
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   9/ 2/ 2023 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكمة هوكول تعلن عن انضمام والية فيرمونت إلى اتفاق متعدد الواليات القتراح مركز هيدروجين إقليمي نظيف
  

  شريك في النظام البيئي للهيدروجين 100يشمل الجهد التعاوني عبر الشمال الشرقي سبع واليات وأكثر من 
  

مركز الهيدروجين النظيف في الشمال الشقي سيمضي قدًما مع تطوير االقتراح الكامل وتقديمه للحصول على تمويل من 
 مليارات دوالر   8خالل برنامج مراكز الهيدروجين الستثمار البنية التحتية الفيدرالية بقيمة 

  
في المائة بحلول  85ات االحتباس الحراري بنسبة يدعم هدف قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع للحد من انبعاثات غاز

  2050عام 
  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن توقيع والية فيرمونت على اتفاقية متعددة الواليات بقيادة نيويورك تنضم بموجبها إلى  
مراكز   10نيويورك وكونيتيكت ومين وماساتشوستس ونيوجيرسي ورود آيالند لتطوير اقتراح لتصبح واحًدا عدد يصل إلى 

من خالل برنامج مراكز الهيدروجين النظيف اإلقليمية الفدرالية في قانون االستثمار  إقليمية للهيدروجين النظيف تم تحديدها 
 Northeast Cleanوالوظائف في البنية التحتية المدعوم من الحزبين. إن مركز الهيدروجين النظيف في الشمال الشرقي )

Hydrogen Hub وجين النظيف يمضي قدًما لتطوير  شريك في النظام البيئي للهيدر 100( للواليات السبعة وأكثر من
مليار   8وتقديم اقتراح كامل إلى وزارة الطاقة األمريكية من أجل التنافس للحصول على التمويل من خالل برنامج بقيمة  

دوالر. يعزز إعالن اليوم قيادة كل والية في تطوير البنية التحتية للهيدروجين النظيف والتزاماتها المناخية. في نيويورك 
ل خاص، يدعم هذا العمل هدف الوالية في قيادة المناخ وحماية المجتمع لتقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة  بشك
  .2050في المائة بحلول عام  85

  
"يسر نيويورك أن ترحب بوالية فيرمونت في مجموعة متنوعة من الشركاء الذين التزموا بتعزيز اقتصاد الهيدروجين 

"إن إضافة هذا المورد األساسي إلى صندوق أدوات اقتصاد الطاقة  قالت الحاكمة هوكول.تبط بالشمال الشرقي،" النظيف المر
النظيفة الخاص بنا سيؤدي إلى تعزيز الحد من االنبعاثات الجماعية وأهداف المناخ ألن الهواء ال حدود له، كما الحال في  

  جهودنا المشتركة."
  

، استمر مركز  2022، في أغسطس 2022في أغسطس/آب  التحديثو 2022آذار المهيدي في مارس/ اإلعالن منذ 
الهيدروجين في الشمال الشرقي في إضافة شركاء استراتيجيين يمثلون جميع أطياف النظام البيئي للهيدروجين النظيف، بما  

صناعة في القطاع الخاص وخبراء البنية التحتية واللوجستيات والمؤسسات غير الربحية ومصنعي التكنولوجيا في ذلك قادة ال
 والمعدات ومطوري مشاريع الهيدروجين وقادة النقل والمرافق ووكاالت الوالية. 

 
  باإلضافة إلى فيرمونت، يشمل الشركاء الجدد:

  

  
باإلضافة إلى ذلك، تم تعيين آدم زوروفسكي مديًرا مؤقتًا لوالية نيويورك لجهود مركز الهيدروجين النظيف اإلقليمي في  
الشمالي الشرقي. سيشرف آدم بهذه الصفة على عملية تقديم طلب نهائي إلى وزارة الطاقة، والعمل مع الواليات الشريكة  

مركز وقدرته على تعزيز األولويات المشتركة. شغل آدم سابقًا منصب نائب وزير  وأصحاب المصلحة اآلخرين لتعظيم تأثير ال

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-multi-state-agreement-signed-major-hydrogen-ecosystem-partners&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf2642cbcd0dc468c26ee08db0ac1231c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638115596866952189%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dF1jbpd203BlpGabhrrlXZ19QzB5AiZH3K5psKmheEo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2022-Announcements%2F2022-08-25-Governor-Hochul-Announces-Maine-and-Rhode-Island-Join-Multi-State-Agreement&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf2642cbcd0dc468c26ee08db0ac1231c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638115596866952189%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sHWIDkDx0m4J%2BrYP7i09gwMH26IWqKT6w%2FnTsUhVLrM%3D&reserved=0


 

 

، وهي مؤسسة غير  Rewiring Americaالطاقة والتمويل في والية نيويورك وكان المدير التنفيذي المؤسس لمؤسسة
بتدريس سياسة المناخ في كلية   ربحية مكرسة لتعزيز االستراتيجيات المفيدة اقتصاديًا في التخلص من الكربون. كما يقوم آدم

 الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا. 
  

