مدينة نيويورك – المدينة األقوى واألكثر مرونة 2013

عن التجربة
يف  29أكتوبر  /ترشين الول  ،2012جلب اعصار ساندي موجة عواصف عىل مدينة نيويورك ،مما
أدى اىل غرق الطرق وحمطات املرتو واملرافق الكهرابئية وتسبب العصار أيضا يف انقطاع التيار
الكهرابيئ .أصيب  43خشصا وبلغت قمية الرضار  19مليار دولر عىل القل .واكن فهم اخملاطر
املناخية والتخطيط لها هدفا مت تكريسه أصال يف PlaNYCعندما مت اطالقه يف عام  2007من قبل
رئيس منظمة C40ومعدة مدينة نيويورك مايلك بلومربغ .وهو هجد رائد لستيعاب عدد مزتايد من
الساكن ،وتعزيز نوعية احلياة مجليع ساكن نيويورك والتصدي لتغري املناخ .أصبحت مدينة نيويورك
املدينة الكرث مرونة حيث كرست مجيع هجودها ملواهجة الحداث اجلوية القاس ية.

التطبيق
"نيويورك املدينة القوى والكرث مرونة"  -صدرت بعد س تة أشهر فقط من اعصار ساندي  -خطة تضم
أكرث من  250مبادرة من شأهنا أن تزيد من حامية الساحل وكذكل تعمل عىل تعزيز مباين املدينة،
ومجيع النظم احليوية اليت تدمع احلياة من ش بكة الطاقة ،أنظمة النقل ،ش باكت التصالت ،نظام الرعاية
الصحية ،امدادات املياه والغذاء .واستنادا اىل الساس اذلي وضعته بالنيك ،قامت املبادرة اخلاصة
لعادة البناء واملرونة ،ويه فرقة معل خاصة عقدها العمدة بلومربغ لصياغة اخلطة ،ابلعمل عن كثب
مع الواكلت احلكومية والوطنية ،وسعت اىل احلصول عىل مدخالت واسعة من املس ئولني املنتخبني
واجملموعات احمللية وأكرث من  1000خشص من ساكن نيويورك اذلين شاركوا يف ورش العمل العامة.
وجرى التنفيذ ابلفعل لتعزيز تدابري امحلاية الساحلية ،وجعل مباين املدينة أكرث قدرة عىل الصمود أمام
الفيضاانت والعواصف ،وجتديد خيارات التأمني لحصاب املنازل وأحصاب العامل ،وتعزيز الرعاية
الصحية والتصالت والطاقة وغريها من نظم البنية التحتية احليوية ملعاجلة اخملاطر املناخية يف املس تقبل.

التطبيق
ومن المثةل الرئيس ية عىل املشاريع والس ياسات اليت وردت يف اخلطة ما ييل:
• العوائق اليت تعرقل العواصف عىل املمرات املائية
• السدود املدرعة عىل بعض الشواطئ
•اجراء التعديالت عىل املباين الكبرية
• اعادة بناء املساكن املترضرة
• التخفيض من أسعار التأمينات عىل الفيضاانت لتدابري املرونة اخملتلفة

النتائج
من خالل تنفيذ املرحةل الوىل من اخلطة  -اليت تركز عىل مرونة املباين والبنية التحتية للطاقة خالل
العواصف الساحلية يف املس تقبل -سوف تكون املدينة قادرة عىل منع اخلسائر الاقتصادية اليت قد
تبلغ قميهتا  22مليار دولر أمرييك حبلول س نة ،2050وفقا للتقديرات احلالية .أرشكت اخلطة املدينة
بأمكلها يف تقيمي رسيع ،ولكن مفصل جدا.

-:رابط التجربة
http://www.c40.org/awards/2013awards/profiles/7

