
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2023/ 2/ 24 للنشر فوًرا: 

 
 

الحاكمة هوكول تطلب من الرئيس بايدن اإلعالن عن كارثة كبرى لتأمين المساعدة الفيدرالية للمجتمعات المتضررة من  
   عاصفة ديسمبر/كانون األول التاريخية

  
من شأن اإلعالن أن يوفر المساعدة الفيدرالية في حاالت الكوارث للحكومات المحلية في مقاطعات إيري وجينيسي ونياجارا 

  انت لورانس وسوفولك؛ كما سيقدم المساعدة الجنائزية واستشارات األزمات للمجتمعات في غرب نيويوركوس
  

من عاصفة ثلجية تاريخية في غرب نيويورك إلى الرياح العاتية واألمطار الغزيرة المصحوبة بفيضانات في لونغ آيالند،  
  في تأثيرات بعيدة المدى 2022تسببت العاصفة الشتوية الكارثية في أواخر ديسمبر/كانون األول 

  
سمبر/كانون األول لتقديم الدعم األولي لعمليات دي 26حصلت الحاكمة هوكول سابًقا على إعالن طوارئ فيدرالي في 

 االستجابة واإلنقاذ  
  

  
طلبت الحاكمة كاثي هوكول اليوم من الرئيس بايدن اإلعالن عن حالة كارثية كبرى لدعم التعافي المستمر للمجتمعات  

المتضررة من العاصفة المدمرة في أواخر ديسمبر/كانون األول، والتي تسببت في ظروف عاصفة ثلجية تاريخية في غرب  
لونغ آيالند. إذا تم منح هذا اإلعالن، فسوف يُسمح بتقديم المساعدة المالية نيويورك، إضافة غلى الفيضانات الساحلية كبيرة في 

الفيدرالية للمجتمعات في غرب نيويورك، والبحيرات اإلصبعية، والمنطقة الشمالية، وفي لونغ آيالند لتغطية األضرار وبعض  
ز واستشارات األزمات لسكان مقاطعتي إيري  عمليات االستجابة. تطلب الحاكمة أيًضا تموياًل مباشًرا لتغطية نفقات الجنائ

من خالل إعالن الطوارئ  بالفعلونياجارا. يعتمد هذا الجهد على المساعدة الفيدرالية التي حصلت عليها الحاكمة هوكول 
  االستجابة واإلنقاذ طوال الحدث الذي استمر ستة أيام. ديسمبر/كانون األول والذي دعم عمليات 26الفيدرالي الصادر في 

  

"لقد قدمت طلبًا رسميًا إلى الرئيس بايدن لتأمين إعالن حالة كوارث كبرى لدعم المجتمعات في جميع أنحاء نيويورك 
. "ستدعم قالت الحاكمة هوكول المتضررة من العاصفة الشتوية المدمرة التي ضربت واليتنا في ديسمبر/كانون األول،"

ها حكومتي لمساعدة سكان نيويورك على مواصلة التعافي من هذه العاصفة التي  المساعدة الفيدرالية الجهود المستمرة التي تبذل
  تحدث مرة واحدة في كل جيل."

  
برنامج المساعدة العامة  يؤمن اإلعالن عن كارثة كبرى في المقام األول المساعدة المالية من الحكومة الفيدرالية من خالل 

، لتوفير التمويل للحكومات المحلية والمنظمات غير الربحية المؤهلة  (FEMAالتابع للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )
إلزالة األنقاض وتدابير الحماية وإصالح المباني والبنى التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور ومرافق معالجة المياه ومياه  

  لمدارس والحدائق وغيرها من المرافق.الصرف الصحي ومواقع البنى التحتية الحيوية وا
  

( مباشرة مع  DHSESبعد وقوع كارثة، تعمل وحدة التعافي من الكوارث التابعة لقسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ )
( والحكومات المحلية المتأثرة لتقييم األضرار الناجمة عن الكارثة FEMAنظرائها في الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )

( مما إذا كانت  FEMAوالتكاليف المتعلقة بها. بمجرد اكتمال هذه التقييمات، تتحقق الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ ) 
الوالية والمقاطعات المتأثرة قد وصلت إلى عتبات األضرار الفيدرالية المطلوبة. بعد هذه العملية، تطلب الحاكمة من الرئيس  

 اإلعالن عن كارثة كبرى.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-submits-request-federal-emergency-declaration-historic-winter-storm-continues&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253612389%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WBd9OW%2BJP8AKVCg%2F%2BLU4a%2BlnUD%2BhPiPFxBeb1RBuVNM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fassistance%2Fpublic&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y7o%2Bz5knXwZvccCrNsbvE9MtBi5lJe5FS9WFJrPDlVY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fassistance%2Fpublic&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y7o%2Bz5knXwZvccCrNsbvE9MtBi5lJe5FS9WFJrPDlVY%3D&reserved=0


  اكتمال عملية تقييم األضرار، تطلب الحاكمة هوكول على وجه التحديد ما يلي:مع 
  

، بما في ذلك المساعدة في  إيري وجينيسي ونياجرا وسانت لورانس وسوفولكالمساعدة العامة لمقاطعات  •
لتعويض المناطق المحلية عن   إيري وجينيسي ونياجرا وسانت لورانسالثلوج المتساقطة على مقاطعات 

 عمليات إزالة الثلوج. 

