
 
 الحاكمة كاثي هوكول   28/7/2022 للنشر فوًرا:

 

 
  الحاكمة هوكول تعلن عن بدء أعمال البناء في مشاريع مقاومة الفيضانات في قرية كاليتون في مقاطعة جيفرسون

  
  مليون دوالر لرفع مستوى ممشى النهر وحماية األعمال التجارية المحلية من أضرار الفيضانات المستقبلية 2.55

  
مليون دوالر على منح تمويل الستبدال وإعادة بناء أرصفة السفن التالفة وتحسين إمكانية الوصول لراكبي   2.5 حوالي

 القوارب الترفيهية 
  

   قرية في منطقة النصب التذكاري لقدامى المحاربين لتعزيز السالمة العامةدوالر لتحسين أرصفة ال 975,000
  

  دوالر لحماية واستقرار حوض فرينك بارك اإلقليمي وهو نقطة وصول مهمة للمراكب المائية الكبيرة 250,000
  

  مليون دوالر  300جزء من مبادرة الصمود والتنمية االقتصادية بوالية نيويورك البالغة 
  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم بدء البناء في سلسلة من مشاريع مقاومة الفيضانات في قرية كاليتون في مقاطعة 
والتنمية  مبادرة المرونة منح تمويل من خالل مليون دوالر على شكل 6.3جيفرسون. تم منح المشاريع األربعة ما يقرب من 

 Resiliency andوبمجرد اكتمالها ستساعد هذه المشاريع الممولة من ) لبحيرة أونتاريو التابعة للوالية.  االقتصادية
Economic Development Initiative, REDI  في التخفيف من تأثير أحداث المياه المرتفعة في المستقبل وتحسين )

 مرونة الخط الساحلي.  
  

"إن استثمارات اليوم في هذه المشاريع التحويلية على طول بحيرة أونتاريو ونهر سانت لورانس   ول،قالت الحاكمة هوك
( نعمل بشكل وثيق مع الحكومات  REDIضرورية للمساعدة في ضمان رفاهية مجتمعاتنا الساحلية. "من خالل برنامج )

مناخ. وبمجرد اكتمالها ستحفز هذه التحسينات التنمية المحلية لمواجهة خطر الفيضانات المستقبلية والتخفيف من آثار تغير ال
مما يضمن بقاء   -االقتصادية وتعزز السياحة وتحافظ على هذه الوجهة الشهيرة آمنة ويمكن الوصول إليها أثناء ارتفاع المياه 

  قرية كاليتون مجتمعًا مزدهًرا للسكان والزوار على حٍد سواء." 
  

انس مستويات مياه عالية قياسية أدت إلى فيضانات مدمرة في جميع أنحاء المجتمعات  ، سجل نهر سانت لور2019في عام  
على طول ساحل النهر. تسببت هذه األحداث في تدهور البنية التحتية العامة وتقييد االستخدام العام للوجهات السياحية  

حلية. ستعالج هذه المشاريع البنية التحتية الشهيرة مثل ممشى النهر مما أثر سلبًا على السالمة العامة واالقتصادات الم
  المعرضة للخطر وتعزز التنمية االقتصادية في مقاطعة جيفرسون.

  
بدأ مشروع المرونة ( لما مجموعه خمسة مشاريع. REDIمليون دوالر من قبل لجنة ) 8.6حصلت القرية على أكثر من  

الخامس الذي حصل على منحة وهو مشروع تحسينات محطة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في قرية كاليتون في 
  والعمل مستمر. يتضمن إعالن اليوم ما يلي: 2021عام 

  
لورنس وجهة  أصبح ممشى النهر، الواقع على طول نهر سانت :دوالر 2,554,000ممشى النهر،  •

شهيرة للزوار والسكان حيث يربط بين مناطق الجذب المختلفة والشركات المحلية في منطقة التسوق 
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، أدى ارتفاع مستويات األنهار وحركة األمواج الشديدة إلى أضرار 2019بوسط المدينة. في عام  
أحداث ارتفاع منسوب  فيضانات في أجزاء من ممشى النهر. سيساعد هذا المشروع في التخفيف من آثار 

  المياه في المستقبل من خالل تركيب ممر مرتفع فوق البناء الحالي.

