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 الحاكم أندرو م كومو   26/2021/ 5 للنشر فورا

 
 

ي مدينة آيرونديكويت، مقاطعة مونرو
 
  الحاكم كومو يعلن عن استكمال مشاري    ع القدرة عىل التكيف ف

  

وع بقيمة  يد من إمكانية الوصول العام   2.67مشر ي حديقة خليج آيرونديكويت البحرية الحكومية سي  
 

مليون دوالر ف
  واستخدام المجتمع

  

ورية للسالمة العامة، السياحة   تحسينات عىل إطالق القوارب الض 
  

  دوالر تحديثات لمجارير مياه األمطار عىل طريق كولفر ستحمي الطرق المحلية  500,000
  

ي حديقة خليج آيرونديكويت البحرية  
وع القدرة عىل التكيف ف  أعلن الحاكم أندرو م كومو اليوم عن االنتهاء من بناء مشر

ي مدينة آيرونديكويت، مقاطعة مونرو. 
وع الـ  الحكومية ف  مبادرة القدرة عىل التكيف  مليون دوالر هو جزء من   2.67مشر

ة أونتاريو للحاكم كومو  ي بحير
ي عام   . والتنمية االقتصادية ف 

ار بسبب الفيضانات التاريخية ف  وع بإصالح األض  قام المشر
ي أوقات ارتفاع  ، ورفع مستوى إطالق القوارب واألرصفة وموقف السيارات حتى يتمكنوا م2019

ي العمل ف 
ن االستمرار ف 

  منسوب المياه. 

  

ات تغير المناخ أكير وضوًحا عىل مدى السنوات القليلة الماضية كما لوحظ خالل   قال الحاكم كومو "أصبحت تأثير
ي عام 

ة أونتاريو ف  اكة والية نيويورك مع المجت  . 2019الفيضانات غير المسبوقة عىل طول شواطئ بحير معات من خالل شر
ي االستعداد لكل ما تخبئه الطبيعة األم، ليس فقط من خالل إعادة البناء ولكن إعادة تصميم البنية  

الساحلية، نساعد ف 
 عىل مهمة برنامج   التحتية الحيوية. 

ً
ي آيرونديكويت مثاال

وعير  اللذين اكتمال ف  تمثل مشاريــــع القدرة عىل التكيف مثل المشر
  ."REDIمبادرة 

  

ي هوشول قالت نائبة ا
ي مجتمعاتنا الساحلية يساعدهم عىل إعادة البناء   لحاكم كاث 

"االستثمار المستمر لوالية نيويورك ف 
ة   بشكل أفضل وأكير ذكاًء ومرونة.  ي السنوات األخير

واجهت حديقة خليج آيرونديكويت البحرية الحكومية تحديات هائلة ف 
ي تم إجراؤها هنا من الفيضانات المستقبلية، وتزيد من   بسبب الفيضانات الناجمة عن تغير المناخ. 

ستحمي التحسينات التى
ا ممتًعا لألجي

ً
  ال القادمة."إمكانية الوصول إىل الجمهور وسالمته، وتضمن أن تبقى مكان

  

باإلضافة إىل رفع منطقة وقوف السيارات وإطالق القوارب، تمت إضافة أرصفة عابرة جديدة إىل الحديقة، باإلضافة إىل  
ملعب وزورق / زورق كاياك، ورصيف صيد وأرصفة أمريكية لذوي االحتياجات الخاصة يمكن الوصول إليها عىل طول طريق  

ي وقت الحق من هذا العام.  وصول إىل الحديقة. كولفر، مما يزيد من إمكانية ال
  سيتم إنشاء جناح ترفيهي لالستخدام العام ف 

  

وع مجاور أدى إىل إدخال تحسينات عىل نظام ترصيف مياه األمطار عىل   ي مشر
ا العمل ف 

ً
أكملت مدينة آيرونديكويت أيض

كات الرئيسية. طول طريق كولفر، وهو البوابة المؤدية إىل حديقة خليج آيرونديكويت ال تم   بحرية الحكومية والعديد من الشر
وع طريق كولفر من قبل لجنة مبادرة  دوالر لبناء القدرة عىل التكيف من خالل   500,000بقيمة   REDIإرساء مشر

ي الطريق لتقليل احتمالية إغالق الطريق أثناء أحداث المياه المرتفعة والحفاظ عىل الوصول  
التخفيف من الفيضانات ف 

ي المنطقة. لخد
  مات الطوارئ والمؤسسات المحلية ف 
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ي المنطقة من  
كات ف  ي تم تنفيذها من آثار الفيضانات المستقبلية عىل المنازل والشر

ستخفف تدابير القدرة عىل التكيف التى
ي ذلك تركيب صمامات فحص

  خالل إجراء تعديالت عىل مجارير نظام الرصف الصحي الحالية عىل طول طريق كولفر، بما ف 
  جديدة وإنشاء محطة ضخ مع مولد احتياطي للطوارئ لخدمة مستمرة. 

