
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27رقم 

 

 تنفيذي  أمر

 

ألباني، وبروم، وكايوجا، وتشينانغو، وكولومبيا، وكورتالند، وديالوير، ودوتشيس، وإسيكس، إعالن حالة الطوارئ الكارثية في مقاطعات 

وفولتون، وجرين، وهاميلتون، وهيركيمير، ولويس، وماديسون، ومونتغمري، وأونيدا، وأونونداغا، وأونتاريو، وأورانج، وأوسويجو، 

شوهاري، وشويلر، وسينيكا، وسوليفان، وتيوجا، وتومبكينز، وأولستر، ووارن، وأوتسيغو ، وبوتنام، ورينسيالر، وساراتوجا، وشينيكتادي، و

 وواشنطن، وواين، وييتس، والمقاطعات المجاورة 

 

وما بعد ذلك، من المتوقع أن يخلق إعصار نوريستر ظروفًا خطرة تشكل خطًرا وشيًكا على   2023مارس/آذار    13في    حيث أنه،

، والصحة العامة، وأنظمة السالمة العامة داخل مقاطعات ألباني، وبروم، وكايوغا، وتشينانجو، وكولومبيا، وسائل النقل العام، وخدمة المرافق

وأونيدا،   ومونتغمري،  وماديسون،  ولويس،  وهيركيمير،  وهاميلتون،  وجرين،  وفولتون،  وإسكس،  ودوتشيس،  وديالوير،  وكورتالند، 

وأو  ، وأوسويجو  وأورانج،  وأونتاريو،  وبوتنام، ورينسيالر، وساراتوجا، وشينيكتادي، وشوهري، وشويلر، وسينيكا،  وأونونداغا،  تسيغو، 

 وسوليفان، وتيوجا، وتومبكينز، وأولستر، ووارين، وواشنطن، وواين، وييتس، ومقاطعات مجاورة؛

 

رياح القوية التي تصل ، من المتوقع أن يتمخض عن العاصفة ما يصل إلى ثالثة أقدام من الثلوج الكثيفة والرطبة، والوحيث أنه

مياًل في الساعة، والفيضانات الساحلية والبحرية مما يؤدي إلى إغالق الطرق، وتعطيل السفر، وانقطاع التيار الكهربائي على    45سرعتها إلى  

 نطاق واسع، وإلحاق أضرار بالجمهور والممتلكات الخاصة، التي تشكل تهديدًا للصحة والسالمة العامة؛

 

حاكمة والية نيويورك، وبموجب السلطة المخولة لي بموجب دستور والية نيويورك والقسم   اآلن، وبناًء عليه، أنا كاثي هوشول،

من القانون التنفيذي، أجد أن هناك كارثة ال تستطيع الحكومات المحلية المتضررة االستجابة لها بشكل كافي.  لذلك، أعلن   B-2من المادة  28

مساًء في مقاطعات  ألباني، وبروم، وكايوجا،   8:00في الساعة    2023مارس/آذار    13رئ الكارثية في الوالية اعتباًرا من  عن حالة الطوا

وماديسون،   ولويس،  وهيركيمير،  وهاميلتون،  وجرين،  وفولتون،  وإسيكس،  ودوتشيس،  وديالوير،  وكورتالند،  وكولومبيا،  وتشينانغو، 

وأونتاريو، وأورانج، وأوسويجو، وأوتسيغو، وبوتنام ، ورينسيالر، وساراتوجا، وشينيكتادي، وشوهاري،   ومونتغمري، وأونيدا، وأونونداغا،

وشويلر، وسينيكا، وسوليفان، وتيوجا، وتومبكينز، وأولستر، ووارن، وواشنطن، وواين، وييتس، والمقاطعات المجاورة.  يسري هذا األمر  

 .2023أبريل/نيسان   12التنفيذي حتى 

 

ِّض   B-2من المادة    29وفقًا للفقرة    على ذلك،  عالوة من القانون التنفيذي، أوعز بتنفيذ خطة الوالية الشاملة إلدارة الطوارئ وأفو 

مساًء، الوكاالت الحكومية والصليب األحمر األمريكي التخاذ اإلجراءات المناسبة لحماية   8:00الساعة    2023مارس/آذار    13اعتباًرا من  

ومساعدة الحكومات المحلية المتضررة واألفراد في االستجابة لهذه الكارثة والتعافي منها، وتقديم المساعدات األخرى الالزمة ممتلكات الوالية  

 لحماية الصحة والسالمة العامة؛

 