  
يوجد  مليون دوالر: 2,489,000رصيف المرسى في منصة إطالق القوراب في ماري ستريت  •

رصيفان موجودان حالياً في ماري ستريت. يوفر الرصيف الرئيسي في ماري ستريت مساحة لرسو 
السكان يحظى الرصيف بشعبية بين السياح ويسمح للزوار بالوصول إلى المتاجر السفن للزوار و

والمتاحف والمطاعم المحلية في المجتمع. يساعد حوض إطالق القوراب في ماري ستريت األصغر 
حجًما رواد القوارب في إطالق سفنهم الترفيهية عند منحدر القوارب. بسبب أحداث الفيضانات عانى كال 

ن أضرار كبيرة مما أثر سلبًا على استقرار األحواض ويعيق الوصول إلى القوارب الترفيهية. البناءين م
ستشمل جهود المرونة في هذا المشروع استبدال رصيف إطالق القوارب بحوض عائم جديد وإعادة بناء  

  الرصيف الرئيسي على ارتفاع أعلى. 

  
يحظى الرصيف العائم والنصب  دوالر: 975,000األرصفة العائمة في منطقة نصب قدامى المحاربين  •

التذكاري للمحاربين القدامى بشعبية بين الزوار والسياح ألنها تتيح الوصول المباشر إلى ممشى النهر 
من رصيف خشبي ويتكون  1996واألعمال التجارية المحلية. تم تركيب الرصيف العائم الحالي في عام 

عائم ونظام تثبيت. تهدد المياه المرتفعة وما يقابلها من حركة األمواج األداء الوظيفي المستقبلي لألرصفة  
العائمة على طول ممشى النهر بالقرب من النصب التذكاري لقدامى المحاربين. سيتألف هذا المشروع من 

 من حركة األمواج القصوى.   استبدال مخفف األمواج العائم الحالي مما يوفر الحماية

  
يعد حوض ثاوزند آيالندز اإلقليمي الواقع على طول دوالر:  250,000رصيف فرنك بارك اإلقليمي  •

الخط الساحلي المجاور لمتنزه فرينك بارك في وسط مدينة كاليتون نقطة وصول مهمة للمجتمع كمدخل 
المعتمد من خفر السواحل األمريكي.   105c معتمد لدى إدارة األمن الداخلي األمريكية وميناء الدخول

يمكن أن يستضيف الرصيف السفن الطويلة واليخوت وزوارق القطر وسفن الرحالت البحرية. من 
الضروري أن يظل هذا المرسى مفتوًحا ويمكن الوصول إليه. وشملت األضرار الناجمة عن الفيضانات 

المشروع سد الفجوات بين جدار الدعامة  انجراف أرضيات الرسو. تشمل إجراءات التخفيف لهذا 
  الصفائحية وقاع النهر لحماية جدار الفاصل ومنع تآكل الحشوة من خلف الجدار.

  
 (،REDIقال باسل سيغوس مفوض إدارة المحافظة على البيئة في والية نيويورك والرئيس المشارك لمفوضية )

( تأثيًرا إيجابيًا من خالل تعزيز التنمية االقتصادية في المنطقة وحماية الصحة  REDI"مشروع بعد مشروع يحقق برنامج )
اطر أضرار الفيضانات. بفضل الدعم الثابت للحاكمة كاثي العامة وحماية الموائل الطبيعية وتحصين الشواطئ من مخ

هوكول، تعمل والية نيويورك على التأكد من أن كاليتون والمجتمعات األخرى على طول ساحل بحيرة أونتاريو ونهر سانت  
  لورنس ستكون مستعدة بشكل أفضل ألحداث ارتفاع المياه في المستقبل." 

  
"من األهمية بمكان أن نبذل قصارى جهدنا لحماية   قال روبرت رودريغيز مدير إدارة الخدمات العامة في نيويورك،

مجتمعاتنا من الدمار الناجم عن الفيضانات. ستعمل هذه المشاريع الهامة على تعزيز السالمة والجودة الشاملة لحياة السكان  
والمساعدة في تأمين السالمة الهيكلية للخط الساحلي وتحسين التأهب لمواجهة  وتحسين قابلية األعمال والسياحة لالستمرار

 كوارث المياه المرتفعة في المستقبل." 
  
"كاليتون جوهرة من آالف الجزر التي أدخلت في السنوات األخيرة تحسينات   قالت السناتور عن الوالية باتي ريتشي،  

اح إلى القرية. لن تساعد هذه التحسينات األخيرة في حماية كاليتون من أحداث مستمرة لجذب السكان الجدد والشركات والسي
المياه المرتفعة في المستقبل فحسب بل وستجعل من السهل على الناس االستمتاع بنهر سانت لورانس الجميل. يسعدني أن  

  اريع على تحسين قرية كاليتون." تقوم والية نيويورك بهذه االستثمارات المهمة وأتطلع إلى رؤية كيف ستعمل هذه المش
  

"لقد شهدت منطقتنا اآلثار المدمرة التي يمكن أن تحدثها المياه العالية على مالكي   قال عضو الجمعية مارك والتشيك،
العقارات والشركات الصغيرة على طول بحيرة أونتاريو ونهر سانت لورنس مما يثبت سبب االستثمار في بنية تحتية قوية 



( هذه في قرية كاليتون أمثلة مثالية على كيفية إعادة  REDIهو مفتاح القتصاد ومجتمع مرنين. تعتبر مشاريع ) وموثوقة
 البناء بشكل أكثر ذكاًء واالستعداد لمقاومة أي أحداث مياه مرتفعة في المستقبل." 

