الحاكمة كاثي هوكول

للنشر فو2021/10/8 :

أعلنت الحاكمة هوكول عن منحة ألكبر سلسلة إمداد الرياح في والية نيويورك بقيمة  86مليون دوالر لدعم مشروع
سنرايز ويند

استثمار أورستيد وإيفرسورس في ميناء كويمانس يجلب أعمال البناء وتصنيع الصلب إلى شركات نيويورك
خلق  230وظيفة في منطقة العاصمة وغرب نيويورك
دعوة نيويورك للرياح البحرية لعام  2022الستهداف استثمارات كبيرة في البنية التحتية للموانئ وسلسلة التوريد
يدعم هدف نيويورك الرائد على الصعيد الوطني لتطوير  9,000ميغاوات من الرياح البحرية بحلول عام 2035
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن منح عقد منفرد لسلسلة إمداد طاقة الرياح البحرية في والية نيويورك لدعم مشروع
سنرايز ويند للرياح البحرية في الوالية .وقعت شركتا أورستيد وإيفرسورس ،شركاء التطوير المشتركين لسنرايز ويند ،عقدًا
لسلسلة التوريد بقيمة  86مليون دوالر مع شركة ريغز ديستلر إلنشاء مكونات أساسية متطورة لتوربينات الرياح في ميناء
كويمانس ،وجلب أعمال البناء وتصنيع الصلب إلى شركات نيويورك الموجودة في منطقة العاصمة وغرب نيويورك ،وخلق
 230وظيفة تدعم األسرة .باإلضافة إلى ذلك ،ستقدم الوالية طلبها القادم من الرياح البحرية في أوائل عام  2022مستهدفًا
البنية التحتية للموانئ الكبيرة واستثمارات سلسلة التوريد لزيادة الفوائد االقتصادية طويلة األجل لهذه الصناعة المزدهرة.
إعالناليوم يدعم الهدف الرئيسي لوالية نيويورك لتطوير ما ال يقل عن  9,000ميغا واط من الرياح البحرية بحلول عام
.2035
قالت الحاكمة هوكول" :هذه الشراكة الجديدة لمشروع سنرايز ويند في نيويورك ستضخ  86مليون دوالر في اقتصاد
نيويورك مما يفيد بشكل مباشر شركات نيويورك ويخلق وظائف بناء وتصنيع عالية الجودة في المجتمعات المحلية .سوف
نتحلى بالجرأة في كيفية تحقيق أهدافنا المناخية ومع استجوابات الرياح البحرية القادمة في أوائل عام  ،2022ستظهر
نيويورك مرة أخرى ريادتها الوطنية في التسريع نحو االقتصاد األخضر".
قال نائب الحاكمة بنيامين" :إن تطوير صناعة طاقة الرياح البحرية في الواليات المتحدة يمثل فرصة تحدث مرة واحدة في
جيل توفر فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة للمجتمعات في جميع أنحاء الوالية .باغتنام هذه اللحظة ،فإننا ننشئ قوة عاملة جديدة
من العمالة الماهرة ،والتي ستكون قادرة على المنافسة عالميًا وجذب أعمال سلسلة التوريد الجديدة لدعم صناعة الرياح
البحرية ،وبالتالي قيادة نيويورك االقتصاد األخضر".
تم اإلعالن عن ذلك من قبل نائب الحاكمة بنيامين اليوم في حدث في ميناء كويمانس واالتفاق يعزز والية نيويورك كمركز
رئيسي للبناء والوظائف لمشروع سنرايز ويند ويضع ميناء كويمانس ليكون من بين األوائل الموانئ في الواليات المتحدة
ليتم تعبئتها لبناء مكونات أساسية متقدمة لمزرعة الرياح البحرية من قبل العمال األمريكيين .من المتوقع أن يتمركز 115
عامل نقابي محلي في ميناء كويمانز لبناء مئات من المكونات واسعة النطاق والمتخصصة التي تشكل عناصر أساسية
ألساسات توربينات مزرعة الرياح .هذه المكونات ،التي يتراوح حجمها من  12إلى  120طنًا ويصل ارتفاعها إلى 40
قد ًما ،تشمل المنصات الداخلية والخارجية لألساسات ،والسور ،والساللم الفوالذية ،واألقفاص ،واألجزاء الرئيسية األخرى
التي ستلصق باألساسات األحادية لمولدات توربينات الرياح التي سوف يقف عليها.