 Energyتعهد مركز الهيدروجين النظيف في الشمال الشرقي بالتعاون مع هيئة أبحاث وتطوير الطاقة في والية نيويورك )
Research and Development Authority, NYSERDA( وهيئة الطاقة في نيويورك ،)New York 

Power Authority, NYPA( ووكالة إمباير ستيت للتطوير ،)Empire State Development, ESD بشأن )
تطوير المقترحات لتعزيز مشاريع الهيدروجين النظيف. ستنسق الواليات الشريكة أيًضا مع كيانات الوالية الخاصة بها  

تشمل هذه الحلول هدف قانون كونيكتيكت   لنظيفة لكل والية.للمساعدة في مواءمة جهود االتحاد مع أهداف المناخ والطاقة ا
، وهدف 2050في المائة بحلول عام  80لحلول االحتباس الحراري للحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة  
ة  ، وهدف قانون نيوجيرسي في االستجاب2050ماساتشوستس للوصول إلى صافي صفري من انبعاثات الكربون بحلول عام 

، واألهداف القانونية لوالية 2050% بحلول عام 80لالحتباس الحراري للحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة 
% على األقل  80وتقليل إجمالي انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة  2045مين لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 

وتقليل إجمالي انبعاثات غازات   2045ن لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام ، وأهداف قانون والية مي2050بحلول عام 
في المائة من   100، والتزام رود آيالند بتحقيق 2050في المائة على األقل بحلول عام  80االحتباس الحراري بنسبة 

ذي يتطلب من فيرمونت  ، وهدف قانون حلول االحتباس الحراري في فيرمونت، وال 2033الكهرباء المتجددة بحلول عام 
  .2050بحلول عام  1990% دون مستويات عام 80تقليل تلوث غازات االحتباس الحراري بنسبة 

  
د مسودة  لعمل المناخي في نيويورك، التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر/كانون تحديد النطاق الصادرة عن مجلس ا خطةتحد ِّ

، االستخدام االستراتيجي للوقود منخفض الكربون مثل الهيدروجين النظيف كوسيلة مهمة لدعم كفاءة البناء  2022األول 
ات التي تواجه صعوبات في  السريع والواسع النطاق والكهرباء الالزمة لتحقيق أهداف قانون المناخ، ال سيما في القطاع

  الكهربة، مثل النقل والصناعات الثقيلة.
  

مع تنفيذ هذه االتفاقيات، سينضم الشركاء إلى تلك التي تم اإلعالن عنها مسبقًا لمواصلة تحديد رؤية مشتركة وإطار عمل  
واليات الشريكة مع تخفيضات  لمركز الهيدروجين النظيف اإلقليمي لضمان وجود نظام بيئي هيدروجيني متصل عبر جميع ال

قابلة للقياس الكمي النبعاثات غازات االحتباس الحراري. سيتم تطوير اقتراح المراكز مع مراعاة العدالة المناخية والبيئية في  
  استراتيجيتها لتوفير الفرص وتحسين نوعية الحياة للمناطق المحرومة في جميع أنحاء المنطقة. 

  
مثل الرياح البرية والبحرية، والطاقة الكهرومائية، والطاقة  -على تكامل مصادر الطاقة المتجددة  ستواصل المجموعة التركيز

والطاقة النووية في إنتاج الهيدروجين النظيف، وتقييم الهيدروجين النظيف الستخدامه في النقل، بما يشمل   -الكهروضوئية 
ثقيلة وتطبيقات توليد الطاقة، أو االستخدامات المناسبة األخرى  مركبات النقل ذات الحجم المتوسط والثقيل، والصناعات ال

  المتوافقة مع جهود إزالة الكربون.
  

( إعالنًا أوليًا عن فرصة لتمويل مراكز الهيدروجين DOE، أصدرت وزارة الطاقة األمريكية ) 2022في سبتمبر/أيلول 
. وقد تم استالم إشعار بقرار وزارة الطاقة 2022نوفمبر/تشرين الثاني  7( مع تقديم أوراق مفاهيمية بحلول FOAالنظيف )

األمريكية بأن مركز الهيدروجين النظيف اإلقليمي في الشمال الشرقي يجب أن يمضي قدًما في تطوير االقتراح الكامل في  
  1.25. قد يتم منح المقترحات بحد أقصى 2023أبريل/نيسان  7ول ، مع تقديم الطلبات بحل2022ديسمبر/كانون األول  27

  مليار دوالر.
   

