيال القادمة."البي
  

بشأن التحول الجاري  ووزارة حماية البيئةسيغوس  المفوض مع للشراكة ممتن "أنا قال مفوض حدائق الوالية إريك كولسيد: 
مناسبًا جًدا لحديقة الواجهة البحرية هذه،  لوزارة حماية البيئة في حديقة نهر نيسكوغو الحكومية. يعد مقر الموارد البحرية

وسيستفيد زوارنا بشكل كبير من اإلشراف المعزز وإعداد البرامج على مدار العام، وتواجد أفراد إنفاذ القانون الذين 
   ."للمرفق وزارة حماية البيئةستجلبهم

  
  يشتمل .لبناء كفاءة الطاقة  من مجلس المباني الخضراء في الواليات المتحدةالفضية  LEEDشهادة  المرفق حائز على

  إنتاج ويسهل التلوث، ومنخفضة للبيئة صديقة  بناء ومواد  األمطار، مياه وإدارة المياه استخدام من الحد  ميزات على المرفق
الطاقة الشمسة. تم دعم إنشاء المرفق الجديد بتكلفة   المولدة من الطاقة من السنة في ساعة كيلوواط 100,000 إلى يصل ما

   يل من أعمال نيويورك بالتوافق مع أهداف الخطة الرئيسية لحديقة نهر نيسكوغو الحكومية.مليون دوالر بتمو 26قيمتها 
  

   ميزات االستدامة في المرفق الجديد: تشمل
  كيلوواط ساعة من الطاقة كل عام.   100,000ألواح شمسية مثبتة عىل األرض والسقف ومجهزة لتوليد أكثر من  •

   واستخدام محّسن لمعالجة المياه لتقليل االستهالك. موفرة للطاقة وأنظمة كهربائيةLED إضاءات •



جودة للهواء في األماكن المغلقة والبيئة الخارجية، ومواد لخفض الحرارة، وطالء عاكس لتقليل استخدام   ضوابط •
   الطاقة.

دات •    منخفضة التأثير. مبّرِّ

   .تدويرها ومعاد   االنبعاثات  ومنخفضة للبيئة صديقة بناء مواد  •

وإطالالت على المساحات الخارجية الطبيعية لتقليل استخدام اإلضاءة   عالي الجودة في النهار داخلي ضوء •
   الكهربائية.

   والموظفين. للزوار شحن ومحطات وكهربائية خضراء  سيارات مواقف •

   طبيعي.  بمسار  وربط للدراجات  حاملة •

   بيولوجية لمياه األمطار، وحدائق مطرية للمساعدة في تقليل جريان مياه األمطار. حماية •

   المحلي. البيئي النظام صحة لتعزيز للتكيف وقابلة محلية  وأشجار نباتات •

 
دوًرا حاسًما في إدارة مصايد األسماك التجارية والترفيهية، مثل سمك الفريزر، وقاروص البحر   البيئة حماية وزارة تلعب

وزارة حماية  تظل األسود، والسمك المفلطح الصيفي، وسرطان البحر األزرق، وما إلى ذلك. لحماية مصايد األسماك الصحية،
تشمل األراضي الرطبة والخلجان ومصبات األنهار ونهر  ملتزمة بحماية الموائل البحرية الضعيفة والمتعدية التي  البيئة

هدسون ومصب لونج آيالند ساوند والمحيط األطلسي. يساعد الحفاظ على البيئات البحرية الصحية في دعم المجتمعات  
لنيويورك  تعد الموارد البحرية والصناعات الساحلية في لونج آيالند التي تعتمد على الموارد البحرية المستدامة والمنتجة.

وظيفة وتُدر مليارات الدوالرات من خالل السياحة  350,000حيث تدعم ما يقرب من  -أمًرا بالغ األهمية القتصاد الوالية 
في المائة من إجمالي   9.7وصيد األسماك والصناعات األخرى. يمثل االقتصاد البحري المتنامي في المنطقة ما يقرب من 

  .نج آيالند الناتج المحلي اإلجمالي في لو
 

على إدارة المحار وتربية األحياء المائية لضمان حصاد محار منتِّج وصحي وآمن لالستهالك من   البيئة حماية وزارة تشرف
مياه نيويورك. يدير المقر الجديد مختبر األحياء المجهرية المعتمد الوحيد في الوالية من إدارة الغذاء والدواء األمريكية  

(FDA) لضمان استيفاء أكثر من مليون فدان من مناطق زراعة المحار في جميع أنحاء المياه البحرية لنيويورك للمتطلبات
(. يجب أن يكمل المختبر اختبار الكفاءة المعتمد من إدارة الغذاء NSSPالصارمة للبرنامج الوطني لصرف المحار )