قالت دورين م .هاريس ،الرئيس المشارك لهيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك ومجلس العمل المناخي" :في
نيويورك ،عرفنا دائ ًما أن تطوير طاقة الرياح البحرية يجب أن تتضمن نشا ً
طا قويًا لسلسلة التوريد لضمان أن الصناعة يمكن
أن تنمو وتزدهر .تم تصميم اتفاقيات الرياح البحرية االستراتيجية الخاصة بنا مع المطورين لتحويل البنية التحتية لميناء
نيويورك مع االستفادة من قطاع التصنيع الماهر الموجود بالفعل في جميع أنحاء واليتنا  -ونحن نشهد كشف ذلك مع
االستثمار الرئيسي لطاقة الرياح البحرية في ميناء كويمانس".
قال ديفيد هاردي ،الرئيس التنفيذي لشركة أوستريد البحرية في أمريكا الشمالية" :نحن نبني سلسلة توريد محلية ونؤسس
صناعة طويلة األمد ستكون أساسية لتحقيق الطاقة الخضراء في البالد واألهداف االقتصادية .نحن نفي بالتزامنا بجلب
اآلالف من الوظائف النقابية الجديدة إلى نيويورك من خالل الشراكة مع الموردين اإلقليميين وتحديد موقع مركز اإلنشاءات
الخاص بسنرايز ويند في منطقة العاصمة ،والذي يوفر الوصول إلى قوة عاملة ماهرة وميناء موثوق به الحتياجات النقل".
قال جو نوالن ،الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ايفرسورس إنرجي" :تمثل اتفاقية اليوم عالمة فارقة مهمة حيث نواصل
الوفاء بوعدنا بجلب الوظائف والفرص االقتصادية وما يكفي من الطاقة النظيفة المتجددة لمئات اآلالف من منازل نيويورك
دورا رئيسيًا في خلق مستقبل جديد
إلى إمباير ستيت .ستلعب الرياح البحرية ،بما في ذلك مشروع سنرايز ويند الخاص بناً ،
للطاقة النظيفة لجميع سكان نيويورك ،مما يساعد على مكافحة أسوأ آثار تغير المناخ مع إنشاء سلسلة إمداد محلية جديدة
ستفيد األجيال".
مع تنفيذ هذا العقد ،ستعمل شركة ريغز ديستلر وهي شركة رائدة في مجال حلول اإلنشاءات النقابية ولها مكاتب في جبل
فيرنون وسوجرتيس بنيويورك وشيري هيل بنيوجيرسي ،كمقاول عام للبناء مكونات األساس المتقدمة الجاهزة في ميناء
كويمانس .بمجرد اكتمالها ،سيتم شحن المكونات أسفل نهر هدسون وإخراجها إلى موقع مزرعة الرياح البحرية في سنرايز
ويند ،والتي تقع في المياه الفيدرالية على بعد حوالي  30ميالً شرق مونتوك بوينت ،نيويورك ريجز ديستلر هي شركة
فرعية مملوكة بالكامل لشركة مجموعة سينشوري.
قال ستيفن زيماتيس جونيور ،الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ريقز ديستلر" :يسر ريقز ديستلر أن تكون جز ًءا من قاعدة
تصنيع الرياح البحرية األمريكية وفي طليعة صناعة الطاقة النظيفة الناشئة في المنطقة الشمالية الشرقية .مع أكثر من 100
عام في العمليات ،نحن فخورون بجلب القوى العاملة النقابية الماهرة لدينا والمحتوى المحلي إلى هذا المشروع األول من
نوعه الذي سيعزز أهداف المناخ في منطقتنا ويساهم في مستقبل أنظف وأكثر استدامة لمجتمعاتنا".
صا تصنيعية كبيرة لشركات نيويورك المحلية ويخلق
باإلضافة إلى ذلك ،سيخلق استثمار مشروع سنرايز ويند هذا فر ً
وظائف قوية لسكان نيويورك .تشمل الفرص المتاحة من خالل هذا االستثمار ما يلي:
• ستقوم شركة لونغستروم في ويلزفيل ،في مقاطعة أليغاني ،نيويورك ،بتصنيع مكونات الصلب وتسليمها إلى ميناء
كويمانس .سيؤدي هذا إلى خلق  100وظيفة على األقل في غرب نيويورك.