   (. NYSERDAالتابع إىل ) الموقع اإللكتروني لمزيد من المعلومات حول أنشطة الهيدروجين في والية نيويورك، يرجى زيارة 

  
"لقد   (:NYSERDAقالت دورين إم هاريس الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيئة أبحاث وتطوير الطاقة في والية نيويورك )

أدى االنضمام إلى مجموعة قوية بالفعل من الشركاء، فيرمونت وشركاء استراتيجيين جدد من األوساط األكاديمية والصناعة 
، إلى تعزيز حالة الشمال الشرقي لالختيار كأحد مراكز الهيدروجين النظيف والمرافق والقطاع غير الربحي ومجاالت أخرى 

في البالد. يوضح مستوى االلتزام والتعاون بين هذه المجموعة النطاق والحجم الالزمين إلنشاء النظام البيئي الالزم لنمو  
   الصناعة وألن تكون المنطقة رائدة في مجال الهيدروجين النظيف."

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimate.ny.gov%2Fresources%2Fscoping-plan%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf2642cbcd0dc468c26ee08db0ac1231c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638115596866952189%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BBvOgDzJt6Wm%2BwX5vEFOvV1KqcNnEjqxdCuWA%2F%2FUHHg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FResearchers-and-Policymakers%2FHydrogen&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf2642cbcd0dc468c26ee08db0ac1231c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638115596866952189%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yNipu0OXeIyvbi0LjqdflkhAXy%2F3ZJJWNr6%2BthIeNpo%3D&reserved=0


 

 

  
"إن فريق شركاء مركز  إي دريسكول، الرئيس والمدير التنفيذي المؤقت لهيئة الطاقة في نيويورك:  قال جوستين

الهيدروجين النظيف في الشمال الشرقي فريد من نوعه، فهو يضم مجموعة تعاونية تركز على الطاقة المتجددة وتستعد لدفع 
. تدعم هيئة الطاقة في نيويورك شركات تكنولوجيا الهيدروجين اقتصاد الطاقة النظيفة إلى األمام من خالل االبتكار والتعاون

من خالل تخصيصات طاقة منخفضة التكلفة، وكانت بمثابة المحرك األول في أبحاث وتطوير الهيدروجين. نحن في هيئو  
(NYPA  فخورون بأن نكون جزًءا من اتحاد مراكز الشمال الشرقي، ونحن على استعداد للمساعدة في تطوير حلول )

  هيدروجين رائدة على الصعيد الوطني سيكون لها فوائد دائمة القتصادنا وبيئتنا."
  

ا نعمل على تحقيق األهداف "بينم قالت هوب نايت الرئيسة والمديرة التنفيذية والمفوضة لوكالة إمباير ستيت للتطوير:
المناخية الطموحة للحاكمة هوكول، أصبحت والية نيويورك أقوى من خالل كونها من بين التحالف المتنامي للواليات وأكثر  

دون قواهم من أجل الطاقة النظيفة. تؤدي إضافة  100من  من الشركاء من القطاعين العام والخاص واألكاديميين الذين يوح 
اتفاقية متعددة الواليات القتراح مركز الهيدروجين النظيف في الشمال الشرقي إلى بناء زخم قوي سيؤدي في   فيرمونت إلى

  النهاية إلى فرص عمل في الطاقة النظيفة ومستقبل اقتصادي أكثر اخضراًرا لسكان نيويورك."
  

"إنه ألمر رائع أن ينضم جيراننا في الشمال في فيرمونت إلى مركز الهيدروجين النظيف في   نيد المونت:  قال حاكم كونيتيكت
الشمال الشرقي وأن نجعل ما كان بالفعل تحالفًا قويًا ومرشًحا لتأمين التصنيف كواحد من مراكز الهيدروجين النظيف اإلقليمية  

االبتكار بين أعمالنا التجارية ومؤسساتنا البحثية وجامعاتنا   في البالد أكثر قوة. هناك الكثير من المواهب واإلبداع وروح
وخبراء الصناعة والوكاالت الحكومية في الشمال الشرقي مما يجعلنا مرشًحا مقنعًا، وأنا أتطلع إلى تقديم اقتراحنا الكامل في  

 الربيع."  
  

