
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 5/ 27 للنشر فوًرا: 

 
 

مليون دوالر أمريكي لتمويل حصة غير اتحادية من برنامج   87أعلنت الحاكمة هوكول أن الوالية ستقدم ما يصل إلى 
( للكوارث األخيرة، بما في ذلك إعصار إيدا، والعاصفة فريد  FEMAالمساعدة العامة للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )

  لمحلية في نيويوركوإعصار أسياس، تخفيفًا للعبء على الحكومات ا
  

تخفف والية نيويورك العبء عن الحكومات المحلية المؤهلة لبرنامج المساعدة العامة التابع للوكالة الفدرالية إلدارة  
هدسون، ومدينة نيويورك ومناطق الشريط الجنوبي -الطوارئ في وسط نيويورك، والبحيرات اإلصبعية، لونج ايالند، ميد 

  ة التكلفة غير الفيدراليةوذلك من خالل تغطية حص
  

يونيو/ حزيران بإمكانية  1باإلضافة إلى ذلك، تُذّكر الحاكمة هوكول الحكومات المحلية المتأثرة بالكوارث إيدا و فريد حتى  
  التقدم بطلب للحصول على تمويل التخفيف من المخاطر 

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن والية نيويورك ستغطي بالكامل الحصة غير الفيدرالية المطلوبة من برنامج المساعدة  
العامة التابع للوكالة الفدرالية إلدارة الطوارئ للحكومات المحلية المتأثرة بالعاصفة االستوائية أسياس والعاصفة االستوائية 

بت جميعها آثار الفيضانات المدمرة إلى نيويورك في العامين الماضيين. ويعتبر هذا التمويل  فريد وإعصار إيدا، والتي جل
ضروريًا لتنفيذ المشاريع التي تساعد الحكومات المحلية على إعادة بناء البنية التحتية العامة، من خالل تخفيف العبء المالي  

  على المجالس البلدية التي تعمل على التعافي. 
  
"جميعنا نعلم جيًدا مقدار الضرر الذي تسببت فيه عواصف مثل إيدا وفريد وأسياس في واليتنا في  الحاكمة هوكول:وصرحت  

العامين الماضيين، واليوم نعلن أن نيويورك ستغطي الحصة غير الفيدرالية لبرنامج المساعدة العامة للوكالة الفدرالية إلدارة 
وستساعد هذه الخطوة المهمة في تخفيف العبء على الحكومات المحلية التي تخطط للتقدم بطلب للحصول على هذا  الطوارئ.

التمويل الهام، وستساعد في إعادة بناء البنية التحتية ذات الملكية العامة. مع استمرار حدوث تغيرات مناخية وعواصف شديدة 
عدة سكان نيويورك ومجتمعاتهم على التعافي بعد األحداث المناخية  بشكل متكرر، سنواصل بذل كل ما في وسعنا لمسا

  القاسية."
  

بعد اإلعالن الرئاسي بشأن الكوارث الكبرى، تكون المقاطعات المتأثرة مؤهلة لتلقي تمويل اإلغاثة في شكل مساعدة عامة أو 
حلية إلعادة بناء البنية التحتية والمرافق المتضررة، تدعم المساعدة العامة جهود الحكومات الم مساعدة فردية أو االثنين معًا.

بينما تعتبر المساعدة الفردية تموياًل مباشًرا ألصحاب المنازل والشركات. بمجرد الموافقة على المشاريع واستكمالها، تقوم  
يُطلب من المستفيد تغطية    في المائة من التكاليف إلى راعي المشروع، بينما 75الحكومة الفيدرالية عادةً بسداد ما يصل إلى 

وينطبق هذا أيًضا على برنامج المنح الفيدرالي للتخفيف من المخاطر، والذي يوفر التمويل  في المائة المتبقية. 25نسبة الـ 
  للمناطق المحلية لتعزيز صمود مجتمعاتهم على المدى الطويل.

  
، مما أدى إلى زيادة الحصة الفيدرالية من H.R. 2471في مارس/ آذار، أقر الكونجرس ووقع الرئيس بايدن على قانون 

 31و 2020يناير/ كانون الثاني  1في المائة للمشاريع الناتجة عن الكوارث الكبرى التي أُعلن عنها بين  90السداد إلى 
 COVID-19من أجل تقديم اإلغاثة للواليات والمحليات التي تعاني بالفعل مع جائحة  2021ديسمبر/ كانون األول 

  المستمرة.
  