• ستتم تغطية اإلنشاءات في ميناء كويمانز بموجب اتفاقية عمل المشروع .وفقًا اللتزام المطورين ،سوف تتفاوض
مع شركتا أورستيد وإيفرسورس على اتفاقية عمل المشروع مع مجلس تجارة البناء والتشييد في منطقة العاصمة
الكبرى ،والتي تغطي جميع أعمال البناء التي يتم إجراؤها في الميناء فيما يتعلق بالمكونات المتقدمة بواسطة ريغز
ديستلر.
• سيتم حشد  115من التجار المهرة والحرفيين من مهن البناء والتشييد في نيويورك ،بما في ذلك كهربائيين،
ونجارين ،وبنائي الخرسانة ،ومهندسي التشغيل ،وعمال الحديد ،والعمال وغيرهم لتصنيع المكونات في ميناء
كويمانس.
• ستظهر العديد من الفرص اإلضافية في نيويورك لدعم البناء المحلي ،والنقل ،والمرافق ،وتوريد المواد لدعم نطاق
المكونات المتقدمة لسنرايز ويند .وتشمل هذه اإلمدادات الخرسانية ،وخدمات دعم الموقع ،والمرافق ،واإلضاءة،
والمعدات.
قال مات فيريس ،العضو المنتدب لشركة لونغستروم " :متحمس جدًا لهذه الفرصة للعمل مع شركائنا لمساعدتهم على تنفيذ
أول مشروع لطاقة الرياح البحرية في نيويورك بنجاح .يعد هذا معل ًما مه ًما للغاية في إستراتيجية شركتنا لتنويع أعمالنا من

توليد طاقة الوقود األحفوري على مدار الـ  98عا ًما الماضية ،إلى السوق الخضراء  /المتجددة الناشئة لتوليد طاقة الرياح
البحرية".
ستطلق أورستيد وإيفرسورس ،كجزء من سنرايز ويند ،أيضًا مبادرة لتدريب القوى العاملة بقيمة مليون دوالر أمريكي تحت
القيادة اإلستراتيجية لمركز النمو االقتصادي .سيدعم هذا أنشطة المشروع التي تدعم نطاق المشروع ،ويساعد على زيادة
الوعي بفرص العمل ويضمن وصول سكان المنطقة إلى الفرص االقتصادية للرياح البحرية ،بما في ذلك الجهود المبذولة
إلعطاء األولوية للتدريب على المهارات والتوظيف داخل المجتمعات المحرومة.
قال مارك إيجان ،الرئيس والمدير التنفيذي لمركز النمو االقتصادي" :يعمل مشروع سنرايز ويند في ميناء كويمانس على
ترسيخ منطقة العاصمة في نيويورك كمركز رئيسي لمكونات الرياح البحرية على الساحل الشرقي ،القوة التصنيعية للوالية
من لونغ آيالند إلى غرب نيويورك .أثبتت موانئنا في مقاطعة ألباني أنها أصول ال تقدر بثمن  -تلك التي تسمح للمنطقة
بإدراك اآلثار االقتصادية لصناعة الرياح البحرية .بفضل رؤية ودعم الحاكمة كاثي هوكول ،التفاني والخبرة في هيئة أبحاث
وتطوير الطاقة بوالية نيويورك ( ،)NYSERDAواالستثمار من قبل أورستيد وإيفرسورس ،لن يكون للمنطقة 100
عا".
وظيفة أخرى ذات رواتب جيدة فحسب ،بل سيوفر أيضًا اقتصادًا أقوى وأكثر شموالً وتنو ً
قال ستيفن كيلي ،رئيس المبيعات وتطوير األعمال في شركات كارفر" :يفخر ميناء كويمانس وشركات كارفر باالنضمام
مصدرا لفرص
إلى أورستيد وإيفرسورس لجلب تجارة والية نيويورك إلى منطقة العاصمة .يستمر ميناء كويمانزفي كونه
ً
العمل والنمو لالقتصاد الشمالي ،باستخدام نهر هدسون كحل متكامل يربط بين البر والبحر".
