
 
 الحاكمة كاثي هوكول  29/8/2022 للنشر فوًرا:

 
 

مليون دوالر لوالية نيويورك بموجب قانون البنية التحتية للحزبين إلغالق آبار النفط والغاز   25الحاكمة هوكول عن منح 
  المهجورة

  
  وحماية المياه األرضية والسطحيةتدعم األموال جهود نيويورك الجارية للحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري 

  
  

مليون دوالر في إطار برنامج  25أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن وزارة الداخلية األمريكية منحت والية نيويورك 
ة  المنحة األولي. وتدعم األموال المدرجة في قانون البنية التحتية الفيدرالي التاريخي بين الحزبين جهود نيويورك المستمر

للمساعدة في الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري المتغيرة من تغير المناخ والبنية التحتية للنفط والغاز المهجورة 
 وكذلك حماية المياه الجوفية والسطحية. 

  
"من خالل تحديد موقع آبار النفط والغاز هذه والتي مضى عليها عقود من الزمن وتقييمها وإغالقها   قالت الحاكمة هوكول،

فإننا نقدم مساهمات كبيرة في الحد من تلوث الهواء الذي يساهم بشكل كبير في تغير المناخ من خالل منعها من تسرب غاز 
ائة من انبعاثات غازات االحتباس الحراري السنوية للوالية ويعد في الم 10الميثان إلى البيئة". "يمثل الميثان ما يقرب من 

خفضه جزًءا أساسيًا من التزام نيويورك بمواجهة التهديد الوجودي لتغير المناخ بشكل مباشر. أشكر وفد نيويورك إلى 
  ال بشكل جيد." الكونغرس على إدراج هذا الجهد في قانون البنية التحتية للحزبين وأتطلع إلى استخدام هذه األمو

  
( إلى توسيع تقدمنا في إغالق آبار النفط والغاز  DEC"تتطلع )  قال باسيل سيغوس، مفوض إدارة الحفاظ على البيئة،

المهجورة لصالح البيئة والسالمة العامة. إنني أحيي الحكومة الفيدرالية لتوحدها بشأن هذه االتفاقية المشتركة بين الحزبين للحد  
تنبعث من اآلبار غير الموصلة أيًضا غاز الميثان وهو  ر المهجورة الموجودة في المياه السطحية والجوفية.من مخاطر اآلبا

  مساهم معروف في تغير المناخ. ستساعدنا هذه األموال على مواصلة عملنا لتحقيق أهداف نيويورك المناخية الطموحة." 
  

 New York State, NYSERDAة في والية نيويورك )( وهيئة أبحاث وتطوير الطاقDEC، أعلنت )2020في عام  
Energy Research and Development Authority  عن نشر أحدث تقنيات الطائرات بدون طيار لرسم خرائط )

وتحديد مواقع آبار النفط والغاز والتي تم التخلي عن بعضها منذ أكثر من قرن مضى قبل وجود اإلطار التنظيمي في 
في معدات  ( NYSERDA، استثمرت ) مبادرة أعمال إعالق اآلبار في نيويورك الجهد، وبالتعاون مع  نيويورك. لدعم هذا

( من أجل الكشف عن وجود  DECوأدوات الطائرات بدون طيار المصممة خصيًصا لطياري الطائرات بدون طيار لدى )
آبار نفط وغاز مهجورة تقع بشكل أساسي في وسط وغرب نيويورك والتي قد تشكل مخاطر على البيئة. تم حفر هذه المناطق  

 ع عشر قبل البرامج التنظيمية الصارمة للوالية وغالبًا في مواقع نائية. بحثًا عن النفط والغاز بدًءا من القرن التاس
  

( في اآلبار المهجورة في نيويورك إلى أن  DECبئر ويشير عمل ) 400( بإغالق أكثر من DEC، قامت )2013منذ عام 
يدرالية والتي تم توفيرها من خالل  آالف اآلبار اإلضافية قد تستمر في انبعاث غاز الميثان في الغالف الجوي. هذه األموال الف

  قانون البنية التحتية للحزبين تدعم الجهود الجارية في نيويورك إلغالق آبار النفط والغاز بشكل صحيح.
  

