
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 10/11 للنشر فوًرا:

 
 

   مرفأ قرية ساكيتس مليون دوالر في  3.2الحاكمة هوكول تعلن عن بدء تشييد مشروع حماية من الفيضانات بقيمة 
  

 تعد تحسينات ماركت سكوير بارك و هاربور فرونت جزًءا من مبادرة الوالية للتنمية االقتصادية والمرونة  
  

 التحسينات الوصول إلى وسط المدينة وتعزز السالمة   تضمن
  
  

مليون دوالر تم منحه إلى قرية ساكيتس هاربور بمقاطعة   3.2أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم بدء إنشاء مشروع بقيمة 
 Resiliency and Economic Developmentمبادرة المرونة والتنمية االقتصادية )جيفرسون من خالل 
Initiative, REDI)  يتضمن المشروع تحديثات مقاومة للمناخ وتحسينات على الواجهة البحرية للقرية الخضراء في .

ماركت سكوير بارك ومواقع الواجهة البحرية العامة األخرى داخل القرية. يستخدم السكان والزوار متنزه ماركت سكوير 
 سط المدينة والتي تتضمن رصيفًا عاًما يستخدمه صيادو المراكب الترفيهية والصيادون.  لالستجمام والوصول إلى منطقة و

  
( نحن نساعد المجتمعات المعرضة للفيضانات في أربع مناطق بما في ذلك  REDI"من خالل برنامج ) قالت الحاكمة هوكول،

تاريو ونهر سانت لورانس موطناً لهم". "تلتزم البلديات المحلية وآالف من سكان نيويورك الذين يعتبرون شواطئ بحيرة أون
والية نيويورك بالتصدي لتغير المناخ عن طريق الحد من التلوث الذي يغير المناخ ومن خالل االستثمار في حماية 

 المجتمعات الساحلية لبحيرة أونتاريو وإعدادها لمواجهة أحداث الطقس القاسية في المستقبل." 
  

. غرق  2019و   2017تعرضت ماركت سكوير بارك لفيضانات تاريخية على طول شواطئ بحيرة أونتاريو في عامي 
الحاجز ورصيف الحديقة مما جعل رصيف القرية العام غير صالح لالستخدام. منعت الفيضانات الزوار والسكان من الوصول  

حة الخضراء بالقرية وهي معرضة لخطر المزيد من  إلى المنتزه وأعاقت دخول القرية وسط المدينة. تضررت المسا
 الفيضانات أثناء أحداث ارتفاع منسوب المياه في المستقبل.  

  
سيسمح مشروع مقاومة الفيضانات بمجرد اكتماله بالوصول اآلمن والمستمر إلى المساحات الخضراء العامة ورصيف 

ضافة إلى ذلك، وكجزء من هذا المشروع تخطط القرية لتعزيز القوارب العام ووسط المدينة خالل أوقات ارتفاع المياه. إ
الوصول العام إلى الواجهة البحرية في موقعين داخل منطقة وسط المدينة بالقرية وإدخال تحسينات على محطة ضخ القرية  

سينات في ماركت سكوير بارك ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بشارع أونتاريو إضافة إلى تحسينات المرونة وتح
 الصرف في متحف بيكرينغ.  

  
 ستتألف تدابير التخفيف المقترحة في المشروع من:  

رفع جدار كومة الصفائح والحاجز والواجهة البحرية لمنتزه ماركت سكوير بارتفاع قدمين تقريبًا عن   •
 االرتفاع الحالي.  

افقة مع قانون األمريكيين  تثبيت ساحة على الواجهة البحرية شاملة الوصول بما في ذلك األرصفة المتو •
 ذوي اإلعاقة في ماركت سكوير بارك. 

قارباً مع قواعد كهربائية/مائية ومحطة خروج لمضخات الصرف   14تركيب أرصفة عائمة بسعة  •
 الصحي.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fprograms%2Flake-ontario-resiliency-and-economic-development-initiative-redi&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C58adc13d5d6e4f528a4608dac33a8a90%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638036953454328808%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cyXeFi1Cm1yIzOYe%2Fz20C93OZ7Av1lbalIoUGyRbYIc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fprograms%2Flake-ontario-resiliency-and-economic-development-initiative-redi&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C58adc13d5d6e4f528a4608dac33a8a90%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638036953454328808%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cyXeFi1Cm1yIzOYe%2Fz20C93OZ7Av1lbalIoUGyRbYIc%3D&reserved=0


إنشاء ثالث مساحات خضراء جديدة على الواجهة البحرية مع منصات إطالق قوارب يدوية أو أرصفة   •
 الصيد.  