  
( يُحدث تأثيًرا إيجابيًا في REDI"لقد شهدت مقاطعة جيفرسون برنامج ) قال ويليام جونسون رئيس مقاطعة جيفرسون، 

المجتمعات الساحلية ونحن ممتنون لوالية نيويورك على استمرار الدعم والشراكة في ضمان ترميم منطقتنا ويمكن ألولئك  
  قيام بذلك واالستمرار في القيام بذلك لسنوات قادمة." الذين يحبون زيارة مجتمعاتنا االستمرار في ال

  
"يسافر الزوار من جميع أنحاء البالد إلى قرية كاليتون لالستمتاع بكل ما يقدمه قالت نورما زيمر عمدة قرية كاليتون، 

على ( سنعمل REDIمجتمعنا بما في ذلك ركوب الزوارق وصيد األسماك في نهر سانت لورنس الجميل. من خالل ) 
تحسين وتأمين البنية التحتية الهامة للشواطئ بحيث ال يتم إعاقة استخدام الخط الساحلي حتى في أوقات ارتفاع منسوب  

  المياه." 
  

( في قرية كاليتون تود المدينة تهنئة القرية.  REDI"مع بدء مشروعات ) قال النس بيترسون المشرف على بلدة كاليتون،
  صميم والشراكة العظيمة مع والية نيويورك لهذه المشاريع المهمة أن تؤتي ثمارها." لقد أتاح العمل الجاد والت

  
في ظل االستجابة للنمط الموسع للفيضانات على طول شواطئ بحيرة أونتاريو ونهر سانت لورنس، أطلق الحاكم كومو 

لت  لزيادة قدرة المجتمعات التي تعيش على الشاطئ على الصمود ودعم الت REDIمبادرة  نمية االقتصادية في المنطقة. ُشك ِّ
، وهي تتألف من ممثلين عن ثماني مقاطعات )نياجرا وأروليانز ومونرو  REDIخمس لجان إقليمية للتخطيط تابعة لمبادرة 

وواين وكايوغا وأوسويغو وجيفرسون وسانت لورانس( لتحديد األولويات المحلية والبنية التحتية وغيرها من األصول  
مليون   300(، التزمت الوالية بما يصل إلى REDIلخطر والمخاوف المتعلقة بالسالمة العامة. من خالل ) المعرضة ل 

دوالر، إلفادة المجتمعات وتحسين المرونة في المناطق المعرضة للفيضانات على طول بحيرة أونتاريو ونهر سانت  
  لورنس.

  
(، REDIمشروًعا محليًا وإقليميًا بتمويل من ) 134، يجري تنفيذ 2019( للوالية في ربيع عام REDIمنذ إنشاء برنامج )

  مشروًعا مكتماًل. 41مشروًعا في مرحلة البناء و  29مشروًعا في مرحلة التصميم و  64بما في ذلك 
  
مليون دوالر وهو محاولة لتوفير نهج شامل  15( التابع للوالية مشروع تجريف إقليمي بقيمة REDIتضمن برنامج ) 

الحتياجات التجريف المستمرة لقنوات مالحة المرفأ المستخدمة في المقام األول للقوارب الترفيهية والمالذ. أزال التجريف 
مالذ اآلمن ومرور المراكب المائية. خالل المرحلتين  الرواسب المتراكمة من قاع المجاري المائية للسماح باستمرار ال

قناة مالحية بالميناء وقد اكتملت اآلن. خالل المرحلة الثالثة، والتي من   20األوليتين عالجت الوالية أعمال الصيانة لتجريف 
معلومات التي تحتاجها  المتوقع أن تحدث الحقاً خالل هذا الصيف، ستنقل الوالية إدارة البرنامج إلى المقاطعات وتوفر ال

  لتحديث وتوسيع وتنفيذ خطة إدارة الجرف اإلقليمية الحالية للحفاظ على تشغيل القنوات في السنوات القادمة.
  

  .هنا، انقر REDIللحصول على معلومات إضافية ولمحات عن المشاريع وأخبار  
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