
 

 إعالن الحاكم للطوارئ 
 

یولیو    25إنشات منذ اإلثنین    10تعرضت مناطق مقاطعتي سانت كلیر وواشنطن لھطول أمطار وصل ارتفاعھا إلى أكثر من    حیث
 ، ما أدى إلى سیول بعدة أماكن، 2022یولیو  27وحتى األربعاء   2022

 
 وحیث تسببت السیول في إغالق الطرق وإجالء السكان في عدة مناطق بمقاطعة سانت كلیر،

 
صدع السد الثانوي على خزان ناشفیل بمقاطعة واشنطن وسبب سیوًال اجتاحت العدید من المنازل وأغلقت طریق ستیت  وحیث ت 

 ،  15روت 
 

في منطقة إیست سانت لویس (بمقاطعة سانت كلیر) ما دفع إلى اتخاذ إجراءات    2022یولیو    29وحیث استمرت السیول لیوم  
 فرد من المنطقة،    100الحفاظ على األرواح ومنھا إجالء نحو 

 
 وحیث یجري اآلن إقامة أماكن اإلیواء للسكان الذین تم إجالؤھم،

 
یس ومقاطعة سانت كلیر ومقاطعة واشنطن وسكانھا یكافحون إلصالح األضرار والتعافي  وحیث ما زالت منطقة إیست سانت لو

 من السیول التي اجتاحت ھذه المناطق،  
 

وحیث إنھ ووفقًا للتقاریر التي تلقتھا ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي، فقد استنفدت ھذه المناطق مواردھا وقدراتھا المحلیة، وال بد  
 الوالیة للتعامل مع ھذه السیول والتعافي من آثارھا، من االستعانة بموارد

 
أن الظروف المحیطة بھذه السیول قد أسفرت عن خطر مھدد بأضرار جسیمة وإصابات وخسائر في األرواح والممتلكات    وحیث

إلینوي ( قانون ھیئة إدارة الطوارئ في  الرابعة من  المادة   Section 4 of the Illinoisعلى نطاق واسع وخطیر، بمقتضى 
Emergency Management Agency Act    ،( 

 
من سیاسات والیة إلینوي أن تكون مستعدة للتصدي ألي كوارث، ومن ثم فمن الضروري والالزم أن توفر الوالیة  إن    وحیث

 موارد حكومیة إضافیة من طرفھا لضمان الحفاظ على سالمة وأمن سكان الوالیة، 
 

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

 
) على أن "یكون Illinois Constitution, in Article V, Section 8ینص دستور والیة إلینوي في مادتھ الخامسة (  وحیث

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

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

 أنا جیھ بي بریتزكر حاكم والیة إلینوي ما یلي: 
 

 Section 7 of the Illinois Emergencyعمالً بأحكام المادة السابعة من قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي (   المادة األولى: 
Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7ھناك حالة طوارئ قائمة داخل والیة إلینوي وأعلن أن مقاطعتي    )، أرى أن

سانت كلیر وواشنطن على وجھ التحدید مناطق كوارث.  ویفوض ھذا اإلعالن الحاكم بممارسة جمیع سلطات الطوارئ المنصوص  



لطات الطوارئ المحددة المبینة علیھا في المادة السابعة من قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي التي تشمل دون أن تقتصر على س
 أدناه.

 
)  State Emergency Operations Planنوجھ ھیئة إدارة الطوارئ إلى تنفیذ خطة عملیات الطوارئ بالوالیة (  المادة الثانیة:

 لتنسیق موارد الوالیة لدعم الحكومات المحلیة في التصدي للكارثة وتخطي أضرارھا.
 

للمساعدة في عملیات الشراء الطارئة الالزمة لالستجابة للطوارئ وغیر ذلك من سلطات الطوارئ على النحو     المادة الثالثة: 
)  Illinois Procurement Codeالذي یجیزه قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي، تعلق أحكام قانون المشتریات في إلینوي (

للتعامل مع الكارثة بأي شكل من األشكال وذلك بما ال یتعارض مع القانون  التي قد تمنع أو تُعیق أو تؤخر اإلجراءات الالزمة  
  الفیدرالي. ویجوز للحاكم إذا لزم األمر اتخاذ اإلجراءات التنفیذیة المناسبة لتعلیق قوانین وأوامر وقواعد ولوائح أخرى، وفقا لقانون

 Section 7(1) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCSھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي (
3305/7(1 .(( 

 
الرابعة: (   المادة  السابعة  مادتھ  في  الطوارئ  إدارة  ھیئة  قانون   Section 7(3) of the Illinois Emergencyبمقتضى 

Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7(3ن  )) یفعّل ھذا اإلعالن سلطة الحاكم التي تخول لھ حسب االقتضاء أ
مع   التعامل  تسھیل خطط  أو  تنفیذ  لغرض  لھا  التابعة  الوحدات  أو  الوالیة  إدارات وھیئات  مھام  أو  أو موظفي  توجیھات  یحول 

 الطوارئ. 
 

نوجھ جمیع ھیئات الوالیة بالتعاون مع الحاكم وفیما بینھا ومع السلطات المحلیة في وضع وتنفیذ االستراتیجیات     المادة الخامسة:
 للتعامل مع الكارثة الراھنة والتعافي من آثارھا. والخطط الالزمة

 
یساعد ھذا اإلعالن في طلب مساعدات الكوارث من اإلدارة الفیدرالیة إذا تبین بعد إجراء تقییم كامل وشامل     المادة السادسة: 

 لألضرار أن التعافي الفعال یفوق قدرات الوالیة والحكومات المحلیة المتضررة. 
 

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

فقد أمھرتھ بتوقیعي  وإشھادًا على ما تقدم،     
 وختمتھ بالختم العظیم لوالیة إلینوي.

 

صدر في مقر الكابیتول بمدینة  
سبرینغفیلد في ھذا الیوم الموافق 

التاسع والعشرین من شھر یولیو من 
العام ألفین واثنین وعشرین میالدیة 



والعام مائتین وأربعة من تاریخ والیة 
 إلینوي.

 

 

 

 

 

 الحاكم       سكرتیر الوالیة 

 


