
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعالن الطوارئ من الحاكم 
 

حیث تتنبأ ھیئة األرصاد الجویة الوطنیة بأن عاصفة "الندون" الشتویة التي تصل یوم الثالثاء الموافق األول   
على األقل ستضرب األغلبیة   2022فبرایر    4والمحتمل استمرارھا حتى صباح الجمعة الموافقة    2022من فبرایر  

ن الجلید تتراوح ما بین تسعة وثمانیة عشر إنًشا من  العظمى من مقاطعات والیة إلینوي وستؤدي لسقوط كمیات كبیرة م
 الجلید على امتداد مناطق شاسعة من الوالیة وستكون مصحوبة بالصقیع والثلوج واألمطار والریاح القویة، 

 
وحیث إن ھذه العاصفة تشكل تھدیدًا بتعطل سیر الحیاة الیومیة بمستویات كبیرة إلى جسیمة في عدة مناطق   

نھا شیكاغو ومنطقة بحیرة میشیغان ووسط إلینوي، كما تشكل تھدیدًا بحدوث آثار طفیفة إلى متوسطة في  من الوالیة م
 أنحاء معظم المناطق األخرى من الوالیة،

 
وحیث إن أشكال التعطیل التي تھدد ھذه العاصفة الشتویة المرتقبة بحدوثھا تشمل انقطاع الكھرباء عن المناطق  

طیة الطرق بالجلید والثلوج مع انعدام الرؤیة ما یعطل التنقل على الطرق، وھبوب وانجراف السكنیة والتجاریة، وتغ
 الجلید، وإثقال العبء على فرق عمل الطرق المحلیة، 

 
وحیث تشیر خطط وتحلیالت ھیئة إدارة الطوارئ إلى أن آثار ھذه العاصفة من المتوقع أن تستنزف الموارد   

یس ذلك  وأن  المحلیة،  العاصفة والقدرات  مواجھة  أجل  من  الوالیة  لموارد  المضبوط  والتوزیع  المسبق  التجھیز  تلزم 
 والتعافي منھا، 

 
 Illinois Emergencyمن قانون إدارة الطوارئ (  7وحیث تشكل ھذه الظروف مبرًرا قانونیًا بموجب المادة   

Management Actدًا تاًما لحمایة صحة جمیع السكان ) إلعالن حالة الطوارئ سعیًا لضمان استعداد الوالیة استعدا
 وسالمتھم،

 
 Illinois Constitution, in Article V, Sectionوحیث ینص دستور والیة إلینوي في مادتھ الخامسة (  
) على أن "للحاكم السلطة التنفیذیة العلیا، ویكون مسؤوًال عن التنفیذ األمین للقوانین"، وینص في دیباجتھ على أن  8

 الغرض الرئیسي من الدستور ھو "أن یكفل الدستور الصحة والسالمة والرفاه للشعب"، 
 

المسؤو المحلیة  والحكومات  إلینوي  على حمایة ومساعدة شعب  علیھ، وحرًصا  الصحة  بناء  لة عن ضمان 
 والسالمة العامة، أعلن أنا جیھ بي بریتزكر حاكم والیة إلینوي ما یلي:

 
 Section 7 of theالمادة األولى:  بمقتضى أحكام المادة السابعة من قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي (

Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7الة طوارئ قائمة  ) أرى أن ھناك ح
بوالیة إلینوي وأعلن على وجھ التحدید جمیع المقاطعات في الوالیة مناطق معرضة للكارثة.  ویفوض ھذا اإلعالن 
الحاكم بممارسة جمیع سلطات الطوارئ المنصوص علیھا في المادة السابعة من قانون ھیئة إدارة الطوارئ بإلینوي 

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

 
نوجھ ھیئة إدارة الطوارئ بتنفیذ "خطة عملیات الطوارئ بالوالیة" وتنسیق موارد الوالیة لدعم  المادة الثانیة:   

 الحكومات المحلیة في عملیات مواجھة الطوارئ والتعافي منھا.
 
الطوارئ  وصالحیات  للطوارئ  لالستجابة  الالزمة  الطارئة  الشراء  عملیات  في  للمساعدة  الثالثة:   المادة 

النحو   على  ( األخرى  إلینوي  في  المشتریات  قانون  أحكام  تعلق  الطوارئ  إدارة  ھیئة  قانون  یجیزه   Illinoisالذي 
Procurement Code التي قد تمنع بأي حال من األحوال أو تُعوق أو تؤخر اإلجراءات الالزمة للتعامل مع الكارثة (

 إلى الحد الذي ال یتعارض مع القانون الفیدرالي. 
 



ھذا اإلعالن في طلب مساعدة الطوارئ الفیدرالیة إذا تبین بعد إجراء تقییم كامل وشامل   المادة الرابعة:  یساعد
 لألضرار أن التعافي الفعال یفوق قدرات الوالیة وحكومات المناطق المحلیة المتضررة. 

 
 المادة الخامسة:  یسري ھذا اإلعالن اعتباًرا من اآلن. 

 
 
 
 

      _______________________ 
 جیھ بي بریتزكر
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