 .  إيري ونياغارامساعدة إضافية في الجنائز واستشارات األزمات لسكان مقاطعتي  •

  
والية "بدأت هذه العاصفة التاريخية كحدث على مستوى ال قال جاكي براي، مفوض قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ:

مع توقعات معقدة من الثلوج والجليد والرياح القوية وبرودة الرياح الشديدة. خلقت هذه الظروف عاصفة ثلجية استمرت ما  
يقرب من يومين في منطقة بوفالو والتي أصبحت خطرة على المستجيبين لحاالت الطوارئ المتمركزين مسبقًا، وكاسحات  

يقنا فخوًرا بالعمل جنبًا إلى جنب مع جميع شركائنا في االستجابة للطوارئ المشاركين الثلج، وطواقم المرافق للتنقل. كان فر
  في الحدث وأتطلع إلى مواصلة العمل مع الحاكمة هوكول لمساعدة مجتمعاتنا على التعافي."

  
ساعة متتالية من الظروف الشبيهة بالعواصف الثلجية في مقاطعة إيري، وهي أطول  37في غرب نيويورك، كانت هناك 

قدم، وشهدت مقاطعة نياجارا تساقًطا للثلوج حطم األرقام   5,000عاصفة ثلجية مسجلة في الواليات المتحدة تحت ارتفاع 
لقوية إلى انعدام الرؤية لمدة يومين تقريبًا، وهي ظروف تفاقمت بسبب البرد  القياسية. أدى مزيج من الثلوج الكثيفة والرياح ا

ألف أسرة بدون كهرباء. أجرى موظفو وكالة والية  80القارس وانقطاع التيار الكهربائي. في ذروة العاصفة، كانت أكثر من 
المسؤولون المحليون مئات آخرين.   عملية إنقاذ في غرب نيويورك طوال فترة هذه العاصفة وأنقذ  650نيويورك أكثر من 

شخص من سكان مقاطعة إيري ومقيم   46على الرغم من الجهود البطولية التي بذلها المستجيبون للطوارئ في نيويورك، فقد 
  من مقاطعة نياجارا حياتهم بشكل مأساوي. 1
  

ي فيضانات ساحلية واسعة النطاق في مقاطعة  في لونغ آيالند، تسببت الرياح القوية واألمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة ف
سوفولك، مما تسبب في أضرار ناجمة عن الحطام وآالف من حاالت انقطاع التيار الكهربائي بسبب تضرر البنية التحتية. كما  

  تسبب االرتفاع الكبير في المد والجزر في تآكل السواحل في المنطقة.
  

ديسمبر/كانون األول. وكان قسم   23قبل العاصفة الشتوية، أعلنت الحاكمة هوكول حالة الطوارئ على مستوى الوالية في 
( ووكاالت الوالية األخرى على اتصال دائم مع دائرة األرصاد الجوية الوطنية DHSESاألمن الداخلي وخدمات الطوارئ )

( بوالية نيويورك DHSESصفة. قام قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ )والحكومات المحلية في األسبوع الذي سبق العا
ومكتب  ومكتب إدارة الطوارئ ومكتب الوقاية من الحرائق ومكافحتها، وإدارة النقل، وهيئة الطريق السريع، وشرطة الوالية، 

قًا في مناطق غرب نيويورك (، بنشر جميع الموارد مسبDECوإدارة المحافظة على البيئة )حدائق الوالية والترفيه، 
والبحيرات اإلصبعية وشمال الوالية قبل العاصفة. واندفعت موارد الوالية اإلضافية إلى المناطق المتضررة بشدة، بما في ذلك 

  جندي من الحرس الوطني. 800ما مجموعه أكثر من 
  

  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، ابحث عنا  
  .موقعنا اإللكترونيأو ُزر  نستغراماأو  تويتر أو تابعنا على  فيسبوكعلى 

  
###  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 

 press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xKs4oPJWJdmtlaDu%2BVNLZZCiyIUyUE6SNKLz0CJph%2FE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tvy%2FCr289kVs%2BQ96HhETIV4mzdgwpvXDQNhtvTowHFc%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%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AUU7bNye9B9lvgmqTlig1oeYQF2PIs9G7rYtQUe9vzE%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%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Lk9hBeOAHrhTHjmEmE8NCew%2Fr0jcrzG8eaScWeOCqBs%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%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JU9GudmUYM3RfCG3i44i0vg5UBx8UQJIdDPy%2BGCR5zU%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