غير المناخ، سنحتاج إلى نهج متعدد الجوانب "لمعالجة ت  وقال مفوض الخدمات للخدمة العامة في فيرمونت، جون إي تيرني:
يعتمد على االبتكار والتعاون. في فيرمونت، نعمل على القيام بدورنا وعلى استعداد للتعاون مع الواليات األخرى في جميع  

  أنحاء منطقتنا للبحث عن طرق لتعزيز مستقبل الطاقة النظيفة."
  

  والمديرة التنفيذية لالقتصاد األخضر في مكتب حاكم والية نيو جيرسي: قالت جين كوهين، مديرة دائرة العمل المناخي 
"نيوجيرسي متحمسة لرؤية النظام البيئي لالقتصاد األخضر في الشمال الشرقي وهو يستمر في التوسع من خالل إضافة 

ل جنبًا إلى جنب مع فيرمونت  نتطلع إلى العم. جامعاتنا الرائدة والشركات الكبرى التي تمارس األعمال التجارية في واليتنا 
  والصفوف المتزايدة من شركائنا اإلقليميين بينما نسعى جاهدين نحو مستقبل طاقة نظيفة للجميع."

  
"ترحب ماساتشوستس بوالية فيرمونت والشركاء   قالت ريبيكا تيبر، وزيرة شؤون الطاقة والبيئة في والية ماساتشوستس:

ين النظيف. ال يمكن إنجاز العمل الحاسم للحد من انبعاثات الكربون وتحقيق أهدافنا الجدد اآلخرين في تحالف الهيدروج
المناخية إال إذا عملنا معًا. معًا، سنطور الهيدروجين النظيف ونبني فرًصا اقتصادية في جميع أنحاء المنطقة. تواصل منطقة 

رد خطوة أخرى نحو رؤيتنا المشتركة لمستقبل الطاقة  الشمال الشرقي ريادتها في معالجة أزمة المناخ، وهذه الشراكة هي مج
  النظيفة."

  
  خطة المناخ الوطنية الرائدة في والية نيويورك 

يدعو جدول أعمال المناخ الرائد في والية نيويورك إلى انتقال منظم وعادل يخلق وظائف مستدامة لألسرة، ويواصل تعزيز  
في المائة، من فوائد   40في المائة، بهدف  35توجيه ما ال يقل عن االقتصاد األخضر في جميع القطاعات ويضمن 

استثمارات الطاقة النظيفة إلى المجتمعات المحرومة. واسترشاًدا ببعض مبادرات المناخ والطاقة النظيفة األكثر صرامة في  
في   70بما في ذلك توليد ،  2040البالد، تسير نيويورك على طريق تحقيق قطاع كهرباء خاٍل من االنبعاثات بحلول عام 

، والحياد الكربوني على مستوى االقتصاد بحلول منتصف القرن. حجر الزاوية 2030المائة من الطاقة المتجددة بحلول عام 
من   120مليار دوالر في  35في هذا التحول هو استثمارات الطاقة النظيفة غير المسبوقة في نيويورك، بما في ذلك أكثر من 

مليار   1.8مليار دوالر للحد من انبعاثات المباني، و 6.8المتجددة واسعة النطاق في كافة أنحاء الوالية، و  مشاريع الطاقة
مليار دوالر في   1.8مليار دوالر لمبادرات النقل النظيف، وأكثر من  1دوالر لتوسيع نطاق الطاقة الشمسية، وأكثر من 

فرصة عمل في قطاع الطاقة  165,000ثمارات وغيرها أكثر من  التزامات البنك األخضر في نيويورك. تدعم هذه االست
. للحد 2011في المائة في قطاع الطاقة الشمسية الموزعة منذ عام  2,100ونمًوا بنسبة  2021النظيفة في نيويورك في عام 



 

 

ديمة االنبعاثات، بما  من انبعاثات غازات االحتباس الحراري وتحسين جودة الهواء، اعتمدت نيويورك أيًضا لوائح المركبات ع
في ذلك مطالبة جميع سيارات الركاب والشاحنات الجديدة المباعة في الوالية بأن تكون خالية من االنبعاثات بحلول عام  

  100مجتمع ذكي مناخي مسجل و 400. تستمر الشراكات في تعزيز العمل المناخي في نيويورك مع ما يقرب من 2035
  10مجتمع للطاقة النظيفة، وأكبر مبادرة لمراقبة الهواء المجتمعي في الوالية في  500ن مجتمع ذكي معتمد، وما يقرب م 

  مجتمعات محرومة في جميع أنحاء الوالية للمساعدة في استهداف تلوث الهواء ومكافحة تغير المناخ. 
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