قال باسيل سيغوس ،مفوض وزارة حماية البيئة بوالية نيويورك والرئيس المشارك لمجلس العمل المناخي" :تضع
الحاكمة هوكول مكافحة تغير المناخ وإعادة تنشيط مجتمعاتنا على رأس أولوياتها .تدرك الحاكمة ما هو على المحك وهي
تتصرف باإللحاح المطلوب لتسريع انتقال نيويورك إلى اقتصاد أخضر مدعوم بالطاقة المتجددة .يضع مشروع سنرايز ويند
األساس لمستقبل الطاقة الخضراء في نيويورك .يعد تكليف الناس بالعمل على مكافحة تغير المناخ إستراتيجية سليمة لحماية
البيئة وتعزيز اقتصادنا".
قال كيفن يونس ،الرئيس التنفيذي للعمليات في إمباير ستيت ونائب المفوض التنفيذي" :الطاقة النظيفة هي عنصر حيوي
في المستقبل االقتصادي لنيويورك ولن يولد هذا المشروع استثمارات كبيرة في منطقة العاصمة فحسب ،بل سيؤدي إلى خلق
اخضرارا".
مئات الوظائف الجديدة الصديقة للبيئة وجعل نيويورك أنظف وأكثر
ً
قالت روبرتا ريردون ،مفوضة وزارة العمل بوالية نيويورك" :هذه خطوة حاسمة في دفع مشاريع الرياح البحرية في
سا مشار ًكا لمجموعة عمل االنتقال العادل ،يسعدني أن أرى التقدم الذي نحرزه في تطوير
نيويورك إلى األمام .بصفتي رئي ً
مصادر الطاقة المتجددة والخضراء .باإلضافة إلى الحفاظ على بيئتنا ،فإن الوظائف التي تم إنشاؤها من خالل البنية التحتية
صا".
الخضراء ستخلق وظائف عالية الجودة لجميع سكان نيويورك ،وخاصة السكان المحرومين والممثلين تمثيالً ناق ً
قال زعيم األغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز إي شومر" :هذه األخبار الهائلة هي فوز للطرفين .إنه فوز لبيئتنا أن نيويورك
تستغل المورد المتجدد العظيم للرياح البحرية .إنه فوز القتصاد منطقة العاصمة حيث سيتم تجميع مثل هذه المكونات الكبيرة
من المشروع هنا إلضافة  230وظيفة إلى االقتصاد المحلي .وهو مكسب لرجال ونساء العمل المنظم بأن أورستد
وإيفرسورس واصلوا التزامهم بالقيام بهذا العمل بموجب اتفاقية العمل الخاصة بالمشروع".
قال عضو الكونجرس بول دي تونكو" :الرياح البحرية تقدم فرصة هائلة لنشر الطاقة النظيفة وتقليل التلوث مع تعزيز خلق
فرص العمل اإلقليمية والنمو االقتصادي .يعد إعالن اليوم عن الشراكة بين أعمال سنرايز ويند وميناء كويمانس و شمال
نيويورك خطوة رائدة لتعزيز أهدافنا للطاقة النظيفة والحفاظ على نيويورك في طليعة هذه الصناعة المحلية الجديدة .تهاني
لجميع المشاركين في هذا المشروع .ما زلت ملتز ًما بالقتال في الكونغرس من أجل السياسات الفيدرالية التي ستضمن أن
دورا رئيسيًا في مستقبل الطاقة النظيفة لبلدنا وأن منطقة عاصمتنا تواصل االستفادة من الموانئ األكثر
تلعب الرياح البحرية ً
اخضرارا وإمكانات خلق فرص العمل في هذه الصناعة الناشئة".
ً

قال السيناتور كيفين باركر" :بصفتي رئيس لجنة الطاقة واالتصاالت بمجلس الشيوخ ،أنا متحمس ألن مشروع سنرايز ويند
للرياح البحرية في الوالية سيكون لديه فرصة للنمو .ستعمل هذه المبادرة على زيادة مجموعتنا اإلجمالية من خيارات الطاقة
المتجددة بشكل كبير ،مع خلق وظائف الياقات الخضراء لسكان والية نيويورك .هذا انتصار كبير لواليتنا ،وأنا أحيي الحاكمة
هوكول و  NYSERDAعلى رؤيتهما وقيادتهما ،حيث نعمل على مكافحة تغير المناخ".
