
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 7/ 1 للنشر فوًرا: 

 
 

 الحاكمة هوكول توقع تشريعًا بشأن تسمية رئيس فرقة العمل المعنية بالتخفيف من حدة الفيضانات في شمال الوالية 
  

 ( تعيين مدير مؤسسة قناة والية نيويورك بريان ستراتون رئيسًا لفرقة العمل  S.8204a/A.9177يتم بمقتضي التشريع )
  

  2023يوليو/تموز  1أغسطس وتصدر تقريًرا في  22تجتمع فرقة العمل ألول مرة في 
  
  

( يقضي بتعيين مدير مؤسسة قناة والية  S.8204a/A.9177أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أنها وقعت تشريعًا جديًدا )
ستحدد فرقة العمل نيويورك بريان ستراتون رئيًسا لفرقة العمل المعنية بالتخفيف من حدة الفيضانات في شمال الوالية. 

وتوصي بالتدابير المعقولة التي يمكن اتخاذها لتعزيز إدارة الفيضانات والتخفيف من حدتها على طول قناة إيري. وستجتمع  
 أغسطس/آب.  22فرقة العمل ألول مرة في 

  
هم أكثر من أي وقت مضى  "نظًرا ألن نيويورك تشهد المزيد من الظواهر الجوية المتطرفة بسبب التغيرات المناخية، فمن الم

"عدد ال يحصى من مجتمعات نيويورك معرضة  قالت الحاكمة هوكول. أن نخطط إلجراءات الصمود ونعطيها األولوية،" 
للمخاطر المتعلقة بالمناخ مثل الفيضانات واألضرار الناجمة عن العواصف. من خالل تشكيل فرقة العمل المعنية بالتخفيف من  

ل الوالية، فإننا نتخذ إجراءات لتحديد استراتيجيات التخفيف من آثار الفيضانات التي ستحمي  حدة الفيضانات في شما
األشخاص الذين يعيشون في المجتمعات على طول قناة إيري، وتساعد في نهاية المطاف على التخفيف من حدة الفيضانات  

 المتكررة على هذه المجتمعات." 
  

أو آثار الفيضانات على طول قناة إيري على مدى السنوات الخمس الماضية على   ستستكشف فرقة العمل الجديدة تكاليف
الزراعة والنقل والبنية التحتية واستخدام األراضي والصحة العامة والتأمين والسياحة والترفيه وتوليد الطاقة. باإلضافة إلى  

تي قد تؤثر على التخفيف من الفيضانات وإدارتها ذلك، ستقوم فرقة العمل بتقييم تشغيل نظام القناة، واإلجراءات والخطط ال
وتحديد التدابير التكيفية، مع التكاليف، التي يمكن تنفيذها للتخفيف من أضرار الفيضانات. ستقوم فرقة العمل بإعداد تقرير  
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إن الفيضانات المنتظمة على المنازل واألعمال التجارية على طول "قال عضو مجلس شيوخ الوالية جون دبليو مانيون: 
بحيرة كروس ونهر سينيكا أمر غير مقبول ويتطلب حالً حقيقيًا من والية نيويورك. يعمل التشريع الذي اقترحته على إحياء  

تيجيات قابلة للتنفيذ للتخفيف من  فرقة العمل المعنية بالتخفيف من حدة الفيضانات في شمال الوالية، مع تكليفها بتقديم استرا
آثار الفيضانات في غضون اثني عشر شهًرا. أشكر الحاكمة كاثي هوكول على توقيع هذا القانون وعلى كونها شريكة قوية في  

 إيجاد حلول للفيضانات المدمرة والمنهجية التي ابتليت بها هذه المجتمعات."  
  

انتصار هائل لوسط نيويورك، حيث يساعد في حماية مجتمعاتنا من الفيضانات   : "هذاقال عضو الجمعية التشريعية آل ستيرب
المفاجئة وغيرها من أحداث الطقس القاسية. يوفر هذا القانون لفرقة العمل المعنية بالتخفيف من حدة الفيضانات في شمال  

مجتمعاتنا وأعمالنا التجارية. سيؤدي تعيين   الوالية الحاجة الملحة واالجتهاد الالزم لمعالجة هذه المشكلة بشكل مباشر وحماية
 قائد لفرقة العمل يتمتع بمعرفة وخبرة واسعة إلى المباشرة بالجهود الرامية إلى إيجاد حلول لوقف هذه المشكلة المستمرة." 

  



التخفيف من حدة "يسعدني أن أكون الرئيس المعين لفرقة العمل المعنية بقال مدير مؤسسة قناة نيويورك بريان يو ستراتون: 
الفيضانات. من خالل االلتقاء مع زمالئي في الوكالة الحكومية وخبراء متخصصين رائدين في مجال الهيدرولوجيا والهندسة  

المدنية والحفظ والتغيرات المناخية، أنا واثق من أن تعاون فرقة العمل وأبحاثها وتوصياتها سيوفر خارطة طريق لتحسين 
 إدارة المياه." 
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