  

ة أونتاريو.  ي بحير
ق روتشيسيى ويصب ف  تقع حديقة خليج   يقع خليج آيرونديكويت عىل بعد حواىلي خمسة أميال شمال شر

ي تبلغ مساحتها 
ي ا 44آيرونديكويت البحرية الحكومية التى ا عىل الخط الساحىلي الشماىلي الغرب 

ً
لمجاور لطريق كولفر  فدان

، كان هناك أكير من  وطريق نسيم البحر.  ي
ي تديرها وتحميها مدينة   400,000خالل العقد الماض 

زائر للحديقة التى
  آيرونديكويت. 

  

ام الحاكم كومو األكي  بالتخفيف من آثار تغير المناخ   قال مفوض حدائق بالوالية، إريك كوليسيد  
وع اليى "يعكس هذا المشر

من صنع اإلنسان من خالل تعزيز البنية التحتية القادرة عىل التكيف، باإلضافة إىل تقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري  
ي الوالية. 

ي ال  يتم اآلن الدفاع عن هذا اإلطالق بشكل أفضل ضد الحلقات الم ف 
ة أونتاريو والتى ي بحير

ستقبلية الرتفاع المياه ف 
". فيه اإلقليمي ي وتظل جزًءا رئيسًيا من اقتصاد اليى

  بد أن تأبى

  

ة   REDIقال باسيل سيغوس، مفوض إدارة الحفاظ عىل البيئة والرئيس المشارك لمبادرة  "عىل طول شواطئ بحير
ة لحماية المجتمعات مثل بلدة   أونتاريو، تقوم مبادرة القدرة عىل التكيف والتنمية ي نيويورك باستثمارات كبير

االقتصادية ف 
ي عىل أنه من خالل   آيرونديكويت من أحداث المياه المرتفعة والتخفيف من آثار تغير المناخ. 

إعالن اليوم هو دليل إضاف 
اتيجية، تعيد نيويورك تصور بنيتنا التحتية وإعادة بناء أصول ا لمجتمع، وتعزيز السالمة العامة، هذه االستثمارات االسيى

كة."   وتحسير  الوصول إىل الموارد الطبيعية، وحماية بيئتنا المشيى

  

يز دومينغي    "بفضل الدعم الثابت من الحاكم كومو، تساعد والية نيويورك بلدة   قالت مفوضة وزارة النقل بالوالية ماري تي 
ها من المجتمعات الساحلية عىل إعادة بناء بنية تحتية قادرة عىل مواجهة تحديات تغير المناخ العالمي   آيرونديكويت وغير

 . ي المس  بشكل مباشر
ي آيرونديكويت المدينة عىل منع حدوث فيضانات ف 

تقبل، وزيادة الوصول إىل  سيساعد العمل المنجز ف 
فيه للمقيمير  والزوار. 

ي كل مرة، نقوم بإعادة بناء بنية تحتية   الطرق لخدمات الطوارئ، وحتى تعزيز فرص اليى
وع واحد ف  بمشر

أفضل وأكير قدرة عىل التكيف من شأنها أن تساعد المجتمعات الساحلية عىل التكيف بشكل أفضل مع ارتفاع منسوب 
  المياه."

  

تلر، الرئيس المشارك لمبادرة قال إ  Empireوالمفوض باإلنابة والرئيس والمدير التنفيذي المعي   ل    REDIريك جي 

State Development   ار الناجمة عن ي إيجاد حلول لألض 
ة أونتاريو المساعدة ف  "عندما طلبت مجتمعات ساحل بحير

وع حديقة   بتلبية ذلك.   REDIمبادرة ارتفاع المياه والفيضانات المتكررة، قام الحاكم كومو ولجنة   يعد االنتهاء من مشر
 عىل كيفية استجابة والية نيويورك، من خالل إعادة البناء بشكل أفضل للحماية  

ً
خليج آيرونديكويت البحرية الحكومية مثاال

وارب والزوار إىل  كما ستجذب منطقة اإلطالق والرصيف الجديد المزيد من زوارق الق من تهديدات الفيضانات المستقبلية. 
ي الوقت المناسب تماًما إلضافة زخم اقتصادي لموسم الصيف المزدحم."