عضوا في مجلس الشيوخ عن منطقة العاصمة ،أنا فخورة للغاية بأن أكبر مشروع
قالت السيناتور ميشيل هينتشي" :بصفتي
ً
لطاقة الرياح البحرية في نيويورك يحدث هنا في ميناء كويمانس ،مما يوفر لمجتمعاتنا خ ً
مباشرا إلى وظائف جديدة ذات
طا
ً
رواتب جيدة ستنقلنا بشكل حاسم نحو مستقبل مدعوم بالطاقة النظيفة .هذه فرصة ال تتكرر إال مرة واحدة في العمر إلنشاء
منطقة العاصمة كمركز لألمة للبنية التحتية لطاقة الرياح البحرية ،وأشكرأوستريد وإيفرسورس إنرجي على االعتراف
بمجتمعنا باعتباره حجر الزاوية في معركة نيويورك ضد أزمة المناخ".
قالت عضوة الجمعية باتريشيا" :سنرايز ويند هي أكبر مبادرة لطاقة الرياح البحرية في والية نيويورك ورائدة على مستوى
الوالية ،ويسعدني أنه تم التوصل إلى عقد لجلب أكثر من مائة وظيفة نقابية وخضراء ذات أجر جيد لميناء كويمانس في
منطقة العاصمة لتصنيع توربينات الرياح .مع استمرار نيويورك في وضع معيار للعمل المناخي الطموح والهجوم من خالل
قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع ( ،)CLCPAستستمر سنرايز ويند في تقريبنا من أهداف االنبعاثات الخاصة بنا مع بناء
اقتصاد أخضر قوي في المستقبل .إنني أثني على  NYSERDAوجميع الشركاء المعنيين الذين يواصلون العمل لتحقيق
إمكانات هذا المشروع الكاملة".
قال عضو الجمعية جون ماكدونالد" :إنني أقدر عمل الحاكمة و  NYSERDAفي بناء األساس القوي لتقدم طاقة الرياح
الذي تم إطالقه في ميناء ألباني .باإلضافة إلى ذلك ،هذه المبادرة هي إجراء آخر من شأنه أن يعزز أهداف القانون الذي
أيدته ،وهو قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع ،وهذا الجهد سيقربنا خطوة أخرى نحو مستقبل أكثر استدامة .إعالناليوم
سيؤدي إلى المزيد من الوظائف الجيدة في مجتمعاتنا ويفيد المنطقة من المنظورين االقتصادي والبيئي .هو فوز حقيقي
للجميع!"
قال المدير التنفيذي لمقاطعة ألباني دانييل بي ماكوي" :إعالن اليوم هو تأكيد إضافي على أن مقاطعة ألباني ومنطقة
ً
مركزا وطنيًا لصناعة الرياح البحرية األمريكية .أثني على الحاكمة هوشول للخطوات التي
العاصمة في نيويورك ستكونان
اتخذتها والقيادة التي أظهرتها لتحقيق أهداف والية نيويورك القوية في مجال الطاقة المتجددة .هذا المشروع هو خطوة
حاسمة في كفاحنا لمنع تغير المناخ وسيكون له تأثير دائم على اقتصادنا والقوى العاملة النقابية لدينا .يسعدني أن أرحب
بأورستيد وإيفرسورس في مقاطعة ألباني وأهنئ ميناء كويمانس على هذا المشروع المثير".
قال ويليام كالي ،المشرع في مقاطعة ألباني" :تبني نيويورك صناعة رياح بحرية مزدهرة وطويلة األمد .أثني على
أورستيد وإيفرسورس اللتزامهما وجهودهما للمساعدة في قيادة الطريق في العمل لضمان الشمولية وتعظيم اإلمكانات
اإليجابية لهذا المسعى بطريقة مدروسة وهامة لجميع عناصر القوى العاملة لدينا .نتيجة لوباء عالمي غير مسبوق ،لم تكن
االستثمارات في تدريب القوى العاملة أكثر أهمية من أي وقت مضى لمجتمعاتنا وشعبنا واقتصادنا .مع استمرار نمو صناعة
الرياح البحرية ،نريد التأكد من أن الصناعة تشرك السكان المهمشين والمحرومين من أجل التدريب على طاقة الرياح
البحرية وفرص العمل والفرص االقتصادية".
قال جاري الباربيرا ،رئيس مجلس تجارة البناء والتشييد في والية نيويورك" :تؤكد اتفاقية سنرايز ويند االقتصادية
والوظائف الرئيسية مرة أخرى أن االقتصاد المستدام يمكنه أن يفتح آفاقا ً جديدة للوظائف النقابية الجيدة .مع تغطية البناء في
الميناء باتفاقية عمل المشروع ،سيقود أكثر من مائة من التجار والتاجرات المجتهدين الطريق إلى األمام لتجميع أساس هذا
الرابط الهام لمستقبل البنية التحتية لنيويورك .نحن فخورون بشراكتنا مع أوستريد و إيفرسورس لبناء سلسلة إمداد طاقة
ضرورية لتحقيق أهداف الدولة الطموحة في مجال الطاقة النظيفة وخلق وظائف من الطبقة المتوسطة مع فوائد في االقتصاد
المستدام".