إلى   390(، والذي يوفر اإلغاثة من األجزاء من  A)C.F.R. 390.23(a)(l)  49فإن هذا اإلعالن يفي بمتطلبات  باإلضافة إلى ذلك،   

(. إن مثل هذه اإلغاثة  Federal Motor Carrier Safety Regulations, FMCSRمن لوائح سالمة ناقالت السيارات الفيدرالية )  399

( ضرورية لضمان قيام طواقم العمل بتنظيف الطرق الحيوية وتسريع حركة كواقم  FMCSRمن اإلدارة الفيدرالية لسالمة الناقالت اآللية )

 ة المرافق إلى والية نيويورك.استعادة طاق

 

الواردة في القانون التنفيذي بشأن تعليق العمل   B-2من المادة    a-29وبموجب السلطة المخولة لي بموجب البند  باإلضافة إلى ذلك،  

المتثال لمثل هذا القانون أو  مؤقتًا بأي تشريع، أو قانون محلي، أو مرسوم، أو أمر، أو قاعدة، أو الئحة، أو أي جزء منها أو تعديلها، في حالة ا

القاعدة أو اللوائح من شأنه أن يمنع أو يعيق أو يؤخر اإلجراء الالزم للتعامل مع حالة الطو النظام أو  ارئ القانون المحلي أو المرسوم أو 

 ، القوانين التالية:2023، /نيسان12الكارثية، فأنا بموجب هذا أعلق مؤقتًا أو أعدل، للفترة من تاريخ هذا األمر التنفيذي حتى أبريل 

 

من قانون مالية الوالية، بالقدر الالزم لشراء الطعام واإلمدادات والخدمات والمعدات أو تقديم أو تقديم خدمات مركزية   G-97القسم   •

مختلفة لمساعدة الحكومات المحلية واألفراد المتضررين والكيانات األخرى غير الحكومية في االستجابة والتعافي من حالة الطوارئ 

 الكوارث؛ 

 



نون مالية الوالية، بالقدر الذي يتفق مع المادة الخامسة، القسم األول من دستور الوالية، وبالقدر الالزم إلضافة عمل من قا  112القسم   •

 ومواقع ووقت إضافي إلى عقود الوالية؛ 

 

والمادة    163القسم   • الوالية  مالية  قانون  و  C-4من  السلع  بشراء  للسماح  الالزم  بالقدر  االقتصادية،  التنمية  قانون  الخدمات من 

 والتكنولوجيا والمواد دون اتباع عمليات اإلشعار القياسية وعمليات الشراء. 

 

من قانون تمويل الوالية، بالقدر الالزم للجمع بين خدمات التصميم والبناء في عقد واحد و/أو للحصول على خدمات   a-136القسم   •

 فحص التصميم والبناء؛

 

 السريعة بالقدر الالزم للتصريح بمنح عقود الطوارئ؛   ( من قانون الطرق3( و)2( و)1) 38القسم  •

 

من قانون المركبات والمرور إلى الحد الذي يكون فيه إعفاء المركبات المسجلة بشكل صحيح في واليات   401و  385و  375األقسام   •

 ستجابة لحالة الطوارئ؛ قضائية أخرى من متطلبات تسجيل المركبات والمعدات واألبعاد ضروريًا للمساعدة في االستعداد واال

 

من قانون السلطات العامة إلى الحد الذي يسمح لهيئة والية نيويورك بشراء السلع والخدمات الضرورية   2879والمادة    a-359القسم   •

 دون اتباع عمليات الشراء القياسية؛ و

 

 1660و  1650و  1640و  1630و  1602من قانون الطرق السريعة؛ األقسام    346و    104من القانون التنفيذي؛ المادتان    24المادة   •

( من 32)  20من قانون القرى؛ البند    1706-17و  602-6( من قانون النقل؛ المادتان  16)  14ن قانون المركبات والمرور؛ البند م

من قوانين نيويورك وقواعدها   21من العنوان    107.1من قانون المدن من الدرجة الثانية؛ والقسم    91قانون المدن العام؛ المادة  

 ويد الحاكمة بسلطة تنظيم حركة المرور وحركة المركبات على الطرق والطرق السريعة والشوارع.ولوائحها، بالقدر الالزم لتز

 

 

صدر تحت توقيعي وختم الوالية الخاص في مدينة ألباني في هذا اليوم  

في عام ألفين وثالثة  الثالث عشر من شهر مارس/آذار

 وعشرين.

 

 

 

 

 

 

  صدر عن الحاكمة

 

 سكرتير الحاكمة 