  هذه المنطقة الجميلة ف 

  

ة أونتاريو عىل   REDI"بفضل مبادرة  قالت وزيرة والية نيويورك روسانا روسادو للحاكم كومو، نساعد مجتمعات بحير
ي  تنشيط واجهاتها البحرية وتعزيز المرونة ضد أحداث الفيضانات المستقبلية باإلضافة إىل تغير المناخ. 

أدت التحسينات التى
ا ومقاومة للفيضانات

ً
ي حديقة خليج آيرونديكويت البحرية الحكومية إىل خلق حالة أكير أمان

، وإدخال وسائل  تم إجراؤها ف 
 راحة جديدة وفرص ترفيهية تعتمد عىل المياه، وتعزيز إمكانية الوصول إىل موارد الحديقة للمقيمير  والزوار عىل حد سواء. 

ي حير  يستعد سكان نيويورك لالستمتاع بموسم الصيف، نرحب بهم ونشجعهم عىل االستمتاع بهذا المورد العام الهائل."
  ف 

  

ي 
 
ي وقت محوري، ولن يؤدي فقط إىل   والية نيويورك، روبرتا ريردون  قالت مفوضة العمل ف

ي استكمال هذه المشاريــــع ف 
"يأبى

ا عىل تحسير   
ً
ي الوقت المناسب لموسم القوارب، ولكن هذه التحسينات ستعمل أيض

ي هذه المنطقة ف 
تعزيز السياحة ف 

ي الحاكم كومو عىل دعمه المس  إمكانية الوصول لجميع أفراد المجتمع.  هذه ألنها ستغير   REDIتمر لمشاريــــع مبادرة  أحتر
ي مناطق شواطئنا."

  قواعد اللعبة ف 



 

 

  

ا كيف يمكن أن تكون آثار الفيضانات مدمرة، ولهذا السبب اتخذنا   قال عضو الكونجرس جو موريل
ً
"يدرك مجتمعنا جيد

ي المستقبل. 
ي تعزيز البنية التحتية  ال يساعد هذ إجراءات بهذا االستثمار الهام للتخفيف من آثار الكوارث ف 

وع ف  ا المشر
 . فيهية للسكان ويعزز اقتصادنا اإلقليمي ا الفرص اليى

ً
ة فحسب، بل يعزز أيض وع   للبحير ق لالحتفال بانتهاء هذا المشر أنا متشوِّ

امه بضمان قدرة مجتمعنا عىل التكيف."   وأنا مميى  للمحافظ عىل اليى 

  

ي المشاريــــع   كقالت عضو مجلس الشيوخ عن الوالية سمرة برو 
م باالستثمار ف  ي مجلس الشيوخ، أنا مليى 

ي عضًوا ف 
"بصفتى

ي تعرض أصحاب المنازل  
دخل تحسينات عىل بنيتنا التحتية المتقادمة وتعالج الفيضانات الجارية وتآكل السواحل التى

ُ
ي ت
التى

ي تقوم بتحديث أنظمة الرصف الصحي والجسور وال  وأصحاب األعمال للخطر. 
طرق وإطالق القوارب  تعد المشاريــــع التى

ي منطقة مجلس الشيوخ الـ
ي نوعية الحياة ف 

ي االحتفال   55استثمارات مهمة ف 
]نيويورك[، ولهذا السبب أنا فخور بالمساعدة ف 

  بإنجاز مشاريــــع حديقة خليج آيرونديكويت البحرية الحكومية وطريق كولفر ومجارير مياه األمطار."

  

ي آيرونديكويت قربــها من الممرات المائية المختلفة، من   قالت عضو الجمعية سارا كالرك
ات المدهشة هنا ف   المير 

"من أكير
 . ة أونتاريو إىل خليج آيرونديكويت ونهر جينيسي نحن نعلم أن هذا يتوافق مع مسؤولية تحسير  البنية التحتية عىل   بحير

كا ت بشكل أفضل من مستويات المياه المرتفعة وموجات العواصف، مع السماح  طول الخط الساحىلي لحماية السكان والشر
ا بالوصول إىل المياه ليستمتع بها الجميع. 

ً
ي أهمية مشاريــــع حديقة خليج آيرونديكويت البحرية   أيض

هذا هو السبب ف 
ي تعزيز البنية الت  الحكومية ومجارير مياه األمطار عىل طريق كولفر. 