قال ماريو سيلينتو رئيس االتحاد األمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية في والية نيويورك" :هذا هو نوع االستثمار
في البنية التحتية الذي نحتاج إليه لمعالجة التغير المناخي .سيخلق وظائف نقابية جيدة باستخدام قوة عاملة ذات مهارات عالية
للمساعدة في تنمية الطبقة الوسطى مع تمهيد الطريق أيضًا لجعل نيويورك رائدة في صناعة الطاقة النظيفة".
قال مايك ليونز ،رئيس منطقة العاصمة الكبرى ،تجارة البناء والتشييد في نيويورك الكبرى" :بالنيابة عن مجلس البناء
والتشييد في منطقة العاصمة الكبرى وما يزيد عن  20,000من عمال البناء النقابيين ،نحن غارقون في الحماس بشأن هذا
اإلعالن في ميناء كويمانس .لقد ثبت أن المحور من الوقود األحفوري إلى الطاقة المتجددة يمثل مهمة ضخمة لجميع
الشركات التابعة لنا ،ولكن مع شركاء مثل أوستريد و إيفرسورس ،نحن على ثقة من أن أعضائنا سيحصلون دائ ًما على
فرص لكسب أجر جيد ،والحصول على تأمين صحي شامل تما ًما وسيتمكنون من التقاعد بكرامة مع معاش تقاعدي صحي.
سيكون هذا االستثمار تحويليًا للمنطقة بأكملها وسيمس البنية التحتية والتوسع في جميع أنحاء الوالية".
قال جيف فوكروت ،المدير التنفيذي لشركة كاليمت جوبز نيويورك" :إعالن اليوم يمثل خطوة مهمة نحو اقتصاد الطاقة
النظيفة الذي يعمل للجميع هنا في نيويورك .إنه ألمر رائع أن نرى التزام الدولة بطاقة الرياح البحرية يخلق هذه الوظائف
النقابية المحلية الجيدة ،وهذا هو بالضبط نوع التطوير الذي نحتاجه لمواصلة المضي قد ًما  -االستثمارات في البنية التحتية
للطاقة النظيفة التي تخلق دع ًما جيدًا لألسرة والمجتمع -الحفاظ على الوظائف النقابية لسكان نيويورك".
قال أدريان إسبوزيتو ،المدير التنفيذي لحملة المواطنين من أجل البيئة" :إن نقل البنية التحتية للطاقة لدينا أمر بالغ األهمية
ومثير! لن تكافح طاقة الرياح البحرية فقط تغير المناخ وتؤدي إلى هواء أنظف ،ولكنها توفر لنا وظائف جيدة األجر .إن
تطوير سلسلة إمداد للرياح البحرية تعمل على تشغيل سكان نيويورك الموهوبين مما سيعزز اقتصادنا ويحفز النمو
االقتصادي .نيويورك ال تتحدث فقط عن االقتصاد األخضر ،نحن نبني واحدًا .تهانينا للحاكمة هوكول والفريق في
 NYSERDAعلى تنفيذ رؤيتهم للرياح البحرية وخلق الوظائف الخضراء".
صرحت آن رينولدز ،المديرة التنفيذية للتحالف من أجل الطاقة النظيفة في نيويورك" :إن طاقة الرياح البحرية تنطلق في
نيويورك ،وتوضح أخبار اليوم من سنرايز ويند أننا نسير على الطريق الصحيح نحو خلق وظائف جديدة مستدامة لألسرة في
مجتمعات الموانئ أثناء السعي للحصول على هواء وطاقة أنظف .تهانينا لـ سنرايز ويند و  NYSERDAو ميناء كويمانز
على هذا الخبر الترحيبي!"