( الخاصة به ويتم تقييمه من قبل إدارة الغذاء FDAوالدواء األمريكية ) والدواء مرتين سنويًا للحفاظ على شهادة إدارة الغذاء
  ( وإعادة االعتماد.NSSPوالدواء كل ثالث سنوات امتثااًل للبرنامج الوطني لصرف المحار )

 
  تحقيقه  يمكن  ما يوضح إنه بل  فحسب،  منطقتنا في الحيوية البحرية اإليكولوجية للنظم كبيًرا فوًزا اليوم الشريط قص   يمثل "ال

  والية أشكر أن  أود  المحلي. األعمال  مجتمع يقوي الذي السليم المنطق مشروع لدعم معًا  المجتمع يتحد  عندما
والمشرف ويرهايم، ومجتمع حديقة كينجز، وأخوتنا وأخواتنا العاملين الذين ساهمت قيادتهم والتزامهم تجاه هذا  نيويورك،

   قال ستيف بيلون، المدير التنفيذي لمقاطعة سوفولك.المشروع في دفعه نحو خط النهاية،" 
 

في المجتمع. يوفر هذا  لوزارة حماية البيئة البحرية للموارد  الجديد  بالمقر  رسميًا نرحب  ونحن كينجز  لحديقة  عظيم ليوم "إنه
الك لوسط المدينة  المقر الجديد دفعة كبيرة لمجتمع األعمال الصغيرة، حيث يضيف وظائف جديدة ودخاًل قاباًل لالسته

المجاور، ولكن األهم من ذلك، أن هذا استثمار كبير في نظامنا البيئي المحلي. من استعادة تجمعات المحار، وإدارة مصايد 
في الحي ونتطلع  بوزارة حماية البيئةاألسماك، وحماية الموائل البحرية، وتوفير البرامج التعليمية للشباب، يسعدنا أن نرحب

   قال مشرف مدينة سميثتاون، إد ويرهايم.مستقبلية لتعزيز الحفاظ على البيئة في ساحاتنا الخلفية،" إلى الفرص ال
 

وزارة في الحديقة وأتطلع إلى العمل مع بوزارة حماية البيئةمؤسسة حديقة نهر نيسكوغو الحكومية، أرحب  عن "بالنيابة
قال جون ماكويد، رئيس   إنشاء قيمة لجميع مكونات الحديقة،"لبناء شراكة هادفة طويلة األجل ستساهم في  حماية البيئة

   مؤسسة حديقة نهر نيسكوغو الحكومية.
 

فدانًا من المسارات المطلة  521ترتبط حديقة نهر نيسكوغو بحديقة سونكن ميدو الحكومية، مما يسمح للزوار بالتنزه في 
توفر الحديقة، التي تقع على الشاطئ الشمالي لمصب   البرية. على النهر واألراضي الرطبة بالمياه المالحة وموائل الحياة

لونج آيالند، وتطل على نهر نيسكوغو، إطالالت خالبة على النهر ولونج آيالند ساوند وتوفر موطنًا قيًما لمجموعة متنوعة 
راقبة الطيور من طيور الشاطئ والزواحف والبرمائيات. توفر الحديقة إطالق الزوارق والكاياك وصيد األسماك وم



باإلضافة إلى ميزات المباني   والعالمات التفسيرية والجوالت المصحوبة بمرشدين والجوالت الجماعية عن طريق الحجز.
الخضراء، يوفر المرفق الجديد مساحات لالجتماعات ومساحات عمل للموظفين ومختبرات محّسنة. يوفر المرفق أيًضا  

مع تعزيز المبادرات المشتركة مع حدائق الوالية، وزارة حماية البيئةفي  I FISH NYفرًصا لتوسيع التعليم البيئي وبرامج 
  ، First Day Hikes، و I Love My Park Dayمثل 

 
  النظيفة، للمياه التحتية والبنية البيئة حماية صندوق في  القياسية  واالستثمارات البالد، في  البحرية للرياح اتفاقية أكبر إن

 الكيسية الشباك استخدام لحظر  بنكر قانون وإقرار البحري، التنقيب حظر وفرض االصطناعية، المرجانية الشعاب وبرنامج
  الخطوات على قليلة أمثلة  إال هي  ما آيالند  لونج محار استعادة مبادرة في  المحرز  التقدم واستمرار مينهادين، أسماك لصيد 
 والتصدي آيالند، لونج اقتصاد  وتقوية البحرية، البيئية النظم استعادةو الترفيهي، الصيد  لتعزيز نيويورك والية تتخذها التي

   المناخ.  لتغير
###  
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