
 

 

 
 
 
 

 ) Gubernatorial Disaster Proclamationإعالن الحاكم للطوارئ (
 
 
الموافقة    األسبوعیة  العطلة  بدایة  منذ  إلینوي  والیة  شھدت  شتویة   2021فبرایر    14-13حیث  عواصف 

شدیدة البرودة وصلت إلى تسببت في تراكم كمیات ضخمة من الجلید ودرجات حرارة شدیدة االنخفاض وریاح ثلجیة  
 درجة تحت الصفر في مناطق متفرقة بالوالیة،  30ونحو  15ما یتراوح بین 

 
وحیث تتوقع إلینوي بناء على بیانات ھیئة الطقس الوطنیة أن یستمر الطقس الشتوي الشدید بما یصاحبھ من 
في بعض  الباردة  الریاح  إلى وصول درجات حرارة  حالیًا  تشیر األرصاد  الجلید. حیث  تراكم  القارس وزیادة  البرد 

 برودة ھي شمال ووسط غرب الوالیة،   تحت الصفر، وأن أكثر المناطق 30و 20مناطق الوالیة إلى ما بین 
 

تتسبب في ھبوب وانجراف الجلید  وف  وحیث إن الریاح القویة مع ازدیاد ھبوب الھواء القطبي الشمالي س
 في المناطق المفتوحة،

 
الصحة   تھدید  إلى  الصفر  تحت  القابعة  الحرارة  ودرجات  العاصفة  والریاح  الجلید  تراكم  سیؤدي  وحیث 

 ي الوالیة،والسالمة العامة ف
 

وحیث إنھ وبسبب األحوال الجویة الشدیدة في مناطق أخرى بالبالد التي تسببت في تجمد آبار الغاز الطبیعي 
في مناطق اإلنتاج بعدة والیات منھا تكساس وأوكالھوما وكنساس، انخفضت إمدادات الغاز الطبیعي في ظل زیادة 

 الطلب علیھ،
 

الحرارة دون   إنھ وبسبب درجات  إمدادات وحیث  الطاقة وأعاقت  الطلب على  إلى زیادة  أدت  التي  الصفر 
الغاز الطبیعي، أعلنت المرافق أنھا تشھد حالیًا ارتفاًعا في أسعار بیع الجملة للغاز الطبیعي عن األسعار الطبیعیة في 

بمقدار من   مكان  ا  100إلى    10أي  في  ارتفاًعا شدیدًا  التكالیف  ھذه  تسبب  أن  المتوقع  بالنسبة ضعف. ومن  ألسعار 
 للمستھلكین خاصة زبائن المرافق المملوكة للبلدیات مما یرفع أسعار فواتیر الغاز الطبیعي والكھرباء الشھریة، 

 
الموارد    تكون  فقد  إلینوي،  والیة  في  الطوارئ  إدارة  ھیئة  تلقتھا  التي  التقاریر  إلى  واستناداً  إنھ  وحیث 

ھناك أن  كما  استنفدت  قد  المحلیة  الشدیدة    والقدرات  الشتویة  الجویة  األحوال  آثار  لمواجھة  الوالیة  موارد  إلى  حاجة 
 والتعافي منھا، 

 
في   الطوارئ  إدارة  قانون ھیئة  السابعة من  المادة  بموجب  قانونیًا  مبرًرا  تمثل  الراھنة  الظروف  إن  وحیث 

 وارئ،) إلعالن حالة الط section 7 of the Illinois Emergency Management Actإلینوي (
 
 ) الخامسة  مادتھ  في  إلینوي  والیة  دستور  ینص   ,Illinois Constitution, in Article Vوحیث 

Section 8 على أن "یكون للحاكم السلطة التنفیذیة العلیا، ویكون مسؤوًال عن التنفیذ األمین للقوانین"، وینص في (
 الدستور الصحة والسالمة والرفاھیة للشعب"،دیباجتھ على أن الغرض الرئیسي من الدستور ھو "أن یكفل 

 
الصحة   المسؤولة عن ضمان  المحلیة  والحكومات  إلینوي  علیھ، وحرًصا على حمایة ومساعدة شعب  بناء 

 والسالمة العامة، أعلن أنا جیھ بي بریتزكر حاكم والیة إلینوي ما یلي: 
 

 Section 7 of theھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي (المادة األولى:  بموجب أحكام المادة السابعة من قانون  
Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7  أرى أن ھناك حالة طوارئ قائمة (

داخل والیة إلینوي وأعلن على وجھ التحدید جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة. ویفوض ھذا اإلعالن 
سلطات الطوارئ المنصوص علیھا في المادة السابعة من قانون ھیئة إدارة الطوارئ بإلینوي   الحاكم بممارسة جمیع

)Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7 ال المثال  سبیل  على  ومنھا   (
 الحصر سلطات الطوارئ المحددة المبینة أدناه. 

 
إلى    الطوارئ  إدارة  ھیئة  نوجھ  الثانیة:  الوالیة  المادة  موارد  لتنسیق  بالوالیة  الطوارئ  عملیات  تنفیذ خطة 

 لدعم الحكومات المحلیة في عملیات مواجھة للطوارئ وتخطي أضرارھا.
 

المادة الثالثة:  للمساعدة في عملیات الشراء الطارئة الالزمة لالستجابة للطوارئ وحاالت الطوارئ األخرى 
 Illinois Emergency Management Agencyلطوارئ في إلینوي ( على النحو الذي یجیزه قانون ھیئة إدارة ا

Act یتم تعلیق أحكام قانون المشتریات في إلینوي التي قد تمنع بأي حال من األحوال أو تُعیق أو تؤخر اإلجراءات ،(
 الالزمة للتعامل مع الطوارئ إلى الحد الذي ال یتعارض مع القانون الفیدرالي. 

 
ویج الرابعة:   وأوامر  المادة  قوانین  لتعلیق  المناسبة  التنفیذیة  اإلجراءات  اتخاذ  األمر  لزم  إذا  للحاكم  وز 

) إلینوي  في  الطوارئ  إدارة  ھیئة  لقانون  وفقا  أخرى،  ولوائح   Section 7(1) of the Illinoisوقواعد 
Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7(1) .( 



 

 

 
الن في طلب مساعدة الطوارئ أو الكوارث أو كالھما من اإلدارة الفیدرالیة  المادة الخامسة:  یساعد ھذا اإلع 

المحلیة  والحكومات  الوالیة  قدرات  یفوق  المطلوب  التعافي  أن  لألضرار  وشامل  كامل  تقییم  إجراء  بعد  تبین  إذا 
 المتضررة. 
 

 یوًما. 30المادة السادسة:  یسري ھذا اإلعالن اعتباًرا من اآلن ولمدة 
 
 
 
      _______________________ 

 جیھ بي بریتزكر 
 الحاكم
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