قالت جولي تيغي ،رئيسة رابطة الناخبين المحافظين بوالية نيويورك" :نيويورك على وشك بناء صناعة رياح بحرية
مزدهرة وطويلة األمد يسعدنا أن نرى أوستريد و إيفرسورس يقودان الطريق .إن استخدام ميناء كويمانس لبناء مكونات
لمشروع سنرايز ويند لن يؤدي فقط إلى تسريع انتقالنا إلى الطاقة المتجددة ،بل سيخلق أيضًا المئات من الوظائف الخضراء
والوظائف النقابية واستثمار الماليين في نيويورك .نحن نحيي سنرايز ويند على هذه الخطوة المهمة إلى األمام وعلى
التزامها بخلق مستقبل للطاقة النظيفة لنيويورك".
قال جو مارتينز ،مدير تحالف الرياح البحرية بوالية نيويورك" :إعالن اليوم دليل إيجابي على أن وعد الرياح البحرية أمر
حقيقي وسيفيد سكان نيويورك من لونغ آيالند إلى غرب نيويورك .ستساعد هذه االستثمارات في بناء سلسلة التوريد المحلية
الخاصة بنا ،وتوفير وظائف لدعم األسرة ،وإعادة التأكيد على الدور الحاسم الذي ستلعبه موانئ منطقة العاصمة في االنتقال
إلى مستقبل الطاقة النظيفة".
كجزء من طلب طاقة الرياح البحرية التنافسي االفتتاحي لعام  2018لهيئة أبحاث الطاقة بوالية نيويورك ،اختارت والية
نيويورك سنرايز ويند ،وهي مزرعة رياح تبلغ  924ميغا واط وستقع على بعد أكثر من  30ميالً شرق مونتوك بوينت .من
المتوقع أن يبدأ البناء في وقت مبكر من عام  ،2023مع توقع تشغيل مزرعة الرياح بشكل كامل في عام .2025
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول برنامج الرياح البحرية الرائد في نيويورك هنا.
خطة المناخ الوطنية الرائدة في والية نيويورك

يُعد برنامج المناخ الرائد في والية نيويورك من أكثر مبادرات المناخ والطاقة النظيفة ُجرأة في الدولة ،ويدعو إلى انتقال
منظم وعادل إلى الطاقة النظيفة التي تخلق فرص عمل وتستمر في تعزيز االقتصاد األخضر المراعي للبيئة بينما تتعافى
والية نيويورك من جائحة ( .)COVID-19ووفقًا لما هو منصوص عليه في قانون القيادة في مجال المناخ وحماية
المجتمع ،تمضي والية نيويورك في طريقها نحو تحقيق هدفها المحدد والمعني بتوفير قطاع كهرباء خا ٍل من االنبعاثات
بحلول عام  ،2040بما في ذلك توليد طاقة متجددة بنسبة  %70بحلول عام  ،2030وتحقيق تحييد الكربون في جميع
قطاعات االقتصاد .وتضيف الخطة إلى استثمارات غير مسبوقة لدى والية نيويورك لزيادة إنتاج الطاقة النظيفة ،ويشمل ذلك
ضخ ما يزيد عن  21مليار دوالر أمريكي في  91مشروعا ً كبير الحجم للطاقة المتجددة في جميع أنحاء الوالية ،و6.8
مليارات دوالر أمريكي لخفض انبعاثات المباني ،و 1.8مليون دوالر لزيادة إنتاج الطاقة الشمسية ،وأكثر من مليار دوالر
لمبادرات النقل النظيف ،وأكثر من  1.2مليار دوالر في التزامات البنوك الخضراء في نيويورك .وبصورة مج َّمعة ،تدعم
هذه االستثمارات أكثر من  150,000وظيفة في قطاع الطاقة النظيفة في نيويورك في  ،2019أي زيادة بنسبة  2,100في
المائة في قطاع الطاقة الشمسية الموزعة منذ  ،2011والتزام بإنتاج  9,000ميغا واط من الرياح البحرية بحلول .2035
وبموجب قانون المناخ ،ستستكمل نيويورك هذا التقدم وستخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة  85في المائة عن مستويات
عام  1990بحلول عام  ،2050مع ضمان توجيه  35في المائة على األقل ،بهدف تحقيق  40في المائة من فوائد
استثمارات الطاقة النظيفة الموجهة إلى المجتمعات المحرومة وتعزيز التقدم نحو هدف كفاءة الطاقة لعام  2025للوالية
المتمثل في تقليل استهالك الطاقة في الموقع بمقدار  185تريليون وحدة حرارية بريطانية من الطاقة المتوفرة لالستخدام
النهائي.
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