  تأثرت والية نيويورك بثالث كوارث أعلنت الحكومة الفدرالية عنها خالل هذه الفترة الزمنية:
  

  2020العاصفة االستوائية أسياس في أغسطس/ آب   ·

  2021بقايا العاصفة االستوائية فريد في أغسطس/ آب   ·

  2021بقايا إعصار إيدا في سبتمبر/ أيلول   ·

  
لتخفيف هذا العبء بشكل أكبر، تُطمئن الحاكمة هوكول الحكومات المحلية إلى أن والية نيويورك ستمول بالكامل الحصة غير 

  الفيدرالية للمشاريع المؤهلة لبرنامج المساعدة العامة للوكالة الفدرالية إلدارة الطوارئ.
  

"تتمثل مهمتنا في مساعدة   دمات الطوارئ بقوله:(، مفوض قسم األمن الداخلي وخJackie Brayوأشار جاكي براي )
المجتمعات المحلية في جميع أنحاء الوالية على التعافي بعد وقوع كارثة. ويخفف قرار الحاكمة بتمويل الحصة غير الفيدرالية 

كما سيواصل   بالكامل لإلغاثة في حاالت الكوارث العبء المالي على الحكومات المحلية المتأثرة بهذه العواصف الرهيبة.
فريقنا العمل مع المجتمعات المحلية لضمان حصولهم على التمويل الذي يحتاجونه إلعادة البناء ولحماية أنفسهم من الظواهر  

  المناخية المستقبلية. ونحن فخورون بدعم المجتمعات في عملية التعافي هذه."
  

اختبرت الكوارث الطبيعية األخيرة، التي تفاقمت بسبب   "لقد  (:Adriano Espaillatكما صرح النائب أدريانو إسبايالت )
تغير المناخ، صمود مجتمعاتنا في نيويورك الذي تجلّى واضًحا. وأحيي الحاكمة هوكول إلعالنها اليوم تخصيص التمويل 

ل أقوى، بدًءا من  للمجتمعات المحلية للمساعدة في تعافيها بعد هذه الكوارث. معًا، سنساعد مجتمعاتنا على إعادة البناء بشك
المستوى المحلي وإعطاء األولوية للمجتمعات األكثر احتياًجا، وضمان استمرار سكان نيويورك في التمتع ببنية تحتية عامة  

  يعول عليها في أعقاب هذه العواصف."
  

( يقبل حاليًا طلبات  DHSESكما تُذّكر الحاكمة أيًضا المناطق المحلية بأن قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ بالوالية )
  الحصول على تمويل منحة تخفيف المخاطر المتاحة للحكومات المحلية المتأثرة بالعاصفة االستوائية فريد وإعصار إيدا.

  
سيقوم قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ بوالية نيويورك بمراجعة الطلبات وتقديم المساعدة الفنية للمتقدمين عند الطلب. 

. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول كيفية التقدم للحصول على 2022يونيو/ حزيران  1لنهائي للتقديم هو الموعد ا
https://www.dhses.ny.gov/hazard- ( على:HMGPالتمويل وإجراءات برنامج منحة تخفيف المخاطر )

 mitigation 
  

  معلومات عن قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ
يوفر قسم والية نيويورك لألمن الداخلي وخدمات الطوارئ القيادة والتنسيق والدعم لتجنب الكوارث وحاالت الطوارئ 

األخرى والحماية منها واالستعداد لها ومواجهتها والتعافي من آثارها والتخفيف من حدتها. لمزيد من المعلومات، يمكن أن  
  .موقعنا اإللكتروني ، أو قم بزيارةInstagram أو Twitter ، أو تابعنا علىFacebook تجدنا على

  
###  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fhazard-mitigation&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea6643fb9d574cda2a1108da40114a18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892740244941964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IapNXaYxm5lNg6%2FZhtqsQ8ytWNnLNG%2ByhmzYpC%2BMRkE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fhazard-mitigation&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea6643fb9d574cda2a1108da40114a18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892740244941964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IapNXaYxm5lNg6%2FZhtqsQ8ytWNnLNG%2ByhmzYpC%2BMRkE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea6643fb9d574cda2a1108da40114a18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892740244941964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ae8lu%2B%2BVL%2B68TfIgUqiCuQKN%2BNTZC7wFqodrjJlo0Vo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea6643fb9d574cda2a1108da40114a18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892740244941964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rSm8TWBdu%2F7l94OAhWpTbvQGlanXZkesmgcl99z35gk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnysdhses%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea6643fb9d574cda2a1108da40114a18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892740244941964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QisynBto8zRGanRYRIoIb4o9M7zYpawhO9%2F%2BjtfWya8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea6643fb9d574cda2a1108da40114a18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892740244941964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BSYPSQsLD1UVgv0bSmLxo1Va5hGAAGcHRU%2FlWea0tzA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea6643fb9d574cda2a1108da40114a18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892740244941964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=v8B8pEZLmb6gnR48tyvE5CqOhDt8%2BV8C6%2BHXVcVER1s%3D&reserved=0
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