
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 1/ 5 للنشر فوًرا: 

 
 

  مليون دوالر في الرياح البحرية 500تعلن الحاكمة هوكول عن استثمار على مستوى الدولة بقيمة  
  

  2022استثمارات جديدة لدعم مشتريات نيويورك البحرية الثالثة لطاقة الرياح في عام 
  

مليار   12.1ستستمر الخطة في تنمية المحفظة اإلنمائية األكثر نشاًطا في البالد بما يتجاوز تأثيرها االقتصادي الحالي البالغ 
تكفي   - جيجاوات من الطاقة  4.3وظيفة خضراء ذات رواتب جيدة، وتوليد أكثر من  6,800دوالر على مستوى الوالية، و 

  ماليين منزل تقريبًا 3لتوليد طاقة 
  

  هل سيؤمن موقع نيويورك كمركز للدولة للرياح البحرية
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن خطة لتعزيز ريادة نيويورك في مجال الطاقة المتجددة وإجراء استثمار رائد بقيمة  
ة بشكل مباشر في  . ستستثمر هذه الخط2022مليون دوالر أمريكي في مجال الرياح البحرية كجزء من الوالية لعام  500

تصنيع الرياح البحرية والبنية التحتية لسلسلة التوريد، وإنشاء اآلالف من الوظائف الخضراء ذات األجور الجيدة، وتقديم  
  مليارات من اآلثار االقتصادية ، وتوليد طاقة كافية لتشغيل ماليين المنازل.

  
"بهذا االستثمار، ستقود نيويورك األمة في إنتاج الرياح البحرية، وخلق وظائف خضراء لسكان  قالت الحاكمة هوكول:

أنا فخورة بأن أجعل نيويورك رائدة في مجال الرياح البحرية والطاقة المتجددة.  نيويورك، وتعزيز مستقبل الطاقة النظيفة.
   األمام وتحقيق أهدافنا المناخية الطموحة".يجب علينا تسخير إمكانات الرياح البحرية لدفع اقتصادنا إلى 

  
وظيفة مباشرة ذات رواتب عالية، وتأثير اقتصادي  6,800ستبني خطة الرياح البحرية للحاكمة هوكول على أكثر من 

  جيجاوات من الطاقة، وهو ما يكفي لتشغيل ما يقرب من 4.3مليار دوالر على مستوى الوالية، وأكثر من   12.1إجمالي يبلغ 
. لتعزيز القيادة الوطنية لنيويورك في مجال طاقة  2035ماليين منزل في نيويورك، مما يمثل نصف هدف نيويورك  3

  الرياح البحرية، ستقوم الحاكمة هوكول بما يلي: 
  

مليون  500ستستثمر نيويورك ما يصل إلى مليون دوالر في البنية التحتية الحيوية للرياح البحرية:  500استثمر  •
دوالر في الموانئ والتصنيع والبنية التحتية لسلسلة التوريد الالزمة للنهوض بصناعة الرياح البحرية، واالستفادة من 

وظيفة خضراء   2,000في النشاط االقتصادي مع خلق أكثر من مليار دوالر  2رأس المال الخاص لتقديم أكثر من 
جيدة األجر. سيضمن هذا االستثمار أن نيويورك لديها أقوى سوق لطاقة الرياح البحرية على طول الساحل الشرقي،  

  مما يمكننا من أن نكون محور سلسلة إمداد الرياح البحرية للمشاريع األخرى أعلى وأسفل الساحل.
 2,000مليون منزل وإنشاء  1.5احصل على ما يكفي من طاقة الرياح البحرية الجديدة لتشغيل ما ال يقل عن  •

، والتي 2022مشترياتها القادمة من طاقة الرياح البحرية في عام  NYSERDAستطلق وظيفة جديدة على األقل: 
مليون منزل   1.5بما يكفي لتزويد  -يدة جيجاوات من المشاريع الجد  2من المتوقع أن ينتج عنها ما ال يقل عن 

مليون منزل تعمل بالرياح   4.5بالطاقة، وبذلك يصل إجمالي عدد الوحدات المجمعة في الوالية إلى أكثر من 
مليون دوالر في البنية التحتية لطاقة الرياح البحرية    500هذه المشتريات باستثمار  NYSERDAالبحرية. ستقرن 

  ن النفوذ لنيويورك.للحصول على أقصى قدر م
لتحقيق شبكة رياح   ماليين منزل في مدينة نيويورك: 4بدء التخطيط لشبكة نقل الرياح البحرية المستقبلية لتشغيل  •

جيجاوات من طاقة الرياح البحرية مباشرة إلى مدينة نيويورك مع تقليل  6بحرية قادرة على توصيل ما ال يقل عن 



حيط، ستجري وكاالت الوالية دراسة حول ممر الكابالت في والية نيويورك لتحديد التأثيرات على اليابسة وقاع الم
  ممرات كبالت الرياح البحرية االستراتيجية والوصول إلى النقاط الرئيسية للتوصيل البيني للشبكة.

ح البحرية الحائزة بناًء على نجاح الخطة الرئيسية للرياالمياه العميقة:  2.0إطالق الخطة الرئيسية للرياح البحرية  •
: المياه العميقة لفتح الحدود التالية  2.0في خطة رئيسية جديدة  NYSERDAعلى جوائز في نيويورك، ستبدأ 

  لتطوير الرياح البحرية. 

 
إلى جانب هذه اإلجراءات الجديدة الجريئة، ستبدأ نيويورك البناء في أول مشروع للرياح البحرية للوالية، وهو ساوث فورك  

  .2022(، في أوائل عام South Fork Wind Farmفارم )ويند 
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