 لمواقف العامة. توسعة مساحات ا •
 العمل على استقرار الخط الساحلي في مصب محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشارع أونتاريو.  •
تركيب أرضيات وممرات خشبية وجدران حجرية وأرصفة حجرية وزراعة مواقع جديدة لتحسين مرونة  •

 ومظهر مدخل متحف بيكرينغ. 
  

"تواصل والية نيويورك القيام باستثمارات مهمة في البنية  ي نيويورك،قال روبرت جيه رودريغيز مدير الخدمات العامة ف 
وسيشمل التحتية المجتمعية المرنة من أجل الصحة والسالمة واالستدامة االقتصادية على المدى الطويل لمجتمعاتنا الساحلية. 

مليون دوالر تحديثات وتحسينات مقاومة المناخ للمناخ األخضر للواجهة   3.2مشروع ماركت سكوير بارك الذي تبلغ تكلفته 
البحرية للقرية لضمان إعادة بناء البنية التحتية بشكل أقوى ولتكون جاهزة لتحمل أحداث المياه المرتفعة المحتملة في  

 المستقبل".  
  

 قال باسل سيغوس الرئيس المشارك لمبادرة المرونة والتنمية االقتصادية وإدارة المحافظة على البيئة في والية نيويورك،
( في نيويورك تعزيز المشاريع لحماية المجتمعات الساحلية المعرضة  REDI"بدعم من الحاكمة هوكول يواصل برنامج )

المياه والظواهر الجوية المتطرفة هنا في مقاطعة جيفرسون وعلى طول   تاريخيًا إلى خطر الفيضانات من ارتفاع منسوب
شواطئ بحيرة أونتاريو ونهر سانت لورانس. تعد التحديثات المقاومة للمناخ في ماركت سكوير بارك مثااًل رائعًا لمشاريع  

(REDIاالستراتيجية التي يدعمها المجتمع والتي ستحمي البنية التحتية الحيوية في ساك ) ."يتس هاربور لسنوات قادمة 
  

"حماية وتحسين ماركت سكوير بارك والواجهة  قال جوستين إي دريسكول الرئيس المؤقت لهيئة الطاقة في نيويورك،
( إلعادة بناء البنية التحتية الحيوية للمجتمع في نورث REDIالبحرية في ساكيت هاربور هو مثال رائع آخر على عمل لجنة ) 

 كنتري مع تعزيز السياحة والتنمية االقتصادية".  
  

عام صمم   200ساكيت مرفأ ساكيت هاربور منذ أكثر من "عندما أسس أوغسطس  قالت السناتور عن الوالية باتي ريتشي،
ماركت سكوير بارك ليكون قلب القرية. إنني متحمسة ألن ترميم ساحة الواجهة البحرية ستساعد في ضمان استمرار المجتمع 

 عام قادمة".    200في الترحيب بالزوار على مدار  
  

مليون دوالر من االستثمارات  3.2ماركت سكوير بارك ( في REDI"يجلب مشروع )قال عضو الجمعية مارك والتشيك، 
والتحصين والوعد االقتصادي لميناء ساكيت هاربور. ال يعمل هذا المشروع على تعزيز الخط الساحلي ضد الفيضانات 
ا مع  المستقبلية فحسب بل ويجلب أيًضا وسائل راحة جديدة مثل األرصفة العائمة ومنصات إطالق القوارب التي تتوافق تمامً 

مما يضمن أن يتمكن الجميع من الوصول إلى جمال هاربور واالستمتاع به. أنا فخور بالعمل  -قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة 
 ( لتقديم هذه األموال الهامة التي من شأنها تحسين واجهتنا البحرية لألجيال القادمة".  REDIالذي قمنا به في لجنة )

  
"بعد سنوات من العمل الشاق من قبل موظفي القرية والمقاولين  ة قرية ساكيت هاربور، قال أليكس مورجيا رئيس بلدي

( في REDIوالمساعدة من العديد من وكاالت والية نيويورك نحن فخورون بأننا بدأنا أخيًرا وبدء مرحلة بناء مشروع )
 ساكيت هاربور!" 

  
يرة أونتاريو ونهر سانت لورنس، أطلقت والية نيويورك ي ظل االستجابة للنمط الموسع للفيضانات على طول شواطئ بح 

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

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

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

مشروًعا محليًا وإقليميًا بتمويل من  134يجري تنفيذ  2019( التابع للوالية في ربيع عام  REDIمنذ إنشاء برنامج )
(REDI بما في ذلك )39مشروًعا في مرحلة التصميم و  50   



 مشروع اكتملت.   45مشروع في مرحلة البناء و 
  

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