حتية الحيوية عند الحاجة، مع  ساعد استثمار الوالية ف 
ي ذلك التوسع حول إطالق القوارب العامة. 

فيهية بما ف   خلق المزيد من الفرص للمجتمع لالستمتاع بالقوارب واألنشطة اليى

 لمبادرة 
ً
  وكل من جعل هذه التحسينات ممكنة." REDIاليوم هو يوم عظيم، شكًرا جزيال

  

ا عىل المدينة،   مونرو  قال آدم بيلو، المدير التنفيذي لمقاطعة
ً
ا سابق

ً
ف ي آيرونديكويت ومشر

ي مقيًما مدى الحياة ف 
"بصفتى

كات والمستجيبير  األوائل.  لن يؤدي هذا   شاهدت شخصًيا عن كثب الدمار الذي أحدثته الفيضانات لسكان الساحل والشر
ي مجتمعنا إىل تحسير  الوصول إىل خليج خل  3االستثمار الذي يزيد عن 

ة أونتاريو  ماليير  دوالر ف  يج آيرونديكويت وبحير
ا إىل تنشيط حديقة خليج آيرونديكويت البحرية الحكومية. 

ً
ي الحكومة عىل   فحسب، بل سيؤدي أيض

كائنا ف  أود أن أشكر شر
  ضمان عودتنا من الكوارث أقوى وأفضل."

  

ف مدينة آيرونديكويت ، مشر لبحرية الحكومية هو بمثابة  "إن إعادة تطوير حديقة خليج آيرونديكويت ا  قال ديفيد سيىلي
ا. 
ً
ي يمتلكها هذا الموقع دائًما، ولكن لم يتم تحقيقها أبد

وع هو بالضبط ما تنوي لجنة مبادرة   إقرار باإلمكانات التى هذا المشر
REDI  .ي مواجهة   تحقيقه

لم يقترص األمر عىل جعل البنية التحتية العامة للواجهة البحرية لدينا أكير قدرة عىل التكيف ف 
ي الوالية، عززنا تماًما تجربة زيارة هذه المرافق الجميلة." لمياه المرتفعة. ا

كائنا ف    من خالل العمل مع مكتب الحاكم وشر

  

ة أونتاريو ونهر سانت لورانس، أطلق الحاكم كومو مبادرة    REDIاستجابة للنمط الممتد للفيضانات عىل طول شواطئ بحير
ي المنطقة. لزيادة القدرة عىل التكيف لدى المج

تم إنشاء خمس لجان تخطيط   تمعات الساحلية وتعزيز التنمية االقتصادية ف 
ي مقاطعات )نياجرا وأورليانز ومونرو وواين وكايوغا وأوسويغو  REDIإقليمية تابعة لمبادرة 

، تتألف من ممثلير  من ثماب 
 واألصول األخرى وقضايا السالمة العامة. وجيفرسون وسانت لورانس( لتحديد األولويات المحلية التحتية المعرضة للخطر 

مليون دوالر لتحسير  قدرة    30مليون دوالر لمساعدة أصحاب المنازل، و   20ما قيمته    REDIخصصت لجنة مبادرة 
كات عىل التكيف، و   ي مناطق مبادرة    15الشر

ي ف 
ي ستفيد كل من المقاطعات الثماب 

مليون دوالر لجهود التجريف اإلقليمية التى
REDI.   د مبادرة  235وقد تم تخصيص الـ ي تطور وتجسِّ

  .REDIمليون دوالر المتبقية للمشاريــــع المحلية واإلقليمية التى

ة    REDIبتوجيهات من الحاكم كومو، قامت لجنة مبادرة  ي بحير
رت بشدة من الفيضانات ف  ي ترص 

ي المناطق التى
بجولة ف 

جديدة للخط الساحىلي من وجهة نظر القدرة عىل التكيف  أونتاريو وعملت مع المجتمعات المحلية للتوصل إىل رؤية 
  والتنمية االقتصادية من أجل إعادة البناء بشكل أفضل وأقوى للمستقبل. 

  

ي ربيع عام  REDIمنذ إطالق برنامج مبادرة 
وًعا محلًيا وإقليمًيا بتمويل من مبادرة   133، يجري تنفيذ  2019للحاكم ف  مشر

REDI ي ذلك
وع  100، بما ف  ي مرحلة التصميم، و مشر

ي مرحلة البناء، و  19ف 
وًعا ف  وًعا تم االنتهاء منها.  16مشر   مشر



 

 

  

  . هنا  ، انقرREDIلمزيد من المعلومات وملخصات عن المشاريــــع وأخبار مبادرة  
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