
 
 الحاكمة كاثي هوكول   12/1/2022 للنشر فوًرا:

 

 

الحاكم هوكول تعلن، مع وزير الداخلية هاالند والحاكم ميرفي، عن مزاد طاقة الرياح التاريخي على سواحل نيويورك ونيو  
  جيرسي

  
البيع اإليجاري في خليج نيويورك لديه القدرة على توليد ما يصل إلى سبعة غيغاواط من الطاقة النظيفة، وتزويد ما يقرب  

  من مليوني منزل بالكهرباء
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم باالشتراك مع وزير داخلية الواليات المتحدة ديب هاالند وحاكم نيوجيرسي فيل مورفي  
فبراير لمنطقة   23( سيعقد مزاًدا للرياح بتاريخ BOEMليز شولر أن مكتب إدارة طاقة المحيط )  AFL-CIOورئيس 

فدان تقع في خليج نيويورك، باإلضافة إلى خطة لجهد منسق لسلسلة إمداد الرياح البحرية بين   488,000تتكون من 
، بعنوان "رؤية مشتركة لتطوير سلسلة إمداد للرياح البحرية." يعتمد هذا اإلعالن على BOEMنيويورك ونيوجيرسي و 

ويمثل خطوة  2022حالة الوالية يات الرياح البحرية الرائدة على مستوى الوالية الموضحة في خطاب الحاكمة هوكول أولو
ميغاواط من الرياح البحرية بحلول عام   9,000مهمة إلى األمام في تعزيز هدف قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع لتطوير 

2035.  

  
"هنا في نيويورك، نتعايش بالفعل مع آثار تغير المناخ من خالل الطقس القاسي الذي يشكل تهديًدا  قالت الحاكمة هوكول،

مباشًرا ألسلوب حياتنا. يجب أن نرسم مساًرا طموًحا نحو اقتصاد طاقة أنظف اآلن أكثر من أي وقت مضى، وتبرز محطة  
الرياح البحرية. سيتطلب هذا الجهد التعاون على جميع المستويات، وأنا أحيي  اليوم أيًضا التزام نيويورك بتحقيق أهداف 
، وكذلك حاكم والية نيو جيرسي مورفي، على شراكتهم بينما نبني على  BOEMإدارة بايدن لعملهم وأشكر الوزير هاالند و 
  تطوير طاقة الرياح البحرية في نيويورك."

  
وهي أكثر المناطق  -لرياح البحرية بتقديم عطاءات على ستة مناطق إيجار فبراير لمطوري طاقة ا 23سيسمح مزاد  

الذي قدمه مكتب إدارة طاقة المحيط  إشعار البيع النهائيكما هو موضح في  -المعروضة على اإلطالق في مزاد واحد 
(BOEM .)  غيغاواط من طاقة الرياح البحرية، وهو  7إلى  5.6يمكن أن ينتج عن عقود اإليجار المعروضة في هذا البيع

منزل. مع استمرار تقدم تكنولوجيا الرياح البحرية، قد يكون لهذه المناطق القدرة  2ما يكفي لتشغيل ما يقرب من مليوني 
   على إنتاج المزيد من الطاقة النظيفة.

  
وة اليوم، حدد القادة رؤية مشتركة لتطوير سلسلة إمداد محلية قوية لطاقة الرياح البحرية والتي ستوفر فوائد لسكان خالل دع

نيويورك ونيوجيرسي والمنطقة المحيطة، بما في ذلك المجتمعات المحرومة. سيكون هذا التعاون بمثابة نموذج للمشاركة  
  رئيسي في سوق الرياح البحرية العالمية.المستقبلية وترسيخ الواليات المتحدة كالعب 

  
سيتضمن مزاد الرياح البحرية في خليج نيويورك العديد من أحكام اإليجار المبتكرة المصممة لتعزيز تطوير سلسلة إمداد  

يط محلية قوية بالواليات المتحدة للرياح البحرية وتعزيز المشاركة مع القبائل وصناعة الصيد التجاري ومستخدمي المح
اآلخرين والمجتمعات المحرومة. ستعمل األحكام أيًضا على تعزيز المرونة في تخطيط النقل واالستفادة من اتفاقيات عمل  