يكمل التمويل الفيدرالي الذي تم اإلعالن عنه اليوم خطوات نيويورك العديدة لتقليل انبعاثات غاز الميثان وغازات االحتباس  
تتطلب إحداث تخفيضات  أعلنت الحاكمة كاثي هوكول عن لوائح نهائيةألخرى. في وقت سابق من هذا العام، أعلن  الحراري ا

كبيرة في غاز الميثان وغيره من االنبعاثات الضارة من أي نفط وطبيعي البنية التحتية للغاز في والية نيويورك. تمثل هذه 
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الطاقة النظيفة والمناخ الرائدة على مستوى البالد من خالل تقليل انبعاثات الميثان بأكثر اللوائح عالمة فارقة في تحقيق أجندة 
طن سنويًا. إضافة إلى ذلك، تضع   2,000طن متري سنويًا وانبعاثات المركبات العضوية المتطايرة بأكثر من  14,000من 

الميثان وغازات االحتباس الحراري األخرى على  محددات تتطلب خفض انبعاثات  2020اللوائح التي تم االنتهاء منها في 
، بما في ذلك االنبعاثات المرتبطة  2050بالمائة بحلول عام  85و  2030بالمائة بحلول عام   40مستوى الوالية بنسبة 

 باستيراد الكهرباء والوقود األحفوري.  
  

ة ووسط نيويورك إلى غرب نيويورك وبحيرات "ابتلي شمال والية نيويورك من المنطقة الجنوبيقال السناتور تشاك شومر، 
فنغر ليكس بآبار النفط والغاز المهجورة لعقود من الزمن مما أدى إلى المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى تسرب التلوث إلى  

ي دافعت ساحاتنا الخلفية ومصادر مياه الشرب والمجتمعات. وأما اآلن وبفضل قانون الوظائف والبنية التحتية من الحزبين الذ 
مليون دوالر من التمويل الذي تمس الحاجة إليه لمواجهة هذه التحديات البيئية  25عنه ستحصل منطقة شمال نيويورك على  

الطويلة األمد وإغالق المئات من هذه اآلبار. أنا فخور بتقديم هذا االستثمار الفيدرالي الكبير لخلق وظائف محلية ذات رواتب 
اخ والتأكد من أن البلديات ال تضطر إلى تحمل العبء المالي الكامل لتنظيف مجتمعاتها من بقايا جيدة لمكافحة تغير المن

  صناعة الوقود األحفوري." 
  

"أزمة المناخ هي أكبر تهديد لمستقبل كوكبنا وغازات االحتباس الحراري هي مساهم رئيسي في    قالت النائبة نيديا فيالسكيز،
قانون البنية التحتية للحزبين الذي قدم المزيد من التمويل لنيويورك لتقليل انبعاثات غازات  هذه األزمة. كنت فخورةً بدعم

االحتباس الحراري ومساعدتنا على حماية بيئتنا بشكل أفضل. يمكن لنيويورك أن تبدأ بهذه األموال في إغالق آبار النفط  
  لحراري ومنع الملوثات من الوصول إلى مياهنا." والغاز المهجورة في محاولة لتقليل انبعاثات غازات االحتباس ا

  
"سيخلق اغتنام الفرص لمعالجة تغير المناخ في أعمال البنية التحتية لدينا أمريكا أكثر نظافة وأمانًا قال النائب بول تونكو، 

طويلة ودفعت باتجاه األولويات  وتنافسية. ولهذا السبب جعلت العمل المناخي والمعالجة البيئية على رأس أولوياتي منذ فترة 
واالستثمارات القوية في قانون البنية التحتية من الحزبين ومع قانون الحد من التضخم األخير وهو أهم استجابة مناخية اتخذها  
الكونغرس في التاريخ. سأستمر في النضال من أجل التمويل الفيدرالي الذي يدعم جهود نيويورك لخلق فرص العمل ومعالجة  

  لظلم البيئي وتنمية اقتصادنا وبناء مستقبل أفضل لنا جميعًا." ا
  

يعد الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري عنصًرا حاسًما في جدول أعمال المناخ الرائد في نيويورك وهو المبادرة 
لى الطاقة النظيفة التي تخلق فرص  األكثر صرامة بشأن المناخ والطاقة النظيفة في البالد والتي تدعو إلى انتقال منظم وآمن إ

قانون قيادة المناخ وحماية   عمل وتستمر في تعزيز البيئة الخضراء اقتصاد. تسير نيويورك أيضاً على مسار تم تلخيصه في 
في المائة من   70بما في ذلك  2040، في طريقها لتحقيق قطاع كهرباء خالي من انبعاثات الكربون بحلول عام  المجتمع 

  والوصول في النهاية إلى الحياد الكربوني على مستوى االقتصاد.  2030توليد الطاقة المتجددة بحلول عام 
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