مثل   - المشروع في جميع أنحاء إنشاء مشاريع الرياح البحرية. تتضمن األحكام حوافز لمصدر المكونات الرئيسية محليًا 
  خول في اتفاقيات عمل المشروع لضمان أن يكون بناء المشاريع من خالل االتحاد.والد  - الشفرات والتوربينات واألساسات 
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بسياسات وإجراءات الرياح   2030غيغاواط من الرياح البحرية بحلول عام   30هاريس بتركيب  -يستكمل هدف إدارة بايدن
ل مشترك، حددت نيويورك البحرية التي تتخذها الوالية في جميع أنحاء شمال شرق ووسط المحيط األطلسي. بشك

غيغاواط من الرياح البحرية بحلول عام   16ونيوجيرسي أكبر هدف إقليمي للرياح البحرية في البالد بتركيب أكثر من 
2035.  

  
"لقد جعلت إدارة بايدن هاريس من معالجة أزمة المناخ محوًرا في جدول أعمالنا، وتقدم   قال وزير الداخلية ديب هاالند،  

فرص الرياح البحرية مثل خليج نيويورك فرصة ال تتكرر إال مرة واحدة على مدى حياة جيل كامل لمكافحة تغير المناخ  
على صعيد تطوير طاقة الرياح البحرية  وخلق وظائف نقابية جيدة األجر في الواليات المتحدة. نحن نشهد نقطة تحول 

  ويجب علينا أن نغتنمها سوياً." -المحلية. يجب أن نغتنم هذه اللحظة 
  
"تحمل الرياح البحرية وعوًدا هائلة لمستقبلنا من حيث تغير المناخ، والنمو االقتصادي، وتعزيز  قال الحاكم فيل مورفي،  

يرسي ملتزمة بالفعل بخلق ما يقرب من ربع سوق توليد طاقة الرياح البحرية  القوى العاملة لدينا، وخلق فرص العمل. نيوج
في البالد وهذه المشاريع التحويلية هي دليل على أن العمل المناخي يمكن أن يحفز االستثمارات في البنية التحتية والتصنيع، 

كة، يمكننا تعزيز أهدافنا المشتركة للرياح  مع خلق وظائف نقابية ذات رواتب جيدة. من خالل العمل على هذه الرؤية المشتر
البحرية، وتقديم فوائد لسكان كلتا الواليتين، ال سيما في المجتمعات المثقلة باألعباء. سوياً، ومع هذا التعاون بالغ األهمية مع  

سوق الرياح البحرية  هاريس وشركائنا في الواليات، سنحول هذه الرؤية المتمثلة في أن نصبح طرفاً رائداً في -إدارة بايدن
  العالمية إلى حقيقة واقعة."

  
مليارات دوالر على شكل   109يشير تقرير حديث إلى أن صناعة الرياح البحرية المتنامية في الواليات المتحدة تقدم  

   إيرادات للشركات في التي ستعمل ضمن سلسلة التوريد على مدى العقد المقبل.
  
تهدف هذه اإلضافات إلى تعزيز تنمية الرياح البحرية بطريقة تتعايش مع االستخدامات األخرى للمحيطات وتحمي بيئة   

  المحيطات، مع تسهيل مستقبل طاقة أمتنا لألجيال القادمة.
  

وشراء طاقة رياح  إضافةً إلى ذلك، أعلنت الحاكمة هوكول عن خطط لالستثمار في البنية التحتية لطاقة الرياح البحرية، 
مليون منزل على األقل، والمبادرة بالتخطيط لشبكة نقل الرياح البحرية، وإطالق الخطة الرئيسية للرياح   1.5كافية لتشغيل 

. سيضمن ذلك أن تتمتع الوالية بأقوى سوق لطاقة الرياح  2022المسماة ديب ووتر في خطابها حالة الوالية  2.0البحرية 
وظيفة، وتأثير اقتصادي إجمالي  6,800احل الشرقي. ستدعم خطة المحافظ للرياح البحرية أكثر من البحرية على طول الس

  3جيجاوات من الطاقة، وهو ما يكفي لتشغيل ما يقرب من   4.3مليار دوالر على مستوى الوالية، وأكثر من  12.1يبلغ 
  ماليين منزل في نيويورك